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

तारांिकत प्र नो तरांची यादी 
  

शुक्रवार, िदनाकं ०५ ऑग ट, २०१६ / ावण १४, 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 - ३८ 
------------------------------------- 

  
वणी (िज.यवतमाळ) तालुक् यातील मुंगोली गावाचे पुनवर्सन कर याबाबत 

  

(१) *  ६३९७३   ी.संिजवरे डी बोदकुरवार (वणी) :   स माननीय पुनवर्सन व 
मदत कायर् मंत्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) वणी (िज.यवतमाळ) तालुक् यातील मुगंोली या गावा या चोहोबाजूनंी वे टनर् 
कोलिफ ड िलिमटेड (वे.को.ली.) या कंपनीच ेमातीच ेिढगारे असनू वधार् नदी  या 
शजेारी वसले या या गावास कायमच वधार् नदी  या पूराचा धोका असतो, हे खरे 
आहे काय, 
(२) अस  यास, या गावातील नागरीकांनी गे  या २० वषार्पासून गावाचे पुनवर्सन 
कर  याबाबत शासनाकड े िवनंती क नही याबाबत कोणतीही कायर्वाही अ याप 
कर यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) अस  यास, मुंगोली गावाचे तातडीने पनुवर्सन कर याबाबत शासनाने कोणती 
कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(४) नस  यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 

ी. चंद्रकातं पाटील : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) स यि थतीत या गावातील नागरीकांना िव थािपत केलेले नाही. परंतु 
वे.को.ली. तफ या गावाचे पुनवर्सन करावया या वेळी शासना या प्रचिलत 
धोरणानुसार सवर् प्रकार या सुिवधा यानंा पुरिव यात येतील. 
(४) प्र न उ  ावत नाही. 

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

वधार् िज यातील रा ट्रीय िबयाणे महामंडळाकडून िनकृ ट दजार्ची िबयाणे 
शतेकर्यांना वाटप के याबाबत 

  

(२) *  ६३७८४   ी.रणजीत कांबळे (देवळी), ी.अिमन पटेल (मुंबादेवी) :   
स माननीय कृषी मतं्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) वधार् िज यातील कृषी िवभागामाफर् त रा ट्रीय गळीत धा य व तलेताड 
अिभयान सन २०१५-१६ अंतगर्त उ हाळी भुईमुग िपक प्रा यिक्षक करीता रा ट्रीय 
िबयाणे महामंडळ यां याकडून वाटप कर यात आलेले के-६ िबयाणे या वाणास 
शगा न लाग याने शतेकर्यांचे नुकसान झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, या अनुषगंाने िज हा तरीय तक्रार िनवारण सिमतीने प्र यक्ष 
पाहणी क न शतेकर्यां या नुकसानीचा अहवाल शासनास सादर केलेला आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, संबंिधत शतेकर्यांना नुकसान भरपाई दे याबाबत शासनाने 
कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 

ी. पांडुरंग फंुडकर : (१) व (२) वधार् िज यातील प्रा यिक्षकांतगर्त ५१२ 
शतेकर्यांना अनुदानावर वाटप कर यात आले या िबयाणांपैकी मौजा आंतोरा 
(ता.आ टी), ब्रा हणवाडा (ता.कारंजा), कासारखेडा (ता.आवीर्) या गावातील एकूण 
२५ शतेकर्यां या भुईमुगास शगा कमी लाग याबाबत तक्रारी िज हा अिधक्षक 
कृिष अिधकारी कायार्लयास प्रा त झा या हो या. यानुसार िज हा तरीय 
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तक्रारिनवारण सिमतीने संबंिधत शतेकर्यां या शतेावर प्र यक्ष भेट देवून पाहणी 
केली. सिमतीचा अहवाल यांनी सचंालक (िनिव ठा व गुणिनयतं्रण) यांना िदनांक 
२.६.२०१६ रोजी पाठिवला आहे. सिमती या िन कषार्नसुार भुईमुग िपका या 
आर्या व शगा लागणे या  कालावधीत सरासरीपेक्षा तापमान २ ते ३ िडग्री 
सेि सअसने जा त रािह याने आर्या व शगा िवकिसत हो यास िवलंब िनमार्ण 
झा याने शगाचें प्रमाण घटले. 
(३) वातावरणातील तापमान वाढीमळेु शगा लाग याच ेप्रमाण घटले होते. अशा 
प्रकरणी नुकसान भरपाई दे याबाबत तरतदू नाही. 
(४) प्र न उ  ावत नाही. 

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

लोअर परेल (मुंबई) येथील शापूरजी भ या िम सची जमीन  
अवैधिर या ह तांतरीत के याबाबत 

  

(३) *  ५३७८९   ी.सुिनल प्रभ ू(िदडंोशी) :   स माननीय महसलू मंत्री पढुील 
गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) लोअर परेल (मुंबई) येथील सी.एस.क्र. ६७, २/६५, ३/६५, ६६ व १-ए/६६ 
मधील २२ हजार ६१८.३४ चौ.मी. के्षत्राची शापरूजी भ या िम सचा भाडपेटटा 
संपु टात आलेली जमीन मुळ िमल मालकाने तीन ग्राहकांना अवैधिर या 
ह तांतरीत करतांना, मळु भाडपेटटा धारकाला वगळून शवेट या दोन 
ग्राहकामंधील जमीन खरेदी िवक्रीचा यवहार कागदोपत्री दाखवून सुमारे ३०० 
कोटी पये महसूलाच ेआिथर्क नकुसान के याच ेलोकप्रितिनधींनी मा.मखु्यमंत्री, 
मखु्य सिचव व प्रधान सिचव (महसूल) यांना िदनांक ०२ माचर्, २०१६ रोजी वा 
यासमुारास लेखी िनवेदना वारे तक्रार केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) अस यास, चौकशी या अनुषंगाने बेकायदा ह तातंरण केलेली जमीन ता यात 
घे याबाबत तसेच खरेदी िवक्री यवहार करणार्यािंव द शासनाने कोणती 
कारवाई केली वा कर यात येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 

ी. चंद्रकातं पाटील : (१) िद. १.३.२०१६ रोजीचे या िवषयाचे लेखी िनवेदन प्रा त 
झाले आहे. 
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(२), (३) व (४) या अनुषगंाने िज हािधकारी, मुंबई शहर यां याकडून अहवाल 
मागिव यात आला असून सदर अहवाल प्रा त झा यानंतर शासन तरावर योग्य 
ती कायर्वाही कर यात येईल. 

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

मौजे-पुयनी (खदुर्) व जनुूना (ता.वसमत, िज.िहगंोली) येथील शेतक-यांचे िनकृ ट 
दजार् या िबयाणांमुळे झालेले नकुसान 

(४) *  ६३९९८   ी.जयप्रकाश मुदंडा (बसमत) :   स माननीय कृषी मतं्री 
पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मौजे-पुयनी (खुदर्) व जनुूना (ता.वसमत, िज.िहगंोली) येथील शतेक-यांनी 
रा ट्रीय बीज िनगम मधनु खरेदी केले या िनकृ ट दजार् या बनावट सोयाबीन या 
िबया यांमळेु शतेकर् यांना दबुार पेरणी करावी लाग याने या शेतकर्यांच ेआिथर्क 
नुकसान झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(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 ? 

ी. पांडुरंग फंुडकर : (१) अशंत: खरे आहे. 
     रा ट्रीय गळीत धा य व तलेताड अिभयान २०१६-१७ अंतगर्त वसमत 
तालुक्यात मौजे- पुयनी( खदुर्) येथे १०० हेक्टर के्षत्रावर सोयाबीन प्रक प दे यात 
आला होता. या प्रक पा या िनिव टा िकट अतंगर्त जे.एस.९५६० या वाणा या 
सोयाबीन िबयाणांचा पुरवठा रा ट्रीय बीज िनगम िल.पुसा,  नवी िद ली 
यां याकडून कर यात आला होता. सदर िबयाणे सदोष  अस याच े तपासणीत 
आढळून आलेले  आहे. 
     तथािप मौजे जुनूना, ता.वसमत येथे कृिष िवभागाकडून िबयाणे वाटप 
कर यात आलेले नाही. 
(२) होय. 
     उप िवभागीय कृिष अिधकारी यां या अ यक्षतेखालील तालुका तक्रार 
िनवारण सिमतीने के्षित्रय पाहणी व तपासणी क न  सदर िबयाणाची उगवण 
क्षमता कमी अस याचा िन कषर् काढलेला आहे. यामळेु कंपनीस कारणे दाखवा 
नोटीस दे यात आलेली आहे. 
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(३) नुकसानग्र त शतेकर्यानंा रा ट्रीय बीज िनगमने दबुार पेरणीसाठी िवनामु य 
िबयाणे बदलुन िदलेले आहे. 
(४) िवलंब झालेला नाही. 

