
महाराष्ट्र विधानसभा 
तिसरे अधधिेशन, २०१५ 
--------------------------------------------- 

िाराांकिि प्रश्नोत्िराांची यादी 
  

बुधिार, ददनाांि २३ डिसेंबर, २०१५ / पौष २, १९३७ ( शिे ) 
  
(१) महसूल, पुनिवसन ि मदि िायव, भूिां प 

पुनिवसन, अल्पसांखयाांि वििास आणि 
औिाफ, िृषी आणि फलोत्पादन, 
पशुसांिधवन, दगु् धवििास ि मत् ् यव् यिसाय, 
राज्य उत्पादन शुल्ि मांत्री 

 

याांच ेप्रभारी विभाग 

(२) पररिहन मांत्री 
(३) उर्ाव, निीन ि निीिरिीय उर्ाव मांत्री 
 

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

प्रश्नाांची एिूि सांखया - ५८ 
------------------------------------- 

  
खारपाले (िा.उरि, जर्.रायगि) पररसरािील शेििऱयाांच्या भाि शिेीचे 
‘रे्एसिब्लल्य’ू िां पनीच्या पाईपलाईनच्या िामामुळे झालेले नुिसान 

  

(१) *  ३१७१०   श्री.मनोहर भोईर (उरि) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई-गोवा महामागाालगत ‘जेएसडब्ल्य’ू कीं पनीच्या पाईपलाईनच्या कामामुळे 
गे्या दोन वर्ाापासून खारपाले (ता.उरण, जज.रायगड) पररसरातील शतेकऱयाींच्या 
भात शेतीचे नुकसान होऊन, शेतजमीन ओसाड होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस्यास, या शतेजममनीींची पाहणी शासनाने केली आहे काय, 
(३) अस्यास, पाहणीअींती शेतकऱयाींच्या शेतीचे नकुसान होऊ नये म्हणनू 
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथराि खिसे : (१) अशा प्रकारची कोणतीही लेखी तक्रार जज्हा 
अधिक्षक कृवर् अधिकारी, रायगड जज.रायगड याींचेकड ेप्राप्त झालेली नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

राज् य मागव पररिहन महामांिळाच् या 'चालि ितनष्ट् ठ' 
पदाच् या भरिी प्रकियेिील गैरप्रिाराबाबि 

  

(२) *  ३८२८०   श्री.प्रशाांि बांब (गांगापूर) :   सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्य मागा पररवहन महामींडळातरे्फ राज्यभरात ७ हजार ६२९ 'चालक-कननषठ' 
पदाींच्या भरतीची प्रक्रक्रया सुरु असून, या भरती प्रक्रक्रयेत उमेदवाराींकडून खोट्या 
प्रमाणपत्ाींचा वापर झाला आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) अस्यास, मुक्त ववदयापीठाचे पदवी प्रमाणपत् असले्या उमेदवाराींना अपात् 
ठरवून दद्ली बोडााच्या खोट्या प्रमाणपत्ाींच्या आिारावर काही उमेदवाराींना पात् 
ठरववण्यात येत असून खरी पात्ता मसध्द करु शकणाऱया उमेदवाराींवर अन्याय 
झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) अस्यास, चौकशीअींती उमेदवाराींना न्याय ममळवनू देण्याबाबत तसेच अपात् 
उमेदवाराींची भरती करणाऱया महामींडळाच्या अधिकाऱयाींववरुध्द शासनाने कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
श्री. ददिािर राििे : (१), (२), (३) व (४) चालक कननषठ पदातील ७,६३० 
पदाींसाठी भरती प्रक्रक्रया सुरु आहे. तथावप उमेदवाराींकडून खोट्या प्रमाणपत्ाींचा 
वापर झा्याबाबत तक्रारी प्राप्त झाले्या नस्याचे महाराषर राज्य मागा 
पररवहन महामींडळ, मुींबई याींनी कळववले आहे. तथावप, सदर ताराींकीत प्रश्न 
ववचारात घेऊन याबाबत चोकशी करुन अहवाल सादर करण्याचे शासनाने आदेश 
ददलेले आहेत. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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खारेपाटि (िा.ििििली, जर्.ससांधदुगुव) दशिोशीि चिीिादळ ि पािसामुळे 
्थािर मालमत्िा, आांबा, िार्ू ि बागायिीांचे झालेले निुसान 

  

(३) *  ३०२७९   श्री.िैभि नाईि (िुिाळ), श्री.िालीदास िोळांबिर (ििाळा), 
श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अ्लम शेख (मालाि पजश्चम), श्री.सुभाष उफव  
पांडििशेठ पाटील (असलबाग), श्री.धैयवशील पाटील (पेि), श्री.र्ीिा गाविि 
(िळिि), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.पाांिुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.जर्िेंद्र 
आव् हाि (मुांरा ा िळिा), श्री.किसन िथोरे (मुरबाि) :   सन्माननीय पनुिवसन ि 
मदि िायव मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) खारेपा्ण (ता.कणकवली, जज.मसींिदुगुा) दशक्रोशीला चक्रीवादळ व पावसाचा 
जबर तडाखा बस्यामुळे या नैसधगाक आपत्तीत घर-गोठयाींचे व अन्य स्थावर 
मालमत्तेबरोबरच आींबा, काजू व बागायतीींचे ममळून सुमारे ५० लाखाचे नकुसान  
ददनाींक २७ एवप्रल, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास झाले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) तसेच मसींिदुगूा जज्हयामध्ये ४६ हजार हेक््र क्षेत्ावर आींबा व काजू या 
र्फळाींचे नकुसान झाले असताना केवळ १५ हजार हेक््र क्षेत्ापुरतीच नुकसान 
भरपाईची रक्कम मींजूर करण्यात आ्याचे माहे सप््ेबर, २०१५ च्या पदह्या 
आठवड्यात ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(३) अस्यास, उक्त नुकसानीचे पींचनामे करुन सहा मदहन्याींचा कालाविी होऊन 
गेला तरी अदयापही आपदग्रस्त नागररकाींना शासनाकडून कोणतीही मदत देण्यात 
आलेली नाही, हे ही खरे  आहे काय, 
(४) अस्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यात काय 
आढळून आले, 
(५) अस्यास, आपदग्रस्ताींना आधथाक मदत देण्याबाबत  शासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत  ? 
  
श्री. एिनाथराि खिसे : (१) खारेपा्ण (ता.कणकवली, जज.मसींिदुगुा) दशक्रोशीला 
दद. २७ एवप्रल, २०१५ रोजी जोराच्या वाऱयामुळे १६१ घर-गोठयाींचे एकूण 
रु.४,५९,०६०/- इतके नुकसान झाले आहे. यादठकाणी आींबा, काजू व बागायतीचे 
नुकसान झालेले नाही. 
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(२), (३), (४) व (५) मसींिदुगुा जज््यात १५,१६६.१४ हे. आर. क्षेत्ावर आींबा काजू 
या र्फळवपकाींचे नुकसान झाले आहे. सदर नकुसान क्षेत्ासाठी दद. २५ मे, २०१५ 
रोजी रु. १५.७३ को्ी व दद. ०८ जलेु, २०१५ रोजी रु.२२.१८ को्ी असे एकूण  
रु.३७.९१ को्ी इतका ननिी उपलब्लि करुन देण् यात आला आहे. आतापयतं 
रु.१३.०५ को्ी ननिीचे वा्प करण्यात आले आहे. 
     कें द्र शासनाच्या व राज्य शासनाच्या नैसधगाक आपत्तीच्या प्रचमलत 
ननकर्ानुसार जोराच्या वाऱयामुळे झाले्या नुकसानीसाठी मदत अनुजे्ञय नस्याने 
घराींच्या नुकसानीसाठी मदत देण्यात आलेली नाही. 
(६) प्रश्न उद् ावत  नाही. 

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

गुहागर (जर्.रत्नाधगरी) िालुक्यािील प्रिल्पग्र्िाांच्या ७/१२ 
 िरील भूसांपादनाची नोंद िाढून टािण्याबाबि 

(४) *  २८४७९   श्री.भा्िर र्ाधि (गुहागर) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) िोपावे, वेलदरू, कोळेवाडी, पवारसाखरी खदुा, पवारसाखरी बदु्रकु (ता.गुहागर, 
जज.रत्नाधगरी) या गावातील शतेकऱयाींच्या जममनी िोपावे औजषणक ऊजाा 
प्रक्पासाठी सींपादीत करण्यासाठी त्याींच्या ७/१२ उताऱयावर पेन्सीलने नोंदी 
करण्यात आ्या आहेत, हे खरे आहे काय, 

(२) अस्यास, हा प्रक्प राज्य शासनाकडून रद्द करण्यात आ्यानींतरही ७/१२ 
उताऱयावरील नोंदी अदयाप कायम अस्याने शेतकऱयाींना बकेँमार्फा त शेती कजा, 
शेतीववर्यक शासकीय योजनाींचा लाभ व जमीन खरेदी-ववक्री करता न येणे अशा 
अनेक अडचणीींना सामोरे जावे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस्यास, प्रक्पग्रस्ताींच्या ७/१२ उताऱयावरील नोंदी काढून ्ाकण्यासींदभाात 
स्थाननक लोकप्रतीननधिनी मा.उजाा मींत्ी व मा.महसूल मींत्ी, याींच्याकड े     
दद.९ सप् े्ंबर, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास ननवेदन ददले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) अस्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(५) अस्यास, चौकशीच्या अनरु्ींगाने प्रक्पग्रस्ताींच्या ७/१२ उताऱयावरील नोंदी 
काढून ्ाकण्यासींदभाात शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथराि खिसे : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
(३) हे खरे आहे. 
     मा.मींत्ी (महसूल) याींना स्थाननक लोकप्रनतननिी याींनी ददले्या 
दद.९.९.२०१५ रोजीच्या ननवेदनाची प्रत ववभागीय आयुक्त, कोकण याींच्या     
दद.४.१२.२०१५ रोजीच्या पत्ान्वये जज्हाधिकारी, रत्नाधगरी याींचे कायाालयाकड े
प्राप्त झाले आहे. 
(४) ननवेदनाबाबत सींबींधित भूसींपादन अधिकारी याींचेकडून चौकशी करण्यात येत 
आहे. 
(५) व (६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

मौरे् निरगाांि, सांग्रामपूर ि हािोिी (िा.रामटेि, जर्.नागपूर) येथील अिधै 
उत् खनन िरिाऱयाांििून दांिाची रक्िम िसुल िरण्याबाबि 

(५) *  ३४५५१   श्री.डि मल्लीिार्ूवन रेड्िी (रामटेि) :   सन्माननीय महसूल 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मौजे नवरगाींव, सींग्रामपरू व हातोडी  (ता.राम्ेक, जज.नागपूर) येथे अविै 
उत् खननामुळे उत्खनन करणाऱयाींवर रुपये १.२० को्ी इतका दींड माहे जानेवारी, 
२०१५ मध् ये वा त्या दरम्यान आकारला होता, हे खरे आहे काय, 

(२) अस् यास, सदर दींडाची रक् कम शासनाने अदयापपयतं वसुल केली नाही, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) अस् यास, उक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) अस्यास, चौकशीच्या अनरु्ींगाने सदर दींडाची रक्कम वसूल न करणाऱया 
सींबींधित अधिकाऱयाींवर कारवाई करुन, दींड वसूल करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनाथराि खिसे : (१), (२), (३) व (४) मौजे नवरगाींव, मौजे सींग्रामपूर व 
मौजे हातोडी, ता.राम्ेक येथे सींबींधित परवानािारकाींनी मींजुरीपेक्षा जास्त 
मुरुमाचे उत्खनन के्याप्रकरणी सींबींधिताींवर एकूण रुपये ५,१३,६५,०१७/- इतका 
दींड आकारण्यात आला आहे. 
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     मौजे सींग्रामपूर येथील परवानािारकाने दींडाच्या आदेशाववरुध्द अपर 
जज्हाधिकारी नागपूर याींच्यासमोर दाखल केले्या अवपलामध्ये रे्फरचौकशी 
करण्याचे आदेश ददले आहेत. 
     मौजे हातोडी येथील परवनािारकाने दींडाच्या आदेशाववरुध्द उपववभागीय 
अधिकारी राम्ेक याींच्यासमोर दाखल केलेले अपील प्रलींबबत आहे. 
     मौजे नवरगाींव येथील परवानािारकाकडून दींडाची रक्कम सक्तीच्या 
उपायाने वसूल करण्याची कायावाही सुरु आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

गोंददया जर्ल््यािील आददिासी शेििऱयाांना त्याांच्या  
वििक्षिि र्समनी प्रत्यावपवि िरण्याबाबि 

  

(६) *  ३३६५६   श्री.सुतनल प्रभू (ददांिोशी), श्री.मांगेश िुिाळिर (िुलाव) :   
सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यात अनुसूधचत जमातीतील लोकाींना वववक्षक्षत जममनी प्रत्यावपात 
करण्यासाठीचा अधिननयम ददनाींक १ नोव्हेंबर, १९७५ रोजी अींमलात आला आहे, 
हे खरे आहे काय, 

(२) अस्यास, द्कायतपूर व गींगाझरी (जज.गोंददया) येथील मुळ प्रकरण क्रमाींक 
८/एल एनडी-३१/१९७५-७६ दद.४.९.१९७५ श्री.नवलक्रकशोर खेमलाल नागभीरे, 
श्री.झुम्मकलाल खेमलाल नागभीरे आदद आददवासीींना अदयापही त्याींच्या 
ववववक्षक्षत जममनी मा.सवोच्च न्यायालयाने मान्यता  ददली असताींनाही अदयाप 
राज्य शासनाने प्रत्यावपात के्या नाहीत, हे खरे आहे काय, 
(३) अस्यास, सदरहू गोंददया जज््यातील गींगाझरी, द्कायतपूर, मजजदपूर, 
गोंदया खदुा, खींराा, रतनारा, कुडवा आदी भागातील ४० प्रकरणातील आददवासीींना 
स्थाननक जज्हाधिकारी व तहमसलदार याींनी सदरहू आददवासी शेतकऱ याींना 
त्याींच्या जममनी देण्यासाठी घेतले्या सुनावणीच्या वेळी कागदपत्ाींची पतूातेच्या 
नावाखाली २० वरे् प्रकरण हेतूपवूाक प्रलींबबत ठेवून अदयाप जममनीचा ताबा ददला 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) अस्यास, उक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
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(५) अस्यास, चौकशीच्या अनरु्ींगाने आददवासी शेतकऱ याींना त्याींच्या ववववक्षक्षत 
जममनी प्रत्यावपात करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(६) नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनाथराि खिसे : (१) महाराषर अनुसूधचत जमातीींना जममनी प्रत्यावपात 
करण्यासाठी अधिननयम १९७४ हा कायदा दद. ०१ नोव्हेंबर, १९७५ पासून राज्यात 
अींमलात आला आहे. 
(२), (३), (४), (५) व (६) मौजे द्कायतपुर ता.जज.गोंददया येथील खसरा क्र.५६/१ 
व ५९/१ (आराजी ०.१० हे.आर.) या ममळकती प्रत्यावपात करण्याबाबत मूळ 
आददवासी भूिारकाींचे वारस श्री.चेतनमसींग नवलक्रकशोर नागमभरे याींनी 
तहमसलदार, गोंददया याींच्याकड े अजा दाखल केला होता. त्यावर तहमसलदार, 
गोंददया याींनी सदर जमीन मूळ आददवासी याींचे वारस श्री.चेतनमसींग नवलक्रकशोर 
नागमभरे याींच्या नावे प्रत्यावपात करण्याबाबत दद.२५.०७.२००८ रोजी आदेश पारीत 
केले होते. सदर आदेशाववरुध्द गैरअजादार श्री.मािवराव ठुनाजी आगाश ेव इतर 
याींनी महाराषर महसूल न्यायाधिकरण याींच्याकड े अवपल दाखल केले होते. सदर 
अवपलात महाराषर महसूल न्यायाधिकरण याींनी दद.२९.१०.२०१४ रोजी आदेश 
पारीत करुन या प्रकरणी तहमसलदार, गोंददया याींनी सींबींिीताना सुनावणी देऊन 
पुन्हा चौकशी करुन आदेश पारीत करण्याबाबत ननदेश ददले आहेत. महाराषर 
महसूल न्यायाधिकरणाच्या ननदेशास अनुसरुन तहमसलदार, गोंददया याींचेकड े
प्रस्ततु प्रकरणी कायावाही सुरु आहे. 

