
महाराष्ट्र विधानपररषद 
पहहले अधधिेशन, २०१६ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

सोमिार, हदनाांि २१ माचच, २०१६ / चैत्र १, १९३८ ( शिे ) 
  

  
 

------------------------------------- 

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ९५ 
------------------------------------- 

 

मौजे िासार्ड े(ता.िणििली, जज.ससांधदुरु्च) येथे शासनाचे मायननांर्चे  
ननयम तोरू्डन िाळूचे उत्खनन सुरु असल्याबाबत 

(१) *  १५४९३   श्रीमती हुस्नबानू खसलफे, श्री.सांजय दत्त, श्री.मुझफ्फर हुसैन 
सय्यद, श्री.अशोि उफच  भाई जर्ताप, श्री.किरण पािसिर, श्री.प्रिाश बबनसाळे, 
श्री.हेमांत टिले, श्री.आनांद ठािूर, श्री.अननल भोसले, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.विक्रम 
िाळे, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.ख्िाजा बेर्, श्री.सुननल तटिरे, श्री.प्रिाश 
र्जसभये : सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे कासार्ड े (ता.कणकवली, जज.ससींधदुगुग) येथे शासनाचे मायननींगचे ननयम 
तोरू्डन तसेच जनतेच्या तक्रारीस न जुमानता वाळूचे उत्खनन सुरु असल्याचे माहे 
जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 

(१) महसूल, पनुिचसन ि मदत िायच, भूिां प 
पुनिचसन, अल्पसांख्याांि वििास आणण 
औिाफ, िृषी आणण फलोत्पादन, 
पशुसांिधचन, दगु् धवििास ि मत् स् यव् यिसाय, 
राज्य उत्पादन शुल्ि मांत्री 

 

 याांचे प्रभारी विभार् 

(२) पररिहन मांत्री 
(३) ऊजाच, निीन ि निीिरणीय ऊजाच मांत्री 



2 

(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नुसार शासनाचे मायननींगचे 
ननयम तोरू्डन उत्खनन करणाऱयाींवर कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खर्डसे : (१), (२) व (३) मौजे कासार्ड,े ता.कणकवली येथे 
वाळु/रेती उपसा करण्यास परवानगी देण्यात आलेली नाही. तथावप, मौजे कासार्ड े
येथे सससलकाच्या उत्खननाबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. सदर तक्रारीींनुसार 
मौजे कासार्ड े येथील सससलका खाणपट्टयाींची पाहणी करण्यात आली आहे. सदर 
ठिकाणी ३ ससलीका खाणपटे् मींजूर करण्यात आले होते. त्यापकैी एका 
खाणपट्टयाची मुदत सींपषु्ात आल्याने उत्खनन बींद आहे. उवगररत २ 
खाणपट्टयाींपैकी एका खाणपट्टयामधनू उत्खनन बींद असून, एका खाणपट्टयामधून 
उत्खनन सुरु आहे. 
        सदर ठिकाणच्या खाणपट्टयामधनू ससलीकाचे उत्खनन मोठ्या 
प्रमाणावर झाले असल्याने, खाणपट्टयाच्या ससमाींकनाची मोजणी झाल्यासशवाय 
नेमके ककती उत्खनन झाले हे स्पष् होणार नाही. त्यादृष्ीने सदर 
खाणपट्टयामध्ये ससमाींकनाचे स्तींभ (बाऊीं ड्री वपलर) त्वरीत उभारण्याबाबत सींबींधधत 
खाणपट्ाधारकाींना सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. 
(४) प्रश्नन उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
 

राज्यात अांनतम पैसेिारी नांतर दषु्ट्िाळाच्या यादीत  
समाविष्ट्ट झालेल्या र्ािाांना मदत देण्याबाबत 

(२) *  १५२६९   श्री.धनांजय मुांर्ड,े श्री.सुननल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.अमरससांह पांडर्डत, श्री.ख्िाजा बेर्, श्री.आनांद ठािूर, 
श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि उफच  भाई 
जर्ताप, श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.सांजय दत्त :   सन्माननीय पुनिचसन ि 
मदत िायच मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यात अींनतम पसेैवारी नींतर दषुकाळाच्या यादीत समाववष् झालेल्या 
राज्यातील १२ हजार वाढीव गावाींना मदत देण्यास राषरीय आपत्ती व्यवस्थापक 
प्राधधकरणाने नकार ठदला असल्याची बाब माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशगनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या ननणगयामुळे राज्यातील १२ हजार गावाींमधील लाखो 
शेतकऱयाींना दषुकाळी मदतीपासून वींधचत रहावे लागणार आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, या १२ हजार गावाींमध्ये शतेकऱयाींना राज्य आपत्ती व्यवस्थापक 
प्राधधकरणातनू मदत देण्याची मागणी होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले तद्नुसार सदर गावाींना मदत करणेबाबत शासनाने कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 

श्री. एिनाथराि खर्डसे : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) सन २०१५ च्या खरीप हींगामात १५७४७ गावाींमध्ये दषुकाळ सदृश्नय 
पररजस्थती घोवित करण्यात आलेली आहे. ठदनाींक ३.११.२०१५ च्या शासन 
ननणगयान्वये दषुकाळ जाठहर करण्याचे ननकि घोवित करण्यात आले आहेत. 
त्यानुसार दषुकाळ जाठहर करण्यास पात्र नसलेल्या परींत ुपीक नुकसान झालेल्या 
अमरावती, नागपूर, औरींगाबाद, नासशक ववभागातील कापसू, नागपूर, अमरावती 
ववभागातील सोयाबबन व नागपूर ववभागातील धान वपक उत्पादक शेतकऱयाींना 
ठदनाींक २.३.२०१६ च्या शासन ननणगयान्वये ववशिे मदत जाठहर केली आहे. 
सदरील ननणगयानसुार सींबींधधत गावातील पीक नकुसानग्रस्त शेतकऱयाींना मदत 
समळणार आहे. 
(४) व (५) प्रश्नन उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
 

िोिण विभार्ातील मुांबई तसेच, ससांधुदरु्च जजल्हयात पसचसीननेट  
रॉलसचमुळे मजच्िमार व्यिसाय धोक्यात आल्याबाबत 

(३) *  १४८४९   श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.धनांजय मुांर्ड,े श्री.हेमांत 
टिले, श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  
भाई जर्ताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्रीमती हदप्ती चिधरी, श्रीमती विद्या 
चव्हाण, श्री.अननल भोसले, श्री.ख्िाजा बेर्, श्री.प्रिाश र्जसभये, श्री.सुननल 
तटिरे, श्री.विक्रम िाळे, श्री.आनांद ठािूर, अॅर्ड.राहुल नािेिर, श्री.रामराि िर्डिुते, 
श्री.जयांत पाटील :  सन्माननीय मत्स्य व् यिसाय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) महाराषराच्या कोकण ककनारपट्ीच्या भागात सुमारे ३० लाख नागररक प्रत्यक्ष 
मासेमारीच्या व्यवसायात असून मासेमारीशी अनिुींधगक व्यवसायात जवळपास ४५ 
लाख नागररक व्यवसाय करीत आहेत. कोकणातील मुींबई तसेच ससींधदुगुग 
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जजल्हयातील वेंगुले-खवणे समुद्रात पारींपाररक मजच्िमाराींच्या क्षेत्रात स्थाननक 
समनी पसगसीनने्ने अनतक्रमण केल्याने मत्स्य व्यवसाय धोक्यात आले असून 
खवणे तसेच आचरे गाव (ता. मालवण) येथील सींतप्त मजच्िमाराींनी सहाय्यक 
आयुक्त मत्स्यव्यवसाय  कायागलयावर ठदनाींक १ जानेवारी, २०१६ रोजी वा 
त्यासुमारास मोचागचे आयोजन केले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, पसगसीनने्द्वारे मजच्िमारी होवू नये तसेच, वेंगुले-खवणे 
समुद्रात पसगसीनने्चे अनतक्रमण होवू नये म्हणनू शासनाने कोणती कायगवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, पसगसीनने्चा अभयास करण्यासािी शासनाने ननयुक्त केलेल्या 
र्डॉ.सोमवींशी आणण र्डॉ.ववनय देशमुख ससमतीने सन २०१२ मध्ये वा त्यादरम्यान 
सादर केलेल्या अहवालातील सशफारशीींचे स्वरूप काय आहे, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. एिनाथराि खर्डसे : (१) नाही. तथावप खवणे, ता.वेंगुलाग येथील काही 
पारींपाररक मजच्िमाराींनी ठदनाींक ३०.१२.२०१५ रोजी बेकायदेशीर पसगसीनने् 
मासेमारी केल्याबाबतचे ननवेदन ठदले आहे. 
(२) खवणे, ता.वेंगुलाग येथील समुद्रात ठदनाींक ३०.१२.२०१५ रोजी ववना परवाना 
पसगसीनने्ने मासेमारी करणाऱया नौकेवर महाराषर सागरी मासेमारी ननयमन 
अधधननयम १९८१ अींतगगत तरतदुीनुसार कारवाईसािी असभननणगय अधधकारी 
याींचेकर्ड ेप्रनतवेदन दाखल करण्यात आले आहे. 
(३) व (४) सदर अहवालातील सशफारशी ह्या राज्यातील शाश्नवत मासेमारीसािी 
पसगसीनने् पद्धतीच्या मासेमारीचे ननयमन करण्यासींबींधी असून त्यानिुींगाने 
ठदनाींक ५.२.२०१६ रोजी राजपत्रात आदेश प्रससद्ध करण्यात आले आहेत. 
(५) प्रश्नन उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
िल्याण (जज.ठाणे) तालुक्यातील बिटीश िालीन नेिाळी विमानतळाची  

िापराविना पर्डीत असलेली जार्ा शतेि-याांना परत देण्याबाबत 
(४) *  १४७४६   श्री.सांजय दत्त :  सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कल्याण (जज.िाणे) तालुक्यातील बि्ीश कालीन नेवाळी ववमानतळाची जागा 
वापराववना परू्डन असून सदर जमीन शेतक-याींना परत देण्याची मागणी स्थाननक 
लोकप्रनतननधीनी जजल्हाधधकारी, िाणे याींना केली असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक् त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीच्या अनिुींगाने लोकप्रनतननधीींनी केलेल्या मागणीवर ननणगय 
घेऊन सदर जसमनी शेतकऱयाींना परत करण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनाथराि खर्डसे : (१) अींशत: खरे आहे. 
     मा.लोकप्रनतननधी याींनी जजल्हाधधकारी, िाणे याींना जानेवारी, २०१६ मध्ये 
ननवेदन ठदले नसून ते ठदनाींक ११.५.२०१५ रोजी ठदले आहे. 
(२) व (३) मा.मुख्यमींत्री महोदयाींना सींबींधधत लोकप्रनतननधी याींनी ठदनाींक 
४.१.२०१५, १४.१.२०१५ व ठदनाींक १६.३.२०१५ रोजी तसेच मा.मींत्री (महसूल) याींना 
१६.३.२०१५ रोजीच्या पत्रान्वये ननवेदन ठदले आहे. सदर ननवेदनाींच्या अनिुींगाने 
ठदनाींक १० एवप्रल, २०१५ व २९ मे, २०१५ रोजीच्या पत्रान्वये जजल्हाधधकारी, िाणे 
याींचेकरू्डन प्रकरणाबाबतचा वस्तुजस्थतीदशगक अहवाल मागववण्यात आला आहे. 
       तथावप, मा.सवोच्च न्यायालयाचे ससव्हील अपील क्र.३६२८/१९९७ (स्पेशल 
सलव्ह वप्ीशन क्र. २६०४/१९९२) केरळ राज्य ववरुध्द एम.भास्करन वपल्लई व 
इतर या प्रकरणात ठदनाींक ५.५.१९९७ रोजी ठदलेल्या ननणगयास अनुसरुन शासनाने 
ठदनाींक १२.३.२००४ रोजी शासन ननणगय ननगगसमत केला असून, त्यानुसार 
सावगजननक प्रयोजनासािी सींपाठदत केलेली जमीन, सींपादन प्रयोजनासािी वापरुन 
अनतररक्त झाल्यास नतचा वापर अन्य सावगजननक प्रयोजनासािी करावा. अन्य 
सावगजननक प्रयोजनासािी नतची आवश्नयकता नसेल, तर अशा अनतररक्त झालेल्या 
जसमनीची सींबींधधत जजल्हाधधकारी याींनी जाहीर सललावाद्वारे ववक्री करावी. 
यामध्ये मुळ भूधारक सुध्दा भाग घेऊ शकतील. मात्र ती जमीन मूळ भूधारकाला 
परत करू नये, असे ननदेश देण्यात आले आहेत. 
(४) प्रश्नन उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
 

परभणी येथील िक्फ मालमत्ता ताब्यात घेण्याबाबत 
(५) *  १५०२९   श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.धनांजय मुांर्ड,े श्री.सनतश चव्हाण :  
ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ७२५१ ला हदनाांि १६ जलैु, २०१५ रोजी हदलेल्या 
उत्तराच्या सांदभाचत: सन्माननीय अल्पसांख्याांि वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
(१) परभणी येथील शासकीय, ननमशासकीय व स्थाननक स्वराज्य सींस्थेने वक्फ 
मालमत्तेवर अनतक्रमण करणे, भार्ड े थकववणे व इतर गैरप्रकार केल्यावरून 
सदरील मालमत्ता ताब्यात घेण्यात याव्यात अशी मागणी स्थाननक 
लोकप्रनतननधी याींनी प्रधान सधचव, अल्पसींख्याक याींच्याकर्ड ेमाहे जानेवारी, २०१६ 
मध्ये वा त्यादरम्यान लेखी ननवेदनाव्दारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, वक्फ मालमत्ता परत समळण्यासािी महाराषर राज्य वक्फ 
मींर्डळाने कलम ५४ व ५५ प्रमाणे यापूवीच नो्ीस जारी केली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, परभणी येथील नगरपासलका, ववदयतु मींर्डळ व इतर यींत्रणेकरू्डन 
सदरील वक्फ मालमत्ता परत घेण्यात आल्या आहेत काय तसेच त्याींच्याकर्डील 
थकीत वाढीव भार्ड ेवसूल करण्यात आले आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी करून शासनाने कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. एिनाथराि खर्डसे : (१) होय. 
(२) होय. वक्फ मींर्डळाकरू्डन प्राप्त झालेल्या अहवालानुसार परभणी जजल्ह्यातील 
एकूण ९ वक्फ मालमत्ता/भूखींर्ड शासकीय/ननमशासकीय/स्थाननक स्वराज्य 
सींस्थाच्या ताब्यात असून या सवग प्रकरणाींमध्ये महाराषर राज्य वक्फ मींर्डळाने 
वक्फ अधधननयम १९९५ च्या कलम ५४ अींतगगत नो्ीसा बजावलेल्या आहेत. 
(३) वर नमूद केल्याप्रमाणे सदर प्रकरणी वक्फ अधधननयम १९९५ च्या कलम ५४ 
मधील तरतूदीनुसार कायगवाही सुरु आहे. 
(४) सदर प्रकरणी महाराषर राज्य वक्फ मींर्डळाकरू्डन वक्फ अधधननयम, १९९५ 
च्या कलम ५४ मधील तरतदूीनुसार कायगवाही सुरु असल्याने शासन स्तरावरुन 
चौकशी करण्याचा प्रश्नन उद्भ ावत नाही. 
(५) प्रश्नन उद्भ ावत नाही. 

------------------- 
राज्यातील िृषी विद्यापीठाांना सेिाांतर्चत आश्िाससत  

प्रर्ती योजना लारू् िरण्याबाबत 

(६) *  १४८९७   र्डॉ.सुधीर ताांबे :   सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील चारही कृिी ववद्यापीिातील अधधकारी व कमगचा-याींच्या ववववध 
प्रश्ननाींबाबत ववचारववननमय करण्यासािी समन्वय सींघाच्या प्रनतननधीींना बोलावनू 
बैिक घेण्यात आली असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान 
ननदशगनास आले, हे खरे आह काय, 
(२) असल्यास, कृिी ववद्यापीिाींना सेवाींतगगत आश्नवाससत प्रगती योजना लागू न 
करण्यामागील कारणे काय आहेत, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनिुींगाने कृिी ववद्यापीिाींना सेवाींतगगत आश्नवाससत 
प्रगती योजना लागू करण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 

श्री. एिनाथराि खर्डसे : (१) शासनस्तरावर/महाराषर कृवि सशक्षण व सींशोधन 
पररिद, पुणे याींच्या स्तरावरुन अशी बैिक घेण्यात आल्याचे आढळून येत नाही. 
(२) ज्या कमगचाऱयाींना सेवातींगगत आश्नवाससत प्रगती योजना/सुधाररत आश्नवाससत 
प्रगती योजना लागू करावयाची आहे. याबाबत एकबत्रत धोरणात्मक ननणगय 
घेण्याची बाब शासनाच्या ववचाराधीन आहे. 
(३) प्रश्नन उद्भ ावत नाही. 
(४) प्रश्नन उद्भ ावत नाही. 
(५) प्रश्नन उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
चांद्रपूर जजल््यातील शेतजसमनीचे निीन रेडर्डरेिनरच्या  

धोरणानुसार रक्िम भरण्याबाबत 

(७) *  १५२१४   श्रीमती शोभाताई फर्डणिीस, श्री.समतेश भाांर्डर्डया :   
सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रपूर जजल्ह्यातील िम्हपूरी उपववभागातील नागभीर्ड तालुक्यातील 
मौ.तळोधी (बा) वाढोणा, नाींदेर्ड, सावरगाव, लखमापूर या पररसरातील शेतजसमनी 
सन १९७०-७२ नींतर, खरेदी हक्काने ननयमानसुार खरेदी केलेल्या जसमनी सरकार 
जमा करण्याचे आदेश महसूल ववभाग नागभीर्ड करू्डन नो्ीस देण्यात येऊन सदर 
जसमनीचा रेडर्डरेकनरच्या ६२ ्क्के रक्कम भरण्याबाबत माहे सगस््, २०१४ 
मध्ये वा त्यादरम्यान शतेकऱयाींना नो्ीस ठदल्याचे ननदशगनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर शेतकऱयाींनी खरेदी केलेल्या जसमनी ननयमानुसार नोंदणीकृत 
करुन खरेदी केल्या असून आता शासनाने नवीन रेडर्डरेकनरच्या धोरणानुसार 
रक्कम भरावे लागणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
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(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नसुार नवीन रेडर्डरेकनरच्या 
धोरणानुसार भरावी लागणारी रक्कम ही शेतकऱयाींवर अन्याय करणारा असल्याने 
सदर शेतकऱयाींकरू्डन आकारण्यात येणारे दींर्ड रद्द करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथराि खर्डसे : (१), (२), (३), (४) व (५) चींद्रपरू जजल्ह्यातील िम्हपूरी 
उपववभागातील नागभीर्ड तालुक्यातील मौ.तळोधी (बा). वाढोणा, नाींदेर्ड, सावरगाींव, 
लखमापूर पररसरातील कास्तकाराींना सन १९७०-७२ च्या दरम्यान सशतग भुसमधारी 
हक्कावर शासकीय शतेजसमनीचे वा्प करण्यात आले होते. 
     सदर जसमनी सशतग भुसमधारी हक्कावर ठदलेल्या असल्याने त्याची ववक्री 
ककीं वा हस्ताींतरण पवूग मींजूरीसशवाय प्रनतबींधधत आहेत. 
     उक्त पररसरातील सदर शेतजसमनीमध्ये झालेल्या खरेदी ववक्री व्यवहाराींची 
तहससलदार, नागभीर्ड याींनी असभलेख तपासणी केली असता शतगभींग झाल्याचे २७ 
प्रकरणाींमध्ये आढळून आले आहे. उक्त शतगभींग झालेल्या २७ प्रकरणाींपकैी १० 
प्रकरणात सींबधधतास त्याचे म्हणणे माींर्डण्याची योग्य सींधी देऊनच महाराषर 
जमीन महसूल (सरकारी जसमनीची ववल्हेवा् लावणे) ननयम १९७१ च्या तरतदुी 
अन्वये सदर शतेजसमनी सरकार जमा करण्यात आल्या आहेत. उवगररत १७ 
प्रकरणात खरेदीदार याींनी चालू विागच्या बाजारभावानुसार येणारी अनजजगत रक्कम 
भरुन प्रकरण ननयमानुकूल करण्यास ववनींती केली आहे. महाराषर जमीन महसूल 
ननयमपुजस्तका (खींर्ड-२) मधील तरतदुीनुसार भोगव्ादार वगग-२ म्हणनू धारण 
केलेल्या जसमनीची अनधधकृत ववक्री ननयसमत करताना ननव्वळ अनजजगत 
उत्पन्नाचे ६२ ते ७५% रक्कम वसूल करण्याबाबत तरतदु आहे. शासन ननणगय 
क्र.जमीन-०१/२०१४/प्र.क्र.०४/ज-१, ठदनाींक २० फेिुवारी, २०१६ अनुसार शासकीय 
जसमनीच्या हस्ताींतरणापो्ी शासनास देय अनजजगत रक्कमेचा ठहस्सा ककीं वा 
यथाजस्थती अधधमुल्य वा नजराणा ननजश्नचत करताना ज्या ठदवशी अशा जसमनीचा 
प्रत्यक्षात हस्ताींतरणाचा नोंदणीकृत व्यवहार झाला/होणार असेल त्या ठदवशीच्या 
वाविगक बाजार दर तक्त्यातील दराप्रमाणे तसेच त्यासोबतच्या मागगदशगक 
सूचनाप्रमाणे सींबींधधत जसमनीींचे मूल्याींकन करण्यात यावे आणण अशी येणारी 
मूल्याींकनाची रक्कम व प्रत्यक्ष व्यवहारात दशगववलेली रक्कम यापैकी जी रक्कम 
जास्त असेल त्या रकमेवरच अनजजगत उत्पन्न ककीं वा यथाजस्थती अधधमुल्य वा 
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नजराणा रक्कमेची पररगणना करण्यात यावी, अशी तरतदु आहे. सदर तरतदुी 
ववचारात घेऊन प्रचसलत ननयमानुसार उक्त प्रकरणाींबाबत शेतजसमनीची खरेदी-
ववक्री ननयमानकूुल करण्याची कायगवाही सुरू आहे. 

----------------- 
राज्यातील महार्र्डया िीज दरामुळे उद्योर् परराज्यामध्ये जात असल्याबाबत 

(८) *  १५११०   श्री.अननल भोसले, श्री.किरण पािसिर, श्री.सांहदप बाजोररया, 
श्रीमती हदप्ती चिधरी, श्री.धर्रीशचांद्र व्यास, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.सुननल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, 
प्रा.जोरे्न्द्द्र ििार्ड,े श्री.अशोि उफच  भाई जर्ताप, श्री.सांजय दत्त, श्री.माणणिराि 
ठािरे, श्री.आनांद ठािूर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.ख्िाजा बेर्, 
र्डॉ.(श्रीमती) नीलम र्ोऱ्हे :  सन्माननीय ऊजाच मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) पुणेसह राज्यातील ववद्युत क्षेत्रातील नव्या अधधननयमामुळे महाववतरणाच्या 
ववद्युत दरामध्ये झालेल्या वाढीमुळे व खाजगी ववतरकाींच्या कमी वीजदरामुळे 
महाववतरणाचे ग्राहक कमी होवून राज्यातील उद्योग परराज्यात जात असल्याचे 
माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या कीं पन्या औद्योधगक कीं पन्याींना ५ रुपये ४० पैसे प्रनत युनन् 
या दराने वीजपुरविा करत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यात महाववतरणाचे ववजेचे दर प्रनत युनन् सार्डआेि रुपये 
आहे, सदर दर इतर राज्यापेक्षा जास्त असल्याचे यापवूी महाववतरणाच्या 
ननदशगनास आणनू देण्यात आले होते मात्र, महाववतरणाने त्याची दखल घेतली 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, त्यामुळे उद्योगाींनी बाहेरच्या राज्यात स्थलाींतर केले असल्याने 
गेल्या पाच विग महाववतरण ववजेची ववक्री तब्बल अर्डीच हजार दशलक्ष यनुन्ने 
कमी झाल्याने राज्यातील रोजगार घ्ण्याची शक्यता ननमागण झाली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, स्वस्त वीज मागणी सींदभागत राज्यातील ववववध जजल्ह्यातील 
उद्योजक, मा.ऊजाग मींत्री व मा.उद्योग मींत्री याींचे समवेत ठदनाींक            
१९ जानेवारी, २०१६ रोजी मुींबईत घेण्यात आलेल्या बैिकीत उद्योजकाींच्या 
मागण्यासींदभागत कोणता ननणगय घेण्यात आला, 
(६) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे अींशत: खरे आहे. विग २०१४-१५ व विग    
२०१५-१६ (डर्डसेंबर पयतं) पुणेसह महाराषरातील एकूण १२४३३ औद्योधगक 
ग्राहकाींचा ववद्यतु पुरविा कायमस्वरुपी खींर्डीत करण्यात आला असला तरी याच 
कालावधीमध्ये ३०३५२ नववन औद्योधगक ग्राहकाींना ववद्यतु पुरविा करण्यात 
आला आहे. तथावप, महाववतरणच्या ववद्यतु दरामध्ये वाढ झाल्यामुळे ग्राहकाींचा 
ववद्युत पुरविा कायमस्वरुपी खींर्डीत झाला आहे असे म्हणता येणार नाही. 
(२) हे खरे नाही. उच्चदाब औद्योधगक ग्राहकाींसािी ्ा्ा पॉवर कीं पनीचा वीजदर 
रु. ८.४० प्रनत यनुन् व ररलायन्स एनजी कीं पनीचा वीजदर रु. ७.२७ प्रनत युनन् 
असे आहेत. महाववतरण कीं पनीचा उच्चदाब औद्योधगक ग्राहकाींसािी वीजदर    
रु. ७.२१ असा आहे. 
(३) वीज दर िरववण्याचे अधधकार महाराषर ववद्यतु ननयामक आयोगास असून 
वीज ववतरण कीं पन्या वीज दर िरववण्याबाबतची याधचका दरविी आयोगापढेु 
मान्यतेकररता सादर करीत असतात. औद्योधगक वगगवारीतील ग्राहकाींसठहत अन्य 
सवग वगगवारीतील ग्राहकाींचे वीजदर वाजवी (affordable) राहवेत यासािी 
महाववतरणतफे ठदघगकालीन वीज खरेदी करार, सींचालन व सुव्यवस्था खचागवर 
ननयींत्रण, इत्यादी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. 
(४) हे अींशत: खरे आहे. आधथगक विग २०१३-१४ मध्ये विग २०१२-१३ च्या तुलनेत 
औद्योधगक ग्राहकाींच्या वीज वापरात घ् झाली असली तरी आधथगक विग   
२०१३-१४ च्या तुलनेत आधथगक विग २०१४-१५ मध्ये औद्योधगक वीज वापरामध्ये 
साधारणपणे ५.४८% वाढ झाली आहे. (१७१८ दशलक्ष यनुी्). 
(५) राज्यात वीज उत्पादनासािी लागणारा कच्चा कोळसा, वहन खचग व 
तद्निुींधगक बाबी यावरील खचागत बचत करुन वीज दरात कपात तसेच वीज 
प्रणालीत ववववध सुधारणा व तु्  कमी करण्याबाबत सींबींधधत कीं पन्याींना सूचना 
देण्यात आल्या आहेत. 
(६) प्रश्नन उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
 

जालना जजल््यातील शेति-याांना िीज जोर्डणी देण्याबाबत 
(९) *  १४८८६   श्री.सनतश चव्हाण, श्री.अमरससांह पांडर्डत, श्री.धनांजय मुांर्ड,े 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी : सन्माननीय ऊजाच मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) जालना जजल्हयातील शतेक-याींनी शतेीसािी वीज जोर्डणी करीता आवश्नयक 
त्या कागदपत्रासह ननववदा भरुन सुध्दा वीज ववतरण कीं पनीने सात हजार   
शेतक-याींना वीज जोर्डण्या ठदलेल्या नाहीत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, वीज जोर्डण्या न ठदल्याने शतेक-याींना ववठहरीला पाणी उपलब्ध 
असुन वपके घेण्यास अर्डचणी येत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले, 
(४) असल्यास, चौकशीनुसार जालना जजल्हयातील शतेक-याींना शेतीसािी वीज 
जोर्डण्या देण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) होय, हे अींशत: खरे आहे. 
     माचग, २०१५ अखेर ६३८२ कृिी पींप ग्राहक पैसे भरुन प्रलींबबत होते. सन 
२०१५-१६ मध्ये जानेवारी, २०१६ अखेर ४०६१ कृिी पींप ग्राहकाींना महाववतरण 
कीं पनीकरू्डन वीज जोर्डणी देण्यात आली असून जानेवारी, २०१६ अखेरीस ८३१० 
कृिी पींप ग्राहक पैसे भरुन प्रलींबबत आहेत. 
(२) हे खरे नाही. वीज जोर्डणी तातर्डीने देण्यासािी महाववतरणाने ववदभग व 
मरािवाड्यास ववशेि पॅकेज मींजूर केले असून त्याअींतगगत जालना जजल्ह्यास   
रु. ४३ को्ी एवढे मींजूर केले असून त्याची कामे प्रगतीपथावर आहेत. 
(३) प्रश्नन उद्भ ावत नाही. 
(४) जालना जजल्ह्यातील शेतकऱयाींना वीज जोर्डणी देण्यासािी ववशेि पॅकेज 
अींतगगत रु. ४३ को्ी रुपयाींची तरतूद करण्यात आलेली आहे. तसेच पायाभूत 
आराखर्डा भाग-२ या योजनेमाफग त शतेकऱयाींना ४५०० वीज जोर्डणी देण्यासािीचे 
प्रयोजन करण्यात आलेले आहे. यासशवाय ववशेि घ्क योजना या योजनेच्या 
माध्यमातनू वीज जोर्डणी देण्यासािी रु. ४.९५ को्ी इतकी तरतूद करण्यात 
आलेली आहे 
     या योजनाींच्या माध्यमातनू माचग, २०१५ अखेर को्ेशन भरुन प्रलींबबत 
असणाऱया शेतकऱयाींना जून, २०१६ अखेर पयतं वीज जोर्डणी देण्याचे उठद्दष् 
असून सदर कामे प्रगती पथावर आहे. 
(५) प्रश्नन उद्भ ावत नाही. 

