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

िाराांकिि प्रश्नोत्िराांची यादी 
  

बुधिार, ददनाांि ०९ डिसेंबर, २०१५ / अग्रहायण १८, १९३७ ( शिे ) 
  
(१) महसूल, पुनिवसन ि मदि िायव, भूिां प 

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

 

याांच ेप्रभारी विभाग 

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

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

प्रश्नाांची एिूण सांखया - १०३ 
------------------------------- 

  
भोर (जर्.पुणे) िालुक्यािील आांबिि ेखोऱ्यािील दििेघर या गािाि  
िादळी िाऱ्यासह झालेल्या मुसळधार पािसामुळे झालेले नुिसान 

  

(१) *  ३००५५   श्री.सांग्राम थोपिे (भोर), श्री.अममन पिेल (मुांबादेिी), श्री.नसीम 
खान (चाांददिली) :   सन्माननीय पुनिवसन ि मदि िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भोर (जि.पुणे) तालुक्यातील आींबवड े खोऱ्यातील ट््ेघर या गावात वादळी 
वाऱ्यासह झालेल्या मुसळधार पावसामुळे शाळाखोल्या, अींगणवाडी इमारत व गावातील 
१० त े १५ घराींची छत े उडून गेली असल्याच े माहे मे, २०१५ वा त्यादरययान 
ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, टदनाींक ६ मे, २०१५ रोिी झालेल्या वादळी वाऱ्यासह गाराींच्या 
पावसाने ट््ेघर येथील जिल्हापररषदेच्या चार प्राथममक शाळाखोल्या, अींगणावाडी 
इमारतीच े छत े उडून गेल्याने व फननशचर, साटहत्याींच े नुकसान झाले असल्याने 
ववद्यार्थयाांची गैरसोय होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, शासनाने याबाबत चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनुषींगाने शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खिसे : (१) होय. 
(२), (३) व (४) टद. ५.५.२०१५ रोिी वादळी वा-यासह झालेल्या मुसळधार पावसाने 
भोर तालुक्यातील आींबवड े खो-यातील ट््ेघर या गावात शाळाखोल्या, अींगणवाडी 
इमारत व १० त े १५ घराींची छत े उडून गेल्याच े ननदशशनास आले असून याबाबत 
पींचनामे करण्यात आले आहेत.  
     ववद्यार्थयाांच े नुकसान होऊ नये यासाठी सदरची शाळा सध्या गावातील 
भैरवनाथ मींटदर, ग्रामपींचायत कायाशलय व िुन्या शाळेतील चार खोल्याींमध्ये भरत 
आहे. नुकसानग्रस्त शाळाखोल्या, अींगणवाडी शाळेच्या इमारतीच ेदरुूस्तीबाबत जिल्हा 
पररषद स्तरावर कायशवाही चालू आहे. 
     सदर टदवशीच ेपिशन्यमान ६५ मम.मी. पेक्षा कमी असनू, नैसर्गशक आपत्तीच्या 
ननकषानुसार मदत अनुजे्ञय नसल्याने घराींच्या नुकसानीसाठी सानुग्रह अनुदान 
देण्यात आलेले नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यािील आददिासी िसिीगहृािील विद्यार्थयाांना राज्य मागव 
पररिहन महामांिळाच्या बसचा पास मोफि देण्याबाबि 

  

(२) *  ३३०३०   श्री.िैभि वपचि (अिोले) :   सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील आटदवासी ववकास ववभागामाफश त सुरु करण् यात आलेल् या वसतीगाहात 
सन २०१५-२०१६ या वषाशत ववद्यार्थ याांना मोठया प्रमाणात प्रवेश न ममळाल् याने त् या  
ववद्यार्थ याांना आटदवासी वाायापाायातून मशक्षणासाठी शहरात िा-ये करणे आर्थशक 
खचाशच ेहोत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, राज् यातील आटदवासी वाायापाायातून मशक्षणासाठी शहरात िा-ये 
करण् यासाठी ववद्यार्थयाांना राज्य मागश पररवहन महामींडळाच्या बसचा पास मोफत 
देण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. विष्ट् णु सिरा : (१) आटदवासी ववकास ववभागामाफश त कायशरत शासकीय आटदवासी 
वसतीगाहात सन २०१५-१६ या शैक्षणिणक वषाशत ककूण ५५९९८ इतक्या ववद्यार्थयाांना 
प्रवेश देण्यात आला आहे. वसतीगाहाकररता वाढीव क्षमतचेी मागणी असून त्याअभावी 
ववद्याथी प्रवेशापासून वींचीत आहेत, ही बाब खरी आहे. 
(२) सद्यजस्थतीत मशक्षणासाठी शहरात िा-ये करण्यासाठी ववद्यार्थयाांना कस.्ी. 
बसचा मोफत पास देण्याबाबत ववभागाची कोणतीही योिना कायाशन्वीत नाही. 
     तथावप, राज्यातील अनुसूर्चत िमातीच्या वसतीगाहात न राहणाऱ्या 
ववद्यार्थयाांना भारत सरकार मॅट्रीकोत्तर मशषयवात्ती अींतगशत मामसक ननवाशह भत्ता 
देण्यात येतो. तसेच राज्यातील ववववध व्यावसानयक पाठ्यक्रमाींत मशक्षण घेणाऱ्या व 
वसतीगाहात न राहणाऱ्या ववद्यार्थयाांना भारत सरकार मॅट्रीकोत्तर मशषयवात्ती अींतगशत 
ममळणाऱ्या ननवाशहभत्त्याव्यनतररक्त अ्यासक्रमननहाय कमाल रू.१००० पयांत मामसक 
ननवाशह भत्ता देण्यात येतो.  सदर ननवाशह भत्ता दैनींदीन खचश भागववण्याकररता 
देण्यात येतो.   
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

अमराििी, िधाव ि िामशम या जर्ल््यािील आत्महत्या िेलेल्या  
शेििऱ्याांच्या िुिूांबबयाांना आधथवि मदि देण्याबाबि 

 

(३) *  २९८०२   प्रा.विरेंद्र र्गिाप (धामणगाि रेल्िे), श्री.अममन पिेल (मुांबादेिी), 
श्री.अ्लम शेख (मालाि पजश्चम), श्री.अब् दलु सत्िार (मसल्लोि), श्री.अममि झनि 
(ररसोि) :  सन्माननीय पुनिवसन ि मदि िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) अमरावती जिल््यातील धामणगाव तालुक्यात सततची नावपकी व 
किशबािारीपणाला कीं ्ाळून दोन शेतकऱ्याींनी व वधाश जिल््यात देवळी तालुक्यातील 
लोणी येथील कक शेतकऱ्याने आत्महत्या केली असल्याच ेमाहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये 
वा त्यादरययान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) तसेच वामशम जिल््यात सप् े्ंबर मटहन्यात १८ शेतकरी आत्महत्येपैकी केवळ 
चार आत्महत्या पात्र ठरववल्या आहेत, किशदार ८ शेतकऱ्याींच्या आत्महत्या अपात्र 
ठरववण्यात आल्या असून दोन प्रकरणे प्रलींबबत तर दोन प्रकरणे वगळण्यात आली 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, शेतकरी आत्महत्या प्रकरणाच्या ननकषाींमध्ये मशर्थलता आणून सवश 
आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्याींच्या कु्ूींबबयाींना आर्थशक मदत देण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खिसे : (१) होय, 
(२) वामशम जिल्हयात १८ आत्महत्याींपैकी ६ आत्महत्या पात्र, ८ अपात्र, २ 
चौकशीसाठी प्रलींबबत व २ आत्महत्या भुमीटहनाींच्या असल्यामुळे वगळण्यात आल्या 
आहेत. 
(३) नावपकी, किशबािारीपणा व किशबािारीपणाचा तगादा या तीन कारणाींसाठी 
झालेल्या पात्र आत्महत्याींप्रकरणी प्रत्येकी रु.१.०० लक्ष सानुग्रह अनुदान देण्यात येत.े 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

िीर् पिण्याच्या शक्यिेच ेपूिावनुमानबाबिची अलिव  
एसएमएस सुविधा सुरु िरण्याबाबि 

(४) *  ३५१४१   श्री.गोिधवन शमाव (अिोला पजश्चम) :   सन्माननीय पुनिवसन ि 
मदि िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात १० वगश ककलोमी्रच्या पररसरात वीि पडण्याच्या शक्यतेच ेपूवाशनुमान 
करण्याची यींत्रणा दोन वषाशपासून सज्ि आहे, परींतु अल श् कसकमकसचा खचश कोणी 
करायचा यावरुन कें द्र आणिण राज्यात दोन वषाशपासून ननणशय झालेला नसल्याचे माहे 
ऑक््ोबर, २०१५ च्या पटहल्या आठवायात ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सरकारच्या हलगिीपणामुळे राज्यात ४० च्या वर नागररक वीि 
पडल्याने मात्युमुखी पडले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत तातडीने  ननणशय घेऊन अल श् कसकमकस सुववधा सुरु 
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथराि खिसे : (१) नाही. 
(२), (३) व (४) भारतीय उषणक्ीबींधीय हवामान सींस्था (IITM) याींनी वीि पडण्याचे 
पूवाशनुमान करण्याची यींत्रणा माचश, २०१४ मध्ये ववकमसत केली आहे. मात्र, या 
यींत्रणेची चाचणी चालू आहे. सदर यींत्राणा ३० त े ६० ममनी् अगोदर कोणत्या 
टठकाणी वीि पडले याच े पुवाशनुमान करु शकत.े मात्र, ननजश्चत कोणत्या टठकाणी 
वीि पडले याींच े पुवाशनुमान शक्य नाही. भारतीय उषणक्ीबींधीय हवामान सींस्था 
(IITM), भारतीय हवामान खात ेआणिण राज्य शासन याींच्या समन्वयाने कसकमकस 
अल श् मसस््ीम उभारण्यात येईल असे IITM याींनी कळववले आहे. 

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

पुण्यािील नाांदेि (गाि) येथील मे.अक्षय इांि्रीर् या  
बफावच्या िारखान्याि िीर् चोरी होि असल्याबाबि 

(५) *  ३२८३६   श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीय ऊर्ाव मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पुण्यातील नाींदेड (गाव) सव्हे नीं.१० मधील मेससश अक्षय इींडस्ट्रीि या बफाशच्या 
कारखान्यात वीि चोरी होत असल्याचा सींशय आल्याने पुणे माहववतरणच्या 
कमशचाऱ्याींनी चौकशी करुन बफाशच्या कारखान्यात ररमो् कीं ट्रोलद्वारे होणारी तब्बल 
११ लाख ९२ हिार ७३५ रुपयाींची वीिचोरी टदनाींक १६ ऑक््ोबर, २०१५ रोिी वा 
त्यासुमारास ननदशशनास आणली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीच्या अनुषींगाने मेससश अक्षय इींडस्ट्रीि या बफाशच्या कारखाना 
मालकावर काय कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे. 
(२) महाववतरण कीं पनीने सदर प्रकरणी चौकशी केली आहे. 
(३) महाववतरण कीं पनीकडून मे. अक्षय इींडस्ट्रीि या बफाशच्या कारखान्याच्या 
मालकावर रास्तापेठ पोलीस स््ेशन येथे टदनाींक १७.१०.२०१५ रोिी गुन्हा दाखल 
करण्यात आला असून त्याचा कफआयआर क्र.४४४/१५ असा आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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ठाणे येथील प्रादेमशि पररिहन िायावलयािील िाहनाांच्या  
मललािामध्ये झालेला आधथवि गैरव्यिहार 

  

(६) *  ३०७६६   श्री.शरददादा सोनािणे (र्ुन्नर), श्री.सरदार िारामसांह (मुलुांि), 
श्री.रार्ेंद्र पािणी (िारांर्ा) :   सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) हािुरीतील िलाल मुिावर याींनी आयुक्त व ठाणे प्रादेमशक पररवहन अर्धकारी  
याींचकेड े ठाणे प्रादेमशक पररवहनातील ६० भींगार वाहनाींच्या मललावामध्ये आर्थशक 
गैरव्यवहार झाल्याबाबतची तक्रार केल्याची बाब टदनाींक ९ ऑक््ोबर, २०१५ रोिी वा 
त्यासुमारास ननदशशनास आली, हे खरे आहे कय, 

(२) असल्यास, कालबा्य ठरलेल्या ६० वाहनाींचा मललाव करण्याच ेजिल्हार्धकाऱ्याींचे 
आदेश असताना ठाणे प्रादेमशक पररवहने ४२ वाहनाींचाच मललाव करणे, मललावाची 
नो्ीस ननववदा प्रमसध्द करताना कमी खपाच्या वतशमानपत्राींना देणे इत्यादी अनेक  
आरोप या ननवेदनात करण्यात आले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास टदनाींक २८ सप् े्ंबर, २०१५ रोिी ६० वाहनाींपैकी ४२ वाहनाींचाच मललाव 
करुन उवशररत १८ वाहने सींबींर्धत मालकाींना परत करण्यात आली, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणाची चौकशी  करण्यात आली आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकशीच े ननषकषश काय आहेत, त्यामध्ये दोषी आढळलेल्या 
व्यक्तीींववरुध्द शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ददिािर रािि े: (१) व  (२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
टद.२८.०९.२०१५ रोिी ६० वाहनाींपैकी ४२ वाहनाींचा मललाव करुन उवशरीत १८ वाहनाींचा 
मललाव ताींबत्रक कारणामुळे रोखण्यात आला असून सदर वाहने प्रादेमशक पररवहन 
कायाशलय, ठाणे याींच्या कायाशलयाच्या आवारात िमा आहेत. 
(४), (५) व (६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

 
----------------- 
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खामगाि (जर्.बुलढाणा) येथील अतििषृ्ट्िी ि गारपीिमुळे वपिाांच े 
नुिसान झालेल्या शेििऱ्याांना अनुदान न ममळाल्याबाबि 

(७) *  २९१७६   श्री.आिाश फुां ििर (खामगाांि), श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली) :   
सन्माननीय पुनिवसन ि मदि िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खामगाव (जि.बुलढाणा) येथे सन २०१४-२०१५ मध्ये अनतवाष्ी व गारपी्मुळे 
शेतकऱ्याींच्या वपकाींच ेमोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर शेतक-याींना नुकसान भरपाईपो्ी शासनाने िाहीर केलेल्या 
पीकानुसार अनुदान त्याींच्या खात्यात िमा झाले नाही, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शेतकऱ्याींच ेखात ेक्रमाींक चुकववल्याने अनुदान हे दसुऱ्या व्यक्तीच्या 
खात्यात िमा झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास,  शेतक-याींना नुकसान भरपाई देण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खिसे : (१)  होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. प्राप्त अनुदानापैकी ९६ ्क्के रक्कम शेतक-याींच्या खात्यात िमा 
करण्यात आली आहे. 
(३) हे अींशत: खरे आहे. ककरकोळ प्रमाणात अशा घ्ना घडलेल्या आहेत. तथावप, 
असा प्रकार घडल्याच े सींबींर्धत शेतक-याींनी लक्षात आणून टदल्यानींतर सींबींर्धत 
बँकेच्या मदतीने अशी रक्कम सदरहू शेतक-याींच्या बँक खात्यात िमा करण्यात 
आलेली आहे. 
(४) सींबींर्धताींच्या बँक खातमेध्ये नुकसान भरपाई देणे सुरु आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

रत्नाधगरी जर्ल््यािील आांबा बागायिदाराांना नुिसान भरपाईपोिी  
र्ाहीर झालेल्या मदिीच्या िािपािील अिचणीबाबि 

(८) *  ३६४८१   श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण), श्री.सांर्य िदम (दापोली) :   
सन्माननीय पुनिवसन ि मदि िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रत्नार्गरी जिल््यातील आींबा बागायतदाराींना नुकसान  भरपाईपो्ी शासनाकडून 
िाहीर झालेल्या मदतीच्या रक्कमेपैकी सुमारे ४४ लाख रुपयाींच ेवा्प थाींबले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर नुकसानग्रस्त बागायतदाराींपैकी काहीींच्या सात-बारा उताऱ्यावर 
कका पेक्षा िास्त नावे असल्यामुळे त्याींच ेवा्प करण्यात अडचणी येत आहेत, हे खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, पूवीप्रमाणे हमीपत्राव्दारे मदतीच े वा्प करणेबाबत िनतेतून तसेच 
लोकप्रनतननधीींकडून वारींवार मागणी होत असूनही त्याकड े दलुशक्ष होत असल्यामुळे 
नुकसानग्रस्त शेतकरी बागायतदार याींना मदतीपासून वींर्चत रहावे लागत आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, त्या अनुषींगाने शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची  कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनाथराि खिसे : (१)  हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) रत्नार्गरी- मसींधुदगुश जिल््यात माहे फेब्रुवारी व माचश २०१५ मध्ये 
झालेल्या आींबा व कािू बागायतदार आपदग्रस्ताींच्या नुकसानीबाबत मदत देण्यास 
आलेल्या अडचणीबाबतचा प्रश्न शासनाच्या ववचाराधीन आहे. 
(५)  प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

पोखरी, गारर्, बाभूळगाांि (िा.िैर्ापूर, जर्.औरांगाबाद) विभागािील शेिि-याांना  
रब्बी हांगामासाठी ददलेल्या हरभरा बबयाणे िािपाि झालेला गैरव्यिहार 

  

(९) *  २८९८५   श्री.अिुल सािे (औरांगाबाद पूिव) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पोखरी, गारि, बाभूळगाींव (ता.वैिापूर, जि.औरींगाबाद) ववभागातील शेतकऱ् याींना 
रब्बी हींगामासाठी या वषी का षी ववभागामाफश त गारि मींडळ का षी ववभागास हेक््री ७५ 
ककलो हरभरा बबयाणे तालुक्यातील शेतकऱ् याींच्या समान वा्पासाठी देण्यात आले 
होते, हे खरे आहे काय, 

(२)  असल्यास, गारि मींडळ का षी ववभागाने मोिक्याच शेतक-याींना हरभरा बबयाणे 
वा्ल्याने बऱ् याच शेतकऱ् याींना बबयाणे न ममळाल्याच्या तक्रारी अर्धकाऱ् याींकडे    
शेतक-याींनी माहे ऑक््ोबर २०१५ मध्ये वा त्या दरययान  केल्या आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर तक्रारीींच्या अनुषींगाने चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
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(४) असल्यास, चौकशीअींती बबयाणे वा्पात गैरव्यवहार करणा-याींववरुध्द शासनाने 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनाथराि खिसे : (१) अींशत: खरे आहे. 
     पोखरी व बाभूळगाींव या गावात २१२ शेतकऱ्याींना रब्बी हींगामासाठी हरभरा 
बबयाणे वा्प कराण्यात आलेले आहे. 
(२) ऑक््ोबर २०१५-१६ दरययान अशा प्रकारची तक्रार प्राप्त नाही. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

र्ळगाांि जर्ल््याि िादळी िाऱ्यासह पाऊस ि गारपीिमुळे  
शेिीवपिे ि फळवपिाांच ेझालेले नुिसान 

  

(१०) *  २८३२०   श्री.गुलाबराि पािील (र्ळगाि ग्रामीण) :   सन्माननीय िृषी 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िळगाींव जिल्हयात टदनाींक १० त े १३ सप् े्ंबर २०१५ रोिी वा त्यासुमारास 
झालेल्या वादळी पावसासह गारपी्ीमुळे केळी, कपाशी, पपईच े मोठया प्रमाणात 
नुकसान होऊन सदर नुकसानीचा आकडा  १३ हिार हेक््रवर पोहचला आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर नुकसानीचा अहवाल का वष ववभागाने शासनाला सादर केला आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सदर नुकसानीच े पींचनामे करुन तदनुसार शेतकऱ् याींना नुकसान 
भरपाई देण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, शेतकऱ् याींनी झालेल्या नुकसानीच े हेक््री ५० हिाराची भरपाई 
देण्याबाबत मागणी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, यासींदभाशत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खिसे : (१) हे अींशत: खरे आहे. टद. १० त े १८ सप् े्ंबर, २०१५ 
दरययान िळगाव जिल््यामध्ये झालेल्या वादळी वारा व पावसामुळे शेतीवपके व 
फळवपकाींच ेककूण ५२८०.१४ हेक््र क्षेत्र बार्धत झाल्याचा अहवाल प्राप्त झाले आहेत. 
 



10 

(२) व (३) होय. सदर अहवालाची तपासणी करण्यात येत आहे. 
(४) नाही. 
(५) व (६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

डिग्रस बु. (िा.देऊळगाांिरार्ा, जर्.बुलढाणा) येथील खििपूणाव  
नदीपात्राि अिैध रेिी उपसा होि असल्याबाबि 

  

(११) *  ३४२७८   िॉ.शमशिाांि खेििेर (मसांदखेि रार्ा) :   सन्माननीय महसूल 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) डडग्रस बु. (ता.देऊळगाींवरािा, जि.बुलढाणा) येथील खडकपूणाश नदीपात्रात अवैध 
रेती उपसा होत असल्यामळेु गेल्या काही वषाांपासून वपण्याच्या पाण्याची व 
िनावराींच्या पाण्याची भीषण समस्या ननमाशण झाली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या नदीपात्रातील पाण्यातून शेतीच्या मसींचनासाठी पाणी पुरवठादेखील 
केला िात आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त नदीपात्रातून अवैधररत्या रेती उपसामुळे शासनाचा महसूल बुडत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व तद्नुसार शासनाच्या ननयम व शतीचे उल्लींघन करणा-या दोषी 
व्यक्तीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची  कारणे काय आहेत ? 

  
श्री. एिनाथराि खिसे : (१) अशी बाब ननदशशनास आली नाही. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) व (४) खडकपूणाश नदीपात्रातून अवैधररत्या रेती उपशाची काही प्रकरणे 
दृष्ोत्पतीस आली आहेत. तथावप, अशा ननदशशनास येणाऱ्या प्रकरणात ननयमानुसार 
वेळोवेळी दींडात्मक कायशवाही करण्यात येत असून, कवप्रल, २०१५ ते  ऑक््ोबर, २०१५ 
या कालावधीत खडकपूणाश नदीपात्रातील अवैध रेती उपशाच्या १५ प्रकरणामध्ये रूपये 
१,२३,६००/- कवढी दींडाची रक्कम वसूल करण्यात आली आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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गोरेगाि (जर्.दहांगोली) येथे विद्युि प्रिाहामुळे एिा िरुणाचा झालेला मतृ्यू 
  

(१२) *  ३०२१७   िॉ.सांिोष िारफे (िळमनुरी), श्री.अममन पिेल (मुांबादेिी), श्रीमिी 
तनमवला गाविि (इगिपूरी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), अॅि.यशोमिी ठािूर 
(तििसा) :   सन्माननीय ऊर्ाव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गोरेगाव (जि.टहींगोली) येथे ववद्युत प्रवाहामुळे कका तरुणाचा मात्यू झाल्याची बाब 
माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये वा त्यादरययान ननदशशनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानुसार मात्यू पावलेल्या 
व्यक्तीच्या कु्ूींबाला आर्थशक मदत देण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी वीि ववतरणाच्या दोषी असणाऱ् या कमशचाऱ् याींववरुध्द 
शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे. 
(२) सदर प्रकरणी ववद्युत ननरीक्षक,टहींगोली याींनी चौकशी केली आहे. 
(३) सदर घ्नेत श्री. अननल भगवान मुधळकर वय वषे १६ हा गाींधीनगर गोरेगाव 
येथील त्याींच्या घराच्या अींगणातील उींच वाढलेल्या सुबाभळीच ेझाड तोडत असताींना 
झाडाची फाींदी सदर ववद्युत वाटहनीच्या सींपकाशत आल्याने प्राणाींनतक अपघात घडला.  
     मातकाच्या वारसास वीि ववतरण कीं पनीकडून ननयमानुसार टदनाींक २०.११.२०१५ 
रोिी रु.२ लाख कवढी नुकसान भरपाई प्रदान करण्यात आली आहे.    
(४) सदर प्रकरणी ववद्युत ननरीक्षक टहींगोली याींचेकडून सींबींर्धताींना कारणे दाखवा 
नो्ीस बिाववण्यात आली आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

नामशि जर्ल््यािील चाांदिि िालुक्याि िोरििाहू वििास अमभयानाांिगवि 
राबविण्याि येणाऱ्या विविध योर्नाांची िामे प्रलांबबि असल्याबाबि 

(१३) *  ३७२१६   िॉ.राहूल आहेर (चाांदिि), श्री.अममन पिेल (मुांबादेिी), श्री.सांग्राम 
थोपिे (भोर), श्री.बाळासाहेब थोराि (सांगमनेर) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) नामशक जिल््यातील चाींदवड तालुक्यात शासनाच्या कोरडवाहू ववकास 
अमभयानाींतगशत का षी ववभागामाफश त शेतकऱ्याींसाठी अनुदान तत्वावर राबववण्यात 
येणाऱ्या ववववध योिनाींची सुमारे २ को्ी २७ लाख रुपयाींची कामे प्रलींबबत असल्याची 
बाब  माहे ऑक््ोंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरययान ननदशशनास आली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, चाींदवड तालुक्यातील मींगरुळ गावासाठी राज्य शासनाने तीन 
वषाशसाठी ३ को्ी ५० लाख रुपये खचाशची कोरडवाहू ववकास अमभयान योिना मींिूर 
केली होती मात्र २०१३-१४ व २०१४-१५ या वषाशसाठी ३.५० को्ी अनुदानापैकी केवळ 
१ को्ी १३ लाख रुपयाींची कामे करण्यात आली व अद्याप २ को्ी ३७ लाख 
रुपयाींची कामे प्रलींबबत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अद्यापही २ को्ी ३७ लाख रुपयाींची कामे पूणश करण्यास ननधी न 
देण्याची कारणे काय, 
(४) असल्यास, तातडीने हा ननधी ववतरीत करुन कामे पूणश करण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खिसे : (१) हे खरे नाही. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
चाींदवड तालुक्यातील मींगरूळ गावासाठी ककूण तीन वषाशसाठी २९६.३२ लाख रूपयाचा 
प्रस्ताववत कायशक्रम मींिूर आहे, पैकी सन २०१३-१४ व २०१४-१५ मध्ये ककूण १२०.३५ 
लाखाची कामे पूणश करण्यात आलेली आहेत. उवशरीत १७५.९७ लाख रूपयाींची कामे 
प्रलींबबत आहेत. 
(३) सन २०१५-१६ करीता ननधी ववतरणाचा प्रस्ताव शासन स्तरावर ववचाराधीन आहे. 
(४) ननधी ववतरणाची कायशवाही कायशक्रमास मींिुरी टदल्यानींतर तात्काळ करण्यात 
येईल. 
(५)  प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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सांगमनेर (जर्.अहमदनगर) येथे िाळू ि्िराांनी नायब  
िहमसलदार याांच्यािर िेलेला र्ीिघेणा हल्ला 

  

(१४) *  ३४४६०   श्री.राहुल र्गिाप (श्रीगोंदा), श्री.भाऊसाहेब िाांबळे (श्रीरामपूर), 
श्री.अममन पिेल (मुांबादेिी), श्री.अ्लम शेख (मालाि पजश्चम), श्री.विर्य औिी 
(पारनेर) :   सन्माननीय मुखयमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सींगमनेर (जि.अहमदनगर) येथे वाळू तस्करी होत असल्याने कारवाई करण्यासठी 
गेलेल्या नायब तहमसलदार याींच्यावर टदनाींक ८ ऑगस््, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास 
वाळू तस्कराींनी िीवघेणा हल्ला करुन त्याींना गींभीर िखमी केले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, याबाबत वाळू तस्कराींवर अद्यापही कोणतीच कारवाई करण्यात आली 
नाही, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनातफे कारवाई न झाल्याने सींपूणश जिल्हाभर महसूल ववभागाच्या 
अर्धकाऱ्याींनी टदनाींक १० ऑगस््, २०१५ त े टदनाींक १४ ऑगस््, २०१५ पयांत काम 
बींद आींदोलन केले, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले व तद्नुसार सींबींर्धत दोषी असणाऱ्या वाळू तस्कराींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय. 
(२) नाही.  
(३) टद. १०/८/२०१५ रोिी सींगमनेर महसूल ववभागातफे अर्धका-याींनी काम बींद 
आींदोलन केले होत.े परींतू,  टद. १०/८/२०१५ व टद. ११/८/२०१५ रोिी गुन््यातील तीन 
आरोपीींना अ्क केल्याने आींदोलन कत्याांनी त्याींच े आींदोलन मागे घेतलेले आहे. 
(४)सदर घ्नेबाबत गुरनीं १८९/२०१५ भादवव.कलम ३०७, ३९४, ३५३, ३३२, ५०४, ५०६, 
३४ प्रमाणे सींगमनेर पोलीस स््ेशन येथे गुन्हा नोंद केला असून आरोपी अ्क 
करण्यात आली आहे. 
   सध्या आरोपी न्यायालयीन कोठडीमध्ये असून त्याींच्या ववरुध न न्यायालयात 
दोषारोपपत्र दाखल केले आहे. 
(५)  प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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मशरपूर (िा. देिरी, जर्.गोंदीया) चिे पो्ि सीमा िपासणी नािा  
येथील प्राधधिृि िां पनीच्या िामाि अतनयममििा असल्याबाबि 

(१५) *  ३५३७८   श्री.सांर्य पुराम (आमगाि) :   सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गोंदीया जिल््यातील तालुका देवरी राषट्रीय महामागश क्र.६ वरील मशरपूर चके 
पोस्् सीमा तपासणी नाक्याच ेकीं त्रा् सदभाव ग्रुप याींना टदले असून सदर कीं पनीच्या 
कामात अननयममतता असल्यामुळे शासनाचा कोट्यवधी रुपयाींचा महसूल बुडत 
असल्याच ेननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदरहू कीं त्रा्दाराींनी स्थाननक युवकाींना कायाशलयीन कामाननममत्त 
रोिगार न देता बाहेरील युवकाींना रोिगार देऊन, नक्षलग्रस्त भागात रोिगार टदला 
नसल्याचेही ननदशशनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी करुन सदभाव ग्रुप कीं पनीवर कारवाई करुन 
सदर कीं पनीला काळया यादीत समाववष् करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. ददिािर रािि े : (१) सदर सीमा तपासणी नाक्याचे आधुननकीकरण महाराषट्र 
बॉडशर चके पोस्् ने्वकश  मल.याींच्यातफे प्रार्धका त मे.सदभाव कीं पनीद्वारे करण्यात 
आले असून सदर कीं पनीच्या कामातील अननयममततमेुळे शासनाचा महसूल बुडत 
असल्याच ेननदशशनास आलेले नाही. 
(२) हे खरे नाही 
नाक्यावर ननयुक्त केलेल्या कमशचा-याींपैकी ५०% पेक्षा िास्त पदावर स्थाननक 
युवकाींना सेवापुरवठादारामाफश त नेमण्यात आले आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही 

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

मुांबईमध्ये बे्ि माफव ि पुरविण्याि येणा-या िीर्ेच्या िाढीि बबलाबाबि 

(१६) *  ३२२०२   श्री.अिुल भािखळिर (िाांददिली पूिव), अॅि.आमशष शेलार (िाांदे्र 
पजश्चम), श्री.तनिशे राणे (िणििली), श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीय 
ऊर्ाव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई शहरातील बेस््च्या १० लाख ग्राहकाींना गेल्या ९ मटहन्याींत ४ वेळा िादा 
रक्कमेची वीि बबले आली असल्याच ेमाहे ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरययान  
ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सींगणकीय वीि बबल तयार करण्यासाठी बेस्् ने हे कीं त्रा् के.कल.िी 
या कीं पनीला ५० को्ी रुपयाींना देऊन वीि बबल प्रणाली बसववणे, बेस््च्या 
अर्धकाऱ् याींना प्रमशक्षण देणे व ही प्रणाली बेस्् ला सुपदूश करणे अपेक्षक्षत असतानाही 
अदयापपयशत  ही प्रणाली हस्ताींतररत करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनुषींगाने सवशसामान्य मुींबईकर िनतेच्या वीि बबलामध्ये 
येणाऱ्या वाढीव वीि बबलाला आळा घालण्यासाठी शासनातफे कोणती कायशवाही 
करण्यात आली असून ज्या कीं पनी माफश त अशी चुकीची बबले ग्राहकाींना टदली आहेत 
त्या कीं पनीवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा  येत आहे, 
(५)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?       

