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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

सोमिार, हदनाांि २८ माचच, २०१६ / चैत्र ८, १९३८ ( शिे ) 
  

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ७३ 
------------------------------------- 

 

शेतिऱयाांसाठी पीिविमा योजनेचा हप्ता शासनािडून भरण्याबाबत 

(१) *  १५५४३   श्रीमती हदप्ती चिधरी, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.मुझफ्फर हुसैन 
सय्यद, श्री.अशोि उफच  भाई जगताप :   सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कें द्र शासनाने शेतकऱयाींसाठी नकुतीच पीकविमा योजना जाहीर केली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त योजनेचा लाभ अधिकाधिक शतेकऱयाींना ममळण्यासाठी 
विमीयमच्या दीड ते दोन ्क्के हा विमा हप्त्यामिील शेतकऱयाींचा हहस्सा राज्य 
शासन भरणार आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चककशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चककशीनुसार शासनाने कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

(१) महसूल, पनुिचसन ि 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) ऊजाच, निीन ि निीिरणीय ऊजाच मांत्री 
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श्री. एिनाथराि खडसे : (१) होय, 
(२) िस्तावित ििानमींत्री फसल बबमा (PMFBY) योजनेअींतगयत विमा हप्तता 
िास्तिदशी दराने आकारण्यात येणार असून ्यातील शेतकऱयाींचा हहस्सा 
खालीलिमाणे राहणार आहे :- 
 

खरीप वपके :- विमा सींरक्षित रकमेच्या २ ्क्के अथिा ि्यि विमा 
हप्तता दरानुसार येणारी रक्कम यापैकी कमी असेल ते. 

रब्बी वपके :- विमा सींरक्षित रकमेच्या १.५ ्क्के अथिा ि्यि विमा 
हप्तता दरानुसार येणारी रक्कम यापैकी कमी असेल ते. 

नगदी वपके  :- विमा सींरक्षित रकमेच्या ५ ्क्के अथिा ि्यि विमा 
हप्तता दरानुसार येणारी रक्कम यापैकी कमी असेल ते. 

     विमा हप्त्यातील उियररत रक्कम राज्य ि कें द्र शासनाद्िारे ५०-५० ्क्के 
यािमाणे भरणा करण्यात येणार आहे. 
(३), (४) ि (५) ििानमींत्री फसल बबमा योजना (PMFBY) खरीप हींगाम २०१६ 
पासून राज्यात लागू करण्याची बाब शासनाच्या विचारािीन आहे. 

----------------- 
राष्ट्रीय िृषी वििास योजनेतनू फळवपिे िाचविण्याचे तसेच िाांदा चाळीचे 

प्र्ताि अनदुानाअभािी प्रलांबबत असल्याबाबत 
(२) *  १४९४६   श्री.जयिांतराि जाधि :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राषरीय कृषी विकास योजनेतनू दषुकाळ सदृश्य पररस्स्थतीत बहुिावषयक 
फळवपके िाचविण्यासाठी कराियाच्या उपाययोजनाींसाठी येिला ि ननफाड 
तालुक्यातील शतेकऱयाींचे रूपये १० को्ी ५५ लाखाचे अनदुान शासनाकड ेिलींबबत 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नामशक स्जल््यात सन २०१४–२०१५ पासून ५ हजार ५८२ 
शेतकऱयाींचे राषरीय कृषी विकास योजनेतील काींदा चाळीचे िस्ताि अनुदानामुळे 
िलींबबत आहेत तसेच काींदा चाळीच्या िस्तािाींमयेये गैरयवयिहार लाल्याच्या तरारारी 
आहेत, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चककशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चककशीत काय आढळून आले ि तद्नुसार िलींबबत अनदुान 
वितरीत करण्याबाबत शासनाने कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथराि खडसे : (१) हे खरे नाही. 
(२) नामशक स्जल््यात सन २०१४-१५ पासून ५ हजार ५८२ शेतकऱयाींचे राषरीय 
कृषी विकास योजनेतील काींदा चाळीचे िस्ताि अनदुानामुळे िलींबबत आहेत, हे 
खरे नाही. 
      सन २०१३-१४ मिील काींदाचाळीबाबत तरारार िाप्तत लालेली आहे. 
(३) ि (४) उपरोक्त तरारारीबाबत चककशी करण्यात आली असून, मकजे िाकद 
येथील ४ शेतकऱयाींच्या काींदाचाळीमयेये गैरयवयिहार आढळुन आला आहे. यामयेये 
२ कमयचारी दोषी आढळून आले असून ्याींना ननलींबबत करण्यात आले आहे. 
तसेच सींबींधित शतेकऱयाींकडून अनदुानाची रक्कम  .१,२७,०००/- िसुल करण्यात 
आलेली आहे. 
(५) िश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
पुणे जजल््यातील आांदर मािळातील गािाांना बससेिा सुरू िरण्याबाबत 

(३) *  १५७९६   अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.आनांद ठािूर, 
श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.हेमांत टिले, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.प्रिाश गजभभये, श्री.रामराि िडिुते :   सन्माननीय 
पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे स्जल््यातील आींदर मािळातील राजपुरी, बेलज, कल्हा्, कोंडीिड,े 
कचरेिाडी, घोणशते, पारिडी, कुसिली येथून शेकडो मुली ्ाकिे बदु्रकु येथील न्य ु
इींस्ललश स्कूलमयेये मशकायला येतात मात्र सदर गािात महाराषर राज्य पररिहन 
मींडळाची बससेिा नसल्याने मुलीींना नन्याने मशिणासाठी चालत ििास करािा 
लागत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चककशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चककशीत काय आढळून आले ि तद्नुसार सदर गािातनू .स.्ी. 
बस सु  करण्याबाबत शासनाने कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हदिािर रािते : (१) नाही. 
(२) ि (३) पुणे स्जल््यातील आींदर मािळातील गािाींपैकी कोंडीिड ेि पारिडी या 
गािाींना थे् रा.प. सेिा असून तेथील विद्याथीनीींनी अनरुारमे ८ ि २ असे 
महामींडळाच्या सिलतीचे पास काढलेले आहेत. तसेच कुसिली हे गाींि तळेगाींि 
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्ाकिे खाींडी या मागायिरील िाहनगाि या गािापासून १.० कक.मी. अींतरािर असून 
तळेगाींि खाींडी या मागायि न जाणाऱया .कूण ९ फेऱया (तळेगाींि - खाींडी ५ ि 
तळेगाींि सािळा ४ फेऱया) याींचा लाभ तेथील विद्याथी घेत आहेत. उियररत 
राजपुरी, बेलज, कल्हा्, कचरेिाडी, घोणशेत ही गािे ्ाकिे येथनू सुमारे ३ ते ४ 
कक.मी. अींतरािर असून ्या हठकाणी रा.प. सेिा उपलब्ि क न देण्याबाबत राज्य 
पररिहन महामींडळास आदेश देण्यात आले आहेत. 
(४) िश्न उद्् ाित नाही. 
 

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

पाटोणपाडा िा जाांभुळपाडा (जज.ठाणे) या आहदिासी पाड्यातील  
जभमनीिर अनधधिृतपणे बाांधिाम सुरु िेल्याबाबत 

(४) *  १५३१३   श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुननल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.जगन्नाथ भशांदे, अॅड.ननरांजन डािखरे :   सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पा्ोणपाडा िा जाींभुळपाडा (स्ज.ठाणे) या आहदिासी पाड्यातील जममनीिर 
अनतरारमण क न “सुपर ड्रीम्स इस््े् मल” या कीं पनीने अनधिकृतपणे बाींिकाम 
सु  केल्याचे माहे जानेिारी, २०१६ मयेये िा ्यादरम्यान ननदशयनास आली आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरची जागा शासनाच्या “िायवहीडी्ं  फीं ड” विभागासाठी असून 
कीं पनीने अधिकाऱयाींशी सींगनमत क न कागदपत्रात फेरफार क न जागा ममळिली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरच्या कीं पनीने लीज तसेच बाींिकामाची परिानगी न घेता 
बाींिकाम सु  केल्यानींतर स्थाननकाींनी तरारारी क न सुयेदा अधिकाऱयाींनी याकड े
जाणीिपूियक दलुयि केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या बाींिकामामुळे स्थाननक आहदिासीींची िहहिा् रोखण्यात 
आल्यानींतर स्जल्हाधिकारी, ठाणे याींनी समि भे् देऊन दोषीींिर कोणती कारिाई 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथराि खडसे : (१) मकजे जाींभुळपाडा येथील जाणे येणेसाठी असलेला 
रस्ता बींद लाल्याबाबतची तरारार स्जल्हाधिकारी, ठाणे याींच्याकड े िाप्तत लाली 
आहे. तथावप, िश्नािीन जममनीच्या अधिकार अमभलेखात “भारत सरकार तफे 
इन्यवहेस््में् िायवहीडन्् कीं पनी तफे मॅनेजर ि िहहिा्दार जी.जी. ििान” याींचे 
नाि दाखल असून इतर हक्कात भाडपेट्टािारक ि पो् भाडपेट्टािारक याींची नािे 
आहेत. पो् भाडपेट्टािारकाींमयेये सुपर ड्रड्रम ररअल इस््े् िा.मल. याींच्या नािाची 
ही नोंद आहे. 
(२) अशी बाब ननदशयनास आली नाही. 
(३) मकजे येऊर, ता.स्ज.ठाणे येथील स.नीं.१२/२, ३ या भूखींडािरील विकास 
िस्तािाच्या अनुषींगाने ठाणे महानगरपामलका याींनी हदनाींक २०/१०/२०१२ ि 
०२/०२/२०१६ च्या पत्रान्िये ना मींजूरी कळविली असून सदर भूखींडािरील 
इमारतीचे नकाशे मींजूर केलेले नाहीत अथिा बाींिकामास परिानगी हदलेली नाही. 
(४) सदरची बाब ननदशयनास येताच स्जल्हाधिकारी, ठाणे याींनी हदनाींक 
११/०१/२०१६ रोजी समि भे् देऊन हदलेल्या सूचनानुसार तहमसलदार, ठाणे 
याींच्याकडून आहदिासी नागररकाींच्या िहहिा्ीचा रस्ता खलुा करण्यात आला आहे. 
(५) िश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
महाराष्ट्र िक्फ बोडच सद्य ि अध् यक्ष  ननयुक्तीबाबत 

(५) *  १५०४३   श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सनतश चव्हाण :   
सन्माननीय अल्पसांख्याांि वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) िक्फ अधिननयम १९९५ मिील तरतदुीनुसार मुख्य काययकारी अधिकारी िक्फ 
मींडळ, औरींगाबाद याींना बठैका घेणे बींिनकारक असताींनाही मागील दोन िषायत 
्याींनी बैठका घेतल्या नसल्याबाबतचा आिपे स्थाननक लोकिनतननिी याींनी 
मा.औकाफ मींत्री याींच्याकड ेसन २०१५ मयेये िा ्यादरम्यान लेखी ननिेदनायवदारे 
केला आहे, हे खरे आहे काय, 

(२)  असल्यास, महाराषर राज्य िक्फ बोडायिर सदस्याींची ननयुक्ती ि अयेयिाींची 
ननिड करण्याबाबत स्क्लअर अॅन्ड कााँकरार् शपथपत्र सादर करण्याबाबत मा.उच्च 
न्यायालय, औरींगाबाद याींनी शासनास याधचका रार.११७३/२०१४ िमाणे हदनाींक २१ 
माचय, २०१५ रोजी आदेश हदले होते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अल्पसींख्याींक विभागाच्या सह सधचिाींनी हदनाींक १८ .विल, २०१५ 
रोजी शपथपत्र सादर करून याच महहन्यात िकरारया पुणय करू असे लेखी शपथपत्र 
मा.उच्च न्यायालयात सादर केले होते, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, मा.उच्च न्यायालयाने हदलेल्या आदेशािमाणे शपथपत्र सादर 
करूनही ि्यिात सींपूणय सदस्याींची ननयुक्ती ि अयेयिाींची ननयुक्ती न करता 
मा.न्यायालयाची हदशाभूल करणाऱया सधचि, सहसधचि, मुख्य काययकारी 
अधिकारी िक्फ बोडय ि शासनाची चककशी करून ्याींच्यािर आदेश भींगाची 
कारिाई ननस्श्चत करण्याबाबत स्थाननक लोकिनतननिी याींनी मा.मुख्यमींत्री 
महोदयाींकड ेमाहे जानेिारी, २०१६ मयेये िा ्यादरम्यान मागणी केली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त िकरणी दोषीींिर कारिाई करण्याबाबत तसेच, सदस्य 
ननयुक्ती ि अयेयि ननिड करण्याबाबत शासनाने कोणती काययिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) होय. 
(४) ि (५) होय. अशी मागणी करण्यात आली आहे. याबाबतची िस्तसु्स्थती 
पुढीलिमाणे आहे. 
      याधचका रार.११७३/२०१४ िकरणी हदनाींक १८.४.२०१५ रोजी दाखल करण्यात 
आलेल्या शपथपत्रात त्कालीन पररस्स्थती नमूद करण्यात आली होती. ्यािेळी 
िक्फ मींडळािर .कूण नऊ सदस्य काययरत होते ि उियररत सींिगायतनू सदस्याींची 
नामननदेशनाने ननयकु्ती करण्याचा ्याचिमाणे काही सदस्याींच्या ऐिजी निीन 
सदस्य ननयुक्तीचा िस्ताि शासन स्तरािर विचारािीन होता. सदर िस्तािािरील 
काययिाही ्याच महहन्यात पणूय होण्याची शक्यता असून तद्नींतर िक्फ मींडळाची 
रचना पूणय होईल ि ्यानींतर अयेयिाींची ननिड करण्याबाबत काययिाही सु  
करण्यात येईल असे उपरोक्त शपथपत्रात नमूद करण्यात आले होते. शपथपत्रात 
नमूद केल्यानुसार सदरची काययिाही पूणय करून हदनाींक २५ मे, २०१५ च्या शासन 
अधिसूचनेन्िये िक्फ मींडळािर सदस्याींची ननयुक्ती देखील करण्यात आली होती. 
तसेच अयेयिाींची ननिड करण्याकररता िक्फ मींडळ सदस्याींची हदनाींक २९.६.२०१५ 
रोजी बैठक आयोस्जत करण्यात आली होती. ्यामुळे मा.न्यायालयाची हदशाभुल 
करण्यात आली हे वििान िस्तुस्स्थतीला ि न नाही. 
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     दरम्यानच्या कालाििीत हदनाींक २५.५.२०१५ च्या शासन अधिसूचनेस 
मा.उच्च न्यायालयात याधचका रार.५५६६/२०१५ अन्िये आयवहान देण्यात आल्याने 
हदनाींक २९.६.२०१५ रोजी ननयोस्जत असलेली अयेयि पदाची ननिडीची बैठक पुढे 
ढकलण्यात आली होती. तथावप, सदर िकरारया आता पनु्हा सु  करण्याचे 
विचारािीन आहे. 
(६) िश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
भभिांडी (जज.ठाणे) येथे िाढत्या िीजदरामुळे यांत्रमाग व्यािसानयि ि  

िामगार अडचणीत येत असल्याबाबत 
(६) *  १४७२७   श्री.सांजय दत्त :   सन्माननीय ऊजाच मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मभिींडी (स्ज.ठाणे) येथे सुमारे ९ लाख यींत्रमाग असून ्यािर लाखो  पयाींची 
उपस्जविका अिलींबनू आहे. मात्र िाढ् या िीजदरामुळे यींत्रमाग यवयािसानयक ि 
कामगार अडचणीत आले असून यींत्रमाग यवयिसाय बींद होण्यापासून 
िाचविण्यासाठी यींत्रमागाचे िीजदर िनत यनुन् दीड  पये आकारण्यात यािे अशी 
मागणी येथील यींत्रमागिारकाींनी मा.मुख्यमींत्री महोदयाींकड े केली असल्याचे माहे 
जानेिारी, २०१६ मयेये िा ्यादरम्यान ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चककशी केली आहे काय, चककशीत काय 
आढळून आले, 
(३) असल्यास, चककशीच्या अनषुींगाने मभिींडी येथील यींत्रमाग यवयिसायाचे िीजदर 
िती युनन् दीड  पया करण्याबाबत शासनाने कोणती काययिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे. 
(२) ि (३) यींत्रमागिारकाींच्या िीज दरात सिलत देण्याबाबत शासनाने 
िोरणा्मक ननणयय घेतला असून शासन ननणयय हदनाींक ७ नोयवहेंबर, २०१५ ि 
शासन शुयेदीपत्रक हदनाींक ३ ड्रडसेंबर, २०१५ अन्िये लघदुाब यींत्रमागिारकाींना  . 
२.६६ िती यनुी् असा समान िीज दर आकारणी करण्याबाबत आदेश ननगयममत 
करण्यात आले आहेत. 
(४) िश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
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िीजेच्या धक्क्याने दरिषी हजारो बळी जात असल्याबाबत 

(७) *  १५९६३   श्री.रामनाथ मोते, श्री.नागो गाणार, डॉ.अपिूच हहरे, प्रा.जोगेन्द्र 
ििाड े:   सन्माननीय ऊजाच मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) िीजेच्या िक्याने दरिषी हजारो िीज कमयचारी आणण नागररकाींचे बळी जात 
असल्याबाबतची माहहती मा.ऊजाय मींत्री याींनी हदनाींक १७ जानेिारी, २०१६ रोजी िा 
्यासुमारास हदली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, ग्रामीण भागात महावितरणचे रान्सफामयर उघड्यािर असणे, 
मुदत सींपलेली पोल, िाकलेले पोल, तारा न बदलेले तसेच, रान्सफामयर ि पोल 
बसविण्यासाठी महावितरणचे काही ननयम अ्ी असतानाही याींचे सरायस उल्लींघन 
होत असल्यामुळे अनेक कमयचारी ि नागररकाींचा िीजेच्या िक्याने बळी गेला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, गेल्या ३ िषायत (२०११-१२, २०१२-१३, २०१३-१४ या िषायत) ककती 
िीज कमयचाऱयाींचा िीजेच्या िक्याने बळी गेले आहेत, सयेया महावितरण 
कीं पनीमयेये कीं त्रा्ी त्िािर ककती कामगार काययरत आहे, 
(४) असल्यास, ककशल्य नसल्याने कीं त्रा्ी कमयचाऱयाींना िमशिण देण्याबाबत ि 
होणारे अपघाती मृ् यू ्ाळण्यासाठी शासनाने कोणती उपाययोजना केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे कोणती आहेत ? 
 
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे नाही. 
      िीजेच्या िक्क् याने सािारणपणे दरिषी ४० ते ५० िीज वितरण कीं पनीच्या 
कमयचाऱयाींना िाणाींनतक अपघात होतात. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) िषय २०११-१२ मयेये ६१, िषय २०१२-१३ मयेये ६२, िषय २०१३-१४ मयेये ५५ 
िीज कमयचाऱयाींचे िीजेच्या िक् क्याने िाींणाींनतक अपघात लाले आहे. महावितरण 
कीं पनीमयेये विहहत िकरारया पार पाडून कननषठ तींत्रज्ञ पदासाठी ननिड लालेले 
सुमारे ११९२४ विद्यतु सहाय्यक कीं त्रा्ी त्िािर काययरत आहेत. 
(४) आय.्ी.आय. उ्तीणय विद्यतु सहाय्यक याींना कीं पनीच्या लघुिमशिण कें द्र 
आणण िादेमशक िमशिण कें द्रामयेये दैनींहदन कामकाजात पहाियाच्या 
सुरक्षिततेबाबत िमशिण देण्यात येते ि ्याींचे िीजेच्या िक् क्यामुळे होणाऱया 
दघुय् ना होऊ नये याकररता सुरिा बाबतचे िमशिण .कलहरे नामशक तसेच 
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पररमींडळ, मींडळ ि विभागीय पातळीिर सात्याने देण्यात येते. तसेच तारमागय 
कमयचाऱयाींना शासनाच्या ितीिर सैयेदाींनतक ि िा्यक्षिक अ्यासरारम समाविष् 
असलेले ककशल्य विकास िमशिण देण्याची बाब कीं पनीच्या विचारािीन आहे. 
(५) िश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
मौजा िापसी (ता.सािली, जज.चांद्रपूर) येथील अिधै विट भट्टीमुळे 

 नागरीिाांच्या आरोग्यािर पररणाम होत असल्याबाबत 
(८) *  १५२२७   श्रीमती शोभाताई फडणिीस :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मकजा कापसी (ता.सािली, स्ज.चींद्रपूर) येथे सयवहे नीं.४२९ मयेये शासनाची 
परिानगी न घेता अिैिरर्या वि्भट्टी सु  करण्यात आल्याने ्याची तरारार 
गािकऱयाींनी स्जल्हाधिकारी, चींद्रपूर याींचेकड ेकेली असल्याचे माहे जानेिारी, २०१६ 
मयेये िा ्यादरम्यान ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर अिैि वि्भट्टीमुळे नागरीकाींच्या आरोलयािर पररणाम होत 
असल्याने स्जल्हाधिकारी, चींद्रपूर याींना काययिाही करण्यासींबींिी लोकिनतननिीींनी 
हदनाींक ११ जानेिारी, २०१६ रोजी िा ्यासुमारास ननिेदन हदले होते, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चककशी केली काय, 
(४) असल्यास, चककशीत काय आढळून आले ि तद्नुसार शासनाने कोणती 
काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे कोणती आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) ि (२) होय. 
(३) ि (४) िाप्तत तरारारीच्या अनषुींगाने मकका चककशी केली असता, सदर हठकाणी 
वि्ा तयार करण्यासाठी परिानगी ममळण्यापिूी सींबींधिताींनी सुमारे १०,००० 
कच्च्या वि्ा तयार केल्याचे ि ६० ब्रास माती खोदकाम केल्याचे आढळून आले. 
्यानुसार तहमसलदार सािली याींनी सींबींधिताींिर  पये ६९,६००/- .िढा दींड 
आकारला आहे. ्यापकैी  . १७,४००/- .िढा दींड िसूल करण्यात आला असून, 
दींडाच्या उियरीत रकमेच्या िसुलीची काययिाही सु  आहे. सदर वि्भट्टी गािापासून 
सुमारे ३०० ते ५०० मी्र अींतरािर आहे. 
(५) िश्न उद्् ाित नाही. 

-------------------------------- 
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पुणे येथील जमाबांदी खात्यातील अधधिा-याांच्या गैरितचनाबाबत 

(९) *  १४७७७   आकिच .अनांत गाडगीळ :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे येथील जमाबींदी खा्यातील अधिका-याींच्या गैरितयनामुळे येथे न्याय 
विकत घेण्याची भाषाच ि्येकजण क  लागले असल्याचे माहे जानेिारी, २०१६ 
मयेये िा ्या दरम्यान ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चककशी केली आहे काय, चककशीत काय 
आढळून आले, 
(३) असल्यास, चककशीनुसार शासनाने येथील अधिका-याींना सूचना देऊन ्याींच्या 
काययपयेदतीत सुिारणा आणण् याबाबत कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) अशी बाब ननदशयनास आली नाही. 
(२) ि (३) महसूल ि िन विभाग, शासन ननणयय रार..स-३०/ि.रार.२९९/ज-१, 
हदनाींक १७.१२.२०१५ अन्िये शासन तसेच महसूल िाधिकारी याींचेकड े दाखल 
करण्यात येणारी अपीले ि पनुरीिण/ पनुवियलोकन अजय या सींदभायतील 
अनुसराियाच्या काययपयेदती विषयक सियसमािेशक ननदेश ननगयममत करण्यात 
आले आहेत. 
(४) िश्न उद्् ाित नाही. 