 
------------------------------------------------------ 

मौजे खांर्डाळा (बुज) (ता.नरखेर्ड, जज.नार्पूर) येथे अिैधररत्या  
र्ौण खननजचे उत्खनन होत असल्याबाबत 

(१०) *  १५७३९   श्री.सांहदप बाजोररया, श्री.अननल भोसले, श्री.रामराि िर्डिुते, 
अॅर्ड.जयदेि र्ायििार्ड, श्री.ख्िाजा बेर्, श्री.विक्रम िाळे, श्री.धर्रीशचांद्र व्यास :   
सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे खींर्डाळा (बुज) (ता.नरखेर्ड, जज.नागपूर) येथील सव्हे नीं. ५५/१ व १३० 
मध्ये मे.समर्डलॅन्र्ड स््ोन प्रो.प्रा. सींतोिकुमार यादकुा याींना गौण खननजचे 
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उत्खनन करण्याचा परवाना ठदनाींक ३० जानेवारी, २००९ ते ३१ जानेवारी, २०१६ 
पयतं सलज व अ्ी शतीनुसार देण्यात आला असून त्याचे पालन करण्यात येत 
नसल्याबद्दलच्या स्थाननक नागररकाींच्या तक्रारीवरुन एच.्ी.णझरवाळ, तहससल, 
नरखेर्ड याींनी ठदनाींक ७ जानेवारी, २०१५ रोजी पाररत केलेल्या आदेशानुसार     
रुपये ७ को्ी ६४ लाख ६६ हजार इतकी रक्कम शासन जमा करण्याच्या 
ठदलेल् या आदेशाला री.ी.अववनाश कातर्ड,े उपववभागीय अधधकारी, का्ोल याींनी 
स्थधगती आदेश ठदला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तहससलदार नरखेर्ड याींनी मोजमाप घेऊन पींचनामा करुन 
शासनाच्या अ्ी व शतीप्रमाणे सदर िेकेदार काम करीत नसल्याचे ससध्द 
झाल्यानींतर सदर रॉयल््ी भरण्याची नो्ीस देऊनही री.ी.अववनाश कातर्ड े
उपववभागीय अधधकारी, का्ोल याींनी तहससलदाराींच्या आदेशाला कोणत्याही 
पींचनाम्याची खातरजमा न करता स्थधगती आदेश ठदल्याने व ठदनाींक         
३१ जानेवारी, २०१६ रोजी सदर िेक्याची मुदत सींपणार असल्याने शासनाचे 
आधथगक नुकसान होणार आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर स्थधगती आदेश देणाऱया री.ी.अववनाश कातर्ड,े उपववभागीय 
अधधकारी, का्ोल याींच्या ववरोधात काय कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) री.ी.एच.्ी., णझरवाळ तहससलदार, नरखेर्ड याींनी पींचनामा करुन रॉयल््ी 
भरण्याबाबत िेकेदार री.ी.सींतोिकुमार यादकुा, समर्डलॅन्र्ड स््ोन याींना ठदलेल् या 
नो्ीसी प्रमाणे त्याींच्याकरू्डन सदर रॉयल््ी वसुल करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. एिनाथराि खर्डसे : (१), (२), (३) व (४) मौजे खींर्डाळा (बजु) ता.नरखेर्ड 
येथील सवे नीं. ५५/१ व १३० मधील खाणपट्ाधारक मींजूर क्षेत्राबाहेर व जास्त 
खोल उत्खनन करीत असल्याची तक्रार तहससलदार नरखेर्ड याींना प्राप्त झाली 
होती. सदर तक्रारीनुसार तहससलदार नरखेर्ड याींनी सदर खाणपट्यातील 
उत्खननाचे मोजमाप केले असता,  खाणपट्ाधारकाने शासन जमा केलेल्या 
स्वासमत्वधनाच्या रकमेपेक्षा जास्त उत्खनन केल्याचे आढळून आल्यावरून 
ठदनाींक ०७/०१/२०१५ च्या आदेशान्वये रूपये ७,६४,६६,७४६/- एवढ्या रकमेच्या 
दींर्डाचे आदेश पाररत केले. 
     सदर आदेशाववरूध्द खाणपट्ाधारकाने उपववभागीय अधधकारी का्ोल 
याींच्यासमोर दाखल केलेल्या अपीलामध्ये उपववभागीय अधधकारी, का्ोल याींनी 
ठद. २७/०२/२०१५ रोजी आदेश पारीत करून खाणपट्ाधारकाने मध्य रेल्वेकर्ड ेजमा 
केलेल्या स्वासमत्वधनाची रक्कम मध्य रेल्वेने तहससलदार नरखेर्ड याींच्यामाफग त 
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ठद. २५/०२/२०१५ रोजी चलनाद्वारे शासनाकर्ड ेजमा केली असल्याने तहससलदार 
नरखेर्ड याींचे आदेश रद्द केले. 
   उपववभागीय अधधकारी, का्ोल याींनी पाररत केलेले उक्त आदेश 
खाणपट्टयाच्या करारनाम्यातील अ्ी व शतीनुसार उधचत आहेत ककीं वा कसे याची 
शहाननशा करुन गरजेनुसार सदर आदेशाचे पनुररगक्षण करण्याच्या सूचना 
जजल्हाधधकारी नागपूर याींना देण्यात आल्या आहेत. 
(५) प्रश्नन उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
 

राज्यातील शतेिऱ्याांना सातबारा उतारा ऑनलाईन उपलब्ध िरून देण्याबाबत 
(११) *  १५५४९   श्रीमती हदप्ती चिधरी, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, र्डॉ.सुधीर 
ताांबे, श्री.अशोि उफच  भाई जर्ताप :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील शतेकऱयाींना सातबारा उतारा सनलाईन उपलब्ध व्हावा यासािी 
जमाबींदी आयकु्ताींनी योजना कायागजन्वत केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आतापयतं ककती जजल्ह्यामध्ये त्याची प्रत्यक्ष अींमलबजावणी 
करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यातील सवग जजल्ह्यात या योजनेची प्रभावी अींमलबजावणी 
व्हावी यासािी शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. एिनाथराि खर्डसे : (१), (२), (३) व (४) राज्यातील शेत जसमनीींचे अधधकार 
असभलेख (गाव नमुना नींबर ७/१२) सींगणकीकृत होऊन सन लाईन पध्दतीने 
अद्ययावत व्हावेत या दृष्ीने “ई-फेरफार प्रकल्प” कायागजन्वत करण्याचा ननणगय 
शासनाने ठदनाींक २३.१.२०१३ च्या शासन ननणगयान्वये घेतलेला आहे. सदर 
प्रकल्पासािी आवश्नयक सींगणक आज्ञावली राषरीय सूचना कें द्र, पुणे माफग त 
ववकससत करण्यात आली असून राज्यातील ववववध तालुक्यातील अधधकार 
असभलेखाींच्या रॅ्ड्ा सीर्डीज “स््े् रॅ्ड्ा से्ं र” वर अपलोर्ड करण्यात येत आहेत. 
आतापयतं एकूण ३५८ तालुक्याींपैकी २८३ तालुक्याींच्या रॅ्ड्ा सीर्डीज स््े् रॅ्ड्ा 
से्ं रवर अपलोर्ड करण्यात आलेल्या असून उवगरीत तालुक्याींच्या रॅ्ड्ा सीर्डीज 
अपलोर्ड करण्याची प्रक्रीया सुरु आहे. तसेच ई-फेरफार प्रकल्पाच्या 
अमींलबजावणीमध्ये क्षेबत्रय पातळीवर येणाऱया अर्डचणी ववचारात घेऊन 
आज्ञावलीत आवश्नयक त्या सुधारणाही करण्यात आल्या आहेत. तसेच या कामी 
येणाऱया अर्डचणीींचे तात्काळ ननराकरण करण्यासािी जजल्हास्तरावर जजल्हा सूचना 
ववज्ञान अधधकारी (ताींबत्रक मागगदशगन) याींच्यासह ननवासी उपजजल्हाधधकारी याींच्या 
अध्यक्षतेखाली ससमतीची स्थापना करण्यात आली आहे. 

----------------- 
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राज्यातील निीन जजल््याांची ि तालुक्याांची ननसमचती िरण्याबाबत 
(१२) *  १४६१०   र्डॉ.अपिूच हहरे :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ११४१७ ला हदनाांि 
११ डर्डसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत: सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील प्रशासकीय सोयीसािी व नागररकाींची गैरसोय ्ाळण्यासािी 
मालेगाींवसह नवीन २२ जजल्हे आणण ४९ तालुक्याींच्या ननसमगतीबाबत जजल्हा 
ववभाजनाचे तसेच तालुका ननसमगतीचे ननकि सूचववण्यासािी अपर मुख्य सधचव / 
प्रधान सधचव (महसूल) याींच्या अध्यक्षतेखाली शा.नन.क्र.प्राफेब-२०१४/प्र.क्र.८७/ 
िाणे म-१०, ठदनाींक २४/६/२०१४ अन्वये गिीत ससमतीच्या शासनास प्राप्त 
झालेल्या व ववचाराधीन असलेल्या अहवालावर शासनाचा ववचार झाला आहे काय, 

(२) असल्यास, नासशक जजल्ह्याचे ववभाजन करून स्वतींत्र मालेगाींव जजल्हा व 
अन्य नवीन जजल्हे व तालुका ननसमगतीबाबत शासनाने कोणता ननणगय घेण्यात 
आला आहे व राज्यातील मोठ्या जजल्ह्याचे व तालुक्याचे ववभाजन करून नवीन 
जजल्ह्याींची व तालुक्याींची ननसमगती करण्याबाबत शासनाने कोणता ननणगय घेण्यात 
आला आहे, 
(३) दरम्यान, जजल्हा ववभाजनाबाबत ननकि ननजश्नचत करण्यासींदभागत प्रधान 
सधचव (महसूल) याींच्या अध्यक्षतेखाली गिीत ससमतीस अहवाल सादर 
करण्यासािी ठदनाींक ८ सप् े्ंबर, २०१५ च्या शासन ननणगयान्वये ठदनाींक       
३१ डर्डसेंबर, २०१५ पयतं मुदतवाढ देण्यात आली, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या ससमतीचा अहवाल शासनास प्राप्त झाला आहे काय, नासशक 
जजल्ह्याचे ववभाजन करून स्वतींत्र मालेगाींव जजल्ह्याचे ननसमगतीबाबत शासनाने 
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. एिनाथराि खर्डसे : (१), (२), (३) व (४) जजल्हा ववभाजनाबाबत ननकि 
ननजश्नचत करण्याकरीता अपर मुख्य सधचव/प्रधान सधचव (महसूल) याींच्या 
अध्यक्षतेखाली शासन ननणगय क्र.प्राफेब-२०१४/प्र.क्र.२०१४/प्र.क्र.८७/िाणे/म.१०, 
ठदनाींक २४.६.२०१४ अन्वये गिीत करण्यात आलेल्या ससमतीस ठदनाींक 
३१.१२.२०१५ पयतं मुदतवाढ देण्यात आली होती. सदर ससमतीस अहवाल सादर 
करण्यास ठदनाींक ३१ मे, २०१६ पयतं आणखी मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या 
ववचाराधीन आहे. सदर ससमतीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानींतर ननजश्नचत केल्या 
जाणाऱया ननकिानुसार नासशक जजल्ह्याचे ववभाजन करुन मालेगाव जजल्हा 
ननसमगतीबाबत तसेच अन्य जजल्ह्याींचे ववभाजन/पुनरगचनेबाबत उधचत ननणगय 
घेण्याची तजवीज िेवली आहे. 
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     तालुका ववभाजनाच्या अनुिींगाने ननकि ननजश्नचत करण्याबाबत ववभागीय 
आयुक्त, कोकण याींच्या अध्यक्षतेखाली शा.नन.क्र. प्राफेब-२०११/प्र.क्र.९६/म-१०, 
ठदनाींक १५.११.२०११ अन्वये ससमती गिीत करण्यात आली होती. ससमतीचा 
अहवाल शासनास प्राप्त झालेला असून त्यावर सवग ववभागीय आयुक्ताींचे 
असभप्राय मागववण्यात आले आहेत. सवग ववभागीय आयुक्ताींचे असभप्राय प्राप्त 
झाल्यानींतर तालुका ववभाजनाचे ननकि ननजश्नचत करुन नवीन तालुका 
ननसमगतीबाबत प्रकरणपरत्वे उधचत ननणगय घेण्याचे सींकजल्पत आहे. 
(५) प्रश्नन उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
राष्ट्रीय दगु्धयोजनेच्या अांमलबजािणीबाबत 

(१३) *  १५३००   श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई 
जर्ताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्रीमती हदप्ती चिधरी :   सन्माननीय 
दगु् धवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कें द्र शासनाने सन २०१२ मध्ये राषरीय दगु्ध योजनेच्या पठहल्या ्प्यास 
मींजूरी ठदलेली असून सन २०१७ पयतं या योजनेची उठद्दष्े पूणग करण्यासािी 
रूपये २२४२ को्ीची तरतदू करण्यात आलेली आहे आणण ही योजना देशातील 
दधू उत्पादनातील अगे्रसर अशा १४ राज्यात राबववली जाणार असून त्यात 
महाराषर राज्याचा समावेश आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या योजनेसािी ककती ननधी उपलब्ध करण्यात आला आहे, 
(३) असल्यास, उक्त योजनेच्या अींमलबजावणीबाबत शासनाने कोणती कायगवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथराि खर्डसे : (१) हे खरे आहे. 
(२) राषरीय दगु्ध योजनेच्या पठहल्या ्प्प्यात (NDP-I) महाराषर राज्यात एकूण 
३५ प्रकल्पाींवर रुपये १०३७८.४० लक्ष ननधी कें द्र शासनाकरू्डन उपलब्ध करण्यात 
आला आहे. 
(३) नॅशनल र्डअेरी प्लॅन (NDP-I) ही कें द्र पुरस्कृत योजना असून सन २०११-
२०१२ ते सन २०१६-२०१७ मध्ये राषरीय दगु्धववकास मींर्डळामाफग त राबववण्यात 
येत असून राज्य शासनाचे पणूग सहकायग आहे. 
(४) प्रश्नन उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
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शेतिऱ्याांची आत्महत्या रोखण्यािररता उपाययोजना िरण्यासाठी  
स्ितांत्र महासांचालनालय स्थापन िरण्याबाबत 

(१४) *  १५३८३   श्री.जनादचन चाांदरूिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.मुझफ्फर हुसैन 
सय्यद, श्री.अशोि उफच  भाई जर्ताप :   सन्माननीय पुनिचसन ि मदत िायच 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासािी उपाययोजनाींची अींमलबाजवणी करण्यासािी 
स्वतींत्र महासींचालनालय स्थापन करण्याचे शासनाने जाहीर केले असल्याचे माहे 
जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नसुार महासींचालनालय 
स्थापन करण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनाथराि खर्डसे : (१) व (२) राज्यातील शतेकऱयाींच्या होत असलेल्या 
आत्महत्या रोखण्यासािी व त्यावर तातर्डीने उपाययोजना करण्यासािी शासनाने 
ठदनाींक २४ सगस््, २०१५ च्या शासन ननणगयान्वये कै.वसींतराव नाईक शतेी 
स्वावलींबन समशनची स्थापना केलेली आहे.  
(३) व (४) प्रश्नन उद्भ ावत  नाही. 

----------------- 
सािचजननि बाांधिाम ि ऊजाच विभार्ाचे विद्यतु ननरीक्षि 

 याांना मानससि त्रास हदला जात असल्याबाबत 
(१५) *  १५१६६   श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.विक्रम िाळे, श्री.श्रीिाांत देशपाांर्ड े:   
सन्माननीय ऊजाच मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) धनकवर्डी, पुणे येथील महाववतरणाचे कमगचारी री.ी.आनींद जयराम काजळे 
याींचा ठदनाींक १२ जुलै, २०१३ रोजी धनकवर्डी येथे चकुीच्या पध्दतीने चालू 
लाईनवर र्डी.पी.पोल स्रक्चरचे काम करत असताना ववजेच्या शॉक लागून मतृ्यू 
झाला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अपघाताच्या वेळी सोबत असलेल्या कमगचाऱयावर शासनाने 
कोणतीही कारवाई न करता, सदर प्रकरणामध्ये कोणतीही चूक नसलेले 
सावगजननक बाींधकाम व ऊजाग ववभागाचे ववद्युत ननरीक्षक री.ी.नलवर्ड े याींच्या 
ववरोधात खो्ी कागदपत्र ेबनवणे, अशी खो्ी कागदपत्र ेबनवून त्याींना मानससक 
त्रास ठदला जात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, अशा प्रकारची खो्ी कागदपत्र े तयार करून री.ी.नलवर्ड े याींना 
मानससक त्रास देणाऱया सींबींधधत व्यक्तीवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) होय हे खरे आहे. 
(२) होय हे खरे आहे. 
(३) याबाबत सींबींधधत कमगचाऱयाींववरुद्ध ववभागीय चौकशीची कायगवाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्नन उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
महाराष्ट्र एस.टी. ििच स िााँगे्रस इांटितफे पर्ार िाढ िरण्यासाठी आांदोलनात 

सहभार् असणाऱ्या िमचचाऱ्याांचा पर्ार िपात िरण्यात आल्याबाबत 
(१६) *  १६१२७   श्री.चांद्रिाांत रघिुांशी, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई 
जर्ताप, श्रीमती हदप्ती चिधरी, श्री.धनांजय मुांर्ड,े श्री.सुननल तटिरे, श्री.हेमांत 
टिले, श्री.नरेंद्र पाटील, अॅर्ड.ननरांजन र्डािखरे :   सन्माननीय पररिहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर एस.्ी. वकग स कााँगे्रस इीं्कतफे पगार वाढ करण्यासािी करण्यात 
आलेल्या आींदोलनात सहभाग असणाऱया कमगचाऱयाींची एका ठदवसासािी आि 
ठदवसाचा पगार कपात करण्यात येणार असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या पगार कपातीला स्थधगती देण्याचे आदेश औद्योधगक 
न्यायालयाने ठदलेले असतानाही औरींगाबाद व बीर्ड ववभागातील कमगचाऱयाींचे पगार 
कपात करण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मा.औद्योधगक न्यायालयाचा अवमान करणारी बाब असून पगार 
कपातीचा फेरववचार करण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
 

श्री. हदिािर रािते : (१) होय. 
     वेतन प्रदान अधधननयम १९३६ मधील कलम ९ (२) मधील तरतदुीचा 
ववचार करुन सींपासारख्या आींदोलनामुळे प्रवाशी वाहतूकीवर पररणाम होऊन 
प्रवाशाींची गैरसोय होऊ नये यासािी सींप, बींद, आींदोलन, उपोिण इ. प्रकरणी 
गैरहजर कालावधीकरीता  "ना काम ना दाम" या तत्वाप्रमाणे वेतन कपात व 
त्या व्यनतररक्त गैरहजेरीच्या प्रती ठदवसासािी कमाल ८ ठदवसाींचे वेतन कपात 
करण्यात येईल, असा रा.प. महामींर्डळाच्या सींचालक मींर्डळाने िराव क्र. 
२००५:०१:०८ ठद. २९.१.२००५ पारीत केला आहे. 
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(२) नाही.  
     ठद. १७.१२.२०१५ व १८.१२.२०१५ रोजी झालेल्या सींपात औरींगाबाद व बीर्ड 
ववभागातील सहभागी झालेल्या कमगचाऱयाींकरू्डन वरील िरावानुसार झालेल्या 
नुकसान भरपाईसािी एक ठदवसासािी ७ ठदवस व २ ठदवसाींसािी १४ ठदवसाींचे 
वेतन कपात करण्याच्या सूचना सींबींधधत ववभागाच्या ववभाग ननयींत्रकाींद्वारा 
देण्यात आलेल्या होत्या. तथावप, औरींगाबाद व बीर्ड येथील मा. औद्योधगक 
न्यायालयाींनी ठदलेल्या अींतरीम आदेशानुसार “ना काम ना दाम” या तत्वानुसार 
केलेली कायगवाही वगळता नकुसान भरपाईसािी कपात केलेले वेतन कमगचाऱयाींना 
परत अदा केले आहे. 
(३) ठद. १७.१२.२०१५ व १८.१२.२०१५ रोजीच्या सींपादरम्यान जे कमगचारी गैरहजर 
राठहले त्याींना “ना काम ना दाम” या तत्वानुसार वेतन देण्यात येऊ नये 
त्याव्यनतररक्त एक ठदवसाच्या गैरहजेरीसािी एक ठदवसाचे व दोन ठदवस गैरहजर 
राठहलेल्या कमगचाऱयाींचे दोन ठदवसाचे वेतन कपात करण्याचा ननणगय घेण्यात 
आला असून, तशा सूचना राज्य पररवहन द्वारा प्रसारीत करण्यात आलेल्या आहेत. 
(४) प्रश्नन उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
 

िें द्र शासनािर्ड ेअनदुानासाठी प्रलांबबत असलेल्या प्रस्तािाांबाबत 

(१७) *  १४९४०   श्री.जयिांतराि जाधि :   सन्माननीय पुनिचसन ि मदत िायच 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील १७ हजार ७४७ गावाींमधील शेतकऱयाींना दषुकाळी मदत देण्यासािी 
माहे नोव्हेंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान कें द्र शासनाकर्ड े४३३२ को्ी रुपयाींचा 
प्रस्ताव पािववण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, राज्यातील पाणी ी्ंचाई आणण नसैधगगक आपत्तीींच्या पाश्नवगभूमीवर 
फळबागा जगववण्यासािी राषरीय फलोत्पादन असभयानामधून शेतकऱयाींना मदत 
देण्याकररता रुपये ११६ को्ी ७६ लाखाचा प्रस्ताव कें द्र शासनाकर्ड े पािववला 
असून कें द्र शासनाकर्ड ेप्रलींबबत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कें द्र शासनाने कृिी, ससींचन व ग्रामीण ववकासाच्या योजनाींची 
अींमलबजावणी थाींबववल्यामुळे एकाजत्मक पाणलो् व्यवस्थापन कायगक्रमासािी 
केवळ पन्नास ्क्के ननधी देणार असल्याचे ठदनाींक २७ सगस््, २०१५ रोजी 
कें द्राने कळववल्यामुळे राज्य शासनावर अनतररक्त चारशे को्ीींचा बोजा वाढणार 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व तद्नुसार उपरोक्त प्रस्ताव कें द्र शासनाकरू्डन मींजूर करून 
घेण्याकररता राज्य शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. एिनाथराि खर्डसे : (१) हे खरे नाही. 
(२) कृवि ववभागामाफग त कें द्र शासनाकर्ड ेप्रस्ताव पािववण्यात आला आहे. अद्याप 
मींजुरी समळालेली नाही. 
(३) होय 
(४) व (५) प्रश्नन उद्भ ावत नाही. 
 
 

----------------- 
 

पालघर जजल्हा पररषदेतील र्ट-ि ि र्ट-र्ड ची ररक्त पदे भरण्याबाबत 

(१८) *  १५८०२   श्री.आनांद ठािूर, श्री.प्रिाश र्जसभये, श्री.हेमांत टिले, 
अॅर्ड.राहुल नािेिर, श्री.रामराि िर्डिुते, श्री.ख्िाजा बेर् :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
१२६०५ ला हदनाांि ११ डर्डसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:    
सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 
  

(१) पालघर जजल्हयाची ननसमगती होऊन ठदर्ड विग पूणग होवूनही अद्याप अनेक 
बाबीींची पुतगता बाकी आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पालघरच्या जजल्ह्यातील ग्-क व ग्-र्ड चे सुमारे १११ कमगचारी 
अजनूही िाणे जजल्हा पररिदेत कायगरत असून जजल्हा पररिदेत पदे ररक्त 
असल्याने तेथील कमगचाऱयाींवर अनतररक्त कामाचा ताण पर्डल्याने सदर कमगचारी 
उपलब्ध करुन द्या अशी मागणी पालघर जजल्हा पररिद प्रशासनाकरू्डन होत 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नसुार पालघर जजल्हयाच्या 
ववकासासािी शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथराि खर्डसे : (१), (२), (३) व (४) ठदनाींक १.८.२०१४ पासून 
नवननसमगत पालघर जजल्हा अजस्तत्वात आला आहे. पालघर जजल्ह्यासािी नवीन 
मुख्यालयाचे सुननयोजजत बाींधकाम करण्याच्या दृष्ीने ननणगय घेण्याची बाब 
शासनाच्या ववचाराधीन आहे. तसेच नवननसमगत पालघर जजल्ह्याच्या समस्याींबाबत 
मा.मुख्यमींत्री महोदयाींकर्ड े ठदनाींक १८.११.२०१५ रोजी बैिक आयोजजत करण्यात 
आली होती. सदर बैिकीत, पालघर जजल्ह्यासािी स्थापन करावयाच्या ६१ 
कायागलयाींपकैी अद्याप स्थापन न झालेल्या कायागलयाींचा प्राधान्यक्रम िरववण्यात 
यावा व प्राधान्यक्रमानुसार आवश्नयक ती सवग कायागलये पालघर येथे कायागन्वीत 
करण्यासािी आवश्नयक पदाींची ननसमगती करण्याकररता उच्चाधधकार ससमतीमाफग त 
कायगवाही करावी आणण अशी कायगवाही करताींना नवीन नोकर भरतीवर बींदीबाबत 
शासनाचे धोरण असले तरी पालघर हा नवननसमगती जजल्हा व आठदवासी बहुल 
जजल्हा असल्याने त्यास ही बाब लागू न करता भरती प्रकक्रया पूणग करावी, असे 
ननदेश मा.मुख्यमींत्री महोदयाींनी ठदले आहेत. ज्या कायागलयाींची पद ननसमगती झाली 
असेल अशी पदे तात्काळ भरण्यात यावी आणण सदर पदे भरतीनींतर ज्या 
ववभागातील जे अधधकारी / कमगचारी पालघर येथील पदाींवर हजर होणार नाहीत 
त्याींच्यावर प्रशासकीय कारवाई करावी असेही ननदेश मा.मुख्यमींत्री महोदयाींनी 
ठदले आहेत. सदर बाब सवग सींबींधधत ववभागास माठहती व आवश्नयक त्या 
कायगवाहीसािी कळववण्यात आलेली असून त्यानुसार पढुील कायगवाही करण्याचे 
सींकजल्पत आहे. 
 

     िाणे जजल्हा पररिदेच्या ववभाजनानींतर िाणे जजल्हा पररिद व पालघर 
जजल्हा पररिद अशा दोन स्वतींत्र जजल्हा पररिदा अजस्तत्वात आल्या आहेत. मूळ 
िाणे जजल्हा पररिदच्या आस्थापनेवरील बरेचसे कमगचारी सध्या पालघर जजल्हा 
पररिदेत कायगरत आहेत. सदर कमगचाऱयाींचे समायोजनाची प्रक्रीया पूणग 
करण्यासािी ववभागीय आयकु्त कोकण ववभाग याींच्या अध्यक्षतेखाली समन्वय 
ससमतीची स्थापना करण्यात आली असून कमगचाऱयाींचे समायोजन कसे करावे 
याबाबतच्या मागगदशगक सूचना शासन ननणगय, ग्रामववकास ववभाग, क्र.एवपठ्-
५०१६/प्र.क्र४५/आस्था-८, ठदनाींक २९.२.२०१६ अन्वये ननगगसमत करण्यात आलेल्या 
आहेत. सदर शासन ननणगयानुसार िाणे जजल्हा पररिदेकर्डील ग्-क व ग्-र्ड या 
सींवगागतील कमगचाऱयाींच्या नवननसमगती पालघर जजल्हा पररिदेकर्ड े समायोजनाची 
प्रकक्रया ठदनाींक ३०.४.२०१६ पवूी पूणग करण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत. 
(५) प्रश्नन उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
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राज्यातील िापूस उत्पादि शेतिऱ्याांना मदत ननधीतून िर्ळण्यात आल्याबाबत 

(१९) *  १६०९४   श्री.अमरससांह पांडर्डत, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.ख्िाजा बेर्, श्री.धनांजय मुांर्ड,े श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.सुननल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, श्रीमती हुस्नबान ूखसलफे, श्री.सुभाष झाांबर्ड, 
श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.विनायिराि मेटे, श्री.प्रिाश र्जसभये, श्री.रामराि 
िर्डिुते, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.राजेंद्र जैन, श्री.सांहदप बाजोररया, श्री.अशोि 
उफच  भाई जर्ताप, श्री.किरण पािसिर :   सन्माननीय पुनिचसन ि मदत िायच 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यात सततची नावपकी व कजगबाजारीपणामुळे ववदभागतील ६ जजल्ह्यात 
एकूण १३२८ शेतकऱयाींनी आत्महत्या केल्या असून आत्महत्या करणाऱया 
शेतकऱयाींच्या कु्ुींबबयाींना एनआरएएफ तफे जाठहर केलेल्या मदतीतनू कापूस 
उत्पादक भागाला वगळण्यात आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, मरािवाड्यात कापूस हे मुख्य पीक असून औरींगाबाद ववभागात 
ववशेित: बीर्ड जजल्ह्यात दषुकाळामुळे तसेच, पीक कापणीच्या नोंदी पूणग न 
झाल्याने कापसाचे उत्पन्न मोठ्या प्रमाणात घ्ले असून दषुकाळग्रस्ताना मींजूर 
रूपये ३१०० को्ी रूपयाींच्या मदत ननधीतनू कापूस उत्पादक शेतकऱयाींना 
वगळ्यात आल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आले, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) शासनाने राज्यातील दषुकाळ सदृश्नय पररजस्थतीच्या अनिुींगाने ननधी उपलब्ध 
करून देण्याबाबत ठदनाींक ३१ डर्डसेंबर, २०१५ रोजी शासन ननणगय ननगगसमत केला 
आहे काय, राज्यातील लाखो कापूस उत्पादक शेतकऱयाींना शासन अनदुानापासून 
वींधचत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, कापूस उत्पादक शेतकऱयाींना मदत देण्याबाबत तसेच गुजरातच्या 
धतीवर प्रनत जक्वी्ं ल रुपये १ हजार बोनस देण्याची मागणी होत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व तद्नुसार बाधधत कापूस उत्पादक शेतकऱयाींना आधथगक मदत 
देण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, नसल्यास, 
ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथराि खर्डसे : (१) व (२) राज्यात सन २०१५-१६ च्या खरीप हींगामात 
१५७४७ गावाींमध्ये दषुकाळसदृश्नय पररजस्थती घोवित करण्यात आलेली आहे. 
दषुकाळ जाहीर करण्याच्या ननकिानुसार दषुकाळ जाहीर करण्यास पात्र नसलेल्या 
परींतु पीक नकुसान झालेल्या औरींगाबाद, नासशक, अमरावती व नागपूर 
ववभागातील कापूस, अमरावती, नागपूर ववभागातील सोयाबबन तसेच नागपूर 
ववभागातील धान उत्पादक शेतकऱयाींना ववशेि मदत देण्याचे आदेश ठदनाींक     
०२ माचग, २०१६ अन्वये ननगगसमत करण्यात आले आहेत. 
(३) होय, 
     ठदनाींक ०२ माचग, २०१६ च्या शासन ननणगयान्वये मदत जाहीर करण्यात 
आली आहे. 
(४) हे खरे नाही. 
(५) प्रश्नन उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
 

मौजे भार्डरे्ाि (ता.दारव्हा, जज.यितमाळ) येथील जजल्हा पररषद शाळेच्या 
पररसरात महावितरण िां पनीने विना परिानर्ी  

र्डी.पी. साठी खाांब उभारल्याबाबत 

(२०) *  १५६९४   श्री.ख्िाजा बेर्, श्री.हेमांत टिले, श्री.प्रिाश बबनसाळे, 
श्री.रामराि िर्डिुते, श्री.किरण पािसिर, अॅर्ड.राहुल नािेिर, श्री.आनांद ठािूर :   
सन्माननीय ऊजाच मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे भार्डगेाव (ता.दारव्हा, जज.यवतमाळ) येथील जजल्हा पररिद उच्च 
प्राथसमक उदूग शाळेच्या पररसरात शाळेच्या पािीमागे महाववतरण कीं पनीने वगग 
खोल्यालगत ववना परवानगी र्डी.पी.सािी खाींब उभारुन शाळा पररसरात घुसखोरी 
केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नुसार र्डी.पी. तनू कमी 
अधधक ववद्यतु प्रवाहात वाढ होवून शॉ ग्सककग ्सारख्या घ्ना घरू्डन ववद्यार्थयावंर 
शॉ ग्सककग ्चा अननष् पररणाम होव ू नये म्हणनू सदर र्डी.पी. शाळेच्या वगग 
खोल्यापासून ववसशष् अींतरावर उभारण्यात याव्यात म्हणनू शासनाने कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्नन उद्भ ावत नाही. 
(३) प्रश्नन उद्भ ावत नाही. 
(४) प्रश्नन उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
 

मराठिार्डा समत्र मांर्डळाला हदलेला भूखांर्ड सांस् थेच् या  
अध् यक्षाांनी खाजर्ी वििासिाला हदल् याबाबत 

(२१) *  १५३५२   अॅर्ड.अननल परब, श्री.सांहदप बाजोररया, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमांत टिले, श्री.अननल भोसले :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) असभयाींबत्रकी महाववद्यालय व वसनतगहृाच् या ववकासासािी शासनाने 
मरािवार्डा समत्र मींर्डळाला वाींदे्र (पूवग) येथील सवे क्र ३४१ मधील ११ हजार चौरस 
मी्र (१ लाख २० हजार चौरस फू्) ठदलेला भूखींर्ड सदर सींस् थेच् या अध् यक्षाींनी 
खाजगी ववकासकाला ठदल् याचे माहे जानेवारी, २०१६ च्या पठहल्या आिवड्यात 
ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त् या अनिुींगाने पुढे कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत व याबाबतची सद्यजस्थती काय आहे ? 
  
