
महाराष्ट्र विधानसभा 
पहहले अधधिेशन, २०१६ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

गुरुिार, हदनाांि ३१ माचच, २०१६ / चैत्र ११, १९३८ ( शिे ) 

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - १९ 
------------------------------------- 

  
राज्यात विद्यतु अपघातात िीज िमचचारी ि नागरीिाांचे झालेले मतृ्य ू

  

(१) *  ४४२८०   श्री.सुननल प्रभू (हदांडोशी), श्री.रणधीर सािरिर (अिोला पूिच), 
श्री.डड मल्लीिाजूचन रेड्डी (रामटेि) :     सन्माननीय ऊजाच मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यात विद्युत अपघातात दरिर्षी सिवसाधारणपणे साडसेात हजार िीज 
कमवचारी आणण नागरीक मतृ्यू पाितात अशी माहहती हदनाींक १७ जानेिारी, २०१६ 
रोजी िा त्या सुमारास ननदशवनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणाींची शासनाने चौकशी केली आहे काय,   
(३) असल्यास, चौकशीच्या अनरु्षींगाने दरिर्षी सिवसाधारणपणे साडसेात हजार 
िीज कमवचारी आणण नागरीकाींचा मतृ्य ूहोण्याची वििक्षित कारणे काय आहेत, 
 
 

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

 

याांचे प्रभारी विभाग 

(२) पररिहन मांत्री 
(३) उजाच, निीन ि निीिरणीय उजाच मांत्री 
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(४) असल्यास, मतृ्यू झालेल्या कमवचाऱयाींच्या ि नागरीकाींच्या िारसदाराींना 
शासनामार्व त आर्थवक मदत देण्याबाबत ि विद्यतु अपघात रोखण्यासाठी 
शासनाने कोणती कायविाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे नाही. मुख्य विद्यतु ननरीिक याींच्या 
अहिालानुसार सन २०१४-१५ यािर्षावत एकूण १००१ मानिी प्राणाींनतक (िीज 
कमवचारी ि नागरीक) अपघात झालेले आहेत. 
(२) यासींदर्ावत महावितरण ि मुख्य  विद्यतु ननरीिक याींच्या मार्व त चौकशी 
करण्यात आली आहे. 
(३) अनिधानाने प्रर्ारीत िाहहनीच्या सींपकावत येणे, अनर्धकृत काम/िापर, 
सुरक्षिततेकड े दलुवि/ सुरक्षिततेचा अर्ाि, देखर्ालीचा अर्ाि, िीज प्रिाह 
उतरल्यामुळे, फ्लॅशओिर, सदोर्ष उपकरणे/ अिजारे/ हत्यारे, याींत्रिक इतर 
कारणामुळे अपघात  इ. विद्युत अपघाताची कारणे आहेत. 
(४) प्राणाींनतक विद्यतु अपघात झालेल्या कमवचारी/नागरीक याींच्या िारसदाराींना ि 
अप्राणाींनतक विद्यतु अपघात झालेल्या कमवचारी/ नागरीकाींना महावितरणच्या 
ननयमानुसार त्िररत आर्थवक मदत हदली जाते. तसेच विद्यतु अपघाताचे प्रमाण 
कमी करण्यासाठी महावितरणतरे् विविध उपाययोजना  सतत करण्यात येत 
असतात. जानेिारी,२०१६ मध्ये हदनाींक ११.१.२०१६ ते १७.१.२०१६ हा सप्ताह 
विद्युत सुरिा सप्ताह म्हणनू आयोजजत करुन महाराषरातील सिवसामान्य 
जनतेमध्ये विद्युत सुरिाविर्षयक जनजागतृी करण्यात आली आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

िोल्हापूर जजल््यातील महावितरण िां पनीने िां त्राटी िामगाराांच्या  
भविष्ट्य ननिाचह ननधीच्या रिमेचा िेलेला गैरव्यिहार 

 (२) *  ५१६४६   श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :    सन्माननीय ऊजाच मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) कोल्हापूर जजल््यातील महावितरण कीं पनीमधील कीं िा्ी कामगाराींची र्विषय 
ननिावह ननधीची रक्कम त्याींच्या िेतनातून कपात करुनही, महावितरण कीं पनीने 
ती न र्रता स्ित:कड े ठेिनू मोठ्या प्रमाणात गैरव्यिहार केल्याचे हदनाींक १२ 
रे्ब्रिुारी, २०१६ रोजी िा त्यासुमारास ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, यासींदर्ावत मुख्य कायवकारी सींचालक ि र्विषय ननिावह ननधी 
मुख्य प्रबींधक याींचेकड ेलेखी ननिेदन देऊनही अद्याप कोणतीही कायविाही झाली 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनरु्षींगाने शासनाने कीं िा्ी कामगाराींची र्विषय 
ननिावह ननधीची रक्कम र्रण्याबाबत ि गैरव्यिहारास जबाबदार असणाऱया 
अर्धकाऱयाींिर कारिाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायविाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे नाही. तथावप कीं िा्ी कमवचाऱयाींच्या 
िेतनातनू कपात होणाऱया र्विषय ननिावह ननधीच्या रकमेचा गैरव्यिहार 
झाल्याबाबत हद. १४ ि १५ रे्ब्रिुारी, २०१६ च्या स्थाननक दैननक ितवमानपिात 
बातम्या प्रससध्द झाल्या होत्या. 
(२), (३) ि (४) आयुक्त, िते्रिय र्विषय ननिावह ननधी, उप प्रादेसशक कायावलय, 
कोल्हापूर याींच्यामार्व त चौकशी सुरु आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