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

अकोला िज हयातील सोयाबीन नुकसानग्र त शेतक-यांची महाबीज कमर्चारी 
पतसं थेकडून झालेली फसवणूक 

(५) *  ६४३१४   ी.राहुल ब दे्र (िचखली) :   स माननीय सहकार मतं्री पढुील 
गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) अकोला िज हयातील सोयाबीन नुकसानग्र त शेतक-यांची ४८ लाख 
पयांपेक्षा जा त रक्कम महाबीज कमर्चारी पतसं थते जमा क न त कालीन 

सिचव यांनी अपहार केला अस याच े माहे मे, २०१६ म ये वा या दर यान 
िनदशर्नास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, यासदंभार्तील अंकेक्षण अहवालात त कालीन सिचव यानंी 
नातेवाईकां या नावावर लाखो पयां या ठेवी ठेव या अस याचे िनदशर्नास आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, याप्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) अस यास, चौकशी या अनुषंगाने या ठेवी ज त क न, नुकसानग्र त 
शतेकर् यांना यां या रकमेच े तातडीने वाटप कर याबाबत शासनाने कोणती 
कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(५) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 

ी. सुभाष देशमखु : (१) अंशत: खरे आहे. 
(२), (३) व (४) अकोला िज हयातील सोयाबीन नुकसानग्र त शेतकर्यांच े
महाबीज कमर्चारी पतसं थेम ये . १८.१८ लक्ष जमा कर यात आले आहेत. 
यामुळे महारा ट्र रा य िबयाणे महामंडळ, मयार्. अकोला यांनी सं थे या 
त कालीन सिचवांवर फौजदारी गु हा दाखल केला असनू संबंधीत सिचव हा 
महामंडळाचा कमर्चारी अस याने यास िनलंबीत कर यात आले आहे.   
        सं थेचे त कालीन सिचवा या वत: या तसेच प नी व मलुा या 
नावावर सन २०१४-१५ व २०१५-१६ या कालावधीत १४.५१ लाख पयां या ठेवी 
ठेव यात आले या असून पवुीर् या जु या ठेवी िमळुन एकुण . ४४ लाखां या 
ठेवी सं थेत ठेव यात आले या आहेत. 
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        नुकसानग्र त शेतकर्यांची उपरोक्त सं थेम ये जमा कर यात आलेली 
रक्कम सहा यक पोलीस िनिरक्षक, िसि हल लाईन, अकोला यां या िद.४.४.२०१६ 
रोजी या पत्रानसुार राखनु ठेव यात आलेली असनू सदर रक्कम संबधंीत 
शतेकर्यांना अदा कर यात आलेली नाही. 
         सं थेचे सन २०१४-१५ व २०१५-१६ चे शासकीय लेखापिरक्षण, िवशषे 
लेखा पिरक्षक, वगर्-२ (पणन) अकोला यां यामाफर् त सु  आहे. तसेच सन २००९ -
२०१४ या ५ वषार्तील शासकीय फेर लेखापिरक्षणाचे आदेश िनगर्िमत कर यात 
आले असून यासाठी त कालीन िज हा िवशषे लेखापिरक्षक, वगर्-१, सहकारी 
सं था, अकोला यांची िनयुक्ती कर यात आली आहे. सदर शासकीय लेखापिरक्षण 
अहवाल प्रा त झा यानतंर यानसुार जबाबदारी िन चीत क न पढुील कायर्वाही 
कर यात येत आहे. 
(५) प्र न उ  ावत नाही. 

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

लातूर िज यातील फळबागा वाचिव यासाठी शासनाकडून  
शतेकर्यांना िबन याजी कजर् िमळ याबाबत 

  

(६) *  ५४३६५   ी.अिमत िवलासराव देशमखु (लातूर शहर) :   स माननीय 
कृषी मतं्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) लातूर िज यात गे या चार वषार्पासून अवषर्णग्र त पिरि थती िनमार्ण 
झा यामुळे एकूण ६ हजार ५०८ हेक्टर के्षत्रापैकी फक्त ४०० हेक्टर वरील 
फळबागा िजवंत असनू उवर्रीत ८४ टक्के के्षत्रावरील फळबागा पा याअभावी 
मोडीत काढ या असुन फळबागांचे के्षत्र फक्त १६ टक्क्यांवर आले अस याच ेमाहे 
एिप्रल, २०१६ म ये  वा  यादर यान िनदशर्नास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, िज यातील िश र (अनंतपाळ), देवणी आिण जळकोट या तीन 
तालुक्यातील फळबाग के्षत्र शू यावर आले असून ४८२ हेक्टर वरील द्राक्षबागा 
आिण ३०२ हेक्टरवरील केळीचे के्षत्र देखील मोडीत काढ याच े िनदशर्नास आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, िज यातील काही शतेकर्यांनी या फळबागा वाचिव यासाठी 
शासनाकडून िबन याजी कजर् िमळावे यासाठी पाठपुरावा सु  केला आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
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(४) अस यास, फळबाग उ पादक शतेकर्यांना िबन याजी कजर् िमळावे यासाठी 
शासनाने कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(५) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 

ी. पांडुरंग फंुडकर : (१) हे खरे नाही.लातूर िज हयाम ये फळबागाखंाली एकूण 
६५०८ हेक्टर के्षत्र असून यापैकी ९४४ हेक्टर के्षत्र (१५ टक्के) अवषर्णामुळे 
वाळलेले आहे व ५५६४ हेक्टर के्षत्र (८१ टक्के) फळबागा स या िजवतं आहेत. 
(२) हे खरे नाही. िश र (अनंतपाळ),देवणी आिण जळकोट या तीन तालुक्यात 
स या फळिपकाखालील एकूण के्षत्र ६७२ हेक्टर आहे. या तालुक्यामधील 
फळिपकांखालील के्षत्रांपैकी द्राक्षिपकाखालील एकूण के्षत्र ५.४० हेक्टर असून 
यापकैी अवषर्णामुळे २.४० हेक्टर वाळलेले आहे.केळीिपकाखालील एकूण के्षत्र 
४२.३८ हेक्टर असनू  यापकैी अवषर्णामळेू १२.८८ हेक्टर के्षत्र वाळलेले आहे. 
(३) लातूर िज हयातील एका शतेक-याचा अजर् प्रा त झालेला आहे. 
(४) िबन याजी कजर् दे याची शासनाची कोणतीही योजना  नाही. मात्र 
शतेकऱ ्यांनी अ प मुदती या कजार्ची परतफेड िवहीत मदुतीत के यास यांना 
याजदराम ये सवलत दे यात येते.    
(५) प्र न उ  ावत नाही. 

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

औरंगाबाद येथील प्रादेिशक पिरवहन कायार्लयात  
को यवधी पयांचा झालेला गैर यवहार 

  

(७) *  ६४८६३   ी.योगेश सागर (चारकोप) :   स माननीय पिरवहन मतं्री 
पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) औरंगाबाद येथील प्रादेिशक पिरवहन कायार्लयात २०११–२०१३ या कालावधीत 
वाहतूक संवगार्तील वाहन नॉन ट्रा सपोटर् संवगार्त पांतरीत करताना शासनाचा 
को यवधी पयांचा महसूल बुडिव याच े िदनांक २८ जनू, २०१६ रोजी वा या 
समुारास िनदशर्नास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, या प्रकरणात वाहनांची िकंमत कमी दाखवून वाहतकू संवगार्तील 
वाहन नॉन ट्रा सपोटर् संवगार्त पांतरीत करताना एक रकमी भरावा लागणारा 
महसलू कमी भर यात आला अस याचेही िनदशर्नास आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(३) अस यास, मुंबईहून आले या पथकाने या प्रकरणाचा तपास केला असनू 
पिरवहन आयकु्त कायार्लयास याचा अहवाल पाठिव यात आला अस याच े
िनदशर्नास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) अस यास, प्रा त अहवाला या अनुषंगाने संबिंधतांवर शासनाने कोणती 
कारवाई केली वा कर यात येत आहे, 
(५) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 

ी. िदवाकर रावते : (१) हे खरे आहे. 
      जून, २०१३ म ये सदरची बाब िनदशर्नास आ यानंतर आके्षपाहर् सवर् 
प्रकरणांची अतंगर्त लेखा पिरक्षण पथका वारे पडताळणी केली असता, वाहतूक 
संवगार्तील वाहन नॉन ट्रा सपोटर् संवगार्त पांतिरत करताना शासना या 
महसलूाच ेनुकसान झाले अस याबाबत िनदशर्नास आले आहे. 
(२) होय. 
       स यि थतीत अतंगर्त लेखा पिरक्षण िवभागाच े अहवालानसुार एकूण 
६६६ प्रकरणातील एकूण रक्कम .२,३६,३३,८२१/- कमी वसलू झा याच े िदसनू 
येत आहे. 
(३) पिरवहन आयुक्त यां या िद.२३/०६/२०१६ या आदेशानसुार प्रादेिशक 
पिरवहन अिधकारी, औरंगाबाद यांचे अ यक्षतेखाली ३ सद यांची सिमती गठीत 
क न सिमतीने संपणूर् प्रकरणाची पडताळणी क न आपला अहवाल 
िद.२५/०६/२०१६ रोजी पिरवहन आयुक्त यानंा सादर केला आहे. 
(४) सदर अिनयिमततेबाबत संबंिधत मोटार वाहन िनरीक्षक / सहायक प्रादेिशक 
पिरवहन अिधकारी / उप प्रादेिशक पिरवहन अिधकारी यांना जबाबदार ध न 
यांचिेव द महारा ट्र नागरी सेवा (िश त व अिपल) िनयम, १९७९ या 
तरतदूीनसुार िवभागीय चौकशी का क  नये याबाबत नोटीस जारी कर यात 
आ या आहेत. 
(५) प्र न उ  ावत नाही. 