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

महावििरि िां पनीने िेलेली बेिायदेशीर िीर् दरिाढ रद्द िरण्याबाबि 

(७) *  ३८३२९   श्री.मांगेश िुिाळिर (िुलाव) :   सन्माननीय ऊर्ाव मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) माहे जनू, २०१५ मदहन्यातील दरवाढी नींतर वीज खरेदी क्रकीं वा वाहन खचाात 
वाढ झालेली नसताना माहे जुलै, ऑगस््, व सप् े्ंबर या तीन मदहन्याींतील इींिन 
समायोजनाचा आकार माहे ऑक््ोबर, नोव्हेंबर व डडसेंबर या तीन मदहन्याींच्या 
वीज बबलात वाढ करुन वसूल करण्यास महाववतरण कीं पनीने सुरुवात केली आहे, 
हे खरे आहे काय, 
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(२) अस्यास, हा भार ५५० को्ी रुपायापयतं अस्याने वीज ग्राहकाींवर प्रनत 
युनन्ला सुमारे दहा पैशाींपासून दीड रुपयापयतं भार पडणार आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(३) अस्यास, ही दरवाढ वसुली बेकायदेशीर असून ती रद्द करावी अशी मागणी 
महाराषर वीज ग्राहक सींघ्नेने मा.ऊजाामींत्ी याींच्याकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) अस्यास, उक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(५) अस्यास, चौकशीच्या अनुर्ींगाने केलेली वीज दरवाढ रद्द करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) होय,  हे अींशत: खरे आहे. 
(२) होय,  हे खरे आहे. 
(३) अशी  मागणी  प्राप्त झाली आहे. . 
(४) व (५) महाराषर वीज ग्राहक सींघ्नेने  केलेली मागणी  व वरील सवा  
बाबीींचा ववचार करुन वीज खरेदी  व इींिन  समायोजन  आकार  याींचा  सवकंर् 
अ्यास करण्यासाठी महाराषर वीज मींडळाच्या सूत्िारी (Holding) कीं पनीच्या 
अींतगात एका सममतीची ननयकु्ती करण्यात आली आहे. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

उमरोली (िा.िर्वि, जर्.रायगि) ग्रामपांचायि हद्दीि  
अनधधिृिपिे बाांधिाम सुरु असल्याबाबि 

(८) *  २९६२८   श्री.धैयवशील पाटील (पेि), श्री.सुभाष उफव  पांडििशेठ पाटील 
(असलबाग), श्री.सुरेश लाि (िर्वि), श्री.जर्िेंद्र आव् हाि (मुांरा ा िळिा), श्री.पाांिुरांग 
बरोरा (शहापूर), श्री.किसन िथोरे (मुरबाि), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.सांर्य 
िेळिर (ठाणे) : सन्माननीय मुखयमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) उमरोली (ता.कजात, जज.रायगड) ग्रामपींचायत हद्दीत मागील वर्ाभरापासून 
काही ववकासक बाींिकामासाठी आवश्यक असणारी परवानगी न घेता 
अनधिकृतपणे बाींिकाम करत अस्याबाबत महसूल ववभागाकड े लेखी 
ननवेदनादवारे तक्रार करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 



9 

(२) अस्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) अस्यास, चौकशीअींती अनधिकृत बाींिकाम करणाऱया व्यक्तीींववरुध्द 
शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नस्यास, ववलींबाची कारणे कोणती ? 
 

श्री. देिेंद्र फिििीस : (१) होय. या सींदभाात जज्हाधिकारी, रायगड व 
तहमसलदार, कजात याींचेकड ेननवेदन प्राप्त झाले आहे. 
(२) व (३) प्राप्त ननवेदनाच्या अनरु्ींगाने तहमसलदार, कजात याींचेकडून तपासणी 
सुरु असून, त्याींचेकडून अहवाल प्राप्त झा्यानींतर महाराषर प्रादेमशक व नगर 
रचना अधिननयमातील तरतदूीनसुार पढुील उधचत ती कायावाही करण्याची 
शासनाची भूममका आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

पुिे येथील टाटा (मुळशी) धरिाचे पािी वपण्यासाठी राखीि ठेिण्याबाबि 

(९) *  ३६६१७   श्री.राहूल िुल (दौंि) :   सन्माननीय पनुिवसन ि मदि िायव 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात अत्य्प पाऊस पड्याने मोठया प्रमाणावर पाणी ी्ंचाई ननमााण 
झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस्यास, पुणे येथील ्ा्ा (मुळशी) िरणाचे पाणी वपण्यासाठी राखीव 
ठेवण्याची बाब शासनाच्या ववचारािीन आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस्यास, ्ा्ा (मुळशी) िरणाचे पाणी वपण्यासाठी राखीव ठेवण्यासाठी 
शासनाने काय कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नस्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  

श्री. एिनाथराि खिसे : (१) अींशत: खरे आहे. अत्य्प पावसामुळे राज्याच्या 
काही भागात पाणी ी्ंचाई ननमााण झाली आहे. 
(२) व (३) महाराषर जलसींपत्ती ननयमन प्राधिकरणाच्या दद. २६.१०.२०१५ च्या 
आदेशानुसार ्ा्ा (मुळशी) िरणातील ४.०० द.ल.घ.मी. पाणी मुळशी 
तालुक्यातील स्थाननक ग्रामीण भागातील लोकाींना वपण्यासाठी राखीव ठेवण्यात 
आले आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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धचखलदरा (जर्.अमराििी) िालुक्यािील शहर ि ग्रामीि भागाि असलेल्या 
भोगिटदार िगव-२ च्या र्समनी िगव-१ मध्ये घोषित िेल्याबाबि 

  

(१०) *  ३७१८२   िॉ.सुतनल देशमुख (अमराििी) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) धचखलदरा तालुक्यातील शहर व ग्रामीण भागात असले्या भोगव्दार वगा-२ 
च्या जममनी वगा-१ मध्ये घोषित करुन अकृर्क न करताच प्लॉ्ची खरेदी-ववक्री 
सुरु असून काही शेतकऱयाींची र्फसवणकू के्याची बाब शासनाच्या ननदशानास 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) अस्यास, उक्त प्रकणाची चौकशी करण्यासाठी सममती गठीत करण्यात 
आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानुसार सींबींधित दोर्ी 
असणाऱया अधिकाऱयाींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एकनाथराव खडसे : (१), (२) व (३) या आशयाची तक्रार लोकप्रनतननिीींकडून 
करण्यात आली होती.  सदर तक्रार प्रकरणात सववस्तर चौकशी करण्याकरीता 
बत्सदस्यीय चौकशी सममती ववभागीय आयुक्त, अमरावती याींच्याकडून नेमण्यात 
आली होती. सदर चौकशीत प्रश्नािीन जममनी, वनग्रामामध्ये येत अस्यामुळे, 
भोगव्दार वगा-२ असून भोगव्दार वगा-१ करता येत नस्याचे आढळून आले.  
त्यामुळे सवा प्रकरणाींचे पनुववालोकन करुन अशा जममनी पुन्हा भोगव्दार वगा-२ 
मध्ये रुपाींतरीत करण्याबाबत आदेश उप ववभागीय अधिकारी याींनी पारीत केले 
असून त्यानुसार सदर जममनी भोगव्दार वगा-१ मिून वगा-२ रुपाींतरीत 
करण्याबाबत रे्फरर्फार नोंदी घेण्यात आ्या आहेत.  
(४) प्रश्न उद् ्ावत  नाही. 
 

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

असलबाग िालुक्यािील थळ येथील 'आर.सी.एफ.' प्रिल्पाच्या प्रिल्पग्र्िाांचे 
नोिरीच्या माध्यमािून पनुिवसन न झाल्याबाबि 

(११) *  ३३८५८   श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि) :   सन्माननीय पनुिवसन 
ि मदि िायव मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) अमलबाग तालुक् यातील थळ येथील आर.सी.एर्फ. प्रक्पासाठी ज्या 
शेतकऱयाींच्या जममनी खरेदी केले्या आहेत त्यापैकी अदयापही १४२ 
प्रक्पग्रस्ताींचे नोकरीच्या माध्यमातनू पनुवासन झाले नस्याने आप्या 
मागण्याींसाठी त्याींनी आरसीएर्फच्या गे्वर दठय्या आींदोलन सुरु केले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) अस्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, व त्यात काय 
आढळून आले आहे, 
(३) अस्यास, उक्त १४२ प्रक्पग्रस्ताींचे नोकरीच्या माध्यमातनू पनुवासन 
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथराि खिसे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) आर.सी.एर्फ. थळ प्रक्पासाठी सींपादन केले्या जममनीच्या मुळ 
प्रकल्पग्रस्त खातेदाराींची सींख्या ३८५ होती व खातेदाराींच्या कु्ुींबातनु प्रत्येक एक 
याप्रमाणे ६१७ प्रक्पग्रस्ताींना नोकऱया देण्यात आले्या आहेत. आर.सी.एर्फ. 
कीं पनीने महाराषर शासनाववरुध्द मा.उच्च न्यायालयात दाखल केले्या रर् 
वप्ीशन क्र. ६४०८/०५ मध्ये न्यायालयाने, 'कीं पनीने ववस्तारीकरण के्यास 
प्रक्पग्रस्ताींच्ा प्रािान्याने ववचार व्हावा', असे ननदेश ददले होते. 
     सन २०१५ मध्ये प्रक्पग्रस्ताींनी नोकरीत सामावनू घेण्यासाठी आर.सी.एर्फ 
ववरुध्द मा. उच्च न्यायालय, मुींबई येथे दाखल केले्या याधचकेत न्यायालयाने 
ननवतृ्त न्यायाधिशाींचा एक सदस्यीय आयोग स्थापन केला होता व या 
आयोगाने, '३८५ कु्ुींबातील ६१७ व्यक्तीींना सामावून घेवनू कंपनीने 
नोकरीबाबतची सवा आश्वासने पुणा केली असल्य्ाने यापढेु प्रक्पग्रस्ताींना 
नोकरीत सामावून घेणे बींिनकारक नाही' असा ननणाय ददला होता. 
     सन २०१३ मध्ये तत्कालीन मींत्ी (म. व पु.) याींनी बठैक घेवनू, 
'आर.सी.एर्फ प्रक्पग्रस्त कु्ुींबाींना देण्यात आलेले दाखले, नोकरी ददले्या 
प्रक्पग्रस्ताींची सींख्या, दाखला असलेले परींत ू नोकरी न ममळालेले प्रक्पग्रस्त 
याबाबतची माहीती घेवनू प्रक्पग्रस्ताींची यादी तपासावी आ ण मा. खासदार 
अनींत गीते याींच्या पी्ीशन कमम्ीने ददलेले आदेश आ ण त्यावर आर.सी.एर्फ ने 
केलेल्ा पत्व्यवहार/कायावाही याींची तपासणी करुन जज्हाधिकारी रायगड याींनी 
ननजश्चत क्रकती प्रक्पग्रस्ताींना नोकरीत सामावून घ्यावे लागेल ्याववर्यी 
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आर.सी.एर्फ. व्यवस्थापनास आदेश दयावेत', असे ननदेश ददले होते. तथावप थळ 
येथील प्रक्पग्रस्ताींना ददले्या मूळ प्रकलपग्रस्त दाख्याचे रजीस््र उप सधचव 
महसूल व वन ववभाग याींचेकडून मा. सधचव महाराषर लोकसेवा आयोग, मुींबई 
याींचेकड ेपाठववण्यात आले होते. परींतु आयोगाशी पत्व्यवहार करुनही ते प्राप्त न 
झा्याने त्याची पडताळणी करता येत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

पैठि, ससल्लोि, फुलंब्री व गंगापूर (जर्.औरांगाबाद) िालुक्याि 
 अिधै िाळू उपसा होि असल्याबाबि 

  

(१२) *  २८९९५   श्री.अिुल सािे (औरांगाबाद पूिव) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) औरींगाबाद जज््यातील पैठण व मस्लोड तालुक्यातील वाघाडी, सावखेडा, 
धचींचखेडा, को्नाींद्रा, रु्फलींब्री  ्ालुक्य्ामिील वळण भालगाव-वप ींपळगाव व गींगापूर 
 ्ालुक्य्ामिील भालगाव-बाबरागाव या पररसरातील वाळूपटे्ट जज्हाधिकारी, 
औरींगाबाद याींनी सन २०१४-१५ या वर्ाासाठी मललावासाठी ददले आहे , हे खरे 
आहे काय, 

(२) अस्यास, ठेकेदाराींनी ठेके न घेता अवैि वाळू उपसा करीत अस्याच्या 
तक्रारी जज्हाधिकारी याींचेकड ेतेथील नागररकाींनी, लोकाप्रतीननधिींनी व सामाजजक 
कायाकत्यानंी देवूनही अवैि वाळू उपसा व वाळू वाहतूक सुरु आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) अस्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) अस्यास, चौकशीच्या अनरु्ींगाने अविै वाळू उपसा करणाऱया सींबींधिताींवर 
कारवाई करण्याबाबत व अवैि वाळू ववक्री रोखण्यासाठी शासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. एिनाथराि खिसे : (१) होय. 
(२), (३) व (४) वाळूग्ाचा मललाव न घेता ठेकेदार अवैि वाळू उपसा करीत 
अस्याच्या तक्रारी प्राप्त झा्याचे आढळून आले नाही. तथावप, मललाविारक 
करारनाम्यातील अ्ी व शतीचा भींग करीत अस्याबाबत प्राप्त तक्रारीच्या 
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अनरु्ींगाने तपासणी करण्यात आली असता, रु्फलींब्री तालुक्यातील मौजे भालगाींव 
व मौजे वपींपळगाींव वळण या वाळूग्ाच्या मललाविारकाने मींजूर पररमाणापेक्षा 
जास्त उत्खनन के्याचे ननदशानास आले. त्यानुसार  मौजे भालगाींव या 
वाळूग्ाच्या मललाविारकावर रुपये २,४६,५५,४००/- इतका दींड आकारण्यात आला 
असून, मौजे वपींपळगाव वळण या वाळूग्ाच्या मललाविारकाने केले्या 
खलुाशाच्या अनरु्ींगाने अधिक चौकशी करण्यात येत आहे. 
     गौण खननजाच्या अवैि उत्खनन/वाहतूकीस आळा घालण्यासाठी 
जज्हास्तरावर व तालुकास्तरावर भरारी पथके गठीत करण्यात आली आहेत. 
तसेच जज्हाधिकारी औरींगाबाद याींनी गावपातळीवर दक्षता सममती नेमण्याबाबत 
सवा तहमसलदार याींना सूचना दद्या आहेत. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही 

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

लातूर येथे जर्ल्हा तनिि ससमिीिफे 'सलपीि-टांिलेखि'  
पदासाठी घेण्याि आलेल्या परीिेबाबि 

  

(१३) *  ३४८५८  श्री.विनायिराि र्ाधि-पाटील (अहमदपूर), श्री.प्रिापराि 
धचखलीिर (लोहा) :  सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
 (१) ला ूर येथे जज्हा ननवड सममतीतरे्फ सहजज्हा ननबींिक तसेच मुद्राींक 
जज्हाधिकारी याींच्या आस्थापनेवरील 'मलपीक- ी्ंकलेखक' पदाच्या भरतीसाठी 
ददनाींक ४ ऑक््ोबर, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास परीक्षा घेण्यात आली, हे खरे 
आहे काय, 

(२) अस्यास, या परीक्षेच्या प्रवेशपत्ात दशाववण्यात आले्या वेळेत बदल 
करण्यात आ्याची सुचना अनेक उमेदवाराींना न ममळा्याने अनेक उमेदवाराींना 
परीक्षा देता आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस्यास, या प्रकरणाची शासनाने चोकशी केली आहे काय, 
(४) अस्यास, चौकशीच्या अनरु्ींगाने प्रशासनाच्या चुकीमुळे परीक्षा देऊ न 
शकले्या ववदयार्थयांची रे्फरपरीक्षा घेण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथराि खिसे : (१) होय. 
(२) अींशत: खरे आहे. एकूण ५०७ उमेदवाराींपकैी केवळ ०९ उमेदवाराींना सूचना 
प्राप्त झा्या नस्याची तक्रार प्राप्त झाली होती. 
(३) होय. चौकशीत ननदशानास आले की, ननवड प्रक्रक्रयेसाठी ननयुक्त कोहो ा् 
्ेक्नॉलॉजी इन्स््ीट्यु्, नाींदेड याींनी पररक्षा प्रवेशपत्ाींत सदरहू पररक्षेची वेळ 
दपुारी २ ते ४ अशी कळववली होती. परींत ु वेळीच ही चूक त्याींच्या लक्षात 
आ्यामुळे पररक्षेच्या पाच ददवसाींपवुी त्याींनी तक्रारकत्यांसह सवा ५०७ 
उमेदवाराींना  पररक्षचेीवेळ ११ ते १ अस्याचे नमूद करुन सवांना नव्याने 
सींगणकीय प्रणालीदवारे प्रवेशपत् ननगाममत केले, तसेच उमेदवाराींनी त्याींच्या 
आवेदनपत्ामध्ये नमूद केले्या ई-मेल आयडी तसेच भ्रमणध्वनीवर एस.एम.एस. 
दवारे कळववण्यात आले होते. तसेच याबाबतची मादहती यींत्नेने 
http//jdrlatur.applygov.com या वेब साई्वर, www.laturnic.in या 
जज््याच्या सींकेतस्थळावर तसेच वतामानपत्ातनू देखील प्रमसध्दी ददली होती. 
(४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

िॉ.पांर्ाबराि देशमुख िृषी विद्यापीठाशी सांलग्न असलेल्या िृषी शाळा ि 
महाविद्यालयाििून शेििरी पररषदेसाठी बळर्बरीने देिग् या घेिल्याबाबि 

  

(१४) *  ३५८०१   श्री.रिधीर सािरिर (अिोला पिूव) :   सन्माननीय िृषी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) डॉ.पींजाबराव देशमुख कृर्ी ववदयापीठ अकोला (जज.अकोला) अींतगात डडसेंबर, 
२०१४ मध्ये आींतरराषरीय शेतकरी पररर्देच् या आयोजनासाठी, ववदयापीठाशी 
सींलग् न असले् या ववना अनदुानीत कृर्ी शाळा व महाववदयालयाकडून बळजबरीने 
देणग् या घेण्यात आ्या, हे खरे आहे काय, 
(२) अस्यास, उक् त पररर्देत सहभागी करुन घेण् यासाठी ववदयापीठातील ननवड 
केले् या ६५-७० अधिका-याींकडून प्रत् येकी  ५०००/- नोंदणी शु् काव् दारे मोठया 
प्रमाणात ननिी उभारणी करण् यासह, भारतीय कृर्ी अनुसींिान पररर्देकडून प्राप् त 
होत असले् या ननिीचा या शेतकरी पररर्देसाठी दरुुपयोग केला, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(३) अस् यास, भारतीय कृर्ी अनुसींिान पररर्द, नवी दद् ली कडून प्राध् यापकाींचे 
ववर्याचे ज्ञान अदयावत ठेवण् यासाठी तसेच प्रमशक्षणासाठी प्राप् त ननिीचा 
गैरवापराबाबत शासन ववदयापीठ प्रशासनाची चौकशी करणार आहे काय, 
(४) अस् यास, चौकशीअींती शासनाने सींबींधिताींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत  ? 
  