श्री. एिनाथराि खर्डसे : (१) अशा आशयाच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. 
(२) तक्रारीींच्या अनुिींगाने जजल्हाधधकारी, मुींबई उपनगर याींच्याकरू्डन अहवाल 
मागववण्यात आला आहे. 
(३) प्रश्नन उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
 

महार्ड (जज.रायर्र्ड) येथे सावित्री आणण िाळू नदीच्या पात्रातून  
िाळूचे अनधधिृतपणे उत्खनन होत असल्याबाबत 

(२२) *  १५९५३   श्री.सुननल तटिरे, श्री.प्रिाश र्जसभये :  सन्माननीय महसूल 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) महार्ड (जज.रायगर्ड) येथे साववत्री आणण काळू नदीच्या पात्रातून मोठ्या 
प्रमाणात वाळूचे अनधधकृतपणे उत्खनन होत असून शासनाकरू्डन कोणतीच 
कायगवाही करण्यात येत नाही, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशी काय आढळून आले व तद्नुसार साववत्री आणण काळू 
नदीतनू अनधधकृतपणे होणारे उत्खनन थाींबववणेबाबत शासनाने कोणती कायगवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनाथराि खर्डसे : (१), (२), (३) व (४) रायगर्ड जजल्ह्यात गौण खननजाींचे 
अवैध उत्खनन व वाहतुकीस आळा घालण्यासािी जजल्हास्तरावर व तालुका 
स्तरावर भरारी पथके स्थापन करण्यात आली असून, महसूल ववभाग, पोलीस 
ववभाग व पररवहन ववभागाची सींयुक्त तपासणी/चेक नाके कायागन्वीत करण्यात 
आली आहेत. त्यानुसार वेळावेळी तपासणी करुन महार्ड तालुक्यात सन २०१५-
२०१६ या विागत अवधै उत्खनन/वाहतुकीच्या १०० प्रकरणाींत रुपये ३०,९०,२२७/- 
एवढी दींर्डाची रक्कम वसूल करण्यात आली असून, यींत्रसामुग्री व वाहने सील 
करण्यात आली आहेत. तसेच २ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. 

------------------ 
नाांदेर्ड जजल्हयात क्षमतेपेक्षा जास्त िाळुची िाहतिू होत असल्याबाबत 

(२३) *  १५०५७   श्री.अमरनाथ राजूरिर :   सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१)  नाींदेर्ड जजल्हयास खननज सींपत्तीचा वरदहस्त लाभला असला तरीही याचा 
उपयोग मात्र शासनास होत नसून जजल्हयातील वाळु िेक्यावरुन दररोज शेकर्डो 
वाहनाींनी क्षमतेपेक्षा जास्त वाळुची वाहतकू होत असल्याची बाब माहे जानेवारी, 
२०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आहे व तद्नुसार शासनाने कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनाथराि खर्डसे : (१), (२) व (३) नाींदेर्ड जजल्ह्यात गौण खननजाच्या 
अवैध उत्खनन व वाहतुकीस आळा घालण्यासािी जजल्हास्तरावर व 
तालुकास्तरावर भरारी पथके स्थापन करण्यात आली आहेत. तसेच 
आवश्नयकतेनसुार रेतीग्ावर बैिे पथक ननयुक्त करण्यात येतात. सदर पथकाींनी 
केलेल्या तपासणीत वाळूच्या अवैध उत्खनन व वाहतुकीची काही प्रकरणे 
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दृष्ोत्पत्तीस आली आहेत. त्यानुसार सदर पथकाींनी सन २०१५-१६ मध्ये नाींदेर्ड 
जजल्ह्यात गौण खननजाच्या अवैध उत्खनन/वाहतुकीच्या एकूण १३२२ प्रकरणाींत 
रु.२,३४,८४,८६७/- एवढी दींर्डाची रक्कम वसूल केली असून, ३५ गुन्हे दाखल केले आहेत. 
(४) प्रश्नन उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
 

सिाचधधि शतेिऱ्याांच्या आत्महत्या होणाऱ्या जजल््याला 
 अनदुान िमी देण्यात आल्याबाबत 

(२४) *  १४८१५   श्री.माणणिराि ठािरे :   सन्माननीय पुनिचसन ि मदत िायच 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शासनाने राज्यात २१ जजल्हयातील १५,४४७ गावाकररता रूपये २ हजार को्ी 
अनदुान मींजूर केले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सवागत जास्त शतेकऱयाींच्या आत्महत्या होणाऱया जजल्ह्याला 
अनदुान कमी देण्यात आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नुसार शासनाने कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खर्डसे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३), (४) व (५) प्रश्नन उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
 

वप ांपरी (जज.पुणे) शहरातील र्ाांधीनर्र मध्ये राहणाऱ्या 
 बालिाचा विजेच्या धक्याने मतृ्यू झाल्याबाबत 

(२५) *  १५७३६   अॅर्ड.जयदेि र्ायििार्ड, श्री.हेमांत टिले, श्रीमती विद्या 
चव्हाण, श्री.रामराि िर्डिुते, श्री.ख्िाजा बेर्, श्री.आनांद ठािूर, श्री.किरण 
पािसिर, श्री.प्रिाश र्जसभये, श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.नरेंद्र पाटील :   
सन्माननीय ऊजाच मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वप ींपरी (जज.पुणे) शहरातील गाींधीनगरमध्ये राहणाऱया ४ विीय बालकाचा 
ववजेच्या धक्याने मतृ्य ूझाल्याची घ्ना ठदनाींक ३ जानेवारी, २०१६ रोजी वा त्या 
सुमारास घर्डली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर घ्नेची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
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(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नुसार शासनाने कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) सदर घ्नेची चौकशी ववद्यतु ननरीक्षक, ववद्यतु ननरीक्षण ववभाग, पुणे याींनी 
केली आहे. 
(३) चौकशीमध्ये सदरचा अपघात हा ववद्युत कारणाने घर्डला असल्याबाबतची 
कोणतीही पररजस्थती आढळून आली नाही. 
(४) प्रश्नन उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
विक्रमर्र्ड (जज.पालघर) तालुक्यातील महावितरण िां पनीच्या दरुिस्थेबाबत 

(२६) *  १४९१४   श्री.जयांत पाटील, श्री.जर्न्द्नाथ सशांदे :   सन्माननीय ऊजाच 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) महाराषर राज्य वीज ववतरण कीं पनीने ववक्रमगर्ड तालुक्यातील (जज.पालघर) 
साखरे, आलोंर्डा, कूझे, ववक्रमगर्ड आदी गावाींमध्ये उभारण्यात आलेले वीजेचे खाींब 
गींजलेले असून धोकादायक झालेले आहेत, तसेच या ग्रामीण भागात बसववण्यात 
आलेल्या र्डीपी बॉक्सची दरुवस्था झालेली असून उघड्या र्डीपी बॉक्स मधनू 
ठिणग्याही पर्डत असूनही वीज ववतरण कीं पनीचे सदर घ्नेकर्ड े दलुगक्ष झालेले 
आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, गींजलेले व ज जेचे धोकादायक खाींब, र्डीपी बॉक्सची झालेली 
दरुवस्था, खाींबाींवर लोंबकळत असलेल्या ववद्यतु वाठहन्याींमुळे सींभाव्य धोका 
ननमागण झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, तालुक्यात अनेक ठिकाणी रान्सफॉमगर व ववद्युत खाींबाींना मोठ्या 
प्रमाणात झार्ड वेलीींचा ववळखा पर्डल्याने वीज ववतरणात अर्डथळा ननमागण झाला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त्यानुसार सदरहू धोकादायक गींजलेले खाींब व र्डीपी बॉक्स 
ववनाववलींब बदलण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे अींशत: खरे आहे.  
     ववक्रमगर्ड तालुक्यातील (जजल्हा-पालघर) साखरे, अलोर्डा, कुझे, ववक्रमगर्ड 
तसेच अन्य गावाींमध्ये महाववतरण कीं पनीकरू्डन पाहणी करण्यात आली असता 
लघदुाब वाहीनीचे ४२६ व उच्चदाब वाठहनीचे २३५ वीजेचे खाींब नादरुुस्त झाले 
आहेत, असे ननदशगनास आले आहे. तसेच या पररसरातील ७६ खराब तथा 
नादरुुस्त र्डी.पी. बॉक्स याींचा प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन सव्हे करण्यात आले आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
     या पररसरातील वीजेचे गींजलेले धोकादायक व अत्यावश्नयक एकूण ७० खाींब 
तसेच ७६ नादरुुस्त र्डी.पी.बॉक्स बदलण्यात आले आहेत. हे खाींब बदलत 
असताींना त्यावरील लोंबकळणाऱया तारा सुजस्थतीत करण्यात आलेल्या आहेत. 
सध्या धोकादायक व अपघातजन्य खाींब अग्रक्रमाने बदलण्यात आलेले आहेत. 
उवगररत कामे वेगवेगळया योजनाींमध्ये प्रस्ताववत केलेले आहे. 
(३) हे अींशत: खरे आहे. ववक्रमगर्ड तालुका हा अनत दगुगम व जींगल पररसर 
असल्यामुळे या पररसरातील ववद्यतु खाींबाींना जींगलातील झार्ड े व वेली याींच्या 
स्पशागमुळे कधी कधी वीज ववतरणात अर्डथळा ननमागण होतो. 
(४) होय. 
     वाठहनीची देखभाल व दरुुस्ती करण्याकररता ननयसमतपणे व दर शुक्रवारी 
दरुुस्तीचे काम हाती घेण्यात येते व ववद्यतु वाठहनीला स्पशग करणाऱया झार्ड ेव 
वेली काढून ्ाकण्यात येतात. 
(५) प्रश्नन उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
तुभे (निी मुांबई) येथे दर्र्डखाणीसाठीच्या सव्हे नां. ३७६ ि ३७७ मधील  

जसमनीत अन्द्य व्यिसाय सुरु असल्याबाबत 
(२७) *  १५७०१   श्री.हेमांत टिले, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.आनांद ठािूर, श्री.रामराि 
िर्डिुते, श्री.किरण पािसिर, श्री.विक्रम िाळे, श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.ख्िाजा 
बेर्, श्रीमती विद्या चव्हाण, अॅर्ड.अननल परब, श्री.अननल भोसले :   सन्माननीय 
महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नवी मुींबई, तुभे नाक्यावर महापासलकेच्या क्षपेणभूमीला लागून असलेल्या 
सव्हे नीं. ३७६ व ३७७ मधील जमीन दगर्डखाणीसािी िाणे जजल्हाधधकारी 
कायागलयाकरू्डन री.ी.जयप्रकाश नारायण याींना देण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर जसमनीवरील दगर्डखाणीचे काम बींद झाल्यानींतर उक्त 
जसमनीवर कोणतीही परवानगी न घेता र्डाींबर प्लॉ्बरोबरच कााँके्र्ी ननसमगतीचा 
प्रकल्प सुरु झाल्याबाबतच्या तक्रारी आदशग सेवाभावी सींस्थेचे अध्यक्षाींनी 
जजल्हाधधकारी, िाणे व एमआयर्डीसी प्रशासनाकर्ड े गेल्या चार मठहन्यापासून 
वारींवार केल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नसुार दगर्ड खाणीत अन्य 
इतर उद्योग करणाऱयाींवर कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनाथराि खर्डसे : (१) मौजे तुभे येथील सवे नींतर ३७६ व ३७७ मधील 
२.६० हे. आर. क्षेत्राचा खाणपट्ा री.ी.जयप्रकाश नारायण जगताप याींना ठदनाींक 
१६.१.२००२ ते १५.३.२००९ या कालावधीसािी मींजूर केला होता. त्यानींतर सदर 
खाणपट्टयाचे ठदनाींक १६.३.२००९ ते १५.३.२०१६ या कालावधीसािी नतुनीकरण 
करण्यात आले आहे. 
(२), (३) व (४) अशा स्वरुपाच्या तक्रारी प्राप्त झाल्याचे आढळून आले नाही. 
      तथावप, सदर जसमनीवरील दगर्ड खाणीचे काम बींद झाल्यानींतर र्डाींबर 
प्लााँ् व पेवर ब्लॉक बनववण्याचा व्यवसाय सुरु केल्याची बाब जानेवारी, २०१६ 
मध्ये ननदशगनास आली आहे. सदर प्रकरणी खाणपट्ा आदेशातील अ्ी व 
शतीनुसार शतगभींगाची कारवाई करून, जमीन शासन जमा करण्याची कायगवाही 
करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्नन उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
 

महाराष्ट्र िक्फ बोर्डाचच्या औरांर्ाबाद िायाचलयातील  
ननलांबबत सलवपिाने िेलेला रै्रव्यिहार 

(२८) *  १५५५७   श्री.सुभाष झाांबर्ड, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई 
जर्ताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय अल्पसांख्याांि वििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर वक्फ बोर्डागच्या औरींगाबाद कायागलयातील ननलींबबत सलवपक 
इफ्तेखरुल्लाह बेग याींच्या कपा्ात सीईओचे स््ॅम्प तसेच री.ीमींताच्या 
बेकायदेशीरपणे ववकलेल्या जसमनीच्या फायली, कोरे शपथपत्र बोर्डागच्या सदस्याींचे 
ले्रहेर्ड आढळून आल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानुसार कोणती कायगवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनाथराि खर्डसे : (१) होय. 
(२) व (३) री.ी.बेग इफ्तेखार, लघुलेखक याींच्याववरुद्ध ववभागीय चौकशी करुन 
चौकशी अहवालातील ननषपन्नाींनींतर त्याींच्याववरुद्ध सशस्तभींगववियक कायगवाही 
करण्याबाबत मुख्य कायगकारी अधधकारी, महाराषर राज्य वक्फ मींर्डळ याींना 
ठदनाींक १६.२.२०१६ च्या शासन पत्रान्वये सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. 
(४) प्रश्नन उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
 

िसई तहससल िायाचलयाने िीज बबल थिविल्याने  
महावितरणाने िीज पुरिठा खांडर्डत िेल्याबाबत 

(२९) *  १५४१०   श्री.अशोि उफच  भाई जर्ताप, श्री.सांजय दत्त, श्री.मुझफ्फर 
हुसैन सय्यद : सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वसई तहससल कायागलयाचे मागील २ विागचे सुमारे १० लाखाींचे वीज बबल न 
भरल्याने महाववतरणाने या कायागलयाची वीज पुरविा बींद केला असून व त्यामुळे 
सवगसामान्याींची कामे रखर्डली असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर कायागलयाकरू्डन वीज बबल वसूल करुन येथील वीज पुरविा 
सुरळीत करण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनाथराि खर्डसे : (१) व (२) मागील विागतील वीज देयकाींची सुमारे रुपये 
१०.०० लाखाची रक्कम प्रदान न केल्याने महाववतरण कीं पनीने ठदनाींक ४.१.२०१६ 
रोजी रात्री वेळ ७.४० वाजता वसई तहससल कायागलयाचा वीजपुरविा खींर्डीत केला 
होता. वसई तहससल कायागलयाचे वीज बबल देयकाींच्या थकीत रक्कमेचे अनुदान 
ववठहत मुदतीत प्राप्त करुन थकीत बबलाची रक्कम अदा करण्यात येईल, असे 
हमीपत्र ठदल्याने, खींर्डीत केलेला वीज पुरविा ठदनाींक ५.१.२०१६ रोजी सकाळी 
१०.०० वाजता सुरू करण्यात आला आहे. खींर्डीत केलेला वीज पुरविा हा 
कायागलयातील वेळेनींतर असल्याने सवगसामान्याींची कामे रखर्डलेली नाहीत. नींतर 
थकीत वीज बबलापो्ी एकूण रुपये १०.३० लाख एवढी रक्कम महाववतरण 
कीं पनीला अदा करण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्ननच उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
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पांढरपूर (जज.सोलापूर) तालुक्यात िीज जोर्डणी उपलब्ध िरून देण्याबाबत 
(३०) *  १५४३४   श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.सांजय 
दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई जर्ताप, श्रीमती हदप्ती चिधरी : सन्माननीय ऊजाच 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पींढरपूर (जज.सोलापूर) तालुक्यातील १२ गावाींसािी कासेगाव पाणीपुरविा 
योजना राबववण्यात आली. परींतु अद्यापपयतं काही ठिकाणी वीज जोर्डणीच केली 
नाही तसेच दोनपकैी एक ववद्यतुपींप जागेवरच नसल्याने वारींवार पाणीपुरविा 
योजना अर्डचणीत येत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त १२ गावाींना ननयसमत पाणीपुरविा सुरु करण्यासािी उक्त 
ठिकाणी वीज जोर्डणी करून देण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही वा 
उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे नाही. पींढरपूर (जज.सोलापूर) तालुक्यातील 
१२ गावाींसािी कासेगाव पाणीपुरविा योजनेला ववद्युत पुरविा समळण्यासािी 
कायगकारी असभयींता, ग्रामीण पाणीपुरविा ववभाग, जजल्हा पररिद सोलापूर याींनी 
ठद. १४.०१.२०१६ रोजी को्ेशनची रक्कम भरली व ठद. १६.०१.२०१६ रोजी सदर 
योजनेस लघदुाब वीज जोर्डणी देण्यात आली. महाराषर जीवन प्राधधकरणामाफग त 
दोन पींपापैकी एक पींप दरुुस्त करण्यात आला असून दसुरा पींप (स््ॅर्डबाय) 
दरुुस्तीसािी काढण्यात आलेला आहे. 
(२) प्रश्नन उद्भ ावत नाही. 
(३) प्रश्नन उद्भ ावत नाही. 

-----------------  
पररिहन महामांर्डळाच्या बसच्या प्रिासभार्ड ेसिलतीसाठी िें द्र ि  

राज्य शासनाने हदलेली ओळखपत्र ेग्रा्य धरण्याबाबत 
(३१) *  १५३२५   श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांजय दत्त, श्री.हररससांर् राठोर्ड, 
श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद : सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) महाराषर राज्य मागग पररवहन महामींर्डळाकरू्डन प्रससध्दीस देण्यात आलेल्या 
पत्रकात ६५ विागवरील ज्येषि नागररकाींना राज्य व कें द्र शासनाने ठदलेली 
ओळखपत्र ेराज्य पररवहन महामींर्डळाच्या बसच्या प्रवासभार्ड ेसवलतीसािी ग्राह्य 
धरण्यात यावीत असे नमूद करण्यात आलेले असतानाही काही वाहक हे ज्येषि 
नागररकाींकरू्डन बसभार्ड ेसवलतीसािी केवळा आधार कार्डागची मागणी करुन तेच 
ओळखपत्र म्हणनू ग्राह्य धरत असल्याचे माहे सगस््, २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सींबींधधत वाहकाींना कें द्र व राज्य शासनाने ठदलेली ओळखपत्र े
ग्राह्य धरण्याबाबत सूचना देण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. हदिािर रािते : (१) होय, 
     एस.्ी.च्या सवलती उपभोगण्याकररता आधारकार्डग सक्तीचे राहील अशा 
आशयाची बातमी दै.लोकसत्ता, ठद.१९.२.२०१५ व ठद.२६.२.२०१५ मध्ये प्रससध्द 
झाली आहे. त्यामुळे काही वाहक हे ज्येषि नागरीकाींकरू्डन बसभार्ड ेसवलतीसािी 
केवळ आधारकार्डागची मागणी करुन तेच ओळखपत्र म्हणनू ग्राह्य धरत असल्याचे 
माहे सगस््, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आले आहे. 
(२) सध्याच्या शासन ननणगयातील सूचनाींमध्ये कोणताही बदल करण्यात आला 
नसल्याचे तसेच पूवी प्रमाणे राज्य व कें द्र शासनाने ठदलेली ओळखपत्र े ग्राह्य 
धरण्याबाबत राज्य पररवहन महामींर्डळाने ठद. २३ माचग, २०१५ च्या पत्रान्वये 
महामींर्डळाच्या सवग ववभागाींना कळववण्यात आले आहे. 
(३) प्रश्नन उद्भ ावत नाही. 
 ----------------- 
 

पारिा (जज.यितमाळ) बसस्थानिाची झालेली दरुिस्था 

(३२) *  १४६२६   श्री.हररससांर् राठोर्ड :   सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पारवा (जज.यवतमाळ) बस स्थानकाची दरुवस्था झाल्याचे माहे जानेवारी, 
२०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच लाखो रुपये खचग करून बाींधण्यात आलेल्या बस स्थानकाला 
र्डाींबरीकरण करण्यात आल्यानींतरही मोिे खड्र्ड े पर्डलेले असून रात्रीच्या वेळी 
पररसरात पथठदवे लावण्यात आले नाहीत, हे खरे आहे काय, 
(३) तसेच शौचालयाची साफसफाई ननयसमत करण्यात येत नसल्याने नागररकाींची 
गैरसोय होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनिुींगाने सदर बसस्थानकाची दरुवस्था दरू करून नागररकाींना सोयी-सुववधा 
उपलब्ध करून देण्यासािी शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. हदिािर रािते : (१) हे खरे नाही. 
(२) पारवा बसस्थानकात खर्डीकरण झाले असून र्डाींबरीकरण झालेले नाही. 
बसस्थानकात रस्ता हद्दीत पोचमागागवर लगतच्या जसमनीतनू येणाऱया 
साींर्डपाण्यामुळे पर्डलेले खड्र्ड ेखर्डीमुरुमाने वेळोवेळी भरण्यात येवनू पथठदव्याची 
सोय करण्यात आलेली आहे व बींद असलेले ठदवे वेळोवेळी दरुुस्त करण्यात 
येतात. 
(३) हे खरे नाही. 
सदर बसस्थानक हे लहान स्वरुपाचे असल्याने तेथे मठहला व परुुिाींसािी केवळ 
मुतारीची स्वतींत्र सोय उपलब्ध आहे. 
(४) सदर बसस्थानकाची ननयसमत देखभाल व दरुुस्ती कामे करण्यात येत 
असल्यामुळे बसस्थानकाची दरुवस्था झालेली नाही. 
(५) प्रश्नन उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
  

पालघर जजल््यातील आहदिासी बहुल तालुक्याांच्या वििास िामाबाबत 

(३३) *  १५६६९   श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  
भाई जर्ताप, श्री.रामहरी रुपनिर :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पालघर जजल्ह्यातील वसई, जव्हार, मोरवार्डा, ववक्रमगर्ड, वार्डा, पालघर, 
तलासरी, र्डहाण ूया आठदवासी बहुल तालुक्याच्या ववकास कामाकरीता अद्ययावत 
सरकारी कायागलयातील अनेक कमगचाऱयाींची पदे ररक्त असल्याची तक्रार   
मा.मींत्री, आठदवासी ववकास, मा.मींत्री, महसूल, आयुक्त, कोकण ववभाग तसेच 
जजल्हाधधकारी, पालघर याींच्याकर्ड े माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान 
केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त आठदवासी बाींधवाींच्या तक्रारीबाबत आठदवासी जनतेच्या 
ववकास कामाींची गरज ननजश्नचत करून कमगचाऱयाींची ररक्त पदाींबाबत तोर्डगा 
काढण्याच्या उद्दशेाने शासनाने कोणता कृती कायगक्रम ननजश्नचत केला वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी ननणगय ककती कालावधीत अपेक्क्ष त आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथराि खर्डसे : (१), (२), (३) व (४) ठद. १.८.२०१४ पासून नवननसमगत 
पालघर जजल्हा अजस्तत्वात आला आहे. नवीन जजल्हयात जजल्हा स्तरावरील ६१ 
कायागलये स्थापन करण्याचे प्रस्ताववत असून सद्यजस्थतीत १५ कायागलये 
कायागजन्वत झालेली आहेत. सदर कायागलयातील काही पदे ररक्त आहेत, ही 
वस्तजुस्थती आहे. 
     नवननसमगत पालघर जजल्हयाच्या समस्याींबाबत मा. मुख्यमींत्री महोदयाींकर्ड े
ठद. १८.११.२०१५ रोजी बैिक आयोजजत करण्यात आली होती. सदर 
बैिकीत,पालघर जजल्हयासािी स्थापन करावयाच्या ६१ कायागलयाींपैकी अद्याप 
स्थापन न झालेल्या कायागलयाींचा प्राधान्यक्रम िरववण्यात यावा व 
प्राधान्यक्रमानुसार आवश्नयक ती सवग कायागलये पालघर येथे कायागजन्वत 
करण्यासािी आवश्नयक पदाींची ननसमगती करण्याकररता उच्चाधधकार ससमतीमाफग त 
कायगवाही करावी आणण अशी कायगवाही करताींना नवीन नोकर भरतीवर बींदीबाबत 
शासनाचे धोरण असले तरी पालघर हा नवननमीत जजल्हा व आठदवासी बहुल 
जजल्हा असल्याने त्यास ही बाब लागू न करता भरती प्रकक्रया पूणग करावी असे 
ननदेश मा. मुख्यमींत्री महोदयाींनी ठदले आहेत. ज्या कायागलयाींची पद ननसमगती 
झाली असेल अशी पदे तात्काळ भरण्यात यावी आणण सदर पदे भरतीनींतर ज्या 
ववभागातील जे अधधकारी/कमगचारी पालघर येथील पदाींवर हजर होणार नाहीत 
त्याींच्यावर प्रशासकीय कारवाई करावी असेही ननदेश मा. मुख्यमींत्री महोदयाींनी 
ठदले आहेत. सदर बाब सवग सींबींधधत ववभागास माठहती व आवश्नयक त्या 
कायगवाहीसािी कळववण्यात आलेली असून त्यानुसार पढुील करण्याचे सींकजल्पत आहे. 

----------------- 
राज्यातील शतेिऱ्याांच्या िाढत्या आत्महत्या रोखण्यासाठी  
शासनाने शेतिऱ्याांचे समुपदेशन िरण्याचा घेतलेला ननणचय 

(३४) *  १५३९६   श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई 
जर्ताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय पुनिचसन ि मदत िायच 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील शतेकऱयाींच्या वाढत्या आत्महत्या रोखण्यासािी शासनाने 
शेतकऱयाींचे समुपदेशन करण्याचा ननणगय घेतला असून त्यासािीच्या कृनत 
आराखर्डयावर सार्डसेात को्ी रुपये खचग केले जाणार आहेत तसेच 
मरािवाड्यातील ६ आणण ववदभागतील ३ अशा एकूण ९ जजल्ह्यात ववशेि 
समुपदेशन कक्ष स्थापन करण्यात येणार असून यात औरींगाबाद, जालना, 
ठहींगोली, लातूर, बीर्ड, नाींदेर्ड, अकोला, वासशम आणण यवतमाळ या जजल्ह्याींचा 
समावेश आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, शासनाने वरील प्रकरणाची चौकशी केली आहे काय, सदर 
समूपदेशनाचे काम कोणत्या प्रकारचे आहे, 
(३) असल्यास, समुपदेशनात वरील ९ जजल्ह्यात एकूण ककती कमगचारी काम 
करीत आहेत, 
(४) राज्यातील इतरही जजल्ह्यात सदर समुपदेशनाचे काम साधारण ककती 
ठदवसात शासन सुरु करणार आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खर्डसे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) चौकशी करण्याचा प्रश्नन उद्भ ावत नाही. प्रथम १०४ या ्ोल फ्री मानसीक 
आरोग्य हेल्प लाईनवर समुपदेशकामाफग त व आवश्नयकतेप्रमाणे जजल्हा 
रुग्णालयातील कक्षात तज्ञाींमाफग त समुपदेशन केले जाते. 
(३) एकूण ५४ पदाींपैकी ४७ पदे भरली आहेत व काम करीत आहेत. 
(४) जजल्हा मानसीक आरोग्य कायगक्रमाींतगगत परभणी, उस्मानाबाद, वधाग, 
अमरावती व बुलढाणा या ५ जजल्ह्यात देखील समुपदेशनाचे काम सुरु आहे. 
(५) प्रश्नन उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
 

महावितरणाचे खामर्ाांि विभार्ाांतर्चत खामर्ाांि  
ग्रामीण उपविभार्ाचे विभाजन िरण्याबाबत 

(३५) *  १६५८८   श्री.पाांरु्डरांर् फुां र्डिर :   सन्माननीय ऊजाच मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) महाववतरणाचे खामगाींव  ववभागाींतगगत खामगाींव ग्रामीण उपववभागाचे ववभाजन 

करुन नवीन खामगाींव ग्रामीण उपववभाग क्र. २ तसेच खामगाींव ग्रामीण  ववतरण कें द्र 

कोलोरी व अ्ाळी या कें द्राचे ववभाजन करुन नवीन पळशी ब.ु व ठहवरखेर्ड ववतरण कें द्र 

मींजूर करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाकर्ड ेप्रलींबबत आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 

आढळून आले, 

(३) असल्यास, तद्नुसार सदर प्रस्तावाींना मींजूरी देण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे नाही. 
(२) मुख्य असभयींता, महाववतरण, अकोला याींनी नवीन खामगाींव ग्रामीण 
उपववभाग क्र.२ हा उपववभाग व नवीन ठहवरखेर्ड व पळशी ही शाखा कायागलये 
ननमागण करण्याबाबतचा प्रस्ताव महाववतरण (मुख्य कायागलय) कीं पनीस सादर 
केला असून ववठहत ननकिाींची पतूगता होत नसल्याने, प्रस्ताव अमान्य करण्यात 
आला आहे. 
(३) प्रश्नन उद्भ ावत नाही. 
(४) प्रश्नन उद्भ ावत नाही. 
 

----------------- 
 

ठाणे रेल्िे स्टेशनजिळील एस.टी. बस स्थानिाची झालेली दरुिस्था 
(३६) *  १६८९८   अॅर्ड.ननरांजन र्डािखरे :   सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) महाराषर राज्य मागग पररवहन महामींर्डळाच्या िाणे रेल्वे स््ेशनजवळील 
एस.्ी. बस स्थानकाची दरुवस्था असल्याचे ठदनाींक २ जानेवारी, २०१६ रोजी वा 
त्यासुमारास ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर बस स्थानकामध्ये ठिकठिकाणी खड्र्ड े पर्डले असल्याने 
बसेसचे ्ायर फु्णे, खड्याींमध्ये साचलेले पाणी प्रवाशाींच्या अींगावर उर्डणे व 
तेथील खड्याींमध्ये पाय पर्डल्याने प्रवाशाींना इजा होणे अशा घ्ना गेल्या ठदर्ड 
विापंासून दररोज घर्डत असून उक्त प्रकरणी प्रवाशाींनी तसेच लोकप्रनतननधीींनी 
वारींवार तक्रारी केल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर बस स्थानकाच्या आधनुनकीकरणावर गेल्या विी लाखो रुपये 
खचग होवनूही बस स्थानकाची दरूवस्था होण्याची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नुसार शासनाने काय कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. हदिािर रािते : (१) व (२) होय. 
(३) व (४) िाणे रेल्वे स््ेशन बसस्थानकाचे आधुननकीकरण करण्यात आले नसून 
जून, २०१५ मध्ये केवळ तात्पुरत्या स्वरूपात बसस्थानकावर पर्डलेले खड्र्ड ेभरुन 
घेण्यात आले आहेत. तथावप, सींततधार पावसामुळे व मोठ्या प्रमाणावर आवक-
जावक वाहतुकीमुळे बसस्थानकावर पुन्हा खड्र्ड ेपर्डले आहेत. 
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     िाणे रेल्वेस््ेशन बसस्थानकाच्या र्डाींबरीकरणाच्या कामासािी 
रु.१९,९३,८१०/- एवढ्या रक्कमेस राज्य पररवहन महामींर्डळाच्या स्तरावर 
प्रशासकीय व ताींबत्रक मींजुरी प्राप्त झाली असून सदर कामासािी ननववदा मागवून 
िेकेदारास काम करण्याचे आदेश राज्य पररवहन महामींर्डळाद्वारा देण्यात आले 
आहेत. तसेच बसस्थानकाच्या दशगनी भागात फु्लेली पाईप लाईन दरुुस्त 
करण्यात आली असून बसस्थानकाचे र्डाींबरीकरण करण्याची बाब राज्य पररवहन 
महामींर्डळाच्या कायगवाहीखाली आहे. 
(५) प्रश्नन उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
राज्यात दषु्ट्िाळी पररजस्थतीिर मात िरण्यासाठी र्ाि, तालुिा  
पातळीिर दषु्ट्िाळ ननिारण ससमत्या स्थापन िरण्याबाबत 

(३७) *  १७७१०   श्री.प्रिाश र्जसभये, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.रामराि 
िर्डिुते, श्री.राजेंद्र जनै, श्री.ख्िाजा बेर्, श्री.सांहदप बाजोररया, श्री.सनतश चव्हाण, 
अॅर्ड.अननल परब, श्री.विक्रम िाळे, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र 
पाटील, श्री.अननल भोसले, श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.शरद रणवपसे, श्रीमती हदप्ती 
चिधरी, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई जर्ताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन 
सय्यद :   सन्माननीय पुनिचसन ि मदत िायच मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यात गेल्या विीच्या खररपातील शेतवपकाींच्या नुकसानीपो्ी शासनाने 
पठहल्या ्प्प्यात दोन हजार को्ी रूपयाींच्या मदतीचे वा्प जाहीर केले 
असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात सातत्याने उद्भ ावणाऱया दषुकाळी पररजस्थतीवर 
उपाययोजना करण्यासािी ववशेि मोठहम राबवनू मदत वा्पाचा आढावा 
घेण्यासािी तालुका आणण जजल्हापातळी पयतं ससमत्या स्थापन करण्याचा ननणगय 
माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान घेण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर ससमत्याींची रचना, कायगकक्षा व अधधकार काय आहेत, 
(४) असल्यास, प्रत्यक्षात ससमत्या स्थापन करण्यास आल्या आहेत काय, सदर 
ससमत्या स्थापन करण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
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श्री. एिनाथराि खर्डसे : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) ससमतीची रचना ग्राम स्तरीय, तालुका स्तरीय, जजल्हा स्तरीय ससमती अशी 
आहे सदर ससमतीच्या कायगकक्षा वेगवेगळ्या असून ससमतीचे अधधकार 
खालीलप्रमाणे आहेत. 