----------------- 
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खटाव (िज.सातारा) तालुक् यातील िपगंळी तलावातनू गाळ  
काढ याऐवजी वाळूची चोरी होत अस याबाबत 

  

(८) *  ६१३८३   ी.जयकुमार गोरे (माण), ी.अ लम शेख (मालाड पि चम), 
ी.संग्राम थोपटे (भोर) :   स माननीय महसूल मंत्री पुढील गो टींचा खलुासा 

करतील काय :- 
(१) खटाव (िज.सातारा) तालुक् यातील िपगंळी तलावातील गाळ काढ याचे काम 
सु  असताना येथील वाळू ठेकेदार तलावातील गाळ काढत अस याचे भासवनू 
गाळ काढ याऐवजी वाळूची चोरटी वाहतकू करीत 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 वाळूचोरी करणार्या ठेकेदारांवर 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. 

----------------- 
  
भंडारा व ग िदया िज यात िव यतु पारेषण कंपनीने शेतकर्यां या नाहरकत 

प्रमाणपत्रािशवाय िव यतु वािह यांच ेटॉवर उभे के याबाबत 
  

(९) *  ६३२८६   ी.रामचदं्र अवसरे (भडंारा) :   स माननीय ऊजार् मंत्री पढुील 
गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) भंडारा व ग िदया िज यात महारा ट्र रा य िव यतु पारेषण कंपनीने 
शतेकर्यांकडून नाहरकत प्रमाणपत्र न घेता यां या जिमनीवर १३२ के ही िव यतु 
पुरवठा करणार्या वािह यांच ेटॉवर उभे केले अस याचे िनदशर्नास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) अस यास, शतेकर्यां या जिमनीवर जे हा पासून टॉवर उभारले ते हापासनू 
शतेकर्यांना याजासिहत मोबदला दे याची काय यात तरतदू असतानाही 
अिधकार्यांकडून कोणतीही कायर्वाही कर यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(३) अस यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) अस यास, चौकशी या अनुषंगाने शेतकर्यांना िव यतु कायदा २००३ अंतगर्त 
कलम ६७/३ अ वये नुकसान भरपाई दे याबाबत व कलम ६७/४ अ वये नुकसान 
भरपाई दे यास िवलंब लावणार्या कंपनी व अिधकार्यांवर शासनाने कोणती 
कारवाई केली वा कर यात येत आहे, 
(५) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 

ी. चंद्रशखेर बावनकुळे : (१) ऊजार् िवभाग आदेश क्र. संकीणर्-०६/ 
प्र.क्र.३१२/ऊजार्-४, िदनांक २४.०८.२००६ नसुार टेिलग्राफ प्रािधकरणास भारतीय 
टेिलग्राफ कायदा १८८५, भाग-३ म ये उपल ध असलेले अिधकार महारा ट्र रा य 
िव युत पारेषण कंपनीस दे यात आलेले आहेत. यानसुार महापारेषण  
कंपनीतफ वािहनी उभारणीपवूीर् सावर्जिनक  अिधसूचना (Public Notification)  
व शासकीय अिधसूचना (Gazette Notification) दारे वािहनी या मागार्ची 
सूचना दे यात येते. तसेच वािहनीचे काम  करताना शतेकर्यांना आगाऊ सूचना 
दे यात येते. 
(२) व (३) मनोर्याने या त जिमनीचा मोबदला शतेकर्यांना / जमीनधारकांना 
शासन िनणर्य ऊजार् िवभाग क्र. सकंीणर्-०२१०/प्र.क्र.२९/ऊजार्-४ िद.०१.११.२०१० 
अनसुार दे यात येतो. सदर शासन िनणर्यात याजासिहत मोबदला 
दे याबाबत कोणतीही तरतूद नाही. मोबद या या रक्कमेच ेमू याकंन संबंिधत  
िज हािधकारी यांचे अ यक्षतखेालील सिमतीकडून कर यात येऊन सिमतीने 
िनि चत के यानसुार मोबद याची रक्कम दे यात येते तसेच मनोर्या या  
पाय याचे, मनोरा उभारणीच ेव तारा ओढ याच ेकाम करताना शेतातील िपकांच े 
नुकसान झा यास या पीक नुकसानीचा मोबदला कृिष अिधकार्यांकडून  
मू याकंन क न दे यात येतो. 
(४) भंडारा व ग िदया िज हयात मनोरा / वािहनी उभारणीमळेु िपकां या  
नुकसान भरपाईसाठी अनुक्रमे २८० व ५० बािधत शेतकर्यांना अनुक्रमे एकूण   
. ५०,५५,६०४/- व . १९,६४,७९२/- एवढी रक्कम दे यात आली आहे. तसेच या 
िज हयातील बािधत शतेकर्यांना  मनोर्याने  या त जिमनीचा मोबदला 
दे याकिरता जिमनीच े मू याकंनासाठी  बािधत  शतेकर्यांची  यादी  संबंिधत  
िज हािधकारी कायार्लयाकड े महापारेषण कंपनीकडून पाठिव यात आली आहे. 
िज हािधकारी  कायार्लयाकडून बािधत शेतकर्यां या  जिमनीचे  मू यांकन प्रा त 
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झा यानतंर, संबंिधत शतेकर्यांना उपरोक्त िद.०१.११.२०१० या शासन िनणर्या 
नसुार जिमनीचा मोबदला दे यात येईल. 
(५) प्र न उ  ावत नाही. 

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

नाथवड े(ता.वैभववाडी, िज.िसधंदुगुर्) येथे तेलताड वकृ्ष  
लागवडी या कामात झालेला गैर यवहार 

  

(१०) *  ५९४२६   ी.वैभव नाईक (कुडाळ) :   स माननीय कृषी मतं्री पढुील 
गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) नाथवड े (ता.वभैववाडी, िज.िसधुंदगुर्) गावात कृिष िवभागांतगर्त ४२९ 
ख यांम ये तलेताड वकृ्ष लागवड के याचे कागदोपत्री दाखवून लागवडीसाठी 
को हापूर येथील गोदरेज ॲग्रो हेट कंपनीकडून वकृ्ष खरेदी कर याची बनावट 
देयके तयार क न लाखो पयांचा गैर यवहार के याच ेमाहे जनू, २०१६ म ये वा 
यादर यान िनदशर्नास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, नाधवड ेगावातील ग्राम थांनी वैभववाडी कृषी िवभागा या विर ठ 
अिधकारी यां याकड ेलेखी तक्रार क न चौकशी व कायर्वाही करावी अशी मागणी 
केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) अस यास, चौकशीनसुार या गैर यवहारातील संबंिधतांवर शासनाने कोणती 
कारवाई केली वा कर यात येत आहे, 
(५) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 

ी. पांडुरंग फंुडकर : (१), (२), (३) व (४) मौजे नाथवड े (ता.वैभववाडी, 
िज.िसधंदुगुर्) येथील ी.रामचंद्र तुकाराम भोगम व ीमती बाळाबाई रामचदं्र 
भोगम यांना अनुक्रमे ३ हेक्टर व १ हेक्टर के्षत्रावर तलेताड लागवडीसाठी िदनांक 
५.३.२०१५ रोजी तांित्रक व िदनांक २०.३.२०१५ रोजी प्रशासकीय मा यता दे यात 
आली होती. परंतु मंडळ कृिष अिधकारी यांनी िदनांक १३.४.२०१६ रोजी के्षत्राची 
प्र यक्ष पाहणी केली असता तलेताडाची झाड े काढून टाकली अस याच े
िनदशर्नास आले.  यामुळे शतेकर्यांना िकंवा कंपनीला अनदुान अदा कर यात 
आलेले नाही. 
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       परंत ु प्रा त तक्रारी या अनुषंगाने िवभागीय कृिष सहसंचालक यानंी  
वत: चौकशी करावी असे आदेश दे यात आले आहेत. 