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

गेिराई (जज.बीड) तालुक्यातील जभमनीची पांचायत सभमती िायाचलय  
याांच्या नािे ७/१२ उताऱयािर नोंद घेणेबाबत 

(१०) *  १६०८९   श्री.अमरभसांह पांडडत, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.धनांजय मुांड े:  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ११८५० ला हदनाांि १८ 
डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:    सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पींचायत सममती कायायलय, गेिराइ स्ज.बीड याींची ननजामकालीन इमारत 
मोडकळीस आल्यामुळे िोकादायक लाली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सद्य:स्स्थतीत सयवहे नीं. ६० मिील २ हे. १५ आर. जममनीिर ही 
इमारत उभी असून पींचायत सममती कायायलयाची नोंद ७/१२ उताऱयािर घेणे 
बाबतचा िस्ताि सन २०१२ पासून शासकीय पातळीिर िलींबबत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, हदनाींक २ ड्रडसेंबर, २०१५ रोजी विभागीय आयुक्त, औरींगाबाद 
याींनी याबाबत ररतसर िस्ताि शासनाकड े सादर केल्यानींतर शासनाने ्यािर 
कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) असल्यास, लोकिनतननिी याींनी हदनाींक २८ सप्त े्ंबर, २०१५ रोजी पींचायत 
सममती कायायलयाची नोंद ७/१२ उताऱयािर घेण्याबाबत केलेल्या मागणीबाबत 
शासनाने कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२), (३) ि (४) गेिराई पींचायत सममती 
कायायलयाची इमारत २१ जानेिारी, १९६४ ची असून ती मोडकळीस आलेली आहे, 
असे स्जल्हा पररषद, बाींिकाम उपविभाग, गेिराई, स्ज.बीड याींनी कळविले आहे. 
पींचायत सममती, गेिराई ची इमारत स्स्थत असलेली सिे नीं. ६० मिील २ हे. १५ 
आर जमीन पींचायत सममती कायायलय, गेिराई याींचे नािे गाि नमुना नीं. ७/१२ 
नोंद घेणेबाबत हदनाींक २८/११/२०१३ च्या पत्रान्िये विभागीय आयुक्त, औरींगाबाद 
याींचेकडून शासनाकड े िस्ताि िाप्तत लाला होता. परींत ू सदर जममनीची गाि 
नमुना नीं. ७/१२ मयेये नोंद ही “माफी गायरान” अशी असल्याने ि सदर जमीन 
नगरपररषद िेत्रात मोडत असल्याने विहहत काययपधतीती अिलींबनू “गायरान” 
म्हणनू नोंद कमी करािी ि ्याजागी शासकीय जमीन अशी नोंद करािी असे 
शासनाने हदनाींक २१/२/२०१४ च्या पत्रान्िये विभागीय आयुक्त, औरींगाबाद याींना 
कळविले होते. ्यािमणे गाि नीं. ७/१२ िर सदर जममनीची नोंद “माफी गायरान 
शासकीय जमीन” अशी घेण्यात आली आहे. 
     िरीलिमाणे नोंद घेिनू विभागीय आयकु्त, औरींगाबाद याींचेकडून हदनाींक 
२/१२/२०१५ च्या पत्रान्िये गेिराई पींचायत सममती कायायलयाची नोंद मकजे 
गेिराई,  स्ज.बीड येथील िर नमुद सिे नीं.६० या जममनीच्या गाि न.नीं. ७/१२ 
िर घेण्याबाबतचा िस्ताि शासनास िाप्तत लाला आहे. सदर िस्तािातील काही 
मुद्दयाींिर खलुासा करण्याबाबत स्जल्हाधिकारी, बीड ि ग्रामविकास विभाग याींना 
कळविण्यात आले आहे. सदर खलुासा िाप्तत लाल्यािर ्याआिारे पढुील 
काययिाही करण्याचे योस्जले आहे. 
(५) िश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
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पुणे जजल्हयातील नातेसांबांधातील व्यिहारात द्त नोंदणीसाठीचे 
शुल्ि ि एलबीटी रद्द िरण्याबाबत 

(११) *  १५११२   श्री.अननल भोसले, श्री.किरण पािसिर, श्री.सांहदप 
बाजोररया :   सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे स्जल्हयातील नातेसींबींिातील यवयिहारात (बिीसपत्र) दस्त नोंदणी 
करण्यासाठी आकारण्यात येणारा .क ्क्का .लबी्ी रद्द करािा तसेच नोंदणी 
शुल्कातही (सेिाशुल्क) सिलत द्यािी असा िस्ताि नोंदणी ि मुद्राींक शुल्क 
विभागाने शासनास पाठविला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चककशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चककशीत काय आढळून आले ि तद्नसुार सदर िस्तािािर 
शासनाने कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) होय, हे खरे आहे, 
(२) शासन स्तरािर काययिाही सुरू करण्यात आली आहे. 
(३) ि (४) िश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
नागपूर जजल््यातील अिैध रेती उत्खनन रोखण्याबाबत 

(१२) *  १५९०८   अॅड.राहुल नािेिर, श्री.हेमांत टिले, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.रामराि िडिुते, श्री.आनांद ठािूर, श्री.प्रिाश गजभभये :   सन्माननीय महसूल 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर येथील मकदा, पारमशिनी, खापरखेडा, सािनेर, कामठी आणण कन्हान 
या भागात रेती तस्कराींनी मोठया िमाणािर रेतीची तस्करी सु  केली असून 
शासकीय महसूल बुडविला जात आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चककशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चककशीत काय आढळून आले ि तद्नसुार रेतीची मोठया 
िमाणािर होणारी तस्करी रोखण्याबाबत शासनाने कोणती काययिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२) ि (३) सन २०१५-२०१६ या िषायकरीता नागपूर 
स्जल््यातील मकजे पारमशिनी, सािनेर, मकदा ि कामठी तालुक्यातील ३४ 
िाळूग्ाींचे मललाि लाले असून, ्यापैकी सिय बाबीींची पतुयता केलेल्या २२ 
मललाििारकाींना िाळूग्ाचे ताबा देण्यात आले असून, ्याींच्यामाफय त उ्खनन 
सु  आहे. 
    नागपूर स्जल््यात गकण खननजाच्या अिैि उ्खनन ि िाहतकूीस आळा 
घालण्यासाठी स्जल्हा स्तरािर ि तालुका स्तरािर महसूल, पोलीस ि पररिहन 
विभागाच्या अधिकारी/कमयचारी याींची भरारी पथके गठीत करण्यात आली असून, 
्याींच्यामाफय त िेळोिेळी तपासणी क न, दींडा्मक कारिाई करणे, िाहन ि 
यींत्रसामग्री जप्तत करणे ि फकजदारी गुन्हे दाखल करणे, अिैि िाहतूक करणाऱया 
िाहनाींचे परिाने रद्द करणे, िमतेपेिा जास्त भाराची िाहतूक करणाऱया िाहनाींिर 
दींडा्मक कारिाई करणे, मललाि न लालेल्या रेतीघा्ाचे रस्ते, खड्ड े खोदनू 
तसेच  वपलरने बींद करणे, अशा िकारच्या उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. 
(४) िश्न उद्् ाित नाही. 

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

पालघर जजल््यातील प्रिल्पग्र्ताांना पनुिचसनाचा लाभ भमळाला नसल्याबाबत 

(१३) *  १५७७७   श्री.आनांद ठािूर, श्री.रामराि िडिुते, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.प्रिाश गजभभये, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.ख्िाजा बेग :   सन्माननीय पनुिचसन 
ि मदत िायच मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पालघर स्जल््यातील तारापूर अणऊुजाय िकल्प ३ ि ४ च्या उभारणीसाठी 
पोफरण गािातील अनेक िकल्पग्रस्ताींना पुनियसनाचा लाभ ममळाला नसल्याचे 
माहे ड्रडसेंबर, २०१५ मयेये िा ्यादरम्यान ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, िकल्पग्रस्ताींना भूखींड ि घरे न ममळाल्यामुळे स्िखचायने घरे 
बािनू राहत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चककशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चककशीच्या अनषुींगाने िकल्पग्रस्ताींच्या समस्या सोडविण्याबाबत 
शासनाने कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे कोणती आहेत ? 
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श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२), (३) ि (४)  अशी बाब ननदशयनास आलेली 
नाही. 
       तथावप, तारापूर अणऊुजाय िकल्पातील मकजे अक्करपट्टी ि मकजे पोफरण 
गािाींतील १२५० िकल्पग्रस्त कु्ुबाींचे दहहसर तफे तारापूर येथील स.नीं. १३६ 
मिील ९८ हेक््र शासकीय जममनीिर करण्यात आले आहे. ि्येक कु्ुींबास 
अनुजे्ञय भूखींड ि ्यािर ३०० चक.फू्ाची १२५० घरे बाींिून देऊन सिय नागरी 
सुवििाींसह पनुियसन करण्यात आले आहे. १२५० पैकी १२४७ कु्ुींबाींनी घराींचा ताबा 
घेतला आहे तर ३ िकल्पग्रस्त कु्ुींबाींचा ठािहठका सापडत नसल्यामुळे ्याींचे 
िा्प िलींबबत आहे. 
        सदर पनुियसनाच्या अनुषींगाने मा.मुींबई उच्च न्यायालयात दाखल 
असलेली जनहहत याधचका रार.५६६३/२००४ न्यायिविषठ आहे. याधचकेतील 
ननदेशाींनुसार अक्करपट्टी येथील २४३ िाढीि घरपट्टी िारकाींच्या ि्येकी १८५ 
चक.मी. चे भूखींड पाडून िा्पासाठी नागरी सुवििाींचे काम िगतीपथािर आहे. 
परींतू सदर २४२ िाढीि घरपट्टी िारकाींची यादी तारापूर िकल्पवपडीत जनता 
सममतीने अद्याप हदलेली नाही.  
         मकजे अक्करपट्टी ि मकजे पोफरण येथील ३३४ पकैी २८९ 
िकल्पग्रस्ताींना पयाययी जमीन िा्पाचे आदेश पाररत करण्यात आले होते. 
्यापैकी २३० िकल्पग्रस्ताींना पयाययी जममनीचे िा्प करण्यात आले होते. 
मशल्लक ५९ पकैी २५ िकल्पग्रस्ताींना सप्त े्ंबर, २०१५ नींतर पयाययी जममनीचे 
िा्प करण्यात आले असून, उियररत खातेदाराींना पयाययी जममनी िा्प करण्याची 
काययिाही िगतीपथािर आहे. 
(५) िश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
आयटीडी िां पनीने मौजे पाणजे (ता.उरण, जज.रायगड) गािातील  

ग्राम्थाांना समुद्रामधनू मजच्िमारी िरण्यास िेलेली बांदी 

(१४) *  १६०३७   श्री.सुननल तटिरे, श्री.प्रिाश गजभभये :   सन्माननीय मत््य 
व् यिसाय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रायगड स्जल््यातील जे.नपी्ी बींदराच्या विस्तारासाठी ठेकेदार म्हणनू 
ननयुक्त केलेल्या आय्ीडी कीं पनीने उरण तालुक्यातील मकजे पाणजे गािातील 
ग्रामस्थाींना समुद्रामिनू मस्च्िमारी करण्यास बींदी केल्याने ्याींच्यािर 
उपासमारीची िेळ आली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर कीं पनीने ननयमबा्य कृती केली असल्याने यासींदभायत उरण 
उ्कषय सममती तसेच मस्च्िमार सींघ्नेने उरण तहमसलदार याींच्याकड े माहे 
जानेिारी, २०१६ मयेये िा ्या दरम्यान लेखी ननिेदन हदले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चककशी करून कोणती काययिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) नाही. 
(२) नाही. तथावप, आय.सडी.ल कीं पनीच्या बो्ीमुळे मासेमारी जाळ्याचे नकुसान 
लाल्यामुळे मोरा कोळीिाडा मस्च्िमार सहकारी सोसाय्ी मल. याींनी मस्च्िमार 
जाळ्याींचे नुकसान भरपाई ममळण्याबाबत चेअरमन जे.नपी्ी याींना हदनाींक 
३.९.२०१५ रोजी ननिेदन हदले आहे. 
(३) जे.नपी्ीमाफय त समुद्राची खोली िाढविणे तसेच भरािाचे काम करण्यात येत 
आहे. सदर कामामुळे लालेल्या नकुसानीबाबत सींबींधित सींस्थेला नकुसान भरपाई 
देण्यात आली आहे. तसेच समुद्राची खोली िाढविण्याचे काम पूणय लाले असून 
कीं पनीचे भरािाचे काम सु  आहे. खोली िाढविलेल्या िेत्रायवयनतररक्त 
मासेमारीसाठी िनतबींि करण्यात आलेला नाही. 
(४) िश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
नेर (जज.यितमाळ) तालुक्यातील िीज उपिें द्रातील िीज दरुु्तीच्या तक्रारीबाबत 

(१५) *  १५७०४   श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांत टिले, श्री.रामराि िडिुते, श्री.किरण 
पािसिर, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.आनांद ठािूर :   सन्माननीय ऊजाच मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नेर (स्ज.यितमाळ) तालुक्यातील उपविभागीय िीज वितरण कीं पनी अींतगयत 
मालखेड, लाडखेड, माींगलादेिी या ग्रामीण िीज उपकें द्रात िीजेच्या द ुस्तीबाबत 
अनेकिेळा तरारारी क नही कोणती काययिाही केली जात नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यामुळे अनेकदा िीज ग्राहकाींना नाईलाजास्ति खाजगी 
यवयक्तीींकडून िीज द ुस्तीची कामे क न घेतली जातात, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत नेर उपविभागीय िीज वितरण कीं पनीकड ेिारींिार तरारारी 
क नही कोणतीच कारिाई केली जात नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चककशी केली आहे काय, चककशीच्या 
अनषुींगाने शासनाने कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
      िषय २०१५-१६ च्या खरीप हींगामातील माहे जुलै ि सगस्् मिील अपुऱया 
पािसामुळे या पररसरातील सिय कृषीपींप पूणय िमतेने .काचिेळी सु  लाले होते. 
्यामुळे सदर ३३ के.यवही. िीज िाहहनी अनतभारीत होऊन िीज पुरिठा िारींिार 
खींडीत होत होता ि िीज ग्राहकाींना कमी दाबाने िीज परुिठा ममळत होता ्या 
अनषुींगाने ग्राहकाींच्या तरारारी येत हो्या. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) नेर येथील ३३ के.यवही. उपकें द्राकररता पायाभूत आराखडा-२ योजने अींतगयत 
२८ कक.मी. लाींबीची निीन स्ितींत्र ३३ के.यवही. िीज िाहहनी १३२ के.यवही. उपकें द्र 
दारयवहा येथून ्ाकून माहे सक््ोबर, २०१५ मयेये कायायस्न्ित करण्यात आली 
तसेच नेर येथील ३३ के.यवही. उपकें द्रामयेये ३.१५ .म.यवही... िमतेचा .क िाढीि 
रोहहत्र ्ाकून कायायस्न्ित करण्यात आला. या दोन नविन कामामुळे िीज 
िणालीत सुिारणा होऊन लाडखेड, मालखेड ि माींगलादेिी पररसरातील िीज 
ग्राहकाींना योलय दाबाने िीज पुरिठा ममळण्यास सु िात लाली आहे. 
(४) ि (५) िश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
महावितरण िां पनीच्याितीने ग्राहिाांना घरपोच हदले जाणारे िीज बबल  

ग्राहिाांना उभशरा भमळत असल्याबाबत 

(१६) *  १४६५७   डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱहे :   सन्माननीय ऊजाच मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) महावितरण कीं पनीच्याितीने ग्राहकाींना घरपोच हदल्या जाणा-या िीज बबलाचा 
भरणा हदलेल्या ठराविक िेळेत केल्यास ग्राहकाींला बबलातनू अल्पशी सू् देण्यात 
येते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अनेकदा हे िीज बबल ग्राहकाींपयतं िेळेत पोहोचत नसल्याने बबल 
िेळेत न ममळाल्याने ्यात ममळणारी सू् ममळण्यापासून िींधचत राहतात, हे ही 
खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, पुणे स्जल््यात महावितरण कीं पनीने ग्राहकाींना बबलात सू् ममळू 
नये म्हणनू उमशरा िीज बबल घरपोच करत असल्याच्या तरारारी ग्राहकाींनी हदनाींक 
१६ जानेिारी, २०१६ रोजी िा ्यासुमारास केल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चककशी केली आहे काय, चककशीच्या 
अनषुींगाने शासनाने कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) होय, हे खरे आहे. 
    ग्राहकाने विहहत मुदतीत बबलाची रक्कम भरल्यास बबलाच्या रक्कमेच्या 
१% त्परता भरणा सू् देण्यात येते. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
    सदर बाबतीत िीज देयके ग्राहकाींपयतं िेळेत पोहचविण्याचा पूणय िय्न 
केला जातो. तथावप, याबाबत .खाद्या ग्राहकाकडून तरारार िाप्तत लाल्यास सदर 
तरारारीची शहाननशा क न तरारारीत तथ्य आढळल्यास सींबींधित ग्राहकाींस 
ननयमानुसार त्पर देयक भरणा सू् देण्यात येते. 
(३) हे अींशत: खरे आहे. 
     पुणे स्जल््यातील पुणे पररमींडळ अींतगयत रास्तापेठ मींडळ कायायलयामयेये 
१७, गणेशणखींड शहर मींडळ कायायलयामयेये २८ अशा .कूण ४५ ग्राहकाींच्या िीज 
देयके उमशरा ममळणेबाबतच्या तरारारी िाप्तत लाल्या आहेत. 
(४) होय. 
    महावितरण कीं पनीमाफय त चककशी करण्यात आली आहे. पुणे पररमींडळ 
कायायलयाींतगयत ४५ ग्राहकाींची िीज देयक िेळेत िा्प न केल्यामुळे े्ंडरमिील 
तरतूदीनुसार कीं त्रा्दाराकडून  .४०१५/- इतका दींड िसूल केलेला आहे. 
्याचबरोबर सींबींधित ग्राहकाींना त्पर देयक भरणा रकमेची सू् िजाि् क न 
सुिारीत िीज बबले देण्यात आलेली आहेत. ग्राहकाींना िेळेत िीज देयके पोच 
करण्याच्या सक्त सूचना सिय िीज देयके िा्प कीं त्रा्दाराींना देण्यात आलेल्या 
आहेत. 
(५) िश् न उद्् ाित नाही. 
 

----------------- 
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महाराष्ट्र विद्यतु वितरण मागासिगीय िमचचारी सांघटनेच्या मागण्याांबाबत 

(१७) *  १४९१७   श्री.जयांत पाटील :   सन्माननीय ऊजाच मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर विद्यतु वितरण मागासिगीय कमयचारी सींघ्नेने हदनाींक ५ 
जानेिारी, २०१६ रोजी आपल्या विविि मागण्याींसाठी स्जल्हाधिकारी कायायलय, 
अमलबाग येथे मोचायचे आयोजन केले होते, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, महाराषर राज्य विद्यतु मींडळाचे तीन कीं पन्याींमयेये सन २००६ 
मयेये विभाजन केल्यानींतर महावितरण कीं पनीचे आणखी ५ विभागात विभाजन 
करण्याची घोषणा मा.ऊजाय मींत्रयाींनी नकुतीच केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, महावितरण कीं पनीचे ५ विभागात विभाजन केल्यास ग्राहकाींना 
चाींगल्या सेिा देता येईल, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चककशी केली आहे काय, चककशीनुसार 
महावितरण कीं पनीचे ५ विभागात विभाजन करण्याबाबत शासनाने कोणती 
काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) महाराषर राज्य विद्युत मागासिगीय कमयचारी 
सींघ्नेतफे स्जल्हाधिकारी कायायलय, अमलबाग येथे हद. २९.१२.२०१५ रोजी मोचायचे 
आयोजन केले होते. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) महावितरण कीं पनीतफे ४ िादेमशक कायायलयाची ननममयती करणे कीं पनीच्या 
सींचालक मींडळ स्तरािर विचारािीन आहे. सदर िस्तािानुसार महावितरणच्या 
सींदभायतील िोरणा्मक बाबी मुख्यालय स्तरािर ि अींमलबजािणी ही िादेमशक 
स्तरािर केली जािी ि ग्राहकाींना चाींगल्या िकारे सुवििा उपलब्ि करािी, असे 
अपेक्षित आहे. 
(४) िश् न उद्् ाित नाही. 
(५) िश् न उद्् ाित नाही. 
 

----------------- 
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महाराष्ट्र राज्य मागच पररिहन महामांडळाच्या औरांगाबाद विभागात 
 अनिुां पा तत्िािर िमचचाऱयाांच्या भरती प्रकक्रयेबाबत 

(१८) *  १५५९२   श्री.सुभाष झाांबड, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई 
जगताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.विक्रम िाळे :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
१२०४३ ला हदनाांि ११ डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:    
सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाद विभागात .स.्ी. उपरारमात अनकुीं पा भरतीत गैरयवयिहार लाला 
असल्याचे माहे जानेिारी, ,२०१६ मयेये िा ्यादरम्यान ननदशयनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, या बोगस भरती िकरणाची चककशी क न सींबींधिताींिर शासनाने 
कोणती काययिाही केली आहे िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हदिािर रािते : (१) होय, 
(२) सदर िकरणी जबाबदार असलेल्या ०८ उमेदिाराींना हद. २३.०९.२०१५ पासून 
ननलींबबत केले असून हद. २८.०९.२०१५ रोजी आरोपपत्र देण्यात आले आहे. तसेच 
१० जबाबदार अधिकाऱयाींपकैी ६ अधिकारी सेिाननिृ् त लाल्यामुळे ्याींचेिर 
कारिाई करता आली नाही उियररत ४ जबाबदार अधिकाऱयाींपकैी २ अधिकाऱयाींिर 
आरोपपत्र बजािण्यात आले आहे. २ अधिकाऱयाींचा खलुासा मागविण्यात आला 
आहे. सदर िकरणामयेये .कूण ७ कमयचाऱयाींना जबाबदार िरण्यात आले आहे. 
यापकैी ५ कमयचारी सेिाननिृ् त लाले असून १ कमयचाऱयाचे ननिन लाले ि १ 
कमयचारी सेिेत काययरत असून ्याींना आरोपपत्र देण्यात आले आहे ि मशस्त ि 
आिेदन काययपयेदतीनुसार ्याींचेिर काययिाही करण्यात येत आहे. तसेच जबाबदार 
अधिकारी / कमयचाऱयाींच्या विरोिात राराींती चकक पोलीस स््ेशन, औरींगाबाद येथे 
िथम खबर रारमाींक १०८५ ते १०९२ नुसार हद. ०५.१२.२०१५ ि हद. ०६.१२.२०१५ 
रोजी भा.द.वि. कलम ४२०, ४६८, ४७१ ि ३४ अन्िये ररतसर गुन्हा दाखल 
करण्यात आलेला आहे. 
(३) िश्न उद्् ाित नाही. 
 