मौजे खांडाळा (ता.नरखेड, जज.नागपुर) येथे मे. ममडलॅण्ड ्टोन याांनी  
अिैधररत्या गौण खननजाचे उत्खनन िेल्याबाबत 

  

(३) *  ४४८९२   श्री.सरदार तारामसांह (मुलुांड) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मौजे खींडाळा (ता.नरखेड, जज.नागपुर) येथील सव्हे नीं. ५५/१ ि १३० मध्ये 
मे. समडलॅण्ड स््ोन याींनी अिैधररत्या गौण खननजाचे उत्खनन केल्यामुळे, 
स्थाननक नागरीकाींनी केलेल्या तक्रारीच्या अनुर्षींगाने तहससलदार, नरखेड याींनी 
हदनाींक ७ जानेिारी, २०१५ रोजी पाररत केलेल्या आदेशानसुार ७ को्ी ६४ लाख 
६६ हजार इतकी दींडाची रक्कम शासनाकड े जमा करण्याचे आदेश हदल्याचे 
ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, पाररत केलेल्या आदेशास उपविर्ागीय अर्धकारी, का्ोल याींनी 
तहससलदाराींच्या आदेशाची ि केलेल्या  पींचनाम्याची शहाननशा न करता स्थर्गती 
आदेश हदल्याने शासनाचे  मोठया प्रमाणात आर्थवक नकुसान झाले असल्याचे 
ननदशवनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनरु्षींगाने ठेकेदाराकडून रॉयल््ी िसूल करण्याबाबत 
तसेच उपविर्ागीय अर्धकारी, का्ोल याींच्याविरुध्द कारिाई करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायविाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत  ? 

श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२), (३) ि (४) मौजे खींडाळा (बुज) ता. नरखेड 
येथील सिे नीं. ५५/१ ि १३० मधील खाणपट्टाधारक मींजूर िेिाबाहेर ि जास्त 
खोल उत्खनन करीत असल्याची तक्रार तहससलदार नरखेड याींना प्राप्त झाली 
होती. सदर तक्रारीनुसार तहससलदार नरखेड याींनी सदर खाणपट्टयातील 
उत्खननाचे मोजमाप केले असता,  खाणपट्टाधारकाने शासन जमा केलेल्या  
स्िासमत्िधनाच्या रकमेपेिा जास्त उत्खनन केल्याचे आढळून आल्यािरून 
हदनाींक ०७/०१/२०१५ च्या आदेशान्िये रूपये ७,६४,६६,७४६/- एिढ्या रकमेच्या 
दींडाचे आदेश पाररत केले. 
     सदर आदेशाविरूध्द खाणपट्टाधारकाने उपविर्ागीय अर्धकारी का्ोल 
याींच्यासमोर दाखल केलेल्या अपीलामध्ये, उपविर्ागीय अर्धकारी  का्ोल याींनी 
हद. २७/०२/२०१५ रोजी आदेश पारीत करून खाणपट्टाधारकाने मध्य रेल्िेकड ेजमा 
केलेल्या स्िासमत्िधनाची रक्कम मध्य रेल्िेने तहससलदार नरखेड याींच्यामार्व त  
हद. २५/०२/२०१५ रोजी चलनाद्िारे शासनाकड ेजमा केली असल्याने, तहससलदार 
नरखेड याींचे आदेश रद्द केले. 

उपविर्ागीय अर्धकारी, का्ोल याींनी पाररत केलेले उक्त आदेश 
खाणपट्टय्ाच्या करारनाम्यातील अ्ी ि शतीनुसार उर्चत आहेत ककीं िा कसे याची 
शहाननशा करुन गरजेनुसार सदर आदेशाचे पनुरीिण करण्याच्या सूचना 
जजल्हार्धकारी नागपूर याींना देण्यात आल्या आहेत. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
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मालेगाि शहरातील िेबल चालिाांनी िेबल जोडणीांमध्ये िेलेला गैरप्रिार 
  

(४) *  ५२६८७   श्री.आमसफ शेख (मालेगाांि मध्य) :   सन्माननीय महसूल 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मालेगाि शहरामध्ये अींदाजे १,२०,००० केबल कनेक्शन असताना केबल 
चालक शासनाकड ेर्क्त ११,००० कनेक्शन असल्याचे दाखिून शासनाच्या करोडो 
रुपायाींच्या महसूलाचा अपहार करत असल्याबाबतचे ननिेदन, स्थाननक 
लोकप्रनतननधी याींनी मा.महसूल मींिी याींना हदनाींक २५ रे्ब्रिुारी, २०१६ रोजी िा 
त्यासुमारास हदले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीच्या अनुर्षींगाने केबल जोडणीींमध्ये गैरप्रकार करणाऱया 
केबल चालकाींिर शासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) अश्या प्रकारचे ननिेदन शासनाकड ेहद.२२.०३.२०१६ 
रोजी प्राप्त झाले आहे. 
(२) ि (३) सदर प्रकरणामध्ये जजल्हार्धकारी, नासशक याींचेमार्व त विहीत 
ननयमाींनुसार कायविाही करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
नामशि जजल््यातील अििाळी पाऊस ि गारपीटीमुळे निुसान  