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

  
अंबरनाथ (िज.ठाणे) येथील नौदलाची जमीन महारा ट्र औ योिगक िवकास 

महामंडळाने पर पर िवक याबाबत 
  

(११) *  ६३८१३   डॉ.पतंगराव कदम (पलूस कडगेाव), ी.अिमन पटेल 
(मुंबादेवी), डॉ.संतोष टारफे (कळमनुरी) :   स माननीय उ योग मतं्री पढुील 
गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) अंबरनाथ (िज.ठाणे) येथील नौदला या नौसेन सामग्री संशोधन प्रयोग 
शाळे या िव तारासाठी महसूल िवभागाने िदलेली साड ेअकरा हेक्टर को यवधी 
पये िकंमतीची जमीन महारा ट्र औ योिगक िवकास महामंडळा या विर ठ 
अिधकार्यांनी खाजगी उ योजकांना पर पर िवक याचे माहे जनू, २०१६ म ये वा 
यादर यान िनदशर्नास आ याने महसूल िवभागाने या िवक्रीवर आके्षप घेतला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) अस यास, चौकशी या अनुषंगाने जिमनीची बेकायदेशीर िवक्री करणार्या 
औदयोिगक िवकास महामंडळा या वरी ठ अिधकार्यांवर शासनाने कोणती 
कारवाई केली वा कर यात येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 

  
(उ तर आले नाही.) 
----------------- 

  
भामा आसखेड धरण (िज.पुणे) प्रक पातील प्रक पग्र तांचे  

पुनवर्सन कर या या प्र तावाबाबत 
  

(१२) *  ६२४०७   ी.सरेुश गोरे (खेड आळंदी) :   स माननीय पुनवर्सन व 
मदत कायर् मंत्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) भामा आसखेड धरण (िज.पुणे) प्रक पातील १४१४ प्रक पग्र तांपकैी १११ 
प्रक पग्र तांनी पयार्यी जिमनी िमळणेबाबत ६५% रक्कम कपात क न िदली 
असून उवर्िरत १३०३ खातदेारांनी पयार्यी जमीन िमळणेबाबत ६५% रक्कम कपात 
क न िदलेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, उवर्िरत १३०३ खातदेारांच े ६५% रक्कम भ न घेऊन पुनवर्सन 
करावे याकिरता थािनक लोकप्रितिनधीनंी मा. महसलू मंत्री यांना माहे माचर्, 
२०१६ वा यादर यान िनवेदन िदले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) अस यास, भामा आसखेड धरण प्रक पग्र तांचे पनुवर्सन करणेबाबत 
मा.मखु्यमंत्री यां यासोबत िद.१३/५/२०१६ रोजी झाले या बैठकीनसुार 
िज हािधकारी, पुणे यांनी शासन िनणर्य ड लूएलपी-१०१२/प्र.क्र.१२२/फ१ 
िद.३/११/२०१२ अ वये िद.२६/५/२०१६ रोजी वा यासुमारास प्रचिलत 
काय यानसुार जिमनीचा मोबदला दे याबाबतचा “खास बाब” असा प्र ताव 
पाठिवला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) अस यास, उक्त प्र तावास मा यता देणेबाबत शासनाने कोणती कायर्वाही 
केली वा कर यात येत आहे, 
(५) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 

ी. चंद्रकातं पाटील : (१) होय. 
(२) होय 
(३) होय. 
(४) िज हािधकारी, पुणे यां या िदनांक २६.५.२०१६ या पत्रा वये या िवभागास 
प्रा त झालेला सदर प्र ताव शासना या िवचाराधीन आहे. 
(५) प्र न उ  ावत नाही. 

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

रा यातील फळ उ पादक शेतकर्यांना नसैिगर्क आप तीपासून िमळणारा िपक 
िवमा अ याप िवमा कंपनीकडून िमळाला नस याबाबत 

(१३) *  ५९०५३   ी.सुधाकर देशमखु (नागपूर पि चम), ी.रणधीर सावरकर 
(अकोला पवूर्), ी.बळीराम िसरसकर (बाळापूर) :   स माननीय कृषी मतं्री पुढील 
गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) रा यातील फळ उ पादक शतेकर्यांना नसैिगर्क आप तीपासून िमळणारा फळ 
िपक िवमा अ याप िवमा कंपनीकडून िमळाला नस याबाबतची बाब माहे मे, 
२०१६ म ये वा यादर यान िनदशर्नास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) अस यास, नागपूर िज यातील कृषी िवभागा या आकडवेारीनसुार सन 
२०११-१२ या वषार्त एकूण १० हजार २६९ शतेक-यांनी ६ कोटी ८१ लाख तर सन 
२०१५-१६ या वषार्त एकूण ३३४६ शतेक-यांनी २ कोटी १० लाखाचा िवमा ह ता 
िवमा कंपनीकड ेजमा केलेला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) अस यास, चौकशी या अनुषंगाने सन २०११-१२ व २०१५-१६ या वषार्तील 
फळिपक िवमा शतेकर्यांना न दे यार्या िवमा कंपनीवर कारवाई कर याबाबत 
शासनाने कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(५) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 

ी. पांडुरंग फंुडकर : (१) हे अंशत: खरे आहे. 
         सन २०१५-१६ मधील मगृ बहारांतगर्त एकूण १३०५० शतेकऱ ्यांनी 
सदर योजनेचा एकूण १३९७२ हेक्टर के्षत्राचा िवमा काढला आहे. यापकैी २९४२ 
शतेकऱ ्यांना . ४१८ लाख रकमेची नुकसान भरपाई िवतरीत कर यात आलेली 
आहे. 
        सन २०१५-१६ मधील आंिबया बहारांतगर्त द्राक्ष, पे , काजू, संत्रा, आंबा 
व डाळींब या फळपीकांचा िवमा संरक्षण कालावधी माहे मे २०१६ अखेर आहे. 
यासाठी . ६७ कोटी इतकी रक्कम िवमा कंपनीमाफर् त लवकरच अदा कर यात 
येईल. 
        केळी फळिपकाचा िवमा संरिक्षत कालावधी ३१ जलु,ै २०१६ व मोसबंी 
या फळपीकाचा िवमा संरिक्षत कालावधी १५ स टबर, २०१६ अखेर आहे. 
(२) होय. 
(३), (४) व (५) सन २०११-१२ म ये नागपूर िज याम ये कळमे वर, काटोल, 
नरखेड आिण सावनेर या तालुक्यातील एकूण १०,२६९ शेतकऱ ्यांनी सदर 
योजनेचा एकूण ९४६६ हेक्टर के्षत्राचा िवमा काढला होता. यापकैी १६७१ शतेक-
यांना    . २६० लाख रकमेची नकुसान भरपाई िवतरीत कर यात आलेली 
आहे.   
       सन २०१५-१६ मधील मगृ बहारांतगर्त नागपूर िज यातील ३३४७ 
शतेक-यांनी ३३५२ हेक्टर के्षत्राचा िवमा काढला होता. यासाठी एकूण िवमा ह ता 
रक्कम . २११ लाख आहे. मगृ बहार हंगामासाठी नागपरू िज याम ये सतं्रा व 
मोसंबी या फळ पीकांसाठी हवामान कद्रां या आकडवेारीनसुार शतेकऱ ्यांना 
नुकसानभरपाई देय झाली नाही. 
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         आिंबया बहारात नागपूर िज यातील १९१ शतेक-यांनी १८४ हेक्टर 
के्षत्राचा िवमा काढला आहे. िद. ०३.१२.२०१५ या शासन िनणर्यानसुार संत्रा 
िपकाचा िवमा संरक्षण कालावधी ३१ मे, २०१६ रोजी पयर्ंत होता. यासाठी . २१ 
लाख इतकी रक्कम िवमा कंपनीमाफर् त लवकरच अदा कर यात येईल. तसेच 
मोसंबी फळपीकाचा िवमा संरक्षण कालावधी १५ स टबर, २०१६ पयर्त असून 
सदर फळपीकाची नुकसान भरपाई यानतंर िनि चत कर यात येईल. 

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

मावळ (िज.पणेु) तालुक्यात मुंबई - पुणे द्रतुगती मागार्वर अनिधकृत बस 
था यांमुळे झालेले अपघात 

(१४) *  ६४४१०   ी.संजय (बाळा) भेगड े (मावळ) :   स माननीय पिरवहन 
मतं्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मावळ (िज.पुणे) तालुक्यातील मुंबई-पुणे रा ट्रीय महामागार्वर मनशक्ती कद्र 
व मनुीर हॉटेल दर यान असले या अनिधकृत बस थां यामुळे गे या मिहनाभरात 
येथील एनएच ४ फूडमॉल समोर झाले या तीन अपघातामं ये दोघांचा मृ यु 
झाला असून दोन जण गभंीर जखमी झाले अस याचे िनदशर्नास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) अस यास, या प्रकरणाबाबत र ते िवकास महामंडळ, आयआरबी कंपनी व 
िवभागीय िनयतं्रक रा य पिरवहन महामंडळास िनवेदनही दे यात आलेले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, या िनवेदना या अनुषंगाने सदरहू अनिधकृत बस थांबे बंद 
कर याबाबत शासनाने कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 

ी. िदवाकर रावते : (१) हे खरे नाही. 
    गे या मिह याम ये रा य पिरवहन बसचा एनएच-४ फूडमॉल समोर एकही 
अपघात झालेला नाही. तथािप, माहे एिप्रल मिह यात िद. २५/०४/२०१६ रोजी 
सातारा - दादर मागार्वरील रा य पिरवहन बस क्र. एमएच-२०-बीएल-२४२७ 
लोणावळा येथील हॉटेल एनएच-४ जवळ प्राणांितक व पाचा अपघात झाला 
होता. 
(२) होय. 
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     एन.एच. ४ व सटर पॉई ट या खाजगी हॉटेलवर महामंडळा या बसेस 
अनिधकृतपणे थांबत अस याचे िनवेदन रा य पिरवहन महामंडळास प्रा त झाले 
आहे. 
(३)  मुंबई-पुणे द्रतुगती मागार्वर रा.प. च ेबस थानक नस याने रा य पिरवहन 
महामंडळा या िनयमानसुार १० िमिनटे चहा-फराळ/नैसिगर्क गरजेकिरता िनवडक 
बसेसना एन.एच.४ व सटर पॉईंट या दोन हॉटेल िठकाणी थांबे दे यात आलेले 
आहेत.  वातानुकूिलत व िनमआराम बसेस वगळता या बसेसना थांबा दे यात 
आलेला नाही, अशा बसेसना सदर बस थां यावर बसेस न थांबिव याबाबत या 
सूचना रा य पिरवहन महामंडळा वारा दे यात आले या आहेत. 
(४) प्र न उ  ावत नाही. 