  
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे नाही. 
(२) बेस्् उपक्रमाकडून मे. के. कल. िी. या सींस्थेला वीि बबल तयार करण्याच्या 
कामाच े कीं त्रा् टदनाींक ६.११.२००७ रोिी देण्यात आले. या सींस्थेने, आर्थशक 
कारणास्तव प्रवतशन आणिण देखभालीची सेवा पुरववण्याववषयी असमथशता 
दाखववल्यानींतर हे कीं त्रा् मुदतीपूवी बींद करण्यात आले व त्याच अ्ी आणिण शती 
कायम ठेवून प्रवतशन आणिण देखभालीची सेवा पुरववण्याकरीता मे. त्वस्तर या व्यवसाय 
सींस्थेस टदनाींक २.५.२०१३ रोिी नववन कीं त्रा् टदले. सदर प्रणालीच े प्रवतशन व 
देखभाल या सींस्थेमाफश त सध्या करण्यात येत.े या सींस्थेने, कीं त्रा्ाच्या अ्ी व 
शतीनुसार बेस्् उपक्रमाच्या अर्धकाऱ्याींना व कमशचाऱ्याींना त्याींनी तयार केलेल्या 
प्रणालीच े प्रवतशन करण्याकरीता आवश्यक प्रमशक्षण (Operational Training) टदले 
आहे. पण सदर प्रणालीच ेअींतशभूतीकरण (Internalisation) करण्यासाठी आवश्यक ते 
प्रमशक्षण देणे हा कीं त्रा्ाचा भाग नव्हता. तथावप प्रणाली आत्मसात करून ताब्यात 
घेणे तसेच नववन प्रणाली तयार करण्याच ेकाम बेस्् उपक्रमाींतगशत कायशरत असलेला 
माटहती तींत्रज्ञान ववभाग करीत आहे. 
(३),(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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आष्ट्िी (जर्.िधाव) िालुक्यािील बोरगाि (िुमनी) येथे  
गोहनािील गायीना विषबाधा झाल्याबाबि 

  

(१७) *  ३०५७९   श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.अममन पिेल (मुांबादेिी), श्री.अ्लम 
शेख (मालाि पजश्चम) :   सन्माननीय पशुसांिधवन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) आष्ी (जि.वधाश) तालुक्यातील बोरगाव (्ुमनी) येथे गोहनातील १० गायीना 
ववषबाधा झाली असून त्यातील ४ गायीींचा मात्यू झाला असल्याच े टदनाींक १३ 
ऑक््ोबर, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, बोरगावच े श्री.ज्ञानेश्वर ननींभोरकर याींच्याकडील  ६ गायीींची प्रका ती 
गींभीर आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या अनुषींगाने 
मात पावलेल्या गायीींसाठी शेतकऱ्याला नुकसान भरपाई देण्याबाबत शासनाने काय 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनाथराि खिसे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नसुन,  श्री. ज्ञानेश्वर ननींभोरकर याींच्याकडील ६ गायीींची प्रका ती 
उपचारानींतर चाींगली झाली आहे. 
(३) व (४) होय. 
ववषबाधेने िनावराींचा मात्यु होणे ही बाब नैसर्गशक आपत्तीमध्ये मोडत नसल्याने, 
मात िनावराींच्या मालकाींना नुकसान भरपाई देय होत नाही. 

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

महावििरणाची फॅ्रन्चायझी िां पनीिि ेथिलेल्या िोट्यिधी  
रक्िमेची िसूली िरण्यास होि असलेल्या विलांबाबाबि 

  

(१८) *  ३२४४२   श्री.बसिरार् पािील (औसा) :   सन्माननीय ऊर्ाव मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वीि ग्राहकाींना चाींगल्या सेवा देण्याबरोबरच वीि बील वसूली आणिण गळती 
रोखण् यासाठी महाववतरणाने िळगाव येथील क्रॉयप््न र्ग्रव्हस या कीं पनीला 
फॅ्रन्चायझी टदली होती, हे खरे आहे काय, 

 



17 

(२) असल्यास, वीिकामगाराींचा ववरोध असताींनाही मभवींडी, िळगाव, औरींगाबाद 
आणिण नागपूर येथे खािगी कीं पन्याींना फॅ्रन्चायझी टदली होती, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ग्राहकाींकडून या कीं पनीच्या कारभाराबाबत तक्रारी आल्यामुळे व 
महाववतरणच े ९९ को्ी रुपये िळगावच्या फे्रन्चायझीने थकववल्यामुळे िळगाींव 
फॅ्रन्चायझी टदनाींक १० ऑगस््, २०१५ रोिी रद्द केली तर ६ मटहन्याींपूवी ८० को्ी 
थकल्यामुळे औरींगाबाद येथील िी्ीकलचीही फॅ्रन्चायझी रद्द केली होती, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, महाववतरणचे फॅ्रन्चायझी धोरण फसल्यामुळे सदरहू फॅ्रन्चायझी 
कीं पन्याकड ेथकलेली कोट्यवधी रुपयाींची रक्कम ववनाववलींब वसूल करण्याच्या दृष्ीने 
शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) अींशत: खरे आहे. 
(४) महाववतरण कीं पनीने सदर ववतरण फॅ्रन्चाइझी सोबतच े करार रद्द केले असून 
करारातील तरतुदीनुसार अींनतम टहशेबपूतीच ेकाम सुरु आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यािील िृषी महाविद्यालयामध्ये मशक्षण घेणा-या आधथवि दृष्ट्ट्या दबुवल  
िृषी विद्यार्थयाांना ईबीसी सिलि वििरीि झाली नसल्याबाबि 

  

(१९) *  ३३९१३   श्री.बाबुराि पाचणे (मशरुर) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील का षी महाववद्यालयामध्ये मशक्षण घेणा-या आर्थशक दृषट्या दबुशल का षी 
ववद्यार्थयाांना महाराषट्र का षी मशक्षण पररषदेच्या ववलींबामुळे ईबीसी सवलत ववतरीत 
झाली नसल्याच े टदनाींक २० ऑक््ोंबर, २०१५ रोिी ननदशशनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्य शासनाने का षी ववद्यार्थयाांच ेसन २०११-१२ पासून रखडलेले १८ 
को्ी रुपये अनुदान महाराषट्र का षी मशक्षण व  सींशोधन पररषदेकड ेवगश केले होते, हे 
खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, महाराषट्र का षी मशक्षण व सींशोधन पररषदेकडून टदनाींक २० ऑक््ोंबर, 
२०१५ पयांत हा ननधी का षी ववद्यापीठाकड े ववतरीत झाला नसल्याने राज्यभरातील 
का षी ववद्याथी ईबीसी सवलती पासुन वींर्चत राटहले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदरहू ननधी का षी ववद्यापीठाकड े ववतरीत  करण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खिसे : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) राज्यातील का वष महाववद्यालयाींमध्ये मशक्षण घेणा-या आर्थशकदृषट्या 
मागास ववद्यार्थयाांच्या शैक्षणिणक प्रनतपूतीची रक्कम शासनाकडून का वष पररषदेकडे 
ववतरीत केली िात.े सदर रक्कम कोषागारातून आहरीत करुन का वष ववद्यापीठाींना 
वा्प करण्याची कायशवाही महाराषट्र का वष मशक्षण व सींशोधन पररषदेकडून करण्यात 
येत.े सन २०१५-२०१६ करीता का वष ववद्यापीठाींतगशत ईबीसी ववद्यार्थयाांच्या शैक्षणिणक 
प्रनतपूतीसाठी रु.८.०० को्ी इतकी तरतूद अथशसींकजल्पत करण्यात आली आहे. 
त्यापैकी ववत्त ववभागाच्या टदनाींक १७/४/२०१५  च्या पररपत्रकानुसार नोव्हेंबर २०१५ 
पयांतच्या कालावधीसाठी ७०%  मयाशदेत रु.५.६० को्ी इतके अनुदान माहे िुलै २०१५ 
मध्ये महाराषट्र का वष मशक्षण व सींशोधन पररषदेमाफश त का वष ववद् यापीठाींना ववतरीत 
करण्यात आले आहे.तसेच ईबीसी ववद्यार्थयाांच्या सन २०११-१२ त े २०१४-१५ या 
कालावधीत प्रलींबबत शैक्षणिणक प्रनतपूतीसाठी ववधानमींडळाच्या पावसाळी अर्धवेशनात 
रु.१०.०० को्ी इतके अनुदान पुरवणी मागणीव्दारे मींिूर करण्यात आले आहे.  
त्यापैकी ७०% मयाशदेत रु.७.०० को्ी इतके अनुदान ववत्त ववभागाच्या मान्यतनेे माहे 
ऑक््ोबर २०१५ मध्ये का वष पररषदेकड े ववतरीत करण्यात आले.सदर अनुदान 
कोषागारातून आहरीत करुन का वष ववद्यापीठाींकड े वा्प करण्याची कायशवाही का वष 
पररषदेकडून करण्यात येत आहे.उवशररत अनुदान ववत्त ववभागाच्या मान्यतेने महाराषट्र 
का वष मशक्षण व सींशोधन पररषदेला ववतरीत करण्याबाबत शासन स्तरावरुन कायशवाही 
करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

निीन शेिा (िा.उरण, जर्.रायगि) या गािाच्या पुनिवसनाबाबि 

(२०) *  २८७१७   श्री.मनोहर भोईर (उरण) : सन्माननीय पुनिवसन ि मदि िायव 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नवीन शेवा (ता.उरण, जि.रायगड) या गावाच े पुनवशसन िेकनपी्ी बींदरासाठी 
करण्यात आले आहे, त्यावेळेस सदर ग्रामस्थाींना ३३.६४ हेक््र िमीन देण्याच ेमींिूर 
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करण्यात आले त्याची सींपूणश रक्कम शासनास िेकनपी्ीने अदा केलेली आहे, हे खरे 
आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर सींपूणश रक्कम अदा केलेली ३३.६४ हेक््र िमीन नवीन शेवा या 
गावातील प्रकल्पग्रस्ताींना टदली नसल्याने त्याींच्याकडून वारींवार आींदोलने करण्यात 
येत आहेत सदर प्रश्न मागी लावण्यासाठी स्थाननक लोकप्रनतननधी वाींरवार शासनाकडे 
ननवेदनाद्वारे मागणी करीत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी ३३.६४ हेक््र िमीन नवीन शेवा या गावातील 
प्रकल्पग्रस्ताींना देण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनाथराि खिसे : (१), (२) व (३) नवीन शेवा गावाच्या पुनवशसनासाठी 
देण्याकरीता ३१.०१.५ हेक््र आर िमीन सींपादीत करुन नतचा ताबा मसडको ला 
देण्यात आला होता. तथावप मसडको कडे  हस्ताींतरीत करण्यात आलेल्या क्षेत्रापैकी 
प्रकल्पग्रस्ताींना भुखींडासाठी ४.९७.०१ हे. आर क्षेत्राच े वा्प करण्यात आले आहे. 
तथावप तसेच नागरी सुववधाींसाठीच े क्षेत्र ५.५१.४९ हे. आर आहे. मुळ १५.०५.१९८६ 
च्या ननणशयानुसार िमीन देण्याची मागणी प्रकल्पग्रस्ताींकडुन होत आहे व त्यानुसार 
नवीन शेवा गावातील प्रकल्पग्रस्ताींना भुखींड देण्यासाठी १०.३५.८६ हे.आर आणिण 
नागरी सुववधा साठी ५.५१.४९ हे. आर असे ककूण १५.८६.८७ हे.आर. क्षेत्र आवश्यक 
असुन मसडको कड ेहस्ताींतरीत करण्यात आलेले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

यििमाळ जर्ल् ्यािील िणी ि मोरगाांि िालुक्याि महावििरणिफे  
घरगुिी ग्राहिाांना भरमसाठ िीर् देयि पाठविल्याबाबि 

  

(२१) *  ३७१०४   श्री.रार्ु िोिसाम (अणी) :   सन्माननीय ऊर्ाव मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) यवतमाळ जिल् ्यातील वणी व मोरगाींव तालुक्यात महाववतरणकडून  घरगुती 
ग्राहकाींना १० त े२०  हिार रुपयाींच ेभरमसाठ वीि देयक पाठववल् याच े टदनाींक १६ 
ऑक््ोबर, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, शेतक-याींना अननयममत वीि पुरवठा केल्याने शेतकरी र्चींताग्रस्त 
झालेले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
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(४) असल्यास, चौकशीच्या अनुषींगाने भरमसाठ वीि देयके पाठववणाऱ्या सींबींर्धत 
अर्धकाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) असल्यास, ग्राहकाींना १० त े २० हिार रुपयाींची पाठववलेली देयके कमी करुन 
देण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्या येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) महाववतरण कीं पनीकडून या प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली आहे. 
(४) चुकीच ेररडीींग घेणाऱ्या कीं त्रा्दाराच ेकाम  महाववतरण कीं पनीकडून बींद करण्यात 
आले असून त्याींच्यावर दींडात्मक कारवाई करण्यात येत आहे. 
(५) महाववतरण कीं पनीने ग्राहकाींची सींचयीत बबले दरुुस्त करुन टदली आहेत. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

एरांिोल (जर्. र्ळगाांि) िालुक्याि शेिी उपयोगी सिव सादहत्य मुदि सांपल्यानांिर 
देखील िृवष अधधिाऱ्याांच्या हलगर्ीपणामुळे गोदामािच पिून असल्याबाबि 

  

(२२) *  ३२९३१   िॉ.सिीश (अण्णासाहेब) पािील (एरांिोल), श्री.उन्मेश पािील 
(चाळीसगाि) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील शेतकऱ्याींसाठी का वष अविारे ववववध प्रकारच े कक्कनाशके औषधी, 
शतेी उपयोगी साटहत्य यावर करोडो रुपये खचश होत असून करींडोल  (जि. िळगाींव) 
तालुक्यात शेती उपयोगी वरील सवश साटहत्य मुदत सींपल्यानींतर देखील का वष 
अर्धकाऱ्याींच्या हलगिीपणामुळे गोदामातच पडून असल्याच े माहे सप् े्ंबर, २०१५ 
मध्ये वा त्यादरययान ननदशशनास आले हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, का वष अर्धकाऱ्याींच्या गैरिबाबदारपणामुळे शेतकऱ्याींच ेसाटहत्य वा्प 
न झाल्याने अनेक योिनाींपासून त्याींना वींर्चत राहवे लागले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नुसार सदर दोषी 
अर्धकाऱ्याींववरुध्द शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात  येत आहे, 
(५)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथराि खिसे : (१) सन २०१३-१४ त े सन २०१५-१६ पयांत ववववध 
यािेनाींतगशत प्राप्त झालेले ववववध का षोपयोगी साटहत्य गोदामात मशल्लक आढळलेले 
आहे. 
(२), (३), (४) व (५) सींबींर्धत अर्धकाऱ्याींची चौकशी सुरु करण्यात आलेली आहे. 

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

धचपळूण िालुक्यािील खेिी येथे शासनाच्या भूखांिािर  
बेिायदेशीरररत्या बांगले बाांधल्याबाबि 

  

(२३) *  ३५२२४   श्री.अममि सािम (अांधेरी पजश्चम) :   सन्माननीय पुनिवसन ि 
मदि िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) र्चपळूण तालुक्यातील खेडी येथे असलेल्या शासनाच्या २१ गुींठे भूखींडावर 
शासनाची परवानगी न घेता बेकायदेशीरररत्या रटहवासी बींगले बाींधले असल्याच ेमाहे 
सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरययान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सींबींर्धत अर्धकाऱ् याींनी त्याकड े दलुशक्ष केल्यामुळे सदर बाींधकाम 
रािरोसपणे सुरु आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या  प्रकरणाची  शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर चौकशीअींती बेकायदेशीरररत्या केलेले बींगल्याच े बाींधकाम 
पाडण्याबाबत तसेच याकड ेदलुशक्ष करणाऱ्या सींबींर्धत अर्धका-याींवर शासनाने कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनाथराि खिसे : (१) हे खरे आहे. 
     तथावप, सदर बाब सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये ननदशशनास आली नसून िून, २०१५ 
मध्ये ननदशशनास आली आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
    सदर टठकाणी असलेल्या इमारतीची/घराची चालू असलेली बाींधकामे थाींबववण्यात 
आली असून सदरची िमीन ममळकत व त्यामध्ये असलेली बाींधकामे शासनाच े
ताब्यात घेण्यात आली आहेत. 
(३) होय. 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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राज्य मागव पररिहन महामांिळाच्या आगारािील डिझलेच्या 
िािीिून डिझलेची चोरी होि असल्याबाबि 

  

(२४) *  २८४१७   श्री.राधािृष्ट् ण विखे-पािील (मशिी), श्री.शरददादा सोनािणे 
(र्ुन्नर), श्री.सरदार िारामसांह (मुलुांि), श्री.सुतनल प्रभू (ददांिोशी) :   सन्माननीय 
पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य मागश पररवहन महामींडळाच्या २५० आगाराींपैकी ७५ आगाराींमधील भूममगत 
्ाक्याींमध्ये १ लाख ८० हिार मल्र डडझले दक्षता ववभागाच्या चौकशीत कमी 
आढळून आल्याने, कस.्ी. महामींडळाने राज्याच्या वैद्यमापन शास्त्र ववभागाला 
(कल.कम.ओ) या सवश प्रकाराची चौकशी करण्याची ववनींती केल्याची बाब टदनाींक २५ 
सप् े्ंबर, २०१५ रोिी वा त्या सुमारास ननदशशनास आली, हे ही खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, लातूर जिल््याच्या ननलींगा येथील बस आगारास इींडडयन ऑईल 
कॉपोरेशन मल. चा कक ्ँकर चालक डडझले चोरी करताना पकडला गेला, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, कस.्ी. महामींडळाच े मुख्य दक्षता अर्धकारी  श्री.ववनीत अगरवाल 
याींनी कलकमओ च े प्रमुख श्री.सींिय पाींड े याींना पाठववलेल्या पत्रात चौकशी 
करण्याबाबत केलेल्या ववनींतीमध्ये कोणकोणत्या प्रमुख बाबीींचा समावेश करण्यात 
आला आहे, 
(४) असल्यास, त्यानुसार कलकमओ ने चौकशी पूणश केली असल्यास चौकशी अहवाल 
कस.्ी. महामींडळाला सादर केला आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकशी अहवालाच ेननषकषश काय आहेत, त्यामध्ये दोषी आढळलेल्या 
व्यक्तीींववरुध्द कस.्ी. महामींडळाने काय कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ददिािर रािि े: (१), (२), (३), (४) व (५) सुरक्षा व दक्षता खात्यामाफश त राज्य 
पररवहन महामींडळाच्या ववववध आगारातील भूममगत ्ाकीतील डडझले कमतरतचे्या 
अनुषींगाने माटहती सींकमलत केली असता ७५ आगारातील भूममगत डडझले ्ाककत 
५०० मल्र व त्यापेक्षा िास्त मल्र डडझले कमी असल्याच े ननदशशनास आले. 
त्यानुसार याबाबतची तपासणी करुन उर्चत कायशवाही करण्याबाबत ननयींत्रण, 
वैद्यमापन शास्त्र याींना राज्य पररवहनद्वारा कळववण्यात आले असून त्याबाबतचा 
तपासणी अहवाल राज्य पररवहन महामींडळाकड ेप्राप्त झालेला नाही. 
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     टद.१७/६/२०१५ रोिी ननलींगा आगारास टहींदसु्थान पेट्रोमलयम,पाखणी, सोलापूर 
येथून डडझले पुरवठा करणारी क्र.कमकच-२३-३६६७ या ्ँकरमध्ये छुपी ्ाकी बसवून 
डडझले चोरी करत असल्याच े ननदशशनास आल्यावरुन सदर चालक /मालका ववरुध्द 
ननलींगा पोलीस स््ेशन येथे गु.र.क्र. ७३/१५ भा.दीं.वव.३७९, ४०६, ४०७, ३४ अन्वये 
टद.१८/७/२०१५ रोिी गुन्हा दाखल करण्यात आला. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मराठिािा विभागाि सप्िेंबर ि ेऑक्िोबर, २०१५ या िालािधीि  
िीर् िोसळून ८२ र्णाांचा झालेला मतृ्यु 

  

(२५) *  ३०६८७   श्री.अबू आर्मी (मानखूदव मशिार्ीनगर), श्री.विनायिराि र्ाधि-
पािील (अहमदपूर) :   सन्माननीय पुनिवसन ि मदि िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मराठवाडा ववभागात सप् े्ंबर त ेऑक््ोबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरययान  वीि 
कोसळून ८२ िणाींचा मात्यु झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वीि कोसळुन मात्यु होण्याच े प्रमाण कमी करण्यासाठी वीि रोधक 
यींत्राणा बसववण्याच ेआदेश ७ वषाशपुवीच शासनाने टदले आहेत हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाचा ननणशय असतानाही वीि रोधक यींत्रणा बसववण्यात आली 
नाही, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, वीिरोधक यींत्रणा न बसववण्याची कारणे काय आहेत, 
(५) असल्यास, याप्रकरणी दोषी अर्धकाऱ्यावर  कारवाई करण्याबाबत तसेच 
वीिरोधक यींत्रणा बसववण्यासींदभाशत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत  ? 
  
श्री. एिनाथराि खिसे : (१) औरींगाबाद ववभागात माहे सप् े्ंबर त ेऑक््ोबर,२०१५ 
या कालावधीत वीि कोसळून ५१ िणाींचा मात्यु झाला आहे. 
(२),(३),(४) व (५) वीि अ्काव यींत्रणा प्रायोर्गक तत्वावर उभारण्याबाबतच्या 
टद.०९/०५/२००८ व टद. १२/०६/२००९ रोिीच्या शासन ननणशयाींच्या अनुषींगाने औरींगाबाद 
ववभागात २८ टठकाणी वीि रोधक यींत्रणा बसववण्यात आली आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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



24 

उल्हासनगर ि ठाणे शहरािून िेबल र्ोिण्याांपासून  
शासनास िमी महसूल ममळि असल्याबाबि 

  

(२६) *  २९०३०   श्रीमिी ज्योिी िलानी (उल्हासनगर) :   सन्माननीय महसूल 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) उल्हासनगर (जि.ठाणे) शहराची लोकसींख्या सुमारे ७ लाखाच्या आसपास असून 
तथेील १२६ केबल चालकाींनी त्याींच्याकडील फक्त ४२,३२२   केबल  िोडण्या दाखवून 
शासनाचा कोट्यवधी रुपयाींचा महसूल चुकववल्याच ेशासनाच्या ननदशशनास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 

(२) तसेच, ठाणे (जि.ठाणे) शहराची लोकसींख्या िास्त असून केबल िोडण्या कमी 
दाखवून शासनाचा करोडो रुपयाचा महसूल चुकववल्याच ेशासनाच्या ननदशशनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाच्या वतीने सन २००६ नींतरच्या केबल चालकाींचा सव्हे 
करण्यात आलेला नसल्याचहेी ननदशशनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकशीच्या अनुषींगाने अनर्धका त केबल चालकाींवर व शासनाचा 
महसूल चुकववणाऱ्या केबल चालकाींकडून दींड वसूल करण्याबाबत व त्याींच्यावर 
कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
श्री. एिनाथराि खिसे : (१) व (२) उल्हासनगर महानगर पामलका क्षेत्रामध्ये १२६ 
केबल चालकाींनी ४२,३६३ केबल िोडण्या घोवषत केलेल्या आहेत. तथावप, शासनाच्या 
टद.२६/०३/२०१५ च्या शासन पररपत्रकान्वये केलेल्या ववनाक्रम सव्हेक्षणामध्ये केबल 
चालकाींनी घोवषत केलेल्या व प्रत्यक्षात असलेल्या केबल िोडण्याींमध्ये फरक 
असल्याच े आढळून आल्यामुळे उल्हासनगर शहरातील केबल िोडण्याींची प्रत्यक्ष 
सींख्या केबल चालकाींनी घोवषत केलेल्या सींख्येपेक्षा िास्त असण्याची दा् शक्यता 
आहे. 
     कें द्र शासनाच्या केबल िोडण्याींच्या डडजि्ायझेशनच्या कायशक्रमानुसार 
उल्हासनगर महानगर पामलकेतील केबल िोडण्याींच्या डडजि्ायझशेनचा कायशक्रम  
टदनाींक ३१/१२/२०१५ पयांत पुणश होणे अपेक्षक्षत असून, त्यानींतर उल्हासनगर शहरात 
अजस्तत्वात असलेल्या केबल िोडण्याींची वस्तूननषठ सींख्या ननजश्चत होऊ शकेल. 
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     ठाणे शहरात केबल िोडण्याींच्या  डडिी्ायिेशनच्या कायशक्रमापूवी १,०२,०५२ 
इतक्या केबल िोडण्या होत्या.  डडिी्ायिेशनच्या कायशक्रमानींतर १,६७,७२३ इतक्या 
केबल िोडण्या असल्याच ेननदशशनास आले आहे. 
(३), (४) व (५) शासनाच्या टद.२६/०३/२०१५ च्या पररपत्रकातील सूचनेनुसार ववभागीय 
आयुक्ताींच्या कायाशलयात दरमहा होणाऱ्या सोडतीमध्ये ववनाक्रम ननवडण्यात येणाऱ्या 
केबल चालकाींच्या केबल िोडण्याींच े सव्हेक्षण करण्यात येत असून, अशा 
सव्हेक्षणामध्ये आढळून येणाऱ्या िास्तीच्या केबल िोडण्याींवर महाराषट्र करमणूक 
शुल्क अर्धननयमातील तरतुदीींनुसार दींडनीय कारवाई करुन करमणूक शुल्क वसूल 
करण्याची कायशवाही करण्यात येत आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

िोल्हापूर जर्ल््याि “शेिीमाल िारण िर्व’’  
योर्नेंिगवि तनधीच ेिािप न झाल्याबाबि 

(२७) *  ३४३५०   िॉ.सुजर्ि ममणचेिर (हाििणांगले) :   सन्माननीय पणन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य शासनाच्या का वष पणन मींडळाच्या वतीने राबववल्या िात असलेल्या 
“शेतीमाल तारण किश” योिनेंतगशत सुमारे २०० को्ी रुपयाींचा ननधी पडून राटहला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कोल्हापूर जिल्हयातील चारही बािार सममत्याकडून गेल्या १० वषाशत 
ककही प्रस्ताव पाठववण्यात आलेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरच्या ननधीच ेवा्प न होण्याची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, या ननधीच ेवा्प तातडीने करण्यासींदभाशत शासनाने कोणती कायशवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पािील : (१) नाही. 
     महाराषट्र राज्य का वष पणन मींडळ सन १९९०-९१ पासुन स्वननधीमधून “शेतमाल 
तारण किश योिना” राबवत आहे.  पणन मींडळाच्या या योिनेसाठी पणन मींडळास 
राज्य शासनाकडून कोणत्याही स्वरुपाचा ननधी टदलेला नाही.  त्यामुळे ननधी पडून 
राहण्याचा प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(२) होय. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही.  
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     महाराषट्र राज्य का वष पणन मींडळाची शेतमाल तारण किश योिना राज्यातील 
बािार सममत्याींच े माध्यमातुन राबववण्यात येत.े या योिनेत  शेतक-यास का षी 
उत्पन्न बािार सममतीने शतेमाल  तारण किश टदल्यानींतर का षी उत्पन्न बािार 
सममती त्या किाशकवढी रक्कम पणन मींडळाकड े मागणी करत.े मात्र सदर 
योिनेनुसार का वष उत्पन्न बािार सममती योिनेत सहभागी झाल्यामशवाय शेतक-यास 
तारण किश वा्प करण्याचा प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्याि शेिीला शाश्िि मसांचन उपलब्ध व्हािे यासाठी एि लाख  
विदहरी आणण पन्नास हर्ार शेििळी तनमावण िरण्याबाबि 

(२८) *  २९२५६   िॉ.पिांगराि िदम (पलूस ििगेाि), श्री.अममन पिेल (मुांबादेिी), 
िॉ.सांिोष िारफे (िळमनुरी), श्री.अ्लम शेख (मालाि पजश्चम), श्री.भाऊसाहेब िाांबळे 
(श्रीरामपूर), श्री.बाळासाहेब थोराि (सांगमनेर), श्री.सांग्राम थोपिे (भोर), श्री.किशोर 
पािील (पाचोरा), श्रीमिी ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.ददपि चव्हाण (फलिण), 
श्री.सुरेश लाि (िर्वि), श्री.दत्िात्रय भरणे (इांदापूर), श्री.रार्ेश िोपे (घनसािांगी), 
श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.पाांिुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.जर्िेंद्र आव् हाि (मुांरा 
िळिा), श्री.नरहरी णझरिाळ (ददांिोरी), श्री.िी.पी.सािांि (नाांदेि उत्िर), श्रीमिी अममिा 
चव्हाण (भोिर), प्रा.विरेंद्र र्गिाप (धामणगाि रेल्िे), श्री.िसांिराि चव्हाण 
(नायगाांि), श्रीमिी माधुरी ममसाळ (पिविी), श्री.मभमराि िापिीर (खिििासला), 
श्री.विर्य िाळे (मशिार्ीनगर), श्री.योगेश दिळेिर (हिपसर), श्री.र्गदीश मुळीि 
(ििगाि शेरी), श्री.हनुमांि िोळस (माळमशरस), श्री.ददलीप िळसे-पािील (आांबेगाि) :   
सन्माननीय रोर्गार हमी योर्ना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात शेतीला शाश्वत मसींचन उपलब्ध व्हावे यासाठी कक लाख ववटहरी आणिण 
पन्नास हिार शेततळी ननमाशण करण्याच्या कायशक्रमास टदनाींक १५ ऑगस््, २०१५ 
रोिी पासून  प्राींरभ करण्यात येणार आहे अशी घोषणा मा.मुख्यमींत्री याींनी माहे 
ऑगस््, २०१५ मध्ये वा त्यादरययान केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या योिनेचे स्वरुप काय आहे व आतापयांत ककती शेतकऱ्याींच्या 
शेतात ववटहरीींची व शेततळयाींची कामे घेण्यात आली आहेत, 
(३) असल्यास, कक लाख ववहीरी व पन्नास हिार शेततळी ननमाशण करण्यासाठी 
शासनाने कालबध्द कायशक्रम आखण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमिी पांिर्ा मुांि े : (१) ववधानमींडळाच्या पावसाळी अर्धवेशन २०१५ मध्ये 
ववधानसभेत मा. मुख्यमींत्री महोदय याींनी पुढील तीन वषाशमध्ये कक लाख ववहीरी व 
दरवषी पन्नास हिार याप्रमाणे दीड लाख शेतमळी तयार करण्यात येणार असल्याची 
घोषणा केलेली आहे. 
(२) व (३) महात्मा गाींधी राषट्रीय ग्रामीण रोिगार हमी योिनेअींतगशत टदनाींक १७ 
डडसेंबर, २०१२ च्या शासन ननणशयानुसार मसींचन ववहरी घेण्यात येतात. त्यानुसार पात्र 
लाभार्थयाशस रु. ३ लक्ष / ववहीर इतकी रक्कम अनुजे्ञय आहे. शासन पररपत्रक क्र. 
मग्रारो-२०१५/प्र.क्र.८३/मग्रारो-१, टदनाींक ३१ िुलै, २०१५ अन्वये पुढील तीन वषाशमध्ये 
घ्यावयाचा कक लाख ववटहरीींबाबतच्या ननयोिनाच े ववभागननहाय उटद्दष् ननजश्चत 
करण्यात आले आहे. त्यानुसार सन २०१५-१६ या वषाशकररता ३०,००० ववटहरी पूणश 
करण्याच ेननयोजित असून सद्य:जस्थतीमध्ये २६,१६९ ववटहरी पूणश झालेल्या आहेत. 
    शेततळी घेण्यासींदभाशत धोरणाबाबत शासनस्तरावर कायशवाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
अिोला जर्ल््याि राज्य बबयाणे महामांिळ (महाबीर्) िां पनीििून घेिलेले बबयाणे न 

उगिल्याने शेििऱ्याांना नुिसान भरपाई ममळण्याबाबि  
  

(२९) *  ३५०३५   श्री.सुरेश धानोरिर (िरोरा), श्री.गोिधवन शमाव (अिोला 
पजश्चम) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अकोला जिल््यात राज्य बबयाणे महामींडळ (महाबीि) कीं पनीकडून  गत खरीप 
हींगामात घेतलेले बबयाणे न उगवल्याने शेतकऱ्याींना देण्यात आलेल्या नुकसान 
भरपाईची १८ शेतकऱ्याींना हक्काच ेसात लाख रुपये ममळाले नसल्याची तक्रार माहे 
सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरययान केली हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी चौकशी केली आहे काय 
(३)असल्यास, चौकशीनुसार सींबींर्धत दोषी अर्धकाऱ्याींवर शासनाने कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खिसे : (१) बबयाणे न उगवल्याप्रकरणी महाबीिने द्यावयाच्या 
नुकसान भरपाईची रक्कम न ममळाल्याबाबत कका शेतकऱ्याने महाबीिकड े तक्रार 
केलेली होती, हे खरे आहे. 
(२) होय, 
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(३) चौकशीत ननषपन्न झाले की, शेतक-याींच्या नुकसानभरपाईच े रु.१८.१८ लक्ष 
रकमेच े ककूण ५७ धनादेश परस्पर महाबीि कमशचारी पतसींस्थेच्या खात्यात िमा 
करून गैरव्यवहार करण्यात आलेला आहे. त्यानुषींगाने सहायक क्षेत्र अर्धकारी याींना 
ननलींबीत करण्यात आलेले असून त्याींच ेववरूध्द मसव्हील लाईन, पोलीस ठाणे अकोला 
येथे गु.नों.क्र.३०३/१५ अन्वये फौिदारी गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. पोलीस 
तपास चालू आहे. तसेच, महाबीिने ननयुक्त केलेल्या चौकशी पथकामाफश त अर्धक 
चौकशी चालू आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.   