----------------- 
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ओिे िॅम्प (ता.पनिेल, जज.रायगड) येथील खाणिाम बांद िरण्याबाबत 

(१९) *  १५४९१   श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्री.मुझफ्फर 
हुसैन सय्यद : सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) निी मुींबईत कोयना िकल्पग्रस्ताींच्या ओिे कॅम्प (ता.पनिेल, स्ज.रायगड) 
येथे खाणकामाला मसडकोने परिानगी हदली असून येथे दररोज होणाऱया 
स्फो्ामुळे घराला तड े जाऊन येथील रहहिाशाींना बेघर होण्याची िेळ येणार 
असल्याचे माहे जानेिारी, २०१६ मयेये िा ्यादरम्यान ननदशयनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय 
(२) असल्यास, या हठकाणी सु  असलेले खाणकाम बींद करण्याबाबत शासनाने 
कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) ि (२) मकजे ओिे, ता. पनिेल येथील सयवहे नीं. ३५५ 
ि ३५६ मयेये स्जल्हाधिकारी रायगड, उपविभागीय अधिकारी पनिेल ि 
तहमसलदार पनिेल याींनी १९९१-२०१६ या कालाििीत िेळोिेळी सींबींधित यींत्रणाींची 
मान्यता घेिून गकण खननज उ्ख् ाननासाठी सींबींधिताींना परिाने मींजूर केले आहेत. 
    सींबींधित परिानािारकाींनी सींबींधित िाधिकरणाची परिानगी घेिनू गकण 
खननजाच्या उ्खननासाठी स्फो्काींचा िापर केला आहे. 
    सदर खाणीबाबत िाप्तत तरारारीनुसार तहमसलदार पनिेल याींनी केलेल्या 
चककशी ि स्थळपाहणीमयेये िस्ततु खाणकाम िेत्र हे ओिे कॅम्प येथील 
लोकिस्तीपासून सुमारे ५५० मी्र पेिा जास्त अींतरािर आहे. ओिे कॅम्प येथे 
सुमारे ३०० घराींची लोकिस्ती असून, लोकिस्तीच्या मयेयभागी असलेल्या १६ 
घराींना तड ेगेल्याचे ननदशयनास आले आहे. 
  सद्यस्स्थतीत सदर खाणीींमिील उ्खनन बींद आहे. 
(३) िश्न उद्् ाित नाही. 
 

----------------- 
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ठाणे महानगरपाभलिा हद्दीतील खाडी किना-याांिर अनतक्रमण होत असल्याबाबत 

(२०) *  १५६१७   श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  
भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.जगन्नाथ भशांदे :   सन्माननीय महसूल 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे महानगरपामलका हद्दीतील कळिा, खारेगाि, पातलीपाडा, बाळकूम, 
साकेत या पररसरातील खाडी ककना-याींिर डबे्रीजच्या गाड्या ररकाम्या केल्या जात 
आहेत, ्यामुळे नतिराींच्या जींगलाची क्तल होत आहे, तसेच या भागात 
बेकायदा लोपड्या उ्या राहत असल्याचे माहे जानेिारी, २०१६ मयेये िा 
्यादरम्यान ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर खाडी ककनाऱयािर सु  असलेल्या अनतरारमणाला आळा 
घालण्याबाबत शासनाने कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) ठाणे महानगरपामलका हद्दीतील कळिा, खारेगाि, 
पातलीपाडा, बाळकुम, साकेत या पररसरातील खाडी ककनाऱयालगत भराि होत 
असल्याचे ननदशयनास आले असून सदर हठकाणी अनधिकृत लोपड्या उ्या राहत 
असल्याचे ननदशयनास आले नाही.  
(२)  सदर हठकाणी डबे्रीज ्ाकून नैसधगयक िनस्पती नष् करणाऱया 
यवयक्तीींवि येद तहमसल कायायलय, ठाणे याींच्यामाफय त सींबींधित पोलीस स््ेशन 
मयेये पयायिरण सींरिण अधिननयम १९८६ अींतगयत गुन्हे दाखल करण्यात आले 
आहेत. 
(३) िश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
मौजे िोलोरी (ता.खामगाांि जज.बुलडाणा) येथे िीज देयिे  

भरणा िें द्र सुरु िरण्याबाबत 

(२१) *  १६५८३   श्री.पाांडुरांग फुां डिर :   सन्माननीय ऊजाच मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मकजे कोलोरी (ता.खामगाींि, स्ज.बुलडाणा) येथे िीज देयक भरणा कें द्र सु  
करण्याबाबतच्या मागणीचा िस्ताि काययकारी अमभयींता याींनी शासनाकड े
पाठविला आहे, हे खरे आहे काय, 



22 

(२) असल्यास, िीज देयके भरणा कें द्र सु  करण्यास बलुडाणा अबयन को-सप 
रेारडी् सोसा. याींनी सहमती पत्र हदले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरच्या िस्तािास मींजूरी देऊन मकजे कोलोरी अींतगयत येणा-या 
२७ खेडयाींच्या विद्युत देयक भरण्यासाठी होणा-या गैरसोयीपासून दरू 
करण्याबाबत शासनाने कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) काययकारी अमभयींता, खाींमगाि याींनी याबाबतचा 
िस्ताि अधििक अमभयींता, बुलडाणा याींचेमाफय त महावितरणच्या अकोला 
पररमींडळ कायायलयास सादर केला होता. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) सदर िस्तािामयेये “सदर सींस्था आधथयकदृष्या सिम असल्याचे हदसून येत 
नाही तसेच सींस्थेच्या पो्ननयमाींमयेये िीज बबल स्स्िकृती करण्याचा उल्लेख 
नाही, इ.” त्रु् ी आढळून आल्या असून सदर त्रु् ीींची पतुयता करण्याबाबत अधििक 
अमभयींता, बुलडाणा याींनी सींबींधिताींना हदनाींक १५.०३.२०१६ च्या पत्रान्िये कळविले 
आहे. 
(४) िश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
जे.एस.डब्लू. इ्पात (जज. रायगड) या िां पनीला िोट्यिधी  

रुपयाांची िीज शुल्ि माफी देण्यात आल्याबाबत 
(२२) *  १६७०८   श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई 
जगताप, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांहदप बाजोररया, श्री.हेमांत टिले, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.किरण पािसिर, श्री.अननल भोसले, श्री.जयिांतराि जाधि :  ताराांकित प्रश्न 
क्रमाांि १२९०६ ला हदनाांि १८ डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत: 
सन्माननीय ऊजाच मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) ऊजाय मींत्रालयाचे सधचि श्री.मुकेश भुल्लर याींनी जे..स.डब्ल्यू. इस्पात या 
कीं पनीला ५७२ को्ी  पयाींची िीज शुल्क माफी हदली, ही िीज शुल्क माफी 
ननयम डािलून हदल्याचा अमभिाय नोंदित, या िकरणाची चककशी 
महालेखापालाींकडून करण्यात यािी तसेच हा ननणयय घेताना वििी ि न्याय 
विभागाच्या सुचनाही डािलण्यात आल्या असून, वि्त विभागालाही डािलून हा 
ननणयय घेण्यात  आला असल्याबाबतचा अमभिाय वि्त विभागाने नोंदविला 
असल्याचे माहे जानेिारी, २०१६ मयेये िा ्यादरम्यान ननदशयनास आली, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, ऊजाय विभागाने जे.सडब्ल्य ू इस्पात या कीं पनीला ५७२ को्ी 
 पयाींची िीज शुल्क माफी देण्याचा अयेयादेश हदनाींक २६ सगस््, २०१५ रोजी 
काढला, परींत ु दोन महहन्याींनी ्यास स्थधगतीही हदली असे असताींना वि्त 
विभागाने िरीलिमाणे अमभिाय मलहहण्याची सियसािारण कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, वि्त विभागाने िीज शुल्क माफीची आकडिेारी महावितरणकड े
उपलब्ि नसल्याबाबत खेद यवयक्त क न िीज शुल्क माफीचा ननणयय घेण्यापूिी 
तो विषय मींत्रीमींडळापढेु नेण्यात यािा अशी सूचना वििी ि न्याय, वि्त ि 
उद्योग विभागाने यापिूीच लेखी कळिनूही ऊजाय विभागाने ्याकड ेपूणयत: दलुयि 
केल्याबाबतच्या अमभिायािर ऊजाय विभागाने काय कारिाई केली िा करण्यात 
येणार आहे, 
(४) असल्यास, िीज शुक्ल माफीचा ननणयय घेण्यासाठी महाराषर इलेस्क्रसी्ीचा 
(ॲक्् ५ अ) नुसार नो्ीकफकेशन जारी करणे अमभिेत असतानाही ते करण्यात 
आले नसून हा ननणयय पुणयपणे बेकायदेशीरपणे, ननयम ि िोरणाींचे उल्लींघन 
केल्याने उक्त िकरणी शासनाने कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) असल्यास, यािकरणी शासनाने चककशी केली आहे काय, चककशीत काय 
आढळून आले ि ्यानुसार यािकरणी जबाबदार असणाऱया सींबींधिताींिर शासनाने 
कोणती कारिाई केली िा करण्यात येते आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे नाही. परींतु या ि अशा अन्य विशाल 
उद्योगाींना देण्यात आलेल्या विद्यतु शुल्क सिलतीपो्ी शासनास ककती 
महसुलास मुकािे लागले, हे तपासण्यासाठी त्रयस्थ लेखापरीिण सींस्थेकडून (उदा. 
महालेखापाल सारख्या) लेखापरीिण होणे आिश्यक आहे, असे अमभिाय वि्त 
विभागाने हदले होते. 
(२) सींबींधित आदेशास स्थधगती हदल्यानींतर वि्त विभागाने उपस्स्थत केलेल्या 
मुद्दयाींचे ननराकरण क न िकरण सहमतीसाठी वि्त विभागाकड ेपाठविले असता 
्यािर वि्त विभागाने िरीलिमाणे अमभिाय हदले आहेत. 
(३), (४) ि (५) विद्यतु शुल्क माकफच्या अशा िकरणाची भविषयात पनुरािृ् ती 
होऊ नये यासाठी उद्योग, ऊजाय ि कामगार विभागाींतगयत चककशीची काययिाही 
सु  आहे. 
(६) िश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
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मुांबईतील शक्ती भमलचा भुखांड शासनाने ताब्यात घेण्याबाबत 

(२३) *  १६७२३   श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, श्री.सांजय 
दत्त :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ८३८४ ला हदनाांि २३ जलैु, २०१५ रोजी हदलेल्या 
उत्तराच्या सांदभाचत:    सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील महालक्ष्मी येथील शक्ती ममलचा भूखींड शासनाने ताब्यात घेण्याची 
काययिाही गेल्या काही िषायपासून िलींबबत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या िकरणी काही अननयममतता लाल्याचे ननदशयनास आलेले आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चककशी केली आहे काय, ्यात काय आढळून 
आले आहे ि तद्नुसार कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) असल्यास, उक्त भूखींड शासनाच्या ताब्यात घेण्याबाबतची सद्यस्स्थती काय 
आहे ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२), (३) ि (४) लोअर परेल महसूल विभागातील 
भूकर रार.६५ या श्री.शक्ती ममल्स मल. याींना शासकीय भाडपेट्टयाने हदलेल्या 
ममळकतीची भाडपेट्टा नतुनीकरणाची मागणी शासन आदेश हदनाींक १०.८.२०१४ 
अन्िये अमान्य क न सदर ममळकत शासनाकड े ननहहत करण्याचे आदेशीत 
केलेले आहे. ्यानुसार स्जल्हाधिकारी कायायलयामाफय त हदनाींक २५.८.२०१४ रोजी 
सदर ममळकतीचा कागदोपत्री ताबा घेण्यात आला असून या ममळकतीच्या 
ममळकत पबत्रकेिरील श्री.शक्ती ममल्स ्मल. याींचे नाींि कमी करण्यात आले आहे. 
शासनाच्या िर उल्लेणखत हदनाींक १०.८.२०१४ च्या आदेशावि धती मा.मुींबई उच्च 
न्यायालयात रर् याधचका दाखल लाली असून ्यामयेये मा.उच्च न्यायालयाने 
हदनाींक १५.९.२०१४ च्या आदेशान्िये शासनाने पढुील आदेश पारीत क न नयेत, 
असे आदेमशत केलेले आहे. 
 

----------------- 
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अहमदनगर, नाभशि, पुणे, सोलापूर ि सातारा या  
महामागाचिरील अिैध दारूविक्री बांद िरण्याबाबत 

(२४) *  १७०२६   श्रीमती हु्नबानू खभलफे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई 
जगताप :   सन्माननीय राज् य उत् पादन शुल् ि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) पुणे-नामशक, सोलापूर, पुणे-अहमदनगर तसेच पुणे-सातारा या महामागायिरील 
अनेक ढाब्याींिर परिानगी नसतानाही दा  विरारी होत असल्याचे माहे जानेिारी, 
२०१६ मयेये िा ्यादरम्यान ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या अिैि दा विरारीला आळा घालण्यासाठी शासनाने कोणती 
काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) स्जल््यातील भरारी पथके ि काययकारी अधिकारी याींचेकडून िेळोिेळी 
महामागायिर अििै दा  विरारी, िाहतकू होणार नाही याची दिता घेतली जाते. 
्याचिमाणे ्ोलनाक्यातील िाहनाींची तपासणी केली जाते. तसेच काययिेत्रात 
रात्रीची गस्त घालून परराज्यातील मद्याची अिैि िाहतकू ि विरारी होणार नाही 
याबाबत दिता घेण्यात येते. महामागायिरील ढाबे, हॉ्ेल्स इ.ची कसून तपासणी 
करून अिैि मद्य विरारी होत असल्याचे आढळून आल्यास सींबींधिताींिर 
ननयमाींनुसार कायदेशीर कारिाई करून अिैि मद्य विरारी होणार नाही यासाठी 
दिता घेतली जाते. पोलीस विभाग ि राज्य उ्पादन शुल्क विभाग सींयुक्तरर्या 
विशेष मोहहमा राबिून कारिाई करण्यात येते. 
(३) िश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
चाांदरू रेल्िे (जज. अमरािती) तालुक्यात िृषी 

पांपासाठी िीज जोडणी भमळण्याबाबत 
(२५) *  १७०४५   श्री.हररभसांग राठोड, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई 
जगताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, डॉ.सुधीर ताांबे :   सन्माननीय ऊजाच मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) चाींदरू रेल्िे (स्ज. अमरािती) तालुक्यात सन १९६६ मयेये कृषी पींपासाठी िीज 
जोडणी ममळािे यासाठी पैसे भ नही ्याींना िीज जोडणी ममळाले नसल्याचे माहे 
जानेिारी, २०१६ मयेये िा ्यादरम्यान ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर शेतकऱयाींना कृषीपींपासाठी िीज जोडणी देण्याबाबत शासनाने 
कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे नाही. माचय २०१२ ि ्या अगोदर पैसे 
भरलेल्या ग्राहकाींपकैी .कही ग्राहक िीज जोडणीसाठी मशल्लक नाही, तथावप, 
चाींदरू रेल्िे उपविभागातील िषय २०१२-१३ मयेये पैसे भ न िलींबबत ग्राहक ९३, 
िषय २०१३-१४ मिील ११५, िषय २०१४-१५ मिील ९६ ि सन २०१५-१६ मिील 
फेब्रिुारी, २०१६ अखेर २१२ असे .कूण ५२० ग्राहक पैसे भ न िलींबबत आहेत. 
(२)  कृषी विशेष पॅकेजअींतगयत विदभय ि मराठिाडयासाठी  . ८१९ को्ी  पयाींची 
सन २०१५-१६ च्या अथयसींकल्पात तरतदु केली असून यापैकी अमरािती 
स्जल््यास  . ९८.१८ को्ी .िढा ननिी वितरीत करण्यात आला आहे. ्यापैकी 
 . ८६.१६ को्ीींचे ननविदा काढून कायायदेश देण्यात आले असून कामे 
िगतीपथािर आहेत. िषय २०१५-१६ मयेये फेब्रिुारी, २०१६ अखेर चाींदरू रेल्िे 
उपविभागात ४४६ ि अमरािती स्जल््यात ५८७४ कृषीपींपाींना िीज जोडण्या 
देण्यात आल्या आहेत. 
(३) िश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
पारांपाररि मजच्िमार समाज आधथचि दृष्ट्टया धोक्यात आल्याबाबत 

(२६) *  १७११०   श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, श्री.सांजय 
दत्त, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय मत््य व् यिसाय मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  शासनाने १०० हेक््रपयतंचे सिय तलाि ग्रामपींचायतीना हस्ताींतररत क न 
मच्िीच्या मललािाचा अधिकार ग्रामपींचायतीींना हदल्याने मललाि पयेदतीच्या 
पैशाींचा स्पिेमयेये पारींपाररक मस्च्िमार समाज आधथयक दृष्या िोक्यात आल्याचे 
माहे ड्रडसेंबर, २०१५ मयेये िा ्यादरम्यान ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, पारींपाररक मस्च्िमार समाजाच्या आधथयक सुरक्षिततेच्या दृष्ीने 
शासनाने कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथराि खडसे : (१) नाही, हे खरे नाही. 
(२) ि (३) िश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
पांढरपूर ि मांगळिेढा (जज.सोलापूर) तालुक्यात अिैध  

िाळू उत्खनन होत असल्याबाबत 

(२७) *  १७१४८   श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई 
जगताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पींढरपूर ि मींगळिेढा (स्ज.सोलापूर) या तालुक्यातील मसमेिरून िाहणाऱया 
गींगा नदीतील अनेक पॉईं्चे िाळू मललाि कराियाचे असल्यास ्या गािाींच्या 
ग्रामपींचायतीची िाळू उपसा करण्याबाबतचे मान्यतेचा ठराि आिश्यक असतानाींही 
मान्यतेचा ठराि न घेताच स्जल्हा अधिकारी, सोलापूर याींनी मोठ्या िमाणात 
िाळू उपसा करून मललाि करण्यात आल्याच्या िकाराबाबत स्थाननक 
लोकिनतननिीींनी माहे जानेिारी, २०१६ मयेये िा ्यादरम्यान मा.महसूल मींत्री ि 
मा.पयायिरण मींत्री याींना लेखी ननिेदन हदले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िाळू उपसा करण्यात येत असल्यामुळे पयायिरणाचा समतोल 
बबघडत असल्याने गािकऱयाींनी िाळू उपसण्याकररता तीव्र विरोि करण्यात 
आल्याने पोलीसाींकडून ्याींना मारहाण करण्यात येिनू बेकायदेशीर िाळू उपसा 
सुरू ठेिण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िाळू उपसा ्िरीत बींद करण्याबाबत तसेच ग्रामपींचायतीचा िाळू 
उपसा करण्याबाबतचा ठराि नसतानाही ि गािकऱयाींचा विरोि असून िाळू उपसा 
करणाऱया दोषी अधिकारी/कमयचारी याींचेिर कारिाई करण्याबाबत शासनाने 
कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) अशा स्ि पाची ननिेदने िाप्तत लाली आहेत. 
(२) ि (३) हे खरे नाही. पींढरपूर ि मींगळिेढा तालुक्यातील िाळूग्ाींचे मललाि 
शासन ननणयय १२/०३/२०१३ अन्िये विहहत रेती/िाळू िोरणानुसार सिय सींबींधित 
विभागाींच्या परिानलया घेऊन करण्यात आले आहेत. 
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     तथावप, लोकिनतननिी तसेच गािकऱयाींच्या ननिेदनाच्या अनषुींगाने िस्ततु 
िकरणी सिय सींबींधिताींची सुनािणी घेण्यात आली असून, सदर िकरणातील सिय 
बाबीींची तपासणी क न, उधचत ननणयय घेण्यात येईल. 
(४) िश्न उद्् ाित नाही. 

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

महावितरण, महापारेषण आणण महाननभमचती या िां पन्याांमध्ये  
प्रिल्पग्र्ताांना नोिऱयाांमध्ये आरक्ष ण देण्याबाबत 

(२८) *  १७२२४   श्री.जनादचन चाांदरूिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई 
जगताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.माणणिराि ठािरे, 
श्री.शरद रणवपसे :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १२९०८ ला हदनाांि १८ डडसेंबर, २०१५ 
रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:    सन्माननीय ऊजाच मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्याच्या ऊजाय विभागाच्या महावितरण, महापारेषण आणण महाननममयती या 
तीन कीं पन्याींमयेये िकल्पग्रस्ताींना नोकऱयाींमयेये ५० ्क्के आरिण देऊन ्याींना 
विमशष् कालमयायदेत सामािनू घेण्याचे िोरण स्िीकारले जाणार असल्याचे माहे 
जानेिारी, २०१६ मयेये िा ्या दरम्यान ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर िोरणािर ननणयय घेऊन शासनाने उपरोक्त िकल्पग्रस्ताींना 
नोकऱया देण्याबाबत कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे नाही, महाननममयती, महावितरण ि 
महापारेषण या कीं पन्याींमिील िगय ३ ि िगय ४ सींिगायतील पदाींच्या सरळसेिा 
भरतीमयेये .कूण ररक्त पदाींच्या ५० ्क्के जागा िकल्पग्रस्ताींसाठी आरक्षित 
ठेिण्याबाबतचा िस्ताि महाननममयती कीं पनीकडून िाप्तत लालेला आहे. 
(२) िश्न उद्् ाित नाही. 
(३) िश्न उद्् ाित नाही. 
 

----------------- 
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पुणे शहरातील मल्टीप्लेक्सने िरमाफी असताांनाही  
बेिायदेशीरपणे िरमणिू िर िसूली िेल्याबाबत 

(२९) *  १७६२३   श्री.सांहदप बाजोररया, श्री.हेमांत टिले, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.किरण पािसिर, श्री.अननल भोसले :   सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे शहरातील मस्ी िाईड कोथ ड ि सातारा ई स्क्िेअर, आयनॉक्स, गोल्ड 
ॲडलॅब, मींगला, गोल्ड बबग मसनेमा इ.मल््ीप्तलेक्सनी करमाफी असतानाही, 
बेकायदेशीरपणे करमणकू कर िसूल करून शासनाचा रूपये ६८ को्ी ६५ लाखाींचा 
महसूल बुडिला असून, सदर िसुलीस मा.महसूल मींत्री याींनी स्थधगती हदल्याची 
बाब माहे जानेिारी, २०१६ मयेये िा ्यादरम्यान ननदशयनास आली, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, करमणकू कर अधिकारी गीताींजली मशके याींनी हदलेल्या नो्ीसीला 
मल््ीप्तलेक्सिाल्याींनी अनतररक्त स्जल्हाधिकारी ि विभागीय आयुक्ताींकड े केलेले 
अपील फे्ाळण्यात येऊन सदर कर भरण्याबाबत मल््ीप्तलेक्सिाल्याींना हदलेल्या 
नो्ीसा योलय असल्याबाबत ननकाल हदला, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर मल््ीप्तलेक्स चालकाींनी बेकायदेशीर िसूल केलेला कर 
शासनाकड े यवयाजासह भरणे अपेक्षित असताना मा.महसूल मींत्री याींनी स्थधगती 
देण्याची सियसािारण करणे काय, तसेच या िकरणी कर बुडविलेल्या मल््ीप्तलेक्स 
िारकाींबरोबर मा.महसूल मींत्री याींनी ककती िेळा सुनािणी घेतली आहे, नसल्यास, 
का नाही, तसेच सदर स्थधगती न उठविण्याची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चककशी केली आहे काय, चककशीत काय 
आढळून आले, 
(५) असल्यास, तद्नुसार शासनाने कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२), (३), (४) ि (५) िश्नािीन बहुविि धचत्रप्गहृ 
सींकुलाींनी करमणकू शुल्क माफीच्या कालाििीत िेिकाींकडून जी गैरिाजिी 
लाभाची रक्कम िसूल केली आहे. ती रक्कम शासन जमा करणेबाबत अपर 
स्जल्हाधिकारी (करमणकू शुल्क), पुणे याींनी िथम सींबींधिताींना नो्ीसा हदल्या ि 
तद्नींतर, हदनाींक ३०/३/२०१३ रोजी आदेश हदले होते. 
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     अपर स्जल्हाधिकारी (करमणकू शुल्क), पुणे याींच्या सदर आदेशाींवि धती 
सींबींधित बहुविि धचत्रप्गहृ सींकुल मालकाींनी विभागीय आयुक्त, पुणे याींच्याकड े
दाखल केलेले अवपल अजय विभागीय आयकु्त, पुणे याींनी हदनाींक २९/४/२०१४ च्या 
आदेशाींन्िये अमान्य क न अपर स्जल्हाधिकारी (करमणकू शुल्क), पुणे याींचे 
हदनाींक ३०/३/२०१३ चे िरील आदेश कायम केलेत. 
     सदर िकरणी बहुविि धचत्रप्गहृ सींकुल मालकाींनी शासनाकड े दाखल 
केलेल्या अपीलाींच्या अनुषींगाने त्कालीन मा.मींत्री (महसूल) याींनी पाररत केलेल्या 
हदनाींक १/७/२०१४ च्या आदेशाींन्िये विभागीय आयुक्त, पुणे याींच्या हदनाींक 
२९/४/२०१४ च्या सदर आदेशाींना स्थधगती देण्यात आली आहे. 
     िस्ततु िकरणी हद.९/२/२०१६ रोजी मा.मींत्री (महसूल) याींच्या न्यायालयात 
सुनािणी आयोस्जत करण्यात आली होती. सदर सुनािणीिरील काययिाही अद्याप 
पुणय यवहाियाची आहे. सदर िकरणी दोन्ही बाजूींचे म्हणणे ऐकूण घेऊन विहीत 
ननयमाींनुसार आिश्यक ती पढुील काययिाही करण्याचे ननयोस्जत आहे. 
(६) िश्न उद्् ाित नाही. 