१) ग्राम स्तरीय ससमतीने त्याींना त्याींच्या कायगकक्षते ठदलेल्या कामाचा 
आढावा ग्रामस्तरीय ससमतीत घेऊन त्याबाबत अहवाल वजा सशफारस 
तालुका स्तरीय ससमतीस सादर करावा. 

२) तालुका स्तरीय ससमतीने त्याींना त्याींच्या कायगकक्षते ठदलेल्या कामाचा 
आढावा, ननयोजन, ननयींत्रण व अींमलबजावणी करणे तसेच ग्रामस्तरीय 
ससमतीने ठदलेला अहवाल वजा सशफारस तालुका स्तरीय ससमतीत 
ववचारात घेऊन त्याबाबत अहवाल वजा सशफारस जजल्हा स्तरीय 
ससमतीस सादर करावा. 

३) जजल्हास्तरीय ससमतीने त्याींना त्याींच्या कायगकक्षते ठदलेल्या कामाचा 
आढावा घेणे, तसेच तालुका स्तरीय ससमतीने सादर केलेला अहवाल 
वजा सशफारस जजल्हास्तरीय ससमतीत ववचारात घेऊन त्याबात 
अहवाल वजा सशफारस ववभागीय आयुक्तास सादर करावा. 

४) ववभागीय आयुक्त याींनी त्याींच्या अधधपत्याखाली सवग जजल्हास्तरीय 
ससमत्याींचा अहवाल ववचारात घेऊन त्याअनिुींगाने सवकंि अहवाल 
तथा प्रस्ताव शासनास सादर करावा. 

(४) व (५) सदर ससमतीमधील शासकीय सदस्याींची नेमणकू करण्यात आली 
असून गाव पातळीवरील ससमतीचे अध्यक्ष सरपींच आहेत. तालुका पातळीवरील 
तसेच जजल्हा पातळीवरील ससमतीचे अध्यक्ष अशासकीय सदस्य असून 
अशासकीय सदस्याींची ननवर्ड प्रक्रीया सुरु आहे. 

----------------- 
 

राज्यात हदनदयाळ उपाध्याय ग्रामज्योती योजना आणण शहरी भार्ासाठी 
एिाजत्मि ऊजाच वििास योजना राबविण्याबाबत 

(३८) *  १७७३१   र्डॉ.(श्रीमती) नीलम र्ोऱ्हे, श्री.जयिांतराि जाधि, श्रीमती 
हदप्ती चिधरी, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई जर्ताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन 
सय्यद, श्री.शरद रणवपसे :   सन्माननीय ऊजाच मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
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(१) राज्यातील ग्रामीण भागात वीज ववतरण प्रणालीचे ववस्तारीकरण आणण 
बळक्ीकरणासािी पायाभूत सुववधा उभारण्याकरीता कें द्र शासनाची ठदनदयाळ 
उपाध्याय ग्रामज्योती योजना आणण शहरी भागासािी एकाजत्मक ऊजाग ववकास 
योजना राबववण्याचा ननणगय शासनाने ठदनाींक १९ जानेवारी, २०१६ रोजी वा 
त्यासुमारास घेतला असून या योजनाींसािी सुमारे रूपये ४ हजार ५५८ को्ी खचग 
अपेक्क्षत आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त योजनाींचे स्वरुप काय आहे व त्यासािी लागणारा ननधी 
कशाप्रकारे उपलब्ध करण्यात येणार आहे, 
(३) उक्त ननणगयाची अींमलबजावणी कशाप्रकारे, केव्हापासून करण्यात येणार आहे 
व त्याच्या लाभाचे उठद्दष् ककती ननजश्नचत करण्यात आलेले आहे, 
(४) असल्यास, महाववतरणच्या ठदनदयाळ उपाध्याय ग्रामज्योती योजना व 
आय.पी.र्डी.सी. (इन्फ्रा ३) या योजनाींचा सववस्तर प्रकल्प अहवाल तयार असूनही 
केवळ पायाभूत सुववधा दोन मधील कामे प्रलींबबत असल्यामुळे सदर सववस्तर 
प्रकल्प अहवाल मींजूर करून त्यातील कामे सुरु करता येत नसल्याचे माहे 
जानेवारी, २०१६  मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशगनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, महाववतरणची पायाभूत सुववधा २ मधील प्रलींबबत कामे पूणग 
करण्यासािी शासनाने कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) राज्यातील ववद्युतीकरणासािी ठदनदयाळ उपाध्याय ग्रामज्योती योजना व 
आय.पी.र्डी.सी. (इन्फ्रा ३) चा र्डी पी आर मींजूर करून त्याची तातर्डीने 
अींमलबजावणी करण्यासािी शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(७) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे, कें द्र शासनाने ग्रामीण भागाकररता 
ठदनदयाळ उपाध्याय ग्रामज्योती योजना व शहरी/ननमशहरी भागाींकररता 
एकाजत्मक ऊजाग ववकास योजना (आय.पी.र्डी.एस) नवीन योजना अींमलात आणली 
आहे. कें द्र शासनाने राज्यात अींमलबजावणी करावयाच्या  ठदनदयाळ उपाध्याय 
ग्रामज्योती योजनेकररता रु. २१५२.६८ को्ी व एकाजत्मक ऊजाग ववकास 
योजनेकररता २४०५.०८ को्ीच्या प्रस्तावास ठद. ०६.०८.०२०१५ रोजी तत्वत: 
मींजुरी ठदली आहे. 
(२) ठदनदयाळ उपाध्याय ग्रामज्योती योजनेमधील अींतभूगत कामे पढुीलप्रमाणे 
आहेत :  
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अ) अकृिीक ग्राहकाींना स्वतींत्र कफर्डरद्वारे २४X७ वीज पुरविा करणे. कृिी व 
अकृिीक कफर्डर ववलगीकरण करणे. 

ब) ग्रामीण भागातील वीज ववतरण प्रणालीचे सक्षमीकरण, रेी.णीवधगन व 
बळक्ीकरण करणे. 

क) ग्रामीण भागातील घरगुती नागररक व दाररद्रयरेिेखालील लाभार्थयांच्या 
घराींसािी नवीन वीजजोर्डणी देण्यासािी लागणारी वीज ववतरण यींत्रणा 
उभारणे. 

र्ड) सींसद आदशग ग्राम योजनेच्या गावाींमध्ये वीज ववतरण प्रणालीचे 
सक्षमीकरण, आधुननकीकरण करणे. 

     तसेच एकाजत्मक ऊजाग ववकास योजनेमधील अींतभूगत कामे पढुीलप्रमाणे आहेत :  
अ) शहरी भागातील वीज ग्राहकाींना २४X७ वीज पुरविा करणे. 
ब) शहरी भागातील वीज ववतरण प्रणालीचे सक्षमीकरण, रेी.णीवधगन, 

बळक्ीकरण करणे, सवग पातळीवर वीजमापक बसवनू योग्य ऊजाग 
अींकेक्षण (Energy Audit) करणे. 

क) शहरी भागातील घरगुती, वाणणज्य व औद्योधगक ग्राहकाींसािी वीज 
जोर्डण्या देण्यासािी लागणारी वीज ववतरण यींत्रणा उभारणे. 

र्ड) शहरी भागातील वीज ववतरण प्रणालीचे सक्षमीकरण/आधुननकीकरण 
करणे.  तसेच दोन्ही योजनाींसािी प्रकल्प अहवालाच्या ६०% 
रक्कम अनदुान स्वरुपात कें द्र शासनाकरू्डन समळणार आहे. १०% 
इतकी रक्कम वीज ववतरण परवानाधारकाने उपलब्ध करावयाची 
आहे. उवगररत ३०% इतकी रक्कम ववत्तीय सींस्थाकरू्डन महाववतरण 
कीं पनीने कजग स्वरुपात घ्यायची आहे. कें द्र शासनाने ननधागररत 
केलेली उठद्दष्ये साध्य केल्यास कजग रक्कमेच्या ५०% च्या पयतं 
रक्कमेवर कें द्र शासन अनतररक्त/ वाढीव अनुदान देणार आहे. 

(३) ठदनदयाळ उपाध्याय ग्रामज्योती योजनेमध्ये ग्रामीण भागातील १२,४८,४७४ 
घरगुती ग्राहकाींना ३,९४,१४१ दाररद्ररेिेखालील लाभाथीसठहत नवीन वीज जोर्डणी 
देणे, ८३७ वाठहन्याचे वाठहनी ववलगीकरण करणे, वीज ववतरण प्रणाली 
सक्षमीकरण करणे, साींसद आदशग ग्रामयोजनेच्या ६९ गावाींमध्ये वीज ववतरण 
प्रणालीचे सक्षमीकरण करणे या कामाींचा समावेश आहे. महाराषर राज्यातील ३३ 
जजल्ह्याींमध्ये २१५ नवीन उपकें दे्र, १०० उपकें द्राींची रोठहत्र क्षमतावाढ, १०,९२४ 
ववतरण रोठहत्र,े १९,४१७ ककमी उच्चदाब वाठहनी, ६२१८.४ ककमी लघदुाब वाठहनी 
उभारण्याचे उठद्दष् ननजश्नचत करण्यात आलेले आहे. एकाजत्मक ऊजाग ववकास 
योजनेमध्ये शहरी भागात ३,४९८ ककलोव्हॅ् क्षमतेचे सौर प्रकल्प उभारणे, 
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६,२१,४७३ नवीन सम्र बसववणे या कामाींचा समावेश आहे. राज्यातील २५४ 
शहरामध्ये वीज ववतरण प्रणाली सक्षमीकरण करण्यासािी १२८ नवीन उपकें दे्र, 
८९ उपकें द्राींची रोठहत्र क्षमतावाढ, ५७०५ ववतरण रोठहत्र,े ४५३२.०२ ककमी उच्चदाब 
वाठहनी, ३२३९.९५ ककमी लघुदाब वाठहनी उभारण्याचे उठद्दष् ननजश्नचत करण्यात 
आलेले आहे. दोन्ही योजनाींच्या ननववदा प्रकक्रया पार पार्डल्यानींतर कामाींचे 
कायागदेश ठदल्यापासून २४ मठहन्यामध्ये प्रकल्प पूणग करण्यात येणार आहे. 
(४) हे खरे नाही. 
(५) पायाभूत आराखर्डा योजनेतील प्रगतीचा वेग ननधागररत उठद्दष्ाींपेक्षा अनतशय 
कमी असल्यामुळे १२ कीं त्रा्े अींशत: रद्द करण्यात आली आहेत. रद्द केलेल्या 
कीं त्रा्ातील उवगररत कामासािीच्या िोट्या उपववभागीय स्तरावरील ननववदा 
पररमींर्डळ कायागलयामाफग त काढण्याचे ननदेशीत करण्यात आले आहे. तसेच 
कामाचा प्रगतीचा वेग कमी असलेल्या १५ कीं त्रा्दाराींना “नो्ीस ्ु ्समगने्” व 
३९ कीं त्रा्दाराींना “नो्ीस ्ु करेक््” देण्यात आल्या आहेत. तसेच कामाचा 
प्रगतीचा वेग वाढववण्याचे ननदेश सवग कीं त्रा्दाराींना देण्यात आले आहे. 
(६) राज्यातील ववद्युतीकरणासािी ठदनदयाळ उपाध्याय ग्रामज्योती योजना व 
एकाजत्मक ऊजाग ववकास योजना याींची तातर्डीने अींमलबजावणी करण्यासािी 
राज्यशासनाच्या राज्यस्तरीय स्थायी ससमतीींच्या (SLSC)  व ववतरण सुधारणा 
ससमतीच्या (DRC) सशफारशी नींतर दोन्ही योजनाींचे प्रकल्प अहवाल 
कें द्रशासनाकरू्डन तत्वत: मींजूर करुन घेतले आहेत. तसेच महाराषर ववद्यतु 
ननयामक आयोगाची दोन्ही योजनेस तत्वत: मींजुरी प्राप्त करण्यात आलेली आहे. 
तसेच प्रमाणणत ननववदा दस्तऐवजास कें द्रशासनाची मींजुरी व ननववदा प्रकक्रया सुरु 
करण्याबाबत कें द्र शासनाचे आदेश लवकरच अपेक्क्षत आहेत. 
(७) हे खरे नाही. 

----------------- 
मुलुांर्ड (पूिच), मुांबई येथील शासिीय भूखांर्ड हस्ताांतरणाची  

रक्िम सीएट िां पनीने न भरल्याबाबत 

(३९) *  १७९३४   श्री.जर्न्द्नाथ सशांदे, श्री.सांहदप बाजोररया, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरण पािसिर, श्री.अननल भोसले, श्री.शरद रणवपसे :  
ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ७८३६ ला हदनाांि १६ जलैु, २०१५ रोजी हदलेल्या 
उत्तराच्या सांदभाचत: सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुलुींर्ड (पूवग), मुींबई येथील सार्डतेेवीस एकर भूखींर्ड ठदनाींक १५ सक््ोबर, 
१९५८ व १९६९ मध्ये सीए् ्ायसग सफ इींडर्डया सल. (सीए् सल.) या कीं पनीला 
सनद कराराद्वारे शासनाकर्ड ेववतरीत केला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, ठदनाींक २८ जानेवारी, २००८ रोजी सीए् सल.कीं पनीने सदर 
भूखींर्डापैकी ७ एकर भूखींर्ड ववकसीत करण्यासािी १३० को्ीच्या मोबदल्यात 
मे.ॲशफोर्डग सल.ला हस्ताींतरण करण्याबाबत उपनगर जजल्हाधधकाऱयाींकर्ड ेअजग केला 
असता ठदनाींक १८ सप् े्ंबर, २०१० रोजी या हस्ताींतरणात ५० ्क्के अनजजगत 
रक्कम भरण्याच्या मोबदल्यात परवानगी देवनू त्यापो्ी ६१.५६ को्ी रूपये 
भरण्याचे आदेश उपनगर जजल्हाधधकारी याींनी सीए् कीं पनीला ठदले, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, माहे फेिवुारी, २०११ मध्ये मे.ॲशफोर्डग सलसम्ेर्डने ६१.५६ को्ी 
रुपये भरले व सीए् आणण ॲशफोर्डग सल.या कीं पनीमध्ये माहे जुलै २०११ मध्ये 
करारनामा करण्यात आला परींतु हे पैसे सीए् कीं पनीने भरण्याऐवजी ॲशफोर्डग 
कीं पनीने भरल्यामुळे एकूण ववक्री ककीं मत १९१.५६ को्ी रूपये झाली त्याींच्या ५० 
्क्के अनजजगत रक्कम म्हणजे ९२.१९ को्ी रुपये सीए् कीं पनीने भरणे आवश्नयक 
होते परींत ू त्यापैकी ६१.५६ को्ी रूपये भरण्यात आले त्यामुळे उवगररत ३०.५७ 
को्ी रुपये भरण्यात आलेले नसल्यामुळे शासनाचे नकुसान झाले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, 
(५) असल्यास, तद्नुसार शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
श्री. एिनाथराि खर्डसे : (१) सीए् कीं पनीस शासनाने मौजे भाींरू्डप येथील जमीन 
ठदनाींक १५/१०/१९५८ व ठद.१७/०१/१९६९ रोजी कीं पनीबरोबर सनदेद्वारे भूसींपादन 
करुन एकूण ९३७३१.७० चौ.मी. म्हणजेच २३ एकर, ६ गुींिे, ८ आणे जमीन 
उपलब्ध करुन ठदली आहे. 
(२) सदर प्रकरणी भूसींपादन अधधननयम, १८९४ मधील तरतदुीनुसार सनद 
ननषपाठदत करुन तसेच अ्ी/ शतींच्या अधधन राहून सींपाठदत करण्यात आलेल्या 
एकूण क्षेत्रापैकी २८०१०.४४ चौ.मी. क्षेत्राच्या वापरात बदल करुन रठहवास व 
वाणणज्य प्रयोजनासािी ववक्री करण्याबाबत शासन ज्ञापन क्र. एल ्ी एच 
०७/२००९/ प्र.क्र.८८/अ-२, ठद.१८.०९.२०१० अन्वये सदर क्षेत्राची ववकक्र करणेसािी 
परवानगी ठदली आहे. 
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     वरील २८०१०.४४ चौ.मी. क्षेत्रापकैी १०६७ चौ.मी.इतके क्षेत्र सीए् कीं पनीच्या 
खाजगी मालकीचे असून सींपाठदत करुन देण्यात आलेले क्षेत्र २६९४३.४४ चौ.मी. 
इतके आहे. त्यानुसार उक्त नमूद ज्ञापनामधील अ् क्र.१ मध्ये नमूद 
केल्याप्रमाणे जजल्हाधधकारी मुींबई उपनगर याींनी त्याींचे ठद.४.०३.२०११ रोजीच्या 
आदेशान्वये कीं पनीकरू्डन २६९४३.४४ चौ.मी. एवढ्या क्षेत्राच्या मूल्याींकनाच्या ५०% 
अनजजगत उत्पन्न ६१.५३ को्ी रुपये सरकार जमा करुन घेवनू ववक्री करण्यास 
परवानगी ठदली आहे. 
(३) मे.सीए् सल. यानी २८०१०.४३ चौ.मी. जमीन ॲशफोर्डग सल.कीं पनीला ठदनाींक 
२५.७.२०११ रोजीच्या नोंदणीकृत खरेदीखतान्वये रु.१३० को्ीस ववक्री केली आहे. 
    जजल्हाधधकारी, मुींबई उपनगर याींच्या ठदनाींक ४.३.२०११ रोजीच्या 
आदेशानुसार अनजजगत रक्कम रु.६१.५६ को्ी मे. ससए् कीं पनी प्रा.सल.याींनी भरणे 
आवश्नयक होते. मात्र मे.ॲशफोर्डग इन्फो्ेक प्रा.सल.या कीं पनीचे सदर अनजजगत 
रक्कम रु.६१.५६ को्ी भरणा केली असल्याने या व्यवहारातील ससए् कीं पनीची 
एकूण मोबदला रक्कम रु.१९१.५६ को्ी इतकी होत आहे. मात्र सींपाठदत 
जसमनीच्या ववकक्रमधून सीए् कीं पनीस रु.१८४.२६ को्ी इतकी रक्कम समळणार 
आहे. सदर रक्कमेच्या ५०% अनजजगत रक्कम रु.९२.१३ को्ी होत असून 
त्यामधनू यापवूी भरणा केलेली रक्कम रु.६१.५६ को्ी वजा करता उवगररत 
रक्कम रु.३०.५७ को्ी वसूल करणेबाबत मा.महालेखाकार, नागपूर याींनी सन 
२०१२-१३ मधील लेखापररक्षणामध्ये आक्षपे नोंदववला आहे. 
(४) मा.महालेखाकार, नागपूर, याींच्या आक्षपेाींच्या अनिुींगाने जजल्हाधधकारी, मुींबई 
उपनगर याींनी सींबींधीत दोन्ही कीं पन्याींना नो्ीसा देऊन त्याींचा खलुासा घेतला 
असून त्यानुसार योग्य ते आदेश पाररत करण्याची कायगवाही जजल्हाधधकारी, मुींबई 
उपनगर याींचे स्तरावरुन सुरु आहे. 
(५) प्रश्नन उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
िेणेर्ाि (ता.जज.सातारा) येथील बेिायदेशीर िाळू उपसा  

िरणाऱ्याांिर िारिाई िरण्याबाबत 

(४०) *  १८०८९   अॅर्ड.राहुल नािेिर, श्री.हेमांत टिले, श्री.ख्िाजा बेर्, श्री.किरण 
पािसिर :   सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वेणेगाव (ता.जज.सातारा) येथे वाळू परवान्यातील अ्ी शतीचा भींग करून 
बेकायदा वाळू उपसा सुरु असलेल्या दोन वाळू िेक्याींवर सातारा तहस ज लदार 
याींनी कारवाई करीत २१ वाहने जप् त करण्यात आली असल्याचे माहे जानेवारी, 
२०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, येथील वाळू उपसा रोखण्याबाबत तसेच, वाळू माफीयाींववरूध्द 
कारवाई करून महाराषर प्रनतबींध धोकादायक उपक्रम एमपीर्डीए कायदा लागू 
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. एिनाथराि खर्डसे : (१) जजल्हास्तरीय भरारी पथकाने मौजे वेणेगाींव, 
ता.सातारा येथील २ वाळूग्ाींची तपासणी केली असता, तेथे ववनापरवानगी 
सक्शनपींपाद्वारे वाळू उत्खनन करण्यात येत असल्याचे आढळून आले. त्यानुसार 
सदर ठिकाणी असलेले सक्शन पींप, पोकलेन मशीन, रक्स व रॅक््र जप्त करून, 
दोनही सललावधारकाींववरुध्द गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. 
(२) “महाराषर झोपर्डपट्ी गुींर्ड, हातभट्ीवाले, औिधधद्रव्ये ववियक गुन्हेगार, 
धोकादायक व्यक्ती व दृकरी.ाव्य कलाकृतीचे ववनापरवाना प्रदशगन करणाऱया 
व्यक्ती (जव्हर्डीओ पायरे्स) याींच्या ववघातक कृत्याींना आळा घालण्याबाबत 
अधधननयम, १९८१” मध्ये वाळू तस्कर या सींजे्ञचा समावेश करण्यात आला असून, 
त्यासींबींधीचा अध्यादेश ठदनाींक १/१२/२०१५ रोजी प्रख्यावपत करण्यात आला आहे. 
नींतर सदर अध्यादेशाचे रुपाींतर अधधननयमातही करण्यात आले आहे. 
(३) प्रश्नन उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
राज्यातील उद्योर्ाांनी बेिायदेशीरपणे िापरलेली 

 िीजेची देयिाची िसुली िरण्याबाबत 

(४१) *  १८१८५   प्रा.जोरे्न्द्द्र ििार्ड े:   सन्माननीय ऊजाच मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
(१) शासनाने सुमारे रूपये ५५० को्ीींचे वीज शुल्क बेकायदेशीरपणे १३०८ 
उद्योगाींकरू्डन वीज वापरावरील शुल्क आकारणी न केल्याने शासनाचे नकुसान 
केले असल्याचे माहे फेिुवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, ओपन ॲक्सेसद्वारे वीज वापरास राज्यातील उद्योगाींना 
परवानगी ठदली असून या पध्दतीनसुार माहे सक््ोबर, २०१४ पासून आजपयतं 
१३०८ उद्योगाींना सुमारे ६६२३ दशलक्ष यनुन्सचा वीजपुरविा करण्यात आला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
 



44 

(३) असल्यास, मुींबई ववद्यतु शुल्क अधधननयम १९५८ मधील कलम ३ मध्ये 
वीज वापरावर शुल्क आकारणीची तरतदू असून उद्योगाींनी वापरलेली वीज 
कोणत्याही मागागने ककीं वा अन्य राज्याींतनू उपलब्ध झालेली असली तरी त्यावर 
आकारणी देय असताींना अशी कोणतीही आकारणी शासनाने केली नाही, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, कोणकोणत्या उद्योगाींकरू्डन ककती रुपयाींची आकारणी देय देणे 
बींधनकारक होते व त्यातील ककती उद्योगाींनी आकारणी देय भरलेली आहे व 
ककती उद्योगाींनी आकारणी देय भरणे बाकी आहे, 
(५) असल्यास, उद्योगाींकरू्डन आकारणी देय वसूल करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१)  हे खरे नाही. 
(२) व (३) हे खरे नाही. ववद्यतु अधधननयम, २००३ व महाराषर ववद्यतु 
ननयामक आयोगाच्या अधधननयम, २००५, २००७ व २०१४ नसुार राज्यातील 
ववद्युत ग्राहकाींना मुक्त प्रणालीद्वारे (ओपन ॲक्सेस) वीज वापरण्याची मुभा 
आहे.  महाराषर ववद्यतु शुल्क अधधननयम, १९५८ मधील तरतदुीनसुार वीजेच्या 
वापरावर ववद्यतु शुल्क आकारण्यात येते. परींतु महाराषर ववद्यतु शुल्क 
अधधननयम, १९५८ च्या अनसूुची मध्ये मुक्त प्रणाली (ओपनॲक्सेस) ग्राहकाींच्या 
वगगवारीचा समावेश नसल्याने ओपन ॲक्सेसद्वारे वीज वापरणाऱया उद्योगाींना 
ववद्युत शुल्क आकारण्यात येत नाही. 
(४), (५) व (६) प्रश्नन उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
 

राज्यात अत्याधुननि स्माटच बसस्थानि ननसमचती ि िाय-फाय सुविधा देण्याबाबत 

(४२) *  १८२१३   श्री.धर्रीशचांद्र व्यास :   सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील अवैध प्रवासी वाहतकु रोखनू एस्ी नफ्याकर्ड े जाण्यासािी 
प्रवाशाींना अत्याधुननक स्मा ग् बसस्थानक ननसमगतीची योजना व सवग बस 
स्थानकाींवर वाय-फाय सुववधा देण्यासींदभागत शासनाचे धोरण काय आहे, 
(२) असल्यास, त्यासािी काही प्रमुख बस स्थानकाींची ननवर्ड प्रायोधगक तत्वावर 
करण्याची योजना शासनाच्या ववचाराधीन आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले, 
(४) असल्यास, तद्नुसार, शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. हदिािर रािते : (१), (२), (३) व (४) राज्य पररवहन बसस्थानकाचे 
अत्याधनुनकीकरण करणे तसेच सवग बसस्थानकाींवर वाय-फाय सुववधा उपलब्ध 
करुन देण्याकरीता   अत्याधुननक स्मा ग् १३ बसस्थानकाींवर वाय-फाय सुववधा 
देणेबाबत मे.के.पी.एम.जी ॲर्डव्हायजरी सजव्हगसेस प्रा.सल. या सींस्थेस महामींर्डळाने 
प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार पदी नेमणकू केली असून अत्याधनुनक स्मा ग् 
बसस्थानकावरती वाय-फाय सुववधा देणेबाबत तपासणी करुन अहवाल सादर 
करण्याबाबत सदर कीं पनीस कळववण्यात आले आहे. 
(५) प्रश्नन उदभवत नाही. 

----------------- 
अिोला जजल््यातील शेतिऱ्याांच्या िृवषपांपाला िीज जोर्डणी देण्याबाबत 

(४३) *  १८२४८   श्री.र्ोवपकिशन बाजोरीया :   सन्माननीय ऊजाच मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अकोला जजल्हयात जवळपास ३ हजार ३०१ अजग कृविपींपासािी ववद्युत 
जोर्डणीकररता प्रलींबबत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गत तीन विागपासून बाशी्ाकळी (जज.अकोला) तालुक्यातील 
शेतकरी दषुकाळाचा सामना कररत असून अननयसमत अत्यल्प पाऊस, 
गारवप्ीमुळे वपकाींची नासार्डी झाली, अनेक वेळा खरीप हींगामातील वपकाींचे 
उत्पादन घ्ले अशा अनेक कारणाींमुळे शेतकरी हवालठदल आहेच त्यातच 
कृविपींपाना ववद्यतु पुरविा नसल्याने शेतकरी त्रस्त झाले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ठदनाींक १९ मे, २०१५ रोजी ववद्यतु जोर्डणी समळत नसल्यामुळे 
तेल्हारा तालुक्यातील तळेगाव बाजार येथील री.ी.ववनोद खारोर्ड े या शेतक-याींनी 
तर बाळापूर तालुक्यातील ननींबा फा्ा येथील महाववतरणच्या कायागलयासमोर 
एका अल्पभूधारक शेतक-याने ठदनाींक १ जुलै, २०१५ रोजी ववि घेऊन आत्महत्या 
केल्याची घ्ना घर्डली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, 
(५) तद्नुसार प्रलींबबत कृविपींपाना ववद्यतु जोर्डणी देण्यासींदभागत शासनाने कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) अकोला जजल्ह्यामध्ये माहे फेिुवारी, २०१६ अखेर 
आवश्नयक रकमेचा भरणा करुन एकूण ८४६० अजगदार कृिीपींपाकरीता ववद्यतु 
पुरविा समळणेसािी प्रलींबबत आहेत. 
(२) होय, हे अींशत: खरे आहे. बासशग् ाकळी तालुक्यात माहे फेिवुारी, २०१६ अखेर 
आवश्नयक रकमेचा भरणा करुन एकुण १०२० अजगदार कृिीपींपाकरीता ववद्यतु 
पुरविा समळण्यासािी प्रलींबबत आहेत. त्यापैकी ६० कृिीपींपाींचे ठद. १४.०३.२०१६ 
अखेर ऊजीकरण करण्यात आले आहे. 
(३)  होय, हे खरे आहे. 
     तेल्हारा तालुक्यातील तळेगाींव बाजार येथील री.ी. ववनोद खारोर्ड ेयाींनी १९ 
मे, २०१५ रोजी ववद्यतु जोर्डणी न समळाल्याने आत्महत्या केली तसेच बाळापूर 
तालुक्यातील ननींबा फा्ा येथील एका अल्पभुधारक शेतकरी याींनी महाववतरणच्या 
कायागलयासमोर ठद. ०१ जलैु, २०१५ रोजी ववि घेऊन आत्महत्या करण्याचा 
प्रयत्न केला होता. 
(४) होय. यासींदभागत खातेननहाय चौकशी पूणग झाली असून खालीलप्रमाणे 
कायगवाही करण्यात आलेली आहे. 
     तेल्हारा तालुक्यातील री.ी. ववनोद खारोर्ड े या शेतकऱयाींनी केलेल्या 
आत्महत्या प्रकरणी :  

(१) री.ी. सींठदप घोर्ड,े सहाय्यक असभयींता, ठहवरखेर्ड वीज ववतरण कें द्र याींना 
रु. ९०,०००/-(रु. नव्वद हजार) दींर्ड िोिावण्यात आला आहे व 

(२) री.ी. राजेंद्र राऊत, उप कायगकारी असभयींता, उप ववभाग, तेल्हारा याींची 
बदली करुन याींना आरोपपत्र देण्यात आलेले आहे. ता.बाळापूर, 
जज.अकोला येथील आत्महत्येच्या प्रकरणी री.ी. पाींरू्डरींग जयराम साींगोळे, 
उपकायगकारी असभयींता, बाळापूर उपववभाग याींना महाववतरण कीं पनीच्या 
सेवेतनू ननलींबबत करुन ठदलेल्या आरोपपत्रातील चौकशीनुसार पढुील 
देय असणारी वाविगक वेतनवाढ एक विागकररता सींचयीत पररणामासह 
रोखण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. 

(३) आसशि गणगणे तत्कालीन सहाय्यक असभयींता, कारींजा, रमजानपूर 
ववतरण कें द्र बाळापूर याींना चौकशीनुसार रु. ५१,०००/-दींर्ड िोिावण्यात 
आला आहे. 