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

अिोला जर्ल््यािील पूणाव नदीच्या पात्रािून िाळूच ेउत्खनन होि असल्याबाबि 
  

(३०) *  २९८५२   श्री.अममि झनि (ररसोि), श्री.अब् दलु सत्िार (मसल्लोि), 
श्री.अममन पिेल (मुांबादेिी) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) अकोला जिल््यातील पूणाश नदीच्या पात्रातून मोठया प्रमाणात वाळूच े उत्खनन 
होत असल्याच ेमाहे ऑगस््, २०१५ मध्ये वा त्यादरययान ननदशशनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी महसूल ववभाग व प्रादेमशक पररवहन कायाशलयाकडून 
या प्रकरणाकड ेिाणीव पूवशक दलुशक्ष करण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानुसार अवैधररत्या वाळूच े
उत्खनन करणाऱ्या दोषी वाळू माकफयाींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
श्री. एिनाथराि खिसे : (१) अकोला जिल्हयातील पूणाश नदीपात्रातून वाळूच ेअवैध 
उत्खनन होत असल्याची काही प्रकरणे दृष्ोत्पतीस आली आहेत. 
(२), (३) व (४) गौण खननिाच्या अवैध उत्खनन / वाहतुकीस आळा घालण्यासाठी 
अकोला जिल््यात महसूल ववभाग व पररवहन ववभागाच्या अर्धकारी/ कमशचाऱ्याींच्या 
भरारी पथकाींची स्थापना करण्यात आली असून, सदर पथकाींमाफश त जिल््यात 
ननयममत तपासण्या करण्यात येतात. सदर पथकाींनी कवप्रल, २०१५ त े ऑक््ोबर 
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२०१५ या कालावधीत केलेल्या तपासणीत वाळूच्या अवैध वाहतूकीच्या १८१ प्रकरणात 
रु.२२,१८,०००/- कवढा दींड वसलू करण्यात आला असून, ११ प्रकरणात गुन्हे दाखल 
करण्यात आले आहेत. यावरून सदर प्रकरणी महसूल व पररवहन ववभागाच ेअर्धकारी 
िाणीवपूवशक दलुशक्ष करीत असल्याच ेटदसून येत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

  
मभिांिी (जर्.ठाणे) िालुक्यािील खािीिून अनधधिृिररत्या  

रेिी उपसा होि असल्याबाबि 

(३१) *  ३७०००   श्री.रुपेश म् हात्रे (मभिांिी पूिव) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मभवींडी (जि.ठाणे) तालुक्यातील वपींपळास खाडी, कवळी खाडी, काल्हेर खाडी, 
केवणी-टदवे खाडी, खारबाब खाडी व वडुळा घर खाडी या मुख्य खाडीतून मोठ्या 
प्रमाणावर अनर्धका तररत्या रेती उपसा करुन खुलेआम साठवणूक करुनही मभवींडी 
महसूल खात्यातील उप ववभागीय अर्धकारी, तहमसलदार व इतर अर्धकारी याींनी 
कोणतीही कारवाई न केल्याने शासनाच े रॉयल््ी स्वरुपातील कोट्यवधी रुपयाींच े
नुकसान झाले असल्याच ेननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या अवैध रेती साठवणूक करणाऱ्याींवर जिल्हार्धकारी, ठाणे याींनी 
तात्काळ कारवाई करण्याबाबत मभवींडी महसूल ववभागाला आदेश टदल्यानींतर मभवींडी 
उप ववभागीय अर्धकारी, तहमसलदार व इतरानी ८७१ ब्रास रेती िप्त केली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी अवैधपणे रेतीसाठा करणाऱ् या सींबींर्धत दोषीींवर व या  
प्रकरणी  िाणीवपूवशक दलुशक्ष करणाऱ्या व शासनास होणाऱ् या कोट्यवधी रुपयाींच्या 
रॉयल््ीच्या नुकसानीस िबाबादार असणाऱ् या उप ववभागीय अर्धकारी, मभवींडी व  
तहमसलदार, मभवींडी याींच्याववरुध्द शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनाथराि खिसे : (१) प्रश्नात नमूद केलेल्या खाडीपात्रात अवैध वाळू 
उत्खननाची काही प्रकरणे दृष्ोत्पत्तीस आली आहेत. 
(२) जिल्हार्धकारी ठाणे याींनी टदलेल्या आदेशानुसार टदनाींक ३०.९.२०१५ रोिी मभवींडी 
येथील रेती बींदराींना भे् देवून  केलेल्या तपासणीत ककूण ८७१ ब्रास वाळूसाठा िप्त 
करण्यात आला आहे. 
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(३) प्रश्न भाग १ व २ मध्ये नमूद केलेल्या खाडीपात्रातील वाळूच्या अवैध 
उत्खननाबाबत टद.०१.०४.२०१५ त े टद.३०.११.२०१५ या कालावधीत ६५ तपासण्या 
करून, तपासणीमध्ये अवैध उत्खनन आढळून आलेल्या प्रकरणात वाळूसाठा व 
यींत्रसामुग्री िप्त करण्यात आली असून, अज्ञात व्यक्तीींववरूध्द ७ गुन्हे दाखल 
करण्यात आले आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मार्लगाांि (जर्. बीि) ि साांगोला (जर्.सोलापूर) िालुक्यािील शेििऱ्याांच े 
बँि खाि ेनसल्यामुळे त्याांच ेदषु्ट्िाळी अनुदान िगव न िेल्याबाबि 

(३२) *  २९७१६   श्री.अजर्ि पिार (बारामिी), श्री.जर्िेंद्र आव् हाि (मुांरा िळिा), 
श्री.िैभि वपचि (अिोले), श्री.शमशिाांि मशांदे (िोरेगाि), श्री.पाांिुरांग बरोरा (शहापूर), 
श्री.मिरांद र्ाधि-पािील (िाई), श्री.किसन िथोरे (मुरबाि), श्री.सांर्य िेळिर (ठाणे), 
श्री.अ्लम शेख (मालाि पजश्चम), श्री.अममन पिेल (मुांबादेिी) :   सन्माननीय 
पुनिवसन ि मदि िायव मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मािलगाींव  (जि.बीड) तालुक्यातील ७३८६ शेतकऱ्याींच ेव साींगोला (जि.सोलापूर) 
तालुक्यातील अनेक शेतकऱ्याींच ेगारपी् व दषुकाळी खरीप वपकाींच े२०१४ च ेअनुदान 
शेतकऱ्याींच ेबँक खात ेनसल्यामुळे पडुन असल्याची माटहती माहे ऑगस््, २०१५ च्या 
नतसऱ्या सप्ताहात ननदशशनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच बॅंकेमध्ये खात ेअसणाऱ्या शेतकऱ्याींच्या खात्याींवर दषुकाळी अनुदान रक्कम 
वगश करण्यात येऊन देखील केवळ बँकेच्या गलथान कारभारामुळे उक्त तालुक्यातील 
शेतकऱ्याींना ही मदत अद्याप ममळालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त भाग (१) व (२) ववषयी शासनामाफश त चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नींतर सदरच्या तालुक्यातील 
शेतकऱ्याींना दषुकाळी अनुदान त्वरीत ममळण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खिसे : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
     शेतकऱ्याींची बँक खाती उपलब्ध नसल्यामुळे त्याींच ेखात्यावर रक्कम वगश करता 
आली नाही. 
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(३) व (४) बँक खात ेउपलब्ध नसलेले ७३८६ शेतकऱ्याींची बँक खाती उघडण्याकररता 
तलाठी, मींडळ अर्धकारी व बँक व्यवस्थापक याींची बठैक घेऊन बँक खाती  
नसलेल्या शेतकऱ्याींची खाती तातडीने उघडण् याच्या सूचना देण्यात  आल्या.  
त्यानुसार माहे ऑक््ोबर २०१५ अखेर सवश बार्धत शेतकऱ्याींची खाती उपलब्ध करुन 
घेवून त्याींच ेबँक खात्यावर अनुदान ववतरीत करण्यात आले आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

सोलापूर शहरािील िािी दिुानाांच्या पररसराि िािी  
वपऊन तिघाांचा सांशया्पद झालेला मतृ्यू 

  

(३३) *  ३३३४७   िुमारी प्रणणिी मशांदे (सोलापूर शहर मध्य) :   सन्माननीय राज् य 
उत् पादन शुल् ि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर शहरातील ताडी दकुानाींच्या पररसरात ताडी वपऊन नतघाींचा सींशयास्पद 
मात्यू झाला असून याबाबत शवववच्छेदन अहवाल मागववला असल्याच े माहे 
ऑक््ोंबर, २०१५ च्या पटहल्या आठवडयात ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी रासायननक ताडीचा अींश आढळून आल्यास सींबींर्धत 
दकुानाींच ेपरवाने रद्द करणार असल्याच ेजिल्हार्धकारी, सोलापूर याींनी िाटहर केले, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनुषींगाने  दकुानाींवर कोणती कारवाई केली  वा करण्यात 
येत आहे, 
(५)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खिसे : (१) अशी कोणतीही बाब शासनाच्या ननदशशनास आलेली 
नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३), (४) व  (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

 
----------------- 
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पेण (जर्.रायगि) येथील िहसील िायावलयािील िारिूनाने  
िाळू उपसासाठी बनािि परिाने ियार िेल्याबाबि 

  

(३४) *  ३२०२८   श्री.सुभाष उफव  पांडििशेठ पािील (अमलबाग), श्री.धैयवशील पािील 
(पेण), श्री.र्ीिा गाविि (िळिण) :   सन्माननीय मुखयमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) पेण (जि.रायगड) तहसील कायाशलयामधील कारकून श्री.ज्ञानेश्वर बोडके याींनी 
वाळू उपसा करण्यासाठी बनाव् परवाने तयार केले होत,े हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, टदनाींक २ िुल,ै २०१५ रोिी श्री.ज्ञानेश्वर बोडके याींनी केलेल्या बनाव् 
परवान्यानुसार १५० ब्रास वाळू मुींबईतील मशवडी ठाण्याच ेपोलीस ननरीक्षक वपकेकर 
याींच्या पथकाने िप्त केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय चौकशीअींती दोषी 
असणाऱ्या व्यक्तीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) होय.     
(२) होय. 
(३) सदर प्रकरणी मशवडी पोलीस ठाणे येथे गु.र.क्र. ६६/२०१५ अन्वये टदनाींक 
२.७.२०१५ रोिी गुन्हा नोंदववण्यात आला आहे.  याप्रकरणी आरोपीस अ्क करण्यात 
आली असून त्याींना सध्या पोलीस कस््डी देण्यात आली आहे.  जिल्हार्धकारी, 
रायगड याींनी टद. २२.७.२०१५ च्या आदेशान्वये श्री. बोडके याींना टद. १०.७.२०१५ 
पासून शासकीय सेवेतून ननलींबबत केलेआहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

साक्री (जर्.धुळे) िालुक्यािील माळमाथा पररसरािील दसुाणे  
गािाि गौण खतनर्ाची चोरी होि असल्याबाबि 

  

(३५) *  ३१२२६   श्री.शमशिाांि मशांदे (िोरेगाि), श्री.जर्िेंद्र आव् हाि (मुांरा िळिा), 
श्री.नरहरी णझरिाळ (ददांिोरी), श्री.पाांिुरांग बरोरा (शहापूर), श्रीमिी ददवपिा चव्हाण 
(बागलाण) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) साक्री (जि.धुळे) तालुक्यातील माळमाथा पररसरातील दसुाणे गावात गौण 
खननिाची मोठया प्रमाणात चोरी होत असल्याच ेमाहे ऑगस््, २०१५ च्या पटहल्या 
आठवायात  ननदशशनास आले हे खरे आहे काय 
(२) तसेच, सदर खननिाची वाहतूक करणारी वाहने वेगाने िात येत असल्याने 
अपघाताची सींख्या मोठया प्रमाणात वाढली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रश्न भाग (१) व (२) बाबत शासनामाफश त चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नुसार सदर गावात होत असलेली 
गौण खननिाची चोरी थाींबववणेबाबत तसेच अपघाताच े प्रमाण कमी करण्यासाठी 
शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
श्री. एिनाथराि खिसे : (१) व (२) साक्री तालुक्यातील माळमाथा पररसरातील 
दसुाणे गावात गौण खननिाची चोरी होत असल्याची तसेच गौण खननिाच्या 
वाहनामुळे अपघात होत असल्याची बाब ननदशशनास आली नाही. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
उमरखेि (जर्.यििमाळ) िालुक्यािील अतिदगुवम बांदी भागािील सािवर्तनि बाांधिाम 

विभाग अांिगवि गौण खतनर्ाांचे उत्खनन िेल्याबाबि 
  

(३६) *  ३१९७९   िॉ.सांर्य रायमुलिर (मेहिर) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) उमरखेड (जि.यवतमाळ) तालुक्यातील अनतदगुशम बींदी भागातील सावशिननक 
बाींधकाम ववभाग अींतगशत रस्त्याकररता महसूल ववभागाचा कोणताही परवाना न 
काढता गौण खननिाींच ेअवैध उत्खनन व वाहतूक केल्याप्रकरणी सींबींर्धत ठेकेदाराला 
टदनाींक २२ सप् े्ंबर, २०१५ च्या सुमारास ३९ लाख रुपयाींचा दींड आकारण्यात आला, 
हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनामाफश त चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीच्या अनुषींगाने दींड वसूल करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथराि खिसे : (१), (२) व (३) सावशिननक बाींधकाम ववभागामाफश त 
बाींधण्यात येणाऱ्या रस्त्याच्या कामाकरीता सींबींर्धत ठेकेदाराने मौिे गाडी (बोरी) व 
थेरडी येथुन ववनापरवानगी ८९८ ब्रास गौणखननिाच े उत्खनन केल्याच े ननदशशनास 
आल्यावरुन तहमसलदार उमरखेड याींनी टद.१४.०९.२०१५ रोिी रु. ३९,५१,३१५/- कवढ्या 
रकमेच े दींडाच े आदेश पाररत केले आहेत. सदर आदेशाववरुध्द सींबींर्धत ठेकेदाराने 
उपववभागीय अर्धकारी, उमरखेड याींच्याकड े अपील अिश दाखल केला आहे. सदर 
प्रकरणी उपववभागीय अर्धकारी उमरखेड याींनी टद. २८.१०.२०१५ रोिी तहमसलदार 
उमरखेड याींच्या आदेशास स्थर्गती टदली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

ििगाांि हिेली, सांर्यनगर-शेरे पािळी िेसे, सुली शेणोली, नाांदलापुर (िा.िराि, 
जर्.सािारा) येथे दगि खाणीमध्ये अिैधररत्या रास दगिाच ेउत्खनन िेल्याबाबि 

  

(३७) *  ३६३४७   िॉ.मममलांद माने (नागपूर उत्िर) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कराड तालुक् यात (जि.सातारा) वडगाव  हवेली सींियनगर-शेरे पाडळी केसे, सुली 
शेणोली, नाींदलापुर येथे दगड खाणीमध्ये अवैधररत्या सुमारे ३,७२,७६४ ब्रास दगडाचे 
उत्खनन केले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त तालुक् यातील ३० दगड खाण मालकाींनी याच पध्दतीने बेकायदा 
उत्खनन केले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्राींत अर्धकारी, तहमसलदार याींनी रुपये ९० को्ीच्या दींडाची नो्ीस 
दगड खाण मालकाींना पाठववली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, दगडखाण मालकाींनी बेकायदा उत्खनन केल्याबाबत प्राींत अर्धकारी व 
तहमसलदार याींनी लावलेली रुपये  ९० को्ीींच्या  दींडाची रक्कम  महसुली भरणा 
केली आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीअींती 
बेकायदा उत्खनन करणाऱ् या खाण मालकाींवर व त्याींना मदत करणाऱ् या सींबर्धत 
अर्धकाऱ् याींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथराि खिसे : (१), (२), (३), (४) व (५) प्रश्नात नमूद केलेल्या गावातील 
३० खाणपट्टाधारकाींनी ववनापरवानगी ३,७२,७६४ ब्रास दगडाच े उत्खनन केल्याचे 
आढळून आल्यामुळे, तहमसलदार कराड याींनी सींबींर्धताींववरुध न टद ११/०९/२०१५ रोिी 
रुपये ८९,४६,३४,१७६/- कवढ्या रकमेच ेदींडाच ेआदेश पाररत केले आहेत. 
    सदर दींडाच्या आदेशाववरूध्द २६ खाणपट्टाधारकाींनी उपववभागीय अर्धकारी कराड 
याींच्याकड ेअवपल दाखल केले आहे. 
  सदर दींडाच्या रकमेच्या वसुलीसाठी तहमसलदार कराड याींनी सवश खाणपट्टाधारकाींना 
महाराषट्र िममन महसूल सींटहता, १९६६ मधील तरतुदीनुसार मागणी नो्ीस टदली 
आहे.तसेच सवश खाणी सील केल्या आहेत. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

र्ालना जर्ल् ्याि महसूल आ्थापनेिरील िलाठी र्ागाांसाठी  
घेिलेल्या लेखी परीक्षेमध्ये झालेला गैरप्रिार 

(३८) *  ३३५९७   श्री.अर्ुवन खोििर (र्ालना), श्री.सांिोष दानिे (भोिरदन) :   
सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िालना जिल् ्यात महसूल ववभागातील तलाठयाींच्या २३ िागाींसाठी जिल्हा 
प्रशासनाने टदनाींक ११ सप् े्ंबर, २०१५ रोिीच्या सुमारास घेतलेल्या लेखी परीक्षाींमध्ये 
गैरप्रकार झाला आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, त्यामुळे पररक्षाथींना या पररक्षेला बसण्यापासून वींर्चत राहावे लागले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणाची तक्रार करण्यास गेलेल्या पररक्षाथींवर पोमलसानी 
बेसूमार लाठीमार केला, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त्यानुसार सींबींर्धताींवर  कोणती कारवाई  करण्यात आली आहे वा 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनाथराि खिसे : (१), (२), (३) व (४) िालना जिल््यात महसूल 
आस्थापनेवरील तलाठी सींवगाशतील २३ िागाींसाठी जिल्हा प्रशासनाने टदनाींक 
१३.०९.२०१५ रोिी घेतलेल्या परीक्षेमध्ये गैरप्रकार झालेला नाही. मात्र परीक्षा कें द्र 
क्रमाींक ५ मध्ये पत्त्यात “शासकीय तींत्रननकेतन अींबड” ऐविी “शासकीय तींत्रननकेतन, 
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नागेवाडी, िालना” असा मुद्रणदोष झाल्याच े ननदशशनास आल्याने जिल्हा प्रशासनाने 
त्याची तात्काळ दखल घेवून नागेवाडी या परीक्षा कें द्रावर आलेल्या उमेदवाराींना 
शासकीय तींत्रननकेतन, अींबड येथील परीक्षा कें द्रावर िाण्यासाठी व्यवस्था केली होती. 
परींतू परीक्षाथी हे िालना येथेच परीक्षा घेणेबाबत आग्रही असल्यामुळे िालना येथील 
औद्योर्गक प्रमशक्षण कें द्रात उमेदवाराींची बैठक व्यवस्था करण्याचा ननणशय परीक्षा 
सममतीने तथा अध्यक्ष, जिल्हा ननवड सममती याींनी घेतला,आणिण परीक्षेचा कालावधी 
बदलून ११.०० त े१.०० ऐविी १२.०० त े२.०० असा ननजश्चत करुन त्यानुसार लेखी 
परीक्षा सवश परीक्षा कें द्रावर १२.०० त े२.०० या वेळेत सुरळीत पार पाडण्यात आली. 
     पोलीस अर्धक्षक, िालना याींच्या टदनाींक २७.११.२०१५ रोिीच्या अहवालानुसार 
पररक्षाथींवर पोलीसाींनी बेसुमार लाठीमार केलेला नाही. मात्र शासकीय तींत्रननकेतन 
नागेवाडी येथील कॉलेिच ेपायऱ्याींवर २५ त े३० मुले, मुली याींनी इतर परीक्षाथी याींना 
त्याींच े हॉलमध्ये िाऊ न देता अडथळा ननमाशण केल्यामुळे पोलीस ठाणे चींदनणिझरा 
येथे भाींदवव कलम १८८ अन्वये टदनाींक १३.९.२०१५ रोिी गुन्हा दाखल करण्यात 
आलाआहे. 
     तसेच झालेल्या मुद्रण दोषाबाबत िबाबदार अर्धकारी/कमशचारी व प्रवेशपत्र 
ननगशममत करणाऱ्या सींबींर्धत अमभकताश याींचाही खुलासा मागववण्यात आलेला आहे.    
सींबींर्धत मलवपक याींचा खुलासा अमान्य करुन त्याींना टदनाींक २३.०९.२०१५ रोिी 
ननलींबबत करण्यात येवून त्याींच्यावर मशस्तभींगववषयक कारवाई सुरु करण्यात आलेली 
आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

उदगीर (जर्.लािूर) येथील िेबल चालिाांनी शासनाचा महसूल बुिविल्याबाबि 

(३९) *  ३०७६१   श्री.सुधािर भालेराि (उदगीर) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) उदगीर (जि.लातूर) येथे मागील अनेक वषाशपासून स्थाननक केबल चालकाींनी  
महसूल ववभागास कमी िोडणी दाखवून कोट्यावधी रुपयाींचा महसूल बुडववला 
असल्याच्या तक्रारी लोकप्रनतनीधी व अनेक सामाजिक सींघ्नेने माहे ऑक््ोबर, 
२०१५ मध्ये महसूल ववभागाकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, महसूल ववभागाने सदर तक्रारीच्या अनुषींगाने केबल िोडणीचा 
सवेक्षण केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाकड े सादर केलेला अहवाल हा बनाव् असल्याच े ननदशशनास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, शासनाला फसवून कोट्यवधी रुपयाींचा महसूल बुडववणाऱ्या केबल 
चालकाींववरुध्द शासनाने काय कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  

श्री. एिनाथराि खिसे : (१) अशा आशयाची तक्रार स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी  
टद.१८/१०/२०१५ रोिी  जिल्हार्धकारी, जि. लातुर याींच ेकायाशलयात  टदली आहे. 
(२) सदर तक्रारीच्या अनुषींगाने  केबल िोडण्याच ेसवेक्षण  करण्यात आले आहे.   
(३) उदगीर तालुक्यातील केबल सवेक्षणाचा अहवाल शासनास सादर करण्यात आला 
नसल्याने प्रश्न उद्भवत नाही. 
(४) सदर केबल सव्हेक्षणामध्ये आढळून आलेल्या अनतरीक्त िोडण्याबाबत सींबधीत 
केबल ऑपरे्र याींच्यावर महाराषट्र करमणूक शुल्क अर्धननयम,  मधील तरतुदीींन्वये 
कायशवाही करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

महात्मा फुले िृषी विद्यापीठ राहुरी येथील िमवचाऱ्याांच्या  
बदल्याांमध्ये झालेली अतनयममििा ि गैरव्यिहार  

(४०) *  ३४४०९   श्री.पांिर् भुर्बळ (नाांदगाि) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)   महात्मा फुले का षी ववद्यापीठ राहुरी येथील कमशचाऱ्याींच्या बदल्याींमध्ये झालेली 
अननयममतता व गैरव्यवहाराबाबत माहे मे २०१५ मध्ये वा त्यादरययान शासनाकडे 
तक्रार दाखल करण्यात आलेली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त तक्रारीची शासनामाफश त चौकशी करण्यात आलेली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले वा तदनुसार  शासनामाफश त सींबींर्धताींवर 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनाथराि खिसे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) उक्त तक्रारीस अनुलक्षून ववद्यापीठ स्तरावरुन बदल्याींबाबत वापरण्यात येणारी 
कायशप्रणाली तसेच तक्रार अिाशबाबतची वस्तुजस्थती का वष पररषद, पुणे याींचकेडून 
मागववण्यात आली आहे. 
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(३) कमशचा-याींच्या बदल्या ्या महाराषट्र का वष ववद्यापीठ (का वष ववदयापीठे) 
अर्धननमय १९८३ व महाराषट्र का वष ववद्यापीठ (का वष ववद्यापीठे) पररननयम १९९० 
मधील तरतूदीनुसार मा.कुलगुरु व मा.कुलसर्चव याींना प्रदान करण्यात आलेल्या 
अर्धकारान्वये करण्यात येतात. तसेच अपींग कमशचा-याींना ननयुक्त्या/बदल्या ्या 
शासन ननयमानुसार कमशचा-याींना सोसीच्या टठकाणी करण्यात येतात. 
     सदर तक्रार मुद्याींबाबत अर्धक माटहती मागववण्यात आली आहे. त्यामुळे 
तुताशस शासनामाफश त सींबींर्धताींवर कायशवाहीचा प्रश्न उद्भवत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्याि पािसाच्या अतनजश्चििमेुळे दषु्ट्िाळसदृश्य पररज्थिी तनमावण झाल्याबाबि 

(४१) *  २८३६९   श्री.राहूल िुल (दौंि), िॉ.बालार्ी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.अिुल 
सािे (औरांगाबाद पूिव), श्री.पाांिुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.जर्िेंद्र आव् हाि (मुांरा िळिा), 
श्री.सुरेश लाि (िर्वि), श्री.किसन िथोरे (मुरबाि), श्री.मांगलप्रभाि लोढा (मलबार 
दहल), श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.ददपि चव्हाण (फलिण), श्रीमिी अममिा 
चव्हाण (भोिर), श्री.िी.पी.सािांि (नाांदेि उत्िर), श्री.िसांिराि चव्हाण (नायगाांि), 
िॉ.सांिोष िारफे (िळमनुरी), श्री.अममन पिेल (मुांबादेिी), श्री.अब् दलु सत्िार 
(मसल्लोि), श्री.रार्ेश िोपे (घनसािांगी), िॉ.पिांगराि िदम (पलूस ििगेाि), 
श्री.अ्लम शेख (मालाि पजश्चम), श्री.अबू आर्मी (मानखूदव मशिार्ीनगर), प्रा.विरेंद्र 
र्गिाप (धामणगाि रेल्िे), श्री.अर्ुवन खोििर (र्ालना), श्री.समीर िुणािार 
(दहांगणघाि), श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल), िॉ.शमशिाांि खेििेर (मसांदखेि रार्ा), 
िॉ.राहूल पािील (परभणी), श्री.भारि भालिे (पांढरपूर), श्री.मधुिरराि चव्हाण 
(िुळर्ापूर), श्री.राधािृष्ट् ण विखे-पािील (मशिी), श्री.र्यांि पािील (इ्लामपूर), 
श्री.िैभि वपचि (अिोले), श्री.मिरांद र्ाधि-पािील (िाई), श्री.नरहरी णझरिाळ 
(ददांिोरी), श्री.बसिरार् पािील (औसा), श्री.ददलीप िळसे-पािील (आांबेगाि), श्री.हनुमांि 
िोळस (माळमशरस), श्री.सांर्य िेळिर (ठाणे) :   सन्माननीय पुनिवसन ि मदि 
िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात पावसाच्या अननजश्चततमेुळे मराठवाायासह राज्यात दषुकाळसदृश्य 
पररजस्थती ननमाशण झाली आहे,  हे खरे आहे काय, 
(२) मराठवाायात,पजश्चम महाराषट्रासह सींपूणश राज्यात सुमारे ७ लाख गुराींना चारा 
ममळत नसून चाऱ्या अभावी गुराींच े हाल होऊ नये यहणून त्याींना कडब्याच्या िागी 
वड व कडुमलींबाचा पाला चारुन त्याची पो्भरणी गुराखी करीत असल्याच ेननदशशनास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 



39 

(३) असल्यास, शासनामाफश त याबातची पाहणी करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्याच, पाहणीच ेननषकषश काय आहेत व तद्नुसार राज्यात ननमाशण झालेल्या 
दषुकाळावर मात करणेसाठी शासनाने अन्न धान्य, पाणी आणिण िनावराींचा चारा 
उपलब्ध करण्याच्या दृष्ीने कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खिसे : (१) नामशक, औरींगाबाद व अमरावती या ववभागात 
दषुकाळसदृश्य पररजस्थती ननमाशण झाल्याच ेननदशशनास आले आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) शासन ननणशय टदनाींक २०.०८.२०१५ अन्वये चारा ी्ंचाई  असलेल्या बीड, लातूर व 
उस्मानाबाद जिल््यातील  ी्ंचाईग्रस्त भागात िनावराींच्या छावण्या उघडण्यास 
परवानगी देण्यात आली आहे. 
टदनाींक २६.०८.२०१५ च्या शासन ननणशयान्वये ी्ंचाई पररजस्थतीत ्ँकरच े अर्धकार 
तहमसलदार याींना प्रदान करण्यात आले आहेत. तसेच टदनाींक ७.९.२०१५ अन्वये 
धरणातील पाणीसाठा पीण्याच्या पाण्यासाठी राखीव ठेवण्याच ेअर्धकार जिल्हार्धकारी 
याींना देण्यात आले आहेत. 
शासन ननणशय टदनाींक  ०९.११.२०१५ अन्वये सन २००१५-१६ च्या खरीप हींगामातील 
हींगामी पैसेवारी ५० पैशाींपेक्षा कमी असलेल्या १५७४७ गावाींमध्ये दषुकाळसदृषय 
पररजस्थती िाहीर करुन त्यानुषींगाने ववववध उपाययोिना व सवलती िाहीर करण्यात 
आल्या आहेत. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

आिपािी (जर्.साांगली) िालुक्यामध् ये तनिृष्ट्ि दर्ावच्या 
िापूस बबयाणाांचा पुरिठा िरण्याि आल्याबाबि 

(४२) *  ३५९६४   श्री.अतनल बाबर (खानापूर) :  सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आ्पाडी (जि.साींगली) तालुक्यामध् ये ननका ष् दिाशच्या कापूस बबयाणाींचा पुरवठा 
करण्यात आला आहे असे माहे िुलै, २०१५ च् या नतस-या आठवायात वा त् या 
दरययान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले, 
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(३) असल् यास, सदर चौकशीच् या अनुषींगाने नुकसानग्रस् त शेतक-याींना नुकसान 
भरपाई ममळणेबाबत व सींबींर्धत कीं पन् यावर कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत  ? 
  
श्री. एिनाथराि खिसे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय. चौकशीत का वषधन सीडस प्रायव्हे् मलमम्ेड िालना या कीं पनीच्या सुपर 
फायबर (KDCHB-४०७) BGI या वाणाच्या कापूस बबयाणात अनुवींमशक अशुध्दता 
आढळून आलेली  आहे. 
(३) महाराषट्र कापूस बब-बबयाणे (पुरवठा,ववतरण, ववक्री व ववक्रीच्या ककीं मतीचे 
ननजश्चतीकरण याींच े ववननयमन) अर्धननयम, २००९ व ननयम २०१० खाली सुनावणी 
प्रगतीत आहे. सुनावणीअींती शतेक-याींना नुकसान भरपाई देण्यासींदभाशत उर्चत ननणशय 
घेण्यात येईल.  
(४) ववलींब झालेला नाही. 

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

िोल्हापूर जर्ल्हा पररषद शाळाांचा िीर् पुरिठा खांिीि िेल्याबाबि 
  

(४३) *  २९०५४   श्री.सत्यर्ीि पािील-सरुििर (शाहूिािी) :   सन्माननीय ऊर्ाव 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोल्हापूर जिल््यात स्थाननक स्वराज्य सींस्थाींच्या वतीने सुरु असणाऱ्या 
प्राथममक शाळा आणिण प्राथममक आरोग्य कें द्रासह उपकें द्राना महाववतरणाकडून 
व्यावसानयक दराने वीिपुरवठा केला िातो, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, व्यावसानयक वविदराने होणाऱ्या वीिपुरवठ्या नींतर भरमसाठ येणारे 
लाई् बबल भरणे शक्य नसल्याने जिल्हा पररषदेकड ेमहाववतरणाची मोठी थकबाकी 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, थकबाकी न भरल्याने शाळाींचा वीि पुरवठा खींडीत केला असून 
त्याचा ववद्यार्थयाांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय चौकशीअींती शासनाने 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे नाही. ववद्युत ननयामक आयोगाच े आदेश 
टदनाींक २६.६.२०१५ नुसार टदनाींक १.६.२०१५ पासून शासकीय शैक्षणिणक सींस्था व 
इजस्पतळे याींना सावशिननक सेवा(अ) शासकीय शैक्षणिणक सींस्था व इजस्पतळे या 
वगशवारीप्रमाणे वीि पुरवठा करण्यात येत आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३), (४) व (५) कोल्हापूर जिल्हयातील स्थाननक स्वराज्य सींस्थाींच्या १०२ प्राथममक 
शाळा व ९ प्राथममक आरोग्य कें द्र व उपकें द्र याींचा वीि पुरवठा थकबाकीच्या 
कारणास्तव महाववतरणकडून खींडीत करण्यात आला आहे. 