------------------ 
नागपूर शहरात िाहनाांिर फॅन्सी नांबर प्लेट लािण्यास बांदी घालण्याबाबत 

(३०) *  १७६८०   श्री.प्रिाश गजभभये, श्री.रामराि िडिुते, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.सांहदप बाजोररया : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) नागपूर शहरात दादा मामा फॅन्सी नींबर प्तले् लािण्यास बींदी घालण्याचे 
आदेश नागपूर खींडपीठामाफय त माहे जानेिारी, २०१६ मयेये िा ्यादरम्यान हदले 
असल्याचे ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर आदेशाची अींमलबजािणी होणेबाबत शासनाने कोणती 
काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हदिािर रािते : (१) होय. 
(२) िादेमशक पररिहन कायायलय नागपूर (शहर) िायिेुग पथकामाफय त फॅन्सी नींबर 
प्तले् लािणाऱया िाहनाींची तपासणी करण्यात येते. तपासणीत दोषी आढळून 
येणाऱया िाहनाींना िनतिेदन जारी करून िाहन अ्काऊन ठेिण्यात येते. दींडाची 
रक्कम िसूल करून िाहनाींची नींबरप्तले् बदलविल्यानींतर िाहन मुक्त करण्यात येते. 
(३) िश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
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नाांदगाांि (जज.नाभशि) तालुक्यातील तहभसलदार याांनी बेिायदेभशरपणे 
जभमनी बाांधिाम व्यिसानयिाांच्या नािे िेल्याबाबत 

(३१) *  १८३०९   डॉ.अपूिच हहरे :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ९०२७ ला हदनाांि   
३० जुलै, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:    सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नाींदगाि (स्ज.नामशक) तालुक्यात इनामितन ि शतीच्या जममनीबाबत 
अधिकार नसताींना निीन शतीच्या भोगि्ादार िगय-२ च्या शते जममनीच्या खरेदी 
विरारीस परिानगी हदल्यािकरणी सींबींधित तहमसलदार याींना ननलींबबत करण्यात 
येिनू विभागीय चककशी िस्थावपत करण्यात आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यािकरणी सींबींधित अन्य अधिकारी ि कमयचारी याींची देखील 
जबाबदारी ननस्श्चत करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, सींबींधित ननलींबबत तहमसलदार, श्री.सुदाम महाजन याींची विभागीय 
चककशी करण्यात आली आहे काय, चककशीत काय ननषपन्न लाले ि यािकरणी 
कोणकोण दोषी असल्याचे आढळून आले आहे ्यानुसार सींबींधित दोषीींिर कोणती 
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२) ि (३) िश्नािीन िकरणी श्री. सुदाम 
महाजन,  त्का. तहमसलदार, नाींदगाींि, स्ज.नामशक याींना हदनाींक ०६.०७.२०१५ 
च्या आदेशान्िये शासन सेिेतनू ननलींबबत करण्यात आले आहे तसेच ्याींनी 
केलेल्या अननयममततेच्या अनुषींगाने  श्री. महाजन याींच्यावि येद शासन ज्ञापन 
हदनाींक १६.०३.२०१६ अन्िये विभागीय चककशीची काययिाही सु  करण्यात आली 
आहे. 
(४) िश्न उद्् ाित नाही. 
 

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



32 

ररक्ष ा/टॅक्सी िाहन परिाना ि नतुनीिरण शुल्िात  
िाढ िरण्याच्या घेतलेल्या ननणचयाबाबत 

(३२) *  १८५२९   अॅड.ननरांजन डािखरे :   सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) शासनाने िाहन परिाना शुल्कात िाढ करण्याचा ननणयय हदनाींक १० फेब्रुिारी, 
२०१६ रोजी िा ्यासुमारास घेतला असल्याचे तसेच नयवया शुल्कानुसार ररिा 
परिाना मुींबई महानगर िाधिकरणाच्या काययिेत्रासाठी  पये १५ हजार तर ्ॅक्सी 
परिाना  पये २५ हजार इतका करण्यात येऊन विविि परिान्याींच्या शुल्कामयेये 
देखील िाढ करण्यात आल्याचे हदनाींक १३ फेब्रुिारी, २०१६ रोजी िा ्यासुमारास 
ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, िाहन परिानाच्या शुल्कात मोठ्या िमाणात िाढ केल्यामुळे मुींबई 
ि ठाणे पररसरातील ्ॅक्सी चालक-मालक सींघ्ना ि ररिा चालक-मालक 
सींघ्नाींनी यास विरोि केला असून सदरचे शुल्क पूिीच्याच दराने आकारण्यात 
यािे, अशी मागणी शासनाकड े लेखी ननिेदनाद्िारे केली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, मोठ्या िमाणात िाहन परिाना शुल्कामयेये िाढ करण्याची कारणे 
काय आहेत, 
(४) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चककशी केली आहे काय, चककशीत काय 
आढळून आले तद्नुसार ्ॅक्सी/ररिा चालक-मालक सींघ्नाींकडून शासनाकड ेसादर 
करण्यात आलेल्या ननेिेदनाच्या अनषुींगाने शासनाने कोणती काययिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
श्री. हदिािर रािते : (१) ि (२) हे खरे आहे. 
      शासन अधिसूचना हदनाींक १०.२.२०१६ नुसार महाराषर मो्ार िाहन 
ननयम, १९८९ च्या ननयम ७५ मिील परिान्याींच्या विविि शुल्काींमयेये िाढ 
करण्यात आली आहे. 
(३) शासन अधिसूचना हदनाींक २४.६.२०१३ अन्िये महाराषर मो्ार िाहन ननयम, 
१९८९ च्या विविि शुल्कात िाढ करण्यात आली होती. 
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     कें द्रीय मो्ार िाहन ननयम ि महाराषर मो्ार िाहन ननयमातील विहहत 
केलेल्या शुल्काची रक्कम अ्यींत तु् पुींजी ि अपुरी असल्याने जनतेस उ्तम 
िकारच्या सोयी सुवििा, जलद सेिा ि ्या अनुषींगाने विभागाच्या पायाभूत 
सुवििाींमयेये िाढ करून सींगणकीकरणाद्िारे घरपोच सुवििाींची ननममयती 
करण्यासाठी तसेच आस्थापना विषयक खचय, पायाभूत सुवििाींच्या खचायत लालेली 
िाढ, सींगणकीकरण, सींगणकीकृत मानिी हस्तिेपरहीत चाचणी पथ उभारणे, 
िाहन तपासणीसाठी आिनुनक तपासणी कें द्राची ननममयती, ग्राहक ननदेशाींकाींत 
लालेली िाढ, िाहनाींच्या ककीं मतीत लालेली िाढ, रस््याींच्या ननममयती ि द ुस्ती 
खचायत लालेली िाढ, िाढ्या िाहन सींख्येच्या िमाणात अनतररक्त िायिेुग 
पथकाींची ननममयती करणे या बाबी विचारात घेऊन सदर शुल्कामयेये िाढ करण्यात 
आली. 
(४) परिान्याींच्या विविि शुल्कात लालेली िाढ अन्यायकारक असून ती कमी 
करािी या मागणीसाठी महाराषर राज्य रक, ्ेम्पो, ा्ँकसय, बस िाहतकू महासींघ, 
मुींबई याींनी हदलेल्या ननिेदनाच्या अनुषींगाने मा.मींत्री (पररिहन) याींचे 
अयेयितेखाली महाराषर राज्य रक, ्ेम्पो, ा्ँकसय, बस िाहतूक महासींघ, मुींबई 
याींचे समिेत हदनाींक ०५/०३/२०१६ रोजी पररिहन आयुक्त कायायलयात बैठक 
सींपन्न लाली. सदर बठैकीत लालेल्या चचेअींती मा.मींत्री (पररिहन) याींनी िाढीि 
शुल्काबाबत पनुवियचार करण्याचा ननणयय घेण्यात आला आहे. 
(५) िश्न उद्् ाित नाही. 
 

----------------- 
िरुड (जज.अमरािती) तालुक्यामध्ये अिधैररत्या गौण 

 खननजाचे उत्खनन होत असल्याबाबत 

(३३) *  १८६३५   प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े श्री.जनादचन चाांदरूिर, श्री.हररभसांग राठोड :   
सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ि ड (स्ज.अमरािती) तालुक्यामयेये गकण खननजाच्या उ्खननािर बींदी 
असली तरी महसूल विभागाच्या दलुयिामुळे मोठ्या िमाणात गकण खननजाचे 
उ्खनन क न रात्रीच्या िेळी ्याची िाहतकू करीत असून शासनाचा लाखो 
 पयाींचा महसूल बडुत असल्याचे माहे सक््ोबर, २०१५ मयेये िा ्या दरम्यान 
ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चककशी केली आहे काय, चककशीत काय 
आढळून आले ि तद्नुसार गकण खननजाच्या उ्खननाला आळा घालण्याबाबत 
शासनाने कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) ि (२) िरूड तालुक्यात गकण खननजाच्या अिैि 
उ्खनन ि िाहतकूीस आळा घालण्यासाठी भरारी पथके नेमण्यात आली असून, 
सदर पथकाींमाफय त माहे सक््ोबर, २०१५ मयेये १० िाहनाींिर दींडा्मक कारिाई 
करून रू १,३६,०००/- इतका दींड िसूल करण्यात आला आहे. 
     तसेच, सन २०१५-१६ मयेये िरूड तालुक्यात गकण खननजाच्या अििै 
उ्खनन/िाहतकुीच्या .कूण ७६ िकरणाींत रू १४,५२,४२७/- इतका दींड िसूल 
करण्यात आलेला आहे ि ३ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. 
(३) िश्न उद्् ाित नाही. 
 

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

सातारा जजल््यातील उरमोडी पांपहाऊससाठी दहा  
िेव्हीची अनतररक्त विद्यतु लाईन टािण्याबाबत 

(३४) *  १८७८६   श्री.आनांदराि पाटील, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.सांजय 
दत्त :   सन्माननीय ऊजाच मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सातारा स्जल््यातील उरमोडी पींपहाऊससाठी दहा केयवहीची अनतररक्त विद्युत 
लाईन ्ाकािी लागणार आहे ि ्यासाठी पाच को्ी ड्रडपॉली् द्यािे लागणार 
असल्याचे माहे सप्त े्ंबर, २०१५ मयेये िा ्या दरम्यान ननदशयनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चककशी केली आहे काय, चककशीत काय 
आढळून आले, 
(३) तद्नुसार उक्त रक्कम उरमोडीींच्या ननिीतनू भरण्यात यािी ककीं िा उक्त 
िकरणी ड्रडपॉली् यवयिस्था करण्याबाबत शासनाने कोणती काययिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) सातारा स्जल््यातील उरमोडी उपसा जलमसींचन 
योजनेस अनतररक्त िीज परुिठा करण्यासाठी महापारेषण कीं पनीच्या पायाभूत 
सुवििा िणालीमयेये सुिारणा करण्याची आिश्यकता असून ्यासाठी अींदास्जत 
खचय  .५ को्ी इतका आहे. 
(२) ि (३) महापारेषण कीं पनीकडून सदरहू योजनेच्या अनतररक्त िीज भाराकररता 
ग्रीड जोडणीसाठी आिश्यक रक्कमेचा भरणा करण्याबाबत उरमोडी उपसा 
जलमसींचन कायायलयास हदनाींक २५.२.२०१६ रोजी कळविण्यात आले आहे. सींबींधित 
कायायलयाकडून सदर रक्कमेचा भरणा केल्यानींतर महापारेषण कीं पनीकडून पुढील 
काययिाही करण्यात येईल. 
(४) िश्न उद्् ाित नाही. 

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

अनुसूधचत जाती-जमाती प्रिगाचतील लोिाांना दधुाळ जनािराांचे 
 िाटप िरण्यात येणाऱया योजनेतनू िगळल्याबाबत 

(३५) *  १८७८९   श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.सुभाष झाांबड :   
सन्माननीय पशुसांिधचन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) शासनाच्या कृषी ि पशुसींिियन विभागाच्याितीने दरिषी अनुसूधचत     
जाती-जमाती ििगायतील लोकाींना दिुाळ जनािराींचे िा्प करण्यात येते, या 
योजनेतनू पस्श्चम महाराषरातील साींगली, सातारा, कोल्हापूर ि पुणे या 
स्जल््याींना तसेच मुींबई ि अहमदनगर या स्जल््याींना हेतु पुरस्पर िगळले जात 
असल्याचे माहे नोयवहेंबर, २०१५ मयेये िा ्या दरम्यान ननदशयनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चककशी केली आहे काय, चककशीत काय 
आढळून आले ि तद्नुसार उक्त स्जल््यात दिुाळ जनािराींचे िा्प योजना 
कायायस्न्ित करण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) हे खरे नसून, स्जल्हास्तरीय अनुसूधचत जाती 
उपयोजना (विघयो) /आहदिासी उपयोजना/आहदिासी िेत्राबाहेरील उपयोजनेंतगयत 
२ दभु्या जनािराींचे ग् िा्प करणे ही योजना सन २०१०-११ पासुन 
आजतागायत राबविण्यात येत असून याअींतगयत अनुसूधचत जाती ि जमातीच्या 
लाभाथ्यानंा लाभ देण्यात येत आहे. महाराषर नागरी िेत्रामयेये गुरे पाळणे ि 
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्याींची ने आण करणे (ननयींत्रण) अधिननयम, १९७६ अन्िये मुींबई ि मुींबई 
उपनगर स्जल््याच्या सींपुणय िेत्रास हदनाींक ०१.०७.२००६ पासुन िनतवषयेद िेत्र 
म्हणनु घोवषत केलेले असल्यामुळे मुींबई ि मुींबई उपनगर हे दोन स्जल्हे सदर 
योजनेतनू िगळण्यात आलेले आहे. 
     राज्यात दिु उ्पादनास चालना देण्यासाठी ६ दिुाळ सींकरीत गाई/म्हशीींचे 
ग् िा्प करणे ही नाविण्यपुणय राज्यस्तरीय योजना (अनुसूधचत जाती 
उपयोजना ि आहदिासी िेत्र उपयोजना) राज्यात सन २०११-१२ पासुन 
राबविण्यात येत असून, मा.मींत्रीमींडळाने घेतलेल्या ननणययानुसार सन २०१२-१३ 
पासून राज्यातील जे स्जल्हे दलुिो्पादनात स्ियींपुणय आहेत असे स्जल्हे िगळून 
सदरची योजना राबिाियाची असल्याने दलुिो्पादनात स्ियींपुणय असलेल्या पुणे, 
सातारा, साींगली, सोलापूर, कोल्हापूर आणण अहमदनगर या ६ तसेच, मुींबई ि 
मुींबई उपनगर या स्जल््याींमयेये सदरची योजना राबविली जात नाही. 
(२) ि (३) िश्न उद्् ाित नाही. 
 

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

पांढरपूर (जज.सोलापूर) तालुक्यातील नदीिाठच्या गािाांना िीज पुरिठा देण्याबाबत 

(३६) *  १९०३०   श्री.दत्तात्रय सािांत :   सन्माननीय ऊजाच मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) पींढरपूर (स्ज.सोलापूर) तालुक्यातील भीमा नदीच्या डायवया तीरािरील गुरसाळे, 
भ्ुींबरे, धचींचोळी भोसे, येथील शतेकऱ याींनी भीमा नदीतनू वपण्यासाठी ि 
जनािराींसाठी पाणी ममळािे यासाठी या नदीकाठच्या गािाींना २ तास विद्यतु 
पुरिठा करण्याबाबत स्जल्हाधिकारी (सोलापूर), तहसीलदार (पींढरपूर), िाींताधिकारी 
(पींढरपूर) याींना माहे जानेिारी ि फेब्रिुारी, २०१६ मयेये िा ्यादरम्यान लेखी 
ननिेदने सादर करून मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चककशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चककशीत काय आढळून आले, तद्नुसार उपरोक्त नदीकाठच्या 
गािाींना िीज पुरिठा देण्याबाबत शासनाने कोणती काययिाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे. 
(२) होय, चककशी करण्यात आली आहे. 
(३) उजनी जलाशयामिून भीमा नदीपात्राद्िारे सोलापूर शहरासाठी औज 
बींिाऱयामयेये िेळोिेळी पाणी सोडण्यात येते. ्या दरम्यान सोडण्यात आलेल्या 
पाण्याचा िापर इतर कारणाींसाठी होऊ नये, या दृष्ीने मा.स्जल्हाधिकारी, सोलापूर 
याींचेकडून भीमा नदीकाठचा विद्यतु पुरिठा पूणयपणे खींडीत करण्याचे आदेश 
पाररत केले जातात. औज बींिाऱयात पाणी पोहोचल्यानींतर, स्जल््यातील दषुकाळ 
ि पाणी ी्ंचाई पररस्स्थतीमुळे उपलब्ि पाण्याच्या स्त्रोताींचा उपयोग केिळ 
वपण्यासाठी यवहािा ि नदीकाठच्या िस््याींिरील लोकाींसाठी ि जनािराींसाठी पाणी 
ममळािे यासाठी दररोज केिळ २ तास विद्यतु पुरिठा चालू ठेिण्यात येत आहे. 
तथावप, भीमानदीिर असलेल्या सिय बींिाऱयािरील िीज परुिठा मा.स्जल्हाधिकारी, 
सोलापूर याींच्या सूचनेनुसार पूणयपणे बींद आहे. पींढरपूर (स्ज.सोलापूर) तालुक्यातील 
भीमा नदीच्या डायवया तीरािरील गुरसाळे, भ्ुींबरे, धचींचोळी-भोसे ही गािे गुरसाळे 
बींिाऱयािर असल्याने तेथील विद्युत पुरिठा पूणयपणे बींद आहे. 
(४) िश्न उद्् ाित नाही. 

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

सौर ऊजेच्या उपिरणाांिर भमळणारे अनदुान िाढविण्याबाबत 

(३७) *  १७३०२   श्रीमती हदप्ती चिधरी, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई 
जगताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.माणणिराि ठािरे, 
श्री.शरद रणवपसे :   सन्माननीय ऊजाच मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) राज्यात भारननयमन आणण विजेचा तु् िडा सहन क नही सकर ऊजेच्या 
िापराबाबत जनजागतृीची यवयापक मोहहम न राबविल्यामुळे तसेच, सकर ऊजेच्या 
उपकरणाींिर ममळणारे अनदुानही तु् पुींजे असल्यामुळे राज्य सकर ऊजेच्या िापरात 
देशात ५ यवया स्थानािर असल्याचे माहे जानेिारी, २०१६ मयेये िा ्यादरम्यान 
ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने सकर ऊजाय ि पिन ऊजेला चालना देण्याबाबत सकर 
उपकरणाींिर ममळणारे अनदुान िाढविण्याबाबत तसेच .लईडी हदिे राज्यभर 
पोहोचविण्याबाबत शासनाने काय काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे नाही. 
(२) कें द्र शासनाच्या ितीिर राज्याचे निीन ि निीकरणीय ऊजाय स्त्रोताींपासून 
(अपारींपाररक ऊजाय स्त्रोत) विकें हद्रत पारेषण विरहहत ऊजाय ननममयतीचे .कबत्रत 
िोरण-२०१६ हदनाींक ११ फेब्रिुारी, २०१६ रोजी जाहहर करण्यात आले आहे. 
(३) िश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
नाभशि येथे औद्योधगि प्रदशचन ि व्यापारी िें द्र वििभसत िरण्यािररता 

 उद्योग सांचालनालयाला जागा ह्ताांतररत िरण्याबाबत 

(३८) *  १६४४६   श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.अमरभसांह पांडडत :   
सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नामशक येथे कायमस्िरूपी औद्योधगक िदशयन ि यवयापारी कें द्र विकमसत 
करण्याकररता उद्योग सींचालनालयाला जागा हस्ताींतररत करण्याचा िस्ताि 
महसूल विभागाकड े िलींबबत असल्याचे माहे जानेिारी, २०१६ मयेये िा 
्यादरम्यान ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, सदर कें द्रासाठी उद्योग सींचालनालयाने शासनास ६० को्ीचा 
िस्ताि मान्यतेसाठी सादर केलेला आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चककशी केली आहे काय, चककशीत काय 
आढळून आले, 
(४) असल्यास, तद्नुसार शासनाने कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) (२), (३) ि (४)  मकजे विींपी सय्यद ता.स्ज.नामशक 
येथील ग् नीं. १६२१ िेत्र ५४ हे ५५ आर ि ग् नीं. १६५४ िेत्र ५२ हे ३७ आर 
पैकी ८५ .कर जागा नामशक येथे आींतरराषरीय दजायचे औद्योधगक िमशिण ि 
यवयापारी कें द्रासाठी हस्ताींतरीत करण्याची विनींती .विल २०१५ मयेये उद्योग 
सहसींचालक नामशक विभाग याींनी  स्जल्हाधिकारी, नामशक याींना केली आहे. सदर 
विनींतीच्या अनषुींगाने सिय सींबींधित विभागाींचे नाहरकत दाखले िाप्तत क न घेऊन 
ि सदर जममनीचे मोजणी नकाशे तयार क न घेिनू जमीन मींजूरीबाबतचा 
िस्ताि स्जल्हाधिकाऱयाींकडून  शासनाकड ेसादर करण्याचे ननयोस्जत आहे.  
   सदर औद्योधगक िदशयन ि यवयापारी कें द्रासाठी उद्योग सींचालनालयाने 
३६८.१० को्ी  पयाींचा िस्ताि हदनाींक २२ मे, २०१३ रोजी शासनाच्या 
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मान्यतेसाठी सादर केला होता.  ्यािर उद्योग सींचालनालयाचे पत्र हद. २८ जनू, 
२०१३ अन्िये  . ५०.०० को्ीच्या मयायदेत िस्ताि सादर करण्याबाबत कळविले 
आहे.  परींतु अद्याप सदर सुिाररत सविस्तर िकल्प अहिाल शासनाकड ेिाप्तत 
लालेला नाही.   
(५) िश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
परभणी येथील इनामी जभमनीिरील अनतक्रमणे हटविण्याबाबत 

(३९) *  १५०३३   श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सनतश 
चव्हाण :   सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) परभणी येथील सयवहे न.२ मिील सुमारे ८ .कर १६ गुींठे्ठ इनामी जममनीिर 
लालेल्या अनतरारमण िकरणी स्जल्हाधिकारी, परभणी याींनी सन २०१५ मयेये िा 
्या दरम्यान स्जल्हा दयु्यम ननबींिक, आयुक्त महानगरपामलका, अिीिक, भुमी 
अमभलेख, तहसीलदार, परभणी याींना कारिाई करण्याचे आदेश देऊनही 
सींबींधिताींनी कोणतीही सिम कृती न केल्याने ्याींच्याविरूयेद कारिाई करािी 
अशी मागणी स्थाननक लोकिनतननिी याींनी ििान सधचि, महसूल याींच्याकड े
माहे जानेिारी, २०१६ मयेये िा ्या दरम्यान लेखी तरारार नोंदविली आहे, हे खरे 
आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चककशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चककशीत काय आढळून आले ि तद्नुसार सिय दोषी अधिकारी 
याींच्या कारभाराची चककशी करून ्याींच्यािर कारिाई करण्याबाबत तसेच, सयवहे 
नीं. २ मिील अनतरारमणे ह्विण्याबाबत शासनाने कोणती काययिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२) ि (३) परभणी येथील स.नीं.२ मिील ८ .कर 
१६ गुींठे इनामी जममनीिरील अनतरारमणाबाबत अपर स्जल्हाधिकारी, परभणी 
याींच्या अयेयितेखाली बत्रसदस्यीय सममती गहठत करून चककशी करण्यात आली 
आहे. या सममतीच्या चककशी अहिालाआिारे स्जल्हाधिकारी, परभणी याींनी हदनाींक 
०७.०५.२०१५ रोजीच्या पत्रान्िये सबींधित िेत्रीय अधिकाऱयाींना खालील स्िरूपाचे 
ननदेश हदले आहेत- 
 



40 

(i) स्जल्हा दयु्यम ननबींिक, परभणी याींनी परभणी येथील सयवहे नीं.२ 
मिील खरेदी विरारीचे यवयिहार थाींबविणे. 