झालेल्या शेतिऱयाांना आधथचि मदत ममळण्याबाबत 
  

(५) *  ४०९५५  श्री.छगन भुजबळ (येिला), श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), 
श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर) :   सन्माननीय 
पुनिचसन ि मदत िायच मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) नासशक जजल््यात माहे एवप्रल, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान झालेल्या 
गारपी्ीमुळे ७१ गािाींमधील ३८१७.७९ हेक््रिरील िेि बार्धत होऊन ७९१५ 
शेतकऱयाींचे नकुसान झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या गारपी्ीनींतर जजल्हा प्रशासनाने पींचनामा करुन शासनाकड े५ 
को्ी १६ लाख ५९ हजार रुपयाींच्या मदतीसाठीचा प्रस्ताि पाठविला होता, हे ही 
खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, प्रशासनाने राज्य शासनाकड े प्रस्ताि पाठिनूही आपतग्रस्त 
शेतकऱयाींना अद्याप मदत समळालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, आपतग्रस्त शेतकऱयाींना मदत समळण्याबाबत  शासनाने कोणती 
कायविाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) ि (२) होय. 
(३) ि (४) माहे एवप्रल ते जनू, २०१५ या कालािधीत झालेल्या अिकाळी पाऊस 
ि गारपी्ीमुळे बार्धत झालेल्या शेतक-याींना मदत िा्पासाठी शासन ननणवय 
हदनाींक ११.०३.२०१६ अन्िये, नासशक जजल््याकररता रूपये ५१६.८२ लि इतका 
ननधी वितररत करण्यात आला आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

धारिाडा ि दगुचिाडा (ता.नतिसा, जज.अमरािती) प्रिल्पग्र्ताांची  
पुनिचसनाची िामे पूणच िरण्याबाबत 

  

(६) *  ४९६३०   अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), 
डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अब्दलु सत्तार (मसल्लोड), श्री.अममत झनि 
(ररसोड), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :   सन्माननीय पनुिचसन ि मदत िायच 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) ननम्न िधाव प्रकल्पअींतगवत धारिाडा ि दगुविाडा (ता.नतिसा, जज.अमरािती) 
येथील प्रकल्पग्रस्ताींची पुनिवसनाची कामे त्िरीत पूणव करण्याबाबत स्थाननक 
लोकप्रनतननधी याींनी मा. पनुिवसन ि मदत कायव मींिी याींना हदनाींक ३० सप् े्ंबर, 
२०१५ रोजी िा त्यासुमारास ननिेदन हदले होते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीअींती हदलेल्या ननिेदनानुसार धारिाडा ि दगुविाडा येथील 
प्रकल्पग्रस्ताींची पुनिवसनाची कामे त्िरीत पूणव करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायविाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथराि खडसे : (१) सदर ननिेदन अप्राप्त आहे. तथावप मा.मुख्यमींिी 
महोदयाींना हदलेले याचविर्षयाचे हद.११/१२/२०१५ चे ननिेदन विकाक प्रणालीिरून 
प्राप्त झाले आहे. 
(२) ि (३) धारिाडा गािाच्या पनुिवसनाच्या १८ नागरी सुविधापकैी पाणीपुरिठा 
योजना, शाळा, समाजमींदीर, अींतगवत रस्ते, िीज पुरिठा, स्मशानरू्मी शेडचे काम 
ि बसस्थानकाचे काम पुणव झालेले आहे. उघडी ग्ाराींचे काम ५० ्क्के पूणव 
झाले असून बाजार ओ्े ि २ पाण्याचे हौदाचे काम प्रगतीपथािर असून सदर 
कामे  एवप्रल २०१६ अखेर पूणव करण्यात येतील. तसेच दगुाविाडा (आलिाडा) 
गािाचे पुनिवसनाकररता आलेिाडा येथील पुनिवससत गािाच्या  नागरी सुविधाच्या 
कामापैकी पाणी पुरिठ्याचे काम पुणव झाले आहे. इतर नागरी सुविधाींची कामे ५० 
्क्के पूणव झाली असून ही कामे जुन-२०१६ पयतं पुणव करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

मौजे खोर ि देऊळगाि गाडा (ता.दौंड) पररसरात अिधैररत्या  
िाळू ि मातीचा उपसा होत असल्याबाबत 

  