(४) री.ी. चींद्रकाींत सखाराम इींगळे, कननषि तींत्रज्ञ, रमजानपूर उपकें द्र याींना 
चौकशीनुसार पढुील देय असलेली वेतनवाढ एक विागकररता सींचयीत 
पररणामासह रोखण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. 
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(५) अकोला जजल्ह्यात माहे फेिुवारी, २०१६ अखेर चालू विागत एकूण २९१५ 
कृिीपींपाना ववद्युत जोर्डणी देण्यात आलेले आहेत. आवश्नयक रकमेचा भरणा 
करुन प्रलींबबत असलेल्या कृिीपींपाना ववद्यतु पुरविा करणेकरीता पायाभूत 
आराखर्डा-२ अींतगगत तसेच अकोला जजल्ह्याकरीता शासनाच्या ववशेि ननधी 
अींतगगत (एकूण रु. ६६.६४ को्ी) कृिीपींपाना ववद्यतु पुरविा करावयाच्या 
कामाींच्या ननववदा महाववतरण कीं पनीकरू्डन काढण्यात येत असून पढुील कायगवाही 
सुरु आहे. 
(६) प्रश्नन उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
 

राज्यातील िीज पुरिठा सुरळीत व्हािा यासाठी प्रत्येि  
र्ािािरीता लाईनमनची ननयकु्ती िरण्याबाबत 

(४४) *  १८६७२   आकिच .अनांत र्ार्डर्ीळ :  सन्माननीय ऊजाच मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील वीज पुरविा सुरळीत व्हावा यासािी प्रत्येक गावाकरीता 
लाईनमनची ननयुक्ती करण्यात येणार असल्याचा ननणगय शासनाने माहे जानेवारी, 
२०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान घेतला असल्याचे ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले, 
(३) असल्यास, तद्नुसार या ननणगयाची अींमलबजावणी करण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे नाही. मात्र प्रत्येक ग्रामपींचायती कररता 
एक ववद्यतु कमगचारी नेमण्याबाबत पर्डताळणी करावी अशा सूचना महाववतरण 
कीं पनीस देण्यात आल्या आहेत. 
(२) व (३) ग्रामपींचायतीींची, गावाींची व महाववतरण कीं पनीतील कायगरत 
लाईनमनची माठहती प्रत्येक पररमींर्डळाकरू्डन महाववतरण कीं पनीकरू्डन घेण्यात येत 
असून प्रत्येक ग्रामपींचायतीकररता एक लाईनमनची ननयुक्ती करावयाची झाल्यास 
जवळपास ७५०० अनतररक्त कमगचाऱयाची आवश्नयकता भासेल असा अींदाज आहे. 
त्याकररता येणारा आधथगक भार फार मोिा आहे व महाराषर राज्य वीज ननयामक 
आयोगाने कमगचाऱयाींवरील खचागमध्ये कपात करण्याबाबत वेळोवेळी सूधचत केले 
आहे. या सवग बाबी ववचारात घेऊन सदर प्रस्तावाची महाववतरण कीं पनीस्तरावर 
िाननी सुरु आहे. 
(४) प्रश्नन उद्भ ावत नाही. 
 

----------------- 
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राज्यात दषु्ट्िाळामुळे वपिे पणुचत: िाया रे्लेल्या  
शेतिऱ्याांना आधथचि मदत देण्याबाबत 

(४५) *  १६७४७   श्रीमती हुस्नबानू खसलफे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई 
जर्ताप, आकिच .अनांत र्ार्डर्ीळ, श्रीमती हदप्ती चिधरी, श्री.मुझफ्फर हुसैन 
सय्यद :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ११२०३ ला हदनाांि १८ डर्डसेंबर, २०१५ रोजी 
हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:    सन्माननीय पुनिचसन ि मदत िायच मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात दषुकाळाच्या साव्ाखाली असलेल्या सुमारे चार लाख हेक््र 
क्षेत्रावरील वपके पूणगत: वाया गेली असून तेथे दबुार पेरणी अशक्य आहे सशवाय हे 
क्षेत्र रब्बी वपकाचे क्षेत्र नसल्याने त्यावर यींदा कुिलेच पीक घेता येणार नसल्याचे 
माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वपके पूणगत: वाया गेलेल्या शेतकऱयाींना शासनाने कोणती आधथगक 
मदत केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. एिनाथराि खर्डसे : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) राज्यात सन २०१५ च्या खरीप हींगामात १५७४७ गावाींमध्ये दषुकाळसदृश्नय 
पररजस्थती घोवित पररजस्थती घोवित करण्यात आलेली आहे. दषुकाळसदृश्नय 
पररजस्थती असलेल्या गावामध्ये शासनाने ठदनाींक २० सक््ोबर, २०१५ व ठदनाींक 
१० माचग, २०१६ अन्वये ववववध उपाययोजना जाहीर केलेल्या आहेत. 
(३) प्रश्नन उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
माझर्ाांि येथील भूखांर्ड हस्ताांतरणास जजल्हाधधिारी  

िायाचलयाने हदलेल्या मान्द्यतेबाबत 
(४६) *  १५३२९   श्री.धनांजय मुांर्ड,े श्री.सुननल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण 
पािसिर :   सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) माझगाव, मुींबई येथील भूखींर्ड क्र. १२६ (भाग) हा भूखींर्ड १९०३ मध्ये ९९ 
विागच्या भार्डपेट्ीवर कच्िी लोहाणा ननवास गहृ रस््ला देण्यात आलेला भार्डकेरार 
सन २००२ मध्ये सींपुष्ात आल्यानींतर या भुखींर्डाचा भार्डपेट्ा वाढवनू समळावा 
यासािी या रस््ने जजल्हाधधकारी, मुींबई याींच्याकर्ड ेमागणी केली होती, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, कच्िी लोहाणा गहृ रस््ची भार्डपेट्ी वाढवनू समळववण्याची 
मागणी प्रलींबबत असताना धमगदाय आयुक्ताींच्या परवानगीने सन २००५ मध्ये हा 
भुखींर्ड एका खाजगी ववकासकाला हस्ताींतररत करण्यात आल्याचे माहे सप् े्ंबर, 
२०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, भूखींर्ड हस्ताींतरणासािी महसूल ववभागाची परवानगी नसताना व 
तत्कासलन शहर जजल्हाधधकाऱयाची मान्यता नसतानासुध्दा शासनाच्या मालकीच्या 
भूखींर्डाचे मानीव असभहस्ताींतरण करण्याची उपननबींधकाींची कृती गींभीर असल्याने 
तत्कालीन मा.महसूल मींत्रयाींनी चौकशीचे आदेश देऊनही अद्यापही सींबींधधताींची 
चौकशी पूणग झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, आयुक्त सहकार याींना चौकशी करणेबाबत कळववलेले 
असतानासुध्दा अद्याप कोणतीच कायगवाही झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, सदर चौकशी अनिुींगाने ननयमबाह्य भूखींर्डाच्या हस्ताींतरणास 
मान्यता देणाऱया उपननबींधकाववरुध्द तसेच याप्रकरणी दोिी आढळलेल्या 
अधधकारी व खाजगी ववकासाववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथराि खर्डसे : (१) होय. 
(२) धमागदाय आयुक्त याींच्या ठदनाींक १७.५.२०१० च्या आदेशान्वये प्राप्त मींजूरीस 
अनुलक्षनू कच्िी लोहाणा ननवास गहृ रस््, मुींबई याींनी ठदनाींक २४.५.२०१० च्या 
नोंदणीकृत खरेदीखतान्वये सी.एस.क्र.१२६ माझगाींव डर्डव्हीजनमधील ४५८१.२३ 
चौ.मी.क्षेत्र मे गोल्र्ड प्लाझा र्डवे्हलपसग प्रा.सल. याींना हस्ताींतरीत केलेले आहे. 
(३), (४), (५) व (६) जजल्हा उपननबींधक, सहकारी सींस्था, मुींबई-१ याींनी या 
प्रकरणी मानीव असभहस्ताींतरणाचे आदेश पारीत केलेले आहेत. जजल्हा उपननबींधक 
याींची सदर कृती सकृतदशगनी गींभीर असल्याने याबाबत सहकार आयुक्त, 
महाराषर शासन याींचेकरू्डन अहवाल मागववण्यात आला आहे. 
 

----------------- 
 



50 

राज्यात निीन तलाठी सज्जे ननमाचण िरण्याबाबत 

(४७) *  १६४३७   श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.अमरससांह पांडर्डत :   
सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ववभागीय आयुक्त, नागपूर याींचे अध्यक्षतेखाली ननमागण करण्यात आलेल्या 
तलािी सज्जा पनुरगचना ससमतीने माहे आक््ोंबर २०१४ मध्ये वा त्यादरम्यान 
सादर केलेला अहवाल शासनाकर्ड ेकायगवाहीसािी प्रलींबबत आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, उक्त ससमतीने राज्यात ३०८४ इतके नवीन तलािी सज्जे ननमागण 
करण्याची शासनास सशफारस केलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सध्या तलाठ्याींच्या कामावरील ताण लक्षात घेवनू शासनाने 
ससमतीच्या सशफारशीनुसार लवकरात लवकर कायगवाही करावी, अशी मागणी 
तलािी सींघ्नेने शासनाकर्ड ेकेलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सवगसामान्य नागररकाींच्या सोयीसािी तलाठ्याींची पदे ननमागण 
करुन नवीन सज्जे ननमागण करण्यासींदभागत शासनाकरू्डन कोणती कायगवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खर्डसे : (१), (२), (३) व (४) ववभागीय आयुक्त, नागपूर याींचे 
अध्यक्षतेखालील तलािी साझा पनुरगचना अभयासग्ाने सादर केलेल्या 
अहवालातील सशफारशीनुसार व त्या वरील कायगवाही बाबत तलािी सींघ्नेने 
केलेल्या मागणीच्या अनिुींगाने राज्यातील तलािी साझाींच्या पुनरगचनेअींतगगत 
३०८४ एवढे नवीन तलािी साझे स्थापन करणे व त्यानुिींगाने तलािी, मींर्डळ 
अधधकारी व कोतवाल याींची वाढीव पदे ननमागण करणे या प्रस्तावासींदभागत ववत्त 
ववभागाशी ववचारववननमय करुन उधचत ननणगय घेण्याची बाब शासनाच्या 
ववचाराधीन आहे. 
(५) प्रश्नन उद्भ ावत नाही. 
 

----------------- 



51 

अहमदनर्र-बीर्ड-परळी रेल्िे मार्ाचिररता राज्य शासनाच्या  
हहश्याचा ननधी उपलब्ध िरण्याबाबत 

(४८) *  १६०४५   श्री.अमरससांह पांडर्डत, श्री.रामराि िर्डिुते, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.सनतश चव्हाण, श्री.ख्िाजा बेर्, श्री.धनांजय मुांर्ड े:  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
११८३९ ला हदनाांि ११ डर्डसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:    
सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ठदनाींक २ जून, २०१५ रोजीच्या राज्यमींत्रीमींर्डळ बिैकीत अहमदनगर-बीर्ड-
परळी रेल्वे मागागसािी रु.१४१३ को्ीचा ननधी उपलब्ध करून देण्याचा ननणगय 
घेण्यात आला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कें द्रीय रेल्वे अथगसींकल्पात उक्त प्रकल्पासािी रु.१२५ को्ीचा 
ननधी अथगसींकल्पीत करण्यात आला असून राज्य शासनाच्या ठहश्नयाप्रमाणे शासन 
त्याप्रमाणात ननधी उपलब्ध करणार आहे काय, 
(३) असल्यास, मरािवाड्यातील प्रस्ताववत रेल्वे मागागच्या कामासींदभागत 
मा.पररवहन मींत्री याींनी ववधानपररिद सभागहृात ठदलेल्या आश्नवासनानुसार 
मा.कें द्रीय रेल्वेमींत्री याींच्याशी लोकप्रनतननधीींची बैिक केव्हा होणार आहे, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी करुन मरािवाड्यातील रेल्वे मागग सुरु 
करण्यासािी शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हदिािर रािते : (१) होय. 
(२) कें द्र शासनाने सन २०१५-२०१६ च्या अथगसींकल्पीय विागत रु.१२५ को्ीची 
तरतूद केलेली आहे. तसेच सन २०१६-२०१७ च्या आधथगक विागत कें द्र शासनाने 
रु.२०० को्ीची तरतदू केलेली आहे. राज्य शासनाने सन २०१५-२०१६ च्या 
आधथगक विागत रु.५८ को्ी इतका ननधी उपलब्ध करुन ठदलेला असून सन   
२०१६-२०१७ च्या आधथगक विागत उपलब्ध होणाऱया ननयतव्ययातनू ननधी उपलब्ध 
करुन ठदला जाईल. 
(३) मा.कें द्रीय रेल्वे मींत्री महोदयाींशी ववचार ववननमय करुन बैिक िेवण्यात येईल. 
(४) मरािवाड्यतील खामगाव-जालना व लातूर-नाींदेर्ड व्हाया अहमदपूर ही दोन 
रेल्वे मागग राज्य शासन व कें द्र शासन याींच्या भागीदारीतनू SPV द्वारे करण्याचे 
कें द्र शासनाने प्रस्ताववत केले आहे. तसेच मानवत रोर्ड ते परळी वैजनाथ व 
बोधन-बबलोली-मुखेर्ड-लातूर या दोन नवीन रेल्वे मागांच्या सवेक्षणास कें द्र 
शासनाने मींजूरी ठदलेली आहे. 
(५) प्रश्नन उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
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मराठिार्डा ि पजश्चम महाराष्ट्रात दधु उत्पादनात घट झाल्याबाबत 

(४९) *  १४७४७   श्री.सांजय दत्त :   सन्माननीय दगु् धवििास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मरािवार्डा व पजश्नचम महाराषरात दधु उत्पादनात मोिी घ् झाली असून या 
दोन ववभागातील दधु उत्पादक शेतकरी सींक्ात सापर्डले असल्याचे माहे 
जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीनुसार दधु उत्पादक शेतक-याींना ठदलासा देण्यासािी 
शासनाने आधथगक मदत देण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खर्डसे : (१) सन २०१४ च्या तुलनेत सन २०१५ मध्ये दधू 
उत्पादनात मरािवार्डा ववभागात २.५% इतकी घ् ठदसून आली तर पजश्नचम 
महाराषर ववभागामध्ये दधू उत्पादनात घ् न होता १२.४% वाढ झाल्याचे ठदसून 
आलेले आहे. 
(२) व (३) माहे माचग ते सगस्् हा दधू सींकलनाच्या दृष्ीने कृिकाळ समजला 
जातो. या काळात नैसधगगकररत्या दधू सींकलनात घ् होत असते. शासनाकरू्डन 
शेतकऱयाींच्या ठहताकरीता सातत्याने ववववध उपाययोजना करण्यात येत असून 
गनतमान वैरण ववकास कायगक्रम, २८ जजल्ह्याींमध्ये ठहरवा चारा उत्पादनाचा 
सुधारीत कायगक्रम, जनावराींसािी खननज द्रव्ये समरी.ण व जीवनसत्व पुरविा, 
ननकृष् चारा सकस करुन देणे, गाई-म्हशीींची उत्पादकता वाढववण्यासािी 
सवगसमावेशक अनुवींसशक सुधारणा, कृबत्रम रेतनकायग इ.उपाययोजना करण्यात येत 
आहेत. 
(४) प्रश्नन उद्भ ावत नाही. 
 

----------------- 
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रामपूरी खदुच (ता.पाथरी, जज. परभणी) येथील िाळू उपसा ठेिा रद्द िरणेबाबत 

(५०) *  १६६८१   श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.धनांजय मुांर्ड,े श्री.सनतश 
चव्हाण :   सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) पाथरी (ता.पाथरी, जज.परभणी) शहरास पाणीपुरविा करणाऱया रामपूरी येथील 
पाणी पुरविा योजनेस वाळू उपशामुळे अर्डचणी येत असल्याने सदरील वाळू 
उपसा िेका रद्द करावा अशी मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी प्रधान सधचव, 
महसुल याींच्याकर्ड े सन २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान केली आहे, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल्यास, पयागवरण ससमतीच्या ननकिाींचा भींग होत असताींना तसेच पाथरी 
नगर पररिदेने पवुीच लेखी आक्षपे नोंदववला असताींनाही देण्यात आलेला वाळू 
उपसा िेका रद्द करण्याबाबत प्रधान सधचव स्तरावरून कोणती कायगवाही करण्यात 
आली आहे, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नुसार सदरील वाळू उपसा 
िेका रद्द करून पाथरी शहरातील पाणी ी्ंचाईस ठदलासा देण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथराि खर्डसे : (१) होय. 
(२), (३) व (४) प्रस्तुत प्रकरणी जजल्हाधधकारी परभणी याींना शासनाच्या 
वाळू/रेती ननगगती धोरणातील तरतुदीनुसार जजल्हास्तरीय ससमतीमाफग त स्थळ 
पाहणी व सवेक्षण करुन उधचत ननणगय घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. 
(५) प्रश्न न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
 

चांद्रपूर जजल््यात अिैधररत्या दारु विक्री सुरु असल्याबाबत 
(५१) *  १५२०६   श्रीमती शोभाताई फर्डणिीस, श्री.समतेश भाांर्डर्डया :   
सन्माननीय राज् य उत् पादन शुल् ि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रपूर जजल्ह्यात दारुबींदी असूनही मोठ्या प्रमाणात अवैधररत्या दारु ववक्रीचे 
प्रकार सुरु असल्याचे ठदनाींक १४ जानेवारी, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास 
ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर दारु ववके्रते कधी भाजी ्ोपलीत तर शाळेच्या दप्तरात तर 
कधी डर्डझेल ा्ँक मधनू दारु ववक्री करत असल्याचे प्रकार मोठ्या प्रमाणात 
ठदसून आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले, 
(४) असल्यास, चौकशीनसुार शासनाने सदर दारु ववक्रीवर आळा घालण्यासािी 
शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खर्डसे : (१) हे खरे आहे. 
(२) राज्य उत्पादन शुल्क व पोलीस ववभागाने केलेल्या कायगवाहीत भाजीच्या 
्ोपलीत शाळेच्या दप्तरातनू आणण रकच्या चेधचसच्या भागात पाण्याच्या कॅररअर 
मध्ये अवदै्यररत्या दारुच्या ववकक्रकररता सािा आढळून आले आहे. 
(३) व (४) याप्रकरणी राज्य उत्पादन शुल्क ववभाग आणण पोलीस ववभागामाफग त 
महाराषर दारुबींदी अधधननयमातील कलम ९३ अींतगगत गुन्हे दाखल करण्यात आले 
आहेत. आरोपीींना मुद्देमालासह अ्क करून गुन्हे तपासावर आहेत. 
       राज्य उत्पादन शुल्क ववभागाने एवप्रल, २०१५ ते फेिुवारी, २०१६ या 
कालावधीत एकूण ७४५ गुन्हे नोंदववले आहेत. त्यापैकी २९२ वारस व ४५३ 
बेवारस गुन्हे असून एकूण २९९ आरोपीींना अ्क करण्यात आली असून एकूण 
रु.६९,६५,७२५/- ककीं मतीचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. मुींबई दारुबींदी कायदा १९४९ 
चे कलम ९३ अींतगगत एकूण ४२ गुन्हे नोंदववले आहेत. 
      पोलीस ववभागामाफग त एवप्रल, २०१५ ते फेिवुारी, २०१६ पयतं ६१३० गुन्हे 
नोंदववण्यात येवनू ७६७९ आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे. राज्य उत्पादन 
शुल्क ववभाग व पोलीस ववभाग हे सींयुक्तररत्या मोठहमा राबवून एकूण ९ गुन्हे 
नोंदववले असून ११ आरोपीींना अ्क करून एकूण रु.९,९१,५४५/- ककीं मतीचा 
मुद्देमाल जप्त केला आहे. चींद्रपूर जजल्ह्यात प्रभावीपणे दारुबींदीची अींमलबजावणी 
करण्याकररता राज्य उत्पादन शुल्क ववभाग व पोलीस ववभाग याींच्या सींयकु्तीने 
कारवाई करण्यात येते. 
(५) प्रश्नन उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
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दौंर्ड ि सशरुर (जज.पुणे) तालुक्यात पुनिचसनाच्या बनािट  
दाखल्याच्या आधारे जमीन हस्तर्त िेल्याबाबत 

(५२) *  १८००४   श्री.अननल भोसले, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.ख्िाजा बेर्, 
श्री.सुननल तटिरे, श्री.सांहदप बाजोररया, श्री.हेमांत टिले :   सन्माननीय पुनिचसन 
ि मदत िायच मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे जजल्ह्यातील दौंर्ड व सशरुर तालुक्यात पुनवगसनाच्या बनाव् दाखल्याींच्या 
आधारे बोगस लाभार्थयानंी बळकावलेली सुमारे सार्डसेातशे एकर जमीन पनु्हा 
शासनाकर्ड ेजमा करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बनाव् दाखले तयार करुन सरकारी जमीन बळकाववल्याबद्दल 
सींबींधधताींवर कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) असल्यास, कारवाईचे स्वरुप काय आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खर्डसे : (१) अींशत: खरे आहे. 
    दौंर्ड तालुक्यातील पयागयी जमीन वा्पातील बनाव् सही व सशक्क्याींसह 
जमीन वा्पाचे  बनाव् आदेश केलेल्या प्रकरणाींचा शोध घेऊन त्यापकैी 
सींशयास्पद असलेल्या ९६  प्रकरणाींची फेरतपासणी करुन ३३० एकर जमीन 
शासन जमा करण्यात आली आहे. 
(२)  व (३) सदर ६४ प्रकरणाींत उपववभागीय अधधकारी, दौंर्ड-पुरींदर याींचेमाफग त 
फेरतपासणीची कायगवाही सुरु आहे. दोिी अधधकारी व कमगचारी याींचेववरुध्द 
फौजदारी गुन्हा दाखल करुन त्याींचेवर ननलींबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. 
तसेच सींदसभगय फौजदारी गुन्हयाचे प्रकरण न्यायप्रववषि आहे. 
(४) प्रश्नन उद्भ ावत नाही. 
 

----------------- 
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िोरोची (ता.हातिणांर्ले, जज.िोल्हापूर) येथील देशी ि विदेशी मद्याची बनािट 
ननसमचती िरणाऱ्या िारखान्द्याांिर िारिाई िरण्याबाबत 

(५३) *  १७६०३   श्री.सांहदप बाजोररया, श्री.हेमांत टिले, श्री.अननल भोसले, 
श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील :   सन्माननीय राज् य उत् पादन शुल् ि मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कोरोची (ता.हातकणींगले, जज.कोल्हापूर) येथील देशी व ववदेशी मद्याची 
बनाव् ननसमगती करणाऱया कारखान्याींवर कोल्हापूर राज्य उत्पादन शुल्क 
ववभागाने िापा ्ाकून ६ व्यक्तीींना अ्क करून २ दचुाकी, ३ चारचाकी 
वाहनाींसह ३५० ते ४०० ववववध िाँर्डच्या दारुचे बॉक्सेस सह ४० ते ५० लाखाींचा 
मुद्देमाल व मसशनरी जप्त केला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कोरोची येथे देशी व ववदेशी बनाव् मद्याची ननसमगती करणाऱया 
व्यक्तीींकरू्डन समळालेल्या माठहतीमध्ये आींतरराषरीय मद्यननसमगतीचे रॅके् 
असल्याचे ननदशगनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नुसार बेकायदेशीर 
मद्यननसमगती कारखान्याींवर कारवाई करण्याबाबत तसेच, कतगव्यात कसूर व 
अक्षम्य ठदरींगाई तसेच हेततू सहकायग करीत असल्याबद्दल हातकणींगलेच्या 
उत्पादन शुल्क ववभागात कायगरत असलेल्या अधधकारी व कमगचाऱयाींववरोधात 
कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खर्डसे : (१) होय. अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क तसेच 
सींबींधधत अधधकारी याींच्या मदतीने ठदनाींक १६.१२.२०१५ रोजी कोरोची, 
ता.हातकणींगले, जज.कोल्हापरू येथे अचानकपणे िापा ्ाकून बनाव् ववदेशी 
मद्याची ननसमगती करणाऱया कारखान्याींवर मुींबई दारुबींदी कायद्याचे कलम १९६५ 
(ब)(र्ड)(ई)(फ) ८३, १०८ अींतगगत कायगवाही करून गुन्हा नोंद करण्यात आलेला 
आहे. सदर गुन्ह्यात ६ व्यक्तीींना अ्क करून सदर गुन्ह्यात ३३६ बनाव् 
मद्याचे बॉक्स पकर्डण्यात आले असून एकूण रु.३२,९४,८१०/- ककीं मतीचा मुद्देमाल 
जप्त करण्यात आला आहे. परींतु २ चाकी ककीं वा ३ चाकी वाहन जप्त करण्यात 
आलेले नाही. 
(२) नाही. 
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(३) प्रश्नन उद्भ ावत नाही. 
(४) व (५) या ववभागातील अधधकारी/कमगचारी याींना गुप्त माठहती प्राप्त होताच 
त्यावर वेळोवेळी कारवाई केलेली असल्याने त्याींच्याववरुध्द कारवाई करण्याचा 
प्रश्नन उद्भ ावत नाही. तसेच गुन्ह्यात अ्क केलेल्या आरोपीींववरुध्द दोिारोपपत्र 
तयार करून मा.न्यायालयात सादर करण्यात आले आहे. 

----------------- 
 

मॅक्सीिॅब िाहनाला परिानर्ी देण्याबाबत 

(५४) *  १७२९०   श्रीमती हदप्ती चिधरी, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.अशोि उफच  भाई जर्ताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, र्डॉ.(श्रीमती) नीलम 
र्ोऱ्हे :   सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सवग प्रकारच्या (डर्डझेल व पेरोल) ॲपे ररक्षाींना गुजरात राज्याच्या धतीवर 
मॅक्सीकॅब परवाने समळावे या मागणीचे ननवेदन अहमदनगर शहर ॲपे ररक्षा 
चालक व मालक सींघ्नेच्यावतीने ठदनाींक १९ व २० जानेवारी, २०१६ रोजी वा 
त्यासुमारास उपप्रादेसशक पररवहन अधधकाऱयाींना (अहमदनगर) देण्यात आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मॅक्सीकॅब वाहनाला परवानगी देण्याबाबत शासनाचे धोरण काय आहे, 
(३) असल्यास, मॅक्सीकॅबला परवानगी देत नसल्यास, एस्ी महामींर्डळाला 
अशाप्रकारची वाहतकू करण्यासािी परवानगी देणार आहे काय, त्याचा तपशील 
काय आहे, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व तद्नुसार शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हदिािर रािते : (१) होय. 
(२), (३) व (४) मॅक्सी कॅब या सींवगागतील वाहनाींची आसन क्षमता चालक सोरू्डन 
६ ते १२ एवढी असते. या सींदभागत मा.उच्च न्यायालय,मुींबई याींनी याधचका 
क्रमाींक २७२३/१९९१ व २७२४/१९९१ मध्ये ठद. २०.११.२०१२ रोजी ठदलेल्या 
ननणगयाप्रमाणे  मॅक्सी कॅब वाहतकूीचा एकाधधकार महाराषर राज्य मागग पररवहन 
महामींर्डळाकर्ड ेअसल्यामुळे खाजगी व्यक्तीींना मॅक्सी कॅब परवाने देता येणार नाहीत. 
(५) प्रश्नन उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
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नासशि जजल््यात ५० पेक्षा िमी पैसेिारी असलेल्या  
शेतिऱ्याांना मदत समळणेबाबत 

(५५) *  १६२७१   र्डॉ.अपिूच हहरे :   सन्माननीय पुनिचसन ि मदत िायच मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नासशक जजल्ह्यात ५० पैशाींपेक्षा कमी पैसेवारी असलेल्या गावाींची सींख्या 
ककती आहे व तेथील शेतकऱयाींना शासनातफे कोणत्या स्वरुपाची मदत करण्यात 
आली आहे, 
(२) असल्यास, ५० पेक्षा कमी पैसेवारी असलेल्या गाींवातील शतेकऱयाींना मदत 
उपलब्ध करून देण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खर्डसे : (१) व (२) नासशक जजल्ह्यात शासनाच्या ठदनाींक ९ 
नोव्हेंबर, २०१५ च्या शासन ननणगयान्वये १५७७ गावे ५० पैशापेक्षा कमी आणेवारी 
असलेल्या गावाींसािी ठदनाींक २.१.२०१६ च्या शासन ननणगयानुसार रु.१८५.१० को्ी 
एवढा ननधी ववतरीत करण्यात आला असून सदर गावाींसािी ववववध उपाययोजना 
जाहीर केल्या आहेत. 
(३) प्रश्नन उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
विदभच आणण मराठिार्डा भार्ातील उद्योर्ाांना पुरविल्या  

जाणाऱ्या िीज दराांचे सुसूत्रीिरण िरण्याबाबत 

(५६) *  १५२७८   श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई 
जर्ताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्रीमती हदप्ती चिधरी, र्डॉ.अपूिच हहरे, 
श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.अमरससांह पांडर्डत :   सन्माननीय ऊजाच 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ववदभग आणण मरािवार्डा या मागासलेल्या भागातील उद्योगाींना पुरववल्या 
जाणाऱया वीज दराींचे सुसूत्रीकरण करण्यासािी माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये नागपूर 
ववभागीय आयकु्ताींच्या अध्यक्षतेखाली शासनाने नेमलेल्या ससमतीने आपला 
अहवाल शासनास सादर केला असून या ससमतीच्या अहवालातील सशफारशीींचा 
अभयास करुन सशफारशी करण्यासािी मुख्य सधचवाींच्या अध्यक्षतेखाली पनु्हा 
ससमती नेमण्यात आलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, ववभागीय आयुक्ताींनी सादर केलेल्या अहवालातील सशफारशीींचे 
स्वरुप काय आहे व त्यावर अभयास करण्यासािी पुन्हा ससमती नेमण्याची कारणे 
काय आहेत, 
(३) मुख्य सधचवाींच्या अध्यक्षतेखालील ससमतीची रचना व कायगकक्षा काय आहेत 
व ससमतीचा अहवाल केव्हा प्राप्त होणे अपेक्क्षत आहे ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) ववभागीय आयकु्त नागपरू याींच्या अध्यक्षतेखाली 
सादर केलेल्या अहवालातील सशफारशीींची आींतरववभागीय ससमतीत िाननी करुन 
उपयुक्त मुख्य बाबी ननजश्नचम करण्यासािी मुख्य सधचवाींच्या अध्यक्षतेखाली 
ससमती ननयुक्त करण्याचा ननणगय ठद. ०५ जानेवारी, २०१६ रोजी झालेल्या मींत्री 
मींर्डळाच्या बैिकीत घेण्यात आला. 
(२) ववभागीय आयकु्ताींनी सादर केलेल्या अहवालात ववदभग व मरािवार्डयातील 
औद्योधगक ग्राहकाींना वीज दरात वीज वापरावर आधारीत अनतररक्त सवलती 
देण्याबाबत सशफारस करण्यात आली आहे. सदर ससमतीने सादर केलेल्या 
अहवालातील सशफारशीींची अींमलबजावणी करण्यापूवी अन्य सींबींधधत ववभागाींशी 
ववचारववननमय करणे आवश्नयक असल्याने वरीलप्रमाणे ननणगय घेण्यात आला 
आहे. 
(३) मुख्य सधचवाींच्या अध्यक्षतेखाली ससमतीमध्ये ववत्त, ननयोजन, उद्योग, 
सहकार वस्त्रोद्योग वा ऊजाग या ववभागाींच्या सधचवाींच्या समावेश आहे. सदर 
ससमतीने उपयुक्त मुख्य बाबी ननजश्नचत करुन शासनास अहवाल सादर केला आहे. 

----------------- 
 

राज्यात एसटी बसस्थानिालर्तच्या पररसरातनू  
होणारी अिैध प्रिासी िाहतूि रोखण्याबाबत 

(५७) *  १५३९०   श्री.जनादचन चाांदरूिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.मुझफ्फर हुसैन 
सय्यद, श्री.अशोि उफच  भाई जर्ताप, श्री.जर्न्द्नाथ सशांदे, श्री.शरद रणवपसे :   
सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यात महाराषर राज्य मागग पररवहन महामींर्डळाच्या बस स्थानकाच्या 
पररसरातनू प्रवाशाींची ने-आण करण्यासािी योग्य परवाने नसतानाही अनेक 
बेकायदेरीत्या जीप, ्म्म यासारखी खाजगी वाहने सरागसपणे चालववली जात 
असल्याने एस्ी महामींर्डळाला दररोज वीस को्ी तर विागला तीन हजार को्ी 
रुपयाींचे नकुसान सहन करावे लागत आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर अवधै वाहतकुीवर त्वरीत कायगवाही करा असे आदेश 
मा.उच्च न्यायालयाने ठदनाींक २२ डर्डसेंबर, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास एका 
जनठहत याधचकेच्या सुनावणीच्या वेळी शासनास व एस्ी महामींर्डळास ठदलेले 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पुणे जजल्ह्यात सुमारे नऊ हजार खाजगी वाहने एस्ी 
बसस्थानका लगतच्या पररसरातनू अवधै प्रवासी वाहतकू करीत असल्याचे ठदनाींक 
२६ डर्डसेंबर, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास ननदशगनास आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, सन २००१ साली मा.मुींबई उच्च न्यायालयाच्या औरींगाबाद 
खींर्डपीिाने ववनापरवाना वाहतूक करणाऱया खाजगी वाहतूकदाराींवर कारवाई 
करण्याचे आदेश ठदले असतानाही मात्र खींर्डपीिाच्या आदेशानींतरही यासींदभागत 
कोणतीही कायगवाही झाली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीनुसार 
अवैध प्रवासी वाहतकू रोखण्याबाबत तसेच, ववनापरवाना वाहतुक करणाऱयाींवर 
कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
श्री. हदिािर रािते : (१), (२) व (३) होय, 
(४) व (५) राज्य पररवहन महामींर्डळाच्या बसस्थानकाींच्या २०० मी्र पररसरात 
खाजगी वाहने उभी करण्यात येऊ नये, असे आदेश पाररत करण्यात आलेले 
असून सदर आदेशाच्या अनिुींगाने सवग आगाराींच्या व बसस्थानकाींच्या पररसरात 
२०० मी्र “नो पाककंग झोन” चे फलक लावण्यात आलेले आहेत. तसेच आगार 
कायगक्षेत्रातनू होणाऱया अवधै प्रवासी वाहतूक करणाऱया वाहनाींचे प्रकार व वाहन 
क्रमाींक याींची दैनींठदन माठहती सींबींधीत पोलीस िाणे याींना पत्राद्वारे देण्याची 
कायगवाही राज् य पररवहन महामींर्डळाद्वारा करण्यात येते. 
      तसेच अवैध प्रवासी वाहतकूीस आळा घालण्याकरीता शासनाने ठदनाींक 
१४.०१.२०१६ रोजीच्या पररपत्रकान्वये सूचना ननगगसमत केल्या आहेत. 
(६) प्रश्नन उद्भ ावत नाही. 
 