(ii) आयुक्त, महानगरपामलका, परभणी याींनी सदर सयवहे नीं.मिील 
बाींिकाम थाींबिनू “जैसे थे” पररस्स्थती ठेिणे आणण कर ि बाींिकाम 
विभागातील अधिकारी ि कमयचारी याींचेिर जबाबदारी ननस्श्चत क न 
्याींचेवि येद मशस्तभींगाची काययिाही करणे. 

(iii) अिीिक, भूमी अमभलेख, परभणी याींनी आखीि पबत्रकाींतील नोंदीींची 
तपासणी करून स.नीं.२ च्या सींदभायत इनाम जमीन म्हणनू नोंद 
घेणे, फेरफार घेतेिेळी इनाम नोंद कायम न ठेिणाऱया अधिकारी ि 
कमयचाऱयाींवि येद जबाबदारी ननस्श्चत करून ्याींचेवि येद 
मशस्तभींगाची काययिाही करणे. 

(iv) तहमसलदार, परभणी याींनी मा.उच्च न्यायालय, औरींगाबाद खींडपीठ 
याींचेकडील िलींबबत रर् याधचका रार.४०६१/२०१५ मिील नमूद िेत्र 
िगळता स.नीं.२ मिील उियरीत जममनीिरील अनधिकृत ताबा 
असलेल्या यवयक्तीींची चककशी करून सदर जमीन शासनाच्या 
यवयिस्थेखाली घेण्याची काययिाही करािी. 

(v) उप विभागीय अधिकारी, परभणी याींनी स.नीं.२ या इनाम जममनीच्या 
विरासत मींजूरीबाबत काययिाही लाली नसल्यास सदर जमीन 
ननयमानुसार ताब्यात घेण्याबाबत काययिाही करािी. 

      स्जल्हाधिकारी, परभणी याींच्या उक्त आदेशाींची अींमलबजािणी ि काययिाही 
होत नसल्याबाबत तसेच इनामी जममनीिरील अनतरारमण करणाऱयाींना ि ्याींना 
पाठीशी घालणाऱया अधिकाऱयाींिर ननलींबनाची कारिाई करण्याबाबत स्थाननक 
लोकिनतननिीींची तरारार हदनाींक १७.०२.२०१६ रोजी शासनास िाप्तत लाली आहे. 
्यानषुींगाने स्जल्हाधिकारी, परभणी याींचा अहिाल मागविला असता हदनाींक 
०५.०३.२०१६ रोजीच्या पत्रान्िये स्जल्हाधिकारी, परभणी याींनी शासनास अहिाल 
सादर केला आहे. या अहिालानुसार स्जल्हा दयु्यम ननबींिक, परभणी याींनी 
स.नीं.२ मिील जममनीचे खरेदी-विरारीचे यवयिहार थाींबविले आहेत. 
      आयुक्त, महानगरपामलका, परभणी याींनी ४ अनधिकृत बाींिकाम 
िारकाींवि येद गुन्हे दाखल केले आहेत. 
      स्जल्हा अिीिक, भूमी अमभलेख, परभणी याींनी ७५ आखीि पबत्रकाींच्या 
सींदभायत फेरतपासणी पूणय केली आहे. ्यापैकी २३ िकरणाींमयेये मा.उच्च 
न्यायालय, औरींगाबाद खींडपीठ येथे याधचका दाखल लाल्या असून िकरणे 
न्यायिविषठ आहेत. 
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      उपविभागीय अधिकारी, परभणी याींनी विरासतीचे िकरण नामींजूर केले 
आहे. 
      तहमसलदार, परभणी याींनी स.नीं.२ मिील जमीन शासन यवयिस्थेखाली 
घेण्याकररता २४१ ममळकत िारकाींना नो्ीस हदल्या आहेत ्यापैकी ३१ 
ममळकतिारकाींनी हदिाणी न्यायालयात दािे दाखल केले असून ते न्यायिविषठ 
आहेत. 
(४) िश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
मीरा-भाईंदर महापाभलिेच्या प्र्तावित मुख्यालयाची  

जागा शासिीय असल्याबाबत 

(४०) *  १४७३२   श्री.सांजय दत्त, श्री.सुभाष झाांबड, श्री.अशोि उफच  भाई 
जगताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांत टिले, अॅड.राहुल 
नािेिर, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.सुननल तटिरे, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.किरण पािसिर, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.सांहदप 
बाजोररया, अॅड.अननल परब :   सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मा.मुख्यमींत्री याींचे हस्ते भूममपुजन लालेल्या ममरा-भाईंदर महापामलकेच्या 
मुख्यालयाचा भूखींड बेकायदा असल्याचे माहे जानेिारी, २०१६ मयेये िा 
्यादरम्यान ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मीरा रोड येथील .स.के.स््ोन नाक्याजिळील िशस्त आणण 
मोक्याच्या १८ .कर भूखींड हा खाजगी नसून शासनाच्या मालकीचा असल्याने 
सींबींधित तहमसलदार कायायलयाने केलेल्या िाथममक तपासणी अहिालात 
ननदशयनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चककशी क न काय काययिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२), (३) ि (४) स्जल्हाधिकारी, ठाणे याींना िाप्तत 
लालेल्या .का तरारारीच्या अनषुींगाने तहमसलदार, ठाणे याींच्या हदनाींक 
२८.१०.२०१५ ि उप विभागीय अधिकारी, ठाणे याींच्या हद.१७.१२.२०१५ च्या 
अहिालाि न मकजे भाईंदर येथील जनुा सयवहे रार. ४७८प ै(निीन सयवहे रार. ११४पै) 
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ि ४८१पै (निीन सयवहे रार.११३पै) या जममनी शासकीय असल्याचे स्जल्हाधिकारी, 
ठाणे याींच्या ननदशयनास आल्याने स्जल्हाधिकारी, ठाणे याींनी ्याींच्या हदनाींक 
१८.१२.२०१५ च्या पत्रान्िये आयुक्त, ममरा भाईंदर महानगरपामलका याींना 
शासनाच्या हहतसींबींिाबाबत ननणयय होईपयतं सदर जममनीिरील बाींिकाम 
परिानगी स्थधगत करण्यात यािी असे कळविले आहे.  
     मकजे भाईंदर, ता.स्ज.ठाणे येथील सदर जनुा स.नीं. ४७८ ि ४८१ या जममनी 
फेरफार रारमाींक ९११, हदनाींक १५/०१/१९५३ नुसार हद सालसे् इस््े् लाँड रेयवहेन्य ू
.क्लम्शन ॲबोमलशन ॲक्् १९५१ च्या कलम ४ नुसार सरकारी बबन आकारी 
पडीत म्हणनू दाखल करणेबाबत नोंद करण्यात आली. तद् नींतर सदर जममनीच्या 
खाजगी यवयक्तीींच्या लाभात नोंदी लालेल्या असल्याने जममनीच्या 
हस्ताींतरणाबाबत उप विभागीय अधिकारी, ठाणे याींनी यासींदभायत सिय सींबींधिताींची 
सुनािणीची काययिाही सु  केली होती. ्यामयेये अींनतम आदेश पारीत होण्यापिूीच 
मे.आर..न... कॉपोरेशन िा. मल. याींनी विभागीय आयकु्त, कोकण याींच्याकड े
पुनररिण अजय दाखल केला असून सदर िकरणी विभागीय आयकु्त याींच्या 
स्तरािर सुनािणी सु  आहे. 

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

चांद्रपूर महाऔष्ट्णीि विद्यतु िें द्रात (भस.टी.पी.एस) िापरण्यात येणाऱया  
िोळशात राखेचे प्रमाण ५० टक्िेपेक्ष ा जा्त असल्याबाबत 

(४१) *  १७७१४   श्रीमती शोभाताई फडणिीस, श्री.अननल सोले, श्री.भमतेश 
भाांगडडया, श्री.नागो गाणार :   सन्माननीय ऊजाच मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) चींद्रपूर महाऔषणीक विद्यतु कें द्रात (मस.्ी.पी..स.) िापरण्यात येणाऱया 
कोळशात ५० ्क्केच्या िर राखेचे िमाण असल्याचे नागपूर सेन्रल इस्न्स्््यु्  
सफ मायननींग अाँड प्तयुयर ररसचय (मस.आय..म..फ.आर.) या सींस्थेने हदलेल्या 
अहिालातनू हदनाींक २१ सक््ोबर, २०१५ रोजी िा ्यासुमारास ननदशयनास आले, 
हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चककशी केली काय, चककशीत काय 
आढळून आले, 
(३) असल्यास, तद्नुसार शासनाने कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) ि (३) राषरीय हररत लिादाच्या आदेशानुसार कोळसा पुरिठा करणाऱया 
कीं पन्याींनी राखेचे िमाण ३४ ्क्क्याींपेिा कमी असलेला कोळसा पुरिठा करणे 
बींिनकारक आहे. ्यानुसार कोळसा कीं पन्याींनी कोल िॉशरी उभारण्याचे ियोजन 
केले आहे. तसेच ३४ ्क्क्यापेिा कमी राख असलेला कोळसा िाप्तत होण्यासाठी 
महाननममयती कीं पनी ि कोळसा कीं पन्यामयेये िेळोिेळी पत्रयवयिहार ि बैठका 
लालेल्या आहेत. ्यामुळे ३४ ्क्यापेिा कमी राख असलेला कोळसा महाननममयती 
कीं पनीला िाप्तत होऊ शकेल. 
(४) िश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
राज्यातील िृषी पांपधारि शतेिऱयाांच्या िीजेच्या थकित देयिाबाबत 

(४२) *  १८९१५   आकिच .अनांत गाडगीळ :   सन्माननीय ऊजाच मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील सुमारे १८ लाख ५९ हजार कृषी पींपिारकाींपकैी सुमारे १५ लाख 
शेतकऱयाींनी विजेचे बबल भरले नसून ्याींच्याकडील थकबाकी सुमारे रूपये १३ 
हजार २०० को्ीिर गेली आहे. ्यामुळे महावितरणाचा आधथयक भार िाढत असून 
दरिषी िाढतच जाणाऱया या थकबाकीचा भार अन्य ग्राहकाींिर पडणार असल्याचे 
माहे फेब्रिुारी, २०१६ मयेये िा ्या दरम्यान ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चककशी केली आहे काय, चककशीत काय 
आढळून आले, 
(३) असल्यास, तद्नुसार महावितरण आधथयक अडचणीत आलेला असून या 
शेतकऱयाींच्या थकबाकीच्या िीजेच्या बबलाींच्या देयकाबाबत शासनाने कोणती 
काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
राज्यातील कृषी पींपिारक ग्राहकाींची .कूण सींख्या ३८,९९,०७४ .िढी असून 
्यापैकी ३५,४९,८८६ ग्राहकाींकड े माहे ड्रडसेंबर, २०१५ अखेरपयतं .कूण 
 .१३,९८२.४७ को्ी .िढी िीज बबलाची थकबाकी आहे. 
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(२) ि (३) राज्यात सियत्र दषुकाळी पररस्स्थती असल्याने कृषीपींपिारक 
ग्राहकाींकडून थकबाकी िसूल करणे हे शासन ि महावितरण पढेु मोठे आयवहान 
असून शेतकऱयाींना थकीत िीज देयकाच्या थकबाकी िसुलीच्या दृष्ीकोनातून 
शासन ि महावितरणतफे” कृषी सींजीिनी योजना-२०१४” या योजनेस मुदतिाढ 
देण्यात आली आहे. तसेच खरीप हींगामातील वपकाींची हींगामी पैसेिारी ५० 
पैशाींपेिा कमी असलेल्या १५७४७ दषुकाळग्रस्त गािाींमयेये ग्राहकाींना सन २०१५-१६ 
कररता िचमलत सिलतीच्या दरामयेये ३३.५% इतकी सू् ि सदर शेतकऱयाींच्या 
पींपाची िीज जोडणी खींडीत न करण्याबाबत ननणयय घेण्यात आला आहे. थकबाकी 
िसुलीकरीता ग्राहकाींना आपले बील भरण्यासाठी जाहहर ननिेदन (्ॉम ्ॉमीींग) 
सुरू आहे. सुट्टीच्या हदिशी कॅश कलेक्शन से्ं र सुरू ठेिण्यात येत आहेत. तसेच, 
िसुली मोहहम पथकाकडून केलेल्या काययिाहीचा आढािा मींडळ ननरीिकाद्िारे 
दरहदिशी घेण्यात येत आहे. 
(४) िश्न उद्् ाित नाही. 

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

राज्यातील हठबि भसांचन अनदुानात िाढ िरून 
 अनदुानाची  रक्िम शेतिऱयाांना देण्याबाबत 

(४३) *  १६०९२   श्री.अमरभसांह पांडडत, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनतश चव्हाण, 

श्री.ख्िाजा बेग, श्री.धनांजय मुांड,े डॉ.अपूिच हहरे, श्री.सुननल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.अननल भोसले, श्री.जयिांतराि जाधि :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १२४४७ ला 
हदनाांि १८ डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:    सन्माननीय 
िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यात राबविण्यात येत असलेल्या कें द्र पुरस्कृत सुक्ष्म मसींचन योजनेंतगयत 
देण्यात येणाऱया अनुदानाच्या मयायदेत ७५ ्क्के .िढी िाढ करण्याचा िस्ताि 
राज्य शासनाकडून कें द्र शासनाकड ेसादर करण्यात आला असून उक्त िस्तािास 
कें द्र शासनाकडून मींजूरी िाप्तत लाली आहे काय, 
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(२) असल्यास, राज्यातील सुमारे २३ स्जल््यातील ७१४३२ शेतकरी सुक्ष्म मसींचन 
अनदुानापासून िींधचत आहेत, हे खरे आहे काय, राज्यात २३ स्जल््यात 
राबविण्यात येत असलेल्या राषरीय हठबक मसींचन अमभयानाींतगयत सन २०१३-
२०१४ मयेये १ लाख ८० हजार १५३ शेतकऱयाींनी अनदुानासाठी सनलाईन अजय 
दाखल केले होते, ्यासाठी ३३० को्ी  पयाींची मागणी केली असता, ्यापकैी 
२३१ को्ी  पये मींजूर करण्यात आले असून अजनू ९९ को्ी  पये िलींबबत 
असताना अनदुान िा्प न लालेल्या स्जल््यात िामुख्याने सतत अिषयणग्रस्त 
असलेल्या सोलापूर स्जल््यातील सािायधिक १३ हजार ८३९ शतेकऱयाींचा यामयेये 
समािेश आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मराठिाड्यातील सततची दषुकाळी पररस्स्थती लिात घेता सुक्ष्म 
मसींचन अनदुानाच्या रक्कमेत िाढ करून मराठिाड्यातील ५ हजार हे इष्ाींक 
िाढिनू देणे सींदभायत शासनाने कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चककशी केली आहे काय, चककशीत 
काय आढळून आले, तद्नुसार हठबक मसींचन अनदुानात िाढ करून अनदुानाची 
रक्कम शतेकऱयाींना अदा करण्याबाबत शासनाने कोणती काययिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे कोणती आहेत ? 

  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) राज्यात राबविण्यात येत असलेल्या कें द्र पुरस्कृत 
सुक्ष्म मसींचन योजनेंतगयत देण्यात येणाऱया अनदुानाच्या मयायदेत ७५ ्क्के पयतं 
िाढ करण्याचा िस्ताि कें द्र शासनास सादर करण्यात आला असून कें द्र 
शासनाकडून सदर िस्तािािर अद्याप उ्तर िाप्तत लाले नाही. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
     सन २०१३-१४ मिील १,८०,१५३ सनलाईन अजय िाप्तत लालेले आहेत. 
्यापैकी १,७१,१९९ अजय अनदुानासाठी पात्र आहेत. 
     सन २०१३-१४ मिील िकरणाींसाठी  .३३०.०० को्ी .िढी तरतदू सन 
२०१५-१६ या िषायत करण्यात आली आहे. सदर तरतदूीपकैी ७० ्क्केच्या मयायदेत 
 .२३१.०० को्ी .िढा ननिी वितरीत करण्यात आलेला आहे. सदर ननिी ि 
स्जल्हा विकास ननिीमिनू उपलब्ि लालेला  .५७.७५ को्ी अशा .कूण 
 .२८८.७५ को्ी .िढ्या ननिीतून १,०७,०२४ लाभाथींना अनदुान वितरीत 
करण्यात आले आहे. 
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     सन २०१३-१४ मिील सोलापूर स्जल््यात १९५६० पात्र सनलाईन अजय 
िाप्तत लाले. सोलापूर स्जल््यासाठी  .३६.६६ को्ी .िढा ननिी उपलब्ि क न 
देण्यात आला असून सदर ननिीतनू १२३२१ लाभाथींना अनदुान वितरीत करण्यात 
आले आहे. ननिी उपलब्ितेनसुार उियरीत अजय ननकाली काढण्यात येतील. 
(३) ि (४) राज्यात सूक्ष्म मसींचन योजना कें द्र पुरस्कृत ििानमींत्री कृवष मसींचन 
योजनेंतगयत कें द्र शासनाकडून उपलब्ि ननिीच्या मयायदेत राबविण्यात येते. 
उपलब्ि ननिीच्या मयायदेत ि स्जल््यातील खातेदाराींच्या सींख्येच्या िमाणात 
लिाींक ठरिनू हदला जातो. ्यानुसार कें द्र शासनाकडून िाप्तत ननिीचे लिाींक 
राज्यातील २३ स्जल््याींना ठरिून देण्यात आले आहेत. 
(५) िश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
राज्यातील निुसानग्र्त द्राक्ष  फळबागाांच्या  
शेतिऱयाांना आधथचि मदत िरण्याबाबत 

(४४) *  १७८०७   श्री.सुननल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.आनांद ठािूर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.ख्िाजा बेग :   
सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यात माहे जानेिारी, २०१६ पासून पडलेल्या कडाक्याच्या थींडीमुळे द्राि 
बागाचे मोठया िमाणात नुकसान लाले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चककशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चककशीत काय आढळून आले ि तद्नसुार नुकसानग्रस्त द्राि 
फळबागाींच्या शतेकऱयाींना नसैधगयक आप्ती दाखल शासनाने कोणती आधथयक 
मदत केली िा करण्याींत येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) िाप्तत अहिालानसुार असे आढळुन येत नाही. 
(२), (३) ि (४) िश्न उद्् ाित नाही. 
 

----------------- 
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अिोला जजल््यातील सोयाबीन नुिसानग्र्त  
शेतिऱयाांना नुिसान भरपाई देण्याबाबत 

(४५) *  १७४३८   श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांत टिले, श्री.आनांद ठािूर, श्री.किरण 
पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) अकोला स्जल्हयातनू महाबीज महामींडळाकडून गेल्या पािसाळी हींगामात 
शेतकऱयाींना विकण्यात आलेले सोयाबीनचे बबयाणे पेरले असता उगिले नाही, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महाबीजकडून विकण्यात आलेले सोयाबीनचे बबयाणे न उगिल्याने 
शेतकऱयाींचे मोठे नुकसान लाले असून याबाबत शेतकऱयाींनी स्जल्हा कृषी 
अधिकाऱयाींकड ेिारींिार तरारारी क न सुयेदा कोणतीच काययिाही लाली नाही, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चककशी केली आहे काय, चककशीत काय 
आढळून आले ि तद्नुसार शेतकऱयाींना नकुसान भरपाई देण्याबाबत शासनाने 
कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) अींशत: खरे आहे. 
     खरीप हींगाम २०१५-१६ मयेये महाबीज उ्पादीत सोयाबीन बबयाण्याच्या 
उगिणीबाबत अकोला स्जल््यात .कूण १३ तरारारी िाप्तत लालेल्या हो्या, 
्यापैकी चार तरारारीींमयेये बबयाण्यात दोष आढळून आलेला होता. 
(२) अकोला स्जल््यामयेये खरीप हींगाम २०१५ मयेये आलेल्या .कूण १३ 
तरारारीींची तालुकास्तरीय तरारार ननिारण सममतीने तपासणी करून तरारारदारास 
अहिाल हदलेले आहेत. तसेच सींबींधित तरारारदार शतेकऱयाींना स्जल्हा ग्राहक 
ननिारण मींचाकड ेदाद मागण्यासींदभायत मागयदशयन करण्यात आलेले आहे. 
(३) होय, िाप्तत तरारारीची तालुका तरारार ननिारण सममतीमाफय त चककशी करून 
अहिाल शतेकऱयाींना देण्यात आलेले आहेत. िाप्तत लालेल्या १३ तरारारीपकैी ४ 
तरारारीमयेये बबयाण्यात दोष आढळून आलेला आहे. नकुसान भरपाईसाठी ग्राहक 
मींचकड ेदाद मागण्याबाबत तरारारदाींराना मागयदशयन करण्यात आलेले आहे. 
(४) िश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
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राज्यात “हहांदहुृदयसम्राट भशिसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठािरे 

 ननराधार ्िािलांबन योजना” राबविण्याबाबत 

(४६) *  १७८६८   डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱहे, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण 
पािसिर, श्री.आनांद ठािूर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.ख्िाजा 
बेग :   सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील आ्मह्याग्रस्त शेतकऱयाींच्या कु्ुींबात कायमस्ि पी चररताथायचे 
सािन उपलब्ि होण्यासाठी राज्यात “हहींदहु्रदयसम्रा् मशिसेनािमुख बाळासाहेब 
ठाकरे ननरािार स्िािलींबन योजना” राबविण्याचा ननणयय हदनाींक २१ जानेिारी, 
२०१६ रोजी िा ्यासुमारास शासनाने घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या योजनेचे स्ि प काय आहे ि ्याची अींमलबजािणी राज्यात 
सु  लाली आहे काय, 
(३) असल्यास, अद्यापही या योजनेची अींमलबजािणी सु  लाली नसल्यास, किी 
पासून अींमलबजािणी होण्याची अपेिा आहे ि याबाबतची सद्य:स्स्थती काय आहे ? 
  
श्री. हदिािर रािते : (१) हे खरे आहे. 
(२) ि (३) राज्यात आ्मह्या केलेल्या ि महसूल ि िन विभागाने सानुग्रह 
अनदुान पात्र ठरविले आहे अशा शेतक-याींच्या विििा प्नीसाठी ननयमीत 
उ्पन्नाचे सािन उपलब्ि होण्याच्या दृष्ीने विशेष बाब म्हणनू स्ोररिा 
परिाना देण्याची योजना राबविण्यात येत आहे. सदर योजनेची अींमलबजािणी 
सु  लाली असून राज्यातील िादेमशक ि उपिादेमशक पररिहन कायायलयाींकडून 
आ्मह्याग्रस्त शेतक-याींच्या नािाची यादी ममळण्याबाबत स्जल्हाधिकारी 
कायायलयास कळविण्यात आले आहे. 