(७) *  ४१९३०   श्री.सांजय साििारे (भुसािळ) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) िाळू ि मातीचा अिधै उपसा करणाऱ या खोर (ता.द ड) येथील िाळू 
माकर्याला तहससलदार, द ड याींनी १ को्ी रुपयाींच्या दींडाची नो्ीस हदली 
असल्याची बाब माहे जानेिारी, २०१६ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशवनास आली, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, खोर ि देऊळगाि गाडा पररसरातील ओढे, तलाि, बींधारे पडीक 
जसमनीतनू गेली अनेक िर्षव िाळू ि मातीचा उपसा अिैधररत्या होत आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनरु्षींगाने दींडाची रक्कम िसूल करण्याबाबत तसेच 
अिैधररत्या होणारा उपसा थाींबविण्याबाबत शासनाने कोणती कायविाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२), (३) ि (४) मौजे वपींपळाची िाडी (ता. द ड) 
स.नीं. १०८ मध्ये मातीसमश्रीत िाळू ि मातीचे विनापरिानगी उत्खनन 
केल्याप्रकरणी तहससलदार द ड याींनी सींबींर्धतास हदनाींक ०५/१२/२०१५ रोजी रु. 
१,०३,६६,६००/- इतक्या दींडाच्या रकमेची नो्ीस हदली होती. सदर प्रकरणी 
तहससलदार द ड याींनी हदनाींक १५/०३/२०१६ रोजी दींडाचे आदेश पाररत केले 
असून, दींडाच्या रकमेच्या  िसुलीची कायविाही सुरु आहे. 
     मौजे खोर ि देऊळगाींि गाडा, ता.द ड येथील ओढ्यािर छो्े बींधारे, ससमें् 
बींधाऱयाची कामे ि ओढा खोल करण्याचे काम पा्बींधारे विर्ाग ि कृवर्ष 
विर्ागामार्व त करण्यात आले आहे. 
     तसेच मौजे खोर येथील तलािातनू मातीसमश्रीत िाळूचे अिधै उत्खनन  
करीत असल्याचे हदनाींक २३/११/२०१४ रोजी ननदशवनास आल्यािरुन 
सींबींर्धताींविरुध्द गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मौजे खोर ि मौजे वपींपळाची 
िाडी येथे गौण खननजाच्या अिैध उत्खनन ि िाहतकू प्रकरणी सन २०१४ ि 
२०१५ मध्ये एकूण १० प्रकरणाींत रुपये ८,६५,५००/- एिढा दींड िसूल करण्यात 
आला आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

चामोशी (जज.गडधचरोली) तालुक्यातील गणपूर रेती घाटामधून  
अिैध रेतीचे उत्खनन होत असल्याबाबत 

  

(८) *  ४९५१२   श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपूरी) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) चामोशी (जज.गडर्चरोली) तालुक्यातील गणपूर रेती घा्ािर सललाि 
होण्याआधीच पोकलॅन् ड मशीनव्दारे हजारो ब्रास रेतीचे उत्खनन करुन, अिैध ि 
बनाि् ह्पीव्दारे बाहेरील जजल्हयात मोठया प्रमाणात िाहतूक करण्यात आली 
असल्याची माहहती हदनाींक १० रे्ब्रुिारी, २०१६ रोजी िा त्या सुमारास ननदशवनास 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीच्या अनुर्षींगाने अिधै उत्खनन करणाऱयाींिर ि दोर्षी 
असणाऱया सींबर्धताींिर शासनाने कोणती कारिाई  केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२) ि (३) चामोशी तालुक्यातील मौजे गणपूर रै 
या रेतीघा्ामधनू अिैध उत्खनन होत असल्याबाबत प्राप्त तक्रारीच्या अनुर्षींगाने, 
तपासणी पथक गठीत करुन रेती उत्खननाची मोजणी केली असता, एकूण २३४२ 
ब्रास रेतीचे उत्खनन केल्याचे ननदशवनास आले. त्यानुसार सींबींर्धत 
सललािधारकाकडून खलुासा मागविण्यात आला असता, त्याींनी रेतीघा्ातील 
उत्खननाची मोजणी त्याींच्या समि ि ताींत्रिक यींिणेकडून करण्याची मागणी 
केली. त्यानुसार सदर रेतीघा्ामधील उत्खननाची मोजणी, तपासणी पथकाने 
सूर्चत केल्याप्रमाणे उपअर्धिक, रू्मीअसर्लेख कायावलय, चामोशी याींच्याकडून 
करण्याची कायविाही करण्यात येत असून, पढुील आदेशापािेतो सदर रेतीघा्ातील 
रेतीचे उत्खनन बींद ठेिण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

परतिाडा (जज.अमरािती) येथे राज्य पररिहन  
महामांडळाच्या बसचा झालेला अपघात 

  

(९) *  ५२१२६   श्री.प्रभुदास मभलािेिर (मेळघाट) :   सन्माननीय पररिहन 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) अमरािती जजल््यातील परतिाडा येथे राज्य पररिहन महामींडळाची बस 
पुलािरुन उल्ून अपघात झाला असल्याची बाब माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये िा 
त्यादरम्यान ननदशवनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पररिहन महामींडळाच्या जनु्या झालेल्या बसेस िापरात ठेिल्याने 
त्या पररसरात असे अपघात िारींिार होत असल्याचे ननदशवनास आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या अपघातात मतृ्यूमुखी पडलेल्या कु्ुबाींना ि गींर्ीर जखमी 
झालेल्या प्रिाशाींना आर्थवक मदत देण्याच्या दृष्ीने शासनाने काय कायविाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. हदिािर रािते : (१) अमरािती जजल्हयातील परतिाडा येथे हद.२४ एवप्रल, 
२०१५ रोजी पररिहन महामींडळाची बस उल्ून अपघात झाला होता.  
(२) नाही. 
(३) सदर अपघातात एकूण ४८ प्रिाशी जखमी झाले असून १५ प्रिाशाींना प्रत्येकी 
रु. ५००/- ि १८ गींर्ीर जखमी प्रिाशाींना प्रत्येकी रु. १०००/- तात्काळ मदत 
देण्यात आली आहे. तसेच सिव प्रिाशाींना ‘पी’ र्ॉमव देण्यात आले असून ‘पी’ 
र्ॉमवव्दारे महामींडळाकड े नकुसान र्रपाईची मागणी केल्याप्रमाणे २ प्रिाशाींना 
नुकसान र्रपाई देण्यात आली आहे. तसेच राज्य पररिहन महामींडळाच्या 
सींबींर्धत बस चालकाविरुध्द र्ा.द.वि. २७९, ३३७, ३३८ अन्िये गुन्हा दाखल 
करण्यात येिनू सदर चालकास ननलींत्रबत करण्यात आलेले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