श्री. एिनाथराि खिसे : (१), (२), (३), (४) व (५) डॉ.पींजाबराव देशमुख कृर्ी 
ववदयापीठ, अकोला (जज.अकोला) अींतगात डडसेंबर, २०१४ मध्ये आींतरराषरीय 
शेतकरी पररर्देच्या आयोजनासाठी, ववदयापीठाशी सींलग्न असले्या ववना 
अनदुानीत कृर्ी शाळा व महाववदयालयाकडून बळजबरीने देणग्या घेण्यात 
आ्याची तक्रार कृवर् ववदयापीठाकड ेप्राप्त झालेली नाही. 
     डॉ. पींजाबराव देशमुख कृर्ी ववदयापीठ, अकोलामिील ६० जणाींनी प्रत्येकी 
५०००/- रुपये नोंदणी शु्क भरुन या पररर्देसाठी नोंदणी केली होती. त्यापकैी 
४१ प्राध्यापकाींना भारतीय कृर्ी अनुसींिान पररर्द, नवी दद्ली याींचेकडून प्राप्त 
झाले्या ननिीतनू नोंदणी शु्काची प्रनतपतूी करण्यात आली आहे. 
     प्रस्ततु प्रश्नाच्या अनरु्ींगाने ववना अनदुानीत कृर्ी शाळा व 
महाववदयालयाकडून बळजबरीने देणग्या घेण्यात आ्या आहेत क्रकीं वा कसे 
ननिीचा गैरवापर झाला आहे क्रकीं वा कसे याबाबत प्राथममक चौकशी करुन अहवाल 
सादर करण्याच्या सूचना महाराषर कृवर् मशक्षण व सींशोिन पररर्देला देण्यात 
आ्या आहेत. 

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

मौरे् िेळू (िा.भोर, जर्.पुिे) येथील पािसाने िीन बांधारे फुटून अनेि 
शेििऱ याांच्या शेिर्मीनीांचे ि वपिाांचे झालेले निुसान 

(१५) *  ३०१३७   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.नसीम खान (चाांददिली) :   सन्माननीय जलसंधारण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे वेळू (ता.भोर, जज.पुणे) येथे जोरदार पावसाने तीन बींिारे रु्फ्ले असुन, 
एक पूल वाहून गेला अस्याने, शेतकऱयाींची शतेजमीन, वीजपींप व भात, घेवडा, 
म्की, उडीद या वपकाींचे मोठया प्रमाणात नकुसान झाले अस्याचे ददनाींक १९ 
सप् े्ंबर, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) अस्यास, नुकसानग्रस्त शेतक-याींच्या वपकाींची नकुसान भरपाई देण्याबाबत  
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नस्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्रीमती पकंजा मंुड े: (१) होय, हे अींशत: खरे आहे. 
दद. १६/०९/२०१५ रोजी मौजे वेळू, ता. भोर येथे अनतवषृ्ीमुळे सािारण १४ ते १५ 
वर्ाापुवीचे तीन मातीनालाबाींि रु्फ्ुन १८ शतेकऱयाींच्या शेतजममनीच्या बाींिाचे 
नुकसान झाले आहे. सदर नकुसानीचा सींयुक्त अहवाल जज्हाधिकारी, पुणे याींनी 
सींचालक, मदृ सींिारण व पाणलो् क्षेत् व्यवस्थापन, पुणे याींना सादर केला आहे. 
(२) यामध्ये वपकाींचे नकुसान झालेले नाही. 
(३) प्रश्न उद् ्ावत  नाही. 

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

खामगाि (जर्.बुलिािा) येथील महारािा िेबल नेटििव च्या  
अिैध िेबल र्ोिण्या बांद िरण्याबाबि 

(१६) *  २९१८४   श्री.आिाश फुां ििर (खामगाांि) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) खामगाींव (जज.बुलढाणा) पररसरात महाराणा केबल ने्वका च्या केबल जोडण् या 
जास्त असून सुध्दा शासनास कमी जोडण्या दाखवनू मनोरींजन कराचा महसूल 
बुडवनू शासनाची र्फसवणकू करीत अस्याचे ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 

(२) अस्यास, सदर केबल मालकाकड े असले्या केबल सेवेचे सवेक्षण 
जज्हाधिकारी कायाालयामार्फा त पूणा झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस्यास, अधिकृत केबल जोडण्यापेक्षा अनतररक्त केबल जोडण्या आढळून 
आ्याप्रकरणी महाराषर करमणकू शु् क अधिननयमाच्या तरतदुीींनुसार सींबींिीत 
केबल चालकाींववरुध्द शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नस्यास, ववलींबाची कारणे काय ? 
 
श्री. एिनाथराि खिसे : (१), (२) व (३) खामगाींव (जज.बुलडाणा) तालुक्यातील 
शहरी व ग्रामीण भागातील केबल सेवेच्या सव्हेक्षणाचे काम पुणा करण्यात आलेले 
आहे. या सव्हेक्षणानुसार महाराणा केबल ने्वका  याींच्या खामगाींव शहरात एकूण 
५८५४ आ ण ग्रामीण भागात एकूण ४८६१ केबल जोडण्या अस्याचे ननदशानास 
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आले आहे. सवेक्षणापूवी  खामगाींव शहरात ४३०४ केबल जोडण्या तर ग्रामीण 
भागात १६२६ केबल जोडण्या घोवर्त करण्यात आ्या होत्या.घोवर्त केबल 
जोडण्याींपेक्षा अनतररक्त आढळून आले्या केबल जोडण्याींसदभाात  महाराषर 
करमणकू शु्क अधिननयम, १९२३ मिील  तरतदूीींनुसार सींबींधित केबल 
चालकाींववरूध्द दींडात्मक कारवाई करण्यासींदभाात कारणे दाखवा नो्ीसा देण्यात 
आ्या असून वाढीव जोडण्याींनुसार अनुजे्ञय होणारे ववहीत करमणकू शु्क 
आकारण्याबाबतची  कायावाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

ठािे जर्ल््यािील ित्िालीन जर्ल्हाधधिारी याांच्या नािे  
बनािट बबनशिेी आदेश ियार िेल्याबाबि 

  

(१७) *  ३१७६४   श्री.किसन िथोरे (मुरबाि), श्री.सांर्य िेळिर (ठािे), 
श्री.सुरेश लाि (िर्वि), श्री.प्रिाप सरनाईि (ओिळा माजर्ििा) :   सन्माननीय 
मुखयमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) ठाणे जज््यातील तत्कालीन जज्हाधिकारी याींच्या नावाचा बनाव् बबनशतेी 
आदेश तयार करण्याचा प्रकार ॲजक्सस बकेँकडून कजा घेताना नकुताच माहे 
सप् े्ंबर २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आला आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) अस्यास, ॲजक्सस बँकेच्या कोपरखरैाणे शाखेकड ेमभवींडीतील माणकोलीच्या 
पींडडत श्रीपत केणी याींनी बाींिकामाच्या कजाासाठी अजा केला असता त्यासोबतच्या 
कागदपत्ाींबरोबर तत्कालीन जज्हाधिकारी याींचे नाव असलेला बबनशतेी आदेशही 
जोडलेला होता, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) अस्यास, चौकशीच्या अनरु्ींगाने शासनाने या प्रकरणी दोर्ी असणाऱया 
सींबींधिताींवर काय कारवाई केली वा करण्यात येत आहे 
(५) नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फिििीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
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     सदरचा प्रकार ॲजक्सस बँकेच्या कोपरखरैणे शाखेमध्ये ननदशानास आलेला 
नसून तो ॲजक्सस बॅंकेच्या नौपाडा शाखेमध्ये झालेला आहे. 

(३) व (४) होय, सदर प्रकरणी नारपोली पोलीस ठाणे येथे सहा आरोपीववरुध्द 
गु.र.क्र. ४०४/२०१५ भा.द.वव.स. कलम १२० (ब) ४२०, ४६५, ४६७, ४६८, ४७१ सह 
महाराषर नगररचना अधिननयम १९६६ चे कलम ५२ अन्वये ददनाींक २२.०९.२०१५ 
रोजी दखल करण्यात आलेला आहे. 
     सदर गुन््यात एका आरोपीस अ्क करण्यात आलेली असून सदरचा गुन्हा 
तपासािीन आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

लािूर ि उ्मानाबाद जर्ल््याि शेिीमध्ये बाांध ियार िरिे ि अन्य िृषी 
विषयि िामाचे िाटप िरण्यासाठी ई-तनविदा प्रकियेचा अिलांब न िेल्याबाबि 

  

(१८) *  ३२४५४   श्री.बसिरार् पाटील (औसा) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्य शासनाने शेतीमध्ये बाींि तयार करणे व अन्य कृर्ी ववर्यक कामाचे 
वा्प करण्यासाठी ई-ननववदा प्रक्रक्रयेचा अवलींब के्या असताना, लातूर व 
उस्मानाबाद जज््यात कृर्ी ववभागाने ई-ननववदा प्रक्रक्रयेचा अवलींब के्या 
नस्याप्रकरणी लातूर डडजस्रक्् अथा मूव्हसा ऑगानायझेशनच्या सदस्याींनी, प्रिान 
सधचव, कृर्ी ववभाग, कृर्ी सींचालक, महाराषर राज्य व अन्य सींबींधित 
अधिकाऱयाींकड ेलेखी तक्रार केली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) अस्यास, तक्रार के्यानींतरही त्याची कोणतीही दखल न घेत्यामुळे सदरहू 
तक्रारदाराींनी मुींबई उच्च न्यायालयाच्या खींडपीठाकड ेयाधचका दाखल केली असता 
ददनाींक २० रे्फब्रवुारी, २०१५ रोजी झाले्या सुनावणीत शासनाच्या पररपत्कानसुार 
३ लाख रुपयाींच्या पढुील कामे वा्प करताना ई-ननववदा प्रक्रक्रयेचे का्ेकोर पालन 
करण्याचे आदेश देवनू खींडपीठाने त्यावेळी याधचका ननकाली काढली होती, हे खरे 
आहे काय, 
(३) अस्यास, औरींगाबाद खींडपीठाच्या आदेशानींतरही कृर्ी ववभागाने सदरहू 
ननववदेसाठीच्या आदेशाचे उ्लघींन करुन पनु्हा ननववदा काढ्यामुळे कृर्ी 
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ववभागाच्या प्रिान सधचवाींसह, लातूर कृर्ी अधिक्षक, जज्हाधिकारी लातूर 
आदीींना नो्ीसा बजावले्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) अस्यास, या प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(५) अस्यास, चौकशअींती सींबींधिताींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथराि खिसे : (१) होय, हे अींशत: खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) व (५) अजादाराींची तक्रार व मा. लोकप्रनतननिी याींची तक्रार याच्या अनुर्ींगाने 
प्राथममक चोकशी करण्यात येऊन सींबींिीत ५ तालुका कृवर् अधिकारी व १ कृवर् 
पयावेक्षकाींस ननलींबबत करण्यात आले आहे. सदयजस्थतीत मा. उच्च न्यायालय, 
औरींगाबाद येथे प्रकरण न्यायप्रववषठ आहे. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही.  

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

मांगळिेढा (जर्.सोलापूर) िालुक्यामध्ये मागील चार  
िषावपासून पािसाचे प्रमाि िमी झाल्याबाबि 

(१९) *  ३०९७४   श्री.भारि भालिे (पांढरपूर) :   सन्माननीय पशुसांिधवन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मींगळवेढा (जज.सोलापूर) तालुक्यामध्ये मागील चार वर्ाापासून पावसाचे 
प्रमाण कमी झाले अस्याने तालुक्याच्या दक्षक्षण भागामध्ये चारा व पाणी 
ी्ंचाईचा मोठा गींभीर प्रश्न ननमााण झाला अस्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये 

वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) अस्यास, या जज््यात चारा आ ण पाणी ी्ंचाईमुळे येथील शेतकरी 
साींगोला, चडचण, जत व ममरज या बाजारपेठेत जनावरे ववक्रक्रसाठी घेऊन जात 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) अस्यास, चौकशीच्या अनरु्ींगाने चारा व पाणी ी्ंचाईचा प्रश्न 
सोडववण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथराि खिसे : (१) हे अींशत: खरे असून, सन २०१२-१३, २०१३-१४, 
२०१४-१५ व २०१५-१६ मध्ये अनकु्रमे सरासरीच्या ६९.९७, ९८.७५, ८२.२५ व ४३.२ 
्क्के पजान्यमान झालेले आहे. 
(२) हे खरे नसून, गत ३ वर्ााच्या नोंदीनुसार साींगोला, चडचण, जत व ममरज या 
कृवर् उत्पन्न बाजार सममतीकडील नोंदीनुसार खरेदी ववक्रीच्या तुलनेत सन 
२०१५-१६ मध्ये जनावराींची कमी ववक्री झालेली आहे. 
(३) होय. 
(४) व (५) पशुिनासाठी आवश्यक वपण्याचे पाणी राखीव ठेऊन ते 
आवश्यकतेनसुार उपलब्लि करुन देण्यासींदभाात आयुक्त पशुसींविान याींचे 
स्तरावरुन जज्हा महसूल प्रशासनास कळववण्यात आलेले असून, पशुिनासाठी 
आवश्यक चारा उपलब्लि होण्याकरीता कृवर् व पशुसींविान ववभागामार्फा त वैरण 
बबयाणे, ठोंबे, कडबाकु््ी यींत् ववतरण तसेच हायड्रोपोननक तींत्ज्ञानाने चारा 
उत्पादनाचे यनुन् स्थापन करण्यासाठी अनदुान वा्प करण्यात आलेले आहे. 