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

िजचत (जज.रायगड) तालुक्यात अनधधिृत माती उत्खनन होत असल्याबाबत 

(४७) *  १६५२३   श्री.जयांत पाटील :   सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कजयत (स्ज.रायगड) तालुक्यात मोठ्या िमाणात डोंगर फोडून अनधिकृतपणे 
खाजगी मालकीच्या जागेत भराि केला जात आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त िकरणी तहसील कायायलयात तरारार दाखल करूनही जेसीबी 
मशीनद्िारे खोदकाम करणाऱया मालकाींवि धती तसेच डींपर मालकाींवि धती अनधिकृत 
उ्खनन ि िाहतूक करणाऱया मालकाींवि धती काययिाही न केल्याने महसूल 
िसुलीमयेये नुकसान होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चककशी केली आहे काय, चककशीत 
काय आढळून आले, 
(४) असल्यास, तद्नुसार अनधिकृत उ्खनन ि िाहतूक करणाऱया मालकाींवि धती  
शासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२), (३) ि (४) कजयत तालुक्यात माती 
उ्खननाबाबत िाप्तत तरारारीींच्या अनुषींगाने कजयत तालुक्यातील भरारी 
पथकामाफय त तपासणी क न, मकजे भामलिडी, बाणे, िैजनाथ, िेणगाींि, कजयत ि 
भोईरिाडी येथे मातीच्या अनधिकृत उ्खननाच्या ६ िकरणाींमयेये दींडनीय कारिाई 
क न, .कूण  पये ६,२२,४५५/- .िढा दींड िसूल करण्यात आला आहे. 
    कजयत तालुक्यात सन २०१५-२०१६ या िषायत भरारी पथकाने गकण 
खननजाच्या अििै उ्खनन िाहतुकीबाबत केलेल्या कारिाईमयेये .कूण ९६ 
िकरणाींमयेये दींडा्मक कारिाई क न  पये २४,३१,१२५/- .िढा दींड िसूल 
करण्यात आला आहे. यामयेये िरील ६ िकरणाींचाही समािेश आहे. 
(५) िश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
खलुताबाद (जज.औरांगाबाद) येथे अभलगड विद्यापीठाचे उपिें द्र उभारण्याबाबत 

(४८) *  १५५९७   श्री.सुभाष झाांबड, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई 
जगताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ११४७६ ला हदनाांि 
११ डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:  सन्माननीय अल्पसांख्याांि 
वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाद स्जल््यात अमलगड विद्यापीठाचे उपकें द्र रद्द लाल्याचे माहे 
जानेिारी, २०१६ मयेये िा ्या दरम्यान ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, चार िषायपिूी शासनाने खलुताबाद येथे अमलगड विद्यापीठ 
उभारण्याची तयारी केली होती, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चककशी केली आहे काय, 
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(४) असल्यास, चककशीच्या अनुषींगाने शासनाने कोणती काययिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) नाही. 
(२) नाही. 
(३), (४) ि (५) राज्यात अमलगढ मुस्स्लम विद्यापीठाचे उपकें द्र सु  करण्याचे 
दृष्ीने अमलगढ मुस्स्लम विद्यापीठामिील सींबींधिताींनी औरींगाबाद येथील दोन ि 
मालेगाि, स्ज.नामशक येथील दोन अशा .कूण चार स्थळाींची पाहणी केली. 
्यापैकी मकजे सुलीभींजन, ता.खलुताबाद, स्ज.औरींगाबाद येथील जागेस ्याींनी 
अनकुुलता दशयविली असून सदर जागा देण्याबाबत विनींती केली आहे. या 
जागेच्या अनषुींगाने महसूल ि िनविभागामाफय त सदर जममनीचे आरिण, 
याबाबत िाप्तत लालेल्या हरकती, पयय् न विभाग, नगरविकास विभाग ि गहृ 
विभाग याींचे अमभिाय तसेच ्या पररसरातील पुरात्िीय मह्ि असलेल्या 
िास्त,ु लेणी इ. मुद्याींचा विचार करून या विद्यापीठासाठी सदर जागेऐिजी 
अन्य पयाययी जागा देण्याबाबत तपासणी करण्यात येत आहे. 

----------------- 
राज्यातील एसटी िमचचाऱयाांच्या विश्राांतीगहृाांची सुधारणा िरण्याबाबत 

(४९) *  १६७३७   श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्री.मुझफ्फर 
हुसैन सय्यद, श्री.शरद रणवपसे :   सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील .स्ी कमयचाऱयाींच्या ड्राययवहर, कीं डक््र याींच्या विश्राींतीगहृाींची 
दरुिस्था लाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, .स्ी कमयचाऱयाींच्या विश्राींतीगहृाींची स्स्थती सुिारण्यात येणार 
असल्याचे आश्िासन मा.पररिहन मींत्री महोदयाींनी हदनाींक १२ जानेिारी, २०१६ 
रोजी िा ्यासुमारास हदले होते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मा.पररिहन मींत्री महोदयाींनी हदलेल्या आश्िासनानुसार .स्ी 
कमयचाऱयाींच्या विश्राींतीगहृाींची स्स्थती सुिारण्याबाबत शासनाने कोणती काययिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. हदिािर रािते : (१) नाही. 
(२) होय. 
(३) राज्य पररिहन महामींडळाच्या सिय आगाराींमयेये/बसस्थानकात चालक/िाहक 
विश्राींतीगहृाची यवयिस्था करण्यात आली असून सिय विश्राींतीगहृास आिश्यक ्या 
सुवििा पुरविण्यात आलेल्या आहेत. 
(४) िश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
मौजे येउलखेड (ता.शेगाांि, जज.बुलडाणा) येथील शेतिऱयाांच्या  

िृषी पांपास िीज जोडणी देण्याबाबत 
 (५०) *  १६५९८   श्री.पाांडुरांग फुां डिर : सन्माननीय ऊजाच मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
(१) मकजे येउलखेड (ता.शेगाींि, स्ज.बुलडाणा) येथील निीन शेततळ्याजिळील ८० ते 

८५ शतेकऱयाींना कृषी पींपास िीज जोडणी अद्याप ममळाली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर शेतकऱयाींनी निीन िीज जोडणी ममळण्याकररता रक्कमेचा भरणा 
करूनही शेतकऱयाींना कृषी पींपास िीज जोडणी न हदल्यामुळे शेतकऱयाींचे नकुसान होत 

आहे, हे ही खरे आहे काय, 

(३) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चककशी केली आहे काय, चककशीत काय 

आढळून आले, 

(४) असल्यास, तद्नुसार सदर शतेकऱयाींना कृषी पींपास िीज जोडणी देण्याबाबत 

शासनाने कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) होय, हे अींशत: खरे आहे. मकजे येउलखेड ता.शेगाींि 
स्ज.बलुढाणा येथील ३० शेतकऱयाींचे शेतातील शेततळ्याींिर िीज पुरिठा 
ममळणेसाठी महावितरण कीं पनीकड े अजय िाप्तत लाले आहेत. ्या अजायनुसार 
अींदाज पत्रक तयार करून ्यास मींजुरी देण्यात आलेली आहे ि सींबींधित 
शेतकऱयाींना आिश्यक रकमेचा भरणा करण्याचे को्ेशन देण्यात आलेले आहेत. 
(२) हे खरे नाही. सदर शतेकऱयाींनी अद्यापपयतं िीज जोडणी ममळण्याकररता 
आिश्यक रक्कमेचा भरणा केलेला नाही. 
(३) ि (४) िश्न उद्् ाित नाही. 
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(५) सदर शतेकऱयाींनी निीन िीज जोडणी करण्याकररता आिश्यक रक्कमेचा 
भरणा केल्यानींतर जेषठता यादी िमाणे िीज पुरिठा महावितरण कीं पनीकडून 
उपलब्ि होईल. 

----------------- 
अपारांपाररि उजाच ्त्रोताांना प्राधान्य देताना ऑफ धग्रड  

ऊजाच ननभमचतीच्या धोरणाला मांजूरी देण्याबाबत 

(५१) *  १६७६७   श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, श्री.सांजय 
दत्त :   सन्माननीय ऊजाच मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अपारींपाररक उजाय स्त्रोताींना िािान्य देताना सफ धग्रड ऊजाय ननममयतीच्या 
िोरणाला हदनाींक २५ जानेिारी, २०१६ रोजी िा ्यासुमारास शासनाने मींजूरी 
देण्यात आलेली असून हररत ऊजाय आणण घनकचरा यवयिस्थापनासाठी हे िोरण 
िो्साहन देणारे आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ननणययाचे स्ि प काय आहे ि ककती िीज ननममयतीचे लक्ष्य 
ठेिण्यात आलेले आहे, 
(३) तसेच या योजनेखाली सुमारे रूपये २ हजार ६८२ को्ी ननिीची आिश्यकता 
आहे, सदर ननिी कशािकारे उपलब्ि करण्यात येणार आहे, 
(४) उक्त योजना केयवहापासून कायायस्न्ित करण्यात येणार आहे िा ्याबाबत 
सद्य:स्स्थती काय आहे? 
  
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) शासन ननणयय रार.अपाऊ-२०१५/ि.रार.३६७/ऊजाय-७, हदनाींक ११.२.२०१६ अन्िये, 
राज्याचे निीन ि नीिकरणीय ऊजाय स्त्रोताींपासून (अपारींपररक ऊजाय स्त्रोत) 
विकें हद्रत पारेषण विरहहत ऊजाय ननममयतीचे .कबत्रत िोरण २०१६ जाहीर करण्यात 
आले आहे. 
      सदरच्या .कबत्रत िोरणाींतगयत राज्याची पढुील ५ िषायसाठी खालीलिमाणे 
उहद्दष्े ननस्श्चत करण्यात आले असून ्यामिनू उद्दीष्ाींिमाणे िकल्प कायायस्न्ित 
लाल्यानींतर सियसािारणपणे िनत िषय होणारी िीजेची ननममयती/बचत खालीलिमाणे 
आहे. :- 

१) उद्दीष् :- इमारतीचे ित ( फ्ॉप) ि जममनीिरील पारेषण विरहहत सकर 
विद्युत सींच :- २०० मे.ि.ॅबचत/ननममयती-२४ को्ी युनन्स (२४० 
मममलयन युनन्स)् िीजननममयती. 
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२) उद्दीष् :- लघजुल ि नळ पाणीपुरिठ्यासाठी सकर पींपाची आस्थापना :- 
.कूण १०००० सकर पींप. बचत/ननममयती-४-८ को्ी युनन्स (४८ मममलयन 
युनन्स)् िीजननममयती. 

३) उद्दीष् :- स्ियींपाकासाठी सकर ऊजेिर आिाररत सींयींत्र आस्थापना :- 
१,५०,००० चक.मी. िमतेचे िकल्प. 
बचत/ननममयती-१३.७७ को्ी यनुन्स ् (१३७.७ मममलयन युनन्स)् 
िीजननममयती. 

४) उद्दीष् :- सकर उषणजल सींयींत्र ेआस्थापना :- ५.१ लि चक.मी. (३१८.७५ 
लि मल्सय)  
बचत/ननममयती-३१८ मे.ि.ॅइतक्या िीजेच्या उच्चतम मागणीमयेये कपात. 

५) सकर उषणजल सींयींत्राींची आस्थापना बींिनकारक करणे. 
६) उद्दीष् :- बायोगॅसपासून विकें हद्रत िीज ननममयती िकल्प आस्थापना :- 

.कूण ४००० कक.ि.ॅ 
बचत/ननममयती-०.७२ को्ी यनुन्स ्(७.२ मममलयन यनुन्स)् िीजननममयती. 

७) विकें हद्रत सूक्ष्म पारेषण पथदशी िकल्प :- २ गािे. 
 

(३) या िोरणाींतगयत िर नमूद केलेली उहद्दष् पूणय करण्यासाठी पढुील ५ िषांमयेये 
स्जल्हा िावषयक योजनेमिून  .२५००.०० को्ी, १३ िा वि्त आयोगामिनू 
 .१३६.०० को्ी आणण हररत ऊजाय ननिीमिनू  .४६.०० को्ी असा .कूण 
 .२६८२.०० को्ी जिळपास इतका ननिी लागण्याची शक्यता आहे. 
(४) सदरहू शासन ननणययातील पररच्िेद रार.२.२ मयेये नमूद केल्यानुसार, सदरहू 
िोरणाींची िभािी अींमलबजािणी करण्यासाठीची काययपयेदती िेगळ्याने तयार 
करण्यात येत आहे. 

----------------- 
श्रीगोंदा (जज.अहमदनगर) तालुक्यातील िृषी िायाचलयातनू 

 साहहत्यामध्ये गैरव्यिहार झाल्याबाबत 
(५२) *  १७०५१   श्री.हररभसांग राठोड, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई 
जगताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.आनांदराि पाटील :   
सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) श्रीगोंदा (स्ज.अहमदनगर) तालुक्यातील कृषी कायायलयातील अधिकारी 
शासनाकडून शेतकऱयाींसाठी आलेले शेती उपयोगी साहह्य शतेकऱयाींना जास्त 
ककीं मतीत विकत असल्याचे माहे जानेिारी, २०१६ मयेये िा ्या दरम्यान 
ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चककशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चककशीत काय आढळून आले ि तद्नुसार शासनाने दोषीींिर 
कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) नाही. कृवष विषयक विविि योजनाींतगयत िाप्तत 
लालेले शतेी उपयोगी ननविषठाींचे वितरण ्या-्या योजनेंच्या मागयदशयक 
सुचनेनुसार तसेच शासनाने विहहत केलेल्या दराने  ि अनदुानािरच िा्प 
करण्यात आलेले असून, सदर साहह्य जास्त दराने विकण्यात आलेले नाही. 
(२) िश्न उद्् ाित नाही. 
(३) िश्न उद्् ाित नाही. 
(४) िश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
मालेगाांि (जज.नाभशि) तालुक्यात पॉिरलुम व्यिसायासाठी  

िाढविण्यात आलेले िीजेचे दर िमी िरण्याबाबत 

(५३) *  १७१२१   श्री.अमररशभाई पटेल, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय ऊजाच 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मालेगाींि (स्ज.नामशक) तालुक्यात पॉिरलुमचे मोठ्या िमाणात यवयिसाय 
असून या यवयिसायासाठी िाढविण्यात आलेले िीजेचे दर कमी करण्याबाबत तसेच 
पूिी िमाणेच सबमसडी ममळािी यासाठी स्थाननक लोकिनतननिी याींनी मा.वि्त 
ि ननयोजन मींत्री याींना ननिेदन हदल्याचे माहे जानेिारी, २०१६ मयेये िा 
्यादरम्यान ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चककशी केली आहे काय, चककशीत काय 
आढळून आले ि तद्नसुार सदर ननिेदनािर शासनाने कोणती काययिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     अशा विषयाचे हदनाींक १७.११.२०१५ चे ननिेदन स्थाननक लोकिनतननिीींनी 
मा.मुख्यमींत्री कायायलयास सादर केलेले आहे. 
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(२) लघदुाब यींत्रमागिारकाींच्या िीज दरामयेये सुसूत्रीकरण आणण्यासाठी 
सिलतीच्या िीज दरामयेये हदनाींक ७.११.२०१५ च्या शासन ननणयय ि हदनाींक 
३.१२.२०१५ च्या शुयेदीपत्रकान्िये सुिारणा केली आहे. 
(३) िश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
मुांबइच उपनगर जजल्हा अांतगचत अांधेरी (प) येथील नगर भूमापन क्र.३७०  

मध्ये मालमत्ता िाडाचिर ननयमबा्य नोंद िेल्याबाबत 

(५४) *  १९०७३   श्री.जनादचन चाांदरूिर, श्री.सांजय दत्त :   सन्माननीय महसूल 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मुींबइय उपनगर स्जल्हा अींतगयत अींिेरी (प.) येथील नगर भूमापन रार.३७० 
मयेये मालम्ता काडायिर नोंद करताना मूळ मालक ि ्याींचे िारसदार आणण 
याहठकाणी बाींिकाम यवयािसानयक याींचे नािे फेरफार रारमाींक ३३८ िमाणे हदनाींक 
८ जुलै, २००८ ्या .काच हदिशी सींबींधिताींना कोण्याही सूचना न देता ननयमाींचे 
उल्लींघन करून मुींबइय उपनगर स्जल्हाधिकारी कायायलयात नोंदी केल्याबाबतच्या 
तरारारी स्जल्हाधिकारी याींच्याकड े सन २०१५ ि माहे फेब्रुिारी, २०१६ मयेये िा 
्यादरम्यान केल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, अशा नोंदी घेताना सींबींधिताींची हरकत न मागविता, ्याींना सूचना 
न देता ्या ननयमबा्य नोंदी केल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या नोंदी िमाणे फेरफार करण्यात आला असल्यामुळे सींबींधित 
मूळ रहहिाशाींिर अन्याय लाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चककशी केली आहे काय, चककशीत काय 
आढळून आले ि तद्नसुार दोषीींिर कारिाइय करण्याच्या दष््ीने शासनाने कोणती 
काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२), (३), (४) ि (५) नगर भूमापन अींिेरी,     
ता.अींिेरी येथील नगर भूमापन रार.३७० ही ममळकत सन १९६१ पासून        
श्री बच्चभूाई सोमेश्िर दिे ि श्रीमती मिुकाींता दिे याींच्या नािे दाखल होती.  
श्री. बच्चूभाई दिे याींचे १९७३ साली ि श्रीमती मिकुाींता दिे याींचे १९६७ साली  
ननिन लाले. ्याींचे िथम िारस ि िथम िारसाींपैकी मतृ लालेल्याींचे पढुील 
िारस याींनी हदनाींक ०९.०६.२००८ च्या नोंदणीकृत दस्तान्िये सदर ममळकत 
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मेससय फलल कन्स्रक्शन याींना विरारी केली. मेससय फलल कन्स्रक्शनच्या ितीने 
हदनाींक १७.०६.२००८ रोजी िाप्तत अजायन्िये सदर ममळकतीच्या अधिकार 
अमभलेखात नाि दाखल करण्याची विनींती करण्यात आली. तसेच श्री. बच्चूभाई 
दिे याींचे  िारसाींपकैी .क िारस श्री. हदलीप बच्चूभाई दिे याींनी सिय िारसाींच्या 
हदनाींक १६.०६.२००८ च्या नो्राईजड् िनतपतूी बींिपत्र तथा घोषणापत्राच्या आिारे 
िारस नोंदीने नाि दाखल करणेकरीता नगर भूमापन कायायलय, अींिेरी येथे 
हद.१९.०६.२००८ रोजी समि जबाब हदलेला आहे. 
     ्यानषुींगाने सदर कायायलयाकडून फेरफार रारमाींक ३३८, हद.१९.०६.२००८ 
नोंदिनू सिय सींबींधिताींना िारस / खरेदीबाबत  महाराषर जमीन महसूल 
अधिननयम १९६६ च्या तरतदूी नुसार नमुना नीं. ९ ची नो्ीस देण्यात आली. 
सदर फेरफार नोंदीबाबत कोणाचीही हरकत िाप्तत लाली नाही.  ्यानुसार नगर 
भूमापन अधिकारी, अींिेरी याींनी हद.०८.०७.२००८ च्या आदेशान्िये फेरफार रार.३३८ 
मींजूर केला.  सदर फेरफारान्िये ममळकत पबत्रकेिर  श्री बच्चूभाई दिे याींच्या 
िथम िारसाींची नािे दाखल करण्यात आली ि नींतर ्यापकैी जे िारस हयात 
नाहीत ्याींची नािे कमी क न ्याींच्या पढुील हयात िारसाींची नािे दाखल 
करण्यात आली.  तद्नींतर ्याच फेरफारान्िये सदर िारसाींची नािे कमी क न 
दस्त रारमाींक ४/४८९५/०८, हद. ९.०६.२००८ च्या आिारे मेससय फलल कन्स्रक्शन  
याींचे नाि “िारक सदरी” दाखल करण्यात आले ि ्याबाबत अजयदार याींना 
हद.०८.०७.२००८ च्या पत्रान्िये कळविण्यात आलेले आहे. 
   सदर हदनाींकापासून आजतागायत स्जल्हाधिकारी, मुींबई उपनगर तसेच नगर 
भूमापन अधिकारी, अींिेरी याींच्याकड े फेरफार रार. ३३८, हद. १९.०६.२००८ च्या 
नोंदीींबाबत कोणतीही हरकत अथिा तरारार िाप्तत लालेली नाही. 
 

