
महारा ट्र िवधानसभा 
दसुरे अिधवेशन, २०१६ 
--------------------------------------------- 

तारांिकत प्र नो तरांची यादी 
  

शुक्रवार, िदनांक २९ जुल,ै २०१६ / ावण ७, १९३८ ( शके ) 
  

(१) महसलू, पुनवर्सन व मदत कायर् मंत्री 

 

यांचे प्रभारी िवभाग 

(२) अ पसंख्यांक िवकास आिण औकाफ मंत्री 
(३) पिरवहन मतं्री 
(४) कृषी आिण फलो पादन मतं्री 
(५) उजार्, नवीन व नवीकरणीय उजार्,   

रा य उ पादन शु क मंत्री 
(६) पशसंुवधर्न, दगु् धिवकास व 

म   य  यवसाय मंत्री 
(७) भूकंप पुनवर्सन मंत्री 

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

प्र नांची एकूण संख्या - ५२ 
------------------------------------- 

  
टभूणीर्, क ढार व चादंज (ता.माढा, िज.सोलापूर) येथे अवकाळी पावसामुळे 

शतेकर्यांचे झालेले नकुसान 
  

(१) *  ६३६१०   ी.बबनराव िशदें (माढा), ी.भारत भालके 
(पंढरपूर) : स माननीय पुनवर्सन व मदत कायर् मंत्री पुढील गो टींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) टभूणीर्, क ढार व चादंज (ता.माढा, िज.सोलापूर) येथे माहे जून, २०१६ या 
पिह या आठव यात झाले या अवकाळी पावसामुळे शेतकर्यां या शकेडो एकर 
डाळींब, िचकू व द्राक्ष या फळबागासंह मो या प्रमाणात िजवीत व िव तहानी 
झाली अस याच ेिनदशर्नास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 



2 

(३) अस यास, चौकशी या अनुषंगाने नुकसानग्र त शतेकर् यांना नुकसान भरपाई 
दे याबाबत शासनाने कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 

ी. चंद्रकातं पाटील : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) प्र न उ  ावत नाही. 

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

औरंगाबाद िज  यातील शतेकर्यांना िठबक िसचंना या  
अनुदानाची रक्कम िवतरीत कर याबाबत 

  

(२) *  ६१२९७   ी.प्रशांत बंब (गंगापूर), ी.बाबुराव पाचण (िश र) :   
स माननीय कृषी मतं्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) औरंगाबाद िज यातील शतेकर्यांचे गे या दोन वषार्पासून शासनाकड ेिठबक 
िसचंनाचे १३ कोटी पयाचें अनुदान प्रलंिबत अस याने इतर शेतकरी िठबक 
िसचंना दारे शतेी कर यास तयार नाहीत, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) अस यास, चौकशी या अनुषंगाने िठबक िसचंनाला प्रो साहन दे याबाबत 
तसेच शतेकर्यांचे प्रलंिबत अनुदान वरीत दे याबाबत शासनाने कोणती कायर्वाही 
केली वा कर यात येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 

ी. पांडुरंग फंुडकर : (१), (२) व (३) िनधी अभावी सन २०१३-१४ या वषार्त 
शतेकर्यांकडून सू म िसचंनाच ेप्र ताव ि वकार यात आले न हते. तथािप, या 
शतेकर्यांनी सन २०१३-१४ या वषार्त सू म िसचंन संच बसिवले, अशा सवर् 
शतेकर्यांचे प्र ताव ि वका न यानंा अनुदान दे याचा िनणर्य रा य शासनाने 
जानेवारी-२०१५ म ये घेतला. 
       यानसुार, औरंगाबाद िज यातील सन २०१३-१४  या वषार्तील .२८.६८ 
कोटी एव या रकमेचे ८३७१ पात्र अजर् प्रा त झाले. सन २०१३-१४ मधील 
प्रकरणांसाठी, सन २०१५-१६ या वषार्त ग्रािमण पायाभतू िवकास िनधी मािलका– 
२० अंतगर्त नाबाडर्कडून उपल ध होणार्या कजार्साठी रा य शासनाने उपल ध 
क न िदलेला िनधी व िडपीसी मधून उपल ध िनधी असा एकूण .३४५ कोटी 
एवढा िनधी उपल ध झाला. यामधून औरंगाबाद िज यासाठी .१५.४१ कोटी 
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एवढा िनधी उपल ध क न दे यात आला. सदर िनधी ४५४९ अजर्दार 
शतेकर्यां या बँक खा यावर  जमा कर यात आला आहे. .१३.२६ कोटी एव या 
रकमेचे ३८२२ प्र ताव प्रलंिबत आहेत. 
      िनधी उपल धतेनसुार अनुदानाची रक्कम शतेकर्यांना िवतरीत कर याची 
कायर्वाही कर यात येईल. 
(४) प्र न उ  ावत नाही. 

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

वा ळा (िज.अकोला) येथील शेतकर् यांची फसवणूक क न  
शासना  या िनधीचा अपहार के याबाबत 

 

(३) *  ६२२७८   ी.हिरष िपपंळे (मिुतर्जापूर) :   स माननीय पणन मंत्री 
पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) वा ळा (िज.अकोला) येथील ५४ शतेकर्यांना कृषी समृ  दी सम  वयी, कृषी 
िवकास प्रक  प, अकोला शाखा, अकोट माफर् त सन २०१२-२०१६ पयर्ंत योजना 
राबिव  यात आ याच े दाखवनू, या योजनेसाठी िमळणा-या िनधीचा अपहार 
संबंिधतांनी के  याचा आरोप तक्रारदारानंी िवभागीय आयुक् त, अमरावती व 
िज  हािधकारी, अकोला यां  याकड े के  याचे िदनांक ७ मे, २०१६ रोजी वा 
 यासुमारास िनदशर्नास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस  यास, सदर शेतकर् यांना लाभाथीर्  हणून दशर्िव यात आले परंत ु  यांना 
अ याप कोणताच लाभ दे  यात आलेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस  यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) अस  यास, चौकशी या अनषुगंाने शतेकर् याचंी फसवणकू क न शासना  या 
िनधीचा अपहार करणार् यांवर कारवाई कर याबाबत शासनाने कोणती कायर्वाही 
केली वा कर यात येत आहे, 
(५) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 

ी. सुभाष देशमखु : (१) होय. 
     या संदभार्त ीमती मैनाबाई देिवदास काळे व इतर रा.वा ळा, ता.आकोट, 
िज.अकोला यांनी िवभागीय आयुक्त, अमरावती िवभाग, अमरावती यांचेकड े
१८.०४.२०१६ रोजी तक्रार केली आहे. तसेच यांनी िज हािधकारी, अकोला 
यांचेकड ेिदनांक ०६.०५.२०१६ रोजी तक्रार केली आहे. 
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(२) हे खरे नाही. 
       वा ळा, ता.अकोट येथील ११७ लाभाथीर् कुटंुबांना .३९,४२,१२१/- इतक्या 
रकमेचा लाभ िदलेला आहे. 
(३) होय. 
       िवभागीय आयुक्त, अमरावती यां या िदनांक २१.०४.२०१६ पत्रानसुार 
प्रा त तक्रारी या अनुषंगाने सखोल चौकशी  क न सिव तर अहवाल सादर 
कर यासाठी ी.प्रशांत नाईकवडी, कृषी यवसाय तज्ञ, प्रक प यव थापन कक्ष, 
अमरावती यांची िदनांक २८.०४.२०१६ या पत्रा वये नेमणकु कर यात येवनू 
चौकशी कर यात आलेली आहे. चौकशी अहवालानसुार तक्रारीत त य आढळुन 
आलेले नाही. 
(४) व (५) प्र न उ  भवत नाही. 

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

पालघर िज यात वार्यासह झाले या अवकाळी पावसामुळे झालेले नुकसान 
  

(४) *  ६११५०   ी.अिमन पटेल (मुंबादेवी), ी.संग्राम थोपटे (भोर), 
ी.बाळासाहेब थोरात (सगंमनेर), ी.अिमत घोडा (पालघर), ीमती मिनषा 

चौधरी (दिहसर) :   स माननीय पनुवर्सन व मदत कायर् मंत्री पढुील गो टींचा 
खलुासा करतील काय :- 
(१) ज हार,वाडा, मोखाडा व डहाणू (िज.पालघर) तालुक्यात सतत चार िदवस 
झाले या वादळी वार्यासह जोरदार अवकाळी पावसामळेु अनेक गाव-पाडयातील 
आिदवासींची घरे पडून ससंारापयोगी सािह य, कपड े व धा यांच,े तसेच या 
भागातील शेतकर्यां या आंबा, काजू व केळी या िपकाचें फार मोठया प्रमाणात 
नुकसान झा याचे माहे मे, २०१६ म ये वा या दर यान िनदशर्नास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, या घटनेनतंर या तालुक्यांची शासनाने पाहणी केली आहे काय, 
(३) अस यास, यानसुार बािधत झाले या गाव-पा यातील आिदवासींना व 
शतेकर्यांना आिथर्क मदत दे याबाबत शासनाने कोणती कायर्वाही केली वा 
कर यात येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
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ी. चंद्रकातं पाटील : (१) अशंत: खरे आहे. 
       ज हार व मोखाडा तालुक्याम ये िद.१० मे, २०१६ व ११ मे, २०१६ रोजी 
वादळी वार्यामुळे झाले या अवकाळी पावसामुळे २ घरांचे पूणर्त: व ६४ घरांचे 
अंशत: नुकसान झाले आहे. तथािप, गरीब आिदवासींवर उपासमारीची वेळ आली 
नाही. 
डहाणू व वाडा तालुक्यात माहे मे,२०१६ या कालावधीत वादळी वार्यासह 
अवकाळी पाऊस पडलेला नाही. 
(२) व (३) होय. 
       ज हार व मोखाडा तालुक्यातील १५ शतेकर्यां या ३.९९ हेक्टर के्षत्रावरील 
केळी िपकाचे तर ६१८ शतेकर्यां या १५३ हेक्टर के्षत्रावरील आंबा िपकाचे नुकसान 
झाले आहे. 
       अवकाळी पावसामुळे घराचे पूणर्त: नुकसान झाले या २ कुटंूबास सानुग्रह 
अनुदान दे यात आले आहे. तर उवर्िरत बािधतांना िद.१३ मे, २०१५ रोजी या 
शासन िनणर्या वये मदत दे याची कायर्वाही सु  आहे. 
(४)  प्र न उ  ावत नाही. 

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

सातारा िज यात व पढंरपरू (िज.सोलापूर) तालुक्यात  
दु काळग्र त भागात चाराटंचाई िनमार्ण झा याबाबत 

  

(५) *  ६११३०   ी.जयकुमार गोरे (माण), ी.अिमन पटेल (मुंबादेवी), 
ी.संग्राम थोपटे (भोर), ी.शामराव ऊफर्  बाळासाहेब पाटील (कराड 

उ तर) : स माननीय पुनवर्सन व मदत कायर् मंत्री पुढील गो टीचंा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) सातारा िज  यात चारा टंचाई असनू चारा छाव यासंाठी िज हयातनू ११ 
प्र ताव माहे एिप्रल म ये सादर क नही अ याप कोणतीही कायर्वाही केली 
नस याच ेमाहे मे, २०१६ म ये वा यादर यान िनदशर्नास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) तसेच पढंरपूर (िज.सोलापूर) तालुक्यातील चारा दीड मिह यापूवीर् सपंला 
अस याने एकूण १ लाख ५५ हजार जनावरांची चार्या अभावी मो या प्रमाणात 
उपासमार होत अस याचे माहे जून २०१६ या पिह या आठव यात िनदशर्नास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) अस यास, उक्त प्रकरणी शासनामाफर् त चौकशी केली आहे काय, 
(४) अस यास, चौकशी या अनुषंगाने जनावरां या चार्याचा प्र न सोडिव याबाबत 
शासनाने कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(५) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
  
ी. चंद्रकातं पाटील : (१) होय. 

       सातारा िज यात चारा छाव या सु  कर याबाबत िनणर्य घे यात आला 
नाही.         
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्र न उ  ावत नाही. 
(४) प्र न उ  ावत नाही. 
(५) प्र न उ  ावत नाही. 

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

कोथळज पॉईंट (ता.िज.िहगंोली) पिरसरातील कायधु नदीपात्रातून  
अवैध वाळू उपसा होत अस याबाबत 

  

(६) *  ५८१७३   ी.तानाजी मटुकुले (िहगंोली) :   स माननीय महसलू मंत्री 
पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) कोथळज पॉईंट (ता.िज.िहगंोली) पिरसरातील कायध ुनदीपात्रातून रात्री अवधै 
वाळू उपसा होत अस याच ेमाहे माचर्, २०१६ म ये वा यादर यान िनदशर्नास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, महसलू प्रशासनाची पथके केवळ िदवसा काम करीत अस याने 
वाळू चोरानंी या भागात िविवध िठकाणाव न र ते तयार क न रात्री या मागार्ने 
वाळू चोरी करीत अस याच ेिनदशर्नास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) अस यास, चौकशी या अनुषंगाने वाळू उपसा करणार्यांवर शासनाने कोणती 
कारवाई केली वा कर यात येत आहे, 
(५) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
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ी. चंद्रकातं पाटील : (१) व (२) अशा बाबी िनदशर्नास आ या नाहीत. 
(३), (४) व (५) प्र न उ  ावत नाही 

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

महािवतरण कंपनी या वािशम येथील िसमट खांब िनिमर्ती या  
कारखा याम ये झालेला गरै यवहार 

  

(७) *  ५४९४१   डॉ.संजय रायमुलकर (मेहकर) :   स माननीय ऊजार् मंत्री 
पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) महािवतरण कंपनी या अकोला झोन अंतगर्त वािशम येथील महािवतरण या 
मालकी या असले या िसमट खांब िनिमर्ती कारखा याम ये िसमट खरेदीम ये 
लाखो पायांचा गैर यवहार झाला अस याच े माहे मे, २०१६ म ये वा 
यादर यान िनदशर्नास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) अस यास, चौकशी या अनुषंगाने गैर यवहारास जबाबदार असणार्या 
संबंिधतांवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा कर यात येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 

ी. चंद्रशखेर बावनकुळे : (१) याबाबतची तक्रार िद. ०१.०२.२०१६ रोजी 
महािवतरण कंपनीस प्रा त झालेली आहे. 
(२), (३) व (४) सदर प्रकरणी महािवतरण कंपनी या मुख्य तपास 
अिधकार्यामाफर् त चौकशी सु  आहे. 

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

सोलापूर व को हापूर िज हयातील लाभाथीर् शतेकर्यांना  
िठबक िसचंनाचे अनुदान न िमळा याबाबत 

 

(८) *  ५८२२०   ी.भारत भालके (पढंरपूर), डॉ.सुिजत िमणचकेर 
(हातकणगंले) :  स माननीय कृषी मतं्री पढुील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) सोलापूर िज हयातील लाभाथीर् शतेकर्यांना सन २०११-१४ या आिथर्क 
वषार्तील िठबक िसचंन अनुदानाची १० कोटी ७४ लाखांची रक्कम अ याप 
िमळाली नस याचे माहे मे, २०१६ म ये वा या दर यान िनदशर्नास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
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(२) तसेच को हापूर िज हयातील िशरोळ तालुक्यात ५० हजार ३०० हेक्टर 
भौगोिलक के्षत्र आिण ४१ हजार ४५० हेक्टर जिमन पीक लागवडी योग्य असतांना 
केवळ ५ हजार हेक्टर के्षत्रावर िठबक िसचंन असून २५० शतेकर्यांना व 
हातकणंगले तालुक्यातील १५५  शतेकर्यानंा सन २०१३-१४ या वषार्तील िठबक 
िसचंनाचे अनदुान अ याप िमळालेले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, सन २०१५-१६ या वषार्साठी शासनाने ऑनलाईन प्र ताव मागिवले 
परंतु सदरची ऑनलाईन सुिवधा बदं पड याने शतेकरी अनदुानापासून विंचत 
रािहले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) अस यास, लाभाथीर् शेतकर् यांना तातडीने िठबक िसचंनाचे अनुदान 
दे याबाबत शासनाने कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(५) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 

ी. पांडुरंग फंुडकर : (१) सोलापूर िज यातील सन २०१२-१३ पयर्ंतच ेसवर् प्रा  त 
प्र ताव िनकाली काढ यात आले आहेत. 