----------------- 
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नांदरुबार नर्रपररषदेच्या निीन प्रशासिीय इमारतीसाठी  
शासनािरू्डन जार्ा देण्याबाबत 

(५८) *  १६१२८   श्री.चांद्रिाांत रघिुांशी, श्री.अशोि उफच  भाई जर्ताप, श्री.सांजय 
दत्त, श्रीमती हदप्ती चिधरी :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नींदरुबार नगरपररिदेच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीसािी पवूी न्यायालय 
असलेली जागा शासनाने ठदली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यास मा.महसूल मींत्री याींनी स्थधगती ठदली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, स्थधगती देण्यामागील कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, याबाबतची स्थधगती ककती ठदवसात उिववण्यात येणार आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खर्डसे : (१), (२), (३), (४) व (५) नींदरुबार येथील सस्ी सव्हे 
नीं. ५७३ (क्षेत्र ५६६९.०० चौ.मी.) या जागेवरील जजल्हा सत्र न्यायालयाच्या जनु्या 
इमारतीच्या जागेचा ताबा नींदरुबार नगरपररिदेस शासन ज्ञापन ठदनाींक 
१४/७/२०१४ अन्वये मींजुर करण्यात आलेला आहे. स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी, 
सदर जागा शासनाने ताब्यात घेवनू इतर शासकीय कायागलयाींना मागणीनुसार 
देण्याबाबत केलेल्या ववनींतीपत्राच्या अनुिींगाने शासन पत्र ठदनाींक १६/३/२०१५ 
नुसार सदर प्रकरणी वर नमुद शासन ज्ञापन ठदनाींक १४/७/२०१४ यास स्थधगती 
देण्यात आली आहे. तदनींतर कु. ववजयमाला रमेश वळवी याींनी सदर जमीन 
वा्पाच्या ववरोधात मा. मींत्री (महसूल) याींच्याकर्ड े ररव्हीजन अजग दाखल 
केल्यानुसार मा. मींत्री (महसूल) याींनी दावा समळकतीबाबत “आहे ती पररजस्थती 
कायम िेवणे” बाबत ठदनाींक ८/४/२०१५ रोजी अींतररम आदेश ठदले आणण नींतर 
सदर प्रकरणी ठदनाींक २/१२/२०१५ रोजी सुनावणी घेवुन प्रकरण फेरसुनावणीसािी 
िेवण्यास आदेसशत केले आहे. 
 

----------------- 
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िसई (जज.पालघर) तालुक्यात भूसम असभलेख िायाचलयात जमीन  
मोजणीचे ननणचय रै्रपध्दतीने होत असल्याबाबत 

(५९) *  १८०३४   श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांत टिले, अॅर्ड.राहुल नािेिर :   
सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वसई (जज.पालघर) तालुक्याच्या भूसम असभलेख कायागलयात जमीन मोजणीचे 
ननणगय दलालाींमाफग त करण्यात येत असल्याचे माहे नोव्हेंबर, २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले, 
(३) असल्यास, तद्नुसार सामान्य नागररकाींच्या जसमनीच्या मोजणी सींदभागतील 
ननणगय तात्काळ व सुलभ पध्दतीने होण्यासािी शासनाने कोणती कायगवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खर्डसे : (१), (२) व (३) सवगसाधारणपणे असे ननदशगनास आले 
नाही. 
     तथावप सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये झालेल्या एका जमीन मोजणीच्या प्रकरणात 
हद्दी दाखववण्याच्या ्प्प्यावर, मोजणीची नोठ्स तामील झाली नसल्याच्या 
कारणास्तव लगतच्या भूधारकाींकरू्डन नोव्हेंबर, २०१५ मध्ये हरकत प्राप्त झाली 
होती. सदर प्रकरणी ववठहत प्रकक्रया पार पारू्डन नींतर नव्याने मोजणी करण्यात 
आली आहे. 
     मोजणी प्रकरणाींचे ननयींत्रण करणारी सींगणक आज्ञावली “ई-मोजणी” ठदनाींक 
०१/०१/२०१२ पासून राज्यामध्ये लागू करण्यात आली आहे. तसेच जमाबींदी 
आयुक्ताींनी ठद.८/०८/२०१३ च्या पररपत्रकान्वये मोजणी प्रकरणाींचे सींधारण, 
असभलेख दरुुस्ती, असभलेख नाशात काढणे इत्यादीबाबत सववस्तर कायगपध्दती 
ववहीत केली आहे. मोजणी प्रकरण कायागलयाींत दाखल झाल्यापासून ते ननकाली 
होईपयतंच्या ववववध ्प्प्याींचे ननयींत्रण “ई-मोजणी” आज्ञावलीतनू केले जाते. 
त्यामुळे याबाबतच्या कायगवाहीत पूणगत: पारदशगकता आली असून अपवादात्मक 
प्रसींग वगळता राज्यात या आज्ञावलीची अींमलबजावणी सुरळीत व प्रभावीपणे सुरु आहे. 
(४) प्रश्नन उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
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उरण (जज.रायर्र्ड) येथील जेएनपीटी येथे िाढत्या िाहतिुीच्या िोंर्डीबाबत 

(६०) *  १५९८०   श्री.सुननल तटिरे, श्री.प्रिाश र्जसभये :  ताराांकित प्रश्न 
क्रमाांि १३७३० ला हदनाांि १८ डर्डसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत: 
सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) उरण (जज.रायगर्ड) येथील जेएनपी्ी येथे वाढती वाहतकुीची कोंर्डी, अननयींबत्रत 
रहदारीमुळे अपघातात आतापयतं ६०० जणाींना नाहक प्राण गमवावे लागले 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या पररसरात रस् त् यावरुन दीर्ड लाख कीं ्ेनरची क्षमता असताना 
रस् त् यावरुन ४६ लाख कीं ्ेनर ये जा करीत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, वाढती वाहतकू लक्षात घेता शासनाने कोणती कायगवाही केली वा 
करण् यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. हदिािर रािते : (१) अींशत: खरे, 
     जेएनपी्ी पररसरात सन २०१३ ते २०१५ या कालावधीत घर्डलेल्या 
अपघाताींची माठहती खालील प्रमाणे आहे. 

सन 

  

प्राणाींनतक अपघात गींभीर अपघात ककरकोळ अपघात 

दाखल  मयत दाखल  जखमी दाखल  जखमी 
२०१३ ३३ ३५ २३ २७ २० २३ 

२०१४ २९ ३० २९ २८ ३ ३ 

२०१५ ४१ ४१ ३१ ५३ ५ १५ 

एकूण १०३ १०६ ८३ १०८ २८ ४१ 
 

(२) होय. 
(३) जेएनपी्ी न्हावाशेवा येथे जेएनपी्ी पो ग् सह जी्ीआय, एनएसआयसी्ी असे 
दोन खाजगी पो ग् असून तीन्ही पो ग् मध्ये आयात ननयागतीचे मोठ्या प्रमाणात 

कामकाज चालत असते त्यामुळे येणाऱया जाणाऱया वाहनाींच्या सींख्येत देखील वाढ 

झालेली आहे. त्यातच चौर्थया ननयोजजत पो ग्चे काम सुरु आहे. जेएनपी्ी पो ग् 
पररसरात वाहतूक कोंर्डी होऊ नये, वाहतकू सुरळीत रहावी याकररता वाहतकू 

ववभागामाफग त महत्वाचे चौक जींक्शन, सजग्नल अशा ठिकाणी पॉईं् नेमून पोलीस 

अधधकारी व कमगचारी याींचेकरू्डन वाहतकू ननयमन करण्यात येते. 
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वाहतूकीच्या दृष्ीकोनातून उपाययोजना करणेबाबत जेएनपी्ी, न्हाय, 

ससर्डको, सा.बा.ववभाग अशा सींबींधधत ववभागाींसोबत बिैकाींचे आयोजन तसेच 
पत्रव्यवहार करण्यात आला असून खालील प्रमाणे उपायोजना करण्यात आल्या 
आहेत. 
1. मुींबई जेएनपी्ी पो ग् रोर्ड कनेजक््व्ही्ी कीं पनी सल. याींचेमाफग त जेएनपी्ी 

पो ग् रोर्ड कनेजक््व्ही्ी प्रकल्प ६/८ पदरी प्रकल्पाचे काम कीं त्रा्दाराींना 
देण्यात आलेले आहे. 

2. गव्हाणफा्ा येथे वाहतूक चौकी कायागजन्वत करण्यात आली असून नमूद 
पररसरात वाहतूक ननयमन करण्याकररता अनतररक्त मनुषयबळ नेमण्यात 

आलेले आहे. 
3. वाहतुक कोंर्डी व अपघातास आळा घालण्यासािी पार्डघेर येथील अनधधकृत 

क्स ट बींद करण्यात आले आहेत. 
4. पो ग् पररसरात अवजर्ड वाहने कोिेही पाकग  होवनू वाहतूक कोंर्डी होऊ नये 

याकररता जेएनपी्ीमाफग त पाच पाककंग प्लॉ् सुरु करण्यात आलेले आहेत. 
5. दास्तानफा्ा ते जासई, एक्घर, धचले ठदघोर्ड े हा मागग जर्ड-अवजर्ड 

वाहनाींकररता बींद करण्यात आलेला आहे. 
6. एनएच-४-बी मागागवर पळस्पे सकग ल-र्डी पॉईं्-धचले ्ोलनाका-द्रोणाधगरी-

करळ बिज-वाय जींक्शन जेएनपी्ी तसेच राज्य महामागग क्र.५४ वर 
गव्हाणफा्ा-जासई-करळफा्ा आणण आम्र मागागवर उरणफा्ा ककल्ला 
जींक्शन-वहाळ-गव्हाणफा्ा या मागागवर रस्त्याींवर दोन्ही बाजुस जर्ड व 
अवजर्ड वाहनाींसािी वाहने उभी न करण्याबाबत नो पाककंग झोन घोि ज त 
करण्यात आलेला आहे. तसेच जेएनपी्ी व उरण पनवेल तालुक्यातील 
मुख्य व अींतगगत मागागवर कीं ्नेर फे्र् से्र (CFS) ररकाम्या कीं ्नेर यार्डग 
याींच्या प्रवेशद्वारालगत दोन्ही बाजूस १०० मी्सग पयतंचा पररसर अवजर्ड 
वाहनासािी नो पाककंग झोन घोि ज त करण्यात आलेला आहे. 

7. गव्हाणफा्ा ते उरणकर्ड ेजाणारे स्थाननक नागररकाींना वाहतुक कोंर्डीचा त्रास 
होऊ नये म्हणनू गव्हाणफा्ा ते जेएनपी्ी जासईमागे जाणारे जर्ड वाहनाींचे 
वाहतुकीस दररोज साींयकाळी १७.०० वा ते रात्री २०.०० वा दरम्यान 
प्रवेशबींदी घोि ज त करण्यात आलेली आहे. 

8. रस्ता सुरक्षबेाबत जनजागतृी होण्याचे दृष्ीकोनातून नमूद पररसरातील 
ववद्याथी, नागरीक त्याचप्रमाणे वाहनचालकाींकररता रस्ता सुरक्षा 
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जनजागतृीचे कायगक्रम घेण्यात आले. वाहनाींना ररफ्लेक््सग लावणे, रस्ता 
सुरक्षेबाबत जनजागतृीवर बॅनसग/होडर्डगं्ज लावणे, वाहन चालकाींकररता 
डर्डफेन्सीव्ह ड्रायजव्हींग वकग शॉप, शालेय व महाववद्यालयीन ववद्यार्थयांकररता 
रस्ता सुरक्षबेाबत मागगदशगनपर व्याख्याने, ववद्यार्थयांच्या रॅलीद्वारे 
जनजागतृी असे उपक्रम रस्ता सुरक्षा असभयान अींतगगत राबववण्यात आलेले 
आहेत. 

(४) प्रश्नन उद्भ ावत नाही. 
----------------- 

नाांदेर्ड विभार्ीय पररिहन िायाचलयातील अधधिारी/िमचचारी  
याांच्या मनमानी िारभाराबाबत 

(६१) *  १५०५८   श्री.अमरनाथ राजूरिर :   सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) नाींदेर्ड येथील ववभागीय पररवहन कायागलयात मनमानी कारभार सुरू असून 
कायागलयातील अधधकारी/कमगचारी हे सवगसामान्य जनतेच्या समस्याींकर्ड ेलक्ष देत 
नसून दलालामाफग त सवग कामे सुरू असल्याची बाब माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीनुसार शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. हदिािर रािते : (१) हे खरे नाही. 
     प्रादेसशक पररवहन कायागलय, नाींदेर्ड येथे दैनींठदन कामे करण्यासािी मोठ्या 
प्रमाणावर नागरीक येत असतात. त्याचबरोबर अधधकृत वाहन ववके्रत्याींचे 
प्रनतननधी, ड्रायव्हीींग स्कूलचे प्रनतननधी त्याींच्या कामासािी येतात. 
     तसेच कायागलयात येणाऱया जनतेसािी मागगदशगक फलक लावण्यात आले 
आहेत. प्रत्येक कक्षास क्रमाींक देण्यात आले असून, सदर ववभागात कोणते 
कामकाज चालते याबाबतची माठहती प्रदसशगत करण्यात आली आहे. 
     सशकाऊ तसेच पक्के लायसन्ससािी सनलाईन अपॉईं्में् पद्धत सुरू 
असून, त्यामध्ये अपॉई्में् असलेल्या उमेदवाराींचे अजग जस्वाकारण्यात येतात. 
तसेच सशकाऊ अनुज्ञप्तीकररता स््ॉल प्रणालीवर परीक्षा उत्तीणग झाल्यानींतरच 
सशकाऊ अनुज्ञप्ती देण्यात येते व पक्क्या अनुज्ञप्तीकररता चाचणी पथावर 
चाचणी घेण्यात येते. 
(२), (३) व (४) प्रश्नन उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
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िृषी उत्पादनाला योग्य भाि समळण्याबाबत ि राज्यात  
िेर्ळा िृषी मुल्य आयोर् स्थापन िरण्याबाबत 

(६२) *  १४८१६   श्री.माणणिराि ठािरे : सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात कृिी उत्पादनाला योग्य भाव समळत नसल्याचे ननदशगनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने राज्यात वेगळा कृिी मुल्य आयोग स्थापन करण्याचे 
जाठहर केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, कृिी उत्पादनाला योग्य भाव समळावा याकररता व राज्यात वेगळा 
कृिी मुल्य आयोग स्थापन करण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनाथराि खर्डसे : (१) शेतमालाचे खलु्या बाजारातील भाव हे मागणी व 
पुरवठ्याच्या प्रमाणानसुार ननजश्नचत होत असतात. तर ककमान हमीभाव कें द्र 
शासनाकरू्डन घोवित केले जातात. 
(२), (३) व (४) कृिी ववभागाच्या शासन ननणगय ठद.२३ एवप्रल, २०१५ अन्वये 
“राज्य शेतमाल भाव ससमतीचे रुपाींतर “राज्य कृिी मूल्य आयोगात” करण्यात 
आलेले आहे. 
     शेतमालाला वाजवी हमीभाव समळावेत म्हणनू राज्य कृवि मूल्या आयोग 
कें द्र शासनाकर्ड ेनेहमीच आग्रही भूसमका घेत असते. 
(५) प्रश्नन उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
मौजे खारर्ाि खदुच (ता.म्हसळा, जज.रायर्र्ड) येथील शेतिऱ्याांना खारजसमनी 

बनािट अखत्यारपत्र तयार िरून फसिणिू िेल्याबाबत 

(६३) *  १६५१२   श्री.जयांत पाटील :   सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे खारगाव खदुग (ता.म्हसळा, जज.रायगर्ड) येथील शेतकऱयाींना कसण्यासािी 
सन १९७२ मध्ये खारभूमीमध्ये प्रत्येक ०.४१ एकर जागा ठदली होती, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, खारभूमी बींधारा तु्ल्याने शेती नापीक झाल्याने तेथील स्थाननक 
लोकाींनी जसमनीचे बनाव् अखत्यारपत्र तयार करून शेतकऱयाींची फसवणकू केली, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, फसवणकू करणाऱया व्यक्तीींववरूध्द गुन्हा दाखल करून मूळ 
शेतकरी वा त्याींचे वारस याींच्या जसमनी परत देण्यासींबींधी शासनाने कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनाथराि खर्डसे : (१) खारभूमी योजने अींतगगत खारलाँर्ड बोर्डागकरू्डन मौजे 
खारगाव खदुग ता.म्हसळा येथील १२२ शेतकऱयाींना सव्हे नीं.३८/१ पकैी प्रत्येकी   
०-४१-० हे.आर क्षेत्र कब्जेहक्काने देण्यात आलेले आहे. 
(२) खारलाँर्ड ववभागाने खारभूमी योजने अींतगगत सदर जसमनीवर मातीचा बाींध 
बाींधलेला आहे. सततची भरती ओहो्ी, उधान व अनतवषृ्ी व महापूर यामुळे 
योजनेचा बाींध कमकुवत झाला आहे. त्यामुळे खारे पाणी जसमनीत सशरुन काही 
प्रमाणात जसमनी नापीक झाल्या आहेत. मात्र तेथील स्थाननक लोकाींनी जसमनीचे 
बनाव् अखत्यारपत्र तयार करुन शेतकऱयाींची फसवणकू केली असल्याची बाब 
ननदशगनास आलेली नाही. 
(३) व (४) प्रश्नन उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
टी.व्ही. ग्राहिाांना चायना मेर्ड िां पनीचे सेटटॉप बॉक्स  

ऑपरेटरिरू्डन बसविले जात असल्याबाबत 

(६४) *  १७४४४   श्री.हेमांत टिले, श्री.आनांद ठािूर, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.विक्रम िाळे :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील सवग जजल्ह्याींमध्ये व ग्रामीण भागातील ्ी.व्ही.ग्राहकाींना से््ॉप 
बॉक्स अननवागय केल्याने चायना मेर्ड कीं पनीचे से््ॉप बॉक्स सपरे्रकरू्डन 
बसववले जात असून से््ॉप बॉक्सवर कीं पनीचे नाव एमआरपी, उत्पादन व 
कालबाह्य तारीख, अधधकृत ववके्रता एजन्सी आठदचा उल्लेख देखील नसल्याच्या 
तक्रारी अनेक ग्राहक सींघ्नाींनी शासनाकर्ड ेकेल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यात काय आढळून आले व त्यानुसार या प्रकरणी कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथराि खर्डसे : (१) अशा प्रकारच्या तक्रारी शासनाकर्ड ेप्राप्त झाल्याचे 
आढळून येत नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्नन उद्भ ावत नाही. 
 ----------------- 
 

 

औरांर्ाबाद जजल््यातील खाजर्ीसह सरिारी आणण र्ायरान जसमनीिर असलेल्या 
खदानीची मोजणीमध्ये नोंदी नसलेल्या अनेि खदानी ननदशचनास आल्याबाबत 

(६५) *  १५५६२   श्री.सुभाष झाांबर्ड, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई 
जर्ताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद : सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाद जजल्ह्यातील खाजगीसह सरकारी आणण गायरान जसमनीवर 
असलेल्या २२२ खदानीची मोजणी पुणग झाली असुन या मोजणीच्यावेळी नव्याने 
७८ खदानीचा शोध लागला असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, खदानीच्या मोजणीसािी गौण खननज ववभागाचे अधधकारी, 
तहस ज लदार, मींर्डळ अधधकारी याींचे पथक तालुकाननहाय तयार करण्यात आले 
असून १४४ खदानीची मोजणी करत असताींना प्रशासनाकर्ड ेनोंद नसलेल्या खदानी 
आढळून आल्याने या खदानीची मोजणी करण्याच्या सूचना उपजजल्हाधधकारी 
याींनी ठदल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नुसार शासनाने कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनाथराि खर्डसे : (१), (२), (३) व (४) जजल्हाधधकारी औरींगाबाद याींनी 
ठदनाींक २७/११/२०१५ च्या आदेशान्वये २४ खाणीींची व ठदनाींक ०८/१२/२०१५ च्या 
आदेशान्वये जजल्ह्यातील खाजगीसह सरकारी व गायरान जसमनीींवरील सवग 
खाणीींची ई.्ी.एस. मशीनद्वारे मोजणी करण्याचे आदेश ठदले होते. त्यानुसार 
तालुकाननहाय पथकाींनी औरींगाबाद जजल्ह्यातील एकूण २४१ खाणीींची मोजणी 
केली आहे. सदर मोजणी अहवाल सवग तहससलदार याींना पािवनू ननयमानुसार 
कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. 
     औरींगाबाद जजल्ह्यातील नवीन व जून्या सवगच दगर्ड खाणीींची मोजणी 
करण्यात आली असून, त्यामध्ये नव्याने दगर्ड खाणीींचा शोध लागला अशी 
वस्तजुस्थती नाही. 
(५) प्रश्नन उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
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अमरािती जजल््यास दषु्ट्िाळग्रस्त घोष ज त िरून  
नुिसानग्रस्ताांना आधथचि मदत देण्याबाबत 

(६६) *  १६७२५   श्री.अशोि उफच  भाई जर्ताप, श्री.सांजय दत्त, श्री.मुझफ्फर 
हुसैन सय्यद, प्रा.जोरे्न्द्द्र ििार्ड,े श्री.हररससांर् राठोर्ड, र्डॉ.सुधीर ताांबे, श्रीमती 
हुस्नबानू खसलफे, श्री.आनांदराि पाटील :  सन्माननीय पुनिचसन ि मदत िायच 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) अमरावती जजल्ह्यात मागील चार ते पाच विागपासून ननमागण झालेल्या 
दषुकाळी पररजस्थतीमुळे रब्बी पीक धोक्यात आले असून हरभरा उत्पन्न घेणाऱया 
शेतकऱयाींचे एकरी एक ते दोन जक्वी्ं ल उत्पादन कमी झाल्याने भावही जेमतेम 
समळत असल्याने शेतकऱयाींचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे तसेच 
शासनाच्या महसुली उत्पन्नात लक्षणीय घ् झाल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नतवसा (जज.अमरावती) तालुक्यात सोयाबबनवर खोर्ड ककर्ड व 
यालोमाझॅक या रोगाींचा प्रादभुागव झाला असल्याने सोयाबबनच्या शेंगामध्ये दाणाच 
भरला नसल्याने त्याींची वाढही खुी्ं ली आहे. शेतकरी हतबल झाला असल्याचे 
माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, अमरावती जजल्ह्यात गौण खननज व मनोरींजन कराची ्क्केवारी 
घसरल्याने ववकासकामाींवर पररणाम होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, अमरावती जजल्ह्यात अींनतम पैसेवारी कमी असल्याने 
दषुकाळाबाबत प्रस्ताव शासनाकर्ड ेपािववण्यात आला आहे, शासनाकरू्डन अद्याप 
दषुकाळ घोवित करण्यात आला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, तद्नुसार अमरावती जजल्ह्यास दषुकाळग्रस्त घोवित करुन या 
जजल्ह्यातील हरभरा उत्पन्न घेणाऱया शेतकऱयाींना नुकसान भरपाई देण्याबाबत, 
नतवसा तालुक्यात नैसधगगक बाध ज त शेतकऱयाींना आधथगक मदत देण्याबाबत तसेच 
महसुलात वाढ करण्याबाबत शासनाकरू्डन कोणती उपाययोजना वा कायगवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. एिनाथराि खर्डसे : (१) अींशत: खरे आहे, 
(२) हेाय, 
(३) हे खरे नाही. 
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(४) अमरावती जजल्ह्यात ५० पैशापेक्षा कमी आणेवारी असलेली गावे आहेत, परींत ु
जजल्ह्यातील पजगन्यमान सरासरीच्या ८६.२ ्क्के आहे. त्यामुळे दषुकाळसदृश्नय 
पररजस्थती जाहीर केलेली नाही. 
(५) व (६) प्रश्नन उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
िासशम तालुक्यातील मोहजा रोर्ड सािरर्ाांि येथे र्ौण खननजाचे  

अिैध उत्खनन ि िाहतिू होत असल्याबाबत 

 (६७) *  १७१३३   श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई 
जर्ताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद : सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वासशम तालुक्यातील मोहजा रोर्ड सावरगाींव दरम्यान असलेल्या जज.प. लघ ु
ससींचन ववभागाच्या तलावातील गौण खननजाचे अवधै उत्खनन व वाहतकू 
करण्याच्या प्रकल्पामध्ये तहससलदार, वासशम याींनी बुलर्डाणा जजल्ह्यातील री.ीपल 
ससध्द कीं न्स्रक्शन, साखरखेर्डा या कीं पनीला ३.४० को्ीचा दींर्ड िोिावल्याचे माहे 
जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नसुार सदर कीं पनीकरू्डन दींर्ड 
वसूल करण्यासोबतच फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायगवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खर्डसे : (१) होय, 
(२) व (३) सींबींधधत कीं त्रा्दार याींनी वासशम तालुक्यातील मौजे मोहजारोर्ड 
सावरगाव येथील जज.प. लघु ससींचन तलावातनू २००० िास मुरुम व दगर्डाचे 
अवैध उत्खनन करुन मौजे नागिाणा ते मोहजा रस्त्याच्या कामासािी वापर 
केल्याचे ननदशगनास आल्यावरुन सींबींधधताववरुध्द दींर्डात्मक रक्कम 
आकारण्याववियी आदेश पाररत करण्यात आले आहेत. सदर प्रकरणी फौजदारी 
कारवाई करण्यात आलेली नाही. 
(४) प्रश्नन उद्भ ावत नाही. 
 

----------------- 



71 

त्र्यांबिेश्िर (जज.नासशि) येथे बस स्थानिाचा पररसर स्िच्ि ठेिण्याबाबत 

(६८) *  १६९९९   श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.हररससांर् राठोर्ड, र्डॉ.सुधीर ताांबे, 
श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई जर्ताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   
सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) त्रयींबकेश्नवर (जज.नासशक) धासमगक स्थळ असल्याने बसने येणाऱया प्रवाशाींची 
सींख्या मोिी असून बस स्थानकाच्या आवारात अस्वच्िता असल्यामुळे दगुधंी 
पसरली असून प्रवासी त्रस्त झाले असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नसुार शासनाने बस 
स्थानकाचा पररसर स्वच्ि िेवण्याबाबत काय कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हदिािर रािते : (१) होय. 
(२) व (३) सफाई कामगार हे वेळेवर न येणे, काम व्यवस्थीत न करणे अशा 
प्राप्त झालेल्या तक्रारीींची चौकशी करण्यात येवून सींबींधीत सफाई कामगाराींवर 
खातेननहाय कारवाई करून त्याींना बर्डतफग  करण्यात आले आहे व त्याींचे जागी 
नवीन सफाई कामगाराींची ननयुक्ती केली आहे. सध्या स्वच्ितेचे काम 
समाधानकारक व व्यवजस्थत आहे. 
(४) प्रश्नन उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
शासनाने सातबारा, फेरफार ि इतर दाखले ऑनलाईन  

बरोबरच हस्तसलणखत दाखले देण्याबाबत 
(६९) *  १६६८५   श्री.हररससांर् राठोर्ड, र्डॉ.अपूिच हहरे :   सन्माननीय महसूल 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शासनाने सातबारा,फेरफार व इतर दाखले सनलाईन केल्यामुळे हस्तसलणखत 
दाखले बींद केल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आले, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सनलाईन र्डा्ा अपलोर्ड चे काम पूणग न झाल्यामुळे सनलाईन 
दाखले समळत नाही दसुरीकर्ड े हस्तसलणखत दाखलेही समळत नसल्यामुळे 
नागररकाींची प्रचींर्ड गैरसोय होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सनलाईन र्डा्ा अपलोर्ड न करण्याचे कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व तद्नुसार सनलाईन दाखले बरोबरच हस्तसलणखत दाखले 
देण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खर्डसे : (१), (२), (३), (४) व (५) राज्यातील शेत जसमनीींचे 
अधधकार असभलेख (गाव नमुना नींबर ७/१२) सींगणकीकृत होऊन सन लाईन 
पध्दतीने अद्ययावत व्हावेत या दृष्ीने “ई-फेरफार प्रकल्प” कायागजन्वत करण्याचा 
ननणगय शासनाने ठद. २३.०१.२०१३ च्य शासन ननणगयान्वये घेतलेला आहे. सदर 
प्रकल्पासािी आवश्नयक सींगणक आज्ञावली राषरीय सूचना कें द्र, पुणे माफग त 
ववकससत करण्यात आली असून राज्यातील ववववध तालुक्याींतील अधधकार 
असभलेखाींच्या रॅ्ड्ा सीर्डीज “स््े् रॅ्ड्ा से्ं र” वर अपलोर्ड करण्यात येत आहेत. 
आतापयतं एकूण ३५८ तालुक्याींपैकी २७६ तालुक्याींच्या रॅ्ड्ा सीर्डीज स््े् रॅ्ड्ा 
से्ं रवर अपलोर्ड करण्यात आलेल्या असून उवगररत तालुक्याींच्या रॅ्ड्ा सीर्डीज 
अपलोर्ड करण्याची प्रक्रीया सुरु आहे. ज्या तालुक्याींच्या रॅ्ड्ा सीर्डीज अद्याप 
अपलोर्ड करण्यात आलेल्या नाहीत त्या तालुक्यात पवूीप्रमाणेच हस्तसलणखत गा.न 
नीं. ७/१२ च्या उताऱयाींचे ववतरण करण्यात येत आहे. 
     ई-फेरफार प्रकल्पाच्या अमींजबजावणीमध्ये क्षबेत्रय पातळीवर येणाऱया 
अर्डचणी ववचारात घेऊन आज्ञावलीत आवश्नयक त्या सुधारणा करण्यात आल्या 
आहेत. तसेच या कामी येणाऱया अर्डचणीींचे तात्काळ ननराकरण करण्यासािी 
जजल्हा स्तरावर जजल्हा सूचना ववज्ञान अधधकारी (ताींबत्रक मागगदशगन) याींच्यासह 
ननवासी उपजजल्हाधधकारी याींच्या अध्यक्षतेाखाली ससमतीची स्थापन करण्यात 
आली आहे. 

----------------- 
र्डोंबबिली एमआयर्डीसी पररसरात प्रदषूण मोजमापािरीता असलेली यांत्र 
महावितरणने िीज पुरिठा न िेल्यामुळे िापराविना परू्डन असल्याबाबत 

(७०) *  १८०४४   श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  
भाई जर्ताप :  सन्माननीय ऊजाच मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) र्डोंबबवली एमआयर्डीसी पररसरात शासनाने दीर्ड को्ी रुपये खचग करुन 
प्रदिूण मोजमापाकरीता अद्यावत यींत्रणा महाववतरणकरू्डन वीज पुरविा न 
झाल्यामुळे गेल्या सहा मठहन्यापासून वापराववना परू्डन असल्याचे माहे जानेवारी, 
२०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, महाववतरणकरू्डन वीज पुरविा सुरु करुन सदर यींत्रणा कायागजन्वत 
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्नन उद्भ ावत नाही. 
(३) प्रश्नन उद्भ ावत नाही. 
 