----------------- 
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ठाणे प्रादेभशि पररिहन िायाचलयातील उपप्रादेभशि  
पररिहन अधधिारी याांच्या गैरव्यिहाराबाबत 

 (५५) *  १७६४९   श्री.सांहदप बाजोररया, श्री.हेमांत टिले, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.किरण पािसिर, श्री.अननल भोसले :   सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मभिींडी (स्ज.ठाणे) येथील राषरीय मानि हक्क मींचचे अयेयि, श्री.शरद 
िुमाळ याींनी ठाणे येथील िादेमशक पररिहन कायायलयातील उप िादेमशक पररिहन 
अधिकारी श्री.सींजय डोळे याींच्या गैरयवयिहार काययपयेदती विरोिात मा.उपराषरपती 
याींचेकड े केलेल्या तरारारीनींतर मा.उपराषरपती कायायलयाने श्री.सींजय डोळे याींची 
चककशी करून अहिाल सादर करण्याचे आदेश राज्याच्या मुख्य सधचिाींना 
हदल्याची बाब हदनाींक १८ जानेिारी, २०१६ रोजी िा ्यासुमारास ननदशयनास 
आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, श्री.शरद िमुाळ याींनी मा.उपराषरपतीींकड े केलेल्या तरारारीनुसार 
उपराषरपती कायायलयाने राज्याच्या मुख्य सधचिाींना उपिादेमशक पररिहन 
अधिकारी श्री.सींजय डोळे याींच्या काययपयेदतीची चककशी करण्याकररता हदलेल्या 
आदेशामयेये नमूद करण्यात आलेल्या िमुख बाबी कोण्या आहेत, 
(३) ्यानुसार श्री.सींजय डोळे याींच्या काययपयेदतीचा तपास करत असताींना कें द्र 
शासनाच्या लेखा परीिण विभागाने काढलेल्या त्रु् ीनुसार कराियाच्या आिश्यक 
गोष्ी, उपिादेमशक पररिहन अधिकारी श्री.सींजय डोळे ि लेखाधिकारी श्री.पराग 
पा्ील याींनी न केल्यामुळे शासनाचे ७ को्ी ७६ लाख  पयाींचे नकुसान लाल्याचे 
तरारारीत िामुख्याने नमूद करण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, श्री.सींजय डोळे याींच्या गैरयवयिहार काययपयेदतीची चककशी पूणय 
लाली आहे काय, चककशीचे ननषकषय काय आहेत, ्यामयेये दोषी आढळलेल्या 
यवयक्तीींवि येद कारिाई करण्याबाबत शासनाने कोणती काययिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हदिािर रािते : (१) ि (२) श्री.शरद िुमाळ याींनी मा.उप राषरपती याींचेकड े
केलेला हदनाींक २६/११/२०१५ रोजीचा तरारार अजय उप राषरपती कायायलयाच्या 
हदनाींक ९/१२/२०१५ रोजीच्या पत्रान्िये मुख्य सधचि, महाराषर राज्य याींना योलय 
्या काययिाहीसाठी अगे्रवषत करण्यात आला आहे. 
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(३) होय. 
(४) महालेखाकार कायायलय, मुींबई/नागपूर याींचेकडून पररिहन कायायलयाींचे 
लेखापररिण करण्यात येते. िादेमशक पररिहन कायायलय, ठाणे येथील 
लेखापररिणामिील सन २००४-२००५ ते २०१३-२०१४ या कालाििीत .कूण ४८ 
िलींबबत लेखा आिेपामिील ३०,७१८ िकरणाींमयेये ११.३१ को्ी रक्कम िसूल 
करणे बाकी होते. जानेिारी, २०१६ अखेर .कूण ४०८ िकरणात ५.३० को्ी 
 पयाींची िसूली लाली असून ३०,३१० िकरणाींमयेये ६.०१ को्ी रक्कम िसूल 
होणे बाकी आहे. िलींबबत लेखा आिपेातील रक्कमेची िसुली करण्याची काययिाही 
चालू आहे. महालेखाकाराींच्या सदर कालाििीतील लेखापरररिण अहिालामयेये कर 
िसुलीमयेये गैरयवयिहार लाल्याचे नमूद करण्यात आलेले नाही. 
(५) िश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
मालेगाांि-बागलाण (जज.नाभशि) तालुक्यात धगरणा - मोसम नदी  

पात्रातनु बेिायदेभशर होणारी िाळू उपसा रोखण्याबाबत 

(५६) *  १८३११   डॉ.अपिूच हहरे :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ८१०४ ला हदनाांि १६ 

जुलै, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:  सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील 

गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मालेगाींि-बागलाण (स्ज.नामशक) तालुक्यात िाळू तस्कराींनी धगरणा ि मोसम 

नदी पात्रातुन मोठ्या िमाणात बेकायदेमशर िाळूचा उपसा केला जात असल्याचे 

हदनाींक १ फेब्रुिारी, २०१६ रोजी िा ्यासुमारास ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, अमयायद िाळू उपसामुळे जलसाठा ि भुजल पातळी घ्ून शेती 

मसींचनासह तीव्र पाणी ी्ंचाई ननमायण होत आहे, हे ही खरे आहे काय, मोसम 

नदीपात्रातील िाळू उपसा थाींबिािा यासाठी महसुल ि पोमलस िशासनाकडून 

दलुयि होत असल्याने अींबासन (ता.बागलाण) ग्रामपींचायतीने अहोरात्र पहारा 

देण्याची मोहहम राबविल्याचे हदनाींक २ फेब्रिुारी, २०१६ रोजी िा ्यासुमारास 

ननदशयनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, िाळू तस्काराींमुळे पयायिरणाचे मोठे नकुसान होत असून 
नदीपात्रात दहा ते पींिरा फु् खोलीचे खड्ड ेपडले आहेत, ्यामुळे विहीरीची पाणी 
पातळी घ्ली असून उपसा केलेली िाळू चींदनपुरी रोड (ता.मालेगाींि, स्ज.नामशक) 
येथे उघड-उघड विरारी केली जात असल्याचे ननदशयनास आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) उक्त िकरणी शासनाने चककशी केली आहे काय, चककशीत काय आढळून 
आले तद्नसुार दषुकाळीस्स्थती पाणी ी्ंचाई ि पयायिरण हानी रोखण्याचेदृष्ीने 
िाळू तस्काराींवि येद कठोर दींडा्मक ि िनतबींिा्मक कारिाई करण्याबाबत 
शासनाने कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२), (३) ि (४) मालेगाि तालुक्यात ि बागलाण 
तालुक्यात (स्ज.नामशक) गकण खननजाच्या अििै उ्खनन ि िाहतकुीस आळा 
घालण्यासाठी भरारी पथके गठीत करण्यात आली आहेत. सदर पथकाींनी केलेल्या 
तपासणीत िाळूच्या अििै उ्खनन ि िाहतकुीची काही िकरणे दृष्ो्प्तीस 
आली आहेत. ्यानुसार सन २०१५-१६ मयेये मालेगाि तालुक्यात गकण 
खननजाच्या अिैि उ्खननाच्या १३४ िकरणात  .३७,७७,९८९/- .िढील दींडाची 
रक्कम िसूल करण्यात आली असून ६ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. तसेच 
बागलाण तालुक्यात २०१५-१६ मयेये १३३ िकरणात  .४३,९५,३९२/- .िढी दींडाची 
रक्कम िसूल करण्यात आली आहे ि १३ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. 
       िाळू उपशामुळे जलसाठा ि भूजल पातळी घ्ून शेती मसींचनासह तीव्र 
पाणी ी्ंचाई ननमायण लाल्याचे ननदशयनास आले नाही. 
      मकजे अींबासन, ता.बागलाण येथील ग्रामस्थाींकडून िाळूचे अिैि उ्खनन 
होऊ नये याबाबत अहोरात्र लि ठेिण्यात येत असल्याचे ननदशयनास आलेले नाही. 
िाळू उ्खननामुळे पयायिरणाचे नुकसान होऊन, नदीपात्रात खड्ड े पडल्याचे 
ननदशयनास आले नाही. 
       चींदनपूरी रोड (ता.मालेगाींि) येथे अिैि िाळूच्या विरारीकड े दलुयि होत 
असल्याचे ननदशयनास आले नाही. 
(५) िश्न उद्् ाित नाही. 
 

----------------- 
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अमरािती मधील मौजा पेठ येथील क्ष ेत्राची ७/१२ िर नोंद  
असताांनाही मोजणी झालेली नसल्याबाबत 

(५७) *  १८६३६   प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े श्री.जनादचन चाांदरूिर, श्री.हररभसांग राठोड :   
सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अमरािती मिील मकजा पेठ येथील ग् रार.४९/२ या ४.४१ हेक््र िेत्रातील 
०.३९ आर भूखींड ७/१२ हेक््र नोंद असतानाही शासकीय मोजणी दरम्यान 
आढळून आला नसल्याचे माहे सप्त े्ंबर, २०१५ मयेये िा ्या दरम्यान ननदशयनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चककशी केली आहे काय ि चककशीत 
काय आढळून आले ि ्यानुसार दोषीिर कोणती काययिाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२) ि (३) िश्नािीन िकरणी मकजा-पेठ, ता. स्ज. 
अमरािती येथील स.नीं.४९ मयेये स्जल्हाधिकारी, अमरािती याींच्या पत्रानुसार 
उपअिीिक भूमम अमभलेख, अमरािती कायायलयाकडून मोजणी करण्यात आलेली 
आहे. 
   स.नीं. ४९/१, ४९/२  ि ४९/३  अशा  तीन स्ितींत्र गा.न.नीं. ७/१२ च्या     
उता-याींतगयत  मींजूर िेत्र ि िहहिा्ीनसुारच्या मोजणीिमाणे आढळून आलेले  
िेत्र पढुील िमाणे आहे:- 
अ.रार.  

 
भोगि्ादाराींचे 

नाि   
 

स.नीं.   
 

७/१२ िमाणे 
िेत्र हे.आर. 

  

िहीिा्ी नुसारच्या 
मोजणी नुसार िेत्र 

हे.आर.   

  तफाित 
हे.आर. 

१ 
 

श्री आकाराम 
पाींडुजी तेली 

४९/१ 
 

१.६२ 
 

१.७३ 
 

+०.११ 
 

२ 
 

आयुक्त, 
आयकर विभाग 

४९/२ पैकी 
 

१.२१ 
 

१.२१ 
 

--- 
 

३ 
 

जनरल मॅनेजर, 
्ेलीकॉम 

 

४९/२ 
 

०.८१ 
 

०.८१ 
 

--- 
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४ 
 

राणा .ज्युकेशन 
सोसाय्ी 

पैकी २.०० 
 

१.६४ 
 

-०.३६ 
 

५ 
 

ई-क्लास, 
महाराषर शासन 

४९/२ पैकी ०.३९ 
 

०.४९ हे.आर डी.पी.रोड 
+०.१५ 

हे.आर अींतगयत रस्ता 

+०.२५ 
 

६ 
 

मनोविकास 
स्पेशल धचल्ड्रने 

सोसाय्ी 

४९/३ 
 

०.१३ 
 

०.१३ 
 

--- 
 

 .कूण िेत्र    ६.१६ ६.१६  
     िरील िमाणे जमीन मींजूरीनींतर अ.रार. ५ येथील शासनाच्या नािे मशल्लक 
असणारी जमीन स्ितींत्र भूखींड स्ि पात मशल्लक नसून ती ०.४९ हे.आर डीपी रोड 
+ ०.१५ हे.आर. अींतगयत रस्ता यामयेये ती समाविष् आहे. 

----------------- 
हदघिाघिडी (ता.माण, जज.सातारा) येथील शतेिऱयाने नावपि 

 ि िजचबाजारीपणाला िां टाळून आत्महत्या िेल्याबाबत 
(५८) *  १८७९१   श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांजय दत्त :   सन्माननीय 
पुनिचसन ि मदत िायच मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) हदघिाघिडी (ता.माण, स्ज.सातारा) येथील ग्रामपींचायत सदस्य असलेले शतेी 
यवयिसाय करणारे अननल हदडिाघ याींनी सततच्या नावपक ि कजयबाजारीपणाला 
कीं ्ाळून उच्च दाबाच्या िीज ्ॉिरिर चढून आ्मह्या केल्याची गींभीर घ्ना 
माहे ड्रडसेंबर, २०१५ मयेये िा ्यादरम्यान घडली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चककशी केली आहे काय, चककशीत काय 
आढळून आले, तद्नसुार शेतकऱयाींच्या कु्ूींबाला आधथयक मदत देण्याबाबत 
शासनाने कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सदर िकरणाची चककशी केली असून आ्मह्याग्रसत यवयस्क्तच्या िारसाींना 
मदत देण्यासाठी िकरण पात्र ठरविले आहे. िारसाींना मदत देण्याबाबतच्या सुचना 
तहसीलदार, माण याींना हदल्या आहेत. 
(३) िश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
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शेतिऱयाांच्या दधू खरेदीचे भाि ज्थर रहाण्यासाठी 
सबभसडी पनु्हा सुरु िरण्याबाबत 

(५९) *  १८८०९   श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.सांजय दत्त :   सन्माननीय 
दगु् धवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात दिुाला िाजिी भाि ममळण्यासाठी शेतकऱयाींना दिू खरेदीिर 
िनतमल्र देण्यात येणारी ठराविक सबमसडी शासनाने बींद केल्याने दिु यवयिसाय 
सींक्ात सापडला असल्याचे माहे जानेिारी, २०१६ मयेये िा ्या दरम्यान 
ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शेतकऱयाींच्या दिू खरेदीचे भाि स्स्थर रहाण्यासाठी शासनाने सदर 
सबमसडी पुन्हा सु  करािी यासाठी शासनाने कोणती काययिाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) ि (२) हे खरे नाही. 
     राज्य शासनामाफय त दिू खरेदीिर कोणतीही सबमसडी हदली जात नाही. 
दिुासाठी सद्य:स्स्थतीत ककमान आिारभूत ककीं मत ननस्श्चत नाही. सदर अधिकार 
कें द्र शासनास आहेत. दिुास ककमान आिारभूत ककीं मत िाप्तत यवहािी ्यादृष्ीने 
स्जिनािश्यक िस्तू अधिननयम, १९५५ अींतगयत दिुाकरीता ककमान आिारभूत 
ककीं मत ननस्श्चत करािी अशी विनींती हदनाींक १९/८/२०१५ रोजीच्या पत्रान्िये कें द्र 
शासनास राज्य शासनाने केली आहे. 
(३) िश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
एिलहरे (ता.जज.नाभशि) येथील औजष्ट्णि विद्यतु प्रिल्प सुरु िरण्याबाबत 

(६०) *  १६४५७   श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.अमरभसांह पांडडत :   
सन्माननीय ऊजाच मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) .कलहरे (ता.स्ज.नामशक) येथे सन २०१० मयेये मींजरू लालेला ६६० मेगािॅ्  
िमतेचा औस्षणक विद्यतु िकल्प अद्याप सु  लालेला नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर िकल्प िलींबबत असल्याची सियसािारण कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चककशी केली आहे काय, चककशीत काय 
आढळून आले, 
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(४) असल्यास, तद्नुसार उक्त िकल्प सुरू करण्यासाठी शासनाने कोणती 
काययिाही केली िा करण्यात येत आहे ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) िस्तावित िकल्पास .अरपो य् ॲथोरर्ीकडून आिश्यक उींचीच्या िुराींड े
(Chimney) बाींिकामास ना-हरकत परिाना िाप्तत न लाल्यामुळे पयायिरण ना-
हरकत परिाना िाप्तत होण्यास अडचणी येत आहेत. तसेच कोळशाच्या 
उपलब्ितेबाबतची अननस्श्चतता ि इतर िाणणस्ज्यक ि ताींबत्रक बाबीची पूतयता न 
लाल्याने िकल्पाची उभारणी सुरू करण्यास विलींब होत आहे. 
(३) ि (४) िस्तावित िकल्पासाठी धचमणीच्या आिश्यक २८० मी. उींचीला 
परिानगी देण्याबाबत महाननममयती कीं पनीकडून .अरपो य् अॅथोरर्ी सफ इींड्रडया, 
नामशक रोड ि स््ेशन कमाडन््, देिळाली याींचेकड े सतत पाठपुरािा करण्यात 
आला आहे. तथावप सदर विनींती अमान्य लाली असल्याने िस्ततु िकरणी 
पुनवियलोकन क न ना हरकत परिाना देण्याबाबत विभाग स्तराि न रिा 
िाधिकारी, मुख्य कायायलय, कुलाबा, मुींबई तसेच मा.मुख्यमींत्री याींचे स्तरािर 
मा.कें द्रीय सींरिण मींत्री याींना विनींती करण्यात आली आहे. 
     सदर िकल्पासाठी कोळसा मींत्रालयाने नागपूर येथील महाजनिाडी कोळसा 
खाण आिींह्त केली आहे. 

----------------- 
परभणी जजल््यातील शेतिऱयाांना मांजूर आधथचि अनदुान िाटपास विलांब 

लािणाऱया तहसीलदाराांविरूध्द िारिाई िरण्याबाबत 

(६१) *  १६६७४   श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सनतश 
चव्हाण :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ७२६० ला हदनाांि ३० जुलै, २०१५ रोजी 
हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:    सन्माननीय पुनिचसन ि मदत िायच मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) परभणी स्जल्हयातील शेतकऱयाींना मागील िषी मींजुर लालेले आधथयक अनदुान 
िा्पास विलींब लािलेल्या स्जल्हयातील तहसीलदाराींविरूयेद कारिाई करण्याबाबत 
स्जल्हाधिकारी, परभणी याींनी सन २०१५-१६ दरम्यान नो्ीसा जारी केल्या आहेत, 
हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, विविि कारणे दाखिनू विहहत मुदतीत अनदुान िा्प न 
करणाऱया अशा तहसीलदाराींविरूयेद कोणती कारिाई स्जल्हा िशासनाने केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) होय. हे खरे आहे. 
(२) स्जल््यास खरीप २०१४ मिील बाधित शतेक-याींना मदत देण्यासाठी सन 
२०१५-१६ या िषायत .कूण  .५७.८१ को्ी .िढा ननिी वितरीत करण्यात आला 
असून,  .५५.३२ को्ी इतका ननिी १३३६३९ इतक्या शतेक-याींच्या खा्यात जमा 
करण्यात आला आहे,  
      जानेिारी,२०१६ अखेर परभणी, गींगाखेड, पालम ि सोनपे् याींचेकड ेननिी 
मशल्लक असल्यामुळे सींबींधित उपविभागीय अधिकारी याींचेकडून कारिाई बाबतचा 
अहिाल मागविण्यात आलेला आहे.  सदर अहिालात सींबींधित तहसीलदार दोषी 
आढळून आल्यास ्याींचेिर मशस्तभींगविषयक काययिाही िस्तावित करण्यात 
येईल. 
(३) िश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
मुांबईमध्ये सम-विषम क्रमाांिाच्या खाजगी गाड्या एि हदिस  

आड र्त्यािर चालविण्याबाबत 

(६२) *  १६७६१   श्री.सांजय दत्त, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय 
पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईत गेल्या पाच िषायत ६ लाख ६६ हजार िाहनाींची भर लाल्यामुळे 
िाहतुकीमुळे होणाऱया िदषुण रोखण्यासाठी मुींबईमयेये सम-विषम रारमाींकाच्या 
खाजगी गाड्या .क हदिस आड रस््यािर चालविण्याबाबतचा फॉम्युयला उपयोगात 
आणण्याची मागणी जनहहत याधचकेद्िारे करण्यात आली असल्याचे माहे 
जानेिारी, २०१६ मयेये िा ्यादरम्यान ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबईमयेये सम-विषम रारमाींकाच्या खाजगी गाडया .क हदिस 
आड रस््यािर चालविण्याबाबत शासनाने भुममका स्पष् क न याबाबत कोणती 
काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. हदिािर रािते : (१) होय. 
(२) याबाबत, .कीकृत मुींबई महानगर पररिहन िाधिकारणाच्या (UMMTA) च्या 
हदनाींक ११.१.२०१६ रोजीच्या बैठकी मयेये या विषयाबाबत चचाय होऊन स्ितींत्रपणे 
अ्यास करून पढुील काययिाही करण्याचा ननणयय घेण्यात आला. 
(३)  िश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
उपरी (ता.सािली, जज.चांद्रपूर) येथील पशुिदै्यिीय अधधिारी  

ि इतर ररक्त पदे भरण्याबाबत 

(६३) *  १७७२०   श्रीमती शोभाताई फडणिीस :   सन्माननीय पशुसांिधचन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) उपरी (ता.सािली, स्ज.चींद्रपूर) येथे सन २००६ ला िथम शे्रणी पशुिदै्यककय 
दिाखाण्याची ननममयती क नही गेल्या ९ िषायपासून पशुिदै्यककय अधिकारी १ पद 
ि पररचर १ पद ररक्त असल्याचे हदनाींक १५ ड्रडसेंबर, २०१५ रोजी िा 
्यासुमारास ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ररक्त पदे भरण्याबाबत शासनाने कोणती काययिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) ि (२) हे खरे नाही. 
     उपरी, ता.सािली स्ज.चींद्रपूर येथे पशुिन विकास अधिकारी पदाच्या 
पदननममयतीनींतर सदर पदािर हदनाींक १६.१२.२००६ पासून ननयममत पशुिन 
विकास अधिकारी काययरत होते. सदर पदािरील ननयममत पशुिन विकास 
अधिकाऱयाींच्या बदलीनींतर हदनाींक १६ जुलै, २००८ ते हदनाींक २४.१.२०१६ पयतं 
या पदाचा अनतररक्त काययभार अन्य पशुिन विकास अधिकाऱयाींकड े सोपिनू 
पशुपालकिारकाींना िैद्यकीय सेिा पूरविण्यात येत हो्या. हदनाींक २५.१.२०१६ 
पासून सदर पदािर ननयममत पशुिन विकास अधिकारी काययरत आहे. 
     सदर पशुिदै्यकीय दिाखान्यात हदनाींक १२.३.२०१० पासून ननयममतपणे 
परीचर काययरत आहे. 
(३) िश्न उद्् ाित नाही. 

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



66 

महाराष्ट्र राज्य पररिहन महामांडळातील ररक्त पदे भरण्याबाबत 

(६४) *  १८९१८   आकिच .अनांत गाडगीळ :   सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर राज्य पररिहन महामींडळातील िररषठ अधिकाऱयाींपासून ते 
चतथुयशे्रणी कमयचाऱयाींपयतं १२ हजार पदे ररक्त असून ्याचा .स्ीच्या 
काययिमतेिर पररणाम होत असल्याचे माहे फेब्रुिारी, २०१६ मयेये िा ्या 
दरम्यान ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चककशी केली आहे काय, चककशीत काय 
आढळून आले ि तद्नुसार सदर ररक्त पदे भरण्याबाबत शासनाने कोणती 
काययिाही केली आहे िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हदिािर रािते : (१) हे खरे नाही. 
(२) राज्य पररिहन महामींडळामयेये िगय-१ ते िगय-४ या पदाींमयेये १३० ििगय 
असून ्याींची चालनीय ननयमानुसार १,२५,३८३, .िढी मींजूरी असून १,०६,१११ 
काययरत आहेत ि १९,२७२ .िढी पदे ररक्त असली तरी ्यापकैी सरळसेिेतींगयत 
१२,४२६ .िढी पदे ररक्त आहेत. 
      अधिकारी िगय-१ ि अधिकारी िगय-२ (कननषठस्तर) ची .कूण आज अखेर 
५७ पदे ररक्त आहेत ि भविषयातील सेिाननिृ् तीमुळे सरळसेिेची १७ ररक्त 
होणारी पदे अशी .कूण ७४ पदे ररक्त आहेत. सदर पदे सरळसेिेने भरण्यासाठी 
हदनाींक २४.११.२०१५ रोजी महामींडळाच्या सींकेतस्थळािर जाहहरात िदमशयत करून 
अजय मागविण्यात येिनू लेखी परीिा घेण्यात आली आहे. 
      राज्यसींिगीय विविि पदाींत ९४८ पदे ररक्त असून ्यापकैी ३१६ पदे 
सरळसेिा भरतीने भराियाची असून ्यापकैी ८६ पदाींसाठी उमेदिाराींची ननिड 
लाली आहे. उियररत २३० पदे भरण्याबाबत बा्य सींस्थेची नेमणकू करून 
जाहहरातीद्िारे भरण्याची काययिाही करण्यात येत आहे. ि खा्यामाफय त बढतीने 
भराियाची ६३२ पदे असून ९३ पदी नेमणकूा देण्याची काययिाही सु  आहे. तसेच 
३८९ पदाींकरीता कमयचाऱयाींची इच्िुकता मागविण्यात आली असून उियररत १५० 
पदाींकररता खाते बढती पररिचेी काययिाही ्प्तप्तया्प्तप्तयाने करण्यात येत आहे. 
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     घ्कसींिगय ३ ि ४ या पदात ररक्त जागा भरण्याकररता सन २०१२ मयेये 
१९७८९ ररक्त पदे भरण्याकररता चालक (कननषठ), िाहक (कननषठ), मलपीक 
ी्ंकलेखक (कननषठ), सहाय्यक (कननषठ) जाहहरात देण्यात आली होती. सदर 
जाहहरातीस िनतसाद ममळून सुमारे १४८७२ पदे भरण्यात आली. तसेच सन २०१४ 
मयेये ५९३१ ररक्त पदे भरण्याकररता चालक (कननषठ), िमुख काराधगर 
(कननषठ), काराधगर क (कननषठ) ि सहाय्यक (कननषठ)  जाहहरात देण्यात आली 
होती. सदर जाहहरातीस िनतसाद ममळून सुमारे २९२१ पदे भरण्यात आली. सन 
२०१५ मयेये ७६३० चालक (कननषठ)  ििगायमिील ररक्त पदे भरण्याकररता 
जाहहरात देण्यात आली होती. ्यानुसार २१ विभागाच्या िाहन चालन चाचणीचे 
कामकाज पूणय लाले असून १७ विभागाची ननिड यादी ि अनतररक्त यादी जाहीर 
लाली आहे. ्यानुसार ९४० उमेदिाराींना नेमणकूा देण्यात आलेल्या आहेत. 
(३) िश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
हजरत िोचि शहािली उफच  शहेंशािली दगाचह, बीड याांची 
 इनाम जभमनीचे बेिायदेशीर विल्हेिाट लािल्याबाबत 