सोलापूर िज यातील सन २०१३-१४ या वषार्तील .५८.३० कोटी एव या 
रकमेचे २३३८४ एवढे पात्र प्र ताव प्रा त झाले. यापकैी १२३३२ लाभा यार्ं या बँक 
खा यावर .३६.६६ कोटी एवढी अनुदानाची रक्कम जमा कर यात आली आहे.  
आजअखेर . २१.६४ कोटी एव या रकमेचे ११०५२ प्र ताव प्रलंिबत आहेत. िनधी 
उपल धतेनसुार सदर प्र ताव िनकाली काढ यात येतील. 
(२) िशरोळ तालुक्यातील ५०५२ हे. के्षत्र सू म िसचंनाखाली आले आहे.  
       सन २०१३-१४ या वषार्तील िशरोळ तालुक्यातील ९४९ पात्र लाभा यार्ंपकैी 
५४८ लाभा यार्ं या बँक खा यावर .१.४० कोटी एवढी अनुदानाची रक्कम जमा 
कर यात आली आहे.  ४०१ लाभा यार्ंच ेअंदाजे .१.०२ कोटी एव या रकमेचे 
अनुदान प्रलिंबत आहे.  
       हातकणगंले तालकु्यातील ११२४ पात्र लाभा यार्ंपकैी, ९२९ लाभा यार्ं या 
बँक खा यावर अनदुानाची रक्कम .२.७६ कोटी जमा कर यात आली आहे.  
उवर्िरत १८१ लाभा यार्ंचे .५३ लक्ष इतक्या रकमे या अनुदानाचे प्र ताव प्रलिंबत 
आहेत. िनधी उपल धतेनसुार सदर प्र ताव िनकाली काढ यात येतील. 
(३) व (४) योजनेची अमंलबजावणी पारदशर्क व िविहत कालावधीत पूणर् 
हो या या टीने सन २०१५-१६ या वषार्त योजने या अंमलबजावणी या प्र येक 
ट यावरील कायर्वाहीसाठी कालावधी िनि चत कर यात आला होता. यानसुार 
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कृषी आयुक्तालयाने योजने या मागर्दशर्क सूचना िनगर्िमत केले या 
िदनांकापासून  अजर् सादर कर याचा कालावधी ३० िदवसांचा िनि चत कर यात 
आला होता. यानसुार ई-िठबक आज्ञावली १५ ऑक्टोबर, २०१५ ते १५ नो हबर, 
२०१५ या कालावधीत १ मिह यासाठी सु  होती. 
       सदर कालावधीत को हापरू िज यात १५२३ लाभधारकांनी ऑनलाईन 
न दणी केलेली होती.  यापकैी १२१३ लाभाथीर् पात्र ठरले. उपल ध िनधी या 
मयार्देत ११७२ लाभा यार्ंना पवूर्संमती दे यात आली.  पूवर्समंती दे यात आले या 
लाभा यार्ंपैकी प्र यक्ष संच बसवनू अनुदानासाठी प्र ताव सादर केले या १०६७ 
लाभा यार्ं या अनुदानाची रक्कम .२.१५ कोटी शतेकर्यां या बँक खा यावर जमा 
कर यात आली आहे. 
(५) प्र न उ  ावत नाही. 

----------------- 
रा यातील उ योगांना लागणारी वीज इतर रा यां या तुलनेत  

महाग दराने िवतरीत केली जात अस याबाबत 
(९) *  ५४२५७   ी.मंगलप्रभात लोढा (मलबार िहल), ी.कालीदास कोळंबकर 
(वडाळा), डॉ.बालाजी िकणीकर (अंबरनाथ), डॉ.पतंगराव कदम (पलसू कडेगाव), 
ी.िवजय वडटे्टीवार (ब्र हपूरी), ी.कुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), ी.अिमन पटेल 

(मुंबादेवी), ी.पृ  वीराज च हाण (कराड दिक्षण), डॉ.सतंोष टारफे (कळमनुरी), 
ी.डी.एस.अिहरे (साक्री), अडॅ.यशोमती ठाकूर (ितवसा), ी.अ लम शेख (मालाड 

पि चम), ी.अजय चौधरी (िशवडी), ी.चंद्रकांत सोनावणे (चोपडा), ी.अतलु 
सावे (औरंगाबाद पूवर्), ी.सुिनल राऊत (िवक्रोळी), ी.महेश (दादा) लांडगे 
(भोसरी), ीमती तृ ती सावतं (वांदे्र पूवर्), ी.गणपत गायकवाड (क याण पूवर्), 
ी.राजेश टोपे (घनसावगंी), ी.राणाजगजीतिसहं पाटील (उ मानाबाद), ी.वैभव 

नाईक (कुडाळ), ी.सदा सरवणकर (मािहम), ी.सरेुश हाळवणकर (इचलकरंजी), 
ी.राज पुरोिहत (कुलाबा), ी.िभमराव तापकीर (खडकवासला), ी.योगेश सागर 

(चारकोप), ी.िनतशे राणे (कणकवली), ी.सुिनल प्रभ ू (िदडंोशी), ी.संग्राम 
थोपटे (भोर), ी.आिसफ शखे (मालेगावं म य), ी.भारत भालके (पंढरपूर), 
ी.राजाभाऊ (पराग) वाजे (िस नर), ी.अ  दलु स तार (िस लोड), डॉ.राहूल 

पाटील (परभणी), ी.राधाकृ  ण िवखे-पाटील (िशडीर्), ी.िड म लीकाजूर्न रे डी 
(रामटेक), ी.राहूल कुल (द ड) :   स माननीय ऊजार् मंत्री पुढील गो टींचा 
खलुासा करतील काय :- 
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(१) रा याची 'मेक इन महारा ट्र' या िदशेने वाटचाल सु  असतांना रा यातील 
उ योगानंा लागणारी वीज इतर रा यां या तलुनेत महाग दराने िवतरीत केली 
जात आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, रा यात पाऊने सात त ेसाडे आठ पये प्रती यिुनट एवढा वीजदर 
महािवतरण वीज कंपनी आकारत े व तसेच यावर चक्रवाढ प दतीने वीज 
आकारणीही कर यात येत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, सन २०१६ ते २०२० या चार वषार्त ३९ हजार ५१ कोटी पयांची 
वसलुी कर यासाठी २४ टक्के ऐवढी वीज दरवाढ कर याचा प्र ताव 
महािवतरणकडून वीज िनयामक आयोगाकड ेपाठिव यात आला आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) अस यास, सदर दरवाढीस आयोगाने मा यता िद यास वीजदर आिण ि थर 
आकारातील वाढीमळेु घगतुी ग्राहकांवर याचा भुदर्ंड पडणार आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(५) अस यास, उक्त प्रकरणी चौकशी क न घरगतुी ग्राहकांना व उ योगांना 
वीजदर वाढीमुळे भुदर्ंड पडणार नाही याबाबत शासनाने कोणती कायर्वाही केली वा 
कर यात येत आहे, 
(६) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 

ी. चंद्रशखेर बावनकुळे : (१) औ योिगक ग्राहकांना लागू असलेले वीज दर 
प्रथमदशर्नी अिधक िदसत असले तरी, उपल ध िविवध सवलतींचा एकित्रत िवचार 
के यास आिण ग्राहकाने वीज वापराचे सिुनयोजन के यास औ योिगक ग्राहकांचे 
सरासरी  वीज देयक िनि चतच मोठया प्रमाणात कमी होऊ शकते.   
(२) बहुवषीर्य वीज दर यािचके वारे महािवतरणने प्र तािवत दरवाढ महागाई व 
इतर घटकांना अनसु न प्र तािवत केली आहे. 
(३) व (४) आिथर्क वषर् सन २०१६-१७ ते आिथर्क वषर् सन २०१९-२० या ततृीय 
िनयतं्रण कालावधीकिरता वीज आकारात वगर्वारी िनहाय साधारणत: ५.५% ते 
९.८३% प्रितवषीर् दरवाढ प्र तािवत केली आहे. 
(५) महािवतरण कंपनीने िवतरण हानी कमी करणे, योग्य मीटर वाचन क न 
सवर् वीज वापराचे अचूक िबलींग करणे, वसलुीची कायर्क्षमता वाढिवणे, दीघर् 
मदुतीच ेवीज खरेदी करार क न वीज खरेदी खचर् मयार्िदत ठेवणे, सचंलन  व 
सु यव थवेरील खचर् कमी करणे व कायर्क्षम यव थापन इ यादी उपायांचा 
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अवलंब क न वीज दरवाढ कमीतकमी कशी राहील याबाबत महािवतरण 
कंपनीकडून प्रय न कर यात येत आहेत. 
(६) प्र न उ  ावत नाही. 

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

भामचंद्र (ता.खेड, िज.पुणे) ड गराम ये मु म व डबराचे  
अवैध उ ख न सु  अस याबाबत 

 

(१०) *  ६०४१७   ी.सरेुश गोरे (खेड आळंदी) :   स माननीय महसलू मंत्री 
पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) भामचंद्र (ता.खेड, िज.पुणे) ड गराम ये मु म व डबर उ ख न क न चोरी 
के याच ेमाहे मे २०१६ म ये वा यादर यान िनदशर्नास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) अस यास, टेकडी या पाय याशी खोदाई क न २००० पेक्षा जा त ब्रास मु म 
काढ याने ड गराचा एक भाग खाली खचला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, टेकडीवरील िशवमदंीर कोसळ याचा धोका िनमार्ण झाला 
अस याने येथील नागिरकांनी तहसीलदार, खेड यांना माहे मे २०१६ म ये वा 
यादर यान िनवेदन िदले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) अस यास, उक्तप्रकरणी शासनाने चौकशी क न अवैध उ खनन करणार्या 
यक्तींिव द तसेच दलुर्क्ष करणार्या सबंिधत अिधकारी यां यािव द शासनाने 
कोणती कारवाई केली वा कर यात येत आहे, 
(५) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 

ी. चंद्रकांत पाटील : (१), (२), (३), व (४) मौजे आसखेड खु., ता. खेड येथील 
गट नं. ६८  मधील भामचदं्र ड गरा या पाय याखालील जमीन सपाटीकरणासाठी 
१२,००० ब्रास गौण खिनज उ खननासाठी अपर िज हािधकारी पुणे, यांनी िद. 
३.११.२०१५ या आदेशा वये परवानगी िदली होती. भामचदं्र ड गरात बेकायदेशीर 
चाल ूअसलेले उ खनन बंद कर याबाबत नो हबर, २०१५ व िडसबर २०१५ म ये 
प्रा त तक्रारी या अनुषंगाने केले या चौकशीत सदर परवानाधारकाने मंजुरीपेक्षा 
६,५५४ ब्रास जादा उ खनन के याचे आढळून आ याने संबिंधतांकडून 
वामी वधनाची रक्कम पये २८,०७,३५०/- वसलू कर यात आली आहे. तसेच 
याबाबत अपर िज हािधकारी पणुे, यांनी दंडा मक कारवाई क न,            
. २,२९,३९,०००/- एवढया रकमेच ेदंडाचे आदेश पािरत केले आहेत. 
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        मात्र, उक्त ड गराचा भाग खच याच े िनदशर्नास आले नसनू, पुरातन 
इितहास असलेले टेकडीवरील िशवमंदीर कोसळ याचा धोका िनमार्ण झा याचे 
िनवेदन प्रा त झा याचेही िनदशर्नास आलेले नाही. 
(५) प्र न उ  ावत नाही. 

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

भातसा (ता.शहापूर, िज.ठाणे) प्रक पामळेु िव थािपत झाले या आिदवासी 
प्रक पग्र तांच ेअ याप पनुवर्सन न झा याबाबत 

  

(११) *  ५३७८१   ी.हनुमंत डोळस (माळिशरस), ी.सभुाष भोईर (क याण 
ग्रामीण), ी.सुभाष उफर्  पंिडतशेठ पाटील (अिलबाग), ी.राहुल जगताप 
( ीग दा), ी.वैभव िपचड (अकोले), ी.िजतद्र आ  हाड (मुबं्रा कळवा), ीमती 
िदिपका च हाण (बागलाण), ी.सुरेश लाड (कजर्त), ी.भा कर जाधव (गुहागर), 
ी.शामराव ऊफर्  बाळासाहेब पाटील (कराड उ तर), ी.हसन मु ीफ (कागल), 
ी.पांडुरंग बरोरा (शहापूर), ी.िकसन कथोरे (मरुबाड), ी.धैयर्शील पाटील (पेण), 
ी.संजय सावकारे (भसुावळ), ी.संजय केळकर (ठाणे), ी.शिशकांत िशदें 

(कोरेगाव), ी.मकरंद जाधव-पाटील (वाई), ी.िदलीप वळसे-पाटील (आंबेगाव), 
ी.िवलास तरे (बोईसर), ी.डी.एस.अिहरे (साक्री), प्रा.वषार् गायकवाड (धारावी), 
ी.जयंत पाटील (इ लामपूर), ी.अिमत घोडा (पालघर) :  स माननीय पुनवर्सन 

व मदत कायर् मतं्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) भातसा (ता.शहापूर, िज.ठाणे) प्रक पासाठी १४ आिदवासी पाडयांमधील 
४४४.७४ हेक्टर जमीन देवूनही िव थािपत झाले या आिदवासी प्रक पग्र तांचे ४७ 
वषार्नंतरही अ याप पुनवर्सन झालेले नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, संतापले या प्रक पग्र तानंी िदनाकं ११ मे, २०१६ रोजी वा 
यासमुारास भातसा धरणावर आदंोलन क न मंुबईच े पाणी के हाही खंडीत 
कर याचा इशारा शासनाला तसेच थािनक कायार्लयाला िदला आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) अस यास, प्रक पग्र त आिदवासी िव थािपतांचे पुनवर्सन कर यासाठी व 
यां या मुलानंा नोकरीत सामावून घे याबाबत शासनाने कोणती कायर्वाही केली 
वा कर यात येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
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ी. चंद्रकातं पाटील : (१) अशंत: खरे आहे. 
      भातसा प्रक पा या बुडीत के्षत्रासाठी एकूण १८ गांवे/पाडयातील ४४४.७३  
हे. आर. खाजगी जमीन संपािदत कर यात आली आहे. भातसा प्रक पासाठी 
भसंूपादनाची कायर्वाही सन १९६८-६९ म ये कर यात आली होती. पूणर् बुडीत 
के्षत्रातील प्रक पबािधतांनी पुनवर्सनासाठी प्र तािवत वन जमीन न ि वकारता 
भसंूपादनाचा मोबदला रोख रकमेत ि वका न वत:चे पनुवर्सन वत:हून मौजे 
खटुघर, िबरवाडी, आढगाव, खैरे, इ. गावांम ये केले आहे. 
(२) होय. 
      प्रक पग्र तांनी िद. ११ मे, २०१६ रोजी पाणी बदं आंदोलन व र ता रोको 
करणार अस याच ेिद. ५ मे, २०१६ या िनवेदनात कळिवले होते. 
(३) क जेहक्काची रक्कम भ न िनयमानसुार पयार्यी जमीन िमळ यासाठी 
भातसा प्रक पग्र तांनी अजर् केलेले नाहीत. भातसा प्रक पातील ९६ प्रक पग्र त 
यक्तींना शासन सेवेत सामावनू घे यात आले आहे. तसेच मा. उ च 
यायालया या आदेशांनसुार प्रक पग्र तां या नेमणकूा पधार् परीक्षे वारे व 
गुणव तेनसुार कर यात येत आहेत. 
(४) प्र न उ  ावत नाही. 