विदभच ि मराठिाडा विभागातील उद्योग क्षेत्राचा वििास होण्यासाठी  
आांतरविभागीय सममतीने हदलेल्या अहिालाबाबत 

  

(१०) *  ५१५५६   श्री.डड मल्लीिाजूचन रेड्डी (रामटेि) :   सन्माननीय ऊजाच 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) विदर्व ि मराठिाडा विर्ागातील उद्योगाींना इतर विर्ागातील उद्योगाींच्या 
तुलनेत येणाऱया अडचणी, त्या विर्ागामध्ये उपलब्ध होणारी विज ि त्याचा दर 
तसेच या विर्ागामध्ये उद्योग िेिाचा विकास जलदगतीने होण्यासाठी प्रलींत्रबत 
िीज दराचा अन्य र्ागातील ि िगविारीच्या िीज दराशी तुलनात्मक अ्यास 
करुन शासनास उर्चत सशर्ारशी करण्यासाठी विर्ागीय आयुक्त, नागपूर याींच्या 
अध्यितेखाली आींतरविर्ागीय ससमती हदनाींक २९ सप् े्ंबर, २०१५ रोजी गठीत 
करण्यात आली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ससमतीने विदर्व ि मराठिाडा विर्ागातील औद्योर्गक 
ग्राहकाींच्या अडचणीींचा विचार करुन शासनास माहे डडसेंबर, २०१५ च्या चौथ्या 
आठिड्यात अहिाल सादर केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त अहिाल शासन कधीपयतं जस्िकारणार आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची सिवसाधरण कारणे काय ? 
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श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) आींतरविर्ागीय ससमतीने शासनास सादर केलेल्या अहिालातील सशर्ारशीींची 
छाननी करुन उपयुक्त मुख्य बाबी ननजश्चत करण्यासाठी मा.मुख्य सर्चिाींच्या 
अध्यितेखाली सर्चि ससमतीची ननयुक्ती करण्यात आली होती. सदर ससमतीचा 
अहिाल शासनाच्या विचाराधीन आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

मराठिाडयातील दषु्ट्िाळग्र्त शेतिऱयाांना खरीप हांगामातील  
अनदुानाची रक्िम न ममळाल्याबाबत 

  

(११) *  ५२७३६   श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन) :   सन्माननीय पनुिचसन ि 
मदत िायच मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) मराठिाडयातील दषुकाळग्रस्त शेतकऱयाींना खरीप हींगामातील अनदुानाची 
रक्कम त्याींच्या खात्यािर हदनाींक १५ रे्ब्रिुारी २०१६ रोजीपयतं जमा 
करण्याबाबत औरींगाबाद विर्ागीय आयुक्ताींनी आदेश हदले होते, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, शासनाकडून मराठिाडयातील शेतकऱयाींना खरीप हींगामासाठी 
मींजूर करण्यात आलेल्या २ हजार ६९ को्ी रुपये अनदुानापकैी सुमारे ९१३ को्ी 
ननधी कमी प्राप्त झाल्याने मराठिाडयातील जालना, औरींगाबाद, हहींगोली ि नाींदेड 
जजल्हयातील  शेतकऱयाींना खरीप हींगामाच्या अनुदानाची सींपूणव रक्कम हदनाींक 
१५ रे्ब्रिुारी २०१६ रोजीपयतं प्राप्त झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीअींती  सदर अनदुानाची रक्कम उसशराने वितररत 
करणाऱ याींिर कारिाई करण्याबाबत तसेच खरीप हींगामातील अनदुानाची रक्कम 
शेतकऱयाींच्या खात्यािर तात्काळ जमा करण्याबाबत शासनाने कोणती कायविाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथराि खडसे : (१) होय. हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
       मराठिाड्यातील दषुकाळग्रस्त शेतक-याींना खरीप हींगामासाठी मींजूर 
करण्यात आलेल्या रु.२०६९.०० को्ी अनदुानापकैी आतापयतं रु.१६४७.५४ को्ी 
इतका ननधी वितरीत करण्यात आला. 
(३), (४) ि (५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

बागलाण (जज.नामशि) तालुक्यातील मोसम नदीपात्रात  
अिैध िाळू उपसा होत असल्याबाबत 

  