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

िुमसर (जर्.भांिारा) िालुक्यािील नद्याांच्या पुराने  
भूसमहीन झालेल्या शेििऱयाांना मदि देण्याबाबि 

(२०) *  ३९१५८  श्री.चरि िाघमारे (िुमसर), श्री.रारे्श िाशीिार (सािोली) :   
सन्माननीय पनुिवसन ि मदि िायव मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील   
काय :- 
(१) बोरी, उमरवाडा, कोष्ी, (ता.तुमसर जज.भींडारा) वैनगींगा व इतर नदयाींच्या 
पुराने दरवर्ी या गावातील हजारो हे.आर शेतजमीन नदीपात्ात वाहून गेली असून 
शेकडो कु्ुींब भूममहीन झाले आहेत, महसूल यींत्णेने पींचनामे व सवेक्षण करण्यास 
नकार ददला अस्याने शेकडो कु्ुींबबयाींना मदतीपासून वींधचत राहावे लागले हे 
खरे आहे काय, 
(२) अस्यास, याबाबत शासनाने पाहणी केली आहे काय, 
(३) अस्यास, पाहणीअींती या नदीकाठावरील पूरग्रस्त शेतकरी मदतीपासून 
वींधचत राहू नये या दृष्ीने शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नस्यास, ववलींबाची कारण काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथराि खिसे : (१) व (२) भींडारा जज््यात वनैगींगा व इतर नदयाींच्या 
पुराने वाहून गेले्या शेतजममनीच्या १०७ बाधित शतेकऱयाींपैकी १८ शतेकरी 
भूममहीन झाले आहेत. नदीपात्ात वाहून गेले्या शेतजतीनीचे सवेक्षण करुन 
पींचनामे करण्यात आले आहे. 
(३) वाहून गेले्या शेतजमीनीच्या नुकसानीकररता बाधित शेतकऱयाींना        
रु.३,१४,६३३/- इतकी मदत वा्प करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

दापोली (जर्.रत्नाधगरी) येथील िॉ.बाळासाहेब सािांि िृवष विद्यापीठािील िां त्राटी 
ििृीय ि चिुथव शे्रिी िमवचाऱयाांना सेिेि िायम िरण्याबाबि 

  

(२१) *  ३८६८१   श्री.सांर्य िदम (दापोली) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) दापोली (जज.रत्नाधगरी) येथील डॉ.बाळासाहेब सावींत कृवर् ववदयापीठात ३ ते 
४ वर्ाापासून कीं त्ा्ी पद्धतीने काम करणाऱया स्थाननक ततृीय व चतथुा शे्रणी 
कमाचाऱयाींना ववदयापीठात कायम करुन घेण्याबाबत ववदयापीठाकड े ववववि 
ववदयापीठ व इतर सींघ्नेकडून मागणी होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस्यास, त्या अनरु्ींगाने सदरहू कमाचाऱयाींना ठेकेदाराींकडून वेतन न अदा 
करता ववदयापीठाकडून वेतन अदा करुन सदरहू कमाचाऱयाींना हजेरी प् सुरु 
करण्याबाबत शासनाने कायावाही केली आहे काय, 
(३) अस्यास, काही ततृीय शे्रणी कीं त्ा्ी पध्दतीने काम करणाऱया कमाचाऱयाींची 
ननयुक्ती ही बाळासाहेब सावींत कोकण कृर्ी ववदयापीठामार्फा त करुन नींतर त्याींना 
ठेकेदाराींमार्फा त दाखवत अस्याचेही ननदशानास आले आहे हे ही खरे आहे काय, 
(४) अस्यास, उपरोक्त बाबीींचा ववचार करता सदरहू कमाचाऱयाींच्या उज्वल 
भववतव्याच्या दृष्ीने नव्याने प्रस्ताव सादर करुन ततृीय व चतथुा शे्रणी कायारत 
असले्या कमाचाऱयाींना ववदयापीठात कायम करुन घेण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायावाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(५) नस्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथराि खिसे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सदरहू कमाचारी हे ठेकेदाराच्या आस्थापनेवरील कमाचारी अस्याने, सदरहू 
कमाचाऱयाींना ववदयापीठाकडून वेतन अदा करुन हजेरी प् सुरु करण्याबाबत 
शासनाने कायावाही करण्याचा प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

वििोळी (मुांबई) येथील अतििषृ्ट्टीने बाधधि झालेल्या मदहलेस पयावयी 
 र्ागा आणि निुसान भरपाई न समळाल्याबाबि 

(२२) *  २८९०८   श्री.ओमप्रिाश ऊफव  बच्चू ििू (अचलपूर) :   सन्माननीय 
पुनिवसन ि मदि िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ददनाींक २६ व २७ जुलै २००५ मिील अनतवषृ्ी  बाधित  श्रीमती ववज ूकाींती 
वाघारी राहणार वर्ाानगर, ववक्रोळी, मुींबई या मदहलेस पयाायी जागा आ ण 
नुकसान भरपाई देण्याबाबत तहसीलदार कुलाा याींनी आप्या अहवालात मान्य 
केलेला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस्यास, शासन ननणाय ददनाींक ९ जानेवारी, २००६ अन्वये श्रीमती वाघरी 
याींचे पनुवासन करणे आवश्यक अस्याबाबत जज्हाधिकारी, मुींबई उपनगर याींनी 
ददनाींक २१ मे, २००७ रोजी अवर सधचव, महाराषर शासन याींना मलदहले्या पत्ात 
मान्य केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) अस्यास, गेली १० वरे् कोणतीही पयाायी जागा आ ण नुकसान भरपाई 
श्रीम ी वाघरी याींना ममळालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) अस्यास, सदर मदहलेस तात्काळ पयाायी जागा तसेच नुकसान भरपाई 
देण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे 
(५) नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खिसे : (१) व (२) जज्हाधिकारी मुींबई उपनगर जज्हा याींचे 
ददनाींक १३/०९/२००७ चे पत्ानसुार सदर प्रस्ताव रद्द केलेला आहे. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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पेि (जर्.रायगि) िालुक्यािील समठागराची र्ागा  
ॲरो इांजर्तनअरीांग िां पनीने बळिािल् याबाबि 

(२३) *  ३२०४१   श्री.सुभाष उफव  पांडििशेठ पाटील (असलबाग), श्री.धयैयशील 
पाटील (पेण), श्री.र्ीिा गाविि (िळिि) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) पेण (जज.रायगड) तालुक्यातील ववनीत रमेश म्होत्ा याींच्या ॲरो. 
इींजजननअरीींग कीं पनीने १५४५ एकरावर ॲरोमस्ी मॅनहॅ्न नावाचा गहृ प्रक्प 
उभारुन कें द्र सरकारच्या मालकीची ममठागराची ७० ्क्के जागा ववनापरवानगी 
बळकावली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) अस्यास, चौकशीच्या अनुर्ींगाने अनधिकृतपणे उभारण्यात आलेला गहृ 
प्रक्प ननषकाशीत करण्यासाठी व अनधिकृत बाींिकाम करणाऱया कीं पनीवर 
कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथराि खिसे : (१)  मे.ॲरो. इींजजननअरीींग मल. कीं पनीने पेण 
तालुक्यातील ॲरोमस्ी मॅनहॅ्न या गहृननमााण प्रक्पासाठी ममठागराच्या 
लगतची काही जमीन खरेदी केली आहे. सदर कीं पनीच्या ननयोजजत रदहवासी 
आराखडयात ७० ्क्के जमीन ही मीठ ववभाग भारत सरकार याींची आहे, असे 
उपआयुक्त, (मीठ) भारत सरकार याींनी जज्हाधिकारी रायगड याींना मलदहले्या 
पत्ात नमूद केले आहे. 
(२) ममठागराच्या जममनीच्या बेकायदेशीर हस्ताींतरणा बाबतच्या कोणत्याही 
रे्फरर्फार नोंदी करु नयेत अशा सूचना मींडळ अधिकारी तसेच तलाठी याींना 
देण्यात आ्या आहेत.  
(३) मौजे काींदळे, ता.पेण, जज.रायगड येथील मे.ॲरो. इींजजननअरीींग मल. याींनी 
केले्या बाींिकामास महाराषर प्रादेमशक व नगररचना अधिननयम १९६६ च्या 
तरतुदीनुसार परवानगी घेतलेली नस्याने या बाींिकामास तहमसलदार, पेण याींनी 
नो्ीस बजावली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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अिोला ि िासशम जर्ल््याि अिधैररिीने सुरु असलेल्या प्रिासी िाहििुीने राज्य 
मागव पररिहन महामांिळाचे दरिषी लाखो रुपयाांचे निुसान होि असल्याबाबि 

(२४) *  ३११३३   श्री.असमि झनि (ररसोि), िॉ.सांिोष टारफे (िळमनुरी), 
श्री.अब्ल दलु सत्िार (ससल्लोि), श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी) :  सन्माननीय पररिहन 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) अकोला व वामशम जज््यात अवैिररतीने सुरु असले्या प्रवासी वाहतकुीने 
राज्य मागा पररवहन महामींडळाला दरवर्ी लाखो रुपयाींचे नुकसान होत अस्याचे 
ददनाींक १२ ऑगस््, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास ननदशानास आले, हे खरे आहे 
काय, 

(२) अस्यास, दोन्ही जज््यातील सवाच डपेोजवळच्या अविै प्रवासी वाहनाींचे 
सव्हे करण्यात आले, हे ही खरे आहे काय 
(३) अस्यास, अवैि प्रवासी वाहतकु करणा-याींवर शासनाने कोणती  कारवाई  
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ददिािर राििे : (१) व (२) होय. 
(३) माहे एवप्रल ते ऑक््ोबर, २०१५ या कालाविीत अवैि वाहतकु करणाऱया 
अकोला जज््यातील २२० वाहनाींवर व वामशम जज््यातील ४५४ वाहनाींवर 
पररवहन ववभागामार्फा त (आर.्ी.ओ.) कारवाई करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

मुांबइव - पुिे या एक्सपे्रस िे िरून र्ािाऱ या राज्य पररिहन  
महामांिळाच्या बसेसना पथिराि सिलि असिानाही  
महामांिळाला िोट्यिधी रुपयाांचे झालेले निुसान 

(२५) *  ३३३०५   श्री.िालीदास िोळांबिर (ििाळा) :   सन्माननीय पररिहन 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबइा - पुणे या एक्सपे्रस वे वरून जाणा-या एस्ी महामींडळाच्या बसेसना 
पथकरात सवलत असतानाही ती लागू न के्यामुळे राज्य मागा पररवहन 
महामींडळाची २० को्ी रूपयाींची र्फसवणकू के्याचे सजग ववचारमींच, पुणेचे 
श्री.वववेक वेलणकर याींनी अमलकडचे ननदशानास आणले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) अस्यास, याप्रकरणी चौकशी करून सींबींधित दोर्ीववरोिात कारवाइा करण्यात 
यावी, अशा आशयाींच्या मागणीचे एक ननवेदन माहे ऑक््ोबर, २०१५ च्या 
पदह्या पींिरवडयात श्री.वेलणकर याींनी पररवहन मींत्रयाींना सादर केले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) अस्यास, यासींपूणा प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(४) अस्यास, चौकशीअींती सींबींधिताींवर शासनाने कोणती कारवाइा केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. ददिािर राििे : (१) ते (५) मुींबई पुणे या एक्सपे्रस वे वर एस्ी 
महामींडळाच्या बसेसना पथकरात सवलत ददलेली नाही. तथावप याबाबत तपासणी 
करण्यात येत आहे. 

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

मेहिर (जर्.बुलढािा) िालुक्याि एस.टी. बसचे बनािट  
ओळखपत्र ियार िरिारी टोळी सिीय असल्याबाबि 

 

(२६) *  ३२६९९   िॉ.सांर्य रायमुलिर (मेहिर) :   सन्माननीय पररिहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मेहकर (जज.बुलढाणा) तालुक्यात एस.्ी. बसचे बनाव् ओळखपत् तयार 
करणारी ्ोळी सक्रीय असून त्यामुळे मेहकर आगाराला लाखो रुपयाींचे नुकसान 
झाले अस्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) अस्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) अस्यास, सदर ्ोळीला अ्क करण्याकररता शासनाने कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ददिािर राििे : (१) ते (३) राज्य पररवहन प्रवासासाठी बनाव् ओळखपत् 
तयार करणारी ्ोळी मेहकर तालुक्यात सक्रीय अस्याचे ननदशानास आलेले 
नाही. तथावप, जानेवारी, २०१५ मध्ये तपासणी मोदहमेत १२ बनाव् ओळखपत् े
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आढहून आली आहेत. त्याबाबत पोलीस स््ेशन तालुका मेहकर येथे गुन्हा नोंद 
करण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

उमरखेि (जर्.यििमाळ) िालुक्यािील पळशी, देिसरी ि  
धचांचोली (सांगम) या गािाांचे पुनिवसन िरण्याबाबि 

(२७) *  ३८८२१   श्री.सुरुपससांग नाईि (निापूर), प्रा.विरेंद्र र्गिाप (धामिगाि 
रेल्िे), अॅि.यशोमिी ठािूर (तििसा) :   सन्माननीय पुनिवसन ि मदि िायव 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) उमरखेड (जज.यवतमाळ) मिील पळशी, देवसरी व धचींचोली (सींगम) या 
गावाींचे पनुवासन गेले ९ वर्ाापासून झाले नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) अस्यास, उक्त गावाींचे पुनवासनासाठी अनेकवेळा ननवेदन, उपोर्ण, 
पाठपुरावा करुनही अदयाप या गावाींच्या पुनवासनाबाबत कोणताच ननणाय घेण्यात 
आला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस्यास, उक्त गावाींच्या पनुवासनाबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नस् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खिसे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) हे खरे नाही. 
     पुरामुळे बाधित मौजा देवसरी व धचींचोली (सींगम) याीं गावाींचे पनुवासन 
मौजा आींबवन ता.उमरखेड येथे व पळशीचे मौजा पळशी येथेच प्रस्ताववत असुन 
अदयावत डी.एस.आर. नुसार सुिारीत प्रस्ताव शासनास सादर करण्याचे ननदेश 
देण्यात आले आहेत. सदर सुिारीत प्रस्ताव शासनास प्राप्त होताच ननयमानसुार 
कायावाही करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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राज्य पररिहन विभागाने ररिा परिाने वििरीि न िेल्याबाबि 
  

(२८) *  २८८४३   अॅि.आसशष शेलार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.पराग अळििी 
(विलेपाले), श्री.नरेंद्र पिार (िल्याि पजश्चम) :   सन्माननीय पररिहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील राज्य पररवहन ववभागाकड े साड े आठ हजाराहून अधिक ररक्षा 
परवाने ववतारणामशवाय पडून अस्याची  बाब ननदशानास आली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) अस्यास, असे असतानाही राज्य पररवहन ववभागाने एक लाख नवीन ररक्षा 
परवाने काढण्याची घोर्णा केली आहे , हे खरे आहे काय, 
(३)अस्यास, सदर परवाने बहुताींश अजादाराकड े शैक्ष णक पात्ते सींबींिीत 
कागदपत् ेआ ण राज्यातील पींिरा वर्ााहून अधिक वास्तव्याचा दाखला नस्याने 
हे अजा प्रलींबबत आहे, हे ही खरे आहे काय 
(४) अस्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(५) अस्यास, चौकशीअींती परवाने ववतरण करण्याबाबत शासनाने काय 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत  ? 
  
श्री. ददिािर राििे : (१) होय. 
(२) होय. 
(३), (४), (५) व (६) ज्या अजादाराने आवश्यक कागदपत् ेववहीत मुदतीत सादर 
केली नाहीत तसेच, ज्या अजादारानी सादर केले्या कागदपत्ामध्ये त्ु् ी आढळून 
आ्या अशा अजादाराींना अजा रद्द करुन प्रनतक्षा यादीमिील अजादाराींना इरादापत् 
मींजुर करण्याची कायावाही करण्यात येत आहे. अशा रद्द करण्यात आले्या 
अजाामध्ये शकै्ष णक अहाता व राज्यातील १५ वर्ााचा वास्तव्याचा दाखला नसणे 
ही प्रमुख कारणे आहेत. ज्या अजादाराींचे अजा शैक्ष णक अहाता पडताळणीसाठी 
प्रलींबबत आहेत अशा अजादाराकडून स्वयींघोर्णापत् घेवनू त्याींना परवाने जारी 
करण्यासाठी कायावाही करण्याबाबत ददनाींक २७.१०.२०१५ रोजी सुचना ददले्या 
आहेत. 