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

वािशम व बलुढाणा िज यातील शतेकर्यांना िठबक व तुषार िसचंन  
योजनतगर्तच ेअनुदान दे याबाबत 

  

(१२) *  ५५४१८   ी.अिमत झनक (िरसोड), ी.अिमन पटेल (मुंबादेवी), 
डॉ.सतंोष टारफे (कळमनुरी), ी.राहुल ब दे्र (िचखली) :   स माननीय कृषी मतं्री 
पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) वािशम िज यात सन २०१४-१५ पासनू ९ हजार ७४६ शतेकर्यांचे िठबक व 
तुषार िसचंन योजनतगर्तच े सुमारे १५.२२ कोटी पयांचे अनुदान शतेकर्यांना 
अ याप िमळाले नस याच ेमाहे मे, २०१६ म ये वा या दर यान िनदशर्नास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच संग्रामपूर (िज.बुलढाणा) तालुक्यातील शतेकर्यांचे गत दोन 
वषार्पासूनचे आठ कोटी पयांच ेअनुदान प्रलंिबत असून िज हयासाठी समुारे ८४ 
कोटी पयांच े अनदुान आव यक अस याचे माहे मे, २०१६ म ये वा या 
दर यान िनदशर्नास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) अस यास, याबाबतची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) अस यास, चौकशी या अनुषंगाने िठबक व तुषार िसचंन योजनतगर्तच े
अनुदान शतेकर्यांना तातडीने दे याबाबत शासनाने कोणती कायर्वाही केली वा 
कर यात येत आहे, 
(५) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 

ी. पांडुरंग फंुडकर : (१) सू म िसचंनासाठी शतेकर्यांकडून अजर् ऑनलाईन 
वीकार यात येतात. उपल ध िनधी या मयार्देत प्राथ यक्रमानसुार पूवर्समंती 
दे यात येते. पूवर्समंती िदले या या शतेकर्यांनी सू म िसचंन संच बसिवलेले 
आहेत, असेच शतेकरी अनदुानासाठी पात्र ठरतात. 
       वािशम िज यासाठी सन २०१४-१५ म ये उपल ध िनधी या मयार्देत 
६०४ अजार्ंना पूवर् संमती दे यात आली, यां या  अनुदानाची रक्कम .१.१९ 
कोटी शेतकर्यां या बँक खा यावर जमा कर यात आली आहे.  सन २०१५-१६ 
म ये उपल ध िनधी या मयार्देत ६८३ अजार्ंना पूवर्समंती दे यात आली,  या 
शतेकर्यां या बँक खा यावर अनुदानाची रक्कम . १.२७ कोटी जमा कर यात 
आली आहे.  वािशम िज यातील पूवर्समंती िदलेले सू म िसचंनाच ेकोणतेही 
प्र ताव प्रलिंबत नाहीत.  
(२) सन २०१४-१५ या वषार्त िवदभर् सघन िसचंन िवकास कायर्क्रमातंगर्त 
संग्रामपूर (िज. बुलढाणा) तालुक्यासाठी सू म िसचंनासाठी उपल ध िनधी सन 
२०१३-१४ मधील प्रलंिबत प्रकरणांसाठी वापर यात आला. यामूळे सन २०१४-१५ 
या वषार्त प्रा त प्र तावांना पूवर्समंती दे यात आली नाही. यामुळे संग्रामपूर 
(िज. बलुढाणा) तालुक्यातील सन २०१४-१५ या वषार्तील पूवर्समंती िदलेले प्र ताव 
प्रलंिबत नाहीत. सन २०१५-१६ या वषार्त संग्रामपूर (िज. बलुढाणा) तालुक्यासाठी 
उपल ध िनधी .२०.०० लक्ष या मयार्देत ४८ प्र तावांना पूवर् संमती दे यात 
आली आहे. पूवर् संमती दे यात आले या १७ शतेकर्यां या बँक खा यावर .८.५६ 
लक्ष एवढी रक्कम जमा कर यात आली आहे. उवर्िरत ३१ लाभा यार्ं या बँक 
खा यावर  अनुदानाची रक्कम जमा कर याची कायर्वाही सु  आहे. 
       सन २०१४-१५ या वषार्त िवदभर् सघन िसचंन िवकास कायर्क्रमांतगर्त 
बुलढाणा िज यासाठी .१९.५७ कोटी एवढा िनधी उपल ध झाला होता.  सदर 
उपल ध िनधी सन २०१३-१४ या वषार्तील प्रलिंबत प्रकरणांसाठी वापर यात 
आ याने सन २०१४-१५ या वषार्त सू म िसचंन संच प्र तावांना पवूर्संमती दे यात 
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आलेली नाही. यामुळे सन २०१४-१५ या वषार्तील बलुढाणा िज यातील 
पूवर्समंती िदलेले प्र ताव प्रलंिबत नाहीत. 
       सन २०१५-१६ या वषार्त बलुढाणा िज यासाठी उपल ध िनधी या 
मयार्देत १५३५ अजार्ंना पूवर् संमती दे यात आली.  पूवर्समंती दे यात आले या 
लाभा यार्ंपैकी १४०८ लाभा यार्ं या बँक खा यावर .३.९७ कोटी एवढी अनदुानाची 
रक्कम आरटीजीएस वारे जमा कर यात आली आहे.  उवर्िरत १२७ 
लाभा यार्ं या बक खा यावर अनदुानाची रक्कम जमा कर याची कायर्वाही सु  
आहे.  
(३), (४) व (५)  प्र न उ  ावत नाही. 

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

धुळे िज यातील शेतकर्यां या रा ट्रीय शा वत शेती अिभयान व पतंप्रधान  
कृषी िसचंन योजने या प्र तावांबाबत 

  

(१३) *  ५३६६३   ी.राधाकृ  ण िवखे-पाटील (िशडीर्) :   स माननीय कृषी मंत्री 
पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) धुळे िज यातील कृषी िवभागाकडून कद्र पुर कृत रा ट्रीय शा वत शतेी 
अिभयान तसेच पंतप्रधान कृषी िसचंन योजने या मा यमातून िठबक िसचंन 
योजनेसाठी सन २०१४-१५ म ये दाखल झाले या १ हजार ५५ प्र तावांचे तसेच 
सन २०१५-१६ म ये दाखल झाले या ३ हजार १२१ प्र तावासंाठी िनधी उपल ध 
न झा यामळेु २७ कोटी पयांचे अनुदान िमळाले नस याच े िज हा कृषी 
अिधकारी, धुळे यां याकडील मािहतीनसुार माहे मे, २०१६ म ये वा या दर यान 
िनदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, याप्रकरणी मा.िवरोधी पक्षनेता िवधानसभा यांनी मा.कृषी मतं्री 
यांना िदनांक २४ मे, २०१६ रोजी पत्र पाठवून सदर अनदुान तातडीने दे याबाबत 
िवनतंी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) अस यास, चौकशीत काय आढळून आले व यानसुार िठबक िसचंनाचे 
अनुदान तातडीने दे याबाबत शासनाने कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत 
आहे, 
(५) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
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ी. पांडुरंग फंुडकर : (१) सू म िसचंनासाठी शतेकर्यांकडून अजर् ऑनलाईन 
वीकार यात येतात. उपल ध िनधी या मयार्देत प्राथ य क्रमानसुार अजार्ंना 
पूवर्समंती दे यात येते. पूवर्समंती िदले या या शेतकर्यांनी सू म िसचंन संच 
बसिवले आहेत असेच शतेकरी अनदुानासाठी पात्र ठरतात.     
       धुळे िज यात सन २०१४-१५ म ये ५,८९४ एवढे अजर् प्रा त झाले होते. 
या वषीर् धुळे िज यासाठी उपल ध िनधी या मयार्देत ३,०६२ अजार्ंना पूवर्संमती 
दे यात आली. पूवर्समंती दे यात आले या ३,०६२ अजार्ं या अनदुानाची रक्कम 
.१३.८० कोटी शेतकर्यां या बँक खा यावर जमा कर यात आली आहे. 

सन २०१५-१६ म ये ४,५७९ एवढे अजर् प्रा त झाले होते. या वषार्त धळेु 
िज हयासाठी उपल ध िनधी या मयार्देत ९७६ अजार्ंना पूवर्संमती दे यात आली. 
पूवर्समंती दे यात आले या अजार्ंपैकी ६०९ अजर्दार शतेकर्यांनी सू म िसचंन संच 
बसिवलेत. सू म िसचंन संच बसिवले या ६०९ शतेकर्यां या बँक खा यावर 
अनुदानाची रक्कम  .२.८५ कोटी जमा कर यात आली आहे. 
       धुळे िज यात मागील २ वषार् या कालावधीत पूवर्समंती िदले या व 
सू म िसचंन संच बसिवले या कोण याही शतेकर्यांचे प्र ताव प्रलंिबत नाहीत.  
(२) मा. िवरोधी पक्ष नेते यांचे पत्र त कालीन मंत्री (कृषी) यांचे कायार्लयाकडून 
िवभागात प्रा त झा याचे िदसून येत नाही. 
(३) व (४) प्र न भाग-१ प्रमाणे. 
(५) प्र न उ  ावत नाही. 

----------------- 
  
िभवंडी (िज.ठाणे) तालुक्यातील शहर व ग्रामीण भागात वीज पुरवठा करणार्या 

टोरंट पॉवर कंपनी या अिनयिमततेबाबत 
  

(१४) *  ६१८७१   ी. पेश  हात्र े (िभवंडी पूवर्) :   स माननीय ऊजार् मंत्री 
पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) िभवंडी (िज.ठाणे) तालुक्यातील शहर व ग्रामीण भागातील िवजेचा पुरवठा 
करणार्या टोरंट कंपनी या गैरकारभारामळेु िभवंडीत अनेक भागात िव यतु डी.पी. 
िजणार्व थेत पडून केब स या वायसर् र यावर तुटले या अव थेत असनू अनेक 
नागिरकांना जीव गमवावा लाग याने टोरंट पॉवर कंपनी या अिनयिमत व 
गैरकारभाराबाबत थािनक लोकप्रितिनधीनंी मा.मखु्यमंत्री, मा.ऊजार् मंत्री व मुख्य 
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सिचव यां याकड े माहे माचर्-एिप्रल, २०१६ म ये वा यादर यान लेखी 
िनवेदना दारे तक्रारी के या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, याबाबत मा.ऊजार् मंत्री यांनी िदनांक १७ िडसबर, २०१५ रोजी वा 
यासमुारास गोएंका चंद्रायने या सिमतीखाली स य शोध सिमती नेमनू सिमतीने 
तीन मिह यात अहवाल सादर करावा असे िनदश देऊन ही टोरंट पॉवर कंपनीवर 
कोण याही प्रकारची कारवाई कर यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) अस यास, चौकशी या अनुषंगाने टोरंट पॉवर कंपनीचा करार र  क न 
कंपनीला पु हा कंत्राट िमळणार नाही यासाठी शासनाने कोणती कायर्वाही केली 
वा कर यात येत आहे, 
(५) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 

ी. चंद्रशखेर बावनकुळे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३), (४) व (५) प्र न उ  ावत नाही. 

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

खािनवड,े वैतरणा, तानसा, िशरवली, भाताणे (िज.पालघर) व हाप्रळ नदी 
(िज.र नािगरी) येथे अवैधिर या रेती उपसा होत अस याबाबत 

  

(१५) *  ६२२०८   ी.पा कल धनारे (डहाण)ू, ी.राज पुरोिहत (कुलाबा) :   
स माननीय महसलू मंत्री पढुील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) खानीवड,े वैतरणा, तानसा, िशरवली, भाताणे (िज.पालघर) येथील खाडी 
िकनारी रा य शासनाने केवळ डुबी प दतीने रेती उपसा कर यास परवाने िदले 
असताना, हजारो रेती यावसायीक सक्शन पंपा वारे लाखो ब्रास रेती उपसा 
करीत अस याच ेमाहे एिप्रल, २०१६ या दसुर्या आठव यात िनदशर्नास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच हाप्रळ नदी (िज.र नािगरी) पात्रातून होणार्या बकेायदा वाळू 
उ खननावर िज हािधकारी यांनी धाड टाकून लाखो पयांची यंत्रसामुग्री ज त 
केली अस याचे िदनांक १७ मे २०१६ रोजी वा यासमुारास िनदशर्नास आले आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
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(४) अस यास, चौकशी या अनुषंगाने सक्शन पपंा वारे उ खनन करणार्या 
यावसायीकांवर व बेकायदा वाळू उ खनन करणार्यांवर शासनाने कोणती कारवाई 
केली वा कर यात येत आहे,   
(५) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 

ी. चंद्रकांत पाटील : (१), (२), (३) व (४)  मौजे खािनवड,े वैतरणा, तानसा, 
िशरवली, भाताणे, ता. वसई व मौजे कांदरवन, ता. पालघर येथील खाडी िकनारी 
सक्शनपंपा वारे रेती उपसा कर यात येत अस याचे िनदशर्नास आले आहे. अशा 
प्रकरणी संबिंधत यक्ती तसेच अज्ञात यक्तीिव द गु हे दाखल कर यात आले 
आहेत. तसेच बोटी िन कािसत करणे, अवैध रेतीसाठा ज त करणे इ यादी 
कायर्वाही कर यात आली आहे.    
       िज हािधकारी र नािगरी व उप िवभागीय पोलीस अिधकारी, खेड यानंी 
िदनांक १५/०५/२०१६ रोजी मौजे हाप्रळ येथ े सािवत्री नदीपात्रात अचानक 
तपासणी केली असता, सक्शन पंपा वारे अनिधकृतिर या वाळूचे उ खनन करीत 
अस याच े िनदशर्नास आ यावर १० हो या, २ जेसीबी, ४ के्रन व १८३ ब्रास 
वाळूसाठा ज त कर यात आला. तसेच याबाबत सबंंिधत यक्तीवंर मंडणगड 
पोलीस ठाणे येथे गु हा न दिव यात आला आहे. 
(५) प्र न उ  ावत नाही. 

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

िस लोड (िज.औरंगाबाद) तालुक्यातील अभंईसह ११ गावांतील शतेकर्यांना 
दु काळी अनदुानाची मदत न िमळा याबाबत 

  

(१६) *  ५६०९३   ी.अ  दलु स तार (िस लोड), ी.अ लम शेख (मालाड 
पि चम), ी.कुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), ी.अिमन पटेल (मुंबादेवी), डॉ.सतंोष 
टारफे (कळमनुरी), ी.िवजय वडटे्टीवार (ब्र हपूरी) :   स माननीय पुनवर्सन व 
मदत कायर् मंत्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) िस लोड (िज.औरंगाबाद) तालुक्यातील अभंईसह ११ गावांतील सुमारे चारश े
पेक्षा जा त शतेकर्यांना दु काळी अनदुानाची मदत िमळालेली नस याचे माहे मे, 
२०१६ म ये वा या दर यान िनदशर्नास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
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(३) अस यास, चौकशी या अनुषंगाने दु काळग्र त शतेकर्यांना दु काळी अनुदान 
तातडीने दे याबाबत शासनाने कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 

ी. चंद्रकातं पाटील : (१)  हे अंशत: खरे आहे. 
       अभंई गावातील एकूण ११ गावापैकी ५ गावातील शतेकर् यानंा रक्कम 
वाटप कर यात आली आहे. उवर्िरत ६ गावातील शेतकर् यांना अनदुान वाटपाची 
कायर्वाही सु  आहे. 
(२), (३) व (४) प्र न उ  ावत नाही. 

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

िबलोली (िज.नांदेड) येथील तहिसलदार, पुरवठा अिधकारी व नायब  
तहिसलदार यांनी केलेला गैर यवहार 

 

(१७) *  ६२९६२   ी.ज्ञानराज चौगलेु (उमरगा), ी. पेश  हात्रे (िभवंडी पूवर्) :   
स माननीय महसलू मंत्री पढुील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) िबलोली (िज.नांदेड) तालुक्यातील तहिसलदार यांनी गौण खिनज उ खनन, 
जिमन फेरफार करणे, पाणी टंचाई या उपाययोजना करणे, िविवध प्रमाणपते्र 
देणे, इ.प्रकरणी मो या प्रमाणावर अिनयिमतता व गैर यवहार के याप्रकरणी 
लोकप्रितिनधीनंी िदनांक ३१ माचर्, २०१६ रोजी मा. महसलू मंत्री यां याकड ेतक्रार 
केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच तहिसल कायार्लय, िबलोली येथील पुरवठा िवभागांतगर्त व त 
धा याची अवधैिर या बाजारात िवक्री करणे व िवक्री कर यास मदत करणे, 
टॉक रिज टरम ये खाडाखोड करणे इ यादी प्रकरणी िज हा पुरवठा अिधकारी, 
तहिसलदार व नायब तहिसलदार यांची िवभागीय पुरवठा उपायुक्त, औरंगाबाद 
यां याकडून सन २०१६ म ये चौकशी कर यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, तक्ररी या अनुषगंाने मा.महसलू मंत्री यानंी िदले या आदेशानसुार 
िवभागीय आयुक्त, औरंगाबाद यांनी चौकशी क न शासनाकड े अहवाल सादर 
केला आहे काय, 
(४) अस यास, चौकशी या अनुषंगाने अिनयिमतता व गैर यवहार के याप्रकरणी 
तहिसलदार, नायब तहिसलदार व पुरवठा अिधकारी, िबलोली यांचेिव द 
शासनाने कोणती कारवाई केली वा कर यात येत आहे, 
(५) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 



20 

ी. चंद्रकातं पाटील : (१), (२) व (३) यासंदभार्त तक्रार प्रा त झाली असनू 
तदनुषंगाने  िवभागीय आयकु्त, औरंगाबाद िवभाग, यां या तराव न िनदिशत 
के यानुसार सदर प्रकरणी उपायुक्त पुरवठा यांनी चौकशी केली असून यां या 
अहवालात  सबंिधत तहसीलदार यांनी अिनयिमतता, गैरप्रकार वा गरै यवहार 
के याचे प ट होत नाही असा िन कषर् न दिवला आहे. िवभागीय आयुक्त, 
औरंगाबाद िवभाग यांनी सदर चौकशी अहवालाशी सहमती दशर्वून तक्रार िनकाली 
काढ यास िशफारस केली. 
(४) व (५) प्र न उ  ावत नाही. 