(१२) *  ५२४८०   श्रीमती ननमचला गावित (इगतपूरी), श्री.अममन पटेल 
(मुांबादेिी) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-
(१) बागलाण (जज.नासशक) तालुक्यातील मोसम नदीपािात प्रशासनाच्या 
दलुविामुळे अिधै िाळू उपसा मोठ्या प्रमाणात सुरु असल्याने आगामी काळात 
जलसाठा ि रू्जल पातळी कमी होऊन ससींचनासाठी तीव्र पाणी ी्ंचाईला सामोरे 
जाण्याची िेळ मोसम खोऱयातील शतेकरी ि जनतेिर येणार असल्याचे माहे 
रे्ब्रिुारी, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीच्या अनरु्षींगाने अिैध िाळूचे उत्खनन थाींबविण्यासाठी ि 
दलुवि करणाऱया अर्धकाऱयाींिर कारिाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायविाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२) ि (३) बागलाण तालुक्यात (जज. नासशक) गौण 
खननजाच्या अिधै उत्खनन ि िाहतकुीस आळा घालण्यासाठी र्रारी पथके गठीत 
करण्यात आली आहेत. सदर पथकाींनी केलेल्या तपासणीत िाळूच्या अिैध 
उत्खनन ि िाहतुकीची काही प्रकरणे दृष्ोत्पत्तीस आली आहेत. त्यानुसार सन 
२०१५-१६ मध्ये बागलाण तालुक्यात १३३ प्रकरणात रू. ४३,९५,३९२/- एिढी 
दींडाची रक्कम िसूल करण्यात आली आहे ि १३ गुन्हे दाखल करण्यात आले 
आहेत. 
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       िाळू उपशामुळे जलसाठा ि रू्जल पातळी घ्ून शेती ससींचनासह तीव्र 
पाणी ी्ंचाई ननमावण झाल्याची ननदशवनास आले नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

बेबांळा प्रिल्प (ता.बाभुळगाि, जज.यितमाळ) येथील मत््यबीज  
िें द्राच्या इमारतीचे ननिृष्ट्ट दजाचचे झालेले बाांधिाम 

  

(१३) *  ४७४१७   प्रा.अशोि उईिे (राळेगाि) :   सन्माननीय मत््यव् यिसाय 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) बेबींळा प्रकल्प (ता.बारु्ळगाि, जज.यितमाळ) येथे सािवजननक बाधकाम 
विर्ागाव्दारे बाींधण्यात आलेल्या मत्स्यबीज कें द्राच्या इमारतीचे ि इतर बाींधकाम 
ननकृष् दजावचे झाल्यामुळे बाींधकामाला तड े पडल्याचे हदनाींक २० ऑक््ोंबर, 
२०१५ रोजी िा त्या सुमारास ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीच्या अनुर्षींगाने ननकृष् दजावच्या कामाची गुणननयींिण 
विर्ागा मार्व त तपासणी करुन ननकृष् दजावच्या इमारतीचे बाींधकाम करणाऱया 
अर्धकाऱयाींिर ि ठेकेदारािर शासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) हे, अींशत: खरे आहे. 
(२) सदर प्रकरणी चौकशी करण्यात आलेली नाही, तथावप प्रादेसशक आयुक्त 
मत्स्य याींच्या हद. ५/३/२०१६ च्या रे््ी दरम्यान मत्स्यबीज कें द्रासाठी बाींधण्यात 
आलेल्या हॅचरी यनुी्मधील उबिणी ्ाकीला काही प्रमाणात बारीक तड ेगेल्याचे 
ननदशवनास आले आहे. 
     सदर बाब जजल्हा सािवजननक बाींधकाम विर्ागाच्या कायवकारी असर्यींता 
याींच्या ननदशवनास आणलेली असून, त्याींनी कोणत्याही प्रकारची कामे अपूणव न 
ठेिता पररपूणव बाींधकाम करुनच मत्स्यबीज कें द्राची इमारत इतर बाींधकामासह 
ताब्यात देण्याची हमी हदलेली आहे. 
(३) ि (४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
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राज्यातील उच्चदाब यांत्रमागधारिाांच्या िीज दरातील सिलतीबाबत 
  

(१४) *  ४८७७२   प्रा.िषाच गायििाड (धारािी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), 
श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी) :   सन्माननीय ऊजाच मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यातील उच्चदाब यींिमागधारकाींना सुरु असलेली िीज दरातील सिलत 
कायम ठेिण्याची मागणी रे्डरेशन ऑर् ऑल इींडडया ्ेक्स्ाईल मॅन्युरॅ्क्चसव 
असोसशएशनच्या सशष्मींडळाने मा.िस्िोद्योग मींिी, राज्यमींिी ि िस्िोद्योग 
विर्ागाचे अपर मुख्य सर्चि इत्यादीींच्या उपजस्थतीत, मा.मुख्यमींिी याींच्याकड े
हदनाींक २ डडसेंबर, २०१५ रोजी िा त्यासुमारास लेखी ननिेदनाद्िारे केलेली असून 
याबाबत सकारात्मक ननणवय घेण्याचे आश्िासन मा.मुख्यमींिी याींनी हदलेले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त सशष्मींडळाने ननिेदनाद्िारे सादर केलेल्या मागण्याींचे 
स्िरुप काय आहे, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने ननणवय घेतला आहे काय, 
(४) असल्यास, ननणवयाचे स्िरुप काय आहे ि त्यािर शासनाने कोणती कायविाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे. 
(२) उच्चदाब यींिमाग ग्राहकाींची िीजदरातील बींद केलेली सिलत पिूवित सुरु 
करण्याबाबत ननिेदनाद्िारे मागणी केलेली आहे. 
(३) ि (४) सदर बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
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मुांबईसह राज्यभरातील समुद्रात अनधधिृतररत्या  
होणारी मासेमारी बांद िरण्याबाबत 

  