----------------- 
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नाांदेि येथील िृवष विभागाअांिगवि असलेली ररक्ि पदे भरण्याबाबि 
  

(२९) *  ३९३१३   श्री.िी.पी.सािांि (नाांदेि उत्िर) :   सन्माननीय िृषी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) नाींदेड येथे शतेक-याींच्या दहतासाठी शकेडो योजना राबववण्यात येत अस्याने 
जज्हा कृवर् अधिक्षक कायाालयाींतगात तालुका कृवर् अधिका-याींसह व कृवर् 
सहाय्यकाींची अनेक पदे ररक्त अस्याने १५७५ गावाींचा कारभार  ३६३ कृवर् 
सहाय्यकाींवर पडत अस्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान 
ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) अस्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) अस्यास, चौकशीअींती नाींदेड येथील कृवर् ववभागाींतगात असलेली ररक्त पदे 
भरण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
श्री. एिनाथराि खिसे : (१) हे खरे नाही. मींडल स्तराअींतगात ग्रामपातळीवर 
सरासरी ३ ते ५ गावाींच्या समुहाकरीता कृवर् सहाय्यकाचे १ पद ननजश्चत 
करण्यात आलेले आहे. नाींदेड जज््यात कृवर् सहाय्यक सींवगाातील मींजूर ४०८ 
पदाींपैकी ४८ पदे ररक्त असून त्याींचे अधिनस्त १४२ गावाींच्या अनतररक्त पदभार 
नजीकच्या कृवर् सहाय्यक याींना देवनू कृवर् ववर्यक योजनाींची अींमलबजावणी 
करण्यात येत आहे. 
(२) ररक्त पदाींचा आढावा शासन स्तरावर दर तीन मदहन्याींनी घेण्यात येतो. 
(३) ग्-अ सींवगाातील पदाींचा आढावा घेण्याबाबतची कायावाही कायााजन्वत आहे. 
    ग्-ब सींवगाातील ररक्त पदे भरण्याची कायावाही सुरु आहे. 
    ग्-क सींवगाातील ररक्त पदे कें द्रीय पध्दतीने भरण्याची कायावाही कृवर् 
आयुक्तालय स्तरावर सुरु आहे. 
    ग्-ड सींवगाातील ररक्त पदे कें द्रीय पध्दतीने भरण्याची कायावाही 
ववभागस्तरावर सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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यििमाळ पांचायि ससमिी अांिगवि विशषे घटि  
योर्ना राबवििाना झालेला गैरव्यिहार 

  

(३०) *  ३६७२४   श्री.मदन येरािार (यििमाळ), श्री.रार्ेंद्र नर्रधने (उमरखेि), 
प्रा.अशोि उईिे (राळेगाि) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) यवतमाळ पींयायत सममती अींतगात अनुसूधचत जाती-जमातीच्या लाभाथी 
शेतक-याींसाठी ववशेर् घ्क योजना राबववली जात असून सदर योजनेत 
ववहीरीसह बैल जोडी-गाडी आदी योजनाींचा लाभ ददला जातो, हे खरे आहे काय, 
(२) अस्यास, ववशेर् घ्क योजनेतील ननवड यादीतील लाभार्थयांच्या उत्पन्न 
प्रमाणपत्ावरील नमुद उत्पन्न अधिक असतानाही ते खोडून कमी दाखवून प्रकरण 
मींजुर करण्यात आले, हे खरे आहे काय, 
(३) अस्यास, सदर ववशेर् घ्क योजनेत ननवडे् या लाभार्थयांच्या दस्ताऐवजात 
खाडाखोड अस्यामुळे सदर योजनेत मोठया प्रमाणात गैरव्यवहार झा्याबाबत 
श्री.सजय चव्हाण याींनी सींबींिीत ववभागाकड ेतक्रार दाखल केली, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) अस्यास, पींचायत सममतीच्या कृर्ी ववभागाच्या प्रत्येक योजनेचे 
मु्यमपापन व चौकशी के्यास मोठया प्रमाणत गैरप्रकार झा्याबाबत श्री.सींजय 
चव्हाण याींनी मुख्य कायाकारी जज्हा पररर्द यवतमाळ याींच्याकड ेतक्रार ददली, 
हे ही खरे आहे काय, 
(५) अस्यास, याप्रकरणी प्रशासनाकडून कोणती कायावाही करण्यात आली व येत 
आहे ? 
  
श्री. एिनाथराि खिसे : (१) होय. अनुसूधचत जाती/नवबौध्द शेतकऱयाींना ववशेर् 
घ्क योजनेअींतगात व अनुसूधचत जमातीच्या शेतकऱयाींना आददवासी 
उपाययोजनेअींतगात ववदहर, बेलजोडी-रेडजेोडी, बैलगाडी इत्यादी घ्काींचा लाभ 
ददला जातो. 
(२) अनुसूधचत जाती/नवबौध्द शेतकऱयाींसाठी राबववण्यात येत असले्या ववशेर् 
घ्क योजनेच्या लाभार्थयाचं्या उत्पन्नाच्या प्रमाणपत्ावर खाडाखोड आढळून 
आलेली नाही. आददवासी उपाययोजनेअींतगात ननवडण्यात आले्या ज्या 
लाभार्थयांच्या उत्पन्नाच्या प्रमाणपत्ावर खाडाखोड आढळून आलेली आहे ते 
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लाभाथी दाररद्रय रेरे्खालील आहेत. दाररद्रय रेरे्खालील लाभार्थयानंा उत्पन्नाचे 
प्रमाणपत् सादर करण्याची आवश्यकता नाही. त्यामुळे प्रमाणपत्ावर नमुद अधिक 
उत्पन्न खोडून कमी दाखवनू प्रकरण मींजूर करण्याचा प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) श्री.सींजय चव्हाण याींनी जज्हाधिकारी, यवतमाळ याींच्याकड े तक्रार केली 
असून त्याची प्रत मुख्य कायाकारी अधिकारी, जज्हा पररर्द, यवतमाळ याींना 
ददली आहे. 
(४) नाही. 
(५) या प्रकरणी करण्यात आले्या चौकशीमध्ये लाभार्थयाचंी ननवड दाररद्रय 
रेरे्खालील अस्याबाबतच्या काडा (बीपीएल काडा) आिारे ननयमानुसार करण्यात 
आ्याचे आढळून आले. चौकशीत कुणीही दोर्ी आढळून आले नाहीत. 

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

िापूरिािी (िा.नगर, जर्.अहमदनगर) येथील शेििऱयाच्या  
शेिाि पर्पर गौि खतनर्ाचे उत्खनन िेल्याबाबि 

(३१) *  २९८४१   श्री.विर्य औटी (पारनेर) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) कापूरवाडी (ता.नगर, जज.अहमदनगर) येथील शतेकऱयाच्या शतेात परस्पर 
सुमारे २६ को्ी रुपयाींच्या गौण खननजाचे उत्खनन के्याबाबत ददनाींक ३१ 
ऑगस््, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) अस्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) अस्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानसुार बेकायदेशीर उत्खनन 
करणाऱया दोर्ीींववरुध्द शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथराि खिसे : (१), (२) व (३) मौजे कापूरवाडी ता.अहमदनगर, येथील 
ग् नीं.२६९ मध्ये दगडाचे अनधिकृत उत्खनन होत अस्याबाबत जममन 
मालकाकडून जुलै २०१५ मध्ये प्राप्त तक्रारीच्या अनुर्ींगाने मोजमाप घेतले असता 
सुमारे २७३११ ब्रास दगडाचे अवैि उत्खनन झा्याचे आढळून आले. त्यानुसार 
सींबींधिताींववरुध्द र्फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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िाळम्मािािी (िा.िरिीर जर्.िोल्हापूर) धरिग्र्ि 
आर्ही र्समनीपासून िांधचि असल्याबाबि 

(३२) *  २९१०१   श्री.सत्यर्ीि पाटील-सरुििर (शाहूिािी) :   सन्माननीय 
पुनिवसन ि मदि िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) काळम्मावाडी (ता.करवीर जज.को्हापूर) िरणग्रस्ताींनी घरादाराच्या, हक्काच्या 
जममनीचा त्याग करून ३५ वरे् झाली, हे खरे आहे काय, 

(२) अस्यास, डोंगर दऱयातनू ववस्थावपत झाले्या िरणग्रताींचे अदयाप पुनवासन 
न झा्याने प्रक्पग्रस्ताींच्या मुलाींची हेळसाींड झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) अस्यास, ९२ प्रक्पग्रस्त आजही जममनीपासून वींधचत आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) अस्यास, प्रक्पग्रस्ताींना हक्काच्या जममनी व त्याींच्या मुलाींना शासकीय 
सेवेत सामावनू घेणे बाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  

श्री. एिनाथराि खिसे : (१) अींशत: खरे आहे. 
     दिुगींगा प्रक्पादवारे बाधित १३६७ खातेदाराींचे ववस्थापन सािारणत: सन 
१९८० पासून ्प्प्या्प्प्याने झाले आहे. 
(२), (३) व (४) हे खरे नाही. 
     दिुगींगा प्रक्पातील ९ बुडीत गावे व वाड्याींमिील बाधिताींचे पुनवासन २९ 
वसाहतीींमध्ये करण्यात आले असून त्याींना १३०७ भुखडाींचे वा्पही करण्यात आले 
आहे. 
     पयाायी जममन ममळण्यास पात् १३६७ पकैी १३१० पात् प्रक्पग्रस्ताींना 
१३८४.४२ हे.आर. पयाायी जममनीचे वा्प करण्यात आलेले आहे. ५७ 
प्रक्पग्रस्ताींना पयाायी जमीन वा्प करणे अदयाप बाकी आहे. 
     या प्रक्पातील सवा पात् प्रक्पाग्रस्ताींना प्रक्पग्रस्त दाख्याींचे वा्प 
करण्यात आलेले आहे. प्रक्पग्रस्त दाखला िारकाींसाठी शासक्रकय व 
ननमशासक्रकय कायाालयातील ग् क व ड या सींवगाातील ५% पदाींवर 
प्राथम्यक्रम/आरक्षण ठेवण्यात आले आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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िन्नि िालुक्यािील वपशोर घाटाि एस.टी.बसला झालेला अपघाि 
  

(३३) *  ३३१९२   श्री.अब्ल दलु सत्िार (ससल्लोि), श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.अ्लम शेख (मालाि पजश्चम) :   सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वपशोर (ता.कन्नड) घा्ात एस.्ी.बसला झालेला अपघातात नाचनवेल येथील 
६५ वर्ीय मदहलेचा जागीच मतृ्यू झाला असून बस मिील २३ प्रवासी गींभीर 
जखमी झाले अस्याचे माहे मे, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस्यास, सदर अपघाताची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) अस्यास, चौकशीअींती सींबींधित वाहन चालकाींवर कारवाई करण्याबाबत 
तसेच मतृ व्यक्तीींच्या कु्ुींबबयास व जखमी प्रवाशाींना आधथाक मदत देण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ददिािर राििे : (१) व (२) होय. 
(३) चालकास आरोपपत् देण्यात आले आहे. अपघातात मतृ्यू झाले्या मदहला 
प्रवाशाच्या कु्ूींबला रु.१०,०००/- तात्कामलक मदत देण्यात आले असून त्याचे 
वारसास “पी” र्फॉमा देण्यात आला आहे. तथावप, मयत याींच्या नातेवाईकाींनी 
मा.न्यायालयात दावा दाखल केला अस्यामुहे नुकसान भरपाई अदा करता 
आलेली नाही. 
     सदर अपघातात २१ प्रवासी व कताव्यावरील चालक/वाहक असे २३ जण 
जखमी झाले आहेत. जखमी प्रवाशाींपैकी १४ जखमी प्रवाशाींना रु.१३,०००/- 
तात्कामलक आधथाक मदत देण्यात आली आहे.तसेच सवा जखमी प्रवाशाींना “पी” 
र्फॉमा देण्यात आले आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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अमळनेर (जर्.र्ळगाि) येथील िापी नदीच्या पात्रािनू  
अिैधररत्या िाळू उपसा होि असल्याबाबि 

  

(३४) *  २८५७०   श्री.गुलाबराि पाटील (र्ळगाि ग्रामीि), श्री.सशरीषदादा चौधरी 
(अमळनेर) :  सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) अमळनेर (जज.जळगाींव) येथील तापी नदीच्या पात्ातनू मोठया प्रमाणात 
अवैिररत्या वाळू उपसा होत अस्याचे माहे जुलै, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) अस्यास, अवैि वाळू उपसा करुन वाळुची वाहतुक करणाऱयाींववरुध्द 
एम.पी.डी.ए. अींतगात कारवाई करणाऱ याचा ननणाय राज्य शासनाने घेतला 
असतानाही येथील वाळू उपसा करणाऱ याींवर कोणतीही कारवाई करण्यात आली 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय , 
(४) अस्यास, चौकशीच्या अनुर्ींगाने वाळूचा अविै उपसा व वाहतुक 
करणाऱयाींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
श्री. एिनाथराि खिसे : (१) अमळनेर तालुक्यात वाळूच्या अवैि वाहतकूीची 
काही प्रकरणे दृष्ोत्पत्तीस आली आहेत. 
(२) “वाळू तस्कर” व “वाळू तस्करी” या सींज्ञाचा एम.पी.डी.ए. ॲक््, १९८१ मध्ये 
समावेश करण्याबाबत राज्य शासनाने घेतले्या ननणायानुसार, कें द्र शासनाच्या 
मान्यतेने ददनाींक १/१२/२०१५ रोजी अध्यादेश प्रख्यावपत करण्यात आला आहे. 
(३) व (४) अमळनेर तालुक्यात  ननदशानास आले्या गौण खननजाच्या अवैि 
उत्खनन व वाहतूकीच्याववरुध्द माहे एवप्रल, २०१५ ते नोव्हेंबर २०१५ या 
कालाविीत केले्या कारवाईत वाळूच्या अवैि वाहतकूीच्या १४८ प्रकरणात रुपये 
१७,८७,१००/- इतका दींड वसूल केला आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
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निी मुांबई ि सभिांिी (जर्.ठािे) येथे दगि खािीांमधनू उत्खनन 
 िरिाऱयाांििून दांि िसूल िरण्याबाबि 

 

(३५) *  ३५०९५   श्रीमिी िपृ्िी सािांि (िाांदे्र पूिव) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मभवींडी (जज.ठाणे) येथे दगड खाणीींमिून मोठया प्रमाणावर उत्खनन करण्यात 
येत अस्याने तहमसलदार, मभवींडी  याींनी खाण मालकाींवर १३० को्ीचा दींड 
के्याचे ददनाींक ०७ ऑगस््, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास ननदशानास आले, हे 
खरे आहे काय, 

(२) अस्यास, उक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) अस्यास, नवी मुींबई व मभवींडी पररसरात मोठया प्रमाणावर होणारे दगड 
खाणीतील उत्खनन थाींबववण्यासाठी तसेच खाण मालकाींकडून दींड वसूल 
करण्याबाबत शासनाने काय कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. एिनाथराि खिसे : (१) व (२) मौजे  दापोड,े ता. मभवींडी येथील एका 
खननपट्टािारकाने मींजूर क्षेत्ात व त्यालगतच्या क्षेत्ात केले्या उत्खननाची 
मोजमापे घेतली असता, त्याींनी अविै उत्खनन के्याचे ननदशानास आ्यावरुन 
सींबींधिताींवर रुपये १३७,८२,८२,५०३/- एवढ्या रकमेच्या दींडाचे आदेश तहसीलदार 
मभवींडी याींच्याकडून पारीत करण्यात आले आहेत. 
    सींबींधिताींनी दींडाच्या रकमेचा भरणा न के्याने त्याींचे मालकीच्या जममनीींवर 
गाव नमुना नींबर ७/१२ ला बोजा चढववण्यात आला आहे. 
    तहमसलदार मभवींडी याींचे आदेशाववरुध्द सींबींधिताींनी  उप ववभागीय अधिकारी 
मभवींडी याींच्याकड े दाखल केलेले अपील रे्फ्ाळण्यात आ्यावरुन त्याींनी अपर 
जज्हाधिकारी ठाणे याींच्याकड ेअपील दाखल केले असून, सदर अपील प्रलींबबत 
आहे. 
(३) ठाणे जज््यात मौजे तुभे, पावणे, कुकशेत, बोनसरी, मशरवणे या गावात 
सुरु असले्या ७० दगड खाणीची मोजणी करण्यात आली असून, प्राप्त मोजणी 
अहवालानुसार ५२ खननपट्टािारकाींनी केले्या ज्यादा उत्खननाबाबत 
स्वाममत्विनाची व व्याजाची रकमेपैकी ४,०१,७४,९९०/-  इतकी रक्कम वसूल 
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करण्यात आली आहे. उवाररत रक्कम रु.१,५१,९७,२८०/- वसूलीची कायावाही सुरु 
आहे. उवाररत १८ खननपट्टयाींचा मोजणी अहवाल प्राप्त होताच ननयमानुसार 
कारवाई करण्याचे ननयोजजत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही 

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

िसना ि िाांगिा (िा.िोरेगाि, जर्.सािारा) उपसार्लससांचन योर्नेच्या 
प्रिल्पग्र्ि शिेिऱयाांच्या ७/१२ उिाऱयािरील पुनिवसनाच्या नोंदी िाढण्याबाबि 

(३६) *  ३८५७६   श्री.शसशिाांि सशांदे (िोरेगाि) :   सन्माननीय पुनिवसन ि 
मदि िायव मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) वसना व वाींगणा (ता.कोरेगाव, जज.सातारा) उपसाजलमसींचन योजनेमध्ये ज्या 
शेतकऱयाींच्या जममनी सींपाददत करण्यात आ्या त्या शेतकऱयाींचे पनुवासन करुन 
शेतकऱयाींच्या ७/१२ च्या उताऱयावर पुनवासनाचे मशक्के मारण्यात आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 