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

एरंडोल (िज.जळगांव) येथे “पंजाब पेशल ि ह की” नावाची दा  पकड याबाबत 
 

(१८) *  ५६८६२   ी.चंद्रकातं सोनावणे (चोपडा) :   स माननीय रा  य 
उ  पादन शु  क मंत्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) एरंडोल (िज.जळगांव) येथे रा य उ पादन शु क िवभागा या मुंबई व 
जळगांव या भरारी पथकाने िदनांक २० माचर्, २०१६ रोजी वा या समुारास 
ट्रकवर छापा टाकून ५३ लाख २५ हजार ६०० पये िकंमतीची "पंजाब पेशल 
ि ह की" या नावाची दा  पकडली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) अस यास, या अनुषंगाने संबंिधतािव द कारवाई कर याबाबत शासनाने 
कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 

ी. चंद्रशखेर बावनकुळे : (१), (२) व (३) होय, 
      िनरीक्षक, रा य उ पादन शु क भरारी पथक महारा ट्र रा य, मुंबई यांनी 
िद.२०/०३/२०१६ रोजी ट्रक क्र. पीबी-११-बीआर-४५५३ या ट्रकमधनू पजंाब पेशल 
ि ह कीची िवना परवाना वाहतूक करीत असताना २ आरोपींना अटक क न 
यां या िव द ग.ुर.नं. क्र. १२९/२०१६ अ वये गु हा न दिवलेला आहे. या 
गु यात वाहनासह . ७८,२८,०००/- िकंमतीचा मु मेाल ज त केला आहे. सदर 
प्रकरणी आरोपींतािव द एरंडोल िज. जळगांव येथील मा. यायालयात  दोषारोप 
पत्र दाखल केले असून स य:ि थतीत प्रकरण यायप्रिव ठ आहे. 
(४) प्र न उ  भवत नाही. 

----------------- 
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जत व आटपाडी (िज.सांगली) तालुक्यातील गावांम ये  
दु काळ जाहीर कर याबाबत 

  

(१९) *  ५७२३९   ी.अिनल बाबर (खानापूर) :   स माननीय पुनवर्सन व 
मदत कायर् मंत्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) जत व आटपाडी (िज.सांगली) तालकु् यातील गावांम ये र बी हंगामातील 
गावांची पीक आणेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी असूनही तेथ ेअ याप दु काळ जाहीर 
केलेला नस याने येथील शेतकर्यानंा दु काळी पिरि थतीतही शासनाकडून 
कोणतीही मदत िमळालेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, या तालुक्यांची शासनाने पाहणी केली आहे काय, 
(३) अस यास, जत व आटपाडी तालुक्यातील गावात ता काळ दु काळ जािहर 
कर याबाबत शासनाने कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 

ी. चंद्रकातं पाटील : (१) होय, अंशतः खरे आहे. 
     दु काळ जाहीर करताना कमी पैसेवारी सोबत ७५ % पेक्षा कमी पाऊस हा 
िनकषही अस याने सदर गावामं ये दु काळ जाहीर कर यात आलेला नाही. 
(२) िपक आणेवारी संदभार्त पैसेवारी सिमतीमाफर् त गावाचंी पाहणी झालेली आहे. 
(३) व (४) प्र न उ  ावत नाही. 

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

माव (मुंबई) येथे आयएनएस हमला या नौदला या कायार्लयाकडून  
वनके्षत्रात भराव टाक यात येत अस याबाबत 

 

(२०) *  ५७९९१   ी.िवजय भांबळे (िजतंूर), ी.िजतद्र आ  हाड (मुबं्रा कळवा), 
ी.सरेुश लाड (कजर्त), ी.वैभव िपचड (अकोले), ी.शामराव ऊफर्  बाळासाहेब 

पाटील (कराड उ तर), ी.राहुल जगताप ( ीग दा), ी.िनतशे राणे (कणकवली), 
ी.अजय चौधरी (िशवडी), ीमती िदिपका च हाण (बागलाण) :   स माननीय 

महसलू मंत्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मालवणी माव (मुंबई) येथे आयएनएस हमला या नौदला या कायार्लयाकडून 
जवळच असले या सवक्षण क्रमांक ५० ए या भागातील ४.८८ हेक्टर वनके्षत्रात 
माहे िडसबर २०१५ पासनू भराव टाक यास सु वात केली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) अस यास,  त बल  ३ हेक्टरवर  २० फूट उंच भराव टक या प्रकरणी 
उपनगर मुंबई िज हािधकारी यांनी पयार्वरण संरक्षण काय या या  १४, १५ व 
१९ कलमांचा भंग  करणारी नोटीस देऊनही नौदलाकडून भराव टाक याचे काम 
सु च ठेवले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, खारफुटीलगत ५० मीटरवर भराव टाकणे हा उ च यायालया या 
व ६ ऑक्टोबर, २००५ रोजी िदले या िनकालाचा व पयार्वरण संरक्षण काय याचा 
भंग के याप्रकरणी संबिंधतांवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा कर यात येत 
आहे 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 

ी. चंद्रकातं पाटील : (१), (२) व (३)  मे. अंिकता क ट्रक्शन यानंी मौ. माव, 
ता. बोरीवली येथील स.नं.५०अ/०१ या  िमळकतीवर कांदळवनापासून ५० 
मीटर या आत भराव के याचे माहे जानेवारी २०१६ म ये आढळून आले आहे. 
सदर भराव कर यासाठी आय.एन.एस. हमला यांनी यां या िदनांक १२.१.२०१६ 
रोजी या पत्रा वये परवानगी िद याचे िदसून येते. 
      प्र ततु प्रकरणी मे. अंिकता क ट्रक्शन या मालकािव द उप िवभागीय 
अिधकारी, मुबंई पि चम उपनगरे यानंी मालवणी पोलीस ठाणे येथे   िदनांक 
२५.१.२०१६ रोजी गु हा दाखल केला असून मे. अंिकता क ट्रक्शन या 
मालकाला िदनांक २५.१.२०१६ रोजी अटक कर यात आली होती.  
      िरट यािचका (लॉिजंग) क्र. ३२४६/२००४ मधील मा. मुंबई उ च 
यायालयाच े िदनांक ६.१०.२००५ रोजीचे आदेश आिण  पयार्वरण संरक्षण 
अिधिनयमातील तरतदुी यांचे उ लंघन होणार नाही, याची दक्षता घे याबाबत 
िज हािधकारी, मुंबई उपनगर यांनी ले टनंट कमांडर,आय.एन.एस. हमला  यांना 
कळिवले आहे. 
      मंडळ अिधकारी, कुरार यां या िदनांक १२.७.२०१६ रोजी या अहवालानसुार 
प्र नाधीन िठकाणी स या भरावाचे काम चाल ूनाही.    
(४) प्र न उ  ावत नाही. 

----------------- 
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बुलढाणा िज  यात सोयाबीन िबया यांची टंचाई िनमार्ण झा  याबाबत 
  

(२१) *  ५९८५४   ी.हषर्वधर्न सपकाळ (बलुढाणा), ी.िड म लीकाजूर्न रे डी 
(रामटेक) :   स माननीय कृषी मतं्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) बलुढाणा िज  यात सन २०१६-१७  या खरीप हंगामासाठी ३ लाख ७८ हजार 
३०० हेक् टर क्षेत्रावर सोयाबीन पेरणीचे िनयोजन असनु  यासाठी १ लाख ४५ 
हजार ८५५ िक्वंटल सोयाबीण िबया  यांची मागणी असताना केवळ १४ हजार ३४७ 
िक्वंटल िबयाणेच उपल  ध अस याच े िदनांक १२ जून, २०१६ रोजी वा 
 यासुमारास िनदशर्नास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस  यास, िबयाणां या िकंमतीत ३० त े ४० टक्के दरवाढ क न 
यापार्यांकडून गरै यवहार होत असतानाही याकड े संबंधीत अिधकारी दलुर्क्ष 
करीत अस याचहेी िनदशर्नास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी क न बीयाणांचा तुटवडा दरू क न 
दरवाढ व यापार्यांकडून होणारा गैर यवहार रोख याबाबत तसेच दलुर्क्ष करणार्या 
अिधकार्यांवर कारवाई कर याबाबत शासनाने कोणती कायर्वाही केली वा 
कर यात येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 

ी. पांडुरंग फंुडकर : (१) खरीप हंगाम २०१६ म ये बलुढाणा िज यात सोयाबीन 
िपकाखाली ३,७५,००० हेक्टर के्षत्रावर पेरणीबाबत िनयोजन कर यात आलेले होते. 
िज यात मो या प्रमाणात शतेकरी घरचे िबयाणे वापरत अस याने १,४५,८५५ 
िक्वंटल िबयाणांची मागणी कर यात आलेली होती. या अनुषगंाने जून, २०१६ 
अखेर एकूण १,२१,१३५ िक्वंटल िबयाणे उपल ध होते. उवर्िरत िबयाणे हे 
शतेकर्यांनी वत:कडील वापरलेले अस याने  बुलढाणा िज यात कोठेही 
सोयाबीन िबयाणांचा तटुवडा झा याचे िनदशर्नास आलेले नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्र न उ  ावत नाही. 
(४) प्र न उ  ावत नाही. 

----------------- 
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भंडारा िज हयात रेतीचे अवधैिर या उ खनन क न िवक्री होत अस याबाबत 
  

(२२) *  ६१६००   ी.िवजय वडटे्टीवार (ब्र हपूरी), ी.रामचंद्र अवसरे (भंडारा) :   
स माननीय महसलू मंत्री पढुील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) भंडारा िज हयातील गडुगेाव, वलनी, येनोडा, जुनोना, उमरी, इटान, नांदेड, 
मांगली बेटालाव, माडगी या रेतीघाटासह अनेक रेतीघाटां या रॉय टीची मुदत 
संपलेली असतांना सु दा महसलू व पोलीस िवभागातील अिधकार्यां या 
संगनमताने कंत्राटदार अवैधिर या पोकलेननी रेतीच ेउ खनन क न दामदु पटीने 
िवक्री करीत अस याची मािहती िदनांक १० जून २०१६ रोजी वा यासमुारास 
िनदशर्नास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, या अवधै रेती उ खननामुळे शासना या करोडो पायां या 
महसलूाच ेनुकसान होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) अस यास, चौकशी या अनषुंगाने रेती उ खनन करणार्यांवर तसेच यांना 
मदत करणार्या अिधकार्यांवर शासनाने काय कारवाई केली वा कर यात येत 
आहे, 
(५) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 

ी. चंद्रकातं पाटील : (१), (२), (३) व (४) भडंारा िज यातील गुडगेाव, वलनी, 
जुनोना, उमरी, इटान, नांदेड, मांगली, बेटाळा ‘अ’ व ‘ब’ या वाळूगटासंह ४६ 
वाळूगटांचा सन २०१५-२०१६ या वषार्करीता िललाव झाला असून, संबंिधत 
िललावधारकाकंडून उ खनन सु  आहे. 
       िज हािधकारी भंडारा यांनी मौजे बेटाळा ‘अ’ व ‘ब’ या वाळूगटांची 
तपासणी केली असता, सबंंिधत िललावधारकांनी एकूण मंजुर ३९,७५३ ब्रास 
वाळूपैकी ३६,०५६.३९ ब्रास वाळूसाठा नदीकाठावरील खाजगी जिमनीत के याच ेव 
दैनंिदन साठा न दवहीव न ११,३७१ ब्रास वाळूसाठा उचल के याचे आढळून आले. 
यानसुार सदर वाळूगटामंधून मंजूर पिरमाणापेक्षा ७६७४.३९ ब्रास वाळू जादा 
उ खनन के याच े व बेटाळा ‘ब’ या वाळूगटात २ पोकलेन मशीन आढळून 
आ याने, िज हािधकारी भंडारा यांनी सबंंिधत िललावधारकांना िद. ६.६.२०१६ 
रोजी नोटीस देऊन खुलासा मागिवला. सदर नोिटसीिव द संबंिधत 
िललावधारकांनी मा. उ च यायालयात दाखल केले या िरट यािचकेम ये मा. 
उ च यायालयाने िदनांक १२.०७.२०१६ रोजी आदेश पारीत क न, िज हािधकारी 
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भंडारा यां या िदनांक ०६.०६.२०१६ रोजी या नोटीसा र  क न, िललावधारकांनी 
११,३७१ ब्रास वाळूसाठा उचल केली अस याने, यानंा उवर्िरत २८,३८२ ब्रास 
वाळूसाठा उचल कर याचा हक्क आहे, असा िनणर्य िदला आहे. 
       तसेच मौजे िनलज बु., ता. मोहाडी या रेतीघाटामधील नदीकाठावर 
केले या रेती या सा याजवळ पोकलेन मशीन आढळून आ याने पोकलेन मशीन 
तसेच संबिंधत िललावधारकाने पयार्वरण अटी या पालनाथर्  ठेवलेली बँक गॅरंटी 
रक्कम पये ३,६२,२००/- ज त कर यात आली आहे. 
(५) प्र न उ  ावत नाही. 

----------------- 
  
केलीर् (ता.करवीर, िज.को हापूर) येथील सोनतळीतील शाहूकािलन मोती तलावासह 

लगत या जिमनीचे बेकायदेशीर ह तांतरण के याबाबत 
  

(२३) *  ६०८३६   ी.राजेश क्षीरसागर (को हापूर उ तर), ी.उ हास पाटील 
(िशरोळ) :   स माननीय महसलू मंत्री पढुील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) केलीर् (ता.करवीर, िज.को हापूर) येथील सोनतळीतील शाहूकािलन मोती 
तलावासह लगत या जिमनीचे बेकायदेशीर ह तातंर कर यात आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) तसेच जलसाठा असणार् या तलावातील उ खनन क न तलावात मु माचा 
भराव टाक यात आ या प्रकरणी िज हािधकारी, को हापूर यांनी संबंिधत 
िवकासकाची चौकशी कर याचे आदेश माहे जनू, २०१६ म ये वा यासमुारास 
िदले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) अस यास, चौकशी या अनुषंगाने या प्रकरणी दोषी असणार्या िवकासकावर 
शासनाने कोणती कारवाई केली वा कर यात येत आहे, 
(५) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 

ी. चंद्रकातं पाटील : (१) केलीर्  ता.करवीर  येथील गट नं. ३५१ (के्षत्र १४ हे. 
६८ आर) तसेच ३५१/१ त े ३५१/६  (के्षत्र ८ हे.२० आर) या शासनाने प्रदान 
कर यात आले या जिमनीच े ह तांतरण सक्षम प्रािधकारी यां या 
पुवर्परवानगीिशवाय झाले होते.  िवभागीय आयुक्त पुणे िवभाग पणेु यांनी    
िद. २१/०३/२०१३ या आदेशाने गट नं. ३५१ मधील १२ हे. ४४ आरचा शतर्भंग 



26 

काही अटी व शत वर िनयिमत केला आहे. तसेच गट नं. ३५१/१ ते ३५१/६ 
मधील ७ हेक्टर के्षत्राचा शतर्भंग िद. ३०/०९/२०१३ या आदेशाने काही अटी व 
शत वर िनयिमत केला आहे. तथािप गट नं. ३५१ मधील जमीन घेणारे खरेदीदार 
शतेकरी नस याने ी बाळु सुभाना भोसले यांनी सदर खरेदीखतानसुार झालेला 
फेरफार क्र. ५३६७ र  कर यासाठी उपिवभागीय अिधकारी, करवीर यांचेकड े
अिपल केले होते. उपिवभागीय अिधकारी करवीर यानंी िदनांक ३१.०७.२०१५ 
रोजी या आदेशाने दावा जमीनीची या टीने फेरचौकशी कर याच ेआदेश िदले. 
यानसुार तहिसलदार करवीर यांनी  खरेदीदाराचा शेतकरी अस याचा दाखला र  
क न, फेरफार क्र. ५३६७ र  कर याचा आदेश िद. १८/७/२०१६ रोजी पारीत केला 
आहे. यावर खरेदीदार यांनी केले या अपीलात उपिवभागीय अिधकारी करवीर 
यांनी पुढील सुनावणी या तारखेपयर्ंत “जैसे थे” ि थती ठेव याचे आदेश िद. 
२१/७/२०१६ रोजी पारीत केले आहेत. 
(२), (३) व (४) मौजे केलीर्  ता. करवीर येथील गट न. ३५१ मधील झाले या 
उ खननाबाबत मंडळ अिधकारी, िनगवे दमुाला यांचेमाफर् त चौकशी  कर यात 
आलेली असून परवानगी न घेता उ खनन के यामुळे जमीन खरेदीदारास पये 
२०.३८ लक्ष इतका दंड भर याच े आदेश तहिसलदार करवीर यांनी िदनांक 
२२.०६.२०१६ रोजी िदले आहेत. 
(५) प्र न उ  ावत नाही. 