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

पुण्यािील मसांहगि र्त्यािरील पानमळा ि्िीि िीर्ेचा  
धक्िा लागून एिा लहान मुलीचा झालेला मतृ्यू 

  

(४४) *  ३६३०२   श्रीमिी माधुरी ममसाळ (पिविी), श्री.मभमराि िापिीर 
(खिििासला), श्री.विर्य िाळे (मशिार्ीनगर), श्री.योगेश दिळेिर (हिपसर), 
श्री.र्गदीश मुळीि (ििगाि शेरी) :   सन्माननीय ऊर्ाव मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) पुण्यातील मसींहगड रस्त्यावरील पानमळा वस्तीत खाींबावरून वीि प्रवाह घरात 
मशरून सदर प्रवाहामुळे कका लहान मुलीचा मात्यू झाला तर ५ िण िखमी झाल्याची 
घ्ना टदनाींक ८ सप् े्ंबर २०१५ रोिी वा त्यासुमारास घडली, हे खरे आहे काय  

(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानुसार सदरहू मात बामलकेच्या 
कु्ूींबबयाींना व िखमीींना शासनाने कोणती आर्थशक मदत केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) असल्यास,  सदर घ्नेस िबाबदार असणाऱ् या महाववतरणच्या अर्धकारी व 
कमशचारी याींचवेर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे. 
(२) ववद्युत ननरीक्षक, पुणे याींनी चौकशी केली आहे. 
(३) टदनाींक ८.९.२०१५ रोिी सींध्याकाळी सुमारे ५.४५ च्या दरययान 
पानमळा,दत्तवाडी,पुणे येथील घरासाठी टदलेल्या सव्हीस वायर िीणश झाल्यामुळे नतचे 
इन्सुलेशन ननघुन आतील वाहक उघडा झाला होता. तथेील सवश घराींच ेलोखींडी पत्र े
ककमेकाींना र्चक्ून असल्याने लोखींडी पत्रे व लोखींडी पाईप ववद्युत भारीत झाले. 
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घराच्या पत्र्याला आधारासाठी वापरलेल्या लोखींडी पाईला कु.अव्दीता चींद्रकाींत वाघमारे 
हीचा सींपकश  आल्याने नतला वविेचा धक्का बसला व ती मात झाली व इतर ५ 
रटहवाशाींना  वीिेचा सौयय धक्का िाणवला परींतु कोणीही िखमी झाले नाही. 
       सदर मात बालीकेच्या कु्ुींबबयाींना तातडीची मदत यहणून रु.२०,०००/- टदनाींक 
१८.९.२०१५ रोिी महाववतरण कीं पनीकडून देण्यात आली आहे. उवशररत नुकसान 
भरपाईची रक्कम मयताच्या वारसाींनी कागदपत्राींची  पूतशता केल्यानींतर कीं पनीकडून 
देण्यात येईल. 
(४) ववद्युत ननरीक्षक, पुणे याींचकेडून महाववतरण कीं पनीला  कारणे दाखवा नो्ीस 
बिावण्यात आली आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मभिांिी (जर्.ठाणे) िालुक्यािील गोदामाांमध्ये बेिायदेशीर  
रसायनाांचा साठा होि असल्याबाबि 

  

(४५) *  ३७८६८   श्री.शाांिाराम मोरे (मभिांिी ग्रामीण), श्री.रुपेश म् हात्रे (मभिांिी 
पूिव) :   सन्माननीय मुखयमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मभवींडी (जि.ठाणे) तालुक्यातील गोदाम पट्यामधील काल्हेर, कशेळी, कोपर, पुणाश, 
राहनाळ, वळ, दापोडा, माणकोली, गुींदवली, ओवळी, कुकसे, बोरीवली आदी 
ग्रामपींचायतहद्दीत गोदामाींची सुसज्ि अशी बाींधकामे केलेली आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, हा पररसर सींपूणश देशातील बािार पेठाींना मध्यवती असल्याने 
िागतीक दिाशच्या कीं पनीपासून त ेभींगाराच्या मालाची साठवणूक येथील गोदामाींमध्ये 
केले िात असून या सोबतच केममकल माफीयाींचा वावरही मोठ्या प्रमाणात वाढला 
असून बेकायदेशीर रसायनाींचा साठा येथे केला िात असल्याच ेमाहे ऑक््ोबर, २०१५ 
मध्ये वा त्यासुमारास ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(३) असल्यास, गेल्या ५ वषाशत ३८ वेळा केममकल गोदामाींमध्ये िीवघेण्या आगी 
लागल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, तेथील केममकल माफीया व स्थाननक पोलीस, व महसूल अर्धकारी 
याींच्या सींगनमताने बेकायदेशीर रसायनाींचा साठा केला िात आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनुषींगाने सींबर्धताींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) व (३) सदर भागात ववववध प्रकारची गोदामे आहेत व येथे आगीच्या घ्ना 
घडल्या आहेत हे खरे आहे. 
(४), (५) व (६) या सींदभाशत चौकशी करुन अहवाल सादर करण्याबाबत ववभागीय 
आयुक्त कोकण ववभाग याींना सूचना देण्यात आल्या आहेत. 

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

अतिररक्ि जर्ल्हाधधिारी मालेगाि (जर्.नामशि) याांना 
लाच प्रिरणाि िरण्याि आलेली अिि 

(४६) *  ३७७७२   श्री.प्रशाांि बांब (गांगापूर) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मालेगावच े (जि.नामशक) अनतररक्त जिल्हार्धकारी याींना नाींदगाव (जि.नामशक) 
येथील ७५ ककर िममनीच्या खरेदीच्या प्रकरणात ३५ लाख रुपयाींच्या लाच प्रकरणी 
टदनाींक ७ ऑगस््, २०१५ रोिी अ्क करण्यात आली, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर अनतररक्त जिल्हार्धकाऱ्याींच्या ववरोधात अनेक तक्रारी 
शासनाकड ेप्राप्त झालेल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी पोलीसाींनी अर्धक चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनुषींगाने अनतररक्त जिल्हार्धकारी व त्याींना मदत 
करणाऱ्या इतर सींबींर्धताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनाथराि खिसे : (१), (२), (३) व (४) श्री. रामचींद्र बापुराव पवार, तत्का. 
अप्पर जिल्हार्धकारी मालेगाव, जि.नामशक याींना लाच लुचपत प्रकरणी टदनाींक 
०६.०८.२०१५ रोिी २३.०० वािता अ्क करण्यात आली असता त ेपोलीस अमभरक्षेत 
४८ तासापेक्षा अर्धक काळ राटहल्याने त्याींना अ्केच्या टदनाींकापासून ननलींबबत 
करण्यात आले आहे. 
       सदर प्रकरणी लाच लुचपत प्रनतबींधक ववभागाकडून पुढील कारवाई करण्यात 
येत आहे. 
     तसेच श्री. पवार याींच्याववरुध्द शासनाकडे प्राप्त तक्रारीच्या अनुषींगाने चौकशी 
करुन अहवाल सादर करण्याबाबत ववभागीय आयुक्त, नामशक याींना सूचना देण्यात 
आल्या आहेत. 
 (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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परभणी जर्ल््यामध्ये बबयाणे िािपाि झालेला गैरव्यिहार 
  

(४७) *  ३४७४६   िॉ.राहूल पािील (परभणी) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील शेतकऱ्याींना रब्बी मोसमात मदत व्हावी यहणून शासनाने अल्पदरात 
रब्बीच ेबबयाणे उपलब्ध करून देण्याच ेठरववले आहे हे खरे आहे काय  

(२) तसेच परभणी जिल््यामध्ये मोंढा बािार मयत आणिण शेती नसलेल्या लोकाींच्या 
नावे बबयाणे (हरभरा) उचलण्याच ेअनेक गैरप्रकार माहे सप् े्ंबर-ऑक््ोबर २०१५ मध्ये 
वा त्यादरययान झाले आहेत हे खरे आहे काय  
(३) असल्यास, या प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय 
(४) असल्यास, चौकशीनुसार सींबींर्धताववरुध न शासनाने कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे ? 
  

श्री. एिनाथराि खिसे : (१) रब्बी हींगामातील कडधान्य, गहू व भरडधान्य आणिण 
गळीत धान्याींच्या उत्पादकता वाढीसाठी नवीन वाणाींच्या बबयाणे खरेदीकरीता अनुक्रमे 
राषट्रीय अन्न सुरक्षा अमभयान आणिण राषट्रीय गळीत धान्य व तलेताड अमभयानाींतगशत 
समाववष् जिल््यात, कें द्र शासनाने मींिूर केलेल्या लक्षाींकाच्या मयाशदेत बबयाणे 
खरेदीवर ववहीत अनुदान देण्यात आले आहे. 
(२) नाही. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

अहमदनगर जर्ल््याि पािसाने खांि ददल्यामुळे पेरणी 
झालेल्या वपिाांच ेझालेले नुिसान 

(४८) *  २९६८८   श्री.भाऊसाहेब िाांबळे (श्रीरामपूर), श्री.अममन पिेल (मुांबादेिी), 
श्री.अ्लम शेख (मालाि पजश्चम), श्री.राधािृष्ट् ण विखे-पािील (मशिी), श्री.राहुल 
र्गिाप (श्रीगोंदा), श्री.अब् दलु सत्िार (मसल्लोि) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अहमदनगर जिल््यात मटहन्याभरापासून पावसाने खींड टदल्यामुळे पेरणीनींतर 
खरीप हींगामातील  ३ लाख २६ हिार हेक््रपेक्षा िास्त  वपकाींच े नुकसान झाले, 
त्यामुळे खरीप वपकाींच ेउत्पन्न ८० त े९० ्क्के घ्णार असल्याचा का षी ववभागाचा 
अींदाि असून सवशच वपके िळाली असल्याच े माहे ऑगस््, २०१५ दरययान 
ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, शासनाने २२६ को्ी ९८ लाख ६० हिार रुपयाींच ेअनुदान टदनाींक २२ 
मे, २०१५ रोिी प्रशासनाकड े देवूनही अद्याप अनुदान शेतक-याींना ममळाले नाही, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने पाहणी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, पाहणीअींती जिल्हा दषुकाळग्रस्त िाटहर करुन येथील शेतकऱ्याींना 
तातडीने आर्थशक मदत देण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली आहे वा 
करण्यात येत आहे, 
(५)  नसल्यास,  ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथराि खिसे : (१) अींशत: खरे आहे, 
 

(२), (३), (४) व (५) शासन ननणशय टदनाींक १६.४.२०१५ अन्वये सन २०१४-१५ च्या 
रब्बी अींतीम हींगामातील ५० पैशापेक्षा कमी पैशेवारी असलेल्या अहमदनगर 
जिल््यातील ४४२ गावाींमध्ये ी्ंचाईसदृषय पररजस्थती िाहीर करून त्याअनुषींगाने 
सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत. 
    सन २०१४-१५ मध्ये रब्बी हींगामात दषुकाळामुळे बार्धत अत्यल्प व अल्पभुधारक 
शेतकऱ्याींना शेतीवपकासाठी अल्पकामलन वपकाींसाठी व वावषशक वपकाींसाठी मदत 
ववतररत करण्यात आली आहे. त्यानुसार अहमदनगर जिल्हयासाठी २२६९८.६० लक्ष 
इतके अनुदान टदनाींक २१.५.२०१५ च्या शासन ननणशयान्वये  ववतररत करण्यात आले 
आहे. त्यापैकी रूपये १५८३५.२१ लक्ष इतकी रक्कम शेतक-याींच्या खात्यावर िमा 
करण्यात आली आहे. रूपये २३९७.७६ लक्ष इतकी रक्कम वा्पासाठी जिल्हार्धकारी, 
अहमदनगर याींच्याकड ेमशल्लक आहे. तसेच रूपये ४४७२.४८ लक्ष अनुदान शासनाकडे  
समवपशत केले आहे. 

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

शासिीय दधू योर्ना, नागपूर मधील रोर्ांदारी  
िामगाराांना सेिेि तनयममि िरण्याबाबि 

(४९) *  ३६३२४   श्री.सुधािर देशमुख (नागपूर पजश्चम), श्री.िृष्ट्णा खोपि े(नागपूर 
पूिव), श्री.वििास िुां भारे (नागपूर मध्य), श्री.सुधािर िोहळे (नागपूर दक्षक्षण) :   
सन्माननीय दगु् धवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शासकीय दधू योिना, नागपूर मधील कायशरत ९४ रोिींदारी कामगाराींना मागील 
३० वषाशपासून ननयममत करण्यात आले नसल्याबाबतची बाब टदनाींक ३० ऑक््ोबर, 
२०१५ रोिी वा त्यासुमारास ननदशशनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या दधू योिनेमध्ये ११० रोिींदारी कामगार कायशरत होत े त्यापैकी 
काही कामगाराींचा मात्यू झाला तर काही सेवाननवात्त झाले आहेत, त्यामुळे ९४ 
कामगार रोिींदारीवर कायशरत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या रोिींदारी कामगाराींना शासन सेवेत कायम स्वरुपी सामावून 
घेण्याकरीता मा.औद्योर्गक न्यायालय व मा.उच्च न्यायालयानी आदेश टदले 
असताींना सुध्दा अद्यापपयांत शासनामाफश त कोणतीही कायशवाही करण्यात आली नाही, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या रोिींदारीवर कायशरत असलेल्या कामगाराींना शासन सेवेत 
घेण्याबाबत शासनाने काय कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
श्री. एिनाथराि खिसे : (१) सन १९८५ त े १९९९ या कालावधीत शादयूो, नागपूर 
येथे कामाच्या गरिेनुसार २९२ बदली रोिींदारी कामगार घेण्यात आले होते, त्याींना 
मटहन्यातून १८ टदवस काम देण्यात येत होते, तथावप सदर बदली कामागाराींच्या 
सींघ्नेनी मटहन्यातून ३० टदवस काम देण्याची मागणी केल्यानुसार तत्कालीन मा. 
मींत्री (कामगार) याींच े समक्ष व अप्पर कामगार आयुक्त याच े ननणशयानुसार 
ववभागाच्या मान्यतनेे कामागाराींपैकी ११० कामागाराींना टद.२९.४.१९९९ पासून रोिींदारी 
कामगार यहणून मटहन्यातील ३० टदवस कामावर घेण्यात येत आहे. 
(२) सद्य:जस्थतीत योिनेतील ११० रोिींदारी कामगाराींपैकी काही कामगाराींचा मात्यू 
झाला व काही कामगार सेवाननवात्त झाल्यामुळे सध्या योिनेत ९२ कामगार 
रोिींदारीवर कायशरत आहेत. 
(३) शासकीय दधू योिना, नागपूर येथील रोिींदारी कामगाराींना शासन सेवेत कायम 
स्वरुपी सामावून घेण्याबाबत मा.औद्योर्गक न्यायालयाने टदलेल्या ननणशयाववरुध्द 
शासनामाफश त मा.उच्च न्यायालय, खींडपीठ, नागपूर येथे अवपल दाखल करण्यात 
आले असून, सदर प्रकरण न्यायप्रववषठ आहे. 
(४) व (५)  सदर प्रकरण न्यायप्रववषठ असल्यामुळे कायशवाही करण्यात आली नाही. 

----------------- 
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माथेरान-नेरळ-िर्वि (िा.िर्वि, जर्.रायगि) घाि र्त्यािर 
मीनीबस सिि बांद पिि असल्याबाबि 

(५०) *  ३३५१८   श्री.सुरेश लाि (िर्वि), श्री.जर्िेंद्र आव् हाि (मुांरा िळिा), 
श्री.पाांिुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.किसन िथोरे (मुरबाि), श्री.हसन मुश्रीफ 
(िागल) : सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) माथेरान-नेरळ-किशत (ता.किशत, जि.रायगड) घा् रस्त्यावर मीनीबस मागील २ 
वषाशपासून सतत बींद पडत असल्याने नागररकाींची तसेच शैक्षणिणक ववद्यार्थयाशची मोठी 
गैरसोय होत आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, माथेरान नेरळ प्रवास करणारे ककूण ४० त े५० ववद्याथी पासधारक 
असून देखील कस्ी आगार किशत याींच्याकडून कोणतीही पयाशयी व्यवस्था न 
केल्यामुळे गरीब ववद्यार्थयाशना खािगी वाहनाने प्रवास करावा लागत आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास,  ववद्याथी व प्रवासी सींघ्नेने टदनाींक २ सप् े्ंबर, २०१५ रोिी वा 
त्यासुमारास तहमसलदार तसेच आगार प्रशासन किशत याींना लेखी ननवेदन टदले हे 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर घा् रस्त्यावर मीनीबस चालू करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायशवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. ददिािर रािि े: (१) व (२) नाही. 
(३) होय. 
(४) किशत आगारामाफश त किशत-माथेरान या मागावशर प्रवाशाींची गैरसोय होऊ नये 
यहणून ५.३०, ८.१५, १४.१५ व १६.४५ या चार फेऱ्या चालनात आहेत.  
(५)  प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मौर्े भाईंदर पािा (जर्.ठाणे) येथील ११५ एिर र्ममनीच्या  
७/१२ उिाऱ्यामध्ये बेिायदा फेरफार िेल्याबाबि 

(५१) *  ३२७४४   श्रीमिी िपृ्िी सािांि (िाांदे्र पूिव), श्री.प्रिाश सुिे (मागाठाणे), 
श्री.मांगेश िुिाळिर (िुलाव), श्री.जर्िेंद्र आव् हाि (मुांरा िळिा), श्री.सुरेश लाि (िर्वि), 
श्री.पाांिुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.किसन िथोरे (मुरबाि), श्री.शमशिाांि मशांदे (िोरेगाि), 
श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.र्यांि पािील (इ्लामपूर), श्री.सुतनल प्रभू (ददांिोशी) :   
सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) घोडबींदर रोडच्या मौिे भाईंदर पाडा (जि.ठाणे) येथील (िुना सव्हे नीं.२०८ पै व 
नवीन सव्हे नीं.४) ११५ ककर िमीनीच्या ७/१२ उताऱ्यामध्ये बेकायदा फेरफार करुन 
शासनाच् या मालकीची असलेली गायरान िमीन द्वारकादास रतनशी या व्यक्तीने 
स्वत:च्या नावे करुन त्या िमीनीच े वेगवेगळया तुकायामध्ये ववभागनी करुन 
ववकल्यामुळे सद्य:जस्थतीत या िमीनीच े ४९ मालक ७/१२ उताऱ्यावर दशशववण्यात 
आल्याच ेप्रकरण नुकतचे ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीच्या अनुषींगाने शासनाच्या मालकीची असलेली ११५ ककर 
गायरान िमीन ७/१२ उताऱ्यात बेकायदेशीर फेरफार करुन बळकवणाऱ्या व त्यावर 
गाहसींकुल उभारणाऱ्या तसेच या सवश प्रकरणात द्वारकादास रतनशी याला ननयमबा्य 
मदत करणाऱ्या अर्धकाऱ्याींववरुध्द शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथराि खिसे : (१), (२), (३) व (४) मौि ेभाईंदर पाडा (िुने गाव ओवळा) 
येथील िमीन िुना स.नीं. २०८, िुना स.नीं. १६२, िुना स.नीं.२९७, िुना 
स.नीं.२९८,िुना स.नीं.२९९ बाबतचा फेरफार क्र. ५९० टद. ३०.५.१९५६ पाहता सदर 
ममळकतीची िींगल नोंद कमी करुन खािगी मालकीची नोंद दाखल केलेली टदसून 
येत आहे. 
     सदरचा फेरफार पुनववशलोकनात घेणेबाबत तहमसलदार ठाणे याींनी उपववभागीय 
अर्धकारी, ठाणे याींचकेड ेसादर केलेल्या प्रस्तावाच ेअनुषींगाने उपववभागीय अर्धकारी, 
ठाणे याींनी फेरफार क्र. ५९० पुनववशलोकनात घेऊन प्रस्तुत प्रकरणी त्याींच े टदनाींक 
६.८.२०१५ व १२.०८.२०१५ रोिीच्या आदेशान्वये सदर िममनीच्या  गा.न.नीं. ७/१२ 
सदरी “गुरचरण” अशी नोंद पनुशस्थावपत करण्याच ेआदेश पाररत केले आहेत. 
     उपववभागीय अर्धकारी ठाणे याींचकेडील वर नमूद आदेशाववरुध न अप्पर 
जिल्हार्धकारी ठाणे याींच े न्यायालयात आर्ीकस/अवपल  दाखल करण्यात आलेले 
असून मा. उच्च न्यायालय, मुींबई याींनी त्याींचकेडील रर् यार्चका क्र. ३९७५/२०१५ 
मधील टद.१८.४.२०१५ रोिी टदलेल्या अींतररमआदेशाींच्या अनुषींगाने  अप्पर 
जिल्हार्धकारी ठाणे याींनी टद. २१.०८.२०१५ रोिी उपववभागीय अर्धकारी, ठाणे 
याींचकेडील टदनाींक १२.०८.२०१५ च े आदेशास मा. उच्च न्यायालय याींच्या पुढील 
सुनावणीपयांत स्थर्गती टदली आहे. 

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



49 

शहापूर (जर्.ठाणे) िालुक्यािील िोळखाांब पररसरािील िीर्िाहि  
िारेला ्पशव झाल्याने िीन व्यक्िीांचा झालेला मतृ्यू 

(५२) *  ३०७१०   श्री.पाांिुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.जर्िेंद्र आव् हाि (मुांरा िळिा), 
श्री.किसन िथोरे (मुरबाि), श्री.नरहरी णझरिाळ (ददांिोरी), श्री.िैभि वपचि (अिोले), 
श्री.सुरेश लाि (िर्वि) :   सन्माननीय ऊर्ाव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) शहापूर (जि.ठाणे) तालकु्यातील डोळखाींब पररसरातील गाींडूळवाड पररसरात 
टदनाींक ११ ऑक््ोबर, २०१५ रोिी झालेल्या वादळी पावसाने तु्ून पडलेल् या 
वीिवाहक तारेला स्पशश झाल्याने तीन व्यक्तीींचा मात्यू झाला, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनामाफश त चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नुसार सदर घ्नेत मात्यू 
झालेल्या माताींच्या कु्ूींबबयाींना तात्काळ आर्थशक मदत देणेबाबत शासनाने कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे. 
(२) सदर अपघाताची चौकशी टदनाींक १२.१०.२०१५ रोिी ववद्युत ननरीक्षक,ठाणे 
याींच्याकडून करण्यात आली आहे. 
(३) टदनाींक ११.१०.२०१५ रोिी सकाळी १०.३० त े१०.४५ च्या दरययान (१)श्री.नामदेव 
हेमा गाींगड, (२)श्रीमती कानी आींबो धुपारी आणिण (३)कु.मनोि ककसन धुपारी हे 
नतघेिण मोहाचीवाडी येथून गाींडुळवाड या आटदवासी पाडयावर पायवा्ेने िात 
असताींना वादळी पावसामुळे डोळखाींब २२ केव्ही उच्चदाब वाटहनीचा बी फेि वायर 
तु्ून खाली पडून ववद्युत भारीत राटहली सदर तारेच्या सींपकाशत आल्याने वीिेचा 
धक्का लागून प्राणाींनतक अपघात घडला. 
     माताींच्या कु्ूींबबयाींना तात्काळ आर्थशक मदत यहणून महाराषट्र राज्य ववद्युत 
ववतरण कीं पनी मयाश. उपववभाग शहापूर याींच्याकडून नतनही अपघातग्रस्ताींच्या 
वारसास प्रत्येकी २०,०००/-(वीस हिार मात्र) टदनाींक ११.१०.२०१५ रोिी देण्यात 
आलेले आहेत. महाववतरण कीं पनीच्या ननयमाप्रमाणे उवशररत नुकसान भरपाईची 
रक्कम मयताच्या वारसाींनी कागदपत्राींची पुतशता केल्यानींतर देण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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िळिा (जर्.ठाणे) येथील रेल्िे ्थानिालगिची सुमारे ७५ एिर शासनाची र्मीन 
मफिलाल मॅन्युफॅक्चररांग िां पनीने बँिािि ेगहाण ठेिल्याबाबि 

(५३) *  २९९४३   श्री.विर्य औिी (पारनेर), श्री.अ्लम शेख (मालाि पजश्चम), 
श्री.अममन पिेल (मुांबादेिी), श्री.जर्िेंद्र आव् हाि (मुांरा िळिा), श्री.सुरेश लाि (िर्वि), 
श्री.पाांिुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.शमशिाांि मशांदे (िोरेगाि), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), 
श्री.र्यांि पािील (इ्लामपूर) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) ठाणे जिल््यातील कळवा रेल्वे स््ेशन िवळील ७५ ककर िमीन शासनाने सन 
१९५२ मध्ये औद्योर्गक वापरासाठी मफतलाल मॅन्युफॅक्चररींग समूहाला टदली होती 
सदरची िमीन शासनाची पूवश परवानगी न घेता, बँकाकड ेगहाण ठेवल्याच े टदनाींक  
२८ ऑगस््, २०१५ रोिी वा त्या सुमारास शासनाच्या ननदशशनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 

(२) असल्यास, सदरची िमीन शासनाकड ेिमा करण्यात यावी असे आदेश शासनाने 
माहे ऑगस्् च्या दसुऱ्या आठवडयात काढण्यात आले असूनही सदरची िमीन 
मफतलाल उद्योग समूहाने शासनाकड ेपरत केली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रश्न भाग १ व २ च्या अनुषींगाने शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व चौकशी अींती कोणती कायशवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

  

श्री. एिनाथराि खिसे : (१) होय, हे खरे आहे. 
     मौि-ेकळवा, ता.जि.ठाणे येथील ३०३०६० चौ.मी. िमीन सन १९५२ मध्ये 
मफतलाल मॅन्युफॅक्चररींग कीं पनी मल. याींना औद्योर्गक वापरासाठी सींपाटदत करुन 
देण्यात आली होती. सदर िमीन शासनाची पूवश परवानगी न घेता बॅंकाींकड ेगहाण 
ठेवल्याच ेतलाठी- कळवा याींनी त्याींच्या टद.१३.७.२०१५ रोिीच्या पत्रान्वये तहमसलदार, 
ठाणे याींना कळववले आहे. 
(२) तहमसलदार,ठाणे याींनी त्याींच्या टद.१४.७.२०१५ रोिीच्या पत्रान्वये उपववभागीय 
अर्धकारी, ठाणे ववभाग, ठाणे  याींना अहवाल सादर केला आहे. त्यानुसार 
उपववभागीय अर्धकारी, ठाणे ववभाग, ठाणे याींनी त्याींच्या टद.२१.८.२०१५ रोिी 
मफतलाल मॅन्युफॅक्चररींग कीं पनीच ेनावे असलेली िमीन शासनिमा करण्याच ेआदेश 
पाररत केले होत.े तथावप, याप्रकरणी मा. उच्च न्यायालयाने त्याींच्या टद.१६.१०.२०१५ 
रोिीच्या आदेशान्वये उपववभागीय अर्धकारी, ठाणे याींच्या आदेशास स्थर्गती देऊन 
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प्रश्नाधीन िममनीच्या अर्धकार अमभलेखामध्ये  कीं पनीच े नाव दाखल करणेबाबतचे 
आदेश टदले आहेत. त्यानुसार कायशवाही करणेबाबत तहमसलदार, ठाणे याींना 
उपववभागीय अर्धकारी, ठाणे ववभाग, ठाणे याींनी कळववले आहे. 
(३), (४), व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

िनहक्ि िायदयानुसार गिधचरोली जर्ल्हयाि ३० हर्ारािर  
अधधि नागररिाांना िनपटे्ट वििररि िरण्याि आल्याबाबि 

(५४) *  ३५६९९   श्री.अ्लम शेख (मालाि पजश्चम), श्री.अममन पिेल (मुांबादेिी) :   
सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) २००८ च्या वनहक्क कायदयानुसार गडर्चरोली जिल्हयात ३० हिारावर अर्धक 
नागररकाींना पटे्ट ववतररत करण्यात आले, पटे्ट ममळालेल्या धारकाच े नाव महसूली 
रेकॉडशवर चढवून त्याींना सातबारा देणे आवश्यक असताींना जिल्हयातील महसूल 
प्रशासनाची यींत्रणा सातबारा न देता बँक किाशसाठी प्रमाणपत्र मलहून देत आहे, 
त्यामुळे अनेक बँका शेतकऱ्याींना किश ववतरण करत नसल्याची बाब माहे ऑगस्् 
२०१५ वा त् या दरययान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, यासींदभाशत चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीच्या अनुषींगाने दोषी असणाऱ्या सींबींर्धत अर्धकाऱ्याींवर कोणती 
कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनाथराि खिसे : (१), (२) व (३) अनुसूर्चत िमाती व इतर पारींपाररक 
वनननवासी (वनहक्काींची मान्यता) अर्धननयम २००६ व ननयम २००८  मधील 
तरतूदीनुसार गडर्चरोली जिल्हयात आतापयांत ककूण ३०५४१ वनपटे्ट वा्प करण्यात 
आलेले आहेत. त्याअनुषींगाने सदर वनपटे्टधारकाींना गा. न. नीं. ७/१२ उतारे उपलब्ध 
करुन देण्याच्या दृष्ीने गडर्चरोली जिल्हयात माहे ऑक््ोबर २०१५ अखेरपयांत 
३०३०७ वनपटे्ट धारकाींच्या िममनीची मोिणी झालेली आहे व माहे ऑक््ोबर २०१५ 
अखेर पयांत २७६१८ प्रकरणात गा. न. नीं. ७/१२ मध्ये नोंदी घेऊन वनपटे्टधारकाींना 
तहमसल कायाशलयाकडून गा. न. नीं. ७/१२ उतारे उपलब्ध करुन देण्यात आलेले आहेत. 
ज्याींना गा. न. नीं. ७/१२ उतारे अद्याप देण्यात आले नाही अशा वनप्ेाधारकाींना 
वनप ा्याच्या आधारे का षी किश तसेच शासनाच्या ववववध योिनाींचा लाभ देण्यास 
जिल्हार्धकारी याींनी सींबींधीत ववभागाींना व बॅकाींना सुचना टदलेल्या आहेत. 
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     जिल्हा प्रशासनाने वरील प्रमाणे कायशवाही केलेली असल्याने बँकाकडून 
वनप्ेाधारकाींना किश ववतरणाबाबत अडचणी आल्याची बाब ननदशशनास आलेली नाही. 
(४)प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

नागपूरच्या गाांधीबाग, महाल,मसजव्हल लाईन या िीन विभागाि िीर् वििरण 
िरण्याची र्बाबदारी महावििरणने एसएनिीएल िां पनीिि ेददल्याबाबि 

(५५) *  ३२०६१   श्री.सरदार िारामसांह (मुलुांि), श्री.शरददादा सोनािणे (र्ुन्नर) :   
सन्माननीय ऊर्ाव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)  नागपूरच्या गाींधीबाग, महाल, मसजव्हल लाईन या तीन ववभागात वीि ववतरण 
करण्याची िबाबदारी कसकनडीकल या फ्रें चायझीकड े टदली असल्याच े टदनाींक २५ 
ऑगस््, २०१५ रोिी वा त्या सुमारास ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, नींदनवन या टठकाणी उभारण्यात आलेल्या ननमशलनगरी ्ाऊनमशप 
मध्ये ववकासकाने ९०० हून अर्धक फ्लॅ्धारक तसेच १५० हून अर्धक व्यवसानयक 
प्रनतषठानाींना बेकायदेशीर िोडण्यात येऊन व स्वत:ची ववि बबले पाठवून ग्राहकाींकडून 
पैस वसूल करुन कोट्यावधी रुपयाींची वीि चोरी केल्याच े ननदशशनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीअींती 
सींबींर्धत दोषी असणाऱ्या व्यक्तीींववरुध्द काय कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) नागपूरच्या गाींधीबाग, महाल, मसव्हील लाईन या तीन 
ववभागात वीि ववतरण करण्यासाठी  महाववतरणने कसकनडीकल कीं पनीची  फे्रचायझी 
यहणून ननुयक्ती केली आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
(३) ववद्युत अर्धननयम २००३ तसेच महाववतरणच्या प्रचमलत कायशपध्दती व 
ननयमानुसार महाववतरण कीं पनीकडून पुढील कायशवाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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रायगि जर्ल््यािील शेििऱ्याांना अििाली पािसामुळे 
झालेल्या नुिसानीची भरपाई देण्याबाबि 

(५६) *  २९९६५   श्री.धैयवशील पािील (पेण), श्री.सुभाष उफव  पांडििशेठ पािील 
(अमलबाग), श्री.र्ीिा गाविि (िळिण) :   सन्माननीय पुनिवसन ि मदि िायव मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रायगड जिल््यात माहे फेब्रुवारी व माचश २०१५ मध्ये पडलेल्या अवकाळी 
पावसामुळे ४३ हिार ६१३ शेतकरी बाधीत झाले आहेत हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बाधीत शेतकऱ्यापैंकी फक्त २ हिार १७३ शेतकऱ्याींना नुकसान 
भरपाई देण्यात आली,  हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उवशररत ४१ हिार ३४० नुकसानग्रस्त शेतकऱ्याींना तात्काळ नुकसान 
भरपाई देण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे कोणती? 
  