(२) अस्यास, ७/१२ उताऱयावर पुनवासनाचे मशक्के मार्यामुळे शेतकऱयींना 
जममनीचे व्यवहार करण्यास अडचणी ननमााण झा्यामुळे ७/१२ उताऱयावरील 
पुनवासनाचे मशक्के उठववण्याबाबत मागणी तेथील लोकप्रनतननिीींनी अनेकवेळा 
करुन तसेच पनु्हा ददनाींक १५ डडसेंबर, २०१४ रोजी मा.महसूल, मींत्रयाींकड े केली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस्यास, प्रक्पग्रस्त शेतकऱयाींच्या ७/१२ उताऱयावरील पनुवासनाचे मशक्के 
उठववण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खिसे : (१) हे खरे नाही. 
     वसना व वाींगना उपसा मसींचन योजनेच्या लाभक्षेत्ातील शतेकऱयाींच्या 
जममनीवर इतर हक्कात पनुवासनासाठी राखीव ठेवण्याचे शेरे नोंदववण्यात आले 
होते. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
     ७/१२ उताऱयावरील पनुवासनाचे शेरे उठववण्याची मागणी लोकप्रनतननिीींनी 
केलेली आहे. तथावप, वसना-वाींगणा च्या लाभक्षेत्ातील शेरे उठववण्याचा प्रस्ताव 
अमान्य करण्यात आला आहे. पुनवासनासाठी राखीव शरेे असले्या शतेकऱयाींना 
देखील ववभागीय आयुक्ताींच्या परवानगीने शेतीचे व्यवहार करता येतात. 
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(३) वसना व वाींगना च्या लाभक्षेत्ातील १४५०० शतेकऱयाींच्या ७/१२ वर इतर 
हक्कात पनुवासनासाठी राखीव असे शेरे ठेवण्यात आले होते त्यापकैी स्लॅबपात् 
नसले्या १४२९६ खातेदाराींच्या ७/१२ पनुवासनासाठी राखीव अस्याचे शेरे 
उठववण्यात आले असून केवळ २०४ स्लॅबपात् खातेदाराींच्या ७/१२ वर सदर शेरे 
ठेवण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

महावििरिने राज्यािील १६ लाखाांपिैी १२ लाख िृषीपांपाांचा  
बेिायदा िीर् लोि िाढविल्याबाबि 

  

(३७) *  २८५६३   श्री.छगन भुर्बळ (येिला) :   सन्माननीय ऊर्ाव मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) सन २०१४ मध्ये महाववतरणने राज्यातील १६ लाखाींपैकी १२ लाख कृर्ीपींपाींचा 
बेकायदा वीज लोड वाढवव्याचे दाखवनू कृर्ीपींपिारक शेतकऱयाींकडून रुपये २७१ 
को्ी तर राज्य शासनाकडून रुपये ६३१ को्ी याप्रमाणे ९०२ को्ी रुपये 
कीं पनीला अधिकचा महसूल प्राप्त करून ददला आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) अस्यास, थडा पा्ी ऑडी् करण्याचे आदेश शासनाने ददले आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) अस्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) अस्यास, चौकशीच्या अनरु्ींगाने थडा पा्ी ऑडी् करण्यात आले आहे काय, 
(५) अस्यास, थडा पा्ी ऑडी्मध्ये दोर्ी आढळणाऱया व बेकायदा वीज लोड 
वाढववणाऱया अधिकाऱयाींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे 
(६) नस्यास, ववलींबाची करणे काय आहेत ? 

  
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१)  हे खरे नाही. 
(२) व (३) कृर्ी ग्राहकाींचा प्रत्यक्ष जोडभार आ ण कृर्ी ग्राहकाींचा प्रत्यक्ष वापर 
आ ण त्याींना देण्यात येणारी वीज देयके याबाबत सखोल अ्यास करण्यासाठी 
म.रा.वव. मींडळ सूत्िारी कीं पनी अींतगात तज्ञ व्यक्तीींच्या सममतीची ननयुक्ती 
करण्यात आली आहे. 
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(४) तज्ञ सममतीचे कामकाज प्रगतीपथावर असून सममतीचा अहवाल अदयाप 
प्राप्त झालेला नाही.  
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

राज्यािील सहिारी दगु्धसांघाचे ४५ िोटी रुपये शासनाने थिविल्याबाबि 

(३८) *  २८४१६   श्री.राधािृष्ट् ि विखे-पाटील (सशिी), श्री.पथृ् िीरार् चव्हाि 
(िराि दक्षिि), श्री.नसीम खान (चाांददिली), िॉ.सांिोष टारफे (िळमनुरी), 
श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.विर्य ििटे्टीिार 
(रा म्हपूरी), अॅि.यशोमिी ठािूर (तििसा), श्री.विरेंद्र र्गिाप (धामणगाव रेल्वे) 
श्री.अममत देशमुख (लातूर शहर) :   सन्माननीय दगु् धवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील सहकारी दिु सींघाकडून खरेदी केले्या अनतररक्त दिुाच्या, दोन 
मदहन्याींच्या बबलापो्ी सुमारे ४५ को्ी रुपये शासनाने थकववले अस्यामुळे दिु 
सींघासह शतेकऱयाींच्या अडचणीत वाढ झा्याची बाब माहे ऑगस््, २०१५ वा त्या 
दरम्यान ननदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) अस्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने  चौकशी केली आहे काय, 
(३)अस्यास, चौकशीत काय आढळून आहे व त्यानसुार प्रलींबबत देयके अदा 
करण्यासाठी शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथराि खिसे : (१), (२) व (३) सन २०१४-२०१५ या वर्ाात माहे 
ऑक््ोबर २०१४ पासून राज्यात अनतररक्त दिुाचा प्रश्न ननमााण झा्यामूळे 
शेतकऱयाींच्या दहताकरीता शासनाने सहकार दिू सींघाकडील अनतररक्त दिू 
शासकीय दिू खरेदी दराने जस्वकारले. अनतररक्त  दिुाच्या पररजस्थतीनुसार सदर 
दिू जस्वकृतीची मुदत शासनाने वेळोवळी वाढववली. सदर मुदत ऑगस््, २०१५ 
पयतं वाढववण्यात आली. अनतररक्त स्वरुपात घेण्यात आले्या माचा, २०१५ 
पयात दिूाचा खचा हा सन २०१४-१५ चया दिू खरेदीच्या उपलब्लि तरतदूीतनू 
भागववण्यात आला. तसेच सन २०१५-१६ साठी प्राप्त अथासींकज्पय तरतदूीतून 
पुनववाननयोजनाने माहे जनू, २०१५ पयतं दिू खरेदीची देयके अदा करण्यासाठी 
ननिी उपलब्लघ करुन देण्यात आला. 
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    त्यापढुील सहकारी दिू सींघाच्या देयकाींकरीता आधथाक तरतदू करण्यासाठी 
पुरवणी मागणी, आकजस्मकता ननिीदवारे ननिी उपलब्लि करुन देण्याची कायावाही 
शासनाकडून करण्यात आली. सदर ननिी उपलब्लि करुन देताना ववत्तीय प्रक्रीया 
पूणा करण्यास जो कालाविी लागला त्यामुळे ववलींब झाला हे खरे आहे. तथावप, 
सदय:जस्थतीत दिू खरेदीपो्ी देय असलेला सींपूणा ननिी सहकारी सींघाींना ववतरीत 
करण्यात आलेला असून कोणतीही देयके प्रलींबबत नाहीत. 
(४) ननरींक. 

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

राज्यािील मु्लीम समार्ाला आरिि देण्याबाबि 
  

(३९) *  ३०४२१   श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.अ्लम शेख (मालाि पजश्चम) :   सन्माननीय अल्पसांखयाांि वििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील मुस्लीम समाजाला मा.मुख्यमींत्रयाच्या आश्वासनानसुार आरक्षण 
देण्यासाठी ददनाींक ७ व ८ सप् े्ंबर, २०१५ रोजी राज्यातील सवा जज्हाधिकारी 
याींना ननवेदने ददली अस्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस्यास, मा.मुख्यमींत्रयाच्या आश्वासनानुसार राज्यातील मुस्लीम समाजाला 
आरक्षण देण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) अदयाप कायावाही केली नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खिसे : (१) होय, 
राज्यातील जज्हाधिकारी याींना ददलेली काही ननवेदने शासनास प्राप्त झाली 
आहेत.   
(२) सामान्य प्रशासन ववभाग, दद.९ जुलै,२०१४ रोजीच्या अध्यादेशादवारे मुजस्लम 
समाजासाठी ५% आरक्षण देण्यात आले होते. याबाबत मा. उच्च न्यायालयाने 
दद.१४/११/२०१४ रोजी अींतररम ननणाय ददला असून उपरोक्त अध्यादेश अजस्तत्वात 
असेपयतं उक्त कालाविीतील शासकीय व अनदुाननत शैक्ष णक सींस्थेमध्ये 
प्रवेशासाठी व शासकीय सेवेतील भरतीसाठी ददलेले आरक्षण अबाधित ठेवण्यात 
आले आहे. सदर अध्यादेशाचे ददनाींक २३/१२/२०१४ पयतं कायदयात रुपाींतर न 
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झा्याने व्यपगत झाला. या प्रकरणी महा अधिवक्ता, महाराषर राज्य याींचे 
मागादशान घेण्यात आले. सदर प्रकरण मा.उच्च न्यायालयात अींनतम ननणायासाठी 
प्रलींबबत आहे. त्यामुळे मा.उच्च न्यायालयाचा अींनतम ननणाय झा्यावर पढुील 
आवश्यक ती कायावाही करणे योग्य होईल. 
(३) प्रश्न उद् ्ावत  नाही. 

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

विदभाविील ४० हर्ार ऑटोररिा चालि बेरोर्गार होिार असल्याबाबि 
  

(४०) *  ३८०६८   श्री.विर्य ििटे्टीिार (रा म्हपूरी) :   सन्माननीय पररिहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) राज्यातील ्ॅक्सी परवाना नतूणीकरण न केले्या आ ण १५ वर्ा पुणा झालेले 
ऑ्ोररक्षा जागेवरच स्कॅ्रप करण्याचा आदेश राज्याचे पररवहन आयुक्त 
कायाालयाने ददनाींक २९ ऑक््ोंबर, २०१५ रोजी जारी के्यामुळे ववदभाातील 
जवळपास ४० हजार ऑ्ोररक्षा स्कॅ्रप होणार असून तेवढयाींच ऑ्ोररक्षा िारक 
बेरोजगार होणार अस्याचे  माहे ३० ऑक््ोंबर, २०१५ रोजी वा त्या सुमारास 
ननदशानास आले आहे हे खरे आहे काय, 

(२) अस्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) अस्यास, चौकशीअींती ववदभाातील ४० हजारो ऑ्ोररक्षा चालकाींवर 
बेरोजगाराची वेळ येवू नये याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नस्यास, ववलींबाची करणे काय आहेत ? 
 
श्री. ददिािर राििे : (१) हे खरे नाही. 
    तथावप, जे परवानािारक ददनाींक १५.१२.२०१५ पयतं परवाना नतुनीकरण 
करणार नाहीत असे परवाने कायमचे रद्द करणे व त्याींना नव्याने लॉ्री पध्दतीने 
देण्यात येणाऱया परवान्याींमध्ये अपात् ठरववण्याच्या सुचना पररवहन आयुक्त 
कायाालयामार्फा त राज्यातील सवा पररवहन कायाालयाींना ददनाींक २९.१०.२०१५ च्या 
पत्ादवारे देण्यात आ्या आहेत. तसेच अविै प्रवासी वाहतकू करणाऱया 
ऑ्ोररक्षाींववरुध्द मोदहम राबवून सदर ऑ्ोररक्षा ताींबत्कदृषट्या पुनावापराकरीता 
अपात् करावयात अशा सूचना दद्या आहेत. 
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(२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) ववदभाातील रद्द व व्यपगत झाले्या एकूण ३२१८३ ऑ्ोररक्षा परवान्याींपैकी 
केवळ ४९५६ परवाने नतुनीकरण करण्यात आले आहेत. शासनाने रद्द/व्यपगत 
झाले्या ऑ्ोररक्षा परवान्याींच्या नतुनीकरणासाठी ददनाींक ०१.१०.२०१५ च्या 
शासन ननणायातील कालमयाादेत , वेळोवेळी सुिारणा करुन ददनाींक १६.११.२०१५, 
ददनाींक ३०.११.२०१५ व ददनाींक १५.१२.२०१५ पयतं परवाना नुतनीकरणाकरीता 
मुदतवाढ ददली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

सोलापूर जर्ल््यािील आत्महत्याग्र्ि शेिि-याांच्या 
 िुां टुांबबयाांना आधथवि मदि न समळाल्याबाबि 

  

(४१) *  ३५५३३   श्री.बबनराि सशांदे (माढा) :   सन्माननीय पनुिवसन ि मदि 
िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर जज््यामध्ये गत ९ मदहन्यामध्ये तब्लबल २९ शतेक-याींनी 
आत्महत्या केले्या आहेत. मात् या शतेक-याींपैकी शासनाने र्फक्त ३ शतेक-याींना 
आधथाक मदत ददलेली आहे. केवळ, शासनाच्या ननकर्ाींमुळे आत्महत्याग्रस्त  
कु्ुींबबयाींना आधथाक मदतीपासून वींधचत रहावे लागले आहे, हे माहे सप् े्ंबर,२०१५ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) अस्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) अस्यास, चौकशीअींती कजाबाजारी, नावपकी व अन्य कारणाींमुळे 
आत्महत्याग्रस्त शेतक-याींच्या कुीं ्ुींबबयाींना तातडीने मदत ममळावी म्हणनू 
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खिसे : (१), (२) व (३) आत्महत्याबाबत मतृ शेतकऱयाींच्या 
वारसाींना मदत देण्यासाठी जज्हास्तरावर सममती गदठत करण्यात आली असून 
सदर सममती मार्फा त आत्महत् या प्रकरणाींची ननकर्ानुसार तपासणी करुन पात् 
प्रकरणे ठरववण्यात येतात. 
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     सोलापूर जज््यात माहे जानेवारी, २०१५ ते सप् े्ंबर, २०१५ या कालाविीत 
३२ शतेकरी आत्महत्या प्रकरणे ननदशानास आली आहेत. त्यापकैी तपासणीअींती 
शासनाच्या प्रचमलत ननकर्ाींनुसार ०३ प्रकरणी पात् ठरली असून २५ प्रकरणे 
अपात् ठरली आहेत. उवाररत ०४ प्रकरणाींची चौकशी सुरु आहे. 
     पात् प्रकरणी मयत शेतकऱयाींच्या कु्ुींबबयाींना ननकर्ानुसार मदत देण्यात 
आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

िर्वि (जर्.रायगि) िालुक्यािील उल्हास आणि धचल्लार 
नदीिनू बेिायदा िाळू उपसा होि असल्याबाबि 

  

(४२) *  ३३५५८   श्री.सुरेश लाि (िर्वि), श्री.जर्िेंद्र आव् हाि (मुांरा ा िळिा), 
श्री.पाांिुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.किसन िथोरे (मुरबाि), श्री.हसन मुश्रीफ 
(िागल) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) कजात (जज.रायगड) तालुक्यातील उ्हास आ ण धच्लार नदीतनू 
ददवसाढवळया राजरोसपणे अनेक दठकाणी बेकायदा वाळू उपसा सुरु आहे, हे खरे 
आहे काय, 

(२) अस्यास, याबाबत स्थाननक जनतेनी तसेच सामाजजक कायाकत्यानंी कजात 
तहमसल कायाालयाच्या ही बाब ननदशानास आणनू देखील सुध्दा कोणतीच कारवाई 
केली जात नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस्यास, त्यामुळे हजारो ब्रास वाळूचा उपसा करुनही महसूल खात्याकड े
रॉय््ी भरण्यात येत नस्याने शासनाचा लाखो रुपयाचा महसूल बडुत आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) अस्यास, य्ाब्ाब  शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(५) अस्यास, चौकशीच्या अनरु्ींगाने दोर्ी असणाऱया अधिकाऱयाींवर शासनाने 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथराि खिसे : (१), (२), (३), (४) व (५) कजात तालुक्यात गौण 
खननजाच्या अवैि उत्खनन व वाहतूकीस आळा घालण्यासाठी मींडळननहाय पथके 
स्थापन करण्यात आली आहेत. सदर पथकाने केले्या तपासणीत वाळूच्या अवैि 
उत्खनन व वाहतूकीची काही प्रकरणे दृष्ोत्पत्तीस आली आहेत. त्यानुसार 
ददनाींक १ एवप्रल, २०१५ ते ददनाींक १८ डडसेंबर २०१५ या कालाविीत वाळूच्या 
अवैि उत्खनन/वाहतकूीच्या २३ प्रकरणात रुपये ३३,२२,९६५/- एवढा दींड 
आकारण्यात आला असून, २ प्रकरणात र्फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येऊन, ३ 
आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

पुिे येथील िॉ.विखे पाटील फाउां िशेनला ददलेल्या र्समनीबाबि 

(४३) *  ३८८३६   श्री.नरेंद्र पिार (िल्याि पजश्चम) :   सन्माननीय महसूल 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) पुणे येथील डॉ.ववखे पा्ील र्फाउीं डशेनला महाराषर शासनाने शासकीय जमीन 
दद्यामुळे भारताचे ननयींत्ण व महालेखापाल याींनी त्याींच्या सन २०११ च्या 
महसूली जमाबींद लेखा पररक्षणात शासनाचा ७३.९८ लाख इतका तो्ा झाला 
अस्याचे  नमुद केले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) अस्यास, जज्हाधिकारी पुणे याींनी या प्रकरणी चौकशी करुन कारवाई 
करण्याचे आश्वासन ददलेले असून, याबाबतीत दहींद ू ववधिज्ञ पररर्देने 
मा.मुख्यमींत्रयाींकड े तक्रार करुन सदर रक्कम वसुल करण्यासाठी मागणी केली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस्यास, याबाबत जज्हाधिकारी पुणे, याींनी चौकशी केली आहे काय, 
(४) अस्यास, चौकशीच्या अनरु्ींगाने  डॉ.ववखे पा्ील र्फाऊीं डशेनकडून याप्रकरणी 
७३.९८ लाखाींची व त्यावरील व्याजाची वसुली करण्याबाबत कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथराि खिसे : (१) होय. 
(२) होय. 
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(३) (४) व (५) प्रस्तुत प्रकरणी महालेखापाल याींनी लेखा परीक्षण अहवालात 
नमूद केलेली  वसुलीची रक्कम त्वररत शासन जमा करणेबाबत जज्हाधिकारी, 
पुणे याींचेकडून दद. २७/७/२०१२ तसेच दद. १/७/२०१३ अन्वये सदर सींस्थेस नो्ीसा 
देण्यात आ्या होत्या. त्यास अनुसरुन सींस्थेने त्याींचे म्हणणे सादर केले आहे. 
यासींदभाात जज्हाधिकारी याींनी शासनास अहवाल सादर केला असून सदर 
अहवालाची तपासणी करुन प्रचमलत ननयमातील तरतदुीनसुार पढुील उधचत 
कायावाही करण्याची तजवीज ठेवलेली आहे. 