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

उदगांव (िज.को हापूर) येथे नदीकाठावर मोठया प्रमाणात  
माती उपसा सु  अस याबाबत 

  

(२४) *  ५५३६९   ी.उ हास पाटील (िशरोळ), ी.चंद्रदीप नरके (करवीर) :   
स माननीय महसलू मंत्री पढुील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) उदगांव (िज.को हापूर) येथे नदीकाठावर मोठया प्रमाणात माती उपसा सु  
अस याच ेनुकतेच माहे मे,२०१६ म ये वा यादर यान िनदशर्नास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) अस यास, सदरहू माती उपसा करणार्यावंर महसूल िवभागाचे अिधकारी 
दलुर्क्ष करीत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, उक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
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(४) अस यास, चौकशी या अनुषंगाने सदरहू माती उपसा करणार्यांवर व याकड े
दलुर्क्ष करणार्या अिधकार्यांवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा कर यात येत 
आहे, 
(५) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 

ी. चंद्रकांत पाटील : (१), (२), (३) व (४) मौजे उदगांव (ता.िशरोळ, 
िज.को हापूर) येथे मातीचे अवैध उ खनन सु  अस याबाबत प्रा त तक्रारी या 
अनुषंगाने, तहिसलदार िशरोळ यां यामाफर् त चौकशी केली असता, मौजे उदगांव 
येथील गट नबंर ३७९ व गट नंबर ३७५ म ये एकूण १३० ब्रास मातीच ेअवैध 
उ खनन झा याचे आढळून आले आहे. यानसुार तहिसलदार िशरोळ यांनी पये 
६,७१,१००/- इतक्या दंडाच ेआदेश पािरत केले आहेत. 
(५) प्र न उ  ावत नाही. 

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

मौजे पानेगाव (ता.नेवासा, िज.अहमदनगर) येथील मुळा नदीतनू  
अवैधिर या वाळू उपसा होत अस याबाबत 

  

(२५) *  ५८४९१   ी.बाळासाहेब मुरकुटे (नेवासा) :   स माननीय महसलू मंत्री 
पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मौजे पानेगाव (ता.नेवासा, िज.अहमदनगर) येथील ग्रामपचंायतीने वाळू उपसा 
कर यास मनाई कर याचा ठराव केला असून या िठकाणी वाळू उपशाचा िललाव 
झाला नसतानाही सरार्स वाळू उपसा सु  अस याची तक्रार थािनक नागिरकांनी 
सोनई पोलीस टेशनला केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, सदर तक्रारीवर सोनई पोलीसाकंडून कारवाई न करता  वाळू 
माफीयांकड ेदलुर्क्ष करीत अस याच े िनदशर्नास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) अस यास, चौकशी या अनुषंगाने वाळू उपसा करणार्यांवर व तक्रारीकड े
दलुर्क्ष करणार्या पोलीस अिधकार्यांवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा 
कर यात येत आहे, 
(५) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
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ी. चंद्रकातं पाटील : (१) नेवासा तालुक्यातील मौजे पानेगाव येथील 
ग्रामपंचायतीने वाळू उपसा कर यास मनाई कर याचा ठराव पािरत केला आहे. 
मात्र, सदर िठकाणी सरार्स वाळू उपसा सु  अस याची तक्रार प्रा त झालेली 
नाही. 
(२) अशी बाब िनदशर्नास आली नाही. 
(३) व (४) मौजे पानेगाव ह ीतील खाजगी गट नं. २९७, २९९ व २९३ मधून 
गौण खिनजाचे अनिधकृत उ खनन होत अस याचे िनदशर्नास आ याव न 
तहिसलदार नेवासा यांनी संबंिधतांिव द दंडा मक कारवाई क न, 
.२,८९,८४,६६५/- एव या दंडाची आकारणी केली आहे. 

(५) प्र न उ  ावत नाही. 
----------------- 

  
अहमदनगर िज हयातील वखचार्ने िठबक िसचंन करणार्या  

शतेकर्यांना अनुदान दे याबाबत 
  

(२६) *  ६२५६९   ी.भाऊसाहेब काबंळे ( ीरामपूर), ी.अिमन पटेल (मुंबादेवी), 
ी.बाळासाहेब थोरात (संगमनेर) :   स माननीय कृषी मंत्री पुढील गो टींचा 

खलुासा करतील काय :- 
(१) अहमदनगर िज हयात पाच वषार्ंपूवीर् वखचार्ने िठबक िसचंन करणार्या १३ 
हजार ८८८ शतेकर्यांचे ३६ कोटी ३६ लाख पयांच े प्रलंिबत अनुदान लाभाथीर् 
शतेकर्यांना अ याप िमळाले नस याचे माहे जून, २०१६ म ये वा यादर यान 
िनदशर्नास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) अस यास, चौकशी या अनुषंगाने लाभाथीर् शतेकर्यांचे प्रलंिबत अनुदान 
तातडीने दे याबाबत शासनाने कोणती कायर्वाही केली  वा कर यात येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 

ी. पांडुरंग फंुडकर : (१) अहमदनगर िज यातील सन २०१२-१३ पयर्ंतच ेसू म 
िसचंनाचे सवर् प्र ताव िनकाली काढ यात आले आहेत. 
(२), (३) व (४) प्र न उ  ावत नाही. 

----------------- 
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अहमदनगर - औरंगाबाद र यावरील बुर् हाणनगर (िज.अहमदनगर) िशवारात 
अवैधिर या गौण खिनजाचे उ खनन होत अस याबाबत 

  

(२७) *  ५५३९६   ी.िवजय औटी (पारनेर) :   स माननीय महसलू मंत्री पढुील 
गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) अहमदनगर - औरंगाबाद र यावरील बुर् हाणनगर (िज.अहमदनगर) िशवारात 
२ कोटी पयांचे अवैधिर या गौण खिनज उ खनन के याच े िदनांक २५ एिप्रल 
२०१६ रोजी वा यासमुारास िनदशर्नास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, उक्त िठकाणी उ खनन करीत असताना महसलु िवभाग व 
पोलीस प्रशासनाने केले या कायर्वाहीत पोकलेन, खडी आिण वाळूचा साठा ही 
ज त के याचे िनदशर्नास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) अस यास, चौकशी या अनुषंगाने गौण खिनज उ खनन करणार्या 
मािफयांिव द्ध शासनाने कोणती कारवाई केली वा कर यात येत आहे, 
(५) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 

ी. चंद्रकांत पाटील : (१), (२), (३) व (४)  अहमदनगर-औरंगाबाद र यावरील 
बुर्हाणनगर येथे गौण खिनजाच े अनिधकृत उ खनन व साठा के याबाबत 
िमळाले या मािहतीनसुार संबिंधत के्षित्रय अिधकारी यांनी िदनांक २३/०४/२०१६ 
रोजी मौजे बुर्हाणनगर येिथल सव नंबर २९/१, २९/२, ३०/१, ३/२ येथे तपासणी 
केली असता, गौण खिनजाचा अनिधकृत साठा के याच ेआढळून आले आहे. 
यानसुार सदर प्रकरणी िदनांक २३/०४/२०१६ रोजी िभगंार कॅ प पोिलस 
थानकात गु हा दाखल कर यात आला असनू, महारा ट्र जिमन महसलू संिहता, 
१९६६ मधील तरतदूीनसुार दंडा मक कारवाई कर या या अनुषंगाने संबंिधतांकडून 
खलुासा मागिव यात आला असनू, िनयमानसुार पढुील कायर्वाही सकंि पत आहे. 
(५) प्र न उ  ावत नाही. 

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

राळेगांव (िज.यवतमाळ)   येथील कृषी कायार्लयात  
पेरणी यतं्र िवनावापर पडून अस याबाबत 

 

(२८) *  ६१७३९   डॉ.अशोक उईके (राळेगाव) :   स माननीय कृषी मतं्री पढुील 
गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) राळेगांव (िज. यवतमाळ) येथील शेतक-यांची कुठलीही मागणी नसतानंा कृषी 
िवभागामाफर् त पेरणी यतं्र खरेदी कर यात आली असुन मागील १ वषार्पासून कृषी 
कायार्लयात सदरहू पेरणी यतं्र िवनावापर पडून अस याच े िदनांक १६ मे, २०१६ 
रोजी वा यासमुारास िनदशर्नास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, पुणे येथील कंपनी दारे तयार केलेले हे यतं्र महारा ट्र कृषी 
उ योग महामडंळ यांनी अनसुुिचत जाती/जमाती व अ पभूधारक मिहला बचत 
गट यांना अनदुानावर दे यासाठी यतं्राची मागणी के याच े िनदशर्नास आण यात 
येत असनू मात्र या संदभार्त कोण याही शेतक-याने व बचत गटाने मागणी 
केलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) अस यास, चौकशी या अनुषंगाने संबंिधत दोषी अिधकार् यांवर शासनाने 
कोणती कारवाई केली वा कर यात येत आहे, 
(५) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 

ी. पांडुरंग फंुडकर : (१) सन २०१४-१५ या आिथर्क वषार्त महारा ट्र कृिष 
उदयोग िवकास महामंडळ यांचेकडून कोरडवाहू शतेी अिभयान व  िवदभर् सघन  
िसचंन  कायर्क्रमांतगर्त राळेगाव तालुक्याकरीता एकूण ९० ब्रॉड बेड फरो (BBF) 
यंत्रांचा पुरवठा झाला होता. यापैकी मागणी केले या अ पभूधारक,मिहला शतेकरी 
व शतेकरी बचत गट यांना सन २०१४-१५ या आिथर्क वषार्त ३३ यतं्रांचे वाटप 
कर यात आले असून उवर्रीत ५७ यतं्रांचे वाटप सन २०१५-१६ या वषार्त कर यात 
आले आहे. 
(२) हे खरे  नाही. 
       अ पभूधारक,मिहला शतेकरी व शेतकरी बचत गट यांच े मागणीनसुार 
यांना यतं्रांच ेवाटप कर यात आलेले आहे. 
(३) नाही. 
(४) प्र न उ  ावत नाही. 
(५) प्र न उ  ावत नाही. 

----------------- 
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मौजे तळाशते व कोळघर (ता.अिलबाग, िज.रायगड) येथील आिदवासीं या 
जिमनीतून अवैधिर या मातीचे उ खनन होत अस याबाबत 

  

(२९) *  ६२१०२   ी.नसीम खान (चांिदवली), ी.अिमन पटेल (मुबंादेवी) :   
स माननीय महसलू मंत्री पढुील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मौजे तळाशते व कोळघर (ता.अिलबाग, िज.रायगड) येथील पोयनाड महसूल 
मंडळामधील आिदवासीं या व शासना या जिमनी मधनू माती माफीया डं पर, 
ट्रक व जेसीबी वारे बेसुमार माती उ ख न करत अस याचे माहे मे, २०१६ म ये 
वा यादर यान िनदशर्नास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) अस यास, चौकशी या अनुषंगाने माती उ खनन करणार्या मािफयांिव द 
शासनाने कोणती कारवाई केली वा कर यात येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 

ी. चंद्रकातं पाटील : (१), (२) व (३) मौजे तळाशते व कोळघर (ता. अिलबाग, 
िज. रायगड) येथील आिदवासीं या व  सरकारी जिमनीमधनू बेसमुार माती 
उ खनन क न शहाबाज ग्रामपंचायती या ह ीतील जेट्टी या भरावासाठी 
वापर यात येत अस याबाबत तहिसलदार अिलबाग यां याकड ेप्रा त तक्रारी या 
अनुषंगाने चौकशी केली असता, मौजे तळाशते व  कोळघर येथील आिदवासीं या 
व सरकारी जिमनीमधून कोण याही प्रकारचे मातीचे अवधै उ खनन झा याचे 
िनदशर्नास आले नाही. 

तथािप, मे २०१६ म ये मौजे कोळघर, ता. अिलबाग येथील सव नंबर ८ 
िह. नं. १ म ये २०० ब्रास माती उ खननासाठी िरतसर वािम वधनाची रक्कम 
शासनजमा क न, तहिसलदार अिलबाग यां याकडून परवानगी दे यात आली 
आहे. 
(४) प्र न उ  ावत नाही. 

----------------- 
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देऊळगाव राजा (िज.बलुढाणा), चांदरुबाजार (िज.अमरावती) तालुक् यातील रेती 
घाटातनू अवैध वाळू उपसा होत अस याबाबत 

  

(३०) *  ५६७८८   डॉ.शिशकातं खेडकेर (िसदंखेड राजा), प्रा.िवरद्र जगताप 
(धामणगाव रे वे), ी.अिमन पटेल (मुंबादेवी) :   स माननीय महसलू मंत्री 
पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) देऊळगाव राजा (िज.बलुढाणा) तालुक् यातील ग्राम थांनी हरार्शी (िललाव) 
झाले या रेती घाटातनू अवघै रेती उपसा होत अस याप्रकरणी चौकशी 
कर याबाबत िज हािधकारी, बुलढाणा यांना िदनांक १९ मे, २०१६ रोजी वा 
यासमुारास िनवेदना वारे तक्रार केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, चांदरुबाजार (िज.अमरावती) तालुक्यात एक ब्रास वाळू या रॉय टी 
पासवर अवैधिर या चार ते पाच ब्रास वाळू उचलली जात असनू संबंिधत 
अिधकारी कुठलीच कारवाई करीत नस याच े माहे एिप्रल, २०१६ म ये वा 
यादर यान िनदशर्नास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) अस यास, चौकशी या अनुषंगाने अवैध वाळू उपसा करणार् यांवर दलुर्क्ष 
करणार्या अिधकार्यांवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा कर यात येत आहे, 
(५) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 

ी. चंद्रकातं पाटील : (१) िडग्रज ब.ु, ता. देऊळगावराजा येथील ग्रामपंचायत व  
ग्राम थानंी िदनांक २६.०४.२०१६ या िनवेदना वारे मौजे िडग्रज बु. येथील 
रेतीगटामं ये िनयमाचे पालन होत नस याची तक्रार िज हािधकारी बलुढाणा 
यां याकड ेकेली आहे. 
(२) अशी बाब िनदशर्नास आली नाही. 
(३) व (४) सरपचं व २ सद य, ग्रामपंचायत िडग्रज ब.ु, ता. देऊळगावराजा यांनी 
िदनांक ०४/०५/२०१६ या पत्रा वये उक्त रेतीघाटा या िललावधारकांकडून अटी व 
शतीर्चे पालन होत अस याने तक्रार मागे घे यात येत अस याच ेकळिवले आहे. 
(५) प्र न उ  ावत नाही. 

----------------- 
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बोईसर (िज.पालघर) येथून िनघाले या िहरकणी बसला झालेला अपघात 
  

(३१) *  ६००४९   ी.िवलास तरे (बोईसर), ी.पा कल धनारे (डहाणू), 
ी.अिमत घोडा (पालघर) :   स माननीय पिरवहन मतं्री पुढील गो टीचंा खलुासा 

करतील काय :- 
(१) बोईसर (िज.पालघर) येथून िनघाले या महारा  ट्र रा  य पिरवहन 
महामंडळा या िहरकणी बसचा अपघात होऊन ३ जणांचा मृ य ूहोऊन १२ प्रवासी 
जखमी झा याची घटना िदनांक २९ एिप्रल, २०१६ रोजी वा या सुमारास 
िनदशर्नास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, सदर घटनेची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) अस यास, चौकशी या अनुषंगाने या घटनेतील मतृ यक्तीं या व जखमी 
झाले या यक्ती या कुटंूिबयांना आिथर्क मदत दे याबाबत शासनाने कोणती 
कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 

ी. िदवाकर रावते : (१) होय. 
(२) व (३) २९.४.२०१६ रोजी रा य पिरवहन बोईसर आगाराची बस क्र. एमएच 
२०/ बीएल ३२४० ही १४.३० वाजता बोईसर-ठाणे- वारगेट मागार्वर धावत 
असताना अपघात होवून सदर अपघातात रा य पिरवहन चालक, वाहक व 
त्रय थ वाहनातील एक यक्ती असे तीघेजण मतृ झाले आहेत. तसेच पाच जण 
जखमी  झाले आहेत. 
        कामिगरीवरील मतृ चालक व वाहक यां या नातवेाईकांना प्र येकी पये 
५,०००/- आिथर्क ता कालीक मदत दे यात आली आहे. 
        तसेच सदर अपघातात जखमी झाले या रा य पिरवहन प्रवाशांना 
प्र येकी पये १,०००/- ता कािलक मदत दे यात आलेली असनू वै यकीय 
िबलांसहीत ‘पी’ फॉमर् वारे मागणी केलेली नकुसान भरपाई व रा य पिरवहन मतृ 
कमर्चार्यानंा दयावयाच े सहा य या बाबी रा य पिरवहन महामंडळा या 
कायर्वाहीखाली आहे. 
(४) प्र न उ  ावत नाही. 