----------------- 
  
धामणगांव रे वे (िज.अमरावती) तालुक्यातील थलांतरीत कर यात आले या 

पुनवर्िसत कुटंूबांना जागेचे पटे्ट दे याबाबत 
  

(१५) *  ६४५५७   प्रा.िवरद्र जगताप (धामणगाव रे वे) :  स माननीय पुनवर्सन 
व मदत कायर् मतं्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) धामणगावं रे वे (िज.अमरावती) तालुक्यात सन १९९४ म ये आले या 
महापुरामुळे द तापूर, धामणगांव रे वे (आठवडी बाजार) येथून जळगांव, आवीर् 
येथे थलांतरीत कर यात आले या पनुवर्िसत कुटंूबांना राह या जागेचे कायम पटे्ट 
दे याकिरता थािनक लोकप्रितिनधींनी उपिवभागीय अिधकारी, चांदरू रे वे यांना 
िदनांक १९ मे, २०१६ रोजी वा यासुमारास लेखी िनवेदन िदले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) अस यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) अस यास, चौकशी या अनुषंगाने पुनवर्िसत कुटंूबाना  राहा या जागेचे पटटे 
दे याबाबत शासनाने कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 

ी. चंद्रकातं पाटील : (१) हे  खरे आहे. 
(२) व (३) अमरावती  िज यातील मौजे द तापूर ता. धामणगाव रे वे येथील 
चंद्रभागा निदला िद. १२.०७.१९९४ रोजी आले या पुरामुळे बाधीत झाले या २१ 
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कुटंूबांना मौजा द तापूर येथे ता पूर या व पात िद.०७.११.१९९४ पयर्ंत या 
मदुतीसाठी  अ थायी व पात गाळे दे यात आले होते.  सदर कुटंूबाना 
शासनामाफर् त जळगाव, आवीर् येथ े थलांतरीत कर यात आलेले नाही. यामळेु  
सदर बाधीत कुटंूबांना कायम व पी  पटे्ट दे याचा प्र न उदभवत नाही. तथािप 
सदर कुटंूबांचे पुनवर्सन कर याची आवशकता आहे िकंवा कसे, याबाबत 
िज हािधकारी अमरावती यांच े कडून चौकशी क न अहवाल प्रा त क न 
यानसुार पुढील योग्य ती कायर्वाही कर यात येईल.  
(४) प्र न उ  ावत नाही. 

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

खालापूर (िज.रायगड) तालुक्यातील प्र तािवत एम.आय.डी.सी. र  कर याबाबत 

(१६) *  ५४८८३   ी.सभुाष उफर्  पंिडतशेठ पाटील (अिलबाग), ी.धैयर्शील 
पाटील (पेण) : स माननीय उ योग मंत्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय:- 
(१) खालापरू (िज.रायगड) तालुक्यातील ९ गावे प्र तािवत नावडे 
एम.आय.डी.सी.साठी संपादीत कर यात येत असले या शतेकर्यां या जिमनीवरील 
७/१२ म ये पेि सलने न दी कर यात आ या असून याबाबत शेतकर्यांचा ७/१२ 
कोरा कर यासंबधंी ९ गावं संघषर् सिमतीने िज हािधकारी रायगड यांना माहे 
एिप्रल, २०१६ म ये वा यादर यान िनवेदन िदले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, मा.उ योग मतं्री यांनी िदनांक ४ एिप्रल, २०१६ रोजी ९ गांव सघंषर् 
सिमती सोबत घेतले या बठैकीत सदर प्र तािवत एम.आय.डी.सी. र  कर याचे 
आ वासन िदले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, याबाबत शासनाने पढेु कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत 
आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 

ी. सुभाष देसाई : (१) होय, हे खरे आहे. 
शतेजिमन बचाव सिमती, खालापूर यांनी ७/१२ वरील न दी र  

कर याबाबत  िदनांक २६/११/२०१५ या िनवेदना वारे  िद.०२/०१२/२०१५ रोजी 
तहिसल कायार्लय खालापूर येथे मोचार्  आयोिजत के याचे  िनवेदन िदले होते. 
तसेच  िदनांक ११/१२/२०१५ रोजी महारा ट्र औ योिगक िवकास महामंडळा या 
िवरोधात लाक्षिणक उपोषण केले होते. तथािप   माहे एिप्रल २०१६ मधील 
कोणतेही िनवेदन अ याप महामंडळास प्रा त  झालेले नाही. 
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(२) व (३) िद.५ एिप्रल २०१६ रोजी मा.मतं्री (उ योग) यां याकड े९ गाव संघषर् 
सिमती सोबत झाले या बैठकीत सदर के्षत्रा या भूसंपादनाबाबत सिव तर चचार्  
कर यात आली असून संबिंधत खातेदारां या  समंतीनेच  भसंूपादनाची  पुढील 
कायर्वाही कर यात येणार आहे. 
(४) प्र न उ  ावत नाही. 

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

नािशक िज यात िज हािधकार् यां या सही िशक्क्यांचे  
खोटे िनयुक्तीपत्र देऊन फसवणकू के याबाबत 

 

(१७) *  ६४०८५   ीमती िनमर्ला गािवत (इगतपूरी) :   स माननीय मखु्यमंत्री 
पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) नांदगाव, िनफाड, िस नर, मालेगाव व इगतपूरी (िज.नािशक) या पाच 
तालुक्यातील प्रांत अिधकारी व तहसील कायार्लयात िलिपक पदासाठी 
िज हािधकार् यां या सही िशक्क्यांचे खोटे िनयुक्तीपत्र देऊन अनेक बेरोजगार 
युवकांची  फसवणूक के याचा प्रकार माहे एिप्रल, २०१६ म ये वा यादर यान 
िनदशर्नास आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) अस यास, चौकशी या अनुषंगाने खोटे िनयकु्त पत्र देवनू बेरोजगार त णांची 
व शासनाची फसवणकू करणार्यांवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा कर यात 
येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 

ी. देवद्र फडणवीस : (१) होय, हे खरे आहे.    
(२) होय. 
(३) सदर प्रकरणी इगतपूरी, मालेगावं, येवला, नांदगांव, िनफाड पोलीस 
टेशनम ये भा.दं.िव.कलम ४२०, ४६४, ४६५, ४६८, ४७१, ४७३, ४७४, ३४ प्रमाणे 
आरोपीतांिव द गु हे दाखल कर यात आलेले आहेत. सदर गु यात एकूण १० 
आरोपींना अटक कर यात आलेली असनु गु याचा तपास चालु आहे. 
(४) िवलंब झालेला नाही. 

----------------- 
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मौजे ड गरगाव (ता.मोहाडी, िज.भंडारा) येथील टेक यांवर अवैधिर या दगड 

उ खनन होत अस याबाबत 
  

(१८) *  ६३८५२   ी.चरण वाघमारे (तमुसर) :   स माननीय महसलू मंत्री 
पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मौजे ड गरगांव (ता.मोहाडी, िज.भंडारा) येथील टेकडयांवर अवैधिर या दगड 
उ खनन सु  अस याचे िदनांक ३१ माचर् २०१६ रोजी वा यासमुारास िनदशर्नास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) अस यास, चौकशी या अनुषंगाने टेकडयांवर अवैधिर या दगड उ खनन 
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. 

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

मंग ळ-द तगीर (ता.धामणगांव रे वे, िज.अमरावती) येथे  
रेती या ट्रकने झालेला अपघात 

(१९) *  ६२४९२   डॉ.सुिनल देशमखु (अमरावती), प्रा.िवरद्र जगताप (धामणगाव 
रे वे) :   स माननीय मखु्यमंत्री पढुील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मंग ळ-द तगीर (ता.धामणगाव रे वे, िज.अमरावती) येथे िदनांक १७ जनू, 
२०१६ रोजी रेती या ट्रकने झाले या अपघातात हिरचंद्र िसताराम काबंळे व राहूल 
हिरचंद्र कांबळे यांचा जागीच मृ यू झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, ग्राम थांनी बोरगाव िन ताने येथील रेतीघाट बदं होणार नाही 
तोपयर्ंत मतृदेह उचलणार नाही अशी भूिमका घेतली होती, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) अस यास, चौकशी या अनुषंगाने अवैध रेती उपसा करणार्यांवर कारवाई 
कर याबाबत, सदरचा रेतीघाट बंद कर याबाबत व अपघातात मृ यू झाले यां या 
कुटंूिबयांना आिथर्क मदत दे याबाबत शासनाने कोणती कायर्वाही केली वा 
कर यात येत आहे, 
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(५) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 

ी. देवद्र फडणवीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) सदर अपघात रेती ट्रक ड्राय हर या चुकीमुळे घड याच ेिन प न झाले 
असून, या यािव द मगं ळ-द तगीर पोलीस ठाणे येथे अप.म.ृ ११८/२०१६, 
भा.दं.िव.सं. कलम २७९, ३०४ (अ) सह मो. वा. का. कलम १३४ प्रमाणे गु हा 
न दिव यात आला आहे. 
       अवैध रेती उपसा करणार्या ठेकेदारास अवैध रेती उपसा के याब ल . 
१०,६०,८००/- एव या दंडाची आकारणी कर यात आली आहे. तसेच, मौजा 
बोरगाव िन ताने या रेती घाटाचा सन २०१५-२०१६ या वषार्करीता मंजरू कर यात 
आलेला िललाव र  कर यात आला आहे. 
       र त ेअपघातात मृ यू झाले यांना शासकीय मदत दे याची तरतूद नाही. 
तथािप, मोटार अपघात दावा यायािधकरणात नुकसान भरपाई दावा दाखल 
कर याकरीता आव यक ती कागदपत्रे पुरिव यात आलेली आहेत. 
(५) प्र न उ  ावत नाही. 