श्री. एिनाथराि खिसे : (१), (२) व (३) रायगड जिल्हयात माहे फेब्रुवारी व माचश, 
२०१५ मध्ये पडलेल्या अवकाळी पावसामुळे ४३६१३ शेतकरी बार्धत झाले आहेत. 
त्यापैकी १७३८८ शेतक-याींना नुकसानीबद्दल मदत वा्प करण्यात आली असून, 
उवशररत नुकसानग्रस्त शेतक-याींना मदत वा्पाची कायशवाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मसांधी बाांधिाांसाठी िें द्र शासनाने उल्हासनगराि (जर्.ठाणे) ददलेल्या र्ममनीबाबि 

(५७) *  २८८१२   िॉ.बालार्ी किणीिर (अांबरनाथ), श्रीमिी िपृ्िी सािांि (िाांदे्र पूिव), 
श्री.तनिशे राणे (िणििली), श्री.बाळासाहेब थोराि (सांगमनेर), श्री.भाऊसाहेब िाांबळे 
(श्रीरामपूर), श्री.अममन पिेल (मुांबादेिी), श्री.सांग्राम थोपिे (भोर), श्री.गणपि 
गायििाि (िल्याण पूिव) :   सन्माननीय पुनिवसन ि मदि िायव मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) टहींदसु्थान - पाककस्तान अशी फाळणी झाल्यावर ६६ वषाशपूवी ननवाशमसत यहणून 
पाककस्तान प्राींतातून आलेल्या सुमारे १ लाख मसींधी बाींधवाींसाठी कें द्र शासनाने 
उल्हासनगरात (जि.ठाणे) लषकरातील सैन्यासाठी बाींधण्यात आलेल्या ब्लॉक, 
ब्यारेकसमध्ये टदलेला आश्रय व तत्पूवी उल्हासनगरात स्वतः घरे ममळतात यासाठी 
१० हिार इतर धमीय नागररकाींच्या वसाहतीतील बैठी घरे पाडून ववकासकाने 
बाींधलेल्या बहुमिली इमारतीींच्या िममनीचा ताबा बबल्डर वा िमीन मालकाींकड े
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राटहल्याने ७५ ्क्के प्लॉ् धारक मालकी हक्कापासून वींर्चत राहून त्याींच्या 
सोसाय्याींच्या नोंदी नाहीत, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उल्हासनगर शहरातील ५० हिाराींच्या वर असलेल्या इमारतीत 
राहणाऱ्या प्लॉ् धारकाींकड े िागेचा मालकी हक्क व सोसाय्याींची नोंद नसल्याने 
गेल्या ३५ वषाशत शासनाचा सुमारे ५०० त े ७०० को्ी रुपयाींचा महसूलही बुडालेला 
आहे हे ही खरे आहे काय , 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास,चौकशीच्या अनुषींगाने सींबर्धत व्यवसायीकाींवर शासनाने काय कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. एिनाथराि खिसे : (१) व (२) सनद धारकाने त्याींच्या ममळकतीच ेवा इमारतीचे 
बाींधकाम करणे ककीं वा ववकासकामाफश त ववकास केल्यावर सदर इमारतीमधील फ्लॅ् 
धारकाींची सहकारी गाहननमाशण सींस्था स्थापन करुन सींस्थेची नोंदणी करणे ककीं वा 
इमारतीखालील िमीन सहकारी गाहननमाशण सींस्थेस हस्ताींतरीत करणेसाठी सींस्थेने 
अिश करणे या बाबी मालक, ववकासक, सदननकाधारक याींच्यातील ऐजच्छक बाबी 
आहेत. तसेच, उल्हासनगरातील इमारतीींची ननवाशमसताींच्या इमारती व इतर धममशयाींच्या 
इमारती अशी ववगतवारी करणे शक्य नसल्याने इतर धममशय नागरीकाींमधील ७५ 
्क्के प्लॉ्धारक मालकी हक्कापासून वींर्चत राहून त्याींच्या सोसाय्ीींच्या नोंदी 
झालेल्या नाहीत, असे ननजश्चत साींगता येणार नाही. 
(३) नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

ठाणे येथील प्रादेमशि पररिहन िायावलयाि झालेला गैरव्यिहार 
  

(५८) *  ३२३६२   श्री.सांर्य साििारे (भुसािळ), श्रीमिी मतनषा चौधरी (ददहसर), 
श्री.विर्य औिी (पारनेर), श्री.सतुनल राऊि (विक्रोळी) :   सन्माननीय पररिहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे येथील प्रादेमशक पररवहन कायाशलयात सन २००४ त े सन २०१४ या 
कालावधीत ७ को्ी ७६ लाख रुपयाच ेगैरव्यवहार झाल्याची बाब लेखा पररक्षणातून 
ननदशशनास आली, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, राज्य राषट्रीय मानव हक्क मींचच्या अध्यक्षाींनी टदनाींक २७ ऑगस्् 
२०१५ रोिी वा त्यासुमारास राज्याच्या मुख्य सर्चवाींकड े ननवेदन देऊन सींबींर्धताींवर 
कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त बाबीची चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनुषींगाने शासनाने  कोणती कारवाई केली वा करण्यात  
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची  कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ददिािर रािि े: (१) नाही. 
(२) होय 
    टद.१०.८.२०१५ रोिी पररवहन आयुक्त याींना ननवेदन टदले आहे. 
(३) सदर प्रकरणी गैरव्यवहार झाला असल्याच े ननदशशनास आले नसल्याने चौकशी 
करण्यात आली नाही. 
(४) व (५)  प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्य मागव पररिहन महामांिळाच्या औरांगाबाद विभागामध्ये 
बनािि नािाने नोिरी ममळविल्याबाबि 

(५९) *  ३०५९६   श्री.र्यांि पािील (इ्लामपूर), श्री.जर्िेंद्र आव् हाि (मुांरा िळिा), 
श्री.विर्य भाांबळे (जर्ांिूर), श्री.पाांिुरांग बरोरा (शहापूर) :   सन्माननीय पररिहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य पररवहन महामींडळाच्या औरींगाबाद ववभागामध्ये सन १९९६ त े२००५ या 
कालावधीत अनुकीं पा तत्वावर करण्यात आलेल्या उमेदवाराींच्या भरतीमध्ये मात 
कमशचाऱ्याींशी कोणत्याही प्रकारचा नातसेींबींध नसतानाही काही िणाींची बनाव् नावाने 
नोकरी ममळववल्याची प्रकरणे ननदशशनास आली आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले आहे व त्यानुसार सींबींर्धताींववरुध्द 
शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ददिािर रािि े : (१), (२) व (३) राज्य पररवहन महामींडळाच्या औरींगाबाद 
ववभागामध्ये सन १९९६ ते २००५ या कालावधीत अनुकीं पा तत्वावर करण्यात 
आलेल्या उमेदवाराींच्या भरतीमध्ये मात कमशचाऱ्याशी कोणत्याही प्रकारचा नात ेसींबींध 
नसतानाही काही िणाींची बनाव् नावाने नोकरी ममळववल्याची प्रकरणे ननदशशनास 
आली, सदर प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी राज्य पररवहन महामींडळाच्या स्तरावर 
केलेल्या चौकशीत ककूण ८ उमेदवाराींस ननलींबबत करण्यात येवून त्याींचवेर पुढील 
प्रमादीय कारवाई राज्य पररवहन महामींडळाच्या स्तरावर सुरु आहे. 
       तसेच सदर अनुकीं पा प्रकरणात िबाबदार असलेल्याींपैकी  नऊ कमशचारी 
सेवाननवात्त झाले असून   दोन कमशचाऱ्याींच े ननधन झाले आहे. तर उवशररत चार 
अर्धकारी व कक कमशचारी याींचवेवरुध्द राज्य पररवहन महामींडळाच्या ननयमाप्रमाणे 
त्याींच्या स्तरावर कारवाई सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

औरांगाबाद जर्ल््याि ररक्षाच ेलायसन्स, बॅच नसिानाही प्रादेमशि पररिहन 
िायावलयाने बनािि परिाने िािप िेल्याबाबि 

(६०) *  ३३१८२   श्री.अब् दलु सत्िार (मसल्लोि), श्री.अममन पिेल (मुांबादेिी), 
श्री.अ्लम शेख (मालाि पजश्चम) :   सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाद जिल््यात ररक्षाच े लायसन्स, बॅच नसतानाही प्रादेमशक पररवहन 
कायाशलयाने जिल््यात ४ हिार बनाव् परवाने वा्ण्यात आल्याची घ्ना टदनाींक २० 
ऑगस््, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास ननदशशनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ३५ हिार रुपयाींमध्ये कक परवाना ववकण्यात आल्याच े ननदशशनास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनुषींगाने बनाव् परवाना देणाऱ्या सींबींर्धताींवर शासनाने  
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
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श्री. ददिािर रािि े : (१) औरींगाबाद जिल््यात ४ हिार बनाव् पारवाने देण्यात 
आले हे खरे नाही. 
     तथावप, टदनाींक २०.०८.२०१५ रोिी वा त्यासुमारास औरींगाबाद जिल््यात 
ररक्षाच े लायसन्स व बॅि नसतानाही प्रादेमशक पररवहन कायाशलय, औरींगाबाद 
याींचकेडून कका प्रकरणात ऑ्ोररक्षा परवाना िारी झाला आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) सदर प्रकरणी क्राींती चौक पोलीस ठाणे, औरींगाबाद येथे भा.दीं.वव.च ेकलम 
४२०, ४६८, ४७१, ३४ नुसार गु.र.नीं. ६६६/२०१५ अन्वये गुन्हा नोंदववण्यात आला 
असून पोलीस चौकशी सुरु आहे. त्याचप्रमाणे सदरहू प्रकरणाच ेगाींभीयश लक्षात घेऊन 
स्वतींत्रपणे चौकशी करण्याच ेआदेश देण्यात आले आहेत. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

नाांदेि शहरािील धचखलिािी िे दहांगोलीगेि मागाविरील  
िीर्ेची िार िुिून एि मदहलेचा झालेला मतृ्यू 

(६१) *  ३३९६७   श्री.सुभाष साबणे (देगलूर), श्री.प्रिापराि धचखलीिर (लोहा) :   
सन्माननीय ऊर्ाव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नाींदेड शहरातील र्चखलवाडी त े टहींगोलीगे् मागाशवरुन ११ के.व्ही. हायवोल््ेि 
वीि वाटहनीची तार गेली असून ही तार तु्ून माहे ऑगस््, २०१५ च्या सुमारास 
कका मटहलेचा मात् यू झाला, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदरची वीिवाटहनी धोकादायक बनली असून यामुळे गेल्या वषशभरात 
दोन त ेतीन िणाींच ेमात्यू ही झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या धोकादायक वीि वाटहनीबाबत सींबींर्धत नागररकाींनी वारींवार 
महाववतरणाकड ेतक्रार करुनही अदयापयशत कोणतीच कायशवाही केली नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीनुसार मात 
व्यक्तीींच्या नातवेाईकाींना कोणती तातडीची मदत टदली वा देण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. महाववतरण कीं पनीकडून वीि वाटहनीची वेळोवेळी देखभाल व 
दरुुस्ती करण्यात आली  आहे. 
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(४) ववद्युत ननरीक्षक,टहींगोली याींनी याबाबत चौकशी केली आहे. तातडीची मदत 
यहणून मातकाींच्या नातवेाईकाींना महाववतरण कीं पनीकडून रु. १०,०००/- मदत देण्यात 
आली आहे. तसेच महाववतरणच्या ननयमाप्रमाणे उवशररत नुकसान भरपाईची रक्कम 
रु. १,९०,०००/- चा धनादेश क्र. २८६८४१ टदनाींक २१.११.२०१५ नुसार काढण्यात आला 
असून मयताच्या वारसाींनी कागदपत्राींची पूतशता केल्यानींतर सदर धनादेश कीं पनीकडून 
प्रदान करण्यात येईल. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

येसगी पुले ि ेमशरुर िार्बांद बी.ओ.िी. ित्िािरील प्रिल्पाच ेगौण खतनर् शुल्ि 
िल्याण िोल इन्फ्रा प्रा.मल.िां पनीने भरले नसल्याबाबि 

(६२) *  ३७८७६   िॉ.िुषार राठोि (मुखेि) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्य मागश २२५ येसगी पुले त े मशरुर तािबींद बी.ओ.्ी. तत्वावरील प्रकल्पाच े
डी.पी.आर प्रमाणे काम करीत असताना लागणाऱ्या पररमाणा इतके गौण खननि 
शुल्क कल्याण ्ोल इन्फ्रा या प्रा.मल.कीं पनीने भरले नाही, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या कीं पनीने पयाशवरण ववभागाचीही परवानगी न घेता कामिळगा, 
ता.मुखेड, नसी, ता.नायगाींव या टठकाणी र्गट्टीच्या २०० त े३०० फु् खदाणी खोदल्या 
व असींख्य टठकाणी मुरुमासाठी खािगी िममनीमध्ये खदाणी खोदल्या याच ेमोिमाप 
घेण्यात आले आहे काय, 
(३) असल्यास, या कीं पनीने शासनाच्या गौण खननिाच े ननयमबा्य उत्खनन करुन 
गौण खननिाच े शुल्क न भरल्यामुळे खोदकाम केलेल्याना दींड आकारण्यात आला 
आहे काय, 
(४) असल्यास,  उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच् या 
अनुषींगाने सींबींर्धत दोषी असणाऱ्या कीं पनीींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत 
आहे तसेच यास िबाबदार असणाऱ्या अर्धकाऱ्याींवर काय कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनाथराि खिसे : (१) “नरसी रस्त्याच ेचौपदरीकरण करणे”, “नरसी -देगलूर 
रस्त्याच ेदपुदरीकरणास्तव सुधारणा करणे”, “मशरुर- तािबींद- मुखेड- नरसी रस्त्याचे 
दपुदरीकरण करणे” व “नरसी- बबलोली त े राज्यसीमा पेव्हर शोल्डरसह दपुदरीकरण 
करणे (रामा-२२५)” या कामासाठी गौण खननिाच्या स्वाममत्वधनापो्ी ककूण रू. 
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१४,००,४२,७८७/- इतकी रक्कम आकारण्यात आली असून, त्यापैकी कल्याण ्ोल 
इन्फ्रा प्रा. मल. ने रु. ७,८८,१४,१००/- इतकी रक्कम भरली असून, रु. ६,१२,२८,६८७/- 
कवढी रक्कम मशल्लक आहे. 
(२) मौिे कामळिगा, ता. मखेुड येथे दगड उत्खननासाठी जिल्हार्धकारी याींच्याकडून 
देण्यात आलेल्या परवानगीनुसार कल्याण ्ोल इन्फ्रा प्रा. मल. या कीं पनीने दगड 
उत्खनन केले आहे.  कामिळगा, ता. मुखेड व नसी, ता. नायगाींव या टठकाणी 
र्गट्टीच्या २०० त े३०० फु् खदाणी खोदल्याच ेननदशशनास आलेले नाही. 
    मौिे मरवाळी, ता. नायगाव व मौिे सावळी थडी, ता. बबलोली येथे सदर 
कीं पनीने मुरूमाच ेअवैध उत्खनन केल्याच ेननदशशनास आले आहे. 
(३) व (४) मौिे मरवाळी, ता. नायगाव येथे मुरूमाच ेअवैध उत्खनन केल्याबाबत 
कल्याण ्ोल इन्फ्रा प्रा. मल. या कीं पनीला रू.३,५१,११,८००/- कवढा दींड आकारण्यात 
आला असून त्याववरूध्द सदर कीं पनीने जिल्हार्धकारी नाींदेड याींच्याकड ेअपील दाखल 
केले आहे. सदर अपीलावरील सुनावणीची प्रकक्रया सुरू आहे. 
     मौिे सावळी थडी, ता. बबलोली येथे मुरूमाच ेअवैध उत्खनन केल्याबाबत सदर 
कीं पनीवर रू. २८,८०,०००/- कवढा दींड आकारण्यात आला असून, दींडाच्या वसूलीबाबत 
सींबींर्धत कीं पनीस नो्ीस बिावण्यात आली आहे. 
    तसेच प्रश्न भाग १ मध्ये नमूद स्वाममत्वधनाच्या रकमेबाबत सींबींर्धत कीं पनीने 
अपर आयुक्त औरींगाबाद याींच्याकड ेअपील दाखल केले आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

भामा आसखेि धरण (जर्. पुणे) प्रिल्प पूणव होऊनही प्रिल्पग्र्ि  
शेििऱ्याांच ेअद्याप पुनिवसन न झाल्याबाबि 

(६३) *  २८६९८   श्री.सुरेश गोरे (खेि आळांदी) :   सन्माननीय पुनिवसन ि मदि 
िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) भामा आसखेड धरण (जि. पुणे) प्रकल्प पूणश होऊनही  धरण प्रकल्पग्रस्त 
शेतकऱ्याींच ेअद्याप पुनवशसन करण्यात आलेले नाही हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर धरण प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्याींच्या पुनवशसनाबाबत  जिल्हार्धकारी, 
पुणे याींच्या अध्यक्षतखेाली जिल्हार्धकारी कायाशलय, पुणे येथे टदनाींक २१ ऑक््ोबर 
२०१५ रोिी वा त्यासुमारास बठैक झाली हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त बैठकीच्या अनुषींगाने शेतकऱ्याींच्या पुनवशसनाबाबत शासनाने 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथराि खिसे : (१) हे खरे नाही. 
     प्रकल्पगींस्ताींच्या पुनवशसनासाठी गावठाणे तयार करण्यात आली असून भूखींड 
वा्प प्रगतीपथावर आहे.  तसेच पयाशयी िमीन ममळण्यासाठी कब्िेहक्काची ६५% 
रक्कम भरलेल्या पात्र १११ प्रकल्पगींस्तापैकी १०४ प्रकल्पग्रस्ताींना पयाशयी िमीन 
वा्प केली असून ६ प्रकल्पग्रस्त ननवाशह क्षेत्रापेक्षा िास्त क्षेत्र धारण करणारे आहेत 
व १ प्रकरण छाननीवर आहे. 
(२) व (३) टदनाींक २१.१०.२०१५ रोिी पुणे महानगरपालीका िलवाहीनीच्या कामातील 
अडथळे दरू करण्याच्या अनुषींगाने घेण्यात आली होती व त्या बैठकीत 
पुनवशसनाबाबतचाही मुद्दा चर्चशला गेला होता. बैठकीत उपजस्थत मुद्याींवर ननयमानुसार 
कायशवाही करण्याच ेननदेश सींबींर्धत अर्धकाऱ्याींना देण्यात आले होत.े 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

भाांिुप, मुांबई येथील मे.िे्िन मॅिेतनिल इांिज्रर् प्रा.मल. 
िां पनीसह िरेा िां पन्या बांद असल्याबाबि 

  

(६४) *  ३१०५९   श्री.अशोि पािील (भाांिूप पजश्चम) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) भाींडुप (प), मुींबई येथील औद्योर्गक क्षेत्राकररता सींपादीत केलेल्या िममनीवरील 
मे.वेस््न मॅकेननकल इींडजस्ट्रि प्रा.मल. कीं पनीसह तरेा कीं पन्या बींद आहेत, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल्यास, सदर कीं पन्याींसाठी शासनाने ज्या मालकाींच्या िममनी सींपादीत  
केलेल्या आहेत, त्या मुळ मालकाींना परत कराव्यात ककीं वा त्याचा योग्य मोबदला 
देण्यात यावा, अशी मागणी स्थाननक आमदाराींनी टदनाींक १५ िानेवारी, २०१५ रोिी 
मा.महसूल मींत्री याींच्याकड ेननवेदनाद्वारे केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर मागणीच्या अनुषींगाने मा.महसूल मींत्री याींनी टदलेल्या 
ननदेशानुसार मा.राज्यमींत्री महसूल याींनी टदनाींक १६ माचश, २०१५ रोिी घेतलेल्या 
बैठकीमध्ये कीं पन्यासाठी सींपादीत केलेल्या िममनी सदर कीं पन्याना त्या िममनीचा 
ववकास ववक्री करण्यास व िममनी वापराच ेप्रयोिन बदलण्यास परवानगी देऊ नये व 
सदर िममनी ज्या मूळ मालकाींच्या सींपादीत करण्यात आल्या आहेत, त्या भूधारकाींना 
िममनीचा मोबदला टदला आहे की नाही याची खात्री करण्याबाबत जिल्हा अर्धकारी 
मुींबई उपनगर, बबल्डीींग प्रपोिल ववभाग, अर्धकारी बाहन्मुींबई महानगरपामलका याींना 
सदर बैठकीत ननदेश टदले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, जिल्हार्धकारी, मुींबई उपनगर व बबल्डीींग प्रपोिल ववभाग, बाहन्मुींबई 
महानगरपामलका याींनी आतापयशत केलेल्या कायशवाहीच े स्वरुप काय आहे व सदरची 
कायशवाही ककती टदवसात पूणश होणार आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खिसे : (१) अींशत: खरे आहे. 
     भाींडूप येथील औद्योर्गक क्षेत्राकरीता सींपाटदत केलेल्या िममनीवर मे. वेस््नश 
मेकॅननकल इींडस्ट्रीि प्रा.मल. या कीं पनीसह ९ कीं पन्या असून त्यापैकी ४ कीं पन्या बींद 
आहेत. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) होय, हे अींशत: खरे आहे. 
     सींपाटदत करण्यात आलेल्या िममनीचा मोबदला भूधारकाींना टदला ककीं वा नाही 
याबाबत खात्री झाल्यामशवाय, सींबींधीत कीं पन्याींना त्या िममनीींचा ववकास करण्यास, 
ववक्री करण्यास तसेच िमीन वापराच ेप्रयोिन बदलण्यास परवानगी देऊ नये, असे 
ननदेश मा.राज्यमींत्री महसूल याींनी टदनाींक १६ माचश, २०१५ रोिीच्या बैठकीमध्ये टदले 
आहेत.   
(४) राज्यमींत्री (महसूल) याींनी टदनाींक १६.३.२०१५ रोिीच्या बैठकीमध्ये टदलेल्या 
ननदेशानुसार खालील प्रमाणे कायशवाही करण्यात आलेली आहे. 
     (अ) मा. उच्च न्यायालय, मुींबई येथील रर् यार्चका क्र. ६५८१/१९७६ व 
६६६/१९७६ आणिण रजिस्ट्रार ऑफ कीं पनीि याींचकेडील नोंदणी प्रमाणपत्र या आधारे 
मे. वेस््नश मेकॅननकल इींडस्ट्रीि प्रा.मल कीं पनीच े नाव ममळकतपत्रामधून कमी करुन 
मे. डब्ल्यु.कम.आय.के्रन्स प्रा. मल. या कीं पनीच ेनाव दाखल करण्यात आले आहे. 
     (ब) मे. डब्ल्यु.कम.आय. ररयल इस््े् डवे्हलपसश याींनी िममनीचा ववकास व 
वापरात बदल करण्यासाठी टदनाींक २८.१०.२०१४ रोिी अिश केला होता. तथावप  
कीं पनीस त्याबाबतची परवानगी देण्यात आलेली नाही. 
     (क) मसक् ्ायसश कीं पनीसाठीच्या सींपादनाच्या ११ प्रकरणाींमध्ये मोबदला वा्प 
करण्यात आलेला असून १० प्रकरणाींमध्ये   भूसींपादन अर्धननयम, १८९४ च ेकलम 
३० खाली मा. उच्च न्यायालयात भूसींदभश दाखल करण्यात आलेला आहे. 
    (ड) इतर कीं पन्याींसाठीच्या भूसींपादन प्रकरणाींमध्ये सींपाटदत िममनीींबाबतच ेमुळ 
अमभलेख शोधण्याबाबतची कायशवाही जिल्हार्धकारी, मुींबई उपनगर याींचे 
कायाशलयाकडून सुरु आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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मुळशी (जर्.पुणे) िालुक्याि लिासा िॉपोरेशनिफे लेि मसिी प्रिल्प 
उभारण्यासाठी आददिासीांच्या र्ममनी घेिल्याबाबि 

(६५) *  ३०५५५   अॅि.िे.सी. पाििी (अक्िलिुिा), श्री.नसीम खान (चाांददिली), 
श्री.सुतनल प्रभू (ददांिोशी), श्री.योगेश दिळेिर (हिपसर), श्रीमिी मेधा िुलिणी 
(िोथरुि), श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.अर्ुवन खोििर (र्ालना), श्री.गुलाबराि 
पािील (र्ळगाि ग्रामीण), श्री.रुपेश म् हात्रे (मभिांिी पूिव) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पुणे जिल््यातील मुळशी तालुक् यातील लवासा कॉपोरेशनकड े हस्ताींतररत 
करण्यात आलेली आटदवासीींची १९१ ककर िमीन त्याींना परत करण्याच े आदेश 
उपववभागीय अर्धकारी याींनी टदल्याच े टदनाींक ७ ऑक््ोबर, २०१५ रोिी ननदशशनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, मुळशी तालुक्यात लवासातफे लेक मस्ी प्रकल्प उभारला िात आहे 
त्यासाठी आटदवासीींची िमीन घेण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीअींती लवासा कॉपोरेशला मदत करणाऱ्या अर्धकाऱ्याींवर 
शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) असल्यास, लवासा कॉपोरेशनकडून आटदवासीींची घेतलेली १९१ ककर िमीन परत 
ममळण्यासाठी शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. एिनाथराि खिसे : (१) होय. 
(२), (३) व (४) प्रश्नाधीन प्रकल्पासाठी काही आटदवासीींच्या  िमीनी लवासा  
कॉपोरेशन मल. याींनी सींबींर्धत आटदवासीींकडून खािगी वा्ाघा्ीने खरेदी केल्या 
आहेत. सींबींर्धत आटदवासी खातदेाराींच्या िममनीच्या गा.न.नीं.७/१२ मध्ये “महाराषट्र 
िमीन महसूल अर्धननयम, १९६६ च्या कलम ३६ व ३६ अ च्या तरतूदीस पात्र” असे 
शेरे दाखल नसल्याने सदर िममनीचे ववक्री व्यवहार होवून त्यासींबींधी नोंदी अर्धकार 
अमभलेखात झाल्याच े टदसून येत.े मात्र कोणत्याही अर्धका-याींनी लवासा कॉपोरेशन 
मलमम्ेड याींना मदत केल्याच ेननदशशनास आले नाही. 
(५) प्रस्तुत प्रकरणी महाराषट्र िममन महसूल अर्धननयम, १९६६ च े कलम ३६ व 
महाराषट्र अनुसूर्चत िमातीींना िममन प्रत्यावपशत करण्याचा अर्धननयम, १९७४ व 
ननयम, १९७१ प्रमाणे चौकशी पूणश करुन उपववभागीय अर्धकारी, मावळ-मुळशी  
याींच्याकडून  आदेश पारीत करण्यात आलेले आहेत. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही.            
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माझगाांि येथील भूखांि ह्िाांिरणास जर्ल्हाधधिारी 
िायावलयाने ददलेल्या मान्यिबेाबि 

  

(६६) *  ३०७१४   श्री.अर्य चौधरी (मशििी), श्री.सुतनल राऊि (विक्रोळी), श्री.सुतनल 
प्रभू (ददांिोशी), श्री.बाळासाहेब सानप (नामशि पूिव), श्री.मांगेश िुिाळिर (िुलाव), 
श्री.सुतनल मशांदे (िरळी) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) माझगाींव (मुींबई) येथील भूखींड क्र. १२६ (भाग) हा भखूींड सन १९०३ मध् ये ९९ 
वषाशच् या भाडपेट्यावर कच् छी लोहाणा ननवास गाह ट्रस् ्ला देण् यात आलेला भाडकेरार 
सन २००२ मध् ये सींपुष ्ात आल् यानींतर या भूखींडाचा भाडपेट्टा वाढवून ममळावा या 
ट्रस् ्च् या मागणीच ेप्रकरण जिल् हार्धकारी, मुींबई याींच् याकड ेप्रलींबबत असताना धमाशदाय 
आयुक् ताींच् या परवानगीने सन २००५ मध् ये हा भूखींड कका खािगी ववकासकाला 
हस् ताींतरीत करण् यात आल्याच े टदनाींक १ सप् े्ंबर,२०१५ रोिी वा त्यासुमारास 
ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, भूखींड हस् ताींतरणासाठी महसूल ववभागाची परवानगी व तत् कालीन 
शहर जिल् हार्धका-याींची मान् यता घेण् यात आली होती काय, 
(३) असल् यास, शासनाच् या मालकीच् या भूखींडाच े मानीव अमभहस् ताींतरण करण् याची 
उपननबींधकाींची का ती गींभीर असल् यामुळे तत् कालीन महसूल मींत्र्याींनी चौकशी करण् याचे 
आदेशही टदले होते, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, सदर चौकशीच्या अनुषींगाने ननयमबा्य भूखींडाच् या हस् ताींतरणास 
मान् यता देणाऱ् या उपननबींधकाववरुध् द तसेच याप्रकरणी दोषी आढळलेल् या इतर 
अर्धकाऱ् याींववरुध् द काय कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनाथराि खिसे : (१) होय. 
(२) नाही. 
(३) होय. 
(४) प्राप्त अहवालानुसार, जिल्हार्धकारी, मुींबई शहर याींनी सींबींर्धत उप ननबींधक 
याींच्या आदेशाच्या अनुषींगाने चौकशी करण्याबाबत आयुक्त सहकार याींना कळववले 
आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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राज्य पररिहन महामांिळाच्या पुणे िें द्रािून गायब  
झालेल्या तिकििाांच्या अहिालाबाबि 

(६७) *  २८४३०   श्री.छगन भुर्बळ (येिला) :  सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराषट्र राज्य पररवहन महामींडळाच्या पुणे कें द्रातून गहाळ झालेल्या २६ लाख 
नतकक्ाींच्या चौकशीसाठी शासनाने माहे िुलै २०१५ मध्ये वा त्यादरययान चौकशी 
सममतीची ननयुक्ती केली  हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, नतकी् गैरव्यवहाराच् या चौकशीबाबतचा अहवाल शासनास प्राप्त झाला 
आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीअींती  सींबींर्धताींवर शासनाने काय कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. ददिािर रािि े : (१), (२) व (३) राज्य पररवहन महामींडळाच्या पुणे कें द्रातून 
रु.१६,४७,४३२/- रकमेची नतकक्े गहाळ असल्याचा अहवाल सुरक्षा खात्याने सादर 
केला होता. याबाबत सखोल चौकशी करण्याकररता ववभागातील अर्धकाऱ्याींचा 
तपासणी ग् तयार करुन त्याद्वारे टदनाींक २१.०५.२०१५ ते टदनाींक २६.०५.२०१५ या 
दरययान तपासणी मोटहम राबववण्यात आली होती. 
     तपासणी अहवालानुसार पुणे कें द्रातून रु. ६,२४,५२९/- रकमेची  नतकक्े  गहाळ 
असल्याचे  आढळून आले आहे. सदर गहाळ झालेल्या नतकक्ाींच्या ककूण रु. 
६,२४,५२९/- रकमेची  वसुली सींबींर्धताींकडून करण्यात आली असून ककूण िबाबदार 
२३ कमशचारी व ४ अर्धकाऱ्याींवर खातनेनहाय प्रमादीय कारवाई राज्य पररवहन 
महामींडळाच्या स्तरावर सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
िुसुांबी (िा.जर्ििी, जर्.चांद्रपूर,) येथील आददिासी ि िोलामाांच्या र्ममनी  

माणणिगि मसमेंि िां पनीने तनयमबा्यररत्या घेिल्याबाबि 

(६८) *  ३२४७६   श्री.नानार्ी शामिुळे (चांद्रपूर) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कुसुींबी (ता.जिवती, जि.चींद्रपूर) येथील आटदवासी व कोलामाींच्या िममनी 
माणिणकगड मसमें् कीं पनीने ननयमबा्यररत्या सन १९८४-८५ मध्ये घेतल्या व सदर 
िममनीींचा फेरफार तब्बल २७ वषाशनींतर केला असून या िममनी अका षक न करता 
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कीं पनी कडून अनेक वषाशपासून उत् खनन करण्यात येत असल्याच ेमाहे सप् े्ंबर २०१५ 
च्या नतसऱ्या आठवायात आढळून आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले आहे व त्यानुषींगाने  दोषीींववरुध्द 
कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) तसेच कुसुींबी येथील ज्या आटदवासी व कोलामाींच्या िममनी माणिणकगड कीं पनीने 
अर्धग्रटहत केल्या आहेत त्याींचे पुनवशसन व मोबदला देण्याबाबत काय कायशवाही केली 
आहे वा करण्यात येत आहे 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनाथराि खिसे : (१), (२), (३) व (४) मौि े नोकारी, कुसुींबी आणिण 
वनववभागाच्या खींड मधील ककूण ६४३.६२हे.आर क्षेत्रावर चुनखडक या खननिासाठी 
२० वषश कालावधीसाठी मे. माणिणकगड मसमें् कीं पनीला उद्योग ऊिाश व कामगार 
ववभाग, मींत्रालय, मुींबई याींचे आदेश टदनाींक ३०.४.१९७९ अन्वये खाणपट्टा मींिूर 
करण्यात आला आहे. आणिण नींतर सदर ववभागाच्या टद.१५.११.२००२ च्या आदेशान्वये 
सदर खाणप ा्याच ेपुढील २०वषाशसाठी नुतनीकरण करण्यात आले आहे. 
उक्त खाण पट्टय्ात समाववष् असलेल्या अटदवासीींच्या िममनी ्या 
मूळआटदवासीींच्याच नावाने असून मींिूर खाण प ा्यातील सदर िममनीच्या गा. न. नीं. 
७/१२ वर इतर आर्धकारामध्ये मे.माणिणकगड मसमें् कीं पनीला चुनखडी दगडाच्या 
उत्खननासाठी भुपाष् हक्काच ेअर्धकार टदल्याची नेाींद घेण्यात आली आहे. 
सदर खाणपट्टय्ातील शेतिमीनीींचा व घराींचा पुनवशसन मोबदला सींबर्धत शेतक-याींना 
टदल्यानींतरच उक्त िममनीींचे भूपाषठ हक्काच े अर्धकार सदर कीं पनीस देण्यात 
आल्याच ेटदसून येत.े 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
सोलापूर येथील लक्ष्मी विष्ट्णू िेक्सिाईल ममलच्या र्ागेची 

बेिायदा विक्री िेल्याबाबि 

(६९) *  ३६५८२   श्री.सुभाष देशमुख (सोलापूर दक्षक्षण), श्री.जर्िेंद्र आव् हाि (मुांरा 
िळिा), श्री.सुरेश लाि (िर्वि), श्री.पाांिुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.किसन िथोरे 
(मुरबाि), श्री.शमशिाांि मशांदे (िोरेगाि), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.र्यांि पािील 
(इ्लामपूर) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सोलापूर येथील लक्ष्मी ववषणू ममलची िागा लीझ होल्ड ची असतानाही 
तत्कालीन अर्धकाऱ्याींनी बबल्डरशी सींगनमत करून िममनीची बेकायदा ववक्री करून 
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शासनाची तसेच ममलच्या कामगाराींची फसवणूक केल्याच े ननदशशनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर ममलच्या िागेवर बाींधकाम असतानाही खुल्या िागेच ेमुल्याींकन 
दाखवून खरेदी दस्त बनववला असून िागेवरील वीि ववतरण कीं पनीचा बोिा कायम 
ठेऊन ववक्रीकर बोिा कमी करुन सदर व्यवहार को श् ररमसव्हर व लीजक्वडे् र याींना 
कोणतीही कल्पना न देता केला असल्याचहेी ननदशशनास आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनुषींगाने सदर ववक्री झालेला व्यवहार रद्द करण्या 
सींदभाशत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत असून उक्त प्रकरणी दोषी 
असणाऱ्या अर्धकाऱ्याींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनाथराि खिसे : (१) सोलापूर येथील मे.लक्ष्मी ववषणू ्ेक्स्ाईल ममलच्या 
िागेचा ववक्री व्यवहार “किश वसूली न्यायार्धकरण, मुींबई” याींच े माफश त व 
देखरेखीखाली करण्यात आला असून ववक्री करण्यात आलेल्या िममनीपैकी नगर 
रचना योिना क्र.४, सोलापूर येथील अींनतम भूखींड क्र.१६५ क्षेत्र ४६१७४.०० चौ.मी. 
इतकी िमीन आखीव ममळकत पबत्रका पाहता “मलि होल्ड” अर्धकाराची असल्याचे 
टदसत.े  
(२), (३), (४) व (५) मे.लक्ष्मी ववषणू ्ेक्स्ाईल ममलच्या िममनीचा ववक्री व्यवहार 
“किश वसूली न्यायार्धकरणाच्या” पयशवेक्षणाखाली करण्यात आलेला असून  किश 
वसूली न्यायार्धकरणाची (D.R.T.) स्थापना  व त्याच े सींननयींत्रण कें द्र शासनाच्या 
अखत्यारीत असल्याने याबाबत या ववभागाच े कोणतहेी अमभप्राय नाहीत व उक्त 
प्रकरणी राज्य शासनाने चौकशी करण्याचा व तदनुषींगाने कायशवाहीचा प्रश्न उद्् ावत 
नाही. 