----------------- 
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मुंबईतील ताजमहाल व द ओबेरॉय या पचंतारांिकत हॉटेल यव थापनाने जमीन 
महसूल व मनोरंजन कर भरला नस याबाबत 

  

(३२) *  ५७९९७   ी.सरदार तारािसहं (मलुुंड) :   स माननीय महसलू मंत्री 
पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मुंबईतील ताजमहाल तसेच द ओबेरॉय या पंचतारांिकत हॉटेल यव थापनाने 
शकेडो कोटी पयांचा जमीन महसलू व मनोरंजन कर भरला नस याची बाब 
“कॅग” ने प्रिसद्ध केले या माचर्-एिप्रल, २०१६ मधील अहवालात प ट के याच े
िनदशर्नास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, ताज सोडीयाक िग्रल, सी लॉज, टार बोडर् अशा तीन पबचा २५२ 
कोटी व द ओबेरॉय हॉटेल या द ईय ूबार या पबचा ४८ कोटी पयांचा थकीत 
मनोरंजन कर वसलू केला नस याबाबत “कॅग” ने अहवालात प्रितकूल शेरा 
मारला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच, मुंबई, नवी मुंबई येथील काही म टी लेक्सनीही मनोरंजन कर 
थकिवला अस याबाबत कॅग या या अहवालात प टपणे नमदू केले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) अस यास, उक्त प्रकरणी चौकशीक न जमीन महसूल व मनोरंजनाचा कर 
दंडासह वसलू कर याबाबत शासनाने कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत 
आहे, 
(५) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 

ी. चंद्रकांत पाटील : (१) व (२) भारताचे िनयतं्रक व  महालेखापिरक्षक  यां या 
िद. ३१ माचर् २०१५ रोजी संपले या आिथर्क वषार् या महसलू िवषयक अहवालात 
मुंबई शहर िज यातील िद इंिडयन हॉटेल कंपनी िल. यां या ताजमहाल हॉटेल 
कडून यां या झोिडयाक िग्रल, सी लाजँ व टार बोडर् बार या तीन प जपोटी 
माहे ऑग ट, २०१० ते माचर्, २०१५ या कालावधीचे एकूण  . २५२ लाख 
करमणूक शु क तसेच िद ओबरेॉय हॉटेल, मुबंई यां याकडून यां या द ईय ूबार 
या पबपोटी माहे ऑग ट, २०१० त ेमाचर्, २०१३ या कालावधीचे एकूण . ४८ 
लाख करमणूक शु क, असे एकूण पये ३०० लाख इतके करमणूक शु क याची 
वसलूी प्रलंिबत अस याच ेदशर्िव यात आले आहे. 
       भारताचे िनयतं्रक व महालेखापिरक्षक यां या सदर अहवालात िद इंिडयन 
हॉटेल कंपनी िल. यां या ताजमहाल हॉटेल व िद ओबेरॉय हॉटेल, मुंबई यां याकड े
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जमीन महसलू थकीत अस याची बाब नमूद कर यात आ याचे िदसनू येत नाही. 
(३)  भारताच े िनयतं्रक व  महालेखापिरक्षक  यां या िद. ३१ माचर् २०१५ रोजी 
संपले या आिथर्क वषार् या महसलूिवषयक अहवालाम ये बहुिवध िचत्रपटगहृांनी 
(म टी लेक्स) करमणूक शु क थकिवला अस याची बाब नमूद कर यात 
आ याचे िदसनू येत नाही. 
(४) भारताचे िनयंत्रक व महालेखापिरक्षक यां या िद. ३१ माचर् २०१५ रोजी 
संपले या आिथर्क वषार् या महसलूिवषयक अहवालाम ये नमदू के याप्रमाणे  
मुंबई शहर िज यातील िद ओबेरॉय हॉटेल यांचेकडून महारा ट्र करमणूक शु क 
अिधिनयमातील तरतदूीनंसुार देय होणार्या थकीत करमणकू शु काची रक्कम 
दंडा मक याजासह वसूल कर यात आली आहे. 
      िद इंिडयन हॉटेल कंपनी िल. यां या ताजमहाल हॉटेल यांचेकडून महारा ट्र 
करमणूक शु क अिधिनयमातील तरतदूीनंसुार देय होणार्या थकीत करमणकू 
शु काची रक्कम वसलू कर यात आली असनू सदर रकमेवर महारा ट्र करमणूक 
शु क अिधिनयमातील तरतदूींनसुार देय होणार्या दंडा मक याजा या रकमेची 
वसलूी कर यासंदभार्तील कायर्वाही के्षित्रय पातळीवर सु  आहे. 
(५) प्र न उ  ावत नाही. 

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

ते हारा (ता.िचखली, िज.बुलढाणा) या परूग्र त गावा या पनुवर्सनासाठी  
िदले या भूखंडाचा मालकी हक्क न िमळा याबाबत 

  

(३३) *  ५५३६५   ी.राहुल ब दे्र (िचखली) :   स माननीय पुनवर्सन व मदत 
कायर् मतं्री पढुील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) ते हारा (ता.िचखली, िज.बुलढाणा) या पूरग्र त गावा या पनुवर्सनासाठी 
शासनाने ३५ ते ४० वषार्पूवीर् भुखंड उपल ध क न िदला होता परंतु अ याप 
गावकर् यांना सदरहू भुखंडाची मालकी िमळाली नस याच ेमाहे जून, २०१६ म ये 
वा यादर यान िनदशर्नास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, मागील ४० वष उलटूनही गावकर्यांना जिमनीची मालकी िमळाली 
नस याने नमूना आठ (अ) उतार्यावर शासनाची मालकी दशर्िवली अस यामळेु 
गावकर्यानंा वीज जोडणी िशधापत्रीका व घरकुल अशा कुठ याच शासकीय 
योजनांचा लाभ घेता येत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) अस यास, उक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) अस यास, चौकशी या अनुषंगाने गांवकर्यांना भुखडंाचा मालकी हक्क 
दे याबाबत शासनाने कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे,   
(५) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 

ी. चंद्रकातं पाटील : (१) होय. 
(२) अंशत: खरे आहे. 
     मौजे ते हारा, ता.िचखली, िज.बुलढाणा या पूरग्र त गावाम ये ई क्लास 
गट नंबर ७८ म ये एकूण ३०० लॉट पाडले असून यापैकी १५६ लॉटचे वाटप 
केले आहे. या परूग्र त गावकर् यानंा १५६ लॉटचे वाटप कर यात आले आहे, 
यांनी वाटप केले या लॉटवर घरे न बाधंता दसुर्या लॉटवर अितक्रमण क न 
घरे बांधली आहेत. तसेच सवर् ३०० लॉटवर आता अितक्रमण झालेले आहे. 
यामुळे यांना लॉटचा मालकी हक्क िमळाला नाही. 
     ते हारा गावातील गावकर्यांना रेशन काडर्, िव यतु कनेक्शन पाणी पुरवठा 
या शासकीय सुिवधांचा लाभ िमळालेला आहे. ग्रामपचंायत नमनुा ८-अ नसुार 
रेशन काडर् दे यात आलेले असनू स यि थतीत एकही अजर् प्रलंिबत नाही. तसेच 
गावाम ये िव यतु कनेक्शन दे यात आलेले आहे. भखूंडाचे मालकीची 
अितक्रमणामुळे न द न झा याने घरकुलाचा लाभ िमळत नाही. 
(३) होय. 
(४) के्षत्रीय कायार्लयाने याबाबत चौकशी केली असता लॉटवर अितक्रमण केले 
अस याने मालकी हक्क देता आलेला नाही. येथील अितक्रमण धारकांनी 
आपसात अितक्रमण क न बांधकाम केलेले लॉट बदलून दे याबाबत मा य 
के यािशवाय योग्य त ेबदल क न यांना मालकी हक्काबाबतचे पटे्ट देण ेशक्य 
होणार नाही. 
(५) प्र न उ  ावत नाही. 

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

धमार्बाद (िज.नांदेड) तालुक्यात गायरान जिमनीतून अवधैिर या  
गौण खिजनाची चोरी होत अस याबाबत 

  

(३४) *  ५७३३०   ी.सुिनल राऊत (िवक्रोळी) :   स माननीय महसलू मंत्री 
पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) धमार्बाद (िज.नांदेड) तालुक्यातील जनुी, हसनाळी व येवती येथील गायरान 
जिमनीतून गे या २३ वषार्पासून नसुरत क ट्रक्शन या कंपनीने खोटी कागदपत्रे 
बनवून अिधकार्यां या सगंनमताने अवधै गौण खिनजाची चोरी करीत 
अस या या तक्रारी या अनुषंगाने िज हािधकारी, नांदेड यांनी चौकशीचे आदेश 
माहे फेब्रवुारी, २०१६ म ये वा यादर यान िद याचे िनदशर्नास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) अस यास,  उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) अस यास, चौकशी या अनुषंगाने गौण खिनजाची चोरी करणार्या सबंंिधत 
कंपनीिव द व यांना मदत करणार्या अिधकार्यांिव द शासनाने कोणती 
कारवाई केली वा कर यात येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 

ी. चंद्रकांत पाटील : (१), (२) व (३) प्र नाधीन िवषयी प्रा त तक्रारी या 
अनुषंगाने िज हािधकारी नांदेड यांनी िद. ०७/०३/२०१५ या पत्रा वये उपिवभागीय 
अिधकारी धमार्बाद यांना चौकशी कर याच ेआदेश िदले. तसेच िवभागीय आयुक्त 
औरंगाबाद यां याकड ेयािवषयी िद. १६/११/२०१५ रोजी प्रा त तक्रारी या अनुषंगाने 
यांनी उप आयुक्त (पुनवर्सन) औरंगाबाद यांना चौकशी कर याच ेआदेश िदले 
आहेत. यानसुार प्र ततु प्रकरणी उप आयुक्त (पुनवर्सन) औरंगाबाद यां याकडून 
चौकशी सु  असून, चौकशी अहवाल प्रा त झा यावर याआधारे पढुील कायर्वाही 
संकि पत आहे. 
(४) प्र न उ  ावत नाही. 

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

संगमे वर (िज.र नािगरी) तालुक्यातील आबंा उ पादक शेतकर्यांना  
गतवषीर्ची नकुसान भरपाई न िमळा याबाबत 

  

(३५) *  ५५५०३   ी.कालीदास कोळंबकर (वडाळा), ी.अ लम शेख (मालाड 
पि चम), ी.अिमन पटेल (मुंबादेवी) :   स माननीय पुनवर्सन व मदत कायर् 
मतं्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) संगमे वर (िज.र नािगरी) तालुक्यात गतवषीर्ची आंबा नुकसान भरपाई 
िमळाली नस याचे माहे मे, २०१६ म ये वा या दर यान िनदशर्नास आले आहे, 
हे खरे आहे, 
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(२) अस यास, महसलू िवभागाला हमीपत्र वेळेत देऊनही सुमारे ८ कोटी पयांची 
रक्कम नकुसानग्र त आंबा उ पादकांना न देता शासनाकडचे जमा आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) अस यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) अस यास, चौकशी या अनुषंगाने आंबा उ पादक शतेकर् यानंा ता काळ 
प्रलंिबत नुकसान भरपाई दे याबाबत शासनाने कोणती कायर्वाही केली वा 
कर यात येत आहे, 
(५) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 

ी. चंद्रकातं पाटील : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्र न उ  ावत नाही. 
(४) प्र न उ  ावत नाही. 
(५) प्र न उ  ावत नाही. 

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

मौजे ताडहादगांव (ता.अंबड, िज.जालना) येथील शतेकर् यांना र  बी 
 हंगामातील िपक िव याची रक्कम न िमळा  याबाबत 

  

(३६) *  ५८९५३   ी.जयंत पाटील (इ लामपूर), ी.राहुल मोटे (परांडा), 
ी.राणाजगजीतिसहं पाटील (उ मानाबाद) :   स माननीय कृषी मतं्री पुढील 

गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मौजे ताडहादगांव (ता.अंबड, िज.जालना) येथील १६०० शतेकर् यांनी सन 
२०१४-२०१५ म ये र  बी हंगामातील बागायती िपक िवमा भरला असताना देखील 
केवळ ७०० शतेकर् यांनाच पीक िव याची रक्कम िमळाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, उवर्िरत शतेक-यांना सदर िपक िव  याची रक्कम न िमळ याची 
कारणे काय आहेत, 
(३) अस यास, या शतेकर् यांना िपक िव  याची रक्कम दे याबाबत शासनाने 
कोणती कायर्वाही केली वा कर  यात येत आहे, 
(४) नस  यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
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ी. पांडुरंग फंुडकर : (१)  मौजे ताडहादगांव हे गाव अंबड महसलू मंडळ, 
तालुका अंबडम ये समािव ट आहे. र बी २०१४-१५ म ये अंबड महसलू 
मंडळातील हरभरा, वारी बागायत, वारी िजरायत, करडई व गहू बागयत या 
िपकासंाठी ३७५३ शतेकर्यांनी रा ट्रीय कृिष िवमा योजनेत भाग घेतला होता 
यापकैी हरभरा व वारी िजरायत या िपकांसाठी योजने या मागर्दशर्क 
सुचनांनसुार २९१६ शतेकर्यांना नुकसान भरपाई मंजरू झाली असून नुकसान 
भरपाई रक्कम भारतीय कृिष िवमा कंपनीमाफर् त पात्र शतेकर्यां या बँक 
खा यावर जमा कर यात आली आहे. योजने या िनकषांनसुार उवर्िरत पीके 
नुकसान भरपाईस पात्र ठरली नाहीत. 
(२) व (३) रा ट्रीय कृिष िवमा योजनेअतंगर्त िनि चत कर यात येणारी नुकसान 
भरपाई ही कद्र शासनाने िनधार्िरत केले या प दतीने पीक कापणी प्रयोगां वारे 
प्रा त सरासरी उ प नाचे आधारेच िनि चत केली जाते. यानुसार र बी हंगाम 
२०१४-१५ ची नुकसान भरपाई भारतीय कृिष िवमा कंपनीमाफर् त िनि चत 
कर यात आली असून ता. अंबड िज.जालना येथील ३०४५३ सहभागी 
शतेकर्यापैंकी योजने या िनकषानसुार पात्र ठरले या २७१५० शतेकर्यांना पये १२ 
कोटी नुकसान भरपाई भारतीय कृिष िवमा कंपनीमाफर् त अदा कर यात आली 
आहे. 
(४) प्र न उ  ावत नाही. 