----------------- 
 

राज्यात बैलाच्या शयचतीच्या बांदीबाबत 

(७१) *  १७३१७   श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई 
जर्ताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय पशुसांिधचन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषरासह इतर राज्यात बैलाींच्या शयगतीच्या खेळावरील बींदी उिववणाऱया 
कें द्रीय पयागवरण मींत्रालयाच्या अधधसूचनेस सवोच्च न्यायालयाने ठदनाींक १२ 
जानेवारी, २०१६ रोजी स्थधगती ठदल्याचे ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्य शासनाने राज्यात बैलाींच्या शयगतीवरील बींदीबाबत भुसमका 
स्पष् करून घेतलेल्या ननणगयाच्या कायगवाहीचा तपशील काय आहे, 
(३) असल्यास, राज्यात बैल गार्डी शयगतीबाबत कोणताच ननणगय होत नसल्यास 
ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथराि खर्डसे : (१) हे खरे आहे. 
(२) मा.सवोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याधचकेवरील ननणगयानींतर पढुील 
कायगवाही करण्यात येईल. 
(३) प्रश्नन उद्भ ावत नाही. 
 

----------------- 
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खामर्ाांि (जज.बुलर्डाणा) येथे निीन उपप्रादेसशि,  
पररिहन िायाचलय सुरु िरणेबाबत 

(७२) *  १६६०५   श्री.पाांरु्डरांर् फुां र्डिर :  सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) खामगाव (जज.बुलर्डाणा) येथे नवीन उपप्रादेसशक पररवहन कायागलय सुरु 
करणेबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी मा.मींत्री पररवहन याींचेकर्डे माहे डर्डसेंबर, 
२०१४ मध्ये वा त्यादरम्यान पत्राद्वारे मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, खामगाींव हे जजल्ह्यातील मध्यवती तालुक्याचे ठिकाण असून 
याठिकाणी कें द्र व राज्य शासनाची बरीच कायागलये आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, खामगाींव, शेगाव, नाींदरुा, जळगाव जामोद, सींग्रामपूर, सोनाळा या 
गावातील नागररकाींना सुद्धा बुलर्डाणा येथे पाससींग व लायसन्स कररता जावे 
लागते, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व तद्नसुार सदर गावातील नागररकाींना होणारा त्रास 
थाींबववण्यासािी खामगाव येथे नवीन उपप्रादेसशक कायागलय सुरु करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची करणे काय आहेत ? 
 
श्री. हदिािर रािते : (१) व (२) होय. 
(३) होय. उप प्रादेसशक कायागलय, बुलर्डाणा याींच्यामाफग त प्रत्येक मठहन्यात 
खामगाव येथे २, व शेगाव, नाींदरुा, जळगाव जामोद येथे प्रत्येकी १ असे कॅम्प 
घेण्यात येतात. सींग्रामपूर व सोनाळा येथे सध्या कॅम्प घेण्यात येत नाहीत. या 
कॅम्पच्या ठिकाणी सशकाऊ अनुज्ञप्ती, पक्के अनुज्ञप्ती, नवीन नोंदणी व वाहनाचे 
योग्यता प्रमाणपत्र देण्याचे काम करण्यात येते. या सशबीराच्या ठदवसाींव्यनतररक्त 
जर वाहन/अनुज्ञप्तीधारकाचे कामकाज असल्यास बुलर्डाणा येथे येणे आवश्नयक 
आहे. तसेच वाहन हस्ताींतर, भार्ड ेखरेदी करार, परवाना, ना-हरकत प्रमाणपत्र, 
अनुज्ञप्ती नुतनीकरण व इतर कामाकररता मुख्यालय कायागलय बुलर्डाणा येथे 
वाहन/अनुज्ञप्ती धारकास यावे लागते. 
(४) व (५) राज्यामध्ये भववषयकाळात नवीन प्रादेसशक/उप प्रादेसशक पररवहन 
कायागलय ननमागण करण्याकररता ननकिाींची तपासणी करुन अहवाल सादर 
करण्यासािी पररवहन आयुक्त याींच्यास्तरावर ठदनाींक ११.२.२०१६ च्या 
आदेशान्वये अभयास ग्ाची स्थापना करण्यात आली आहे. 

----------------- 
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महाराष्ट्र राज्य मार्च पररिहन महामांर्डळाच्या आर्ार, तसेच 
 एसटी बस स्थानिात सीसीटीव्ही बसविण्याबाबत 

(७३) *  १७७९८   र्डॉ.(श्रीमती) नीलम र्ोऱ्हे :   सन्माननीय पररिहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) प्रवाशाींच्या सुरक्षेसािी आणण महाराषर राज्य मागग पररवहन महामींर्डळाच्या 
आगार, तसेच स्थानकातील कामकाजावर देखरेखीसािी एस्ी स्थानक आणण 
आगारात सीसी्ीव्ही बसववण्याचा प्रस्ताव महामींर्डळाच्या ववचाराधीन आहे, हे खरे 
आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने सल्लगाराींची ननयुक्ती केली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सल्लागाराींनी अहवाल महामींर्डळास ठदला आहे काय, त्यावर 
शासनाने कोणता कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) या प्रस्तावावर अद्यापही शासनाने ननणगय घेतला नसल्यास, ववलींबाची कारणे 
काय आहेत व याबाबतची सद्य:जस्थती काय आहे ? 
 
श्री. हदिािर रािते : (१) व (२) होय. 
(३) व (४) महाराषर राज्य मागग पररवहन महामींर्डळाच्या आगार आणण प्रवाशाींच्या 
सुरक्षेसािी तसेच स्थानकातील कामकाजावर देखरेखीसािी एस.्ी. स्थानक आणण 
आगारात सीसी्ीव्ही बसववण्याचा प्रस्ताव महामींर्डळाच्या ववचाराधीन आहे. कें ठद्रय 
रस्ते वाहतकू व राजमागग मींत्रालय, भारत सरकार याींच्याकरू्डन प्रकल्प ननधी 
समळववण्यासािी ववस्ततृ प्रकल्प अहवाल (Detailed Project Report) तयार 
करण्याकरीता  मध्यवती रस्ते वाहतूक सींस्था, पुणे (CIRT) याींची सल्लागार 
म्हणनू नेमणकू केली आहे. 
     मध्यवती रस्ते वाहतकू सींस्था, पुणे याींनी अहवाल सादर केला असून 
त्यानुसार कें द्र शासनास प्रस्ताव सादर करण्याची बाब कायगवाहीखाली आहे. 

----------------- 
राज्यात भूदान ससमतीद्िारे जजल््यात भूसमहहनाांना िाटप िरण्यात आलेल्या 

जसमनीच्या पटयाांचे भोर्िटदार िर्च बदलले जात असल्याबाबत 
(७४) *  १८३५७   प्रा.जोरे्न्द्द्र ििार्ड े:   सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात भूदान ससमतीद्वारे जजल्ह्यात भूसमठहनाींना वा्प करण्यात आलेल्या 
जसमनीच्या पट्याींचे भोगव्दार वगग बदलले जात असल्याची बाब माहे जानेवारी, 
२०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदरील प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानुसार सदरील प्रकरणातील 
दोिीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  

श्री. एिनाथराि खर्डसे : (१) राज्यात वधाग जजल्ह्यात काही प्रकरणी भूदान 
ससमतीद्वारे भूसमठहनाींना वा्प केलेल्या जसमनीच्या पट्टयाचे भोगव्दार वगग-२ 
मधून भोगव्दार वगग-१ याप्रमाणे रुपाींतर झाल्याचे माहे जुलै, २०१५ व 
सक््ोबर, २०१५ च्या दरम्यान ननदशगनास आले आहे. इतर जजल्ह्यात अशी बाब 
ननदशगनास आली नाही. 
(२) व (३) वधाग जजल्ह्यात आढळून आलेल्या प्रकरणात चौकशी सुरु असून 
चौकशी अींती दोिीवर कारवाई करण्याचे सींकल्पीत आहे. ता.ठहींगणघा् येथील 
एका प्रकरणात सींबींधीत तलािी याींना ननलींब ज त करण्यात आले असून ववभागीय 
चौकशीची कायगवाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्नन उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
 

अिोला जजल्हा दषु्ट्िाळग्रस्त जाहहर िरून िजचमाफी  
योजनेचा लाभ समळण्याबाबत 

(७५) *  १८२४९   श्री.र्ोवपकिशन बाजोरीया :   सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) खरीप वपकाींची पैसेवारी ५० पैशाींपेक्षा कमी असल्याने अकोला जजल्हयातील 
सवगच गाींवामध्ये दषुकाळी पररजस्थती असताींना शासनाने जजल्हा दषुकाळग्रस्त 
जाहीर करण्यात आलेला नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, परवानाधारक सावकाराींकरू्डन कजग घेतलेल्या अकोला जजल्हयातील 
५६ हजाराींवर कजगदार शतेकऱ याींना कजगमाफी योजनेचा लाभ समळालेला नाही, 
जजल्हयात दषुकाळ जाहीर न केल्यामुळे व कजगमाफी योजनेचा लाभ समळालेला 
नसल्याने दषुकाळी पररजस्थतीत शतेकरी हवालठदल झालेले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनातफे जाहीर करण्यात आलेल्या दषुकाळी गावाींच्या यादीत 
पैसेवारीत ५० पैशाींपेक्षा कमी पैसेवारी असलेल्या जजल्हयातील केवळ ५५ गावाींचा 
समावेश करण्यात आला असून जजल्हयातील उवगररत ९४२ गावे शासनाने 
अद्यापही दषुकाळग्रस्त जाहीर करण्यात आलेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले, तद्नुसार जजल्हा दषुकाळग्रस्त जाठहर करण्याबाबत तसेच 
कजगमाफी योजनेचा लाभ देण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनाथराि खर्डसे : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) अकोला जजल्ह्यात पजगन्यमान सरासरीच्या ७९.१ ्क्के असल्याने ५० 
पैसेपेक्षा कमी पैसेवारी आलेली गावे दषुकाळग्रस्त म्हणनू जाहीर केलेली नाहीत. 
पींरतु ठदनाींक २.३.२०१६ च्या शासन ननणगयानुसार कापूस, सोयाबीन व धान या 
वपकाींना मदत केली आहे. 
(४) व (५) प्रश्नन उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
 

अमरािती प्रादेसशि पररिहन िायाचलयातील ऑटोररक्षाांचे 
 स्पेअर पाटच चोरीला रे्ले असल्याबाबत 

(७६) *  १६७६९   श्रीमती हुस्नबानू खसलफे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई 
जर्ताप : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अमरावती प्रादेसशक पररवहन कायागलयाने ववववध कारवाईत जप्त केलेल्या ५८ 
स्ोररक्षाींचे सींपूणग स्पेअर पा ग् चोरीला गेले असल्याचे माहे सक््ोबर, २०१५ 
मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नसुार दोिीींवर कोणती 
कारवाई करण्यात आली आहे वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. हदिािर रािते : (१) होय. 
(२) व (३) प्रादेसशक पररवहन कायागलय, अमरावती येथे ववधीग्राह्य कागदपत्र े
सादर न केल्यामुळे व मो्ार वाहन कर थकीत बाकी असल्यामुळे तसेच वाहन 
मालकाींनी या नो्ीसची दखल न घेतल्याने ५५ स्ोररक्षा अ्कावनू िेवलेल्या 
आहेत. सदर वाहनाींचे स्पेअरपा ग् चोरीला जात असल्याचे रात्रपहारेकरी याींनी 
ठदनाींक ३.२.२०१५ रोजी कळववलेले आहे. यासींदभागत पोलीसाींची रात्री गस्त 
वाढववण्याबाबत तसेच सुट्ीच्या ठदवशी गस्त पथकाकरू्डन कायागलयाचे 
पररसरासमोरुन गस्त वाढववण्याबाबत पोलीस स््ेशन गार्डगे नगर, अमरावती 
याींना कळववलेले आहे. 
(४) प्रश्नन उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
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महाराष्ट्र राज्य मार्च पररिहन महामांर्डळाची बस सिलतीची सुमारे  
२८०० िोटीची रक्िम शासनािर्ड ेथकित असल्याबाबत 

(७७) *  १७२३७   श्री.धनांजय मुांर्ड,े श्री.सुननल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, 
अॅर्ड.ननरांजन र्डािखरे, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.अमरससांह पांडर्डत :   सन्माननीय 
पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१)  महाराषर राज्य मागग पररवहन महामींर्डळातफे ववद्याथी, अपींग, ज्येषि 
नागररक अशा ववववध प्रकारच्या २४ घ्काींना सवलतीत प्रवासाची सुववधा ठदली 
गेली आहे, हे खरे आहे काय 

(२) असल्यास, शासनाकरू्डन सन २०१४-१५ व २०१५-१६ या आधथगक विागत 
सवलत मुल्याची प्रनतपतुी आगाऊ स्वरुपात न केल्याने सवलत मुल्याची 
थकबाकी २८०० को्ी रुपये इतकी झाली आहे, हे ही खरे आहे काय 
(३) असल्यास, सदरचे सवलत मुल्य प्राप्त करून घेण्यासािी राज्य पररवहन 
महामींर्डळाकरू्डन कोणतीच कायगवाही करण्यात येत नसल्याने महामींर्डळाची आधथगक 
जस्थती खालावली आहे, हे ही खरे आहे काय 
(४)  असल्यास, शासनाकरू्डन सदरचे सवलत मुल्य प्राप्त करून घेण्यासािी राज्य 
पररवहन महामींर्डळाकरू्डन कोणती कायगवाही करण्यात येत आहे, 
(५)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ? 
 

श्री. हदिािर रािते : (१) होय, 
(२) राज्य शासनाकरू्डन महामींर्डळास सन २०१४-१५ अखेरीस रु.१२१७.२५ को्ी व 
सन २०१५-१६ सािी रु.१६११.९३ को्ी असे एकूण रु.२८२९.१८ को्ी येणे प्रलींबबत 
होते. सदर रु.२८२९.१८ को्ी पकैी रु.११११.०५ को्ी महामींर्डळास प्राप्त झालेले 
असून रु.१,७१८.१३ को्ी एवढी सवलत मूल्याींची प्रनतपतूी सशल्लक आहे. 
(३) व (४) समाजातील ववववध २४ प्रकारच्या घ्काींना महाराषर राज्य मागग 
पररवहन महामींर्डळाद्वारा शासनाच्या आदेशानुसार प्रवासात सवलत देण्यात येते. 
सदर प्रवासखचग सवलती मुल्य प्रनतपतूी सींबींधधत ववभागाींनी आगावू करण्याबाबत 
ठदनाींक १०.०२.२०१४ च्या शासन ननणगयान्वये धोरण िरववण्यात आले होते. 
तथावप, कोणत्याही ववभागाकरू्डन सदर प्रनतपतूी न झाल्याने शासन स्तरावर सदर 
धोरणाचा फेर ववचार करण्यात येवनू त्याप्रमाणे ठदनाींक २५.०२.२०१६ च्या शासन 
ननणगयाींन्वये धोरण ननजश्नचत करण्यात आले असून सदर शासन ननणगयाींन्वये 
सींबींधधत सवलत योजनाींबाबतचे अधधकार पररवहन ववभागास देण्यात आले असून 
ठदनाींक ०१.०४.२०१६ पासून प्रवास सवलत मुल्याींची प्रनतपतूी ही पररवहन 
ववभागाद्वारा करण्याचे आदेश ननगगसमत करण्यात आले आहेत. 
(५) प्रश्नन उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
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िीज िोसळून होणारे नार्ररिाांचे मतृ्यू टाळण्यासाठी उपाययोजना िरण्याबाबत 

(७८) *  १६४४०   श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.अमरससांह पांडर्डत :  
ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १११६६ ला हदनाांि १८ डर्डसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या 
उत्तराच्या सांदभाचत:    सन्माननीय पुनिचसन ि मदत िायच मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वीज परू्डन नागररकाींचे होणारे मतृ्यू ्ाळण्यासािी शासनाने रूपये १० को्ी 
खचूगन राज्यात ववववध ठिकाणी वेदर बेग या कीं पनीमाफग त २५० कक.मी. पररघात 
ववजेचा धोका साींगणारे लाय्नीींग डर्ड्ेक्शन सेन्सॉर यींत्रणा बसववली आहे, हे खरे 
आहे काय,  
(२) असल्यास, या यींत्रणेचे जजल्हास्तरावरील अधधकारी, कमगचारी याींना प्रसशक्षणच 
नसल्याने या यींत्रणेचा लाभ होत नाही आणण या यींत्रणेचे अपर्डे् ही समळत नाही, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर यींत्रणा हाताळण्यासािी शासनाकरू्डन प्रसशक्क्षत अधधकारी व 
कमगचारी याींची नेमणकू करण्यात येणार आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर यींत्रणा सुरु करुन वीज कोसळून होणारे नागररकाींचे मतृ्य ू
्ाळण्यासािी शासनामाफग त कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची करणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खर्डसे : (१) भारतीय उषण कठ्बींधीय हवामान सींस्था (IITM) 
भारत सरकार याींनी मे.अथग ने्वकग  (पवूीचे नाींव मे.वेदन बेग) या कीं पनीच्या 
माध्यमातनू राज्यातील १९ ठिकाणी सेंसॉर यींत्रणा बसववली आहे. 
(२) नाही. 
(३), (४) व (५) आयआय्ीएम, पुणे याींनी सींबींधधत सवग जजल्हा आपत्ती 
व्यवस्थापन अधधकाऱयाींना काही जजल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधधकाऱयाींना 
त्याबाबतचे प्रसशक्षण देण्यात आले आहे. उवगररत अधधकारी/कमगचारी याींना 
आयआय्ीएम, पुणे याींचेकरू्डन लवकरच प्रसशक्षण देण्यात येणार आहे. सदर 
यींत्रणेद्वारे प्राप्त होणाऱया ववजेच्या पवूग सूचना भारतीय हवामान खात्याच्या 
हवामान ववियक सूचनाींमध्ये अींतभूगत करण्यासींदभागत आयआय्ीएम, पुणे आणण 
भारतीय हवामान खाते याींच्यात चचाग सुरु आहे. 

----------------- 
 

 



80 

बीर्ड जजल््याचे विभाजन िरुन नविन अांबाजोर्ाई जजल्हा ननसमचतीबाबत 

(७९) *  १६०८०   श्री.अमरससांह पांडर्डत, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.ख्िाजा बेर्, श्री.धनांजय मुांर्ड े:  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ११८४५ ला हदनाांि १८ 
डर्डसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:    सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यस्तरावर जजल्हा ववभाजनाबाबत ननकि िरववण्याकरीता अपर मुख्य 
सधचव, महसूल याींच्या अध्यक्षतेखाली गठित ससमतीला ठदनाींक ३१ डर्डसेंबर, 
२०१५ पयतं मुदतवाढ देण्यात आली होती, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या ससमतीने आपला अहवाल शासनाला सादर केला आहे काय, 
त्याचे ननषकिग कोणते आहेत, 
(३) असल्यास, अींबाजोगाई जजल्हा ननसमगतीचा ननणगय शासन केव्हा घेणार आहे, 
नववन अींबाजोगाई जजल्हा ननसमगतीचे प्रस्ताववत स्वरूप कसे असणार आहे, 
(४) असल्यास, बीर्ड जजल्ह्याचे ववभाजन करून नववन अींबाजोगाई जजल्हा 
ननसमगतीबाबत आयुक्त, औरींगाबाद याींच्या ससमतीने ठदनाींक ६ जानेवारी, २००९ 
रोजी शासनास सादर केलेल्या अहवालाबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे कोणती आहेत ? 
 
श्री. एिनाथराि खर्डसे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) ससमतीने अद्याप अहवाल सादर केलेला नाही. ससमतीने अहवाल सादर 
करण्यासािी मुदतवाढ देण्याबाबत केलेल्या ववनींतीस अनुसरुन ससमतीस मुदतवाढ 
देण्याची बाब शासनाच्या ववचाराधीन आहे. 
(३) व (४) राज्यस्तरावर जजल्हा ववभाजनाबाबत ननकि िरववण्याकरीता गिीत 
करण्यात आलेल्या ससमतीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानींतर जजल्हा ववभाजनाबाबत 
शासनाचे धोरण ननजश्नचत करण्याचे सींकजल्पत आहे व त्या आधारे ववभागीय 
आयुक्त, औरींगाबाद याींच्या अध्यक्षतेखालील ससमतीने बीर्ड जजल्ह्याींचे ववभाजन 
करुन नवीन अींबाजोगाई जजल्हा ननसमगतीबाबत सादर केलेल्या अहवाल ववचारात 
घेऊन अींबाजोगाई नवीन जजल्हा ननसमगतीबाबत यथोधचत ननणगय घेण्याचे योजजले 
आहे. 
(५) प्रश्नन उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
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मा.उच्च न्द्यायालयाच्या आदेश/सूचनाांचे पालन न िरणाऱ्या िक्फ बोर्डाचच्या 
 मुख्य िायचिारी अधधिारी याांच्यािर िारिाई िरण्याबाबत 

(८०) *  १६६८०   श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.धनांजय मुांर्ड,े श्री.सनतश 
चव्हाण :   सन्माननीय अल्पसांख्याांि वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) मा.उच्च न्यायालय औरींगाबाद येथील याधचका क्र.२१३६/२०१५ प्रमाणे उच्च 
न्यायालयाने आदेश/सुचना देऊनही वक्फ बोर्डागचे मुख्य कायगकारी अधधकारी याींनी 
जुबाहची ननववदा प्रकक्रया राबवनू भींग केल्याबाबत त्याींच्या ववरूध्द कारवाई 
करण्यात यावी अशी मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी प्रधान सधचव, 
अल्पसींख्याक याींच्याकर्ड ेमाहे २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान केली आहे काय, 

(२) असल्यास, जुबाहचा अधधकार र्डावलून मुल्ला कु्ूींबबयाींची उपासमार करण्याचा 
प्रयत्न करणाऱया व मा.उच्च न्यायालयाच्या आदेश/सुचनाींचे पालन न करणाऱया 
मुख्य कायगकारी अधधकारी याींच्या मनमानी कारभाराची प्रधान सधचव स्तरावरून 
चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, मुख्य कायगकारी अधधकाऱयाववरूध्द कारवाई व ननववदा प्रकक्रयेस 
स्थधगतीबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथराि खर्डसे : (१) होय. 
(२) व (३) प्रस्ततु प्रकरणी ठदनाींक ३.३.२०१५ च्या शासन पत्रान्वये वक्फ 
मींर्डळास आवश्नयक ती कायगवाही करण्याबाबत कळववण्यात आले आहे. तथावप, 
मा.उच्च न्यायालयाने ठदनाींक २८.४.२०१५ रोजी ठदलेल्या आदेशानुसार वक्फ 
मींर्डळाने े्ंर्डर काढले होते. मात्र सदर े्ंर्डर प्रकक्रयेमध्ये कोणाही भाग घेतलेला 
नाही. सद्य:जस्थतीत मुल्ला लोकच जुबाह/खाींर्डखुींर्ड चे काम करत असून 
त्याींच्यावर उपासमारीची वेळ आलेली नाही. मा.उच्च न्यायालयात याच ववियावर 
दाखल करण्यात आलेल्या याधचका क्र.२१३६/२०१५ प्रकरणी ठदनाींक २८.४.२०१५ 
रोजीच्या आदेशात महाराषर राज्य वक्फ न्यायाधधकरणामध्ये दाखल करण्यात 
आलेल्या RCC NO/६५/२०१५ प्रकरणी जो ननणगय होईल त्याप्रमाणे वक्फ 
मींर्डळाने पढुील कायगवाही करावी असे आदेसशत केले आहे. सदर प्रकरणी 
न्यायाधधकरणात अद्याप ननणगय प्रलींबबत असल्याचा अहवाल ठदनाींक ३.३.२०१५ 
च्या पत्रान्वये वक्फ मींर्डळाने सादर केला आहे. 
(४) प्रश्नन उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
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मूल (ता.मूल, जज.चांद्रपूर) येथे अनतिषृ्ट्टीमुळे तलािात सोर्डलेल्या  
मच्िबबजाईची निुसान झाल्याबाबत 

(८१) *  १७६९८   श्रीमती शोभाताई फर्डणिीस :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ११६०४ 
ला हदनाांि १८ डर्डसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:    सन्माननीय 
मत्स्य व् यिसाय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मूल (ता.मूल, जज.चींद्रपरू) येथे २०१३-१४ या विागत अनतवजृष्मुळे तलावात 
सोर्डलेल्या १९ तलावातील मच्िबबजाईची नकुसान होवनूही मच्िीमार सहकारी 
सींस्था याींना नकुसान भरपाई समळाली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नसुार मच्िीमार सींस्थाींना 
नुकसान भरपाई देण्याबाबत शासनाने काय कायगवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे कोणती आहेत ? 
  

श्री. एिनाथराि खर्डसे : (१) नाही, हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्नन उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
 

वप ांपरी-धचांचिर्ड उपप्रादेसशि पररिहन िायाचलयाची निीन इमारत उभारण्यात 
येिनूही आरटीओचा िारभार जुन्द्याच इमारतीमधनू सुरू असल्याबाबत 

(८२) *  १८०१२   श्री.अननल भोसले, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.अननल तटिरे, 
श्री.सांहदप बाजोररया, श्री.ख्िाजा बेर्, श्री.सुननल तटिरे, श्री.हेमांत टिले :   
सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वप ींपरी-धचींचवर्ड उपप्रादेसशक पररवहन कायागलयाची नतुन इमारत (वास्तू) मोशी 
प्राधधकरणामध्ये उभारण्यात येवनू सदर इमारतीचे उद्घा्न ठदनाींक ११ जुलै, 
२०१४ रोजी वा त्यासुमारास होवनूसुध्दा आर्ीओचा कारभार जुन्या 
इमारतीमधूनच होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सध्याची आर्ीओची जनुी इमारत भार्डतेत्वावर आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नुसार नवीन इमारतीत 
आर्ीओचे कायागलय सुरु करण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) असल्यास, नवीन इमारतीत आर्ीओचे कायागलय सुरू न करण्याची कारणे 
काय आहेत ? 
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श्री. हदिािर रािते : (१) व (२) होय. 
(३), (४) व (५) कायगकारी असभयींता, सावगजननक बाींधकाम ववभाग, पुणे 
याींच्यामाफग त इमारत बाींधकामाची मुळ रक्कम रु.८.१० को्ी पैकी रुपये ७.२१ 
को्ी खचग करण्यात आले आहेत. त्यानसुार कायागलयीन इमारत बाींधकाम पूणग 
झाले असले तरी पाककंग तपासणी तळ, फायर फायठ्ींग, कॉम्प्यु्र, फननगचर, 
सलफ््, लॅन वायररींग इत्यादी कामे अपूणग असल्याकारणाने नवीन इमारतीमध्ये 
स्थलाींतर करण्यात आलेले नाही. सदर अनतररक्त कामाकररता रु.४.५० को्ी 
रकमेचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला असून, त्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याची 
कायगवाही सुरु आहे. 

----------------- 
मे.असोससऐटेर्ड जनरल या िां पनीला हदलेल्या  

भूखांर्डाचा रै्रिापर होत असल्याबाबत 

(८३) *  १७६१२   श्री.सांहदप बाजोररया, श्री.हेमांत टिले, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.किरण पािसिर, श्री.अननल भोसले : सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) री.ी.अननल गलगली याींनी मा.मुख्यमींत्री याींना माहे डर्डसेंबर, २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान लेखी पत्र सलहून ठदनाींक ४ सगस््, १९८३ रोजी मे.असोससऐ्ेर्ड 
जनरल या कीं पनीला दैननक नॅशनल हेराल्र्ड व कौमी एकता वतृ्तपत्र, नेहरु 
स्मारक वाचनालय व सींशोधन कें द्र उभारण्यासािी ४,१८६ वगग सम्र ठदलेल्या 
भूखींर्डाचा गैरवापर झाला असल्याची तक्रार केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर तक्रारीमध्ये त्याींनी नमूद केलेल्या प्रमुख बाबी कोणत्या त्या 
भूखींर्डावर उभारण्यात आलेल्या बेकायदेशीर ११ मजली इींमारतीत कोणकोणत्या 
व्यक्तीींना सदननका देण्यात आल्या आहेत, तसेच ज्या व्यक्ती वा सींस्थेला सदर 
भूखींर्ड ज्या उद्देश व कारणाकररता देण्यात आला होता, त्या उद्देश व कारणाकरीता 
तो भूखींर्ड वापरण्यात आला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणाचा सवग तपास पूणग झाला आहे काय, तपासात दोिी 
असलेल्या व्यक्तीींववरुध्द काय कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. एिनाथराि खर्डसे : (१) मा.मुख्यमींत्री कायागलयातील सींगणक प्रणालीवर माहे 
डर्डसेंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान असे पत्र प्राप् त झाल्याचे आढळून आले नाही. 
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(२) व (३) मे. असोससए्ेर्ड जनगल्स (मुींबई) सल. याींना शासनाकरू्डन कब्जाहक्काने 
मींजूर करण्यात आलेल्या मो.वाींदे्र, स.क्र. ३४१ (न.भू.क्र. ६२९) पै. एकूण ३४७९.२६ 
चौ.मी. जागेवर बहृन्मुींबई महानगरपासलकेकरू्डन पाचव्या मजल्यापयतंच्या (२५.८ 
मी.उींच) बाींधकामास परवानगी देण्यात आली असून पाकींगसािी २ लेव्हल 
बेसमें्, तळमजला पा ग् कायागलय व पा ग् ॲरीयमसािी आणण एक ते पाच मजले 
कायागलयाच्या वापरासािी मींजूरी देण्यात आली आहे. सदर भूखींर्डावर पाच 
मजल्याचे बाींधकाम झालेले आहे. 
     प्रस्ततु प्रकरणी शासनाकर्ड े प्राप्त तक्रारीींच्या अनुिींगाने शासन ननणगय, 
महसूल व वन ववभाग, ठदनाींक १४.१.२०१६ अन्वये एक सदस्यीय ससमती 
नेमण्यात आली होती. चौकशी ससमतीने नकुताच शासनास अहवाल सादर केला 
आहे. चौकशी अहवालाची िाननी करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्नन उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
पुणे विभार्ामध्ये िीज चोरी िरणाऱ्याांिर दांर्ड आिारून िीज  

चोरीची रक्िम िसूल िरण्याबाबत 
(८४) *  १७२९६   श्रीमती हदप्ती चिधरी, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई 
जर्ताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांहदप बाजोररया, 
श्री.हेमांत टिले, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरण पािसिर, श्री.अननल भोसले :   
सन्माननीय ऊजाच मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) पुणे ववभागामध्ये महाववतरण या कीं पनीने कारवाई करून ४ ते ५ को्ी 
रूपयाींची वीज चोरी पकर्डली, पुणे शहरातील ववरी.ाींतवार्डी पररसरातील ठ्ींगरे 
नगरमधील हॉ्ेल समईच्या व्यवस्थापनाने वीज सम्रमध्ये फेरफार करून 
२९,०९१ यनून्ची वीज चोरी केल्याची बाब पुणे पररमींर्डळाचे मुख् य असभयींता, 
रामराव मुींर्ड े याींच्या मागगदशगनाखाली अध ज क्षक असभयींता, कायगकारी असभयींता, 
अनतररक्त कायगकारी असभयींता याींनी ठदनाींक ३ जानेवारी, २०१६ रोजी वा 
त्यासुमारास ्ाकलेल्या धार्डीत ननदशगनास आले, हे ही खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, हॉ्ेलचे वीज जोर्डणीधारक कमल समरेकर व वीज वापरकताग 
सशवराम राय याींचेववरोधात कारवाई करून सदर हॉ्ेल समईच्या व्यवथापनाकरू्डन 
दींर्डासह रक्कम वसुल करण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
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(३) असल्यास, ववमान नगर, पुणे येथील गींगा इम्पोररया बबजल्र्डींग मध्ये 
मे.इन्फोने् बीपीओ सजव्हगसेस सलसम्ेर्ड कीं पनीमध्ये वीज सम्रमध्ये फेरफार 
करून १ लाख ३७ हजार ५६८ युनन्ची वीज चोरी केल्याची बाब ठदनाींक २९ 
नोव्हेंबर, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास, ननदशगनास येऊन कीं पनीच्या सींचालक 
मींर्डळाववरुध्द ठदनाींक २८ नोव्हेंबर, २०१५ रोजी महाववतरणने गुन्हा दाखल केला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, इन्फोने् बीपीओ सजव्हगसेसने रूपये ३७ लाख ८१ हजार ९४५ च्या 
केलेल्या वीज चोरी प्रकरणी त्याींचेकरू्डन मूळ बबल व दींर्डापो्ी रक्कम वसुल 
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, 
(६) असल्यास, तद्नुसार वीज चोरीसािी करणाऱयाींवर कारवाई करण्याबाबत 
तसेच, वीज चोरी करणाऱयाींकरू्डन दींर्ड आकारून वीज चोरीची रक्कम वसूल 
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(७) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हॉ्ेल समई वीज जोर्डणीधारक कमल समरेकर व वीज वापरकताग सशवराम 
राय याींच्या ववरोधात ववद्यतु कायदा, २००३, अन्वये दींर्डात्मक कारवाई करण्यात 
आली असून ठद. ०२.०१.२०१६ अन्वये गुन्हा नोंदववण्यात आलेला आहे. तसेच 
वीज चोरी दींर्डाची रक्कम रु. ५,१९,०५०/- व तर्डजोर्ड रक्कम रु. २,९०,०००/- वसूल 
केलेली आहे. 
(३) होय, हे खरे आहे 
(४) मा. सत्र न्यायालय, पुणे याींच्या ननदेशानुसार महाववतरण कीं पनीने 
ग्राहकाकरू्डन लावलेल्या दींर्डाची २५ ्क्के रक्कम रु. ९,४५,५००/- (हप्ता) वसूल 
करुन घेतली आहे. 
(५) वीज चोरी प्रकरण न्यायप्रववष् असून, सींबींधधत वीज ग्राहकाींचा वीज पुरविा 
खींर्डीत करण्यात आलेला आहे. 
(६) सदरील वीज चोरी करणाऱयाींवर ववद्यतु कायदा, २००३ अन्वये कायगवाही 
करुन महाववतरण रास्तापेि पोलीस स््ेशन येथे गुन्हे दाखल करण्यात आले 
आहेत, तसेच वीज चोरीपो्ी ननयमानसुार व मा. सत्र न्यायालय, पुणे याींचे 
ननदेशानुसार वीज चोरीची रक्कम वसूल करण्यात आलेली आहे. 
(७) प्रश्नन उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
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िोिणातील जतैापूर येथील अणऊुजाच प्रिल्पाबाबत 

(८५) *  १६७१६   श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि उफच  भाई जर्ताप, श्री.सांजय 
दत्त :   सन्माननीय ऊजाच मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कोकणातील जतैापूर येथील अणऊुजाग प्रकल्प सन २०१७ च्या प्रारींभी सुरु 
करण्याचे सींयकु्त लक्ष भारत आणण फ्रान्सने िेवलेले असून जतैापूर येथे सहा 
अणभुट्याींच्या ननसमगतीसािी दोन्ही देशाींच्या औद्योधगक कीं पन्या माहे फेिवुारी 
२०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ताींबत्रक आणण व्यापारववियक चचाग पूणग करणार 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबतची नेमकी वस्तजुस्थती काय आहे, याींसदभागत शासनाची 
भूसमका काय आहे, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) जतैापूर अणऊुजाग ववद्यतु प्रकल्पाच्या जलद 
उभारणीसािी पथदशगक आराखर्डा तयार करावा असे िरले असून सदर प्रकल्प 
उभारणीचे काम सन २०१७ मध्ये सुरु करण्याचे प्रयत् न आहेत. 
(२) व (३) सदर प्रकल्प कें द्र शासनामाफग त उभारण्यात येत आहे. या प्रकल्पासािी 
फ्रान्स देशासोबत जतैापरू येथील सहा अणभुट्ी सींच उभारण्याच्या 
अींमलबजावणीसािी ताींबत्रक व आधथगक बाबी ववियीची चचाग प्रगतीपथावर आहे. 
(४) प्रश्नन उद्भ ावत नाही. 
 