(६५) *  १६०९८   श्री.अमरभसांह पांडडत, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.धनांजय मुांड े:   सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) हजरत कोचक शहािली उफय  शहेंशािली दगायह, बीड याींना आगरनाींदरु, 
ता.गेिराई येथे सयवहे नीं.१७, ग् नीं.४० मयेये ३० .कर २५ गुींठे जमीन सस्यवहयस 
इनाम (णखदमतमास) म्हणनू शासन गॅजे्ला नोंद आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरची जमीन णखदमतमास असतानाही मदतमास आहे असे 
बनाि् दस्ताऐिज तयार क न सींबींधितीींनी अधिकाऱयाींशी सींगनमत करून ्याींची 
विल्हेिा् लािल्याची तरारार स्जल्हाधिकारी, बीड याींच्याकड े हदनाींक ३१ सगस््, 
२०१३ रोजी िा ्यासुमारास करण्यात आली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चककशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चककशीत काय आढळून आले ि तद्नसुार दगायहचे मुतािली याींनी 
हदलेल्या उक्त तरारारीबाबत शासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथराि खडसे : (१) मकजे आगर नाींदरू, ता.गेिराई, स्ज.बीड येथील सिे 
नीं.१७ मिील ३० .कर ३ गुींठे .िढ्या जमीनीची िक्फ जमीन म्हणनू हदनाींक 
२४/१/१९७४ रोजीच्या शासन राजपत्रात नोंद आहे. 
(२) स्जल्हाधिकारी, बीड याींचेकड ेउपलब्ि अमभलेख तपासले असता अशी तरारार 
िाप्तत लाली असल्याचे आढळून येत नाही. 
(३) ि (४) मकजे आगर नाींदरू, ता.गेिराई, स्ज.बीड येथील सयवहे नीं.१७, ग् नीं.४० 
मिील जममनीबाबत अपर स्जल्हाधिकारी (भू.सुिार), बीड याींचेमाफय त चककशी 
करण्यात आली आहे. ्यािरून असे हदसून येते की, उप स्जल्हाधिकारी 
(भू.सुिार), बीड याींनी ्याींचेकड े दाखल लालेल्या अवपलािर हदनाींक १७/५/२००१ 
रोजी हदलेल्या ननकालात सदर जमीन हैद्राबाद इनाम ननमूयलन कायदा १९५४ च्या 
तरतूदी नुसार मदतमाश इनाम जमीन म्हणनू घोवषत करून उक्त कायद्याच्या 
कलम ६(१) िमाणे ्याची िनतबींिीत मालकी सींबींधिताच्या नािे मींजूर केलेली 
होती. ्यावि येद सींबींधिताींनी महाराषर िक्फ न्यायाधिकरण, औरींगाबाद याींचेकड े
दािा दाखल केला. मात्र उक्त न्यायाधिकरणाने हदनाींक ३०/३/२००९ रोजी ्याींना 
सदर िकरण चालविण्याचे अधिकार नसल्याचे नमूद करून सदर दािा खाररज 
केला. तद्नींतर सींबींधिताींनी मा.उच्च न्यायालय, खींडपीठ औरींगाबाद येथे मसस्यवहल 
ररयवहीजन अस्प्तलकेशन नीं.१९९/२०१० दाखल केले. सदर अजायिर मा.उच्च 
न्यायालयाने महाराषर िक्फ न्यायाधिकरणास अवपल चालविण्याचे अधिकार 
असल्याचा ननणयय हदनाींक १७/१/२०१२ रोजी हदला. सदर ननणययावि येद िनतिादी 
याींनी मा.सिोच्च न्यायालयात अपील (मसस्यवहल) रार.६२८५/२०१४ दाखल केली 
असता मा.सिोच्च न्यायालयाने मा.उच्च न्यायालयाच्या िरील ननणययास स्थधगती 
हदली असून िकरण न्यायिविष् आहे. 
(५) िश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
राज्यातील एस.टी. िमचचाऱयाांसाठी अटल पेन्शन योजना लागू िरण्याबाबत 

(६६) *  १७४५७   श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांत टिले, श्री.आनांद ठािूर, श्री.किरण 
पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील :   सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर राज्य पररिहन महामींडळाच्या राज्यभरातील सिय .स.्ी. 
कमयचाऱयाींसाठी अ्ल पेन्शन योजना माहे ड्रडसेंबर, २०१५ मयेये िा ्यादरम्यान 
लागू करण्याचा ननणयय घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या अ्ल पेन्शन योजनेचे सियसािारण स्ि प काय आहे, 
(३) असल्यास, या अ्ल पेन्शन योजनेचा लाभ ककती .स.्ी. कमयचाऱयाींना 
होणार आहे, 
(४) असल्यास, या योजनेमयेये ४० िषायिरील कमयचाऱयाींना लाभ होणार आहे 
काय, 
(५) नसल्यास, या योजनेचा फायदा ४० िषायिरील कमयचाऱयाींना ममळण्याबाबत 
शासनाने कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हदिािर रािते : (१), (२) ि (३) महामींडळातील ज्या कमयचाऱयाींचे िय १८ ते 
४० िषे आहे. ज्या कमयचाऱयाींचे बाँकेत बचत खाते आहे, अशा सिय पात्र 
कमयचाऱयाींना कें द्र शासनाची अ्ल पेंन्शन योजना अनुजे्ञय आहे. सदरची योजना 
कमयचाऱयाींच्या मामसक योगदानािर अिलींबून असून, दरमहा  .४२/- ते  .२१०/- 
योगदान केल्यास ६० िषे ियापासून  .१,०००/- ते  .५.०००/- दरमहा आयषुयभर 
ननस्श्चत पेन्शनचा लाभ अनजेु्ञय राहील. हदनाींक १०.६.२०१५ ते ३१.१२.२०१५ या 
कालाििीत सहभागी होणाऱया लाभाथ्यांस महहली पाच िषे हप्त्याची ५०% 
रक्कम कें द्र शासनाद्िारे भरण्यात येईल, अशा योजनेच्या लाभाथी कमयचाऱयाचा 
मृ् य ूलाल्यास ्याच्या पती/प्नीस सदर पेन्शन योजना अनुजे्ञय राहील. 
(४) नाही. 
(५) सदरची योजना कें द्र शासनाची असून, ्या ननकषािमाणे राबविण्यात येत 
आहे. 
(६) िश्न उद्् ाित नाही. 
 

----------------- 
नाांदेड जजल्हयातील िां त्राटदाराने महावितरण िां पनीच्या अभभयांत्याची  

खोटी ्िाक्ष री िरुन गैरव्यिहार िेल्याबाबत 

(६७) *  १७८७५   डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱहे :   सन्माननीय ऊजाच मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नाींदेड स्जल्हयातील महावितरण कीं पनीच्या अमभयीं्याची खो्ी स्िािरी क न 
सुमारे ६० लाख  पयाींच्या देयकाींचा कीं त्रा्दाराने गैरयवयिहार केल्याची घ्ना माहे 
जानेिारी, २०१६ मयेये िा ्यादरम्यान ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, यािकरणी नायगाींि (स्ज.नाींदेड) पोलीस ठाण्यात तरारार 
नोंदविण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चककशी केली आहे काय, चककशीत काय 
आढळून आले, 
(४) असल्यास, तद्नुसार शासनाने कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) सदर बाबतीत कीं त्रा्दाराने केलेल्या कामाची महावितरण कीं पनीकडून स्थळ 
तपासणी चालू आहे. तसेच सींबींधित नोंदविलेल्या गुन्हयानुसार पोलीस 
स््ेशन,नायगाींि याच्यामाफय त पढुील तपास चालू आहे. 
(४) यािकरणी िथम दशयनी दोषी आढळलेल्या महावितरणच्या त्कालीन 
अधिकाऱयाींवि येद महावितरण कीं पनीकडून चककशीची काययिाही सु  आहे. 
(५) िश्न उद्् ाित नाही. 
 

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

महानांद दधु डअेरी महासांघाने िोट्यिधीचा गैरव्यिहार िेल्याबाबत 

(६८) *  १६५२७   श्री.जयांत पाटील :   सन्माननीय दगु् धवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर राज्य दिु वितरक आणण िाहतकू सींघ्नेचे अयेयि, श्री.नाईक 
याींनी सन २००५ मयेये महानींद दिु डअेरी महासींघात को्यििीचा गैरयवयिहार 
केल्याबाबत शासनाकड े तरारार दाखल केल्यानुसार शासनाने चककशीचे आदेश 
हदले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, चककशीमयेये आढळून आलेल्या दोषीींवि धती कोणती कारिाई केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथराि खडसे : (१) होय. 
(२) सदर िकरणी चककशी करण्यासाठी ननयुक्त केलेल्या सेिाननिृ् त भारतीय 
िशासन सेिेतील श्री.के.मशिरामकृषणन याींनी हदलेल्या चककशी अहिालानुसार 
त्कालीन श्री..स.बी.तळेकर, काययकारी सींचालक, श्री.यवही.बी.बनकर, यवयिस्थापक 
(अमभयाींबत्रकी) ि श्री.आर.यवही.लाडबुके, महायवयिस्थापक (वि्त) ि वि.स. याींना 
दिू महासींघाने सेिेतून बडतफय  केलेले आहे. यामशिाय लाचलुचपत िनतबींिक 
विभागाने श्री..स.बी.तळेकर याींच्यावि येद अपसींपदेच्या िकरणाची पूणय चककशी 
करून हदनाींक ९.११.२०१५ रोजी विशेष न्यायालय, मुींबई येथे विशेष ख्ला 
रार.६५/२००५ अन्िये दोषारोप पत्र दाखल केले असून सदर िकरण विशेष 
न्यायालयात काळाघोडा, मुींबई येथे न्यायिविष् आहे. तसेच श्री.तळेकर 
याींच्यावि येद दिू महासींघाने दाखल केलेल्या .फ.आय.आर.नुसार गुन्हे अन्िेिण 
विभाग (ई.ओ.डल्ब्यु) या विभागाने सत्र न्यायालय, मुींबई (ककल्ला को य्) येथे 
आरोपपत्र दाखल केले असून सदरचा दािा न्यायिविष् आहे. 
      यामशिाय श्री.कें .मशिरामकृषणन याींच्या विभागीय चककशीतील मसयेद 
लालेल्या दोषारोपानुसार मा.सहकार न्यायालय, मुींबई येथे  .८.५५ को्ी 
यवयाजासह िसूल करण्याबाबतचा दािा दाखल असून ्यािर सुनािण्या सु  आहेत. 
(३) िश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
बीड जजल््यातील पारधी समाजातील नागररिाांच्या सम्याांबाबत 

(६९) *  १५६५२   श्री.सुभाष झाांबड, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई 
जगताप, श्रीमती हु्नबानू खभलफे, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय 
पुनिचसन ि मदत िायच मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) बीड स्जल््यातील पारिी समाजातील नागररकाींचे राज्यातील दषुकाळी 
पररस्स्थतीमुळे जीिन जगणे असहय लाले असल्याचे माहे जानेिारी, २०१६ मयेये 
िा ्यादरम्यान ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चककशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चककशीत काय आढळून आले ि तद्नसुार पारिी समाजातील 
नागररकाींची अन्न पाण्यािाचनु होत असलेली गैरसोय, उपासमारी दरू 
करण्याकररता शासनाने कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  



72 

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) ि (४) िश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
ररलायन्स, बे्ट आणण टाटा या समान िीज दराची आिारणी  

िरण्याच्या आदेशाची अांमलबजािणी िरणेबाबत 

(७०) *  १६७५०   श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्री.मुझफ्फर 
हुसैन सय्यद, श्री.शरद रणवपसे :   सन्माननीय ऊजाच मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील िीज ग्राहकाींिर दरिाढ करून ग्राहकाींची आधथयक फसिणकू 
करणाऱया ररलायन्स, बेस्् आणण ्ा्ा या तीन िीज पुरिठा करणाऱया कीं पन्याींनी 
मुींबईकराींसाठी समान िीज दराची आकारणी करण्याचे मा.ऊजाय मींत्रयानी आदेश 
हदल्याचे माहे जानेिारी, २०१६ मयेये िा ्यादरम्यान ननदशयनास आले हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबईतील िीज पुरिठ्याविषयीच्या उपययोजनाींसाठी मा.ऊजाय मींत्री 
याींच्या अयेयितेखाली सममती स्थापन करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सममतीची रचना काययकिा ि कालाििी काय आहे, 
(४) असल्यास, उक्त सममतीने अहिाल सादर केला आहे काय, अहिालाचे स्िरूप 
काय आहे, 
(५) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चककशी केली आहे काय, चककशीत 
काय आढळून आले ि तद्नसुार शासनाने मुींबईकराींसाठी समान िीज दर 
आकारणी करण्याबाबत कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) मुींबईत ५०० युनन्पयतंच्या िीज िापर करणाऱया 
सिय िीज कीं पन्याींच्या ग्राहकाींना समान िीज दर ठेिण्याबाबत सूधचत करण्यात 
आले आहे. 
(२) हे खरे नाही. मुींबई पररसरातील विद्युत पुरिठासींबींिी कराियाच्या 
उपाययोजना सींदभायत शासन ननणयय रारमाींक : बैठक -२०१५/ि.रार.४८०/ऊजाय-४, 
हदनाींक २९ जानेिरी,, २०१६ अन्िये ििान सधचि (ऊजाय) याींच्या अयेयितेखाली 
सममती स्थापन करण्यात आली आहे. 
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(३) सदर सममतीचे अयेयि ििान सधचि (ऊजाय) हे असून ििान सधचि 
(महसूल), ििान सधचि (नगर विकास), ििान सधचि (पयायिरण), सधचि, रस्ते 
(साियजननक बाींिकाम), आयुक्त, बहृन्मुींबई महानगरपामलका, आयकु्त, मुींबई 
महानगर िदेश विकास िाधिकरण, मुख्य काययकारी अधिकारी, लोपडपट्टी 
पुनियसन िाधिकरण, स्जल्हाधिकारी, मुींबई शहर, स्जल्हाधिकारी, मुींबई उपनगर, 
महायवयिस्थापक, बेस्् उपरारम, यवयिस्थापकीय सींचालक, महापारेषण, 
यवयिस्थापक सींचालक, महावितरण, मुख्य काययकारी अधिकारी, ररलायन्स इन्रा 
कीं पनी, मुख्य सींचलन अधिकारी ि काययकारी सींचालक ्ा्ा पॉिर कीं पनी, मुख्य 
अमभयींता, राज्य भार िेषण कें द्र, मुख्य अमभयींता, राज्य पारेषण उपरारम हे १५ 
सदस्य आहेत. तसेच यवयिस्थापकीय सींचालक, महापारेषण हे सममतीचे 
समन्ियक म्हणनू काम पाहतील. 
     सदर सममतीची काययकिा पढुीलिमाणे आहेत :- 

(अ) मुींबई पररसरात विद्यतु परुिठा करणाऱया बेस्् उपरारम, मे.्ा्ा 
पॉिर कीं पनी आणण मे.ररलायन्स इन्रा कीं पन्याींना मुींबई पारेषण ि 
वितरण िणाली बळक् करण्यासाठी उपयुक्त उपाययोजनाींचा आढािा 
घेणे ि सममतीच्या मायेयमातून उधचत ननदेश देिून ्याची 
अींमलबजािणी करणे. 

(ब) मुींबईतील िीज मागणी पूणय करण्यासाठी आींतरराज्य (ISTS) आणण 
राज्याींतगयत (InSTS) पारेषण िणालीतनू िीज पारेवषत क न 
आणण्यासाठी आिश्यक उपाय योजने. 

(क) मे.्ा्ा पॉिर कीं पनीचा तेलािर चालणारा सींच रार.६ आधथयक कारणाींनी 
बींद असल्याने, तो सींच कोळशािर चालू करण्यासींबींिी योलय ते 
ननणयय घेऊन, सिय सींबींधिताींच्या सहकायायने ्याची अींमलबजािणी 
करणे. 

(ड) मुींबई शहर ि उपनगरात भविषयातील िीज मागणीचा अ्यास क न 
४००/२२०/१३२/१०० केयवही उपकें द्र उभारणे. ्या अनषुींगाने उपकें द्रासाठी 
लागणारी जागा .म..म.आर.डी.../बहृन्मुींबई महानगरपामलका / 
मसडको / स्थाननक स्िराज्य सींस्था ककीं िा इतर सिम सींस्थाींकडून 
िाप्तत क न घेणे ि आिश्यक सहकायय करणे तसेच नगरविकास 
विभागाच्या विकास आराखड्यात ्यासाठी तरतदू करणे. 
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(इ) मुींबई शहर विकास ननयींत्रण ननयमािलीमयेये (DC Rules १९९१) 
विशेष िकारच्या उपकें द्रासाठी उपयुक्त बदल करणे आिश्यक राहील. 
्यात िीज पुरिठा पायाभूत आराखडा सुवििाींसाठी विशेष ननयम 
तयार करणेही गरजेचे आहे. ्या अनषुींगाने योलय ननणयय तातडीने 
घेणे. मुींबईत बेस्् उपरारमाच्या वितरण उपकें द्रासाठी जागेची गरज 
असल्याने शासकीय/बहृन्मुींबई महानगरपामलकेच्या अख्यारीतील 
जागा आिी्ं ीत करणे. 

(फ) मुींबईस लागून असलेल्या पररसरातनू मुींबईत िीज पारेषणासाठी, 
िाहहन्या (केबल/ओयवहरहेड) उभारताना िने, पयायिरण, रेल्िे, बहृन्मुींबई 
महानगरपामलका, साियजननक बाींिकाम विभाग, राषरीय महामागय 
सींबींिी आिश्यक ती परिानगी तातडीने ममळण्यासाठी ननदेश देणे 
तसेच Right of Way सींबींिात उद्् ािणाऱया सिय समस्याींचे 
ननराकरण करण्याबाबत उपाययोजना करणे.  

      याबाबत सममतीचा कालाििी ननस्श्चत करण्यात आलेला नाही. 
(४) सदर सममतीने अद्यापपयतं अहिाल सादर केलेला नाही. 
(५) ि (६) िश्न उद्् ाित नाही. 

------------------ 
ठाणे जजल््यात मुद्राांिािर जनुाट ि वपिळेपणा आणनू बाजारात  

दामदपु्पट किां मतीला विक्री िेल्याबाबत 

(७१) *  १९०७४   श्री.जनादचन चाांदरूिर, श्री.सांजय दत्त :   सन्माननीय महसूल 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे स्जल््यात मालम्तेचे ८ ते १० िषायपिूीचे जुने यवयिहार दाखविण्यासाठी 
जुन्या तारखाींच्या मुद्राकाींना बाजारात मागणी असल्याने ्याचा फायदा घेत .का 
यवयस्क्तने चहाच्या पाण्यात मुद्राींक बुडिनू सुकविले ि मुद्राींकािर जुना् ि 
वपिळेपणा आणनू बाजारात दामदपु्तप् ककीं मतीला विरारी करीत असल्याचे माहे 
फेब्रिुारी, २०१६ मयेये िा ्यादरम्यान ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर यवयस्क्तला पोमलसाींनी ताब्यात घेऊन ्यास अ्क क न, 
शासकीय मुद्राींक कोणाकडून घेतले ि कोणाला विरारी केली याची चककशी क न 
सींबींधित गुन्हेगाराींिर कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथराि खडसे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) िाप्तत अहिालानुसार, आरोपी अशोक अ ण खरात याींना पोलीसाींनी अ्क 
केली असून सयेया ते न्यायालयीन कोठडीत आहेत. आरोपीकड े पोलीसाींनी 
विचारपूस केली असता, ्याने स््ॅम्पपेपसय कोणाला विरारी केले, याबाबत काहीही 
.क आठित नाही ि माहहती नाही, असे साींधगतल्याने ्याचेकडून कोण्या 
ग्राहकाने मुद्राींक खरेदी केली ्याींची नािे अद्याप पािेतो ननषपन्न लालेली 
नाहीत. सदर गुन्हयाचा तपास पोलीस यींत्रणेमाफय त चालू आहे. 
(३) िश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
राज्यातील देि्थान ईनाम जभमनी िहहिाटदाराांच्या नािे िरण्याबाबत 

(७२) *  १८३१०   डॉ.अपिूच हहरे :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ७१९६ ला हदनाांि ३० 

जुलै, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:    सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील देिस्थान ईनामाच्या जममनी िहहिा्दाराींच्या नािे करण्याबाबत 
शासनाने नेमलेल्या अ्यास सममतीकडून शासनास िाप्तत लालेल्या अहिालाची 
सु  असलेली िाननी पूणय लाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िाप्तत लालेल्या अहिालाची िाननी पणुय लालेली नसल्यास, 
िस्ततु काययिाही केयवहापयतं पुणय होणे अपेक्षित आहे, 
(३) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चककशी केली आहे काय, चककशीत काय 
आढळून आले, 
(४) असल्यास, तद् नुसार राज्यातील देिस्थान ईनामाच्या अहस्ताींतरणीय 
जममनी िहहिा्दाराींच्या नाींिािर करण्यासींदभायत ननणयय घेऊन याबाबत शासन 
ननणयय ननगयममत करण्याबाबत शासनाने कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२), (३) ि (४) राज्यातील देिस्थान इनाम 
जममनीींबाबत समस्याींचा अ्यास राज्यातील मशफारशी करण्याकररता त्कालीन 
राज्यमींत्री (महसूल) याींच्या अयेयितेखाली सममती स्थापन करण्यात आली होती. 
सदर सममतीचा अहिाल स्स्िकृतीकरीता शासनस्तरािर विचारािीन आहे. 
(५) िश्न उद्् ाित नाही. 
 

------------------- 
सातारा जजल््यातील दषु्ट्िाळग्र्त गािाांना दषु्ट्िाळी  

मदतीच्या योजना लागू िरण्याबाबत 

(७३) *  १८७९३   श्री.आनांदराि पाटील, श्री.मुझफ्फर हुसैन 

सय्यद : सन्माननीय पनुिचसन ि मदत िायच मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) सातारा स्जल््यात ी्ंचाईग्रस्त गािाींची सींख्या ४५९ आहे. तर ५० पेिा कमी 
पैसेिारी असणारी ३४३ गािे जाहीर करण्यात आली आहेत. ी्ंचाईग्रस्त गािाींच्या 
आकडिेारीत मान, ख्ाि, फल्ण, पाठण, िाई, उ्तर कोरेगािातील गाींिाची 
सींख्या मोठी आहे तर कमी पैसेिारी असलेल्या गािाींमयेये याींच्यासह इतर 
तालुकेही असल्याचे माहे सक््ोंबर, २०१५ मयेये िा ्यादरम्यान ननदशयनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चककशी केली आहे काय, चककशीत काय 
आढळून आले, तद्नुसार सदर तालुक्यातील दषुकाळी गािाींत शासनाच्या दषुकाळी 
मदतीच्या योजना लागू करण्याबाबत शासनाने कोणती काययिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) ि (२) सातारा स्जल््यात स २०१५-२०१६ च्या खरीप 
हींगामातील हींगामी पैसेिारी ५० पैशाींपेिा कमी असलेल्या गािाींची सींख्या ३४३ 
जाहीर करण्यात आली आहे. सातारा स्जल््यातील पजयन्यमान सरासरीच्या ६४.७ 
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्क्के इतके लालेले आहे. दषुकाळसदृश्य पररस्स्थती असलेल्या गािाींमयेये खालील 
सिलती लागू करण्यात आल्या आहेत. 

१) जमीन महसूलात सु् 
२) कृवष पींपाच्या चालू िीज देयकात ३३.५% इतकी सु् 
३) शालेय/महाविद्यालयीन विद्याथ्यांच्या परीिा शुल्कात माफी 
४) आिश्यक तेथे वपण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी ा्ँकसयचा िापर 
५) दषुकाळसदृश्य पररस्स्थती जाहीर केलेल्या गािात शतेकऱयाींच्या शतेीच्या 

पींपाची िीज जोडणी खींडीत न करणे. 
६) शेतीशी ननगडीत कजायच्या िसुलीस स्थधगती. 
७) सहकारी वपक कजायचे पुनगयठन. 

(३) िश्न उद्् ाित नाही. 
----------------- 

  
  
विधान भिन :    उत्तमभसांग चव्हाण 
मुांबई.   सधचि, 

महाराष्ट्र विधानपररषद 
________________________________________________________ 
मुद्रणपूिय सिय िककया महाराषर वििानमींडळ सधचिालयाच्या सींगणक यींत्रणेिर करण्यात आली आहे. 

मुद्रण: शासकीय मयेयिती मुद्रणालय, मुींबई. 
 