----------------- 
  
देवाचेगोठणे (ता.राजापूर, िज.र नािगरी) येथे पशुवदैयकीय िवभागातफ मुदतबा य 

इंजेक्शन िद यामुळे जनावरांचा झालेला मृ य ू
  

(३७) *  ५४२३५   ी.भा कर जाधव (गुहागर) :   स माननीय पशसंुवधर्न मतं्री 
पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) देवाचेगोठणे (ता.राजापरू, िज.र नािगरी) येथे पशुवदैयकीय िवभागातफ 
मदुतबाहय इंजेक्शन िद यामुळे दोन गायींसह तीन जनावरांचा मृ य ूझाला असनू 
अ य २७ जनावरे अ यव थ अस याचे माहे एिप्रल, २०१६ म ये वा यादर यान 
िनदशर्नास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, मदुतबाहय झालेली इंजेक्शन पशुवदैयकीय अिधकार्यांनी न देता 
तेथील िवभागा या िशपायाकडून दे यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) अस यास, उक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) अस यास, चौकशी या अनुषंगाने मृ यूमुखी पडले या जनावरां या मालकांना 
आिथर्क मदत दे याबाबत व दोषी असणार्या अिधकारी व िशपायांवर कारवाई 
कर याबाबत शासनाने कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(५) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 

ी. महादेव जानकर : (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) होय. 
देवाचेगोठणे ता.राजापरू, िज.र नािगरी येथे पशुवै यकीय िवभागातफ मदुतबा य 
इंजेक्शन िद यामुळे कोण याही जनावराचा मृ य ू झालेला नाही. तसेच, अ य 
जनावरे अ यव थ अस याचेही माहे एिप्रल, २०१६ म ये वा यादर यान 
िनदशर्नास आलेले नाही. तथािप िद.२९/३/२०१६ रोजी जनावरांना जा त गोिचड 
झा याने गोिचड िनमुर्लना किरता औषधोपचार कर यात आले. यापकैी १ गाय 
िद.२/४/२०१६ रोजी व दसुरी गाय िद.४/४/२०१६ रोजी मतृ झाले या आहेत. मतृ 
गायी या शविव छेदनाव न सदर या गायी या शिररातील रक्ताचे प्रमाण कमी 
(Anaemia) झा यामुळे मतृ पडले या अस याची िन प न झाले आहे. 
(४) सदर जनावरांचा मृ यु हा नसैिगर्क आप तीमळेु मोडत नस यामळेु मतृ 
जनावरां या मालकांना आिथर्क मदत देय होत नाही. 
(५) प्र न उ  ावत नाही. 

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

िव युत उपकरण पुरवठा करणार् या कंप यानंी महापारेषण  
कंपनीची केलेली फसवणूक 

  

(३८) *  ५३६५१   अॅड.आिशष शलेार (वांदे्र पि चम), ी.नरद्र पवार (क याण 
पि चम), ी.अतलु भातखळकर (कांिदवली पूवर्), ी.संजय केळकर (ठाणे), 
ी.प्रशांत ठाकूर (पनवेल), डॉ.संजय रायमुलकर (मेहकर), ी.सरदार तारािसहं 

(मलुुंड), ी. पेश  हात्रे (िभवंडी पूवर्), अॅड.पराग अळवणी (िवलेपाल) :    
स माननीय ऊजार् मंत्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) वीज महापारेषण कंपनीने चार ते पाच कंप यांना िव यतु उपकरण 
पुरवठयाचे ५६६८ कोटीचे कंत्राट िदले होत,े हे खरे आहे काय, 
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(२) अस यास, सदर कंत्राटदारांनी महापारेषण कंपनीची फसवणकू क न 
गैर यवहार केला अस याचे िनदशर्नास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, उपकरण परुवठा कंत्राटांची चौकशी पुणे येथील सहा यक मखु्य 
दक्षता अिधका-यांकड ेसोपिव यात आ याची बाब िदनाकं १७ मे, २०१६ रोजी वा 
यासमुारास िनदशर्नास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) अस यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी क न महापारेषणची फसवणकू 
करणार्या कंत्राटदारांवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा कर यात येत आहे, 
(५) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 

ी. चंद्रशखेर बावनकुळे : (१) महापारेषण कंपनी माफर् त रा यात िविवध िठकाणी 
अित उ चदाब उपकदे्र, यां या सलंग्न वािह या व जोडवािह या उभार या या 
कामासाठी एकूण ५ कंप यासंोबत िदनांक २७.०८.२००९ रोजी एकूण .५६६८ 
कोटीचा करारनामा कर यात आला असनू प्र यक्षात संबंिधत कंत्राटदारांना 
.२७७० कोटी िकंमतीची कामे दे यात आली आहेत. 

(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) व (५) प्र न उ  ावत नाही. 

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

वाळेवाडी (ता.आ टी, िज.बीड) येथील तलावासाठी संपािदत केले या  
जिमनीचा मोबदला शतेकर्यांना न िमळा याबाबत 

 

(३९) *  ६३४५०   अॅड.भीमराव ध ड े (आ टी) :   स माननीय महसलू मंत्री 
पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) वाळेवाडी (ता.आ टी, िज.बीड) येथील तलावासाठी संपािदत कर यात 
आले या जिमनीचा व जिमनीवरील घरांचा मोबदला शतेकर्यांना अ यापपयर्ंत 
िमळाला नस याची बाब माहे जनू २०१६ या ितसर्या आठव यात िनदशर्नास 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) अस यास, चौकशी या अनुषंगाने वाळेवाडी येथील शतेकर्यांना यां या 
 जिमनीचा व घरां या मोबदला दे याबाबत शासनाने कोणती कायर्वाही केली वा 
कर यात येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
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ी. चंद्रकातं पाटील : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्र न उ  ावत नाही. 
(३) प्र न उ  ावत नाही. 
(४) प्र न उ  ावत नाही. 

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

महािवतरण कंपनीने रोलेक् स मीटसर् प्रा.िल. कंपनीकडून 
 खरेदी केलेले मीटसर् सदोष अस याबाबत 

 

(४०) *  ५५३९२   ी.आिसफ शखे (मालेगांव म य), ी.अिमन पटेल 
(मुंबादेवी), डॉ.सतंोष टारफे (कळमनुरी), ी.िवजय वडटे्टीवार (ब्र हपूरी), 
ी.बाबुराव पाचण (िश र), ी.अतलु भातखळकर (कांिदवली पूवर्), ी.प्रशांत 

ठाकूर (पनवेल), ी.िकशोर पाटील (पाचोरा) :   स माननीय ऊजार् मंत्री पढुील 
गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) महािवतरण कंपनीने सन २०१४ म  ये रोलेक् स मीटसर् प्रा.िल. कंपनीकडून 
खरेदी केले या मीटसर्पैकी मुंबईसह क याण, पुणे  इ यादी िवभागात १० 
लाखांहून अिधक मीटसर् सदोष अस याच ेशासना या िनदशर्नास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) अस यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) अस यास, चौकशी या अनुषंगाने ग्राहकांचे सदोष मीटसर् बदल याबाबत व 
मीटसर् खरेदी करणार्या संबधंीतांवर कारवाई कर याबाबत शासनाने कोणती 
कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 

ी. चंद्रशेखर बावनकुळे : (१) मे. रोलेक्स कंपनीने पुरवठा केले या १० लाख 
मीटसर्पकैी ३,०२,३३० मीटसर् सदोष आढळून आले आहेत. 
(२) महािवतरण कंपनीमाफर् त चौकशी कर यात आली आहे. 
(३) सदर प्रकरणी पुरवठा आदेशा या अटी व शतीर्नसुार सदोष मीटसर् बदलून 
दे याबाबत कंपनीस आदेिशत केले असनू यापकैी सुमारे १,९८,८०४ मीटसर् 
बदलून घे यात आले आहेत व उवर्िरत मीटसर् बदलनू दे याची कायर्वाही मे. 
रोलेक्स कंपनी वारे कर यात येत आहे.    
(४) प्र न उ  ावत नाही. 

----------------- 
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यवतमाळ िज हा पिरषदे या कृषी िवभागात िवशेष घटक योजनतगर्त कृषी 
सािह या खरेदीम ये झालेला गैर यवहार 

  

(४१) *  ६०८०२   ी.राजद्र नजरधने (उमरखेड) :   स माननीय कृषी मतं्री 
पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) कृषी िवभाग, िज हापिरषद, यवतमाळ अंतगर्त राबिव यात आले या िवशेष 
घटक योजनेम ये सन २०१३-१४, २०१४-१५ या अिथर्क वषार्त मोटरपंप, बलैगाडी, 
एसडीपी पाईप, दातरेी िवळा, कॉटन लाटंर, डवरा इ यादी एकूण ६ कोटी ७८ 
लाखांचे दु यम दजार्च ेसािह य खरेदी क न शतेकर् यांना वाटप कर यात आले 
असून, शासकीय दर करारानसुार पुरवठा कर यापूवीर् दाखिव यात आलेले पाईपचे 
सॅ पल व पुरवठा कर यात आले या पाईपां या दजार्त प्रचंड तफावत आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) अस यास, या प्रकरणाबाबत िज हा पिरषद, अ यक्ष यांनी सिमतीची बैठक 
आयोिजत क न झाले या गरै यहाराबाबत मखु्य कायर्कारी अिधकारी यांना 
तक्रारी के या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) अस यास, चौकशी या अनुषंगाने झाले या गैर यहाराबाबत संबंिधतांिव द  
शासनाने कोणती कारवाई केली वा कर यात येत आहे, 
(५) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 

ी. पांडुरंग फंुडकर : (१) नाही. 
(२) नाही. 
(३) प्र न उ  ावत नाही. 
(४) प्र न उ  ावत नाही. 
(५) प्र न उ  ावत नाही. 

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

आजरा (िज. को हापूर) तालुक्यातील एरंडोल व धनगरमोळा गावातील 
प्रक पग्र तांच ेपुनवर्सन कर याबाबत 

 

(४२) *  ६२०४७   डॉ.सुिजत िमणचेकर (हातकणगंले), ी.उ हास पाटील 
(िशरोळ) :   स माननीय पुनवर्सन व मदत कायर् मंत्री पुढील गो टींचा खलुासा 
करतील काय :- 
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(१) आजरा (िज. को हापूर) तालुक्यातील एरंडोल व धनगरमोळा येथ े लहान 
धरणे होऊन १५ वषर् झाली तरी अ यापही येथील प्रक पाग्र तांचे पनुवर्सन 
कर यात आले नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) अस यास, चौकशी या अनुषंगाने प्रक पग्र तांचे तातडीने पुनवर्सन 
कर याबाबत शासनाने कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 

ी. चंद्रकातं पाटील : (१), (२) व (३) हे खरे नाही. 
     एरंडोल लघुपाटबंधारे प्रक प मे, १९९९ म ये पूणर् झाला असून सदर 
प्रक पाने एकूण १९४ प्रक पग्र त बािधत झालेले आहेत. सदर प्रक पातील २३ 
प्रक पग्र तांनी पनुवर्सन अिधिनयमानुसार ६५ टक्के रक्कम शासन जमा केली 
असून यानंा १४.८८ हे.आर. देय पयार्यी जमीनीसाठी लाभक्षेत्रातील १४.८८ हे.आर. 
भसंूपादन िनवाडा जािहर केला आहे व भसंूपादनाची कायर्वाही प्रगतीपथावर  
आहे. 

धनगरवाडी लघु पाटबंधारे प्रक पाचे काम मे,१९९९ म ये पूणर् झाले 
असून, सदर प्रक पाने एकूण ९ प्रक पग्र त बािधत झालेले आहेत. यापकैी ६ 
प्रक पग्र तांना ४.८० हे.आर. पयार्यी जिमनीच े वाटप कर यात आले असून, 
उवर्िरत ३ प्रक पग्र तानंा यांचे पसंतीनसुार पयार्यी जिमनीचे वाटप कर याची 
कायर्वाही प्रगतीपथावर आहे. 
(४) प्र न उ  ावत नाही. 

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

वाडा (िज.पालघर) तालुक्यातील मनोर महामागार्लगत असले या नवीन 
बस थानकाचा वापर होत नस याबाबत 

(४३) *  ६०७८४   ी.िहतद्र ठाकूर (वसई) :   स माननीय पिरवहन मतं्री पढुील 
गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) वाडा (िज.पालघर) तालुक्यातील मखु्य बाजारपेठेलगत असलेले जुने एस.टी 
बस थानक अपरेु पडत अस याने सन १९९५ साली मनोर महामागार्लगत व 
वाडा थानकापासून दीड िक.मी. अंतरावर मो या जागेत लाखो पये खचर् क न 
ससु ज असे बस थानक बांधनूही गेली २१ वष सदरहू बस थानकाचा वापर 
होत नस याचे िनदशर्नास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) अस यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) अस यास, चौकशी या अनुषंगाने नवीन बस थानकाचा वापर कर याबाबत 
शासनाने कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 

ी. िदवाकर रावते : (१) हे खरे नाही. 
    िदनांक २३.०६.२०१४ पासून सदर बस थानक कायार्ि वत कर यात आलेले 
आहे. या थानकाव न दैनंिदन ३७५ फेर्यांची आवक/ जावक सु  आहे. 
(२), (३) व (४) प्र न उ  ावत नाही. 

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

खेड (िज.पुणे) तालुक्यातील आिथर्क के्षत्रातील  
बािधत कुटंुबांचे पुनवर्सन कर याबाबत 

  

(४४) *  ६१२२०   ी.सरेुश गोरे (खेड आळंदी) :   स माननीय उ योग मतं्री 
पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) खेड (िज.पुणे) तालुक्यातील आिथर्क के्षत्र ट पा क्रमांक १ मधील १०२ बािधत 
कुटंुबांच े पनुवर्सन सन २०११ सालापासून अ यापयर्ंत कर यात आले नसुन या 
बािधत कुटंुबाना दे यात आले या घरां या न दी आिण नागरी सुिवधाही उपल ध 
क न दे यात आ या नस याचे माहे मे, २०१६ म ये वा यादर यान िनदशर्नास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, या बािधत कुटंुबांचे पुनवर्सन कर याबाबत व घरां या न दी आिण 
नागरी सुिवधा उपल ध क न न देणार्या िवकासकावर कारवाई कर याबाबत 
शासनाने कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(३) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 

ी. सुभाष देसाई : (१) हे खरे नाही.  
        खेड िवशेष आिथर्क के्षत्र प्रक पातील सवर् भूिमिहन १०२  कुटंुबाच े पुनवर्सन सन 
२०१४  म ये पूणर् कर यात आले आहे.  प्रक पा या जिमनीचे संपादन करताना 
त कालीन प्रधान सिचव (उ योग) यां या अ यक्षतेखाली उ चािधकार सिमतीने ठरवून 
िदले या मदत पुनवर्सन पॅकेज  पेक्षा अिधक के्षत्रफळाच े घर प्र येक बािधत 
प्रक पग्र तांना दे यात आलेले आहे. याम ये ३०० चौ. मी. के्षत्राचा भखंूड व यावर 
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३५० चौ. फुट बांधकाम के्षत्राऐवजी ४२१ चौ. फुट बांधकाम क न असे भखंूड सवर् १०२ 
बािधत भूिमिहन प्रक पग्र ताचंे ता यात दे यात आलेले आहे व याम ये आज त े
वा त य करीत आहेत. यािशवाय यां यासाठी सवर् आव यक नागरी सिुवधा जसे 
प्राथिमक शाळा, प्राथिमक आरोग्य कद्र, समाज मंिदर, दफन भूिम, यासह र त,े पाणी 
व िव युत पुरवठा इ यादी कंपनीन ेपूणर् केलेले आहे. या १०२ घरां या वसाहतीमधील 
घरां या न दी करणे बाबत के. ई. आय. पी.  एल. कंपनीने ग्रामपंचायतीस िदनांक 
१६.०९.२०१३  आिण िदनाकं १६.०३.२०१६  रोजी या पत्रा वये कळिवलेले असून, 
याबाबतची कायर्वाही ग्रामपंचायतीकड े प्रलंिबत आहे. सबब बािधत भूिमिहनांच े
पुनवर्सन कर यात आलेले आहे.  
(२)  कारण वरील पिर छेदानसुार सवर् बाबीची पुतर्ता पूणर् झा यामळेु  कायर्वाहीचा 
प्र नच उ  ावत नाही.                                       
(३) प्र न उ  ावत नाही. 

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

वाळूज (िज.औरंगाबाद) येथील गायरान जिनमीतून  
मु माची चोरी होत अस याबाबत 

  

(४५) *  ५६११८   ी.अ  दलु स तार (िस लोड), ी.अिमन पटेल (मुंबादेवी), 
ी.िवजय वडटे्टीवार (ब्र हपरूी), ी.कुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), डॉ.सतंोष टारफे 

(कळमनुरी), ी.अ लम शखे (मालाड पि चम) :   स माननीय महसलू मंत्री 
पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) वाळूज (िज.औरंगाबाद) येथील रामराई र यावरील शासना या गायरान 
जिनमीतून शकेडो ब्रास मु माची चोरी झा याने शासनाचा हजारो पयांचा 
महसलू बुडला अस याचे माहे मे, २०१६ म ये वा यादर यान िनदशर्नास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) अस यास, चौकशी या अनुषंगाने अवैधिर या मु माची चोरी करणार्यांवर 
शासनाने कोणती कारवाई केली वा कर यात येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 

ी. चंद्रकातं पाटील : (१) अशी बाब िनदशर्नास आली नाही.  
(२), (३) व (४) प्र न उ  ावत नाही. 