----------------- 
 

राज्यात विशेषत: िसई (जज.पालघर) पूिच भार्ातील खार्डीत  
अिैधररत्या होणारे रेती उत्खनन रोखण्याबाबत 

(८६) *  १७२२०   श्री.जनादचन चाांदरूिर, श्री.हररससांर् राठोर्ड, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोि उफच  भाई जर्ताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय महसूल 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात मोठ्या प्रमाणात अवधै रेती उत्खनन होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वसई (जज.पालघर) पवूग भागातील खार्डीत बींदी असतानाींही मोठ्या 
प्रमाणात रेती उत्खनन होत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशगनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, नायब तहस ज लदार, वसई याींनी गेल्या नऊ मठहन्याींत सुमारे   
रूपये ११ को्ीची दींर्डाची वसुली केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व तद्नुसार राज्यातील अवैध रेती उत्खननास पूणगपणे बींदी 
आणण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनाथराि खर्डसे : (१) गौण खननजाच्या अवधै उत्खनन/वाहतुकीस आळा 
घालण्यासािी राज्यात जजल्हा स्तरावर तसेच तालुका स्तरावर दक्षता पथके 
गिीत करण्यात आली असून, सदर पथकाींनी केलेल्या तपासणीत अवैध 
उत्खनन/वाहतकुीची काही प्रकरणे दृष्ोत्पत्तीस आलेली आहेत. 
(२) महाराषर मेरी्ाईम बोर्डग याींनी वसई तालुक्यात वैतरणा नदी व खार्डीपात्रातील 
नौकानयन मागग सुकर करण्यासािी ननजश्नचत करून ठदलेल्या ठिकाणी 
हातपा्ीद्वारे रेती उत्खननासािी जानेवारी, २०१६ पयतं १९ परवाने देण्यात आले 
असून, त्याींच्यामाफग त रेती उत्खनन सुरु आहे. 
(३) वसई तालुक्यातील मौजे खाननवर्ड,े सशरगाींव, खार्डी, कासशदकोपर व 
धचखलर्डोंगरे येथे महसुल ववभाग, पररवहन ववभाग व पोलीस ववभागामाफग त 
ठदनाींक ३०.६.२०१५ व २१.२२.२०१५ रोजी केलेल्या तपासणीत जप्त केलेला ५३३२ 
िास रेती सािा व यापवूी जप्त केलेला रेतीसािा असा एकूण १७,८१८ िास 
रेतीसाठ्याचा सललाव करून रु.१०,८०,७२,४००/- एवढी रक्कम शासनास प्राप्त 
झाली आहे. 
(४) गौण खननजाच्या अवधै उत्खनन/वाहतुकीस पूणगपणे आळा घालण्यासािी 
अवैध उत्खनन/वाहतुकीच्या प्रकरणाींत गौण खननजाच्या बाजारभावाच्या ५ प् 
दींर्ड आकारणे, अवैध उत्खनन व वाहतकुीसािी वापरण्यात आलेली यींत्रसामग्री व 
वाहने जप्त करणे, प्रकरणपरत्वे वाळू तस्कराींववरुध्द एम.पी.र्डी.ए. 
अधधननयमाींतगगत कारवाई करणे, गौण खननजाच्या अवधै उत्खनन व वाहतकुीस 
प्रनतबींध आणण्याच्या दृष्ीने जजल्हाधधकारी याींच्या अध्यक्षतेखाली पोलीस 
आयुक्त/पोलीस अध ज क्षक, प्रादेसशक पररवहन अधधकारी याींची ससमती स्थापन 
करणे इत्यादी उपाययोजना करण्यात आलेल्या आहेत. 
(५) प्रश्नन उद्भ ावत नाही. 
 

----------------- 
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अल्पसांख्याि वििासाच्या सिाांधर्ण वििासासाठी स्ितांत्र  
सांचालनालय स्थापन िरण्याबाबत 

(८७) *  १७७६०   श्री.सुननल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.आनांद ठािूर, अॅर्ड.राहुल नािेिर, श्री.ख्िाजा बेर्, 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.अननल भोसले, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोि उफच  भाई जर्ताप, श्री.सांजय दत्त :   सन्माननीय अल्पसांख्याांि 
वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

 (१) राज्यातील अल्पसींख्याक समाजाच्या सवाधंगण ववकासासािी स्वतींत्र 
सींचालनालय स्थापन करण्यात यावे अशी मागणी अल्पसींख्याक आयोगाने माहे 
जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान शासनाकर्ड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त मागणीवर शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खर्डसे : (१) नाही. 
(२) प्रश्नन उद्भ ावत नाही. 
(३) प्रश्नन उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
 

राज्यातील सहिारी दधू सांघािरू्डन खरेदी िेलेल्या 
 दधूाची थकित रक्िम देण्याबाबत 

(८८) *  १४८६३   श्री.माणणिराि ठािरे :   सन्माननीय दगु् धवििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील सहकारी दधू सींघाकरू्डन खरेदी केलेल्या अनतररक्त दधूाच्या दोन 
मठहन्याींच्या बबलापो्ी सुमारे ४५ को्ी रुपये शासनाने थकववल्याने दधू सींघाींसह 
दधू उत्पादक शेतक-याींच्या अर्डचणी वाढल्या असल्याचे माहे जानेवारी,२०१६ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीच्या अनुिींगाने थकबाकी देण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथराि खर्डसे : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्नन उद्भ ावत नाही. 
(३) प्रश्नन उद्भ ावत नाही. 
(४) ननरींक. 

----------------- 
आरसीएफ प्रिल्पग्रस्ताांना सेिेत सामािून घेण्याबाबत 

(८९) *  १६५२०   श्री.जयांत पाटील :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १२२१९ ला हदनाांि 
१८ डर्डसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:    सन्माननीय पनुिचसन 
ि मदत िायच मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) थळ-वायशते (ता.असलबाग, जज.रायगर्ड) येथील आरसीएफ प्रकल्पाींसािी 
स्थाननकाींच्या जसमनी सींपाठदत केलेल्या प्रकल्पग्रस्ताींना जजल्हाधधकारी,रायगर्ड 
याींनी पात्र िरववलेल्या प्रकल्पग्रस्ताींनी धरणे आींदोलन, बेमुदत उपोिण करूनही 
माहे जानेवारी २०१६ अखेरपयतं त्याींना कोणताही न्याय ठदला नाही, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, पात्र प्रकल्पग्रस्त बेकार असतानाही आरसीएफ कीं पनीमध्ये भरती 
प्रकक्रया सुरु असतानाही प्रकल्पग्रस्ताींना नोकरीमध्ये सामावून न घेण्याची कारणे 
काय आहेत, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, 
(४) असल्यास, तद्नुसार आरसीएफने याबाबत ननणगय घेऊन प्रकल्पग्रस्ताींच्या 
न्याय मागणीनुसार सेवेत सामावनू घेण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खर्डसे : (१) हे खरे नाही. 
     आरसीएफ कीं पनीमध्ये ३८५ प्रकल्पबाधधत कु्ुींबाींतील ६१७ पात्र प्रकल्पग्रस्त 
व्यक्तीींना नोकरीत सामावून घेण्यात आले आहे. 
(२), (३) व (४) सध्या थळ येथील आरसीएफ कीं पनीमध्ये भरती प्रक्रीया सुरु 
नाही. आरसीएफ थळ प्रकल्पासािी सींपादन केलेल्या जसमनीच्या मूळ प्रकल्पग्रस्त 
खातेदाराींची सींख्या ३८५ होती व खातेदाराींच्या कु्ुींबातनू प्रत्येकी एक याप्रमाणे 
६१७ प्रकल्पग्रस्ताींना नोकऱया देण्यात आलेल्या आहेत. आरसीएफ कीं पनीने 
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महाराषर शासनाववरुध्द मा. उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या रर् वप्ीशन 
क्रमाींक ६४०८/२००५ मध्ये न्यायालयाने कीं पनीने ववस्तारीकरण केल्यास 
प्रकल्पग्रस्ताींचा प्राधान्याने ववचार व्हावा असे ननदेश ठदले होते. तसेच 
मा.न्यायालयाने ननवतृ्त न्यायाधधशाींचा एक सदस्यीय आयोग स्थापन केला होता. 
या आयोगाने ३८५ कु्ुींबातील ६१७ व्यक्तीींना सामावून घेऊन कीं पनीने 
नोकरीबाबतची सवग आश्नवासने पूणग केली असल्याने यापढेु प्रकल्पग्रस्ताींना 
नोकरीत सामावून घेणे बींधनकारक नाही असा ननणगय ठदला होता. 
         सन २०१३ मध्ये तात्कासलन मींत्री (म. व पु.) याींनी बैिक घेऊन 
“आरसीएफ प्रकल्पग्रस्त कु्ुींबाींना देण्यात आलेले दाखले, नोकरी ठदलेल्या 
प्रकल्पग्रस्ताींची सींख्या, दाखला असलेले परींत ु नोकरी न समळालेले प्रकल्पग्रस्त 
याबाबतची माठहती घेऊन प्रकल्पग्रस्ताींची यादी तपासावी आणण तत्कासलन 
मा.खासदार री.ी. अनींत धगते याींचे वप्ीशन कसम्ीने ठदलेले आदेश आणण त्यावर 
आरसीएफ कीं पनीने केलेला पत्रव्यवहार/कायगवाही याींची तपासणी करुन 
जजल्हाधधकारी रायगर्ड याींनी ननजश्नचत ककती प्रकल्पग्रस्ताींना आदेश द्यावेत” असे 
ननदेश ठदले होते. तथावप थळ येथील प्रकल्पग्रस्ताींना ठदलेल्या मुळ प्रकल्पग्रस्त 
दाखल्याचे रजजस््र उप सधचव, महसूल व वन ववभाग याींचेकरू्डन सधचव, 
महाराषर लोकसेवा आयोग, मुींबई याींचेकर्ड े पािववण्यात आले होते. परींत ु
आयोगाशी पत्रव्यवहार करुनही ते प्राप्त न झाल्याने त्याची पर्डताळणी करता येत 
नाही. 
(५) प्रश्नन उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
 

औरांर्ाबाद जजल््यातील र्ौण खननजाांच्या अिधै िाहतुिीबाबत 

(९०) *  १५५७५   श्री.सुभाष झाांबर्ड, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई 
जर्ताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :  सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाद जजल्ह्यात खाणीींची तपासणी सुरु असताींना महसूल, पोलीस आणण 
आर्ीओ याींच्या माध्यमातनू आिवर्डाभर गौण खननजाींच्या अवैध वाहतुकीची 
तपासणी करण्यात येणार असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त जजल्ह्यात गौण खननज माकफयाींमाफग त मोठ्या प्रमाणात 
दररोज अवैध मागागने गौण खननज ववक्री करण्याचे प्रकार सरागस घर्डत असल्याचे 
ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नुसार शासनाने गौण खननज 
माकफयाींवर कारवाई करण्याबाबत तसेच अवैधररत्या होणारे गौण खननजाची 
वाहतुक रोखण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खर्डसे : (१), (२), (३) व (४) औरींगाबाद जजल्ह्यात वाळूच्या 
अवैध उत्खनन/वाहतूकीस आळा घालण्यासािी महसूल, पररवहन व पोलीस 
ववभागाच्या सींयुक्त तपासणीसािी पथके स्थापन करून, ५ तपासणी नाक्याींवर 
ठदनाींक ७.१.२०१६ ते ठदनाींक १५.१.२०१६ या कालावधीत तपासणी करण्याचे 
िरववण्यात आले होते. 
         त्याअनुिींगाने तपासणी नाका क्रमाींक १ ते ४ येथे अवधै गौणखननज 
वाहतुकीची वाहने आढळून आलेली नाहीत. मात्र, तपासणी नाका क्रमाींक ५ येथे 
ठदनाींक १०.१.२०१६ रोजीच्या तपासणीवेळी अवधै वाळू वाहतूक करणारा १ रक 
पकर्डण्यात आला होता. सदर वाहनाचे वजन करण्यासािी नेत असताना, रक 
मधील शासकीय कमगचाऱयास सदर वाहनातून जबरदस्तीने उतरवनू रक पळवनू 
नेण्यात आला. सदर प्रकरणी सींबींधधताींववरुध्द पोलीसात गुन्हा दाखल करण्यात 
आला आहे. 
        तसेच औरींगाबाद जजल्ह्यात, जजल्हास्तरावर व तालुकास्तरावर दक्षता 
पथके स्थापन करण्यात आली असून, सदर पथकाींनी सन २०१५-१६ मध्ये गौण 
खननजाच्या अवधै उत्खनन/वाहतुकीच्या ६९२ प्रकरणाींत रु.२,५८,६३,३४९/- एवढा 
दींर्ड वसूल करण्यात आला आहे. तसेच ६४ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. 
(५) प्रश्नन उद्भ ावत नाही. 
 

----------------- 
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राज्यातील महापासलिा आणण नर्रपासलिा हद्दीतील जसमनीिर  
बाांधिाम िरण्याची परिानर्ी देण्याबाबत 

(९१) *  १६७३०   श्री.अशोि उफच  भाई जर्ताप, श्री.सांजय दत्त, श्री.मुझफ्फर 
हुसैन सय्यद, अॅर्ड.ननरांजन र्डािखरे, र्डॉ.(श्रीमती) नीलम र्ोऱ्हे :   सन्माननीय 
महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) महाराषर जमीन महसुल अधधननयम १९६६ चे कलम ४२ अ(१), मधील 
तरतुदीनुसार स्थाननक सींस्थाींच्या हद्दीतील जसमनीचा वगग भोगव्ा (अकृविक 
परवानगी) व भार ववननजश्नचतचे प्रमाणपत्र समळण्याकररता सींबींधधत 
ववकासक/बाींधकाम व्यावसानयकाींनी व नागररकाींनी दाखल केलेल्या प्रस्तावास 
जजल्हाधधकाऱयाींची मींजुरी घेणे बींधनकारक आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त अधधननयमातील या तरतदुीमध्ये अींशत: सुधारणा करुन 
गाविाण जमीनीवरील अकृविक परवानगी (N.A.) अ् रद्द करण्याचा शासनाने 
ननणगय घेतल्याचे तथावप सदर कलमाअींतगगत जसमनीच्या भोगव्ा, वगग आणण 
भार ववननजश्नचतीकरण यासींदभागतील तरतदू मात्र रद्द केली नसल्याचे ठदनाींक २१ 
जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, राज्यातील सवग जजल्हाधधकाऱयाींकरू्डन जसमनीच्या रेी.णी 
ववननजश्नचतीकरणाच्या प्रस्तावास मींजूरी समळण्यास ववलींब होत असल्याने, जमीन 
रेी.णी ववननजश्नचती करण्याची अ् देखील रद्द करण्याबाबत ननवेदने स्थाननक 
लोकप्रनतननधीींनी तसेच ववकासक/बाींधकाम व्यावसानयकाींनी मा.मुख्यमींत्री, 
मा.महसुल मींत्री, तसेच मा.नगरववकास, राज्यमींत्री याींना सादर केले असल्याचेही 
माहे जानेवारी, २०१६ च्या पठहल्या आिवर्डयास ननदशगनास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर अधधननयमातील कलम ४२ अ(१) मधील असलेल्या 
जसमनीच्या रेी.णी ववननजश्नचतीकरणाची तरतदू सशधथल करण्याच्या कायगवाहीबाबत 
सींबींधधताींना सूचना देण्यात येतील असे मा.मींत्री महोदयाींनी सींसदीय आयधुाच्या 
माध्यमातनू आश्नवाससत केले होते, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शेतकऱयाींचे आधथगक नकुसान ्ाळण्यासािी 
शासनास सादर केलेल्या ननवेदनाच्या अनिुींगाने मा.मींत्री महोदयाींच्या 
आश्नवासनानसुार शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
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श्री. एिनाथराि खर्डसे : (१), (२), (३), (४) व (५) महाराषर जमीन महसूल 
सींठहता, १०६६ मध्ये सुधारणा करून कलम ४२ अ हे नवीन कलम अींतभूगत 
करण्यात आले आहे. सदर कलम ४२ अ (१)(अ) अन्वये प्रारुप ककीं वा अींनतम 
ववकास योजना लागू असलेल्या क्षेत्रात भोगव्ादार वगग-१ च्या जसमनीच्या 
अकृविक वापरासािी जजल्हाधधकारी याींच्या परवानगीची गरज नसून सींबींधधत 
ननयोजन प्राधधकरण अजांतगगत जसमनीचा भोगव्ा, नतचा वगग आणण अशा 
जसमनीवरील भार याची ववननजश्नचती सींबींधधत महसूल प्राधधकाऱयाकरू्डन करून 
घेऊन महाराषर प्रादेसशक ननयोजन व नगररचना अधधननयम, १०६६ च्या 
तरतूदीींनुसार अशा जसमनीच्या ववकासाची परवानगी देऊ शकेल, अशी तरतूद 
करण्यात आली आहे. सदर कलमान्वये केलेल्या दरुुस्त्या अधधक प्रभावीपणे 
कायागजन्वत करण्यासािी व त्यामध्ये सुस्पष्ता आणण्यासािी शासनाने ठदनाींक 
२२.१.२०१६ रोजी शासन ननणगय ननगगसमत करून क्षेबत्र य अधधकाऱयाींना स्पष् 
सूचना ठदलेल्या आहेत. 
    त्यानसुार, महाराषर जमीन महसूल सींठहता, १९६६ मधील कलम ४२ अ 
(१)(अ) अन्वये भोगव्ादार वगग-१ व्यक्तीने बाींधकाम परवानगीसािी ननयोजन 
प्राधधकरणाकर्ड ेअजग केल्यावर ननयोजन प्राधधकरण हे सींबींधधत तहससलदाराकरू्डन 
सदर जसमनीचा भोगव्ा, नतचा वगग व तीवरील भार याबाबतची ववननजश्नचती 
करून घेईल व तद्नींतर बाींधकाम परवानगी देईल. ननयोजन प्राधधकरणाने 
बाींधकाम परवानगी ठदल्यानींतर अशा जसमनीवर अनुजे्ञय होणाऱया वापरानुसार 
रुपाींतरण कराचा व अकृविक कराचा भरणा केल्यानींतर त्यासींदभागतील सनद 
देण्यात येईल. 
     ववववध प्रकारच्या प्रकरणाींमध्ये सींबींधधत जसमनीवर काही बोजा आहे, ककीं वा 
सदर जमीन भोगव्ादार वगग-२ ची नाही इत्यादी बाबीींची खात्री महसूल 
असभलेखावरून करून घेणे क्रमप्राप्त व आवश्नयक असल्यामुळे भोगव्ादार वगग-१ 
च्या जसमनीसींदभागत ववकास परवानगी देण्यापवूी सींबींधधत तहससलदाराींकरू्डन 
जसमनीचा भोगव्ा, नतचा वगग व तीवरील भार याववियी ववननजश्नचतीकरण 
करण्याची तरतूद रद्द करण्याची बाब सद्य:जस्थतीत ववचारात घेणे उधचत होणार 
नाही. 
(६) प्रश्नन उद्भ ावत नाही. 
 

----------------- 
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िासशम जजल््यातील िासशम ते मालेर्ाांि रस्त्यािरील झोर्डर्ा  
येथील २२० िेव्ही उपिें द्राचे बाांधिाम रखर्डल्याबाबत 

(९२) *  १७१४३   श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई 
जर्ताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय ऊजाच मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वासशम जजल्ह्यातील वासशम ते मालेगाींव रस्त्यावरील झोर्डगा येथील २२० 
केव्ही उपकें द्राचे बाींधकाम दोन विापंासून रखर्डले असून कोट्यावधीचे यींत्र 
वापराववना परू्डन आहे, २२० केव्ही उपकें द्र बींद असल्यामुळे ववद्यतु पुरविा योग्य 
दाबानुसार सुरळीत करण्यात अर्डचणी येत असल्याने नागररकाींना भारननयमनाचा 
त्रास सहन करावा लागत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक् त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नसुार येथील नागररकाींना 
वीजेच्या भारननयमनाचा होणारा त्रास लक्षात घेता सदर वीज उपकें द्राचे बाींधकाम 
त्वरीत करण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली आहे वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) होय, हे खरे आहे, 
(२) मालेगाव उपकें द्राचे काम मे.ई.सी.आय. शाींघाय या कीं त्रा्दारास देण्यात आले 
होते. तथावप, कामाची गती समाधानकारक नसल्याने व ववठहत वेळेत काम पूणग 
न केल्याने सदर कीं त्रा् त्याींचेकरू्डन काढून घेण्यात आले आहे. 
(३) सदरहू उपकें द्र व वाठहन्याींची कामे आि वेगवेगळया भागात ववभागण्यात 
आली असून उपकें द्राच्या तीन भागाींपकैी, एण्र्ड बे (End bay) व उवगररत 
स्थापत्य काम या भागाींचे कायागदेश देण्यात आले आहेत. तसेच साठहत्य/उपकरण 
पुरविा महापारेिण कीं पनी करणार असून त्याींच्या उभारणीची कामे स्थाननक 
कीं त्रा्दाराकरू्डन करुन घेण्यात येणार आहे. 
(४) प्रश्नन उद्भ ावत नाही. 
 

----------------- 
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पांढरपूर (जज.सोलापूर) तालुक्यातील र्ािाांमध्ये दिुानदार जादा दराने खताांची 
विक्री िरून शेतिऱ्याांची फसिणिू िरीत असल्याबाबत 

(९३) *  १७०३२   श्री.हररससांर् राठोर्ड, र्डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि 
उफच  भाई जर्ताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पींढरपूर (जज.सोलापूर) तालुक्यातील गावाींमध्ये सरागसपणे शेतकऱयाींना 
दकुानदार जादा दराने खताींची ववक्री करीत असल्याचे माहे डर्डसेंबर, २०१५ मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कृिी ववभागाकरू्डन सदरील प्रकरणाबाबत दलुगक्ष होत आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त्यानुसार जादा दराने खताींची ववक्री करून शेतकऱयाींची 
फसवणकू करणाऱयाींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खर्डसे : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्नन उद्भ ावत नाही. 
(३) प्रश्नन उद्भ ावत नाही. 
(४) प्रश्नन उद्भ ावत नाही. 
 

----------------- 
 

अहमदनर्र एसटी विभार्ातील चालि ि िाहिाांची ररक्त पदे भरण्याबाबत 

(९४) *  १८०४९   श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.अशोि उफच  भाई जर्ताप, 
श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अहमदनगर एस्ी ववभागात सध्या १५०० चालक व १४९८ वाहक कायगरत 
असून चालक व वाहकाींच्या तब्बल ४७३ जागा ररक्त आहेत त्याचप्रमाणे 
कमगचाऱयाींच्या गैरहजेरीचे प्रमाण साधारणत: दहा ्क्के इतके आहे, त्यामुळे 
सणाच्यावेळी तसेच सुट्टयाींच्या कालावधीत गदीच्या हींगामात जादा गाड्या 
सोर्डल्यास कायगरत वाहकचालकाींवर कामाींचा प्रचींर्ड ताण वाढत असून वाहन 
ननयींत्रण कोलमरू्डन जाण्याची शक्यता ननमागण होत असल्याचे माहे नोव्हेंबर, 
२०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नसुार शासनाच्या सींबींधधत 
ववभागाने वाहक व चालकाींचा हा अनुशेि भरुन काढण्याच्यादृष्ीने कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. हदिािर रािते : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) अहमदनगर ववभागात नोव्हेंबर, २०१५ मध्ये एकूण मींजूर ७२६ 
ननयताींपकैी फक्त ६५० ननयते चालजण्यात येत होती. त्याकररता १७३८ चालक व 
१५३३ वाहक आवश्नयक होते व अहमदनगर ववभागामध्ये नोव्हेंबर, २०१५ मध्ये 
एकूण १४९७ चालक व १४९८ वाहक उपलब्ध होते. म्हणजेच एकूण २४५ चालक 
व ५५ वाहकाींची कमतरता होती. 
    अहमदनगर ववभागात या ररक्त पदाींमुळे दैनींठदन चालनावर कोणताही 
पररणाम झालेला नाही. सुट्ीच्या व गदीच्या हींगामात चालक वा वाहक याींचे 
का्ेकोरपणे ननयोजन करुन चालक व वाहकाींवर कामाचा ताण न येऊ देता व 
प्रवाशाींची गैरसोय न होऊ देता आगार पातळीवर ड्यटू्याींचे योग्य ननयोजन करुन 
प्रवासी वाहतकूीचे योग्य ननयोजन अहमदनगर ववभागामाफग त केले जाते व केवळ 
चालक व वाहकाींच्या कमतरतेमुळे वाहन ननयींत्रण कोलमर्डल्याचा प्रकार 
अहमदनगर ववभागात कोिेही घर्डले नाहीत. 
     सरळसेवा भरती सन २०१५ अींतगगत रा.प.अहमदनगर ववभागात चालक 
(कननषि) पदातील २६२ ररक्त पदाींकररता भरती प्रकक्रया राबववण्यात येत असून 
या भरती प्रकक्रयेंतगगत घेण्यात आलेल्या लेखी पररक्षते पात्र िरलेल्या १२०० 
उमेदवाराींची वाहन चालन चाचणी ठदनाींक १४.०१.२०१६ ते २५.०१.२०१६ या 
कालावधीत घेण्यात आली. वाहन चालन चाचणीमध्ये पात्र िरववलेल्या 
उमेदवाराींमधनू ननवर्ड यादी व अनतररक्त ननवर्ड यादी तयार करण्याचे काम 
अींनतम ्प्प्यामध्ये असून ननवर्ड झालेल्या चालक प्रवगागमधील उमेदवाराींना 
ननयुक्ती देण्याची बाब राज्य पररवहन महामींर्डळाच्या स्तरावर कायगवाहीखाली 
आहे.   
(४) प्रश्नन उद्भ ावत नाही. 
 

----------------- 
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महाराष्ट्र राज्य मार्च पररिहन महामांर्डळाची बसस्थानिे  
पारू्डन त्या नव्याने बसपोटच उभारण्याबाबत 

(९५) *  १७८३५   र्डॉ.(श्रीमती) नीलम र्ोऱ्हे :   सन्माननीय पररिहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर राज्य मागग पररवहन महामींर्डळाचे १३ प्रमुख बस स्थानके पारू्डन 
त्या ठिकाणी नव्याने बसपो ग् उभारण्याचा ननणगय महामींर्डळाने माहे जानेवारी, 
२०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या योजनेचे स्वरुप काय आहे व या योजनेमध्ये राज्यातील 
कोणकोणत्या बसस्थानकाचा समावेश आहे तसेच त्याची प्रकक्रया सुरु करण्यात 
आली आहे काय, 
(३) नसल्यास, याबाबतची सद्य:जस्थती काय आहे ? 
  
श्री. हदिािर रािते : (१) होय. 
(२) व (३) राज्यातील १३ ठिकाणच्या जनु्या व जीणग झालेल्या बसस्थानकाींची 
सावगजननक खाजगी सहभागातनू (पी.पी.पी.माध्यमातून) अद्ययावत पध्दतीने 
पुनबांधणी करणे व त्या ठिकाणी प्रवाशाींसािी आधुननक दजागच्या सुववधा पुरववणे, 
असे या योजनेचे स्वरुप आहे.      
     या योजनेमध्ये राज्यातील (१) पनवेल (२) बोरीवली (३) सशवाजीनगर, पुणे 
(४) साींगली (माधवनगरसह) (५) सोलापूर-पुणे नाका (६) सींभाजीनगर, कोल्हापूर 
(७) नासशक-महामागग, नासशक (८) धळेु (९) जळगाींव (१०) औरींगाबाद (११) नाींदेर्ड 
(१२) अकोला (१३) नागपूर येथील बसस्थानकाींचा समावेश आहे. 
     प्रकल्प आखणीसािी तज्ञ सल्लागार सींस्थाींकरू्डन ई-ननववदाद्वारे ताींबत्रक 
ननववदा व वाणणज्य ननववदा अशा दोन सलफाफा पध्दतीने सल्ला फी चे देकार 
मागववण्यात आले आहेत. त्यापैकी ताींबत्रक ननववदा ठदनाींक २२/२/२०१६ रोजी 
उघर्डण्यात आल्या असून त्याींचे मूल्यमापन राज्य पररवहन महामींर्डळाच्या 
स्तरावर करण्यात येत आहे. 

----------------- 
  
विधान भिन :   उत्तमससांर् चव्हाण 
मुांबई.   सधचि, 

महाराष्ट्र विधानपररषद 
________________________________________________________ 
मुद्रणपूवग सवग प्रककया महाराषर ववधानमींर्डळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर करण्यात आली आहे. 

मुद्रण: शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 