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

मलंुुड कॉलनी (प), मुबंई येथील शासकीय जागेवरील  
अितक्रमण िन कािसत कर याबाबत 

(२०) *  ५३६६६   ी.राधाकृ  ण िवखे-पाटील (िशडीर्) :   स माननीय पुनवर्सन 
व मदत कायर् मतं्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मलंुुड कॉलनी (प), मुबंई येथील शासकीय जागेवर अितक्रमण केले अस याचे 
यव थापकीय अिधकारी, मुबंई उपनगर िज हा यांनी िदनांक १९ नो हबर, २०१५ 
रोजी वा यासमुारास शासनाकड ेतक्रार केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, उक्त तक्रारी या अनुषंगाने महसलू िवभागाने िज हािधकारी 
उपनगर यांना िदनांक २८ जानेवारी २०१६ रोजी वा यासमुारास सदर अितक्रमण 
िन कािसत कर याचे आदेश िदले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, उक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) अस यास, चौकशी या अनुषंगाने अितक्रमणास जबाबदार असणार्या 
अिधकार्यांवर व शासकीय जागेवर अितक्रमण करणार्यांवर शासनाने कोणती 
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कारवाई केली वा कर यात येत आहे, 
(५) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 

ी. चंद्रकांत पाटील : (१) यव थापकीय अिधकारी, मुबंई उपनगर िज हा यांनी 
िदनांक १९/११/२०१५ िकंवा यासमुारास शासनाकड ेतक्रार केलेली नाही. तथािप, 
लोकप्रितिनधीनंी िदनांक ४/११/२०१५ या पत्रा वये तक्रार केली आहे.  
(२) लोकप्रितिनधींनी केले या तक्रारी या अनुषंगाने चौकशी क न उिचत 
कायर्वाही कर या या सुचना िद.२८/१/२०१६ या पत्रा वये िज हािधकारी, मुबंई 
उपनगर यांना िद या आहेत. 
(३), (४) व (५) तक्रारी या अनुषंगाने चौकशी सु  आहे. 

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

वािशम िज यातील कृिष सेवा कद्र खत ेव िबया यां या  
िकंमतीचे दरपत्रक लावत नस याबाबत 

  

(२१) *  ६२१२६   ी.अिमत झनक (िरसोड), ी.कुणाल पाटील (धळेु 
ग्रामीण) :   स माननीय कृषी मतं्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) वािशम िज यात खरीप हंगामासाठी िविवध प्रकारची रासायिनक खत ेव बी-
िबयाणे शतेकरी खरेदी करीत असनू या खते व िबया यां या िकंमतीच ेदरपत्रक 
न लावता अनेक कृिष सेवा कद्र शतेकर्यांची फसवणूक करीत अस याचे माहे 
जून, २०१६ रोजी 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 शेतकर्यांची फसवणकू करणा-या कृिषसेवा 
कद्रांवर कारवाई कर याबाबत शासनाने कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत 
आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 

ी. पांडुरंग फंुडकर : (१) अशा प्रकारची बाब िनदशर्नास आलेली नाही. 
(२) प्र न उ  ावत नाही. 
(३) प्र न उ  ावत नाही. 
(४) प्र न उ  ावत नाही. 

----------------- 
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रा ट्रीय केिमकल ॲ ड फिटर्लायझर या खतांचा शेतकर्यानंा  
पुरवठा यवि थत कर याबाबत 

(२२) *  ६३८८७   ी.िदलीप वळसे-पाटील (आंबेगाव) :   स माननीय कृषी मतं्री 
पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) रा ट्रीय केिमकल ॲ ड फिटर्लायझर या (आरसीएफ) खत वाहतूकी या 
िनिवदा खरीप हंगाम आला तरी गे या ९ मिह यापासून उघड या नस याने 
रा यातील शतेकर्यांना खत खरेदी कर यात अडचणी िनमार्ण झा या अस याची 
बाब माहे मे, २०१६ म ये वा यादर यान िनदशर्नास आली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) अस यास, यासंदभार्त शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) अस यास, चौकशी या अनुषंगाने आरसीएफ या यिुरया १५-१५-१५, २०-२०-
००, पोटॅश, डीएपी, सुपर फॉ पेट या खताचंा शेतकर्यानंा पुरवठा यवि थतपणे 
कर याबाबत शासनाने कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 

ी. पांडुरंग फंुडकर : (१), (२), (३) व (४) रा ट्रीय केिमक स ॲ ड फिटर्लायझसर् 
ही  कद्र शासना या अख यारीतील कंपनी आहे. खत वाहतुकी या िनिवदा 
काढ याची बाब या कंपनीचा कामाचा भाग आहे. 
      कद्र शासनाने िदले या आवटंना या तुलनेत १ एिप्रल, २०१६ त े१७ जलु ै
२०१६ पयर्ंत रा ट्रीय केिमक स ॲ ड फिटर्लायझसर्कडून यूिरया  ८९ %, संयुक्त 
खत े(१५-१५-१५, २०-२०-००) ८७ % व एमओपी ७०% या प्रमाणे खतांचा  
पुरवठा महारा ट्र रा याला कर यात आलेला असून खत उपल धतेबाबत अडचणी 
उद्भव याची बाब िनदशर्नास आलेली नाही. 

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

आ टे (ता.पनवेल, िज.रायगड) गावातील शासकीय गरुचरण जागेत  
अनिधकृतपणे बांधकाम के याबाबत 

(२३) *  ६२४१८   ी.मनोहर भोईर (उरण) :   स माननीय ग्रामिवकास मंत्री 
पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) आ टे (ता.पनवेल, िज.रायगड) गावातील सव नं.८५/१ या शासकीय गुरचरण 
जागेत अनिधकृतपणे हॉटे स व कायार्लय बांध याचे नुकतेच िनदशर्नास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, थािनक नागरीकांनी याबाबत िज हािधकारी, प्रांत अिधकारी व 
तहसीलदार, रायगड यांना पत्र यवहार क न सदर बाब प्रशासना या िनदशर्नास 
आणली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) अस  यास, चौकशी या अनुषंगाने अनिधकृत बांधकाम करणार्यांवर कारवाई 
कर याबाबत व बांधकाम िन कािसत कर याबाबत शासनाने कोणती कायर्वाही 
केली वा कर यात येत आहे, 
(५) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 

ीमती पकंजा मंुड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) होय, सदर प्रकरणी चौकशी कर यात आली आहे. 
(४) व (५) ग्रामपंचायत कळसखेड ह ीम ये मौजे आ टे येथील स.नं.८५/१ या 
गुरचरण जिमनीम ये ी अिनल अनंता पाटील, उपसरपचं यांनी अितक्रमण केले 
आहे. ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत कळसखेड यांनी सदर अितक्रमणधारक यांना 
िद.२९.६.२०१६ रोजी नोटीस िदली आहे. याचप्रमाणे महारा ट्र ग्रामपंचायत 
अिधिनयम १९५८ मधील कलम ५३ अ वये ३० िदवसा या आत सदर बांधकाम 
काढून टाक याची अंितम नोटीस िद.२२.७.२०१६ रोजी िदली असून सदर 
नोटीशीची मदुत संपताच ग्रामपंचायतीमाफर् त सदर अितक्रमणा या िन कासनाची 
कायर्वाही कर यात येणार आहे. तसेच  सदर गायरान जिमनीम ये ी. अिनल 
अनंता पाटील, उपसरपंच यांनी  अितक्रमण केलेले अस याने  महारा ट्र 
ग्रामपंचायत अिधिनयम १९५८ मधील तरतदूींनसुार पढुील कायर्वाही करणेबाबत 
संबंिधत िज हािधकारी व मुख्य कायर्कारी अिधकारी, िज हा पिरषद, रायगड 
यांना कळिव यात आले आहे. 

----------------- 
  
राधानगरी (िज. को हापूर) तालुक्यातील तळुशी धरण पिरसरात बेकायदेशीरिर या 

दगड उ खनन सु  अस याबाबत 
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(२४) *  ६३२५७   डॉ.सुिजत िमणचेकर (हातकणगंले) :   स माननीय महसलू 
मतं्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राधानगरी (िज.को हापूर) तालुक्यातील तुळशी धरण पिरसरात दगड उ खनन 
कर यास मनाई असतांनाही धरणा या ३०० फुट अतंरावर बेकायदेशीरिर या दगड 
उ खनन सु  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 दगड उ  खनन करणार्यावंर शासनाने 
कोणती कारवाई केली वा कर यात येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंंबाची कारणे काय आहेत ? 