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

राज्य मागव पररिहन महामांिळाच्या बसेस मध्ये तििीि विक्रीसाठी 
िापरल्या र्ाणा-या इलेक्रॉतनि यांत्राच्या िराराबाबि 

(७०) *  २८८४४   अॅि.आमशष शेलार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.मधुिरराि चव्हाण 
(िुळर्ापूर), श्री.त्र्यांबिराि मभसे (लािूर ग्रामीण), श्री.अममन पिेल (मुांबादेिी), 
श्री.शरददादा सोनािणे (र्ुन्नर), श्री.सुतनल राऊि (विक्रोळी), श्री.सरदार िारामसांह 
(मुलुांि), श्रीमिी मतनषा चौधरी (ददहसर), श्री.पराग अळिणी (विलेपाले), श्री.रार्ेंद्र 
पािणी (िारांर्ा), श्री.सांजर्िरेड्िी बोदिुरिार (िणी), श्री.सुधािर िोहळे (नागपूर 
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दक्षक्षण), श्री.सुधािर देशमुख (नागपूर पजश्चम), श्री.िृष्ट्णा खोपि े (नागपूर पूिव), 
श्री.वििास िुां भारे (नागपूर मध्य), श्री.नरेंद्र पिार (िल्याण पजश्चम) :   सन्माननीय 
पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्य मागश पररवहन महामींडळाच्या मुख्य सुरक्षा व दक्षता ववभागाने ट्रायमॅक्स 
या कीं पनी बरोबर इलेक्ट्रॉननक नतकक् यींत्राच्या केलेल्या करारामुळे  कस्ीला 
कोट्यावधी रुपयाींच े नुकसान होत असल्याबाबतच ेलेखी पत्र मा.पररवहन मींत्री तसेच 
कस्ी महामींडळाच ेअध्यक्ष व कस्ी व्यवस्थापकीय सींचालक याींना पाठववल्याची बाब 
टदनाींक २ सप् े्ंबर, २०१५ रोिी वा त्या सुमारास ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या मशीनद्वारे झालेल्या नतकी् ववक्रीच्या प्रकक्रयेमुळे कस.्ी. 
प्रशासनाला नुकसान झाले असतानाही, कस.्ी. अर्धकाऱ्याींच्या सींगनमताने सोयीस्कर 
अ्ी घालून ट्रायमॅक्स कीं पनीची मुदत सींपलेली असताना, पुन्हा ट्रायमॅक्स कीं पनीला 
काम देण्यात आल्यामुळे यामध्ये पुन्हा गैरव्यवहार झाल्याच ेननदशशनास आले, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीअींती शासनाने  दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. ददिािर रािि े : (१), (२), (३) व (४)  इलेक्ट्रॉननक नतकक् यींत्राच्या 
करारासींदभाशत मुख्य सुरक्षा व दक्षता अर्धकारी, राज्य पररवहन महामींडळ याींनी 
टद.३१ िुलै २०१५ रोिी पत्र टदलेले आहे. इलेक्ट्रॉननक नतकी् यींत्राच्या सींदभाशत 
ट्रायमॅक्स या कीं पनीबरोबर करार करण्यात आलेला असून   सदर कायशरत प्रकल्पाचा 
करार कालावधी टद.१० डडसेंबर, २०१४ रोिी सींपुष्ात येण्याअगोदर महामींडळाने 
प्रकल्पाची गरि लक्षात घेऊन ननववदेतील तरतुदीनुसार प्रकल्पास कक वषाशची 
मुदतवाढ टदली व ती टद.१०.१२.२०१५ पयांत अजस्तत्वात आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
खरििा (िा.पूणाव, जर्.परभणी) येथील िाळू घािामधून तनयमापेक्षा  
र्ा्ि िाळूच ेउत्खनन िरुन अिैध ररत्या िाहिूि िेल्याबाबि 

(७१) *  ३३१०५   श्री.िानार्ी मुििुले (दहांगोली) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) खरबडा (ता.पुणाश, जि.परभणी) येथील वाळू घा्ामधून सींबींर्धत कीं त्रा्दाराने 
कराराचा भींग करुन ननयमापेक्षा िास्त वाळूच ेउत्खनन करुन अवैध ररत्या वाहतुक 
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केल्याच ेमाहे िून, २०१५ मध्ये वा त्यासुमारास महसुल ववभागाच्या ननदशशनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, सींबींर्धत कीं त्रा्दाराने ककूण ककती वाळू  ननयमबा्यररत्या उत्खनन 
केल्याच े ननषपन्न झाले असनू चौकशीच्या अनुषींगाने कीं त्रा्दारावर शासनाने काय 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. एिनाथराि खिसे : (१), (२) व (३) मौिे खरबडा, ता. पूणाश जिल्हा परभणी 
येथील वाळूग्ातून सींबींर्धत मललावधारकाने केलेल्या रेती उत्खननाची िुन, २०१५ 
मध्ये मोिणी केली असता, मललावधारकाने २६२८ ब्रास रेतीच े अवैध उत्खनन व 
वाहतुक केल्याच ेननषपन्न झाल्याने, मललावधारकाववरूध्दरूपये १,४०,५९,८००/- कवढया 
रकमेच्या दींडाच ेआदेश टद. १९.९.२०१५ रोिी पाररत करण्यात आले आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

नागपूरसह गिधचरोली, अमराििी, यििमाळ, िधाव, अिोला जर्ल््याि पािसामुळे 
महापूर येऊन शेिीच ेमोठ्या प्रमाणाि नुिसान झाल्याबाबि 

(७२) *  २९३२२   श्री.सुतनल िेदार (सािनेर), श्री.गोपालदास अग्रिाल (गोंददया), 
िॉ.सांिोष िारफे (िळमनुरी), श्री.अममन पिेल (मुांबादेिी), श्री.अब् दलु सत्िार 
(मसल्लोि), श्री.अ्लम शेख (मालाि पजश्चम), श्री.र्यांि पािील (इ्लामपूर), 
श्री.जर्िेंद्र आव् हाि (मुांरा िळिा), श्री.िैभि वपचि (अिोले), श्री.मिरांद र्ाधि-पािील 
(िाई), श्री.ददलीप िळसे-पािील (आांबेगाि), श्री.सुधािर देशमुख (नागपूर पजश्चम), 
श्री.िृष्ट्णा खोपि े(नागपूर पूिव), श्री.वििास िुां भारे (नागपूर मध्य), श्री.सुधािर िोहळे 
(नागपूर दक्षक्षण), प्रा.विरेंद्र र्गिाप (धामणगाि रेल्िे) :   सन्माननीय पुनिवसन ि 
मदि िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) नागपूर गडर्चरोली, अमरावती, यवतमाळ, वधाश, अकोला जिल््यात पाऊसामुळे  
महापूर येऊन चार िणाींचा मात्यू होऊन शेतीच ेव घराींच ेमोठ्या प्रमाणात नुकसान 
झाल्याच े टदनाींक ०७ ऑगस््, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास ननदशशनास आले, हे खरे 
आहे काय, 

(२) तसेच कळमेश्वर (जि.नागपूर) तालुक्यात टदनाींक १३ ऑगस््, २०१५ रोिी 
झालेल्या अनतवाष्ीने िवळपास ४७०० हेक््रमधील पीक उध्दवस्त झाले असून २१६ 
घराींच े नुकसान झाले, तसेच धरणाच े पाणी सोडल्याने वरोडच्या िाम नाल्यास पूर 
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येऊन अनेकाींच्या पोल्ट्रीफामशच्या शेडमध्ये पाणी घुसून पक्षी व कोंबाया वाहून 
गेल्यामुळे त्याींच ेअतोनात आर्थशक नुकसान झाले, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, नागपूर जिल््यात अनेक नागररकाींना अद्यापपयांत नुकसान भरपाईची 
रक्कम मा.जिल्हार्धकारी नागपूर, जिल्हा कायाशलयाच्या अर्धकाऱ्याींच्या 
हलगिीपणामुळे ममळाली नसल्याबाबतची बाब माहे ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये वा 
त्यादरययान ननदशशनास आली, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, महापुरामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्याींच े व मात्यू पावलेल्या 
कु्ूींबबयाींना आर्थशक मदत देण्याबाबत त्याचप्रमाणे नुकसान भरपाई देण्यास 
हलगिीपणा करणाऱ्या  अर्धकाऱ्याींववरुध्द शासनाने कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खिसे : (१) होय. हे खरे आहे. 
(२) कळमेश्वर तालुक्यातील मौिा-सोनापार व मौिा-वरोडा येथील ८००० कोंबाया 
मरणपावल्या असून प्रती कोंबडी रु.५०/- प्रमाणे प्रती कु्ूींब रु.५०००/- या मयाशदेत दोन 
कु्ुींबाकररता रु.१००००/- मदत वा्प करण्यात आली आहे. 
(३) नागपूर जिल््यात सदर कालावधीत १६ लोकाींचा मात्यू झाला असून मात्र १४ 
व्यक्तीींच्या कु्ुींबबयाींना रु.५६ लक्षची मदत करण्यात आलेली आहे. माताींपैकी १ 
व्यक्तीची ओळख प्ली नसून १ मातदेह ममळाला नाही. अींशत: व पूणशत: घराींच्या 
नुकसानीकररता रु.२५,९५,९७,७५०/- च ेवा्प करण्यात आलेले आहे. 
(४) होय. 
(५) व (६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

ठाणे जर्ल््यािील ददिा-िोपर ्थानिादरम्यान तििराांच्या  
झािाांची िोि िरुन बेसुमार िाळू उपसा होि असल्याबाबि 

(७३) *  २९२७७   श्री.िी.एस.अदहरे (साक्री), श्री.अममन पिेल (मुांबादेिी), श्री.अब् दलु 
सत्िार (मसल्लोि), श्री.सांग्राम थोपिे (भोर), श्री.विर्य ििटे्टीिार (रम्हपूरी), श्री.नसीम 
खान (चाांददिली), श्री.अ्लम शेख (मालाि पजश्चम), श्री.जर्िेंद्र आव् हाि (मुांरा 
िळिा), श्री.शमशिाांि मशांदे (िोरेगाि), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.र्यांि पािील 
(इ्लामपूर), श्री.सुरेश लाि (िर्वि), श्री.पाांिुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.किसन िथोरे 
(मुरबाि), श्री.सदा सरिणिर (मादहम), श्री.राधािृष्ट् ण विखे-पािील (मशिी), 
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श्री.बाळासाहेब थोराि (सांगमनेर), श्री.गणपि गायििाि (िल्याण पूिव), अॅि.यशोमिी 
ठािूर (तििसा), िॉ.सांिोष िारफे (िळमनुरी), प्रा.विरेंद्र र्गिाप (धामणगाि रेल्िे), 
श्री.सुभाष भोईर (िल्याण ग्रामीण) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) टदवा-कोपर (जि.ठाणे) या रेल्वे स्थानकाींदरययानच्या खाडीतून मागील काही 
वषाशत मोठया प्रमाणात वाळू उपसा  करण्यात येऊन तेथील असलेल्या नतवराींच्या 
झाडाींचीही मोठया प्रमाणात बेसुमार तोड होत असल्याने तेथील खाडीच े पाणी थे् 
रेल्वेमागाश पयांत येत असल्याने  रेल्वे मागाशला धोका ननमाशण झाला असल्याच ेमाहे 
ऑक््ोबर, २०१५ रोिी वा त्या सुमारास ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीच्या अनुषींगाने शासनाने वाळू उपसा व झाडाची कत्तल 
करण्याऱ्याींवर कोणती कडक कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनाथराि खिसे : (१), (२) व (३) तहमसलदार कल्याण याींच्या पथकाने 
टद.०३.०८.२०१५ रोिी मौिे कोपर खाडीमध्ये वाळूच्या अवैध उपशाबाबत पाहणी केली 
असता, तथेे सक्शनपींपाच े साटहत्य, पाईप व ड्रम आढळून आले. तसेच कोपर 
खाडीतील  रेल्वे टॅ्रकलगत काही टठकाणी नतवराच्या झाडाींच े नुकसान झाल्याचेही 
टदसून आले. याबाबत अज्ञात व्यक्तीववरूध्द गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 
      टदवा-कोपर खाडी ककनाऱ्यालगतच्या रेल्वेमागाशला धोका झाला ककीं वा कसे 
याबाबतचा ताींबत्रक अहवाल रेल्वे प्रशासनाकडून मागववण्यात आला असून, सदर 
अहवाल अप्राप्त आहे. 
     तहमसलदार कल्याण याींच्याकडून रेल्वे प्रशासनास ठाकुली व कोपर त े टदवा 
रेल्वे मागाशलगतच्या धोकादायक टठकाणी सींरक्षक मभींत बाींधण्याबाबत व सुरक्षा रक्षक 
पथकाची नेमणूक करण्याबाबत कळववण्यात आले आहे. 
    खाडीपात्रातील अवैध वाळू उत्खननास आळा घालण्यासाठी महाराषट्र मेरी्ाईम 
बोडश, रेल्वे प्रशासन व पोलीस ववभागास गस्त घालण्याबाबत कळववण्यात आले आहे. 
तसेच उपववभागीय अर्धकारी कल्याण याींच्या सननयींत्रणाखाली गस्ती पथके तयार 
करण्यात आली असून, त्याींच्यामाफश त तपासणी करण्यात येत आहे. 
    खाडीककनारी असलेल्या १४८ िममन मालकाींना त्याींच्या िागेत वाळूचा साठा 
केला िाणार नाही, याबाबत खबरदारी घेण्यास नो्ीस देण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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गािशी (िा.राधानगरी, जर्.िोल्हापूर) येथील गायरान र्ममनीिरील अतिक्रमणाबाबि 

  

(७४) *  ३५३५२   श्री.प्रिाश आबबििर (राधानगरी) :   सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोल्हापूर जिल््यातील गावशी (ता.राधानगरी) येथे गायरान िममनीमध्ये 
अनतक्रमण करून शेततळे व ऊस शेती ५ ककरामध्ये करण्यात आली आहे, हे खरे 
आहे काय, 

(२) असल्यास, तहसीलदार राधानगरी व जिल्हार्धकारी कोल्हापूर याींना वारींवार तक्रार 
देऊनही कोणतीही कायशवाही केलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३)  असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनुषींगाने अनतक्रमण करणाऱ्या व तक्रारीींकड े दलुशक्ष 
करणाऱ्या सींबींर्धताींवर शासनाने काय  कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  

श्रीमिी पांिर्ा मुांि े: (१) होय, हे खरे आहे. 
    शेततळी व ऊस शेती याींच ेअनतक्रमण क्षेत्र ककूण १६२ आर. आहे. 
(२) नाही, हे खरे नाही. 
      गायरान िममनीवरील अनतक्रमण ननषकामशत करण्याची िबाबदारी स्थाननक 
स्वराज्य सींस्थेची असल्याने तहसीलदार, राधानगरी याींनी त्याींच्या टद.२६/३/२०१५ च्या 
पत्रान्वये गायरान िममनीवरील अनतक्रमण काढण्याबाबत ग् ववकास अर्धकारी, 
पींचायत सममती, राधानगरी याींना कळववण्यात आले होत.े जिल्हार्धकारी, कोल्हापूर 
याींच्याकडील टद.३०/५/२०१५ रोिीच्या पत्राने सदरच े अनतक्रमण तात्काळ 
ह्ववण्याबाबत तहसीलदार याींना कळववण्यात आले आहे. तसेच ग् ववकास 
अर्धकारी, पींचायत सममती, राधानगरी याींनी त्याींच्याकडील टद.२०/६/२०१५ च्या 
पत्रान्वये मुख्य कायशकारी अर्धकारी (ग्रामपींचायत), जिल्हा पररषद, कोल्हापूर 
याींच्याकड ेतत्कामलन ग्रामसेवक श्री.कन.के.कुीं भार व सध्याची ग्रामपींचायत कायशकारीणी 
याींच्यावर पुढील कायशवाहीसाठी अहवाल सादर केला आहे. 
(३) ग् ववकास अर्धकारी, पींचायत सममती, राधानगरी कायाशलयामाफश त चौकशी 
करण्यात आलेली आहे. 
(४) ग्रामपींचायत गवशीकडून टद.१४/१०/ २०१५ च्या मामसक सभेत अनतक्रमणाबाबत 
पींचनामा करण्यासाठी ठराव करण्यात आला. तसेच टद.२४/११/२०१५ रोिीच्या मामसक 
सभेमध्ये गायरान मधील अनतक्रमण धारकाींना अनतक्रमण काढून घेण्याबाबत ठराव 
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करण्यात आला. त्यानुसार टद.३०/११/२०१५ रोिी अनतक्रमण धारकाींना अनतक्रमण 
काढण्याबाबत नो्ीस बिाववण्यात आली आहे. तत्कामलन ग्रामसेवक श्री.कन.के.कुीं भार 
याींच्यावर ववभागीय चौकशी प्रस्ताववत करण्यात आली आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मौर्े माणी (िा.खेि, रत्नाधगरी) येथील शेिी ि बागायिीमध्ये विद्युि  
खाबाांिरील िारा िुिून लाखो रुपयाांच ेझालेले नुिसान 

  

(७५) *  ३४६८२   श्री.विर्य ििटे्टीिार (रम्हपूरी) :   सन्माननीय ऊर्ाव मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौिे माणी (ता.खेड, रत्नार्गरी) येथील ग् नीं. ४३०, ४९८, ६९४ व ५०५ मधील 
शेती व बागायतीमध्ये टदनाींक १ कवप्रल, २०११ रोिी वा त्यासुमारास महाराषट्र राज्य 
ववद्युत ववतरण कीं पनीच्या ववद्युत खाबाींवरील तारा तु्ून शेतकऱ्याींच ेलाखो रुपयाींचे 
नुकसान होवूनही अद्यापही शेतकऱ्याींना नुकसान भरपाई देण्यात आलेली नाही, हे 
खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, तालुका का षी अर्धकारी खेड, जि.रत्नार्गरी याींनी फळवपकाींचे 
मुल्याींकन करण्यात येत नसल्याबाबत टदनाींक २८ ऑगस््, २०१५ रोिीच्या पत्रान्वये 
महाववतरण कीं पनीला कळववले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मा.उिाश मींत्री याींनी सींचालक, महाववतरण याींना नुकसान भरपाई 
देण्याबाबत त्वरीत कायशवाही करण्याबाबतच ेननदेश टदले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, प्रश्न भाग (२) व (३) मध्ये टदलेल्या ननदेशानुसार शेतकऱ्याींना 
नुकसान भरपाई देण्याबाबत कोणती कायशवाही करण् यात आली वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) अशींत: खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे.  फक्त अजस्तत्वात असलेल्या जिवींत फळझाडाींचे  मूल्याींकन करता 
येत.े तसेच कोणत्याही वेळेचा पींचनामा/पींचयादी ककवा ७/१२ उताऱ्याच्या आधारे 
मूल्याींकन करता येत नसल्याच ेतालुका का षी अर्धकारी, खेड याींनी त्याींच्या टदनाींक 
२८ ऑगस््,२०१५ च्या पत्रान्वये महाववतरण कीं पनीस कळववले आहे. 
(३) नुकसान भरपाई देण्याबाबत महाववतरण कीं पनीने स्वयींस्पष् पररपत्रक ववतरीत 
केले असल्याने वेगळे आदेश काढण्यात आले नाही. नुकसान भरपाई देण्यासींबींधीचे 
पररपत्रक सवाशना बींधनकारक आहे. 
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(४) जिल्हार्धकारी,रत्नार्गरी याींच्या ननदेशानुसार उपववभागीय अर्धकारी(प्राींत) खेड 
याींचकेडून सदरील िळीत प्रकरणाच्या नुकसान भरपाईबाबत आवश्यक असणारे 
मुल्याींकनाबाबत महाववतरण कीं पनीस आितागायत अहवाल प्राप्त झाला नसल्यामुळे 
नुकसान भरपाईची कायशवाही प्रलींबबत आहे. उपववभागीय अर्धकारी खेड याींच्याकडून 
सदर िळीत प्रकरणाबाबतचा मुल्याींकन अहवाल प्राप्त होताच ननयमाप्रमाणे त्वरीत 
कायशवाही करण्यात येईल. 
(५) ववभागीय कायाशलय,खेड कडून तहसीलदार खेड व तालुका का षी अर्धकारी याींना 
वारींवार पत्रव्यवहार करुन झाडाींचे  मुल्याींकन ममळावे यासाठी पाठपुरावा करण्यात 
येत आहे. उपववभागीय अर्धकारी(प्राींत)स खेड याींचकेडून सदरील िळीत  प्रकरणाींच्या 
मुल्याींकनाबाबत अद्याप कोणतहेी ननदेश महाववतरण कीं पनीस प्राप्त झालेले नाहीत. 

----------------- 
  
मौर्े अांबिि े(िा.खिाि, जर्.सािारा) येथील येरळा नदीि िाळू उपशामुळे झालेल्या 

खड्यािील पाण्याि बुिून िीन शाळिरी मुलाांचा झालेला मतृ्यू 
  

(७६) *  ३०५६९   श्री.शामराि ऊफव  बाळासाहेब पािील (िराि उत्िर) :   
सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौिे अींबवड े (ता.ख्ाव, जि.सातारा) येथील येरळा नदीत वाळू माकफयाींनी वाळू 
उपसा करुन झालेल्या खायातील पाण्यात बुडून तीन शाळकरी मुलाींचा मात्यू 
झाल्याची घ्ना टद. १७ ऑक््ोबर, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास ननदशशनास आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनामाफश त चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नुसार येरळा नदीपात्रात वाळू 
उपसा करुन खाड े करणाऱ्या वाळू माकफयाींवर तसेच सींबींर्धत िबाबदार असलेल्या 
महसूल अर्धकाऱ्याींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) तसेच सदर प्रकरणात मात झालेल्या शाळकरी मुलाींच्या कु्ुींबबयाींना शासनाने 
कोणती आर्थशक मदत केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनाथराि खिसे : (१), (२) व (३) सन २०१४-१५ मधील मौिे वप ींपरी, ता. 
ख्ाव येथील येरळा नदीपात्रातील  वाळूग्ाच्या मललावधारकाने केलेल्या वाळू 
उत्खननामुळे तसेच अींबवड े येथील येरळा नदीपात्रातील अवैध वाळू उत्खननामुळे 
नदीपात्रातील खाड े मोठे होऊन, त्यामध्ये टद. १७/१०/२०१५ रोिी ३ शाळकरी मुले 
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पडून त्याींचा मात्यू झाला. प्रस्तुत प्रकरणी सींबींर्धत मललावधारक व त्या टठकाणी 
वेळोवेळी अवैध उत्खनन करणाऱ्या इतर २० व्यक्तीींववरुध्द टद. १८/१०/२०१५ रोिी 
पोमलसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तसेच सींबींर्धत  अर्धकारी/ कमशचारी 
याींच्याववरुध्द मशस्तभींगववषयक कायशवाही प्रस्ताववत करण्यात आली आहे.  
(४) मात झालेल्या शाळकरी मुलाींच्या कु्ुींबीयाींना मुख्यमींत्री सहाय्यता ननर्धतून 
अथशसहाय्य ममळण्याबाबत मुख्यमींत्री सहाय्यता ननधी कक्षाकड े प्रस्ताव सादर 
करण्यात आला असून, रािीव गाींधी ववद्याथी अपघात सानुग्रह योिनेतून सहाय्य 
ममळण्याबाबत शालेय मशक्षण ववभागाकड ेप्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

िािा (जर्.पालघर) िालुक्यािील िुक्िुिपालनाचा र्ोि व्यिसाय िरणाऱ्या 
शेििऱ्याांची खार्गी पोल्री िां पन्याांििून फसिणूि होि असल्याबाबि 

(७७) *  ३५५११   श्री.विलास िरे (बोईसर), श्री.शाांिाराम मोरे (मभिांिी ग्रामीण) :   
सन्माननीय पशुसांिधवन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पालघर जिल््यातील वाडा तालुक्यातील कुक्कु्पालनाचा िोड व्यवसाय 
करणाऱ्या शेतकऱ्याींची सगुणा, व्यकीं ्ेश्वरा, वप्रममयम, आनींद ॲग्रो सारख्या कीं पन्या 
फसवणुक करीत असल्याबाबतच ेननवेदन प्राींत अर्धकारी, वाडा याींना ऑक््ोबर, २०१५ 
रोिी वा त्यासुमारास देण्यात आले आहे,  हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदरहू ननवेदनातील प्रमुख मागण्या कोणत्या आहेत व त् या 
मागण्याींवर शासनाने काय कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, पालघर जिल््यात मोठ्या प्रमाणात शेतीला िोडधींदा यहणून 
कुक्कु्पालन व्यवसाय केला िातो यासाठी प्रश्न भाग १ मधील खािगी कीं पन्या 
शेतकऱ्याींशी व्यावसानयक करारनामा न समिणाऱ्या इींग्रिी भाषेतून केला िातो, हे 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, त्याचप्रमाणे त्या करारपत्रावर अमशक्षक्षत शेतकऱ्याींच्या स्या घेऊन व 
ववना तारखेच ेकोरे धनादेश घेतात, परींतु सदरहु कीं पन्या ऋतुमानानुसार खराब वपल्ले 
व कमी दिाशच ेखाद्य व इतर गोष्ीींचा पुरवठा करुन या व्यवसायातील झालेल्या 
तोट्याला शेतकऱ्याींना िबाबदार धरुन त्याींच्या  हक्काच े व मेहनतीच े पैसे कापून 
घेतात त्यामुळे आधीच किशबािारी असलेला शेतकरी व्यावसानयक तोट्यामुळे 
आत्महत्येस प्रवात्त होतात ही बाब शासनाच्या ननदशशनास आली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(५) असल्यास, या प्रकारणी शासनाने चौकशी केली आहे काय असल्यास चौकशीच्या 
अनुषींगाने सींबींर्धत दोषी असणाऱ्यावींर काय कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनाथराि खिसे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सदर ननवेदनामधील शेतकऱ्याींबरोबर होणारे करार हे इींग्रिी बरोबर मराठीतही 
असावेत व कीं पनीने अनर्धका तपणे कुक्कु्पालन व्यवसानयकाींकडून कोरे चेक घेणे बींद 
करावे ्या प्रमुख मागण्या आहेत. 
     सदर पोल्ट्री व्यवसाय हा शेतकरी व खािगी पोल्ट्री कीं पन्या याींच्यामध्ये पुणशत: 
वैयजक्तक स्वरुपाचा व्यावसानयक करार करून केला िातो. सदर कराराच ेपालन न 
झाल्यास सींबींर्धताींना न्यायालयात दाद मागता येत.े 
(३) हे खरे नाही. 
     काही करार मराठी भाषते व काही करार इींग्रिी भाषेत करण्यात आलेले असुन, 
हे करार उभयपक्षीय आहेत. 
(४) हे खरे नाही. 
(५) व (६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

चांद्रपूर जर्ल््यािील सीमाििी भागािील १४ गािाांच ेपीि  
सिेक्षण िलेांगणा राज्याने िेल्याबाबि 

(७८) *  ३१६०९   श्री.जर्िेंद्र आव् हाि (मुांरा िळिा), श्री.शमशिाांि मशांदे (िोरेगाि), 
श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.र्यांि पािील (इ्लामपूर), श्री.सुरेश लाि (िर्वि), 
श्री.पाांिुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.किसन िथोरे (मुरबाि), िुमारी प्रणणिी मशांदे (सोलापूर 
शहर मध्य), श्री.बसिरार् पािील (औसा) :   सन्माननीय पुनिवसन ि मदि िायव 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराषट्र-तलेींगणा सीमेवरील  चींद्रपूर जिल््यातील फािल अली सममतीने 
आींतरराज्य सीमेनुसार ननधाशररत केलेल्या १४ गावाींमध्ये तलेींगणा सरकारने 
ऑगस््/सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये झालेल्या अनतवाष्ीमुळे शेतक-याींच े नुकसान 
झाल्याप्रकरणी पीक सवेक्षण करुन त्याींना सहाय्य केले तसेच तलेींगणा सरकारने 
सदर शेतक-याींना मालकी हक्काने शेतिममनी टदलेल्या असल्याच ेऑक््ोबर, २०१५ 
च्या पटहल्या आठवायात ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त्यानुसार कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
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(३) असल्यास, सदर प्रकरणी या सीमावती भागातील गावाींचा ववकास करण्यासींदभाशत 
आतापयांत कोणती उपाययोिना केली वा  करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
श्री. एिनाथराि खिसे : (१)  व (२)  नाही. तथावप, अशा आशयाची बातमी 
टद.०३/१०/२०१५ रोिीच्या दैननक वात्तपत्रात प्रमसध न झाली होती. सदर बातमी 
चुकीची/टदशाभूल करणारी असल्याने त्यासींदभाशत खुलासा प्रमसध न करण्याबाबत जिल्हा 
माटहती अर्धकारी याींना कळववण्यात आले आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

धोत्रा र्हागीर (िा.िारांर्ा, जर्.िामशम) येथील मसांचन विहीरी अतििषृ्ट्िीमुळे  
खचून शेििऱ्याांच ेमोठे नुिसान झाल्याबाबि 

  

(७९) *  ३६१७९   श्री.रार्ेंद्र पािणी (िारांर्ा) :   सन्माननीय रोर्गार हमी योर्ना 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) धोत्रा िहागीर ( ता.कारींिा, जि.वामशम ) येथील सन २०१३ मध्ये अनतवाष्ीने 
तालुक्यातील अनेक मसींचन ववहीरी खचून शेतकऱ्याींच ेमोठे नुकसान झाले होत ेसदर 
ववटहरीच्या दरुुस्तीच े अनुदान अद्यापपयांत नुकसानग्रस्त शेतकऱ्याींना ममळाले 
नसल्याने हे अनुदान तातडीने ममळण्याबाबत धोत्रा िहागीर येथील शेतकऱ्याींनी 
टदनाींक ५ ऑक््ोबर, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास जिल्हार्धकारी वामशम याींच्याकडे 
ननवेदनद्वारे मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीच्या अनुषींगाने नुकसानग्रस्त शेतकऱ्याींना मदत ममळण्याबाबत 
जिल् हा प्रशासनामाफश त कोणती कायशवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  

श्रीमिी पांिर्ा मुांि े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) महात्मा गाींधी नरेगाअींतगशत वामशम जिल््यातील कारींिा तालुक्यातील 
अनतवाष्ीमुळे खचलेल्या व बुिलेल्या व ववटहरीच्या दरुुस्तीच े ककूण ५२८ प्रस्ताव 
प्राप्त झाले असून त्यामध्ये धोत्रा िहागीर येथील प्रस्तावाचा समावेश आहे. 
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(३) शासन ननणशय क्र. मग्रारो-२०१४/प्र.क्र.२५/मग्रारो-१, टदनाींक २० िुलै, २०१५ 
अनुसार अनतवाष्ीने खचलेल्या व बुिलेल्या ववटहरीची दरुुस्ती करण्याकररता कमाल 
रुपये १.५० लक्ष इतकी रक्कम अनुजे्ञय आहे. वामशम जिल््यामध्ये अनतवाष्ीने 
खचलेल्या ववटहरीच े पींचनामे सींबींर्धत तलाठी, का वष सहायक व ताींबत्रक अर्धकारी 
याींनी करण्याबाबत सवश तहसीलदार याींना टदनाींक ७ ऑक््ोबर, २०१५ च्या पत्रान्वये 
जिल्हार्धकारी, वामशम याींनी सुचना टदल्या आहेत. यासींदभाशत पुढील आवश्यक 
कायशवाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

पुणे येथील फुलेनगरमधील प्रादेमशि पररिहन िायावलयाि  
ररक्षा प्रमाणीिरणाि होि असलेला गेरप्रिार 

(८०) *  ३००९१   श्री.सांग्राम थोपिे (भोर), श्री.अममन पिेल (मुांबादेिी), श्री.नसीम 
खान (चाांददिली) :   सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) पुणे येथील फुलेनगरमधील प्रादेमशक पररवहन कायाशलयात ररक्षा 
प्रमाणीकरणासाठी गैरप्रकार सुरु असतानाच कफ्नेस स्ीकफके्साठी (तींदरुुस् ती 
प्रमाणपत्र) आलेल् या ररक्षाच् या चालकाींकडून प्रमाणपत्रासाठी अनर्धका तपणे चारशे रुपये 
आकारण् याचा प्रकार माहे ऑगस् ् , २०१५ दरय यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल् यास, यासींदभाशत शासनाने चौकशी केली आहे काय 
(३) असल्यास, चौकशीअींती येथील किीं् व सींबींर्धत कमशचारी याींच् यावर  कारवाई 
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(४)  नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. ददिािर रािि े: (१) अशी कोणतीही बाब ननदशशनास आलेली नाही. 
     ऑ्ोररक्षा भाडमेी्र प्रमाणीकरणाच े कामकाि वैधमापनशास्त्र ववभागामाफश त 
केले िात.े तसेच योग्यता प्रमाणपत्र नुतनीकरणासाठी येणा-या वाहनाींच े मी्र 
प्रमाणीकरणाच े कामकाि केल्यानींतर योग्यता प्रमाणपत्र नुतनीकरण करुन देण्यात 
येत.े त्यासाठी शासकीय शुल्क रु.३००/- इतके आकारले िात.े 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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राज्य मागव पररिहन महामांिळाची बस सिलिीची सुमारे २८०० 