----------------- 
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खानापूर (िज.सांगली) तालुक्यात व चारे (ता.बाशीर्, िज.सोलापुर) पिरसरात 
अवकाळी पावसामुळे शेतकर्यांच ेझालेले नुकसान 

  

(४६) *  ५७२५२   ी.अिनल बाबर (खानापरू), ी.भारत भालके 
(पंढरपूर) : स माननीय पुनवर्सन व मदत कायर् मंत्री पुढील गो टींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) सांगली िज यात िवशषेत: खानापूर तालुक्यात वादळी वार्यामुळे १७ गावातं 
वादळी वार्यांने केळी या बागांसह घरांची पडझड, पॉली हाऊसच ेशेड उडून जाणे, 
िव युत तारा व खांब तुटने व जनावरां या मृ यमूुळे ३ कोटी ३६ लाख पयांच े
नुकसान झाले अस याच ेमाहे मे, २०१६ म ये वा यादर यान िनदशर्नास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, चारे (ता.बाशीर्, िज.सोलापूर) या पिरसरात झाले या अवकाळी पावसाने 
वारी िपकांच ेतसेच बोरगाव खदुर् येथे आंबा बागांच ेनुकसान झाले अस याच े

माहे माचर्, २०१६ म ये वा या दर यान िनदशर्नास आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) अस यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) अस यास, चौकशी या अनुषंगाने नुकसानग्र त शतेकर् यांना ता काळ आिथर्क 
मदत दे याबाबत शासनाने कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(५) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 

ी. चंद्रकातं पाटील : (१) अशंत: खरे आहे. 
       खानापूर तालुक्याम ये माहे मे,२०१६ म ये अवकाळी पावसाने काही 
घरांची पडझड, पॉली हाऊस तसेच काही प्रमाणात (केळी, डाळींब) फळबागांच े
अंशत: नुकसान झाले आहे.   
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) होय. 
      खानापूर (िज.सांगली) झाले या नुकसानाबाबत पचंनामे कर यात आले 
असून के्षत्रीय तरावर मु यांकन कर याची कायर्वाही सु  आहे. मु यांकन पूणर् 
होताच संबंिधतांना शासन िनणर्य, िद.१३ मे,२०१५ नसुार नुकसान भरपाई 
दे याबाबतची कायर्वाही िज हािधकारी यांच े तरावर कर यात येत आहे. 
(५) प्र न उ  ावत नाही. 

----------------- 
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िशरोळ (िज.को हापूर) तालुक्यात वादळी पावसामुळे  

केळी या बागाचं ेझालेले नुकसान 
  

(४७) *  ५८७२७   ी.उ हास पाटील (िशरोळ) :   स माननीय पुनवर्सन व 
मदत कायर् मंत्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) आलास, शडेशाळ, िखद्रापूर, राजापरू, न दणी, धरणगतुी, दानोळी (ता.िशरोळ, 
िज.को हापूर) या पिरसरातील केळी या बागांच े वादळी पावसामळेु मोठया 
प्रमाणात नुकसान झा याचे माहे मे, २०१६ या शेवट या आठव यात िनदशर्नास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) अस यास, चौकशी या अनुषंगाने नकुसानग्र त केळी उ पादकानंा ता काळ 
मदत दे याबाबत शासनाने कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 

ी. चंद्रकातं पाटील : (१) होय.       
(२) व (३) होय. 
       िशरोळ (िज.को हापूर) तालुक्यात झाले या नकुसानीबाबत पंचनामे कर यात आले 
असून संबंिधतांना शासन िनणर्य, िद.१३ मे,२०१५ नसुार नकुसान भरपाई दे याबाबतची 
कायर्वाही िज हािधकारी यांच े तरावर कर यात येत आहे. 
(४) प्र न उ  ावत नाही. 

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

कासारे (ता.सगंमनेर, िज.अहमदनगर) येथील गायरान  
जिमनीत अवधै दगडखाण खोद याबाबत 

 

(४८) *  ५८६९२   ी.िवजय औटी (पारनेर), ी.शिशकांत िशदें (कोरेगाव), 
ी.िजतद्र आ  हाड (मुंब्रा कळवा), ी.सरेुश लाड (कजर्त) :   स माननीय महसलू 

मतं्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) कासारे (ता.संगमनेर, िज.अहमदनगर) येथील गट क्र.१५३ मधील शासकीय 
गायरान जिमनीत सुमारे १ कोटी पयांची अवैध दगड खाण खोदनू त कालीन 
पदािधकार्यांनी शासनाचा महसलू बुडवनू अपहार के याचे िदनाकं ११ एिप्रल, 
२०१६ रोजी वा यासुमारास िनदशर्नास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) अस यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) अस यास, चौकशी या अनुषंगाने महसलू बडुिवणार्या दगड खाणधारकांवर व 
त कालीन पदािधकार्यांवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा कर यात येत 
आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 

ी. चंद्रकातं पाटील : (१) अशा आशयाची बातमी एका वतर्मानपत्रा या िदनांक 
११/०४/२०१६ रोजी या अंकात प्रिस द झालेली आहे. 
(२) व (३) सदर बातमी या अनुषंगाने प्र नाधीन जागेची पाहणी केली असता, 
मो या प्रमाणावर दगडाचे अनिधकृत उ खनन झा याच े िनदशर्नास आले आहे. 
यानसुार सदर के्षत्राची ह  िनि चत क न, तांित्रक मोजमाप केले असता 
५७१०.२५ ब्रास दगडाच े उ खनन झा याचे िनदशर्नास आले आहे. यानसुार 
संबंिधतांकडून खलुासा मागिव यात आला असून, िनयमानसुार पुढील कायर्वाही 
संकि पत आहे. 
(४) प्र न उ  ावत नाही. 

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

धानोरा (ता.राळेगांव, िज.यवतमाळ) येथील “ई-क्लास” जमीनीतून अवधैिर या 
गौण खिनज व मु माचे उ खनन होत अस याबाबत 

 

(४९) *  ६२७९९   डॉ.अशोक उईके (राळेगाव) :   स माननीय महसलू मंत्री 
पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) धानोरा (ता.राळेगांव, िज.यवतमाळ) येथील र या या कामासाठी गौण 
खिनज मु माचा वापर करावा लागत अस याच ेभासवून कंत्राटदाराने “ई-क्लास” 
जमीनी मधून खोदकाम क न अवैधिर या गौण खनीज व मु म र या या 
कामासाठी वापरले अस याचे िदनांक १५ एिप्रल, २०१६ रोजी वा यासमुारास 
िनदशर्नास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, तेथील ग्राम थांनी केले या तक्रारीव न मोका पाहाणी केली 
असता कंत्राटदाराने ३ हजार वे.फुट गौण खिनजाच े उ खनन के याच े मंडळ 
अिधकारी यां या िनदशर्नास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, या तालुक्याम ये गौण खिनज चोरी या अनेक घटना घडत 
असून याकड े महसलू िवभागाच े अिधकारी दलुर्क्ष करीत अस याच े िनदशर्नास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) अस यास, उक्त प्रकरणी चौकशी क न सबंंिधत कंत्राटदारावर व दलुर्क्ष 
करणार्या अिधकार्यांवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा कर यात येत आहे, 
(५) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 

ी. चंद्रकांत पाटील : (१) व (२) अशा बाबी िनदशर्नास आले या नाहीत.  
धानोरा मंडळातील धानोरा-रानवड, धानोरा-वाठोडा व धानोरा-येवती या र यां या 
कामासाठी तसेच िविवध र यां या कामासाठी वापरले या गौण खिनजा या 
वामी वधनाची एकूण  रक्कम सुमारे पये ९.६ लाख शासनजमा कर यात 
आलेली आहे. 
(३) व (४) राळेगांव तालुक्यात गौण खिनजा या अवधै उ खनन व वाहतूकीस 
आळा घाल यासाठी दक्षता पथक गठीत कर यात आले आहे. सदर पथकामाफर् त 
िद. १ एिप्रल, २०१६ ते िद. ३० जुन, २०१६ या कालावधीत केले या तपासणीत, 
गौण खिनजा या अवधै उ खनन व वाहतूकी या एकूण १२ प्रकरणांत दंडा मक 
कारवाई क न, पये ७८,२२०/- इतकी दंडा मक रक्कम वसलू कर यात आली 
आहे. 
(५) प्र न उ  ावत नाही. 

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

आ टी, पाटोदा व िश र (िज.बीड) तालुक्यातील औकाफ या  
जिमनीवर झालेले अितक्रमण िन कािसत कर याबाबत 

 

(५०) *  ६३४५१   अॅड.भीमराव ध ड े (आ टी) :   स माननीय अ पसंख्यांक 
िवकास मतं्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) आ टी, पाटोदा व िश र (िज.बीड) तालुक्यातील औकाफ या जिमनीवर 
मो या प्रमाणावर अितक्रमण झाले अस याची बाब माहे जून, २०१६ या 
ितसर्या आठव यात िनदशर्नास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) अस यास, चौकशी या अनुषंगाने सदर जिमनीवरील अितक्रमण ता काळ 
िन कािसत कर याबाबत शासनाने कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 

ी. िवनोद तावड े: (१) अशंत: खरे आहे.  मखु्य कायर्कारी अिधकारी, महारा ट्र  
रा य वक्फ मंडळ, औरंगाबाद यांनी सादर केले या अहवालानुसार सदर प्रकरणी 
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ी.शखे अ दलु बाकी, रा.आ टी यांनी िद.१९.५.२०१६ रोजी तहिसलदार, आ टी 
यांना उ शूेन तक्रार केली होती. 
(२) व (३) िज हा वक्फ अिधकारी, बीड यां या अहवालानसुार पाटोदा येथील 
दगार् राज मोह मद साहबची िमळकत स ह नं.७१४ म ये एकूण ५४ लोकांनी 
अितक्रमण केलेले असनू सदर अितक्रमण हटिव यासाठी िज हा वक्फ अिधकारी, 
बीड यांनी वक्फ अिधिनयम,१९९५ या कलम ५४ अंतगर्त अितक्रमणधारकांना 
नोटीस िदलेली असून पुढील कायर्वाही सु  आहे. स ह नं.२७२ व ४६१ म ये 
ी.स यद श बीर हबीब इनामदार, रा.पाटोदा यांनी अितक्रमण क न अनिधकृत 

क तलखाना उभार याच े काम सु  के याची तक्रार ी.शखे अ दलु बाकी, 
रा.आ टी यांनी िद.१९.५.२०१६ रोजी तहिसलदार,आ टी यांना उ शेून केली होती. 
सदर प्रकरणातं दगार् हजरत फ तेशाह बुखारी, ता.आ टी, िज.बीड या इनामी 
जिमन स ह नं.२७२ व ४६१ ची न दणी झा यामुळे सदर न दणी िवरोधात दगार्च े
इनामदार स यद श बीर हबीब यांनी मा.महारा ट्र रा य वक्फ यायािधकरण, 
औरंगाबाद येथे दावा क्र.८०/२०१३ दाखल केला असनू यायािधकरणाने यास 
थिगती िदलेली असनू स या प्रकरण यायप्रिव ट आहे. 

(४) प्र न उ  ावत नाही. 
----------------- 

 

औरंगाबाद शहरातील मौलाना आझाद सं थेला शैक्षिणक कामासाठी िदले या 
जागेचा वापर यापारी उपक्रमासाठी होत अस याबाबत 

 

(५१) *  ५५४१५   ी.आिसफ शखे (मालेगांव म य), ी.सिुनल राऊत 
(िवक्रोळी) :   स माननीय अ पसखं्यांक िवकास मतं्री पुढील गो टीचंा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) औरंगाबाद शहरातील मौलाना आझाद शैक्षिणक सं थसेाठी १९६१ साली रा य 
वक्फ मंडळाची २०४ एकर जागा ९९ वषार् या कराराने दे यात आले या जागेचा 
उपयोग केवळ शैक्षिणक कामासाठीच करावा अशी अट टाक यात आली 
असतानंाही स या या व इतर वक्फ मंडळां या जिमनीचा वापर यापार 
कर यासाठी होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, शैक्षिणक कामासाठी मौलाना आझाद सं थलेा िदले या जागेवर 
पंचातारांिकत हॉटेल ताज आिण डीमाटर् सारखे यापारी उपक्रम सु  अस याचहेी 
माहे एिप्रल, २०१६ म ये वा यादर यान िनदशर्नास आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(३) अस यास, याप्रकणांची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) अस यास, चौकशी या अनुषंगाने उक्त प्रकरणाची मौलाना आझाद सं थलेा 
िदले या जागेचा वापर शैक्षिणक कामासाठीच कर याबाबत शासनाने कोणती 
कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(५) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 

ी. िवनोद तावड े: (१) होय. 
(२) होय. 
(३) व (४) महारा ट्र रा य वक्फ मंडळाकडून सदर प्रकरणाची चौकशी केली 
असता िसडको प्रशासनाने वक्फ मंडळाची परवानगी न घेता हॉटेल ताज आिण 
डीमाटर् सारखे उपक्रम सु  कर यासाठी परवानगी िदली अस याची बाब वक्फ 
मंडळा या िनदशर्नास आली आहे. यामळेु वक्फ मंडळाने िसडको प्रशासन 
आिण अ यक्ष/ सिचव, मौलाना आझाद ए युकेशन सोसायटीला नोटीस देवनू 
सनुावणीसाठी बोलािवले असून या प्रकरणी काही सुनाव या झा या असनू 
अ याप सनुावणीची कायर्वाही सु  अस याचा अहवाल वक्फ मंडळाने सादर केला 
आहे 
(५) प्र न उ  ावत नाही. 

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

सांगली िज यातील कृिष िवभागाने बंधार्यातील गाळ  
काढ या या कामामं ये केलेला गैर यवहार 

 

(५२) *  ५७३०८   ी.अिनल बाबर (खानापूर) :   स माननीय जलसंधारण मंत्री 
पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) सांगली िज यातील अनेक गावांत कृिष िवभागाने काही वषार्पवूीर् बांधले या 
बंधार्याकड े या िवभागाचे दलुर्क्ष झा यामुळे बधंार्यात साचलेला गाळ 
काढ यासाठी िवशषे िनधीची तरतूद कर यात आलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, बंधार्यातील गाळ काढ या या कामामं ये मोठया प्रमाणात 
गैर यवहार झाला अस याच ेमाहे मे, २०१६ म ये वा यादर यान िनदशर्नास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, उक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) अस यास, चौकशी या अनुषंगाने दोषी असणार्या संबंिधतांवर शासनाने 
कोणती कारवाई केली वा कर यात येत आहे, 
(५) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
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प्रा. राम िशदें : (१) हे खरे नाही. 
     महा मा फुले जल व भूमी संधारण अिभयानांतगर्त गाळ काढणार्या 
मिशनरी या इंधन खचार्साठी िनधी उपल ध क न िदला जातो. तसेच जलयुक्त 
िशवार अिभयानांतगर्त िनवडले या गावाम ये बंधार्या या दु ती बरोबरच गाळ 
काढणे या कामांचा समावेश कर यात आला आहे. यानसूार सांगली िज हयात 
महा मा फुले जल व भूमी संधारण अिभयानांतगर्त सन २०११-१२ ते २०१५-१६ 
पयर्ंत ६२९ कामे कर यात आली आहेत. यावर ३१६.४२ लक्ष खचर् कर यात 
आला असून १६३५६३८ घ.मी.गाळ काढ यात आला आहे. 
      जलयकु्त िशवार अिभयानांतगर्त सन २०१५-१६ म ये १३१ कामे केली 
आहेत. यावर १८८.३८ लक्ष खचर् कर यात आला असनू ४४७७१४ घ.मी गाळ 
काढ यात आला आहे. 
(२)  तासगाव तालुक्यातील मौजे सावड, आवरड,े ब तवड,े बलगवड,े मांजड व 
ड गरसोनी या गावातील कामां या तक्रारी वृ तपत्र तसेच ी.िनतीन पाटील, 
ग्रामपंचायत सद य, सावड यांनी िनवेदना वारे के या आहेत. 
(३), (४) व (५) सदर तक्रारी या अनुषंगाने िज हा तरीय पथका वारे गावातील 
कामांची चौकशी कर यात आली असून सावड गावातील गाळ काढ याची कामे 
उ कृ ट व गणुव तापुवर्क झाली अस याचे िदसून आले असून अ य गावातील 
तपासणी पावसामुळे कर यात आलेली नाही. उवर्िरत गावांतील कामांची तपासणी 
कर याचे िनयोजन असनू तपासणी झा यानतंर तपासणी पथका या 
अहवालानूसार पढुील कायर्वाही कर यात येईल. 

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

 
 

िवधान भवन :   डॉ. अनंत कळसे 
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