ी. चंद्रकातं पाटील : (१), (२), (३) व (४) केळोशी लघु पाटबंधारे प्रक पा या 
उवर्िरत अ मपटला या कामासाठी लागणार्या दगडाची वाहतुक तुळशी 
प्रक पासाठी संपािदत केले या मौजे बुरंबाळी येथील गट क्र. १६८ मधनू कर यात 
आली आहे. सदर िठकाण तुळशी धरणा या पाय यापासनू २०० मी. अतंराबाहेर 
आहे. सदर उ खननाकरीता मखु्य अिभयंता जलसंपदा िवभाग पुणे यांची मा यता 
घे यात आली असुन, सदर उ खनन जलसपंदा िवभागा या िदनांक ०२/०८/२०१३ 
या शासन िनणर्यातील  तरतदुीनसुार आहे. सदर उ खननापोटी देय 
वािम वधनाची रक्कम सबंंिधत कंत्राटदारा या देयकातून वसूल क न शासनास 
जमा कर याचे िनयोिजत आहे. 

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

रा यातील आ मह याग्र त शेतकरी कुटंूबांना आिथर्क मदत दे याबाबत 
   

(२५) *  ५८२२३   ीमती अिमता च हाण (भोकर), ी.डी.पी.सावतं (नांदेड 
उ तर), ी.वसतंराव च हाण (नायगांव), डॉ.बालाजी िकणीकर (अंबरनाथ), 
अॅड.यशोमती ठाकूर (ितवसा), ी.सरेुश हाळवणकर (इचलकरंजी), ी.गणपत 
गायकवाड (क याण पवूर्), डॉ.राहूल पाटील (परभणी) :   स माननीय पुनवर्सन व 
मदत कायर् मंत्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) रा यात गे या १५ वषार्त झाले या २० हजार ८७३ शतेकरी आ मह यांपकैी 
१० हजार ३९० शतेकर्यां या आ मह या शासना या मदतीच े सवर् िनकष पूणर् 
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करत असतानाही या अपात्र ठरिव  यात आ या अस याचे माहे माचर्, २०१६ 
म ये वा यादर यान िनदशर्नास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, या प्रकरणांची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) अस यास, चौकशी या अनुषंगाने आ मह या करणा-या शतेकर्यां या 
कुटंूबांना आिथर्क मदत दे याबाबत तसेच शतेकर्यां या वाढ या आ मह या 
रोख याबाबत शासनाने कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 

ी. चंद्रकातं पाटील : (१) हे खरे नाही. 
(२) िज हा तरीय सिमतीकडून चौकशी क न आ मह येच प्रकरण पात्र/अपात्र 
ठरिव यात येते. 
(३) पात्र आ मह याग्र त शतेकर्यां या कुटंूबाला शासनाकडून िदनांक २३/०१/२००६ 
या शासन िनणर्या वये पये एक लाख मदत िदली जाते. 

     शतेकर्यां या आ मह या रोख यासाठी शासनाकडून िविवध उपाययोजना व 
उपक्रम राबिवले जातात. 
(४) प्र न उ  ावत नाही. 

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

प्रादेिशक पिरवहन महामंडळा या वधार् िवभागात 
सािह य खरेदीत झालेला गैर यवहार 

  

(२६) *  ५८०६७   ी.सरदार तारािसहं (मलंुुड) :   स माननीय पिरवहन मतं्री 
पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) प्रादेिशक पिरवहन महामंडळा या वधार् िवभागात सािह य खरेदीत गैर यवहार 
झा याच ेनागपूर िवभागीय कायार्लयाने केले या चौकशीत माहे माचर्, २०१६ या 
ितसर्या आठव यात िनदशर्नास आ याने, प्रादेिशक यव थापकानंी िवभागीय 
पुरवठा अिधकारी व िवभागीय लेखा अिधकारी यांना कारणे दाखवा नोटीस 
पाठिवली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, वधार् िवभागातील सेवाग्राम येथे वाहनांचे सटेु भाग खरेदी 
कर यात गैर यवहार झा या या तक्रारीनुसार यायालया या िनदशानंतर चार 
अिधकार्यासंह एका िलिपकावर माहे फेब्रुवारी, २०१६ म ये सेवाग्राम पोलीस 
ठा यात दाखल कर यात आले या गु याचा तपास पणूर् झाला आहे काय, व 
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याच ेिन कषर् काय आहेत, 
 
 
(३) अस यास, या प्रकरणांची शासनाने चौकशी क न संबंिधतावर कोणती 
कारवाई केली वा कर यात येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 

ी. िदवाकर रावत े : (१) प्रादेिशक यव थापक, रा.प.नागपूर यानंी िवभागीय 
भांडार अिधकारी व िवभागीय लेखा अिधकारी यानंा आरोपपत्र िदले असून 
यांचवेर प्रादेिशक यव थापक, रा.प.नागपूर यांचेमाफर् त प्रमादीय कारवाई सु  
आहे. 
(२) व (३) ी.प्र हाद ितडके, प्रमखु कारािगर यांच े तक्रारीव न मा. िज हा 
यायालय-१ आिण ए.एस.जे.वधार् यांच े आदेशा वये ी. ही.टी.ग हाळे, िवभाग 
िनयतं्रक, ी.आर.के.चौरिसया सेवािनवतृ, िवभागीय वाहतूक अिधकारी, ी.अशोक 
वाडीभ मे, िवभागीय वाहतकू अिधक्षक, ी. राजू  करपत,े विर ठ िलिपक रा.प. 
वधार्, ी. ही. ही.माहुरे,सरुक्षा व दक्षता अिधकारी रा.प.वधार् यांचेवर सेवाग्राम 
पोलीस टेशन, वधार् येथ े गु हा क्र. १६०/२०१६ िद.२२/२/२०१६ नुसार 
भा.दं.िव.क्र.१२० ब, ४२०, ४६८, २०१, ५०४, ५०६, ३४ व आर ड य-ू३ (१) (२) 
अ वये गु हा दाखल कर यात आला असनू पोलीस टेशन सेवाग्राम, वधार् 
यां याकड ेसदर गु याचे अ वेषण सु  आहे.  
(४) प्र न उ  ावत नाही. 

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

को हापूर िज यात अवैध वाळू उपसा होत अस याबाबत 
  

(२७) *  ५७५३८   ीमती सं  यादेवी देसाई-कुपेकर (चंदगड), ी.िजतद्र आ  हाड 
(मुंब्रा कळवा), ी.भा कर जाधव (गुहागर), ी.हसन मु ीफ (कागल), ी.सरेुश 
हाळवणकर (इचलकरंजी), डॉ.सिुजत िमणचकेर (हातकणगंले) :   स माननीय 
महसलू मंत्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) आजरा, चंदगड, गडिहगं्लज, कागल, राधानगरी, भदूरगड व िशरोळ 
(िज.को हापूर) तालुक्यात मो या प्रमाणात वाळू उपसा होत असून नागरीकांना 
गढूळ पाणी पुरवठा होत अस याने नागरीकां या आरोग्यावर पिरणाम होत 
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अस याच ेमाहे फेबु्रवारी, २०१६ या 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 रेती उपसा करणार्यांवर शासनाने कोणती 
कारवाई केली वा कर यात येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 

ी. चंद्रकांत पाटील : (१) अशा आशया या तक्रारी भदुरगड तालकु्यात  व 
िशरोळ तालुक्यात  एिप्रल २०१६ व मे २०१६ म ये प्रा त झा या हो या. 
(२) व (३) सदर तक्रारीबाबत चौकशी केली असता, िशरोळ तालुक्यातील 
तक्रारीम ये त य आढळून आले नाही. मात्र, भूदरगड तालुक्यातील वेदगंगा 
नदीपात्रात यावेळी पा याची पातळी कमी असते यावेळी वाळू उपसा के यास 
नदीपात्रात पाणी गढूळ होत अस याचे िनदशर्नास आ याव न संबिंधत 
िललावधारक यांना वाळू उपसा बदं कर या या सूचना दे यात आ या हो या. 
तदनसुार वाळू उपसा थांब यानतंर परत दिुषत पा यािवषयी तक्रारी प्रा त झा या 
नाहीत. 
(४) प्र न उ  ावत नाही. 