िोिीची रक्िम शासनािि ेथकिि असल्याबाबि 

(८१) *  २९८११   प्रा.विरेंद्र र्गिाप (धामणगाि रेल्िे), श्री.अममन पिेल (मुांबादेिी), 
िॉ.सांिोष िारफे (िळमनुरी), श्री.अ्लम शेख (मालाि पजश्चम), श्री.शमशिाांि मशांदे 
(िोरेगाि), श्री.जर्िेंद्र आव् हाि (मुांरा िळिा), श्री.पाांिुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.मिरांद 
र्ाधि-पािील (िाई), श्री.िालीदास िोळांबिर (ििाळा), श्री.सांर्य साििारे (भुसािळ), 
श्री.वििास िुां भारे (नागपूर मध्य), श्री.बाळासाहेब थोराि (सांगमनेर), श्री.भाऊसाहेब 
िाांबळे (श्रीरामपूर), श्री.सांग्राम थोपिे (भोर), श्री.डि मल्लीिार्ूवन रेड्िी (रामिेि), 
श्री.चांद्रिाांि सोनािणे (चोपिा), िॉ.सुतनल देशमुख (अमराििी), श्री.मधुिरराि चव्हाण 
(िुळर्ापूर), श्री.त्र्यांबिराि मभसे (लािूर ग्रामीण), श्रीमिी ददवपिा चव्हाण (बागलाण), 
श्री.ददलीप िळसे-पािील (आांबेगाि), श्री.किशोर पािील (पाचोरा), श्री.अब् दलु सत्िार 
(मसल्लोि), िॉ.सिीश (अण्णासाहेब) पािील (एरांिोल), श्री.र्यिुमार रािल (मशांदखेिा), 
श्री.बसिरार् पािील (औसा), श्रीमिी मोतनिा रार्ळे (शेिगाांि - पाथिी) :   
सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषट्र राज्य मागश पररवहन महामींडळातफे ववद्याथी, अपींग, िेषठ नागररक 
अशा समािातील ववववध २४ प्रकारच्या घ्काींना सवलतीत प्रवासाची सुववधा टदली 
िात,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्य शासनाकडून सन २०१४-१५ या आर्थशक वषाशत १२१८ को्ी तर 
सन २०१५-१६ या वषाशतील १६६.३५० को्ी रुपये कस्ीला येणे बाकी असून ही 
थकबाकी २८० को्ी रुपयाींवर पोहचल्याची बाब माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये वा 
त्यादरययान ननदशशनास आली, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त बाब १ व २ नुसार चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनुषींगाने थकबाकीची रक्कम तातडीने महामींडळास सुपूतश 
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
श्री. ददिािर रािि े : (१), (२), (३) व (४) शासनाने  टद.१०.२.२०१४ च्या शासन 
ननणशयान्वये टद.०१.०४.२०१४ पासुन महाराषट्र राज्य मागश पररवहन महामींडळास 
सवलत मुल्याची प्रनतपुती सवलती देणाऱ्या सींबर्धत प्रशासकीय ववभागाींनी आर्थशक 
वषाशच्या सुरुवातीस आगाऊ स्वरुपात करावी, असा धोरणात्क ननणशय घेण्यात आलेला 
आहे. तथावप, सींबर्धत प्रशासकीय ववभागाींनी सन २०१४-१५ व २०१५-१६ ची सवलत 
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मुल्याींची प्रनतपुती आगाऊ स्वरुपात केली नसल्याने  सवलत मुल्याींची रु. २८०० को्ी 
पयांत थकबाकी आहे.  सदर सवलत मूल्य प्राप्त करुन घेण्याची बाब राज्य पररवहन 
महामींडळाच्या स्तरावर कायशवाहीखाली आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

पारमसि िोंगर (जर्.ठाणे) पररसरािील अनधधिृि बाांधिामे 
िसेच दगिखाणीांच्या अतनबांध उत्खननाबाबि 

  

(८२) *  ३०९३०   श्री.शरददादा सोनािणे (र्ुन्नर), श्री.सरदार िारामसांह (मुलुांि) :   
सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पारमसक डोंगर (जि.ठाणे) पररसरातील अनर्धका त बाींधकामे तसेच दगडखाणीींच्या 
अननबांध उत्खननाबाबत १५ टदवसाींत अहवाल सादर करण्याच े आदेश कोकण 
ववभागीय आयुक्त याींनी ठाणे जिल्हार्धकारी कायाशलयातील आढावा बैठकीत सींबींर्धत 
अर्धकाऱ्याींना टदल्याची माटहती, जिल्हार्धकारी याींनी पत्रकार पररषदेत टदनाींक १२ 
ऑक््ोबर, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास टदली, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, पारमसक डोंगर पररसरातील मुींब्रा, कौसा, मशळ, डायघर, अडवली, 
उतवली, कुकशेत, बोररवली, पावणे, महापे, तुभे , मशरवणे, गो्ेघर इत्यादी १६ 
गावातील वन तसेच शासकीय िममनीवर झालेल्या अनतक्रमणाींची माटहती घेऊन तो 
अहवालही सादर करण्याच ेआदेश टदले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरचा अहवाल शासनास सादर करण्यात आला आहे काय, 
असल्यास, या सवश पररसरात शासकीय िममनीींवर ककती बेकायदेशीर बाींधकामे केली 
आहेत, ती करणाऱ्या व्यक्ती वा ववकासक याींची यादी शासनास सादर केली आहे 
काय, 
(४) असल्यास, सींबींर्धत बेकायदेशीर बाींधकाम करणाऱ्या व दगड खाणीच े उत्खनन 
करणाऱ्या व्यक्ती व ववकासकाववरुध्द शासनाने काय कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
श्री. एिनाथराि खिसे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे.  
 



80 

(३) व (४) शासकीय व वन िममनीवरील अनर्धका त बाींधकामाींच ेसवेक्षण करण्याचे 
काम सुरु असून  सवेक्षणाच े काम पूणश झाल्यावर अनतक्रमण धारकाींची यादी 
शासनास सादर करण्यात येणार आहे. त्याआधारे   वनववभागाींच्या मालकीच्या 
िागेवरील अनर्धका त बाींधकामाींबाबत वनववभागाकडून तसेच शासकीय िममनीवरील  
अनर्धका त बाींधकामाींबाबत महसूली यींत्रणा व महानगरपामलका याींचमेाफश त सींयुक्तपणे 
कारवाई करण्याच ेसींकजल्पत आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

सोनगाांि (जर्.दहांगोली) िालुक्यािील घरगुिी मीिरमध्ये अफरािफर  
िरुन ग्राहिाांची फसिणूि िेल्याबाबि 

(८३) *  ३०२२४   िॉ.सांिोष िारफे (िळमनुरी), श्री.अममन पिेल (मुांबादेिी), श्रीमिी 
तनमवला गाविि (इगिपूरी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), अॅि.यशोमिी ठािूर 
(तििसा) :   सन्माननीय ऊर्ाव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सोनगाींव (जि.टहींगोली) या तालुक्यात ववद्युत ववतरण कीं पनीकडून घरगुती 
मी्रमध्ये अफरातफर करुन ग्राहकाींची मोठया प्रमाणात फसवणूक करण्यात येत 
असल्याचा प्रकार माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये वा त्यादरययान ननदशशनास आला आहे, 
हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीच्या अनुषींगाने घरगुती मी्रमध्ये अफरातफर त्वरीत 
थाींबववण्याबाबत व मी्रमध्ये अफरातफर करणाऱ्या अर्धकाऱ्याींवर शासनाने कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) महाववतरण कीं पनीकडून वीि चोराींवर कारवाई करण्यासाठी धडक मोटहम 
राबववण्यात येत.े त्यामध्ये सेनगाींव उपववभागात कवप्रल-२०१५ त ेऑक््ोबर २०१५ या 
कालावधीत अींदािे ८५० ग्राहकाींच्या मम्रची तपासणी केली असता १३४ ग्राहक वीि 
चोरी करीत असल्याच े ननदशशनास आले.  त्यानुसार मी्रमधील अफरातफर 
थाींबववण्याबाबत तपासणी अींती दोषी आढळणाऱ्या ग्राहकाींवर वविचोरीच ेगुन्हे दाखल 
करण्यात आले असून याबाबत अर्धक तपास चालू आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------- 
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श्रीरामपुर (जर्.अहमदनगर) िालुक् याि महावििरणिां पनीमाफव ि मदहन्याच े 
घरगुिी िापराच ेबील ३४ हर्ार रुपये आल्याबाबि 

  

(८४) *  ३४४६९   श्री.राहुल र्गिाप (श्रीगोंदा) :   सन्माननीय ऊर्ाव मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) श्रीरामपुर तालुक् यात (जि.अहमदनगर) येथे महाववतरणामाफश त मटहन्याच ेघरगुती 
वापराच ेबील ३४ हिार रुपये आल्याच ेतर फॉल््ी मी्रच ेबील मोठ्या प्रमाणात येत 
असल्याच ेमाहे सप् े्ंबर, २०१५ च्या दसुऱ्या आठवायात ननदशशनास आले, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनामाफश त चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नुसार सदर प्रकरणी 
महाववतरणाच्या अर्धकाऱ्याींवर कारवाई करण्याबाबत तसेच वीि बील मी्र प्रमाणे 
योग्य दराने देण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे. 
(२) महाववतरण कीं पनीमाफश त चौकशी करण्यात आली  आहे. 
(३) श्रीरामपूर तालुक्यातील श्री. रािू नाथा नाईक, मु.पो. उीं दीरगाींव ग्राहक क्र. 
८५०९४०००४२७० याींचे  ऑगस्् २०१५ च ेनादरुुस्त मी्र वाचनाखाली रु. ३४,०२८/- 
च ेवीि देयक देण्यात आले होत.े चुकीच्या वीि बबलाची दरुुस्ती करुन सुधारीत बबल 
महाववतरण कीं पनीकडून ग्राहकास देण्यात आले आहे. तसेच मी्र वाचन करणाऱ्या 
ठेकेदाराींवर रु. २०००/- कवढा दींड कीं पनीकडून ठोठावण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

र्े.एस.िब्लू इ्पाि िां पनीला ५७२ िोिीांची तनयमबा्य 
विद्युि शुल्ि माफी ददल्याबाबि 

  

(८५) *  ३२२३०   श्री.अिुल भािखळिर (िाांददिली पूिव), श्री.सांर्य िेळिर (ठाणे), 
श्री.छगन भुर्बळ (येिला), श्री.प्रशाांि बांब (गांगापूर), श्री.रुपेश म् हात्रे (मभिांिी पूिव), 
श्री.किसन िथोरे (मुरबाि) :   सन्माननीय ऊर्ाव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
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(१) िे.कस.डब्लू इस्पात या कीं पनीला सींबींर्धत ववभागाच्या मींत्र्याींना अींधारात ठेवून 
५७२ को्ीींची ननयमबा्य ववि शुल्क या ववभागाच्या  सर्चवाींनी आपल्या अर्धकारात 
माफ केल्याच ेमाहे ऑक््ोबर,  २०१५ मध्ये वा त्यादरययान ननदशशनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी उद्योग ववभाग व अथश ववभाग याींनी ववि बील माफ 
करण्यास यापूवीच परवानगी नाकारली होती, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनुषींगाने शासनाच ेआर्थशक नुकसान करणाऱ्या इस्पात 
कीं पनीच्या बािूने पुरक अहवाल व ववि बबलात सु् देण्यासींबींधी सर्चव व उप सर्चव 
या अर्धकाऱ्याींची  गुन्हे अन्वेषण ववभागामाफश त चौकशी  करुन त्याींच्यावर कारवाई 
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे नाही. िे.कस. डब्लू इस्पात या कीं पनीला 
उद्योग ववभागाच्या सामूटहक प्रोत्साहन योिना, १९९३ च्या आधारे ऊिाश 
ववभागाच्या  टद.२९.१२.१९९९ च्या अर्धसूचनेन्वये, पात्रता प्रमाणपत्रात नमूद केलेल्या 
कालावधीकरीता ववद्युत शुल्क माफी देण्यात आली होती. तद्नींतर उद्योग 
सींचालनालयाच्या टद.६.१०.२०१२ च्या आदेशानुसार योिनेच्या सवलतीचा कालावधी 
आणखी ७ वषाांनी वाढववण्यात आला. त्या आदेशाच्या आधारे ववद्युत शुल्क 
माफीचा  कालावधी वाढववण्याची कीं पनीची मागणी होती. सदर कीं पनीच्या मागणीच्या 
अनुषींगाने ऊिाश ववभागाने सवलतीचा कालावधी टद.५.८.२०१९ पयांत वाढववण्याकररता 
नस्ती ववधी व न्याय ववभाग तसेच ववत्त ववभागाकड ेसहमतीसाठी पाठववली होती. 
त्यावर ववत्त ववभागाने काही मुद्द े उपजस्थत केले होत.े ती नस्ती परत ववत्त 
ववभागाकड ेपाठववण्याऐविी अनवधानाने त्यास सर्चव स्तरावर मींिुरी होऊन आदेश 
ननगशममत झाले. ही बाब लक्षात आल्यानींतर वरील आदेशाची अींमलबिावणी 
होण्यापूवीच त्यास स्थर्गती देण्यात आली आहे.  त्यामुळे या प्रकरणी शासनाचे 
कोणतेही आर्थशक नुकसान झालेले नाही. तसेच  सदर कीं पनीच्या सवलतीच्या 
कालावधीची सींभाव्य ववद्युत शुल्काची रक्कम रु. ५७२ को्ी नसून ती सुमारे रू. २६ 
को्ी होत.े   
(२) हे खरे नाही. ववत्त ववभागाने काही मुद्द े उपजस्थत केले होत.े त्या मुद्दयाींवरील 
अमभप्रायासह ववत्त ववभागाकडे प्रकरण पुन्हा पाठववण्यात आले आहे. 
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(३) व (४) ववद्युत शुल्क माफीच्या अशा प्रकरणाची भववषयात पुनरावात्ती होवू नये. 
यासाठी उद्योग, ऊिाश व कामगार ववभागाींतगशत चौकशीची कायशवाही सुरु आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
राज्य मागव पररिहन महामांिळाच्या आगाराच्या क्षेत्रािील व्यिसातयि गाळे धारि 

अतिररक्ि र्ागा अनधधिृिपणे िापरि असल्याबाबि 
  

(८६) *  २८४१८   श्री.राधािृष्ट् ण विखे-पािील (मशिी), श्री.िालीदास िोळांबिर 
(ििाळा), श्री.अममन पिेल (मुांबादेिी), श्री.अ्लम शेख (मालाि पजश्चम), श्रीमिी 
अममिा चव्हाण (भोिर), श्री.िी.पी.सािांि (नाांदेि उत्िर), श्री.िसांिराि चव्हाण 
(नायगाांि), अॅि.भीमराि धोंिे (आष्ट्िी), श्री.सुतनल मशांदे (िरळी) :   सन्माननीय 
पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कस.्ी.च्या ववववध आगारातील परवानाधारक व्यावसानयक हे महामींडळाचे 
कमशचारी व अर्धकाऱ्याींना हाताशी धरून अनतररक्त िागेचा वापर करत असून या 
द्वारे कस्ी महामींडळाच ेआर्थशक नुकसान होत असल्याच ेमाहे ऑगस््, २०१५ मध्ये 
वा त्यादरययान ननदशशनास आले आहे हे खरे आहे काय, 
(२) नाींदेड शहरतील मध्यवती बसस्थानकाच्या द्वारािवळच खाद्य पदाथाशची दकुाने, 
हातगााया तसेच हॉकसश उभे असल्यामुळे वाध्द व मटहला याींना येथे ये-िा करताींना 
त्रास होत असून बसस्थानकात अनेक भाडेकरुनी त्याींना टदलेल्या िागेपेक्षा अर्धक 
िागेचा वापर सुरु ठेवला असल्याच े माहे सप् े्ंबर, २०१५ च्या दरययान ननदशशनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सुरक्षा व दक्षता ववभागाने महामींडळाच्या राज्य भरातील आगाराींच्या 
आवारातील ककूण २ हिार ७६७ परवानाधारक व्यावसानयकाींची तपासणी केली असता 
यामध्ये १ हिार ९४८ व्यावसानयक हे ठरलेल्या करारानुसार महामींडळाची िागा 
वापरत आहेत तर ७७० व्यावसानयक सींबींर्धत कमशचारी व अर्धकारी याींच्याशी 
सींगनमत असल्याच ेननदशशनास आले हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याप्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकशीअींती  याप्रकरणी िबाबदार असणाऱ्या महामींडळाच ेकमशचारी व 
अर्धकारी व व्यावसानयक याींच्यावर शासनाने कोणती कारवाई केली आहे वा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची  कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ददिािर रािि े: (१) व (२) होय. 
(३), (४) व (५) सुरक्षा व दक्षता ववभागाने केलेल्या तपासणीत ककूण २७६७ वाणिणज्य 
आस्थापनाींपैकी तपासणी केली असता १९४८ आस्थापनाधारक करारानुसार ठरवुन 
टदलेली िागा वापरत असल्याच े व ७७० आस्थापनाधारक हे करारानुसार ठरवुन 
टदलेल्या िागेपेक्षा अनतररक्त िागा अनर्धका तपणे वापरत असल्याच े ननदशशनास 
आले. त्यानुसार राज्य पररवहन महामींडळाने टदनाींक २८.७.२०१५ च्या पत्रान्वये 
टदलेल्या सूचनाींच्या अनुषींगाने ववभागीय पातळीवर स्थापन करण्यात आलेल्या 
सींयुक्त सममतीमाफश त प्रत्यक्ष तपासणी करुन नैसर्गशक न्याय तत्वाच्या आधारावर 
अनतररक्त िागा वापरापो्ीची रक्कम सींबींर्धताींकडून वसूल करण्याची बाब राज्य 
पररवहन महामींडळाच्या स्तरावर कायशवाहीखाली आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यािील नमवदा बचाि आांदोलनित्याांना पयावप्ि 
 न्याय ि मोबदला प्रदान िरण्याबाबि 

  

(८७) *  ३०८५३   श्री.अबू आर्मी (मानखूदव मशिार्ीनगर) :   सन्माननीय पुनिवसन 
ि मदि िायव मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील नमशदा बचाव आींदोलनकत्याांना पयाशप्त न्याय व मोबदला प्रदान 
करण्याबाबतची मागणी राज्यातील प्रकल्पग्रस्त बाधीत शेतकरी व त्याींच्या कु्ूींबबयाींनी 
मा.मुखमींत्री मा. मींत्री (महसूल पुनवशसन) राज्यमींत्री (महसूल पुनवशसन) प्रधान सर्चव 
(महसूल पुनवशसन), सींबींर्धत महसूल ववभागाच े आयुक्त सींबींर्धत जिल््याचे 
जिल्हार्धकारी सींबींर्धत जिल््याच े उपववभागीय महसूल अर्धकारी (प्राींत) याींनी माहे 
१६ िुल,ै २०१५ वा त्या सुमारास लेखी ननवेदनाद्वारे कायशवाहीची मागणी केलेली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशीअींती कोणती ठोस उपाययोिना 
तातडीने कायाशजन्वत केली वा करण्याच ेप्रस्ताववत केले आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खिसे : (१) व (२) होय, 
     मा. मुख्यमींत्री याींना श्री. अबू आिमी, ववधानसभा सदस्य याींच्या टदनाींक 
१६.७.२०१५ रोिीच्या ननवेदनाची टदलेली प्रत प्राप्त झाली आहे, सरदार सरोवर 
धरणाची ववद्यमान उींची १२१.९२ मी्र असून, सदर उींचीवर पुलाींच ेखाींब, त्यावर पुल 
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आणिण त्यामधील दरवािे याचे बाींधकाम करुन त ेखुल्या जस्थतीत ठेवणे, या सुमारे 
१७ मी्र उींचीच्या पटहल्या ्प्प्याच े बाींधकामास कें द्र शासनाने टदनाींक १२ िून, 
२०१४ रोिी, नमाशदा िलवववाद लवादाचा ननणशय, नमशदा बचाव आींदोलनकत्याशनी मा. 
सवोच्च न्यायालयासमोर दाखल केलेल्या यार्चकेमध्ये टदनाींक २०.१०.२००० रोिी 
टदलेले ननदेश याच े अनुपालन करुन मान्यता टदलेली आहे. सदर बाींधकामामुळे 
धरणाची उींची १३८.६२ मी्र इतकी होणार आहे. या ननणशयास नमशदा बचाव आींदोलन 
याींनी मा. सवोच्च न्यायालयासमोर यार्चका क्र. ३२८/२००२ मधील अींतगशत अिश क्र. 
४०-४५/२०१४ अन्वये आव्हान करुन कें द्र शासनाच्या ननणशयास स्थर्गती देण्याची 
ववनींती केलेली आहे. याींच्या आिममतीपयशत ककूण १४ सुनावण्या झाल्या असून, 
पुढील सुनावणी टद. २२.१.२०१६ रोिी आहे. मा. सवोच्च न्यायालयाद्वारे 
प्रकल्पगस्ताींच्या पुनवशसनाबाबत सींबींर्धत सवश राज्याींनी केलेल्या कायशवाहीच ेका्ेकोर 
परीक्षण करण्यात येत आहे. नमशदा िलवववाद लवादाच्या ननणशयातील तरतुदी राज्य 
शासनाच े धोरण आणिण मा. सवोच्च न्यायालयाच े ननदेश यानुसारच प्रकल्पग्रस्ताींचे 
पुनवशसन करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
आळि े(िा.हाििां णगले, जर्.िोल्हापूर) येथे अिैध मुरुम उत्खनन सुरु असल्याबाबि 

  

(८८) *  ३४१७९   िॉ.सुजर्ि ममणचेिर (हाििणांगले) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राममलींग डोंगराच्या पायर्थयाशी (ता.हातकीं णगले, जि.कोल्हापूर) आळत ेगावाच्या 
हद्दीतील ग् क्र. ११३६ मध्ये माहे ऑक््ोबर, २०१५ च्या दसुऱ्या आठवायात मोठ्या 
प्रमाणात मुरुमाच ेउत्खन्न सुरु असल्याच ेननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, नाममात्र रॉयल््ी भरून हिारो ब्रास मुरुमाची रािरोिपणे लू् 
करण्यात येते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व तद्नुसार सींबींर्धत दोषी असणाऱ्या शासकीय अर्धकारी व 
ठेकेदाराींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथराि खिसे : (१), (२) व (३) मौिे आळते, ता. हातकणींगले येथील ग् 
नीं. ११३६ मध्ये तहमसलदार हातकणींगले याींनी टदनाींक ०५/०९/२०१५ त े टद. 
१७/१०/२०१५ या कालावधीकरीता ककूण ६०० ब्रास मुरूम उत्खननाकरीता तात्पुरती 
परवानगी टदली होती. त्याअनुषींगाने परवानाधारकाने स्वाममत्वधनाची रक्कम िमा 
करुन मुरूम उत्खनन केले. टद १९/१०/२०१५ रोिी सदर उत्खननाची मोिमापे घेतली 
असता परवानाधारकाने १३५ ब्रास मुरूम िास्त उत्खनन केल्याच े ननदशशनास आले 
आहे. याबाबत तहमसलदार हातकणींगले याींनी सींबींर्धतास अवैध उत्खननाबाबत नो्ीस 
टदली असून, पुढील कायशवाही सुरू आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

चांद्रपूर जर्ल््यािील १५ िालुक्यािील शेििऱ्याांना वििररि िरण्याि 
 आलेल्या बांड्या अतिशय तनिृष्ट्ि दर्ावच्या असल्याबाबि 

(८९) *  ३५०५०   श्री.सुरेश धानोरिर (िरोरा) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) चींद्रपूर जिल््यातील १५ तालुक्यातील शेतकऱ्याींना ववतररत करण्यात आलेल्या 
बींाया अनतशय ननका ष् दिाशच्या असल्याने, शेतकऱ्याींनी २० रुपये ककलो भींगारात 
ववकत असल्याची  बाब टदनाींक ३० सप् े्ंबर, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास ननदशशनास 
आली आहे, खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीअींती शासनाने सींबींर्धतावर  कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खिसे : (१) जिल््यातील रािुरा, ब्रयहपूरी, सावली, मुल, मशींदेवाही व 
जिवती या तालुक्यामध्ये केलेल्या प्राथममक चौकशीत नमुना बैलगाायाींच ेविन २४० 
ककलो ऐविी १९५ ककलो त े२६० ककलो पयांत असल्याच ेआढळून आले. 
     तथावप, शेतकऱ्याींना ववतररत करण्यात आलेल्या बींाया भींगारात ववकल्याचे 
आढळून आले नाही. 
(२) व (३)  गुणवत्तापूणश औिारे पुरववण्याची िबाबदारी पूणशत: सींबींर्धत पुरवठा 
सींस्थेची असल्याने, प्रस्तूत प्रकरणी, महाराषट्र का षी ववकास महामींडळ मयाशटदत, 
चींद्रपूर या शासनननयुक्त पुरवठादार सींस्थेकडून  खुलासा मागववला असून, मागशदशशक 
सूचनाींप्रमाणे कारवाई करण्याबाबत कळववले आहे. 
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   त्याचप्रमाणे पुरवठादार सींस्थेची, पुरवठा पश्चात तपासणी अहवाल प्राप्त 
झाल्यानींतर अदा करावयाची देयके थाींबववण्यात आली आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

विदभव ि मराठिािा येथील शिेिऱ्याांनी िर्वबार्ारीपणा  
आणण नावपिीला िां िाळून िेलेल्या आत्महत्या 

(९०) *  २९८७७   श्री.अममि झनि (ररसोि), श्री.अब् दलु सत्िार (मसल्लोि), 
श्री.अममन पिेल (मुांबादेिी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.अ्लम शेख (मालाि 
पजश्चम), श्री.विर्य भाांबळे (जर्ांिूर), श्री.मांगलप्रभाि लोढा (मलबार दहल), िॉ.अतनल 
बोंि े (मोशी), श्री.ददलीप िळसे-पािील (आांबेगाि), श्री.जर्िेंद्र आव् हाि (मुांरा िळिा), 
श्री.विनायिराि र्ाधि-पािील (अहमदपूर), श्री.प्रिापराि धचखलीिर (लोहा), श्री.तनिशे 
राणे (िणििली), श्री.िुणाल पािील (धुळे ग्रामीण), श्री.िी.एस.अदहरे (साक्री), 
श्री.आमसफ शेख (मालेगाांि मध्य), अॅि.िे.सी.पाििी (अक्िलिुिा), श्री.अजर्ि पिार 
(बारामिी), श्री.िैभि वपचि (अिोले), श्री.शमशिाांि मशांदे (िोरेगाि), श्री.पाांिुरांग बरोरा 
(शहापूर), श्री.मिरांद र्ाधि-पािील (िाई), श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), श्री.सरदार 
िारामसांह (मुलुांि), श्री.नानार्ी शामिुळे (चांद्रपूर), श्री.शरददादा सोनािणे (र्ुन्नर), 
श्रीमिी अममिा चव्हाण (भोिर), श्री.िी.पी.सािांि (नाांदेि उत्िर), श्री.िसांिराि चव्हाण 
(नायगाांि), िॉ.सांिोष िारफे (िळमनुरी), श्री.सुरेश धानोरिर (िरोरा), श्री.रार्ेश िोपे 
(घनसािांगी), श्री.किशोर पािील (पाचोरा), श्री.छगन भुर्बळ (येिला), श्री.र्यांि पािील 
(इ्लामपूर), श्री.अर्ुवन खोििर (र्ालना), श्री.राणार्गर्ीिमसांह पािील (उ्मानाबाद), 
श्रीमिी मोतनिा रार्ळे (शेिगाांि - पाथिी), श्री.सांर्य साििारे (भुसािळ) :   
सन्माननीय पुनिवसन ि मदि िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ववदभश व मराठवाडा येथील शेतकऱ्याींनी पेरलेले सोयबीन पीक हातच े गेल्याने 
अनेक शेतकऱ्याींनी गळफास लावून टदनाींक १३ ऑक््ोबर, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास 
आत्महत्या केली व कोलखेड (ता.अकोला) येथील शेतकरी मींगेश गणेश उमाळे या  
शेतकऱ्याींने किशबािारीपणा आणिण नावपकीला कीं ्ाळून आत्महत्या केली असल्याचे 
माहे ऑगस्् व ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरययान ननदशशनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, मराठवाडयातील ८ जिल््याींमध्ये आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्याींची सींख्या 
५७४ असूनही केवळ तरी ३६० शेतकरी कु्ूींबच आर्थशक मदतीसाठी पात्र दाखववण्यात 
आले असून  ११६ िणाींना अपात्र व ९८ प्रकरणे चौकशीसाठी प्रलींबबत असल्याच ेमाहे 
ऑगस््, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय 
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(३) असल्यास,  शेतीचा दिाश वाढववण्याबाबत, शेतकरी वगाशत िनिागाती वाढ करुन  
आत्महत्या रोखण्याबाबत तसेच आर्थशक मदतीसाठी प्रलींबबत असलेली प्रकरणे 
तातडीने ननकाली काढण्याबाबत  शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची  कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खिसे : (१) होय 
(२) औरींगाबाद ववभागात िानेवारी त े ऑगस्् २०१५ या कालावधीत ककुण ६४१ 
शेतकऱ्याींच्या आत्महत्या झाल्या आहेत त्यापैकी ४६९ प्रकरणे पात्र असून १८ 
प्रकरणाींची चौकशी सुरु आहे. सवश पात्र प्रकरणात मदत वा्प करण्यात आली आहे, 
(३) शेतकऱ्याींच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी ववशेष कायशक्रम राबववण्याबाबत टदनाींक 
च्या २४.७.२०१५ शासन ननणशयान्वये धोरणात्मक ननणशय शासनाने घेतला आहे. 
त्यानुसार शासनाच्या ववववध ववभागाींना उपाययोिना करण्याबाबत सुचना देण्यात 
आल्या आहेत. 
     शेतकऱ्याींच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी ववववध उपाययोिना करण्यासाठी  
पथदशी प्रकल्प यहणून ववशेष मदतीचा कायशक्रम राबववण्यासाठी यवतमाळ व 
उस्मानाबाद या दोन जिल््याींची ननवड करण्यात आली आहे. 
    उपरोक्त पथदशी प्रकल्प राबववण्यासाठी उस्मानाबाद व यवतमाळ जिल्हयातील 
जिल्हास्तररय व ग्रामस्तररय सममत्याींना रु.४८८५.०० लाख इतका untied ननधी  
मींिूर केला असून त्यापैकी रु.३४१९.०० लाख इतका ननधी ववतररत करण्यात आला 
आहे. 
(४)  प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

र्गबुिी नदीपात्राि (िा.खेि, जर्.रत् नाधगरी) िाळू उत् खननास ददलेल् या 
परिानगीची मुदि सांपली असिानाही िाळू उपसा होि असल्याबाबि 

  

(९१) *  ३७०५०   श्री.रुपेश म् हात्रे (मभिांिी पूिव) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िगबुडी नदीपात्रात (ता.खेड, जि.रत् नार्गरी) वाळू उत् खननास टदलेल् या परवानगीची 
मुदत टदनाींक ३० सप् ्ेंबर, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास सींपली असतानाही वाळू 
माकफयाींकडून वाळू उत् खनन सुरु असल् याच े माहे ऑक् ्ोबर, २०१५ च् या सुमारास 
ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, या वाळू माकफयाींवर कारवाई करण् याची मागणी तथेील नागररकाींनी 
सींबींर्धत अर्धकाऱ् याींकड ेवारींवार केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, या बेकायदा वाळू उत् खनना सदभाशत शासनाने चौकशी केली आहे 
काय, 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनुषींगाने दोषी असणाऱ्या सींबींर्धताींवर कोणती कारवाई 
केली वा करण् यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
श्री. एिनाथराि खिसे : (१) िगबुडी नदीपात्रात (ता.खेड जि.रत्नार्गरी) वाळू 
उत्खननास परवानगी देण्यात आलेली नसून, माहे ऑक््ोबर २०१५ च्या सुमारास 
अनर्धका तपणे वाळू उत्खनन व वाहतूक सुरु असल्याची बाब ननदशशनास आलेली 
नाही. 
(२) अशा प्रकारची कोणतीही लेखी अथवा तोंडी तक्रार प्राप्त झाल्याच ेआढळून आले 
नाही. 
(३) व (४)  खेड तालुक्यात माहे कवप्रल, २०१५ त े माहे ऑक््ोबर, २०१५ या 
कालावधीत वाळूच्या  अवैध  वाहतुकीची १९ प्रकरणे ननदशशनास आली असून, सदर 
प्रकरणात रु. ४,८६,१००/- कवढी दींडाची रक्कम आकारण्यात आली आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मालाि (मुांबई) पजश्चमेििील मलांकिां ग रोि येथील आददिासी र्ममनीच्या  
व्यिहाराची परिानगी नसिाना अमभलेखाि नोंद घेिल्याबाबि 

  