(१५) *  ५१६६६   श्री.राज पुरोहहत (िुलाबा), श्री.सुधािर देशमुख (नागपूर 
पजश्चम), श्री.विलास तरे (बोईसर), श्री.मभमराि तापिीर (खडििासला), 
श्री.राधािृष्ट् ण विखे-पाटील (मशडी) :   सन्माननीय मत््यव् यिसाय मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मुींबईसह राज्यर्रातील समुद्रात अनर्धकृतररत्या सुरु असलेली मासेमारी 
तात्काळ बींद न झाल्यास समुद्रात सींघर्षव करण्याचा इशारा अणखल महाराषर 
मजच्छमार कृती ससमतीने माहे रे्ब्रुिारी, २०१६ मध्ये िा त्या दरम्यान हदला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्य शासनाने पसवसीन ने्िर बींदीचा आदेश हदनाींक ५ रे्ब्रुिारी, 
२०१६ रोजी काढला असून या आदेशात सप् े्ंबर ते डडसेंबर या कालािधीतच 
मासेमारी करता येईल असे ननबधं असताना देखील राज्याच्या हठकहठकाणच्या 
समुद्रात २ हजार पसवसीन ने् ्ॉलसवच्या नौका बेकायदेशीर मासेमारी करीत 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाच्या आदेशाचे उल्लघन करणाऱया र्ाींडिलदाराींच्या नौका ि 
पसवसीन जाळी जप्त करुन त्याींच्यािर र्ौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी 
अणखल महाराषर मजच्छमार कृती ससमतीने केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकशीच्या अनरु्षींगाने ककती र्ाींडिलदाराींच्या नौका ि पसवसीन 
जाळी जप्त करुन त्याींच्यािर र्ौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आले िा करण्यात 
येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) होय. 
(२) ि (३) हे खरे नाही. 
(४), (५) ि (६) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
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पुणे येथील प्रादेमशि पररिहन िायाचलयात िाहन योग्यता  
प्रमाणपत्र ेदेताना झालेली अननयममतता 

  

(१६) *  ४८१८६   श्री.मभमराि तापिीर (खडििासला), श्री.राधािृष्ट् ण विखे-
पाटील (मशडी) :   सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :-  

(१) पुणे येथील प्रादेसशक पररिहन कायावलयातील (आर्ीओ) ननरीिकाींकडून 
कोणत्याही िाहनाींची तपासणी करण्यात येत नसल्याने, अशा पररजस्थतीत 
तपासणीविनाच त्याींना योग्यता प्रमाणपि ेहदली जात असल्याचे ननदशवनास आले, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पुणे शहरात िाहनाींची तपासणी न करताच योग्यता प्रमाणपि 
(कर््नेस सह व्कर्के्) देणाऱया ३० ननरीिकाींिर कारिाई करण्याबाबत मा.उच्च 
न्यायालयाने आदेश देऊनही आठ महहने झाले तरी अजनू त्याींच्याविरुध्द कारिाई 
होत नसल्याचे, माहे रे्ब्रुिारी, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशवनास आले आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीअींती पुणे शहरात िाहनाींची तपासणी न करताच योग्यता 
प्रमाणपि (कर््नेस सह व्कर्के्) देणाऱया ३० ननरीिकाींिर कारिाई करण्याबाबत, 
तसेच िाहनाींची तपासणी करण्याबाबत शासनाने कोणती कायविाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हदिािर रािते : (१) ते (४) श्री. श्रीकाींत किे याींनी मा. उच्च न्यायालयात 
दाखल केलेल्या कक्रसमनल रर् यार्चका क्र. २७९९/२०१४ मध्ये मा. उच्च 
न्यायालयाने हद ०९/०६/२०१५ रोजी श्री.किे याींनी िाहन योग्यता प्रमाणपि देताना 
अननयसमतता केलेल्या अर्धकाऱयाींविरुध्द र्ौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची 
परिानगी मार्गतलेल्या हद. ११/०५/२०१४ च्या अजाविर आदेश समळाल्याच्या 
हदनाींकापासून प्राधान्याने ३ महहन्याींच्या आत ननणवय घ्यािा असे आदेश हदलेले 
आहेत, त्यास अनसुरुन श्री.किे याींच्या अजावत नमूद अर्धकाऱयाींचे खलुासे तसेच 
प्रकरणननहाय सिव कागदपि े तपासली असता एकूण २६ अर्धकाऱयाींपकैी १० 
अर्धकाऱयाींविरुध्द गुन्हा दाखल करण्यास परिानगी देता येत नाही असे आढळून 
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आल्याने सदर १० अर्धकाऱयाींविरुध्द गुन्हा दाखल करण्यास परिानगी न देण्याचा 
शासनाने ननणवय घेतलेला आहे. उिवररत १६ अर्धकाऱयाींच्या प्रकरणी काही 
कागदपिाींची मागणी करण्यात आली असून ते प्राप्त झाल्यानींतर तपासणीअींती 
उर्चत ननणवय घेण्यात येईल. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

अहमदनगर जजल्हयातील अल्पसांख्याांि मुलाां-मुलीांसाठी  
बाांधण्यात येणाऱया िसनतगहृाबाबत 

  