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

मौरे् अदहरे, (िा.हिेली, जर्.पिेु) येथील ग्राम्थाांचे पनुिवसन  
२५ िषाांपासून प्रलांबबि असल्याबाबि 

(४४) *  ३५७३१   श्री.सभमराि िापिीर (खिििासला) :   सन्माननीय पनुिवसन 
ि मदि िायव मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मौजे अदहरे (ता.हवेली, जज.पुणे)  येथील ग्रामस्थाींचा सन १९८९ मध्ये 
पुनवासनाचा ननणाय होवून दे खल पुनवासनाचा प्रश्न गे्या २५ वर्ापंासून प्रलींबबत 
अस्याचे माहे सप् े्ंबर २०१५ वा त्या दरम्यान ननदशानास आ्याचे खरे आहे 
काय, 

(२) अस्यास, सदर ननणायानुसार क्रकती कु्ुींबबयाींचे पनुवासन जाहीर करण्यात 
आले त्यापकैी क्रकती कु्ुींबबयाींचे प्रत्यक्ष पनुवासन करण्यात आले तसेच पनुवासन 
करण्यात आले्या क्रकती प्लॉ् िारकाींना शतेकरी अस्याचा पुरावा दयावा 
लागला आहे, 
(३) अस्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) अस्यास, ग्रामस्थाींचे पुनवासन तात्काळ करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नस्यास, ववलींबाची  कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. एिनाथराि खिसे : (१) हे खरे नाही. 
     मौजे आहीरे ता.हवेली येथील ववस्थावपताींना सन १९९१ मिील मींजूर 
यादीनसुार १११ कु्ुींबीयाींना १९९१ मध्येच प्लॉ् वा्प करण्यात आले आहे. तर 
उवारीत ४० ववस्थापीताींचे पुनवासन जुलै, २०१४ ला आ ण ६ कु्ुींबाना २०१५ मध्ये 
प्लॉ् वा्प करण्यात आले आहे. 
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(२) सन १९९१ साली १११, सन २०१४ साली ४० व सन २०१५ मध्ये ६ अशा 
एकूण १५७ बािीताींना १९७ प्लॉ्चे वा्प आदेश करण्यात आलेले आहेत. 
त्याींपैकी ९ कु्ुींबीयाींना प्लॉ्चा ताबा देणे बाकी आहे. कोणत्याही प्लॉ् िारकास 
शेतकरी अस्याचा पुरावा दयावा लागलेला नाही. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

ससून िॉि मत््योद्योग सहिारी सोसायटी मयावददि मुांबई  
या सा्ं थेच्या व्यि्थापनाने िेलेला गैरव्यिहार 

  

(४५) *  ३१७१४   श्री.मनोहर भोईर (उरि) :   सन्माननीय मत््य व् यिसाय 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) ससून डॉक मत्स्योदयोग सहकारी सोसाय्ी मयााददत, मुींबई या सींस्थेच्या 
व्यवस्थापनाने केले्या अपहाराची चौकशी करण्याची मागणी सन २०१२ पासून 
वारींवार शासनाकड ेकेली जात आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) अस्यास, उक्त प्रकरणी मा.मत्स्यव्यवसाय मींत्ी, याींच्याकड े श्री.देवचींद 
जनादान कोळी याींनी ददन्ांक २३ जनू, २०१५ रोजीच्या सुमारास एका 
ननवेदनादवारे या सींस्थेच्या आधथाक व्यवहाराची व सभावतृ्ताींताची वररषठ 
लेखापररक्षकाींमार्फा त चौकशी करण्याची मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) अस्यास, चौकशीच्या अनरु्ींगाने दोर्ी असणाऱयाींवर शासनाने काय कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
श्री. एिनाथराि खिसे : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) व (४) सदर प्रकरणी उपननबींिक सहकारी सींस्था (मत्स्य) याींचेमार्फा त चौकशी 
सुरु आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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औरांगाबाद जर्ल््याि िाळूपट्टटयाांचा सललाि िेळेि न  
झाल्याने िाळू ि्िरीि िाढ झाल्याबाबि 

  

(४६) *  ३८२८९   श्री.प्रशाांि बांब (गांगापूर) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) औरींगाबाद जज््यात वाळूपट्टटयाींचा मललाव वेळेत न झा्यामुळे अविै 
वाळुच्या तस्करीतनू जवळपास १०० को्ी रुपयाींची उलाढाल झाली असून 
शासनास एक रुपयाचाही महसुल ममळाला नाही, हे खरे आहे काय , 

(२) अस्यास, वाळुपट्टटयाींचा मललाव न झा्यामुळे वाळूींची चोर्ी वाहतुक व 
उपसा थाींबववण्यात प्रशासनाने दलुाक्ष के्याने शासनाचे प्रचींड नकुसान झाले आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) अस्यास, चौकशीच्या अनरु्ींगाने दलुाक्ष करणाऱया अधिकारी व कमाचाऱयाींवर 
कारवाई करण्याबाबत, वाळूपट्टयाींचा मललावाच्या पध्दतीत सुिारणा करुन महसूल 
वाढववण्याबाबत व वाळू तस्करी रोखण्याबाबत शासनाने काय कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
श्री. एिनाथराि खिसे : (१) व (२)  अशी बाब ननदशानास आली नाही. 
(३) व (४) वाळू/रेती ननगाती िोरणातील तरतदूीनसुार वाळू/रेती उत्खननाकररता 
पयाावरण अनुमती घेणे आवश्यक आहे. त्यानुसार सन २०१५-२०१६ या वर्ााकरीता 
वाळू/रेती उत्खननासाठी पयाावरण अनुमतीचे प्रस्ताव जुलै, २०१५ मध्ये 
सममतीकड े सादर करण्यात आले हते. सदर प्रस्तावाबाबत सींबींधित सममतीने 
वेळोवेळी उपजस्थत केले्या बाबीींची पतूाता करुन, पयाावरण अनुमती प्राप्त 
झाले्या वाळूग्ाींच्या मललावाची प्रक्रक्रया सुरु करण्यात आली आहे. उवाररत 
वाळूग्ाींबाबत  सदर सममतीने उपजस्थत केले्या बाबीींची पूताता करुन पयाावरण 
अनुमती प्राप्त करुन घेण्याची कायावाही सुरु आहे. 
     औरींगाबाद जज््यामध्ये गौण खननजाींचे अविै उत्खनन/वाहतूकीस आळा 
घालण्यासाठी जज्हास्तरावर व तालुकास्तरावर पथके गठीत करण्यात आली 
आहे. तसेच जज्हाधिकारी औरींगाबाद याींनी गावपातळीवर दक्षता सममती 
नेमण्याच्या सूचना सवा तहमसलदार याींना दद्या आहेत. औरींगाबाद जज्हयात 
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एवप्रल, २०१५ ते नोव्हेंबर, २०१५ या कालाविीत गौण खननजाच्या अवैि 
वाहतूकीच्या ४९७ प्रकरणात रु. १,६८,५४,५९१/- इतका दींड वसूल करण्यात आला 
असून, ३१ गुन्हे दाखल करण्यात येऊन, ११ आरोपीींना अ्क करण्यात आली 
आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

मािगाि (िा.िुिाळ, जर्.ससधुदगुव) खोऱयाि दिुानिाि पररसरािील  
वि्थावपिाांचे अद्याप पुनिवसन न झाल्याबाबि 

(४७) *  ३४६२०   श्री.िैभि नाईि (िुिाळ) :   सन्माननीय पनुिवसन ि मदि 
िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) माणगाव (ता.कुडाळ, जज.मसिदुगुा) खोऱयात दकुानवाड पररसरात कली नदीवर 
हेात असले्या ्ाळींबा िरण प्रक्पामुळे नेरुर, क.नारुर, चारे्फली, पुळास, 
वसोली, उपवड े साक्रकड े व आींजजवड े ही गावे बुडीत क्षते्ात येत असून त्यामुळे 
सुमारे ३००० कु्ुींबे ववस्थावपत तर १७०० हेक््र जमीन बुडीताखाली येत असून 
यात ववस्थावपत झाले्या कु्ुींबबयाींचे अदयापी पनुवासन करण्यात आलेला नाही हे 
खरे आहे काय, 
(२) अस्यास, उक्त ववस्थावपताींचे पनुवासन अदयापी झाले नस्यामुळे ्ाींळबा 
िरणग्रस्त पनुवासन कृती सममती, मुींबई याींनी ्ाळींबा िरण कायम रद्द करण्याची 
मागणी केली आहे हेही खरे आहे काय, 
(३) अस्यास, उक्त प्रकरणी श्ासन्ाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) अस्यास, याबाबत ववस्थावपताींचे पनुवासन करण्याबाबत शासनाने कोणती   
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नस्यास, ववलींबाची  कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनाथराि खिसे : (१) अींशत: खरे आहे. 
    तळींबा प्रक्पामुळे मौजे चारे्फली, पुळास, वसोली, साकीड,े नेरुर व नारुर ही 
६ गावे पुणात:व अींजीवड े हे गाव अींशत: बाींिी  होणार आहे. बुडीताखालील क्षेत् 
१५४०.५२ हे.आर. असून बुडील क्षेत्ातील १५७६ कु्ुींबे ववस्थापीत होणार आहेत. 
बाधित गावाचे पनुवासन पळुास, ननवजे, आींबेरी आ ण केरवड े वसाहत येथे 
करण्यात येणार असून पुनवासीत गावठाणाींमध्ये देय नागरी सुवविाींची कामे 
प्रगतीपथावर आहेत. तथावप, अदयाप कोणाचेही ववस्थापन झालेले नाही. 
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(२) अींशत: खरे आहे. 
    िरणाचे काम पुणा होण्यास ववलींब होत अस्यामुळे सदर काम 
थाींबववण्याबाबत ्ाळींबा िरणग्रस्त कृती सममतीने ददनाींक ०६.१२.२०१२ रोजीच्या 
ननवेदनादवारे शासनाकड ेमागणी केली आहे. 
(३) व (४) पनुवासनाची कामे प्रगतीपथावर असून ती घळभरणी पुवी पुर्ण होणे 
अपेक्षीत अस्याने चौकशी करण्याचा प्रश्न उद् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

िामठी (जर्.नागपूर) रोििरील फॉरे्ट िॉलनी शरे्ारच्या 
शासिीय र्समनीिर झालेले अतििमि 

(४८) *  ३४६३६   श्री.डि मल्लीिार्ूवन रेड्िी (रामटेि) :   सन्माननीय महसूल 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) कामठी (जज.नागपूर) रोडवरील लाल गोदाम पररसरातील र्फॉरेस्् कॉलनी 
शेजारच्या शासकीय जममनीवर अनतक्रमण करुन अविै कब्लजा के्याचे माहे 
ऑगस््, २०१५ च्या पदह्या आठवड्यात ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 

(२) अस्यास, या वाढत्या अनतक्रमणामुळे नारा डपेो व सेममनरी दह्स येथील 
असले्या कायाालयाच्या शजेारच्या जममनीवर ही अविै घरे बािण्यात आली 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस्यास, शासक्रकय जममनीवर केलेले  अनतक्रमण उठववण्याबाबत व केलेले 
बाींिकाम पाडण्यासाठी शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  

श्री. एिनाथराि खिसे : (१), (२) व (३) मौजे इींदोरा खसरा क्रमाींक १०६/२ 
न.भू.क्र.५३६/१  या शासकीय जमीनी पकैी ९००० चौ. रू्फ् जागेवर २ अनतक्रमण 
िारकाींनी अनतक्रमण के्याची बाब ऑगस््, २०१५ मध्ये ननदशानास आली आहे. 
सदर अनतक्रमण काढण्याबाबत अनतक्रमण िारक याींना नो्ीस ददली असून 
ननयमानुसार दींडात्मक कायावाही करुन अनतक्रमण काढण्याबाबत ननदेश ददले 
आहेत. सदर कायावाहीच्या ववरोिात अपर जज्हाधिकारी, नागपरू याींच्याकड े
दाखल झाले्या व्दितीय अवपलामध्ये दद. १७.११.२०१५ रोजी आदेश पाररत होऊन 
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उपववभागीय अधिकारी, नागपूर याींना नव्याने सुनावणी घेऊन आदेश पाररत 
करण्याबाबत कळववण्यात आलेले असून उपववभागीय अधिकारी, नागपूर 
याींच्याकड े कायावाही सुरु आहे. नारा डपेो तसेच सेममनरी दहल येथील 
कायाालयाच्या शेजारच्या जममनीवर कोणतेही अनतक्रमण आढळून आलेले नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

मुांबईि िीिा प्रिार वििससि िरण्याच्या नािाखाली शासिीय भूखांिाांचा 
िापर व्यापारी िापरा िरीिा होि असल्याबाबि 

(४९) *  ३३६५७   श्री.सुतनल प्रभू (ददांिोशी) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मुींबईत क्रीडा प्रकार ववकमसत करण्याच्या नावाखाली, मार्फक दरात शासकीय 
भूखींड ममळवनू व्यापारी वापर के्याप्रकरणी मुींबई उपनगर जज्हाधिकारी याींनी 
खार जजमखान्याचा सरकारी भाडपेट्टा दद. २९.९.२०१२ रोजी वा त्यासुमारास रद्द 
करण्याचा ननणाय घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) तसेच, मुींबई क्रक्रके् असोमसएशनने देखील भूखींडाचा गैरवापर के्या प्रकरणी 
भाडपेट्टा रद्द करुन भूखींड ताब्लयात घेण्यात येणार आहे काय, 
(३) अस्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) अस्यास, चौकशीच्या अनुर्ींगाने भुखडाींचा गैारवापर के्याप्रकरणी सदर 
भुखींड शासनाच्या ताब्लयात घेण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत, 

  
श्री. एिनाथराि खिसे : (१) मौजे खार, ता. अींिेरी, जज. मुींबई उपनगर येथील 
उपनगर योजना क्रमाींक VII न. भू. क्र. १५४, प्लॉ् नीं. ७३१ क्षेत् ८६४० चौ. मी. 
या खार जजमखाना याींना भाडपेट्याने ददले्या जममनीबाबत अ्ी व शतीचा 
शताभींग झा्याचे आढ्याने जज्हाधिकारी, मुींबई उपनगर याींच्या दद.२८.९.२०१५ 
रोजीच्या आदेशान्वये सदर जागा शासन जमा करण्याचे आदेमशत करण्यात आले. 
सदर आदेशावरील अपर आयुक्ताींकड ेदाखल करण्यात आले्या अवपल प्रकरणी 
“जैसे थे” परिव्थि ी ठेवण्याचे आदेमशत करण्यात आले आहे. 
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(२) याबाबत लेखी तक्रार / ननवेदन जज्हाधिका-याींकड े प्राप्त झालेले नाही.   
(३), (४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

रोहा (जर्.रायगि) िालुक् याि अििाळी पािसाने  
आांबा ि िार्ू बागायिदारांचे झालेले नुिसान 

(५०) *  ३१२१६   श्री.धैयवशील पाटील (पेि), श्री.सुभाष उफव  पांडििशेठ पाटील 
(असलबाग) :   सन्माननीय पुनिवसन ि मदि िायव मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) रायगड जज््यातील रोहा तालुक् यात माहे रे्फब्रुवारी व माचा, २०१५ मध्ये 
अवकाळी पावसाने शेकडो आींबा व काजू बागायतदाि्ाचें लाखो रुपयाींचे नकुसान 
झाले, हे खरे आहे काय, 
(२) अस्यास, रोहा तालुकयात २८७० नुकसानग्रस् त बागायतदार खातेदाराींसाठी ३ 
को्ी १६ लाख ८२ हजार रुपये शासनाकडून मींजूर होवनू सदर ननिी ददनाींक २९ 
जून, २०१५ रोजी तहमसलदार, रोहा याींच्याकड ेजमा करण्यात आला, हे खरे आहे 
काय, 
(३) अस्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) अस्यास, चौकशीअींती उक्त २८७० नुकसानग्रस् त बागायतदाराींना नुकसान 
भरपाई तात्काळ देण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत  ? 
  