(९२) *  २९९६७   श्री.विर्य औिी (पारनेर), श्री.पाांिुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.जर्िेंद्र 
आव् हाि (मुांरा िळिा), श्री.किसन िथोरे (मुरबाि), श्री.अर्य चौधरी (मशििी), 
श्री.सुतनल मशांदे (िरळी), श्री.सरदार िारामसांह (मुलुांि), श्री.सांर्य िेळिर (ठाणे), 
श्री.िालीदास िोळांबिर (ििाळा), श्री.अममन पिेल (मुांबादेिी), श्री.अ्लम शेख 
(मालाि पजश्चम), श्री.सुतनल राऊि (विक्रोळी), श्री.बाळासाहेब थोराि (सांगमनेर), 
श्री.नरहरी णझरिाळ (ददांिोरी) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
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(१) मालाड (मुींबई) पजश्चमेकडील मलींककीं ग रोड पररसरातील “भूमी क्लामसक” या 
खािगी ववकासकाच्या गाह प्रकल्पाचा मुळ भूखींड हा आटदवासीींच्या नावावर असताना 
महसूल ववभागाच्या उपनगर जिल्हार्धकाऱ्याींनी ववकासकाच्या नावार करुन देऊन 
केलेल्या घो्ाळयाच ेप्रकरण नुकतचे ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी सींबींर्धत अर्धकाऱ् याींवर िबाबादारी ननजश्चत करण्याचे 
आदेश मा.महसूल मींत्री याींनी टदनाींक ८ ऑगस््, २०१५ रोिी वा त्यासुमरास टदले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानुसार सींबींर्धत दोषीीं 
अर्धकाऱ्याींववरुध्द शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. एिनाथराि खिसे : (१)  टदनाींक २९.२.१९९६ रोिी श्री. गणपत पाींगल्या तबाली 
व मे. कव्होरा बबल्डसश ॲण्ड डेव्हलपसश प्रा. मल. याींच्यामधील झालेला करार महाराषट्र 
िमीन महसूल सींटहता, १९६६ च े कलम ३६ अ च्या पो्कलम (१) मधील 
तरतुदीींववरोधात असल्यामुळे त्याअींतगशत मौ. मालाड, ता. बोरीवली, स.नीं. ५०४ अ 
(पै), न.भू.क्र. १४०६-िी/१ पै, क्षेत्र ८६१६ चौ.मी. ही ममळकत महाराषट्र िमीन महसूल 
सींटहता, १९६६ मधील कलम ३६ अ च्या पो्कलम (५) मधील तरतुदीनुसार 
शासनिमा करण्याबाबत जिल्हार्धकारी, मुींबई उपनगर जिल्हा याींनी टदनाींक 
१३.४.२०१५ रोिी आदेश पारीत केले आहेत. जिल्हार्धकारी, मुींबई उपनगर याींनी सदर 
भूखींड ववकासकाच्या नावावर केला,  अशी वस्तुजस्थती नाही. 
(२) व (३)  
प्रश्नाधीन प्रकरणी शासनाची परवानगी नसताना आटदवासी िममनीच्या व्यवहाराची 
नोंद अर्धकार अमभलेख्यात घेण्यात आली होती काय?  असल्यास तशी नोंद 
अर्धकार अमभलेख्यामध्ये घेण्यास कोण िबाबदार आहे त्याींच्यावर िबाबदारी 
ननजश्चत करुन त्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा, अशा सूचना शासन पत्र, 
महसूल व वन ववभाग, टदनाींक ९.७.२०१५ अन्वये  जिल्हार्धकारी, मुींबई उपनगर 
याींना देण्यात आल्या होत्या. 
(४) त्या अनुषींगाने जिल्हार्धकारी, मुींबई उपनगर याींनी टदनाींक १.१२.२०१५ रोिीच्या 
पत्रान्वये शासनास अहवाल सादर केला आहे. या अहवालाच्या अनुषींगाने अर्धक 
माटहती जिल्हार्धकारी, मुींबई उपनगर याींच्याकडून मागववण्यात आली आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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अमराििी विभागाि अििाळी पािसामुळे झालेल् या शेिी ि फळ वपिाांच् या 
नुिसानीिरीिा शासनाने ददलेल्या तनधीच ेिािप अद्याप झाले नसल् याबाबि 

  

(९३) *  ३२०९२   श्री.सरदार िारामसांह (मुलुांि), श्री.बाळासाहेब सानप (नामशि पूिव), 
श्री.बसिरार् पािील (औसा), िॉ.सांर्य रायमुलिर (मेहिर) :   सन्माननीय पुनिवसन 
ि मदि िायव मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अमरावती ववभागात माहे फेब्रुवारी व माचश, २०१५ मध् ये अवकाळी पावसामुळे 
झालेल् या शेती व फळ वपकाींच् या नुकसानीकरीता शासनाने ५१ को्ी १९ लाख १४ 
हिार उपलब् ध करुन टदलेल् या ननधीपैकी १० को्ी २२ लाख ५० हिार ननधीच ेवा्प 
अद्यापी झाले नसल् याची बाब टदनाींक ७ ऑक् ्ोबर, २०१५ रोिी वा त् या सुमारास 
ननदशशनास आली, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, गतवषी दषुकाळ िन्य जस्थतीमुळे शासनाने शेतकऱ्याींना टदलेल्या 
अथशसहाय्य मधील  १९ को्ी ५३ लाख रु. च ेवा्प ही अद्याप बाकी आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अमरावती ववभागातील ककूण ११ हिार शेतकऱ्याींना रखडलेले 
अथशसहाय्य वा्प करण्यासाठी शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) असल् यास,  सदर ननधीच ेवा्प सींबींर्धत शेतक-याींना वेळेत न करणा-या सींबींर्धत 
अर्धकारी व कमशचारी याींच्याववरुध्द शासनाने कोणती  कारवाई केली वा करण् यात  
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची  कारणे काय आाहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खिसे : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे अींशत: खरे आहे.  खरीप २०१४ (अवषशण ) मध्ये बार्धत झालेल्या शेतकऱ्याींना 
प्राप्त झालेल्या ननधीच्या वा्पाची कायशवाही सुर आहे. 
(३) खरीप हींगाम २०१४ मधील वा्पासाठी मशल्लक असलेला ननधी शेतकऱ्याींच ेबँक 
खाते  क्रमाींक प्राप्त करुन घेण्यासाठी सींबींर्धत तहमसलदार याींच े स्तरावरुन ग्राम 
पींचायत नो्ीस बोडशवर मशल्लक खातदेाराींची नावे प्रमसध्द करण्यात आली. तसेच 
बाहेरगावी राहणाऱ्या खातदेाराींना नो्ीसद्वारे सुध्दा कळववण्यात आले आहे.  अनुदान 
वा्पाबाबतची कायशवाही सुरु आहे. 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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पुणे जर्ल््यािील हिपसर पररसराि बाांधिाम व्यािसातयिाांििून  

शासिीय गायरान र्ममनीिर झालेले अतिक्रमण  
  

(९४) *  ३०९२९   श्री.र्यांि पािील (इ्लामपूर), श्री.र्यिुमार रािल (मशांदखेिा), 
श्री.िैभि वपचि (अिोले), श्री.किसन िथोरे (मुरबाि), श्री.ददपि चव्हाण (फलिण) :   
सन्माननीय र्लसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पुणे जिल््यातील हडपसर पररसरात टदवसेंटदवस मोठया प्रमाणात नागररकीकरण 
होत असून त्यासाठी अनेक बाींधकाम व्यावसानयकाींकडून पा्बींधारे ववभागाच्या तसेच 
शासकीय गायरान िममनीवर मोठ्या प्रमाणात अनतक्रमण केले िात आहे, हे खरे 
आहे काय, 

(२) असल्यास, माींिरी बुद्रकु साडसेतरानळी व फुरसुींगी हद्दीतील शासकीय गायरान 
िममनीवर मोठया प्रमाणात बेकायदेशीरररत्या बाींधकामे सुरु आहे, हे ही खरे आहे 
काय 
(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनुषींगाने िममनीवर केलेले अनतक्रमण व बाींधकाम 
पाडण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
श्री. धगरीष महार्न : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     िलसींपदा ववभागाकडील िममनीवर काही टठकाणी बाींधकाम व्यावसानयकाींकडून  
अनतक्रमण झालेले आहे. 
(२) माींिरी ब्रुदकु, साडसेतरानळी व फुरसुींगी येथील सरकारी गायरान िममनीवर 
बाींधकाम व्यावसानयकाींच े अनतक्रमण झाल्याचे टदसून येत नाही. तथावप, सदर 
सरकारी गायरान िममनीींवर पूवी पासूनची काही अनतक्रमणे असल्याच े अनतक्रमण 
नोंदवहीवरुन टदसून येत.े  
(३) व (४) िलसींपदा ववभागाशी सींबधीत िमीनीवर बाींधकाम व्यावसानयकाींकडून 
झालेल्या अनतक्रमणाबाबत ननयमानुसार  कायशवाही करण्यात येत आहे. 
(५)प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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नाांदेि जर्ल् ्यािील देगलूर, बबलोली ि मुखेि या िालुक्याि रब्बी हांगामामध्ये 
अििाळी पाऊस ि गारपीिमुळे शेिी वपि, फळाांच ेि घराांच ेझालेले नुिसान  

  

(९५) *  ३४४४३   श्री.सुभाष साबणे (देगलूर) :   सन्माननीय पुनिवसन ि मदि 
िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींदेड जिल् ्यातील देगलरू, बबलोली व मुखेड या तालकु्यात सन २०१४ मध्ये 
रब्बी हींगामामध्ये गारपीठीने शेती वपक, फळाींच ेव घराच ेमोठ्या प्रमाणात नुकसान 
झाले  त्याींचकेररता शासनाने नुकसान भरपाई िाटहर केली परींतु अद्यापयांत नुकसान 
भरपाई ममळालेली नाही हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या नुकसानग्रस्त शेतकऱ्याींना नुकसान भरपाई न ममळण्याची कारणे 
काय आहेत, 
(३) असल्यास, या नुकसानग्रस्त शेतकऱ्याींना तातडीने नुकसान भरपाई देण्यासींदभाशत 
शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खिसे : (१), (२) व (३) नाींदेड जिल््यातील देगलूर, बबलोली व 
मुखेड या तालुक्यात टद. २३.०२.२०१४ त े टद. १४.०३.२०१४ या दरययान झालेल्या 
अवकाळी पाऊस व गारपी्ीमुळे शेतीवपकाींच्या झालेल्या नुकसानीसाठी आपदग्रस्त 
शेतक-याींना तसेच घराींच्या पडझडीसाठी आपदग्रस्ताींना मदतीच ेवा्प करण्यात आले 
आहे. 
(४)) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

भिाळी, पायली, तिरांिर्ा, चाांदसुलाव आणण िििी (जर्.चांद्रपूर) यागािािील 
शेििऱ्याांच्या शेिर्ममनी िे्िनव िोलकफल्िसने अधधग्रहीि िेल्याबाबि 

  

(९६) *  ३२४७९   श्री.नानार्ी शामिुळे (चांद्रपूर) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) चींद्रपूर शहरापासून १० कक.मी. अींतरावर असलेले भ्ाळी, पायली, नतरींविा, 
चाींदसुलाश आणिण कव्ी यागावातील शेतकऱ्याींची सुमारे ११०० हेक््र शेतिममन सन 
२०११ मध्ये वेस््नश कोलकफल्डसने अर्धग्रहीत केली असल्याच ेमाहे ऑगस््, २०१५ 
च्या चौर्थया आठवायात ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त गावातील िममनी अर्धग्रहण करताींना शेतकऱ्याींना ओमलताच्या 
शेतीसाठी रु. १० लक्ष कोरडवाहूसाठी रु ८ लक्ष, आणिण पडीक िममनीसाठी रु ६ लक्ष 
रुपयाींचा दर ननजश्चत करण्यात आला यामशवाय प्रत्येक कु्ुींबातील ककाला नोकरी 
देण्याच ेठरले होते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पाच वषाशपेक्षा िास्त कालावधी लो्ून सुध्दा शेतकऱ्याींना अद्यापही 
मोबदला देण्यात आला नाही ककीं वा नौकरी देण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त गावातील शेतकऱ्याींच्या शेतिममनी अर्धग्रहीत असल्यामुळे 
शेतकऱ्याींना खरेदी-ववक्री व्यवहार करण्यास बींदी आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(६) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानुषींगाने उक्त गावातील वपडीत 
शेतकऱ्याींना अर्धग्रहीत िममनीचा मोबदला देण्यासींदभाशत अथवा सदर िममनी मुळ 
मालकाींना परत करण्याकररता कोणती कायशवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(७) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. एिनाथराि खिसे : (१) अींशत: खरे आहे. 
     चींद्रपूर जिल््यातील भ्ाळी, पायली, नतरवींिा, चाींदसुलाश येथील ४२७.०३ हेक््र 
खािगी िममन कोल बेअररींग कररया ॲक््, १९५७, नुसार वे.को.कफ.मल.द्वारा 
अर्धग्रटहत करण्यात आली.या कायद्यामधील कलम ९ (१) अन्वये अर्धसुचना 
टद.१३.९.२०११ रोिी कीं पनीद्वारे िाटहर करण्यात आली आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) अींशत: खरे आहे. 
     अद्याप िममनीचा ताबा घेतलेला नाही. कीं पनीला टद.३१.३.१५ रोिी भारत 
सरकारकडून रू.९०,४२,९२,९७८ कवढा ननधी मींिूर झालेला आहे. ४०९ प्रकल्प ग्रस्ताींना 
नोकरी देण्यासींबींधी कीं पनीकडून टद.२३.७.१५ रोिी प्रस्ताव मुख्यालयी सादर केलेला 
आहे. कोल इींडडया आर.आर.पॉमलसी २०१२ नुसार प्रकल्प ग्रस्ताींना नोकरी ऐविी 
पुनवशसन अनुदान देण्यात येईल. 
(४) हे खरे आहे, 
कारण उपरोक्त उप प्रश्न १ मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे कलम ९(१) अन्वये अर्धसुचना 
िाटहर करण्यात आलेली आहे. 
(५) प्रकरणात कायशवाही सुरु असल्याने चौकशीचा प्रश्न येत नाही . 
(६) व (७) अद्याप िममनीचा ताबा कीं पनीद्वारे घेण्यात आलेला नाही. मोबदला 
वा्पाची कायशवाही वे.को.फी.ली.द्वारा लवकरच सुरु करण्यात येत आहे. 

----------------- 
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राज्यािील विर्ेच्या धक्क्याांमुळे होणाऱ्या दघुविना िमी िरण्याबाबि 
  

(९७) *  २८८२८   अॅि.आमशष शेलार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.वििास िुां भारे (नागपूर 
मध्य), श्री.पराग अळिणी (विलेपाले), श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.िी.पी.सािांि 
(नाांदेि उत्िर), प्रा.विरेंद्र र्गिाप (धामणगाि रेल्िे), श्रीमिी अममिा चव्हाण (भोिर), 
श्री.भाऊसाहेब िाांबळे (श्रीरामपरू), श्री.डि मल्लीिार्ूवन रेड्िी (रामिेि), अॅि.भीमराि 
धोंि े (आष्ट्िी), श्री.सुतनल मशांदे (िरळी), श्री.र्यिुमार रािल (मशांदखेिा), श्री.सुरेश 
धानोरिर (िरोरा), श्री.पाांिुरांग बरोरा (शहापूर), श्रीमिी मोतनिा रार्ळे (शेिगाांि - 
पाथिी) :   सन्माननीय ऊर्ाव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज् यात वविेच् या धोक्क्याने वषश भरात १५०० िणाींना िीव गमवावा लागल्याची 
धक्कादायक आकडवेारी माहे ऑगस््, २०१५ च्या नतसऱ्या आठवायात ननदशशनास 
आली, हे खरे आहे काय, 

(२) तसेच, असुरक्षक्षत वीिपुरवठा होत असल्यामुळे नाींदेड जिल् ्यातील नाींदेड 
पररमींडळात मागील वषशभरात ५० हून अर्धक िणाींना िीव गमवावा लागला 
असल्याच ेही माहे ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये वा त्या दरययान ननदशशनास आले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, इन्फ्रा आरकपीडीआरपी योिनाींमध्ये वीि यींत्रणा सुधारण्यासाठी 
कोट्यवधी रुपये खचश केले िात ेयामध्ये वीि उपकरणे हाताळण्यातील चुका, वीि 
ववतरण यींत्रणा कोलमडणे, वीिवाटहणी तु्ने आटदींसारख्या दघुश् नेत मोठ्या प्रमाणात 
जिवीतहाणी झाल्याच ेसमिते, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, आतापयशत यींत्रणेतील अनेक दोष सुधारण्यासाठी कोणतहेी अद्ययावत 
तींत्रज्ञान नसल्यामुळे यींत्रणेत सुधारणा होत नसल्याच ेकळते, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, वविेच्या धक्क्यापासून होणाऱ् या दघुश् नेमुळे महाववतरणच्या यींत्रणेतील 
कमशचारी, सामान्य नागररक आणिण प्राणी अशा दघुश् नात दगावले असून यावर 
उपाययोिना करण्यासाठी शासनाने काय कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) अींशत: खरे आहे. प्राप्त अहवालानुसार कवप्रल २०१४, ते 
माचश २०१५ या वषशभरात ककूण प्राणाींनतक अपघाताींची सींख्या ७९९ आहे. त्यात 
कमशचाऱ्याींची सींख्या ४० व बाहेरील व्यक्तीींची सींख्या ७५९ इतकी आहे. 
(२) हे खरे नाही.प्राप्त अहवालानुसार नाींदेड पररमींडळात कवप्रल २०१४ त ेमाचश २०१५ 
या वषशभरात ककूण प्राणाींनतक अपघाताींची सींख्या ३८ आहे. यात कमशचाऱ्याींची सींख्या 
०४ व बाहेरील व्यक्तीींची सींख्या ३४ इतकी आहे. 
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(३) हे खरे नाही. 
(४) हे खरे नाही. 
(५) महाववतरण कीं पनीकडून ववद्युत सुरक्षेववषयी ग्राहक व िनतेत िागरुकता 
ननमाशण करण्यासाठी ववववध स्तरावर रॅलीच े आयोिन करण्यात येत.े प्रमशक्षण व 
सुरक्षा ववभाग नामशक अींतगशत कायशरत प्रादेमशक प्रमशक्षण कें द्र नामशक, 
अमरावती,औरींगाबाद व साींगलीद्वारे ग्राहकाींना सुरक्षाववषयी मागशदशशन करणारे ककूण 
१०० कायशक्रम आयोजित करण्याचा का ती आराखडा तयार करण्यात आलेला आहे. व 
त्या अनुषींगाने ऑक््ोबर २०१५ पयशत ककूण ३५ कायशक्रम राबववण्यात आलेले 
आहेत.  कमशचाऱ्याींना होणारे ववद्युत अपघात कमी करण्यासाठी महाववतरणच्या 
मींडल कायाशलयाच्या अींतगशत २५ लघु प्रमशक्षण कें द्रात ववद्युत सुरक्षेववषयी प्रमशक्षणाचे 
आयोिन करण्यात येत.े कमशचाऱ्याींना सुरक्षा साधने पुरववली िातात. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्याि मोिार अपघाि र्खमी आणण मिृ झालेल्या व्यक्िीांच े 
नुिसानभरपाईच ेदािे मोठया प्रमाणाि प्रलांबबि असल्याबाबि 

  

(९८) *  २९५०८   श्री.सुतनल िेदार (सािनेर), श्री.अममि झनि (ररसोि), श्री.अममन 
पिेल (मुांबादेिी), िॉ.सांिोष िारफे (िळमनुरी), श्री.बसिरार् पािील (औसा) :   
सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात अपघातात िखमी आणिण मात झालेल्या व्यक्तीींना तातडीने 
नुकसानभरपाई ममळावी यहणून मो्र ॲजक्सडें् क्लेयस ट्रीब्युनल अींतगशत (कमव्ही 
ॲक््) ववशेष लवाद नेमण्यात आला परींतु वाढत्या लोकसींख्येबरोबरच वाढत्या 
वाहनाींच्या समस्याींमुळे वाहन अपघाताच े प्रमाण टदवसेंटदवस वाढले असून गेल्या 
वषशभरात ९१ हिार १९ अपघाताच े दावे मो्र लवादाकड े प्रलींबबत असून त्यापैकी 
केवळ ५ हिार ९९५ दावे ननकाली काढले गेले तर ४ हिार ८१५ दावे नव्याने दाखल 
झाल्याने वषाशअखेर प्रलींबबत दाव्याची सींख्याही ८९ हिार ८३९ पयांत पोहचली आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 

(२) असल्यास ,मोठ्या प्रमाणात प्रलींबबत असलेले दाव ेलवकरात लवकर ननकालात 
काढण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोणती कायशवाही  केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारण कारणे काय आहेत, 
  
 



97 

श्री. ददिािर रािि े : (१) हे खरे नाही, मो्ार अपघात दावा न्यायर्धकरणाकड े १ 
िानेवारी, २०१५ अखेर ८७०५१ दावे प्रलींबीत होत,े त्यामध्ये ३० ऑक््ोबर, २०१५ 
अखरे २०४४१ दाव्याींचा समावेश झाला असून १ िानेवारी, २०१५ त े ३० ऑक््ोबर, 
२०१५ याकालावधीत २०९९३ दावे ननकाली काढण्यात आले आहेत, 
(२) व (३) मो्ार अपघात दावा न्यायार्धकरणातील प्रलींबबत असलेले दाव े ननकाली 
काढण्यासाठी  मा.उच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार “लोक न्यायालय” अयोजित करुन 
दावे ननकाली काढण्यात येतात.  तसेच काही दावे “मध्यस्थी कें द्राकडे” आपसी 
तडिोडीकररता ठेवण्यात येत आहेत. मा.उच्च न्यायालयाने टदलेल्या सूचनेनुसार ५ 
वषाशवरील प्रकरणे प्राधान्याने सुनावणीस घेऊन ननकाली काढण्यात येतात. 

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

विक्रमगि (जर्.पालघर) िालुक्याि गतिमान पाणलोि वििास योर्ना ि राष्ट्रीय 
पाणलोि वििास योर्नेच्या तनधी िािपाि झालेला गैरव्यिहार 

  

(९९) *  ३५५२१   श्री.विलास िरे (बोईसर), श्री.पा्िल धनारे (िहाणू), श्री.रुपेश 
म् हात्रे (मभिांिी पूिव) :   सन्माननीय र्लसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१)पालघर जिल््यातील ववक्रमगड तालुक्यासाठी २०१४-१५ मध्ये गनतमान पाणलो् 
ववकास योिना, राषट्रीय पाणलो् ववकास योिना व अन् य योिनेकररता कोट्यावधी 
रुपयाींचा ननधी उपलब्ध होऊनही का षी अर्धकाऱ्याींनी त्या ननधीच े वा्प न करता 
सदरहू ननधी आपआपसात वा्ून घेऊन गैरव्यवहार केल्याची तक्रार स्थाननक 
शेतकऱ्याींनी उपववभागीय अर्धकाऱ्याींकड ेटदनाींक २२ िून, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास 
लेखी ननवेदनाद्वारे केली आहे हे खरे आहे काय, 
(२)असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी केली आहे काय? 
(३) असल्यास,चौकशीच्या अनुषींगाने  सींबींर्धत का षी अर्धकाऱ्याींवर शासनाने  कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमिी पांिर्ा मुांि े: (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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बीबीएफ यांत्र खरेदीि िोट्यिधी रुपयाांचा गैरव्यिहार झाल्याबाबि 
  

(१००) *  ३१४६९   श्री.शरददादा सोनािणे (र्ुन्नर), श्री.भरिशेठ गोगािले 
(महाि) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बीबीकफ यींत्र खरेदीत कोट्यवधी रुपयाींचा गैरव्यवहार झाला असून सदर 
प्रकरणाची चौकशी करुन दोषी व्यक्तीींववरुध्द फौिदारी गनु्हा दाखल करावा अशी 
लेखी मागणी दक्ष नागररक सींघ्नेच्या वतीने मा.मुख्यमींत्री याींचकेड ेटदनाींक २९ िुलै, 
२०१५ रोिी वा त्या समुारास  ननवेदनाद्वारे केल्याच ेननदशशनास आली, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, महाराषट्र का षी व औद्योर्गक ववकास महामींडळाच्या माध्यमातून 
काढण्यात आलेल्या ननववदाींमधून मे.महाशक्ती, वधाश, मे.साई, यवतमाळ, मे.प्रभु, 
िळगाींव, मे.रोटहत, पुणे अशा चार कीं पन्याींना देण्यात आलेली कीं त्रा्े व त्यामध्ये 
झालेला आर्थशक गैरव्यवहार याबाबतचा तपासही पूणश झाला आहे काय, 
(३) असल्यास, तपासाअींती त्यामध्ये दोषी आढळलेल्या व्यक्तीींववरुध्द शासनाने 
कोणती  कारवाई वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खिसे : (१) मा.मुख्यमींत्री याींच्याकड े टदनाींक १७ ऑगस््, २०१५ 
रोिी श्री.सींिय वणवे, अध्यक्ष, दक्ष नागरीक सींघ्ना, मुींबई याींच ेननवेदन प्राप्त झाले 
आहे तथावप, सदर ननवेदनामध्ये दोषी व्यक्तीवर फौिदारी गुन्हा दाखल करावा अशी 
लेखी मागणी करण्यात आली हे खरे नाही. 
(२) नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

दठांबि मसांचनाच ेविदभाविील शिेिऱ्याांच े१७८ िोिी रुपयाांच े 
अनुदान थकिि असल्याबाबि 

(१०१) *  २८४२१   श्री.राधािृष्ट् ण विखे-पािील (मशिी), श्री.छगन भुर्बळ (येिला), 
श्री.ओमप्रिाश ऊफव  बच्चू ििू (अचलपूर) :  सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मसींचन प्रकल्पाींचा अभाव असलेल्या ववदभाशत सन २०१२-१३ व सन २०१३-१४  
पासून राषट्रीय का षी ववकास योिनेतून करण्यात आलेल्या ववशेष तरतूदीतून 
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राबववण्यात आलेल्या ववदभश सधन मसींचन ववकास कायशक्रमाद्वारे अल्पभूधारक 
शेतकऱ्याींना ७५ ्क्के तर उवशररत शेतकऱ्याींना ५० ्क्के अनुदान देण्याच्या योिनेचे 
ववदभाशतील शेतकऱ्याींच े तब्बल १७८ को्ी रुपयाच े अनुदान थकले असल्याची बाब 
माहे सप् े्ंबर २०१५ च्या दरययान ननदशशनास आली हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, या प्रकरणी मा.ववरोधी पक्षनेत ेयाींनी मा.का वष मींत्री याींना सदर बाब 
माहे ऑक््ोबर, २०१५ च्या वा त्यादरययान पत्राद्वारे कळववली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने  चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीअींती सदर अनुदान तातडीने अदा करण्याच्या दृष्ीने शासनाने 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत  ? 
  
श्री. एिनाथराि खिसे : (१) अींशत: खरे आहे. 
     सन २०१२-१३ या वषाशतील वधाश जिल्हयातील रुपये ७.६९ लक्ष व सन २०१४-१५ 
या वषाशतील रुपये ४३.१८ को्ी कवढ्या रकमेच ेप्रलींबबत प्रस्ताव सन २०१५-१६ या 
वषाशत उपलब्ध करुन टदलेल्या रुपये ५० को्ी ननधीमधून ननकाली काढण्यास टदनाींक 
२९ ऑक््ोबर, २०१५ च्या शासन ननणशयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. 
     सन २०१३-१४ या वषाशतील रुपये ३५.१३ को्ी व सन २०१४-१५ या वषाशतील 
रुपये १३७.२८ को्ी असे ककूण १७२.४१ को्ी कवढ्या रकमेच्या ऑनलाईन 
प्रस्तावाींना मान्यता देण्यात आलेली नाही. 
(२) पत्र प्राप्त झाल्याच ेटदसून येत नाही. 
(३) अींशत: खरे आहे. चौकशी सुरु आहे. 
(४) प्रश्न भाग १ च्या उत्तरात नमूद केल्यानुसार कायशवाही करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यािील दगु्ध शाळाांपासून ७० िक्िे परिािा शासनाला न ममळण्याबाबि 
  

(१०२) *  २९९८२   श्री.विर्य औिी (पारनेर), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.जर्िेंद्र 
आव् हाि (मुांरा िळिा), श्री.पाांिुरांग बरोरा (शहापूर) :   सन्माननीय दगु् धवििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात ककूण ३८ शासकीय दधू योिना असून या योिनेसाठी शासनाने ४४,६५० 
को्ी रुपयाींची गुींतवणूक केलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, ऐवढी गुींतवणूक करुनही शासकीय दधू योिनेकडून शासनास ७० 
्क्के परतावा ममळाला नसल्याची धक्कादायक माटहती टदनाींक २३ ऑगस््, २०१५ 
रोिी वा त्यासुमारास ननदशशनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासकीय दधू योिना तो्यात असल्याची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, शासनाने उक्त प्रकरणी चौकशी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकशीच्या अनुषींगाने शासनाने शासकीय दधू योिना सुरळीत 
होण्याच्या दृष्ीने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास,ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
श्री. एिनाथराि खिसे : (१) दगु्धव्यवसाय ववकास ववभागाची स्थापना झाल्यापासून 
आत्तापयांत शासनाने वेळोवेळी  राज्यात ३८ दगु्धशाळाींची स्थापना केली असून 
त्याकररता सुमारे रुपये १२८ को्ी कवढी गुींतवणूक केली आहे. 
(२) शासकीय दधू योिना ्या कल्याणकारी योिना यहणून राबववण्यात आल्या 
आहेत.  त्यामागे परतावा/नफा ममळववणे हा उद्देश नव्हता. 
ग्रामीण भागातील दधू उत्पादक शेतकऱ्याींना शेतीपुरक िोडधींद्यापासून उत्पादीत 
दधुास वािवी दर ममळावा व शहरी भागातील सवशसामान्य ग्राहकाींना ककफायतशीर 
दराने दधू उपलब्ध करुन देण्याचा मूळ उद्दशेाने दगु्धशाळाींची स्थापना केली आहे. 
त्यामुळे या दगु्धशाळाींपासून ७० ्क्के परतावा ममळणे अपेक्षक्षत नाही. 
(३) १. दधू खरेदी दरव वरकड खचश ममळून दधू उत्पादन खचश ववक्री दरापेक्षा िास्त 
असतो. परींतु ग्राहकाींना रास्त दरात दधू उपलब्ध व्हावे  यासाठी दधू ववक्रीची ककीं मत 
वािवी ठेवावी लागत.े 
    २. दगु्धव्यवसायात सहकार व खािगी क्षेत्राचा सहभाग वाढल्याने शासनाच्या 
दगु्धशाळा कमी क्षमतनेे कायशरत आहेत.  त्यामुळे प्रकक्रया व उत्पादन खचश िास्त 
होतो. 
    ३. शेतकऱ्याींच्या टहताच्या दृष्ीने बािारातील अनतररक्त दधू खरेदी करुन त्याचे 
दधू भुक्ी व लोण्यात रुपाींतरण करावे लागत ेयामध्ये शासनास तो्ा सहन करावा 
लागातो. 
    ४. दगु्धशाळाींमधील यींत्रसामुग्री ३० त े३५ वषश िुनी असल्याने त्याींची कायशक्षमता 
कमी झाल्यामुळे देखभाल व दरुुस्तीवर िास्त खचश करावा लागतो. 
    ५. कमशचारी व कामगाराींच्या वेतन व भत्यास वेळोवेळी होणाऱ्या वाढीमुळे 
तोट्याच्या प्रमाणात वाढ होत.े 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
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(५) १. दधू योिनाींच े सहकारी सींघाकड े हस्ताींतरण िलद गतीने व्हावे यासाठी 
हस्ताींतरणाच्या टद. ११.११.२००२ च्या शासन ननणशयात सुधारणेबाबत कायशवाही चालू 
आहे. 
    २. शासनाच्या महसूलात वाढ होण्यासाठी आरे बॅ्रड इतर उत्पादकाींना ननववदा 
काढून वापरण्यासाठी टदला आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्य मागव पररिहन महामांिळाि िाहिाांििून तिकििाांमध्ये झालेला गैरव्यिहार 
  

(१०३) *  २८८४६   अॅि.आमशष शेलार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.िालीदास िोळांबिर 
(ििाळा), श्री.अममन पिेल (मुांबादेिी), श्री.अ्लम शेख (मालाि पजश्चम), श्री.वििास 
िुां भारे (नागपूर मध्य), श्री.पराग अळिणी (विलेपाले), श्री.बाळासाहेब सानप (नामशि 
पूिव), श्री.र्यिुमार रािल (मशांदखेिा), श्री.नरेंद्र पिार (िल्याण पजश्चम) :   
सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात वषशभरात कस ्ी महामींडळात वाहकाींकडून नतकक्ाींमध्ये ३०० को्ीींचा 
अपहार झाल्याच ेननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय? 
(२) असल्यास,सुरक्षा व दक्षता ववभागाने २०१४-१५ या कालावधीत वाहकाींची ३६२३ 
अपहाराींची प्रकरणे ननदशशनास आणली असल्याच े कळते, हे खरे आहे काय, 
(३)असल्यास, कमी मनुषय बळामुळे ही अपहार प्रकरणे ननदशशनास येण्याची सींख्या 
कमी असल्याच ेसमिते, हे ही खरे ओह काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकशीअींती शासनाने दोषाववरुध्द काय कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ददिािर रािि े: (१) हे खरे नाही. 
(२) सन २०१४-१५ या कालावधीत सुरक्षा व दक्षता खात्यामाफश त वाहकाच्या 
अपहाराची ३६२३ प्रकरणे व  वाहतूक खात्यामाफश त २४६७ अशी ककूण ६१९० प्रकरणे 
उघडकीस आणली आहेत.   
(३) हे खरे आहे. 
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    सन २०१४-१५ मध्ये २७० वाहतूक ननरीक्षक व २५८ सहा.वाहतूक ननररक्षक 
मागशतपासणीसाठी कमी होत.े 
(४) व (५) सदर अपहार प्रकरणाींची चौकशी करुन दोषी वाहकाींवर राज्य पररवहन 
महामींडळाच्या मशस्त व आवेदन  कायशपध्दतीनुसार कारवाई करण्यात आलेली आहे. 
(६) प्रश्न उदभवत नाही. 

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

महाराष्ट्र विधानसभा 
___________________________________________________________ 
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