(१७) *  ४५७४९   श्री.विजय औटी (पारनेर) :   सन्माननीय अल्पसांख्याांि 
वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) अहमदनगर जजल्हयातील अल्पसींख्याींक मुलाीं-मुलीींसाठी िसनतगहृ बाींधण्यात 
येणार असून त्यासाठी नगर शहराजिळ िडगाि गुप्ता या ग्रामपींचायतीच्या 
हद्दीतील दोन एकर जमीन ननश्चीत करण्यात  आल्याचे, माहे जानेिारी, २०१६ 
मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीअींती सींबींर्धत िसनतगहृ उर्ारण्याचा प्रस्ताि मींजूर 
करण्याकररता शासनाने कोणती कायविाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
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नतिसा (जज.अमरािती) येथील पूरग्र्ताांच्या  
पुनिचसनािररता ननधी मांजूर िरण्याबाबत 

  

(१८) *  ५०३७७   अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा) :   सन्माननीय पनुिचसन ि 
मदत िायच मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) नतिसा (जज.अमरािती) येथे सन २००७ मध्ये मुसळधार पािसामुळे आलेल्या 
महापुरात सापडलेल्या पूरग्रस्ताींचे पुनिवसन करण्याकररता सन २०१४-१५ मध्ये 
तत्कालीन मुख्यमींिी याींनी मींजूर केलेल्या रु. १० को्ी ननधीपकैी र्क्त रु. ३ 
को्ी एिढा अल्प ननधी वितरीत केल्यामुळे पूरग्रस्ताींचे पनुिवसन झाले नसल्याची 
बाब माहे जानेिारी, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशवनास आली, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर जजल््यातील िलगाि येथील ५०० च्यािर पूरग्रस्ताींचे 
पुनिवसन करण्याकरीता घराींसाठी जमीन खरेदी, घर बाींधणी ि इतर मुलरू्त 
सुविधाींसाठी ककमान १५ को्ीची आिश्यकता आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त पूरग्रस्ताींचे पनुिवसनाकररता रु. ४० को्ी ननधी मींजूर 
करण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी हदनाींक १३ ऑगस््, २०१५ रोजी 
मा.सर्चि, मदत ि पनुिवसन विर्ाग, मुींबई याींना ननिेदन हदले होते, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकशीअींती उपरोक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायविाही केली 
िा करण्यात येत आहे 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) नाही. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
(३) होय. 
(४) होय. 
(५) पुरिणी मागणीद्िारे मींजूर रु. १०.६६ को्ी इतका ननधी वितरीत करण्याची 
कायविाही सुरु आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
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देिाडा खदुच, रामपूर दीक्षक्षत ि िोसांबी ररठ (ता.पोंभुणाच, जज.चांद्रपूर)  
येथे जममनीचे पटे्ट िाटपात झालेली अननयममतता 

(१९) *  ५०४१८   श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपूरी) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) देिाडा खदुव, रामपूर दीक्षित, कोसींबी ररठ (ता.पोंरु्णाव, जज.चींद्रपूर) येथील 
शेतसशिाराच्या शासकीय जागेिर िडडलोपाजजवत िहहिा् ि ताबा नसताींना महसूल 
विर्ागातील अर्धकारी ि कमवचारी याींच्या सींगनमताने बनाि् कागदपि बनिनू 
त्या कागदपिाींच्या आधारे अनेकाींना जसमनीचे पटे्ट महसूल विर्ागाकडून िा्प 
करण्यात आले असल्याचे, हदनाींक १२ रे्ब्रुिारी २०१६ रोजी िा त्या सुमारास 
ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीच्या अनरु्षींगाने बनाि् कागदपि बनिनू त्या 
कागदपिाींच्या आधारे अनेकाींना जसमनीचे पटे्ट देणाऱया महसूल विर्ागाच्या 
सींबींर्धत अर्धकाऱयाींिर शासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२), (३) ि (४) मौजा देिाडा खदुव, रामपूर दीक्षित, 
कोसींबी ररठ ता.पोंरु्णाव, जज.चींद्रपूर येथील बनाि् कागदपिाींच्या आधारे शासकीय 
जसमनीचे पटे्ट िा्प करण्यात आल्याबाबत स्थाननक नागरीकाींचे ननिेदन 
जजल्हार्धकारी, चींद्रपूर याींना प्राप्त झाले आहे. त्याबाबत उपविर्ागीय अर्धकारी, 
गोंडवपींपरी याींच्या चौकशी अहिालािरुन पाच प्रकरणाींमध्ये अननयसमतता झाल्याचे 
सकृतदशवनी ननदेशनास आले आहे. त्यानरु्षींगाने महाराषर जमीन महसूल सींहहता 
कलम २५८ अन्िये प्राप्त अर्धकारानुसार तीन प्रकरणाींमध्ये जसमनीचे पटे्ट मींजूर 
करण्याच्या आदेशाचे पनुविवलोकन करुन पटे्ट रद्द करण्याबाबतचे ननदेश 
उपविर्ागीय अर्धकारी, गोंडवपींपरी याींना जजल्हार्धकारी, चींद्रपूर याींनी हदले आहेत. 

तसेच अन्य दोन प्रकरणाींबाबत सखोल चौकशीचे ननदेशही उपविर्ागीय 
अर्धकारी, गोंडवपींपरी याींना जजल्हार्धकारी, चींद्रपूर याींनी हदले आहेत. 

----------------- 
विधान भिन :   डॉ. अनांत िळसे 
मुांबई.   प्रधान सधचि, 

महाराष्ट्र विधानसभा 
____________________________________________________________ 
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