श्री. एिनाथराि खिसे : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) होय. 
(४) ता.रोहा, जज.रायगड येथील २८७० नुकसानग्रस्त बागायतदाराींसाठी प्राप्त 
एकूण रु.३.१६ को्ी ननिीपैकी १७१९ नकुसानग्रस्त बागायत खोतेदाराींच्या 
खात्यात रु.१.७६ को्ी रक्कम जमा करण्यात आली असून उवाररत रक्कम 
वा्पाची कायावाही सुरु आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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मािळ (जर्.पुिे) िालुक्यािील शासिीय र्मीन बनािट िागदपत्राांच्या आधारे 
आयवन इांफ्रा्रक्चर प्रा. सलसमटेि या िां पनीने खरेदी िेल्याबाबि 

(५१) *  ३८९९२   श्री.राहूल िुल (दौंि) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मावळ (जज.पुणे) तालुक्यातील मौजे वपींपलोळी, ओझड े आ ण ताजे या 
गावातील सुमारे १८०० एकर सरकारी जमीन आयान इींफ्रास्रक्चर प्रायव्हे् 
मलमम्ेड या कीं पनीने बनाव्  कागदपत्ाींच्या आिारे खरेदी केली अस्याचे माहे, 
नोव्हेंबर २०१५ वा त्या सुमारास ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) अस्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे आहे काय, 
(३) अस्यास, चौकशीच्या अनरु्ींगाने सदर कीं पनीवर कारवाई करण्याबाबत तसेच 
खरेदी केलेली जमीन परत घेण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे., 
(४) नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनाथराि खिसे : (१) असे ननदशानास आले नाही. 
(२) (३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

िॉ.पांर्ाबराि देशमुख िृषी विद्यापीठाच्या िुलगुरुांनी भारिीय िृषी अनुसांधान 
(ICAR) निी ददल् ली ििून प्राप् ि झालेल्या तनधीचा गैरिापर िेल्याबाबि 

(५२) *  ३५८०३   श्री.रिधीर सािरिर (अिोला पिूव) :   सन्माननीय िृषी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) डॉ.पींजाबराव देशमुख कृर्ी ववदयापीठ, अकोला (जज.अकोला) च्या कुलगुरुीं नी 
पाचगणी येथील सावाजननक सींस् थेकडून प्रमशक्षीत करण् यासाठी भारतीय कृर्ी 
अनुसींिान (ICAR) नवी दद् ली कडून प्राप् त ननिीचा गैरवापर करीत 
बेकायदेशीरररत् या ववदयापीठच् या अधिकारी/कमाचारी याींना माहे डडसेंबर, २०१४ 
मध्ये प्रमशक्षणासाठी पाठववण् यात आले, हे खरे आहे काय,  

(२) अस्यास, पाचगणी येथील उक् त सावाजननक सींस् थेकडून देण् यात येणा-या 
प्रमशक्षणाची गुणवत् ता भारतीय कृर्ी अनुसींिान (ICAR) दद् ली याींचे गुणवत्तेचे  
ननकर् पुणा कररत नस् याने, ववदयापीठाकडून ननिीची गैरवापर करण्यात आला 
हे खरे आहे काय, 
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(३) अस्यास, उक् त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) अस् यास, चौकशीअींती सदर प्रकरणी शासनाने सींबींधिताींवर  कोणती  
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. एिनाथराि खिसे : (१), (२), (३), (४) व (५) भारतीय कृर्ी अनुसींिान 
पररर्द (ICAR), नवी दद्ली याींचेकडून दरवर्ी मानव सींसािन ववकास याकरीता 
ववदयापीठातील अधिकारी, कमाचारी व ववदयाथी याींना प्रमशक्षणासाठी ननिी 
उपलब्लि करुन ददला जातो. त्या ननिीतनूच पाचगणीच्या ईननमशए्ीव्ह ऑर्फ चेंच 
या सींस्थेमध्ये अधिकारी/कमाचारी याींना प्रमशक्षणासाठी पाठववण्यात आले आहे. 
सदर सींस्थेत कें द्र शासनाच्या सेवेतील अधिकाऱयाींनाही प्रमशक्षण देण्यात येते. 
तसेच सामान्य प्रशासन ववभागाच्या ददनाींक ८/०८/२०१४ च्या शासन ननणायात 
राज्यसेवेत सरळसेवेने दाखल होर््ाऱया ग्-अ व ग्-ब अधिकाऱयाींना पाचगणी 
येथील Moral Re-Armement Centre  येथील लोक प्रशासनातील ननतीमु्ये 
या कायााक्रमासाठी सींलग्नता ठेवता येईल असे नमूद केलेले आहे. 
     प्रस्ततु प्रश्नाच्या अनरु्ींगाने भारतीय कृर्ी अनुसींिान पररर्द (ICAR)  
नवी दद्ली याींचेकडून प्राप्त ननिीचा गैरवापर झाला आहे क्रकीं वा कसे याबाबत 
प्राथममक चौकशी करुन अहवाल सादर करण्याच्या सूचना महाराषर कृवर् मशक्षण 
व सींशोिन पररर्देला देण्यात आ्या आहेत. 

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

मांििगि (जर्.रत्नाधगरी) िालुक्यािील मौरे् िेळास या गािाच्या लगि अनधधिृि 
दगि उत्खननामुळे िोंगर खचण्याचा धोिा तनमावि झाल्याबाबि 

(५३) *  ३८९२४   श्री.सांर्य िदम (दापोली) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मींडणगड (जज.रत्नाधगरी) तालुक्यातील मौजे वेळास या गावाच्या जवळ 
असले्या दठकाणी अनधिकृतपणे दगडाचे  उत्खनन करीत अस्याने  डोंगर 
खचण्याचा  िोका ननमााण झाला असून याप्रकरणी महसूल ववभागाचे अधिकारी 
जाणीव पवुाक दलुाक्ष करीत आहेत, हे खर आहे काय, 

(२) अस्यास, सदरहू गावाींत ऐकीकड ेसमुद्राच्या उिाणाचा िोका तर दसुरीकड े
दरड कोसळण्याची मभती अशा अवस्थेत गावाींतील ग्रामस्थाना जीव मुठीत िरुन 
ये-जा करावी लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) अस्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) अस्यास, चौकशीच्या अनरु्ींगाने दगडाचे उत्खनन करणाऱया माक्रर्फयावर व 
दलुाक्ष करणाऱया सींबींधित अधिकायाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथराि खिसे : (१) अशी बाब ननदशानास आली नाही. 
(२), (३) व (४) बाणको् वेळास या रस्त्याच्या काही भागात एका बाजूला समुद्र 
व दसुऱया बाजूला डोंगराची कडा असून, समुद्राच्या ला्ा रस्त्याच्या कडलेा 
आदळून िूप होऊ नये म्हणनू सींरक्षक मभींत बाींिण्यात आली आहे. 
     बाणको् वेळास रस्त्याला िूप प्रनतबींिक भराव करण्यासाठी डोंगरातील 
काळ्या दगडाचे उत्खनन करण्यात आले असून, त्याबाबत स्वाममत्विनाची 
रक्कम वसूल करण्यात आली आहे. या दठकाणी सींपूणा काळा दगड अस्याने 
दरड कोसळण्याची अथवा डोंगर खचण्याची शक्यता ददसून येत नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

धगरि (िा.समुद्रपूर, जर्.िधाव) येथील िनविभागाच्या र्समनीिर िहीिी िरीि 
असलेल्या भूसमहीन शेििऱयाांच्या नािे र्समनी न झाल्याबाबि 

  

(५४) *  २८९१८   श्री.ओमप्रिाश ऊफव  बच्चू ििू (अचलपूर) :   सन्माननीय 
िने मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) धगरड (ता.समुद्रपूर, जज.विाा)  येथील  वन ववभागाच्या  जममनीवर  गेली  
३५ वरे्  वहीती  करीत  असले्या शतेकऱयाींनी मागील १० वरे् जममनीच्या 
मालकीकाररता ववववि आींदोलने, पाठपुरावा  आ ण पत्व्यवहार  करूनही केवळ 
सींबींधित  वनाधिकारी  आ ण महसूल अधिकारी याींच्या  दलुाक्षामुळे  याबाबत  
कोणतीही कायावाही झालेली नाही,  हे खरे आहे काय, 

(२) अस्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) अस्यास, चौकशीच्या अनरु्ींगाने दोर्ी असणाऱया सींबींधित अधिकाऱयाींवर 
शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१)  हे खरे नाही. 
     मौजा धगरड, ता.समुद्रपुर, जज.विाा येथे वनववभागाचे जममनीवर अनतक्रमण 
नाही. तथावप, श्री.शींकर रामकृषण खडुसींगे व इतर रा.धगरड याींनी मौजा नान्हनी 
येथील ३५ वर्ाापासून वहीती करीत असले्या शेतीचा कायमस्वरुपी पट्टा 
ममळण्याबाबत दद. १९/१२/२०१४ रोजी वनपररक्षेत् अधिकारी, समुद्रपूर याींचेकड े
अजा सादर केलेला होता. याबाबत अनुसूधचत जमाती व इतर पारींपाररक 
वनननवासी अधिननयम, २००६ अन्वये ररतसर गाव वनहक्क सममतीकड े दावा 
दाखल करण्याबाबत कळववले आहे. त्याअनुर्ींगाने सींबींधिताींनी दावे दाखल केलेले 
नाहीत. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

अिोला ि िासशम जर्ल््यािील महावििरिने नेमलेल्या एर्न्सी मनमानी 
पध्दिीने “ॲव्हरेर् यतुनट” चे देयि ग्राहिाांना देि असल्याबाबि 

  

(५५) *  ३११४६   श्री.असमि झनि (ररसोि), श्री.अब्ल दलु सत्िार (ससल्लोि), 
श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी) :   सन्माननीय ऊर्ाव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) अकोला व वामशम जज््यातील महाववतरण कीं पनीने नेमले्या एजन्सीचे 
कमाचारी अनेक ग्राहकाींच्या घरी न जाताच मनमानी पध्दतीने “ॲव्हरेज युनन्” 
चे देयक ग्राहकाींना पाठववत अस्याने ग्राहकाींना वापरापेक्षा अधिक “यनुन्चे” 
देयक भरावे लागत असून ग्राहकाींना त्याचा आधथाक भूदंड सोसावा लागत 
अस्याचे ददनाींक २३ सप् े्ंबर, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास ननदशानास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 

(२) अस्यास, याप्रकरणी  शासनाने  चौकशी केली आहे काय, 
(३) अस्यास, चौकशीच्या अनरु्ींगाने ग्राहकाींचे मी्रचे रीडीींग न घेता “ॲव्हरेज 
युनन्” चे देयक पाठववणाऱया एजन्सीवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१)  हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
मराठिाड्यािील पाच जर्ल््यािील गारपीटग्र्िाांचे थिीि अनदुान देण्याबाबि 

  

(५६) *  ३३१९५   श्री.अब्ल दलु सत्िार (ससल्लोि), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), 
श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी) :   सन्माननीय पनुिवसन ि मदि िायव मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात माहे रे्फब्रुवारी-माचा, २०१५ मध्ये झाले्या अवकाळी पाऊस आ ण 
गारवप्ीमुळे मराठवाड्यातील पाच जज््यातील नुकसान भरपाई म्हणनू ८ को्ी 
४५ लाख रुपयाींच्या ननिीची मागणी असतना र्फक्त ३ को्ी ५० लाख ८० हजार 
रुपयाींचा ननिी गारपी्ग्रस्ताींसाठी ववतरीत होणार अस्याचे माहे मे, २०१५ 
दरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) अस्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) अस्यास,चौकशीअींती थकीत अनदुान देण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खिसे : (१) राज्यात रे्फब्रवुारी माचा, २०१५ मध्ये झाले्या 
अवकाळी पाऊस आ ण गारवप्ीमुळे मराठवाड्यातील पाच जज््यातील 
नुकसानाग्रस्ताींना मदत देण्यासाठी शासन ननणाय दद. २५ मे, २०१५ अन्वये रु. 
३५०.८० लक्ष व शासन ननणाय दद. ०८ जुलै, २०१५ अन्वये रु. ४९४.०० लक्ष असे 
एकूण रु. ८४४.८० लक्ष इतका ननिी ववतररत करण्यात आलेला आहे. 
(२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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ससांधदुगुयसह राज्यभराि िीर् िोसळून ५० पेिा र्ा्ि र्िाांचे बळी गेल्याबाबि 
  

(५७) *  ३४६५१   श्री.िैभि नाईि (िुिाळ) :   सन्माननीय पनुिवसन ि मदि 
िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कोकणातील बऱयाच भागात परतीच्या पावसाने माहे ऑक््ोबर, २०१५ च्या 
पदह्या आठवड्यात ढगाींचा गडगडा् आ ण वीजाींचा कडकडा् यासह 
कोसळणाऱया  पावसाने वीज कोसळून मसींििुरु्णसह राज्यभरात ५० पेक्षा जास्त 
जणाींचे बळी गेले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) अस्यास, शासनाने याबाबतची पाहणी केली आहे काय, 
(३) अस्यास, पाहणीअींती वीज कोसळून मतृ्युमुखी पडणाऱया प्रकारास आळा 
घालण्याच्या दृष्ीने व वीज रोिक यींत्णा बसववण्याबाबत तसेच जजवीतहानी होवू 
नये याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खिसे : (१) राज्यात वेगवेगळ्या दठकाणी माहे सप् े्ंबर-
ऑक््ोबर, २०१५ या कालाविीत एकूण १०९ व्यक्तीींचा वीज पडून मतृ्यू झालेला 
आहे. 
    मसींिदुगुा जज््यात माहे ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये दद. १७.१०.२०१५ रोजी ०२ 
व्यक्ती वीज पडून मतृ झा्या आहेत. 
(२) होय. 
(३) वीज कोसळून मतृ्यमुूखी पडणाऱया प्रक्ारास आळा घालण्यासाठी राज्यात 
ववववि दठकाणी वीज रोिक यींत् ेबसववण्यात आली असून मसींिदुगुा जज््यात ०२ 
दठकाणी वीज रोिक यींत् ेबसववण्यात आली आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

रामटेि (जर्.नागपूर) िालुक्यामध्ये साित्याने मुरुमाचे  
अिैध उत्खनन होि असल्याबाबि 

  

(५८) *  ३४६३९   श्री.डि मल्लीिार्ूवन रेड्िी (रामटेि) :   सन्माननीय महसूल 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) राम्ेक (जज.नागपूर) तालुक्यामध्ये सातत्याने मुरुमाचे अविै उत्खनन होत 
असून त्याकड े जाणीव पवुाक दलुाक्ष करीत असले्या अधिकाऱयाींवर कारवाई 
करण्याची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी माहे जुलै, २०१५ च्या शेव्च्या 
आठवड्यात केली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) अस्यास, राम्ेक तालुक् यात अवैि उत्खनन होत अस्याने शासनाचा 
कोट्यविी रुपयाचा महसूल बुडत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) अस्यास, चौकशीच्या अनुर्ींगाने अविै उत्खनन करणाऱयाींवर व जाणीव 
पुवाक दलुाक्ष करणाऱयाीं अधिकाऱयाींवर शासनाने काय कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नस्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
श्री. एिनाथराि खिसे : (१) होय. 
(२), (३) व (४) राम्ेक तालुक्यात मुरुमाच्या अवैि उत्खननाची काही प्रकरणे 
ननदशानास आली आहेत. त्यानुसार जानेवारी, २०१५ ते नोव्हेंबर, २०१५ या 
कालाविीत ४ परवानािारकाींनी मींजुरीपेक्षा जास्त मुरुमाचे उत्खनन के्याप्रकरणी 
एकूण रुपये ५,४९,१२,९६१/- एवढा दींड आकारण्यात आला असून, सदर प्रकरणात 
ननयमानुसार कायावाही करण्यात येत आहे. 
    यामशवाय  सन २०१५-२०१६ या वर्ाामध्ये मुरुमाच्या अविै वाहतूकीच्या ८ 
प्रकरणात  रु. ४३,२००/- एवढा दींड वसूल करण्यात आला असून, एका प्रकरणात 
र्फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
  
विधान भिन :   िॉ. अनांि िळसे 
नागपूर.   प्रधान सधचि, 

महाराष्ट्र विधानसभा 
________________________________________________________ 
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