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

नायगांव (िज.नांदेड) तालुक्यात महसलू िवभागाने ज त केले या  
रेती सा यात झालेला गैर यवहार 

  

(२८) *  ६४८५४   ी.सुिनल राऊत (िवक्रोळी) :   स माननीय महसलू मंत्री 
पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) नायगांव (िज.नांदेड) तालुक्यातील मनुर येथील रेती घाटातनू उ खनन क न 
मनुर व ई िशवारात अनिधकृतिर या साठवेला ७७७० ब्रास साठा सन २०१३-१४ 
म ये महसूल िवभागाने ज त केला अस याचा अहवाल नायगांव तहसीलदार 
यांनी िज हािधकार्यांकड ेपाठिवला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, िज हािधकारी यांना अहवाल पाठिव यानंतर िललावधारक, 
तहसीलदार, मंडळ अिधकारी व तलाठी यां या सगंणमताने ५५५० ब्रास रेतीची 
पर पर िव हेवाट लाव यात येऊन मजीर्तील सावर्जिनक बांधकाम िवभागाच े
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किन ठ अिभयंता यां या माफर् त मोजमाप काढून तहसीलदार यांना हवा तसा 
अहवाल िदनाकं १ स टबर, २०१५ रोजी बनवून घेवून िज हािधकार्यानंा १९९२.५० 
ब्रास रेती साठा िश लक अस याचा अहवाल पाठवून ४० त े४५ लाखा या रेतीचा 
अपहार केला अस याचे माहे एिप्रल, २०१६ म ये वा यादर यान िनदशर्नास 
आले आहे, हे खरे आहे काय,    
(३) अस यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) अस यास, चौकशी या अनुषंगाने दोषी असणार्या िललावधारक, तहसीलदार, 
मंडळ अिधकारी व तलाठी यांचेवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा कर यात 
येत आहे, 
(५) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 

ी. चंद्रकांत पाटील : (१), (२), (३) व (४) तहिसलदार, नायगांव यांनी िदनांक 
२९/०४/२०१४ रोजी ७,७७० ब्रास अनिधकृत रेतीसाठा ज त के याचा अहवाल 
उपिवभागीय अिधकारी, िबलोली यांना सादर क न, याची प्रत िज हािधकारी 
नांदेड यांना सादर केली होती.  
      िज हािधकारी नांदेड यांनी ज त वाळूसा या या िललावाबाबत िदनांक 
३१.०७.२०१५ या पिरपत्रका वये िदले या सूचनानसुार, नायब तहिसलदार (म-२), 
शाखा अिभयतंा, सावर्जिनक बांधकाम िवभाग नायगांव, मडंळ अिधकारी, बरबडा 
व कंुटुर व तलाठी यां यामाफर् त िदनाकं १.०९.२०१५ रोजी वर नमूद ज त 
रेतीसा याची मोजणी केली असता, याम ये १९९२.५० ब्रास वाळूसाठा आढळून 
आला. 
       प्र न भाग -२ म ये नमूद आशयाची तक्रार माचर्, २०१६ म ये प्रा त 
झाली होती. सदर तक्रारी या अनुषंगाने उपिवभागीय अिधकारी, िबलोली यानंी 
गठीत केले या पथकामाफर् त उक्त ज त वाळूसा याची िदनांक ०८/०५/२०१६ रोजी 
पु हा मोजणी केली असता उक्त वाळूसाठा १९४७.६७ ब्रास आढळून आला. 
         संबंिधत तलाठी यांनी उक्त सा यातनू वाळू चोरी जात अस याबाबत 
वेळोवेळी सादर केले या अहवालानसुार संबंिधतांिव द गु हे दाखल कर यात 
आले आहेत. तथािप, प्र ततु प्रकरणी उपिवभागीय अिधकारी, िबलोली 
यां यामाफर् त केले या चौकशीत िललावधारक, तहिसलदार, मंडळ अिधकारी व 
तलाठी यां या संगनमताने सदर रेती सा याची पर पर िव हेवाट लाव याच े
िनदशर्नास आलेले नाही. 
(५) प्र न उ  ावत नाही. 
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----------------- 
  

 
सोलापूर िज यातील शतेकर्यांना िपक िवमा योजनेसाठी भरलेली  

रक्कम न िमळा याबाबत 
(२९) *  ५५२२९   ी.गणपतराव देशमखु (सांगोले) :   स माननीय कृषी मतं्री 
पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) सोलापूर िज यातील सन २०१५-१६ म ये खरीप हंगामाम ये ९५ हजार ४०३ 
शतेक-यांनी व र बी हंगामाम ये १ लाख ७५ हजार शतेक-यांनी िपक िव यासाठी 
६ कोटी इतकी रक्कम भरली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, खरीप व र बी हंगामातील पावसाअभावी िपके न ट होऊनही 
शतेक-यांना िदनांक ८ जून, २०१६ पयर्ंत पीकिव याची रक्कम िमळालेली नाही, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) अस यास, चौकशी या अनुषंगाने शेतक-यांना िपक िव याची रक्कम 
िमळ याबाबत शासनाने कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(५) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 

ी. पांडुरंग फंुडकर : (१) सोलापूर िज हयात रा ट्रीय कृिष िवमा योजना खरीप 
२०१५ म ये १.१० लाख शतेकर्यांनी सहभाग घेवून  ३.५४ कोटी इतका िवमा 
ह ता भरणा केला होता. तर र बी २०१५-१६ म ये १.९१ लाख शतेकर्यांनी 
सहभाग घेवून . ४.४३ कोटी इतका िवमा ह ता भरणा केला होता. 
(२) रा ट्रीय कृिष िवमा योजना खरीप हंगाम २०१५ म ये सोलापूर िज हयातील 
सहभागी १.१० लाख शतेकर् यांपकैी ७५ हजार शेतकर् यांना . ५४.३७ कोटी 
नुकसान भरपाई भारतीय कृिष िवमा कंपनीमाफर् त मंजरू कर यात आली असनू 
िद. २७ त े ३१ मे, २०१६ या दर यान नुकसान भरपाईची रक्कम संबिंधत 
बँकांकड ेभारतीय कृिष िवमा कंपनीमाफर् त जमा कर यात आली आहे. 
        रा ट्रीय कृिष िवमा योजनेअंतगर्त र बी हंगाम २०१५-१६ ची नुकसान 
भरपाई िनि चत कर याची कायर्वाही भारतीय कृिष िवमा कंपनीमाफर् त सु  आहे. 
(३) प्र न उ  ावत नाही. 
(४) प्र न उ  ावत नाही. 
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(५) प्र न उ  ावत नाही. 
----------------- 

  
रा यात िठबक िसचंना वारे शतेी करणारे शेतकरी  

अनुदानापासून विंचत अस याबाबत 
  

(३०) *  ५९३७२   ी.राणाजगजीतिसहं पाटील (उ मानाबाद), ी.अिजत पवार 
(बारामती), ी.राहुल मोटे (परांडा), ी.राहूल कुल (द ड) :   स माननीय कृषी 
मतं्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) रा यातील शतेकरी दु काळाचा सामना करत असताना उपल ध पा यावर 
िठबक िसचंना वारे शतेी करणारे ७१ हजार शतेकरी िठबक िसचंना या 
अनुदानापासुन विंचत अस याची बाब माहे एिप्रल, २०१६ म ये वा यादर यान 
िनदशर्नास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, रा यात २३ िज यात राबिव यात येत असले या रा ट्रीय िठबक 
िसचंन अिभयानांतगर्त सन २०१३-१४ म ये १ लाख ८० हजार १५३ शतेकर्यांनी 
अनुदानासाठी ऑनलाईन अजर् दाखल क न ३३० कोटी पयांची मागणी केली 
असता यापैकी २३१ कोटी पये मंजूर कर यात आलेले असून अ याप ९९ कोटी 
पये प्रलंिबत असताना अनुदान वाटप न झाले या िज यात प्रामखु्याने सतत 

अवषर्णग्र त असले या उ मानाबाद, लातूर तर सोलापूर िज यातील सवार्िधक 
१३ हजार ८३९ शतेकर्यांचा याम ये समावशे आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, प्रधानमतं्री कृषी िसचंन योजनतगर्त सन २०१५-१६ या वषार्साठी 
पुणे िज यातील ६२०० शतेकरी पात्र असून पात्र लाभाथीर्पकैी ३७२४ 
लाभा यार्ंनाच अनुदान उपल ध होणार अस याने उवर्िरत २४७६ लाभा यार्ंना 
अनुदानाअभावी प्र ताव परत कर याचे आदेश मा. सचंालक, फलो पादन, कृषी 
आयुक्तालय, महारा ट्र रा य, पुणे यांनी माहे जनू, २०१६ म ये वा यासमुारास 
िदलेले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) अस यास, याबाबतची चौकशी क न शतेकर्यांना वरीत अनदुान 
िमळ याबाबत शासनाने कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(५) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 

ी. पांडुरंग फंुडकर : (१) व (२) सन २०१३-१४ या वषार्त रा यातील १,७०,५८२ 
शतेकर्यांचे प्र ताव प्रा त झाले. या योजनेसाठी रा य शासनाने सन २०१५-१६ या 
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वषार्त, .३३४.०८ कोटी एवढा िनधी कृिष आयुक्तालयास उपल ध क न िदला.  
सदर िनधी १०९०८३ लाभा यार्ं या बँक खा यावर जमा कर यात आला आहे. 
परंतु ६१,४९९ शतेकर्यांच े .१२९.५२ कोटी रकमेच े प्र ताव प्रलिंबत आहेत. 
याम ये उ मानाबाद, सोलापरू व लातूर या िज यातील .४६.९३ कोटी रकमे या 
१९०३८ एवढया प्र तावाचा समावेश आहे. 
        िनधी उपल धतेनसुार सदर प्र तावांवर पढुील कायर्वाही कर यात येईल. 
(३) व (४) सु म िसचंनाचे प्र ताव ऑनलाईन वीकार यात येतात व उपल ध 
िनधी या मयार्देत प्राथ य क्रमानसुार पूवर्समंती दे यात येते. पूवर्समंती िदले या 
या शतेकर्यांनी सु म िसचंन संचाची उभारणी क न अनदुानासाठी प्र ताव 

सादर केला आहे असेच शतेकरी अनुदानासाठी पात्र ठरतात. यानसुार सन 
२०१५-१६ या वषार्त पुणे िज यात ६१६९ प्र ताव प्रा त झाले. यापकैी उपल ध 
िनधी या मयार्देत ३९५८ लाभा यार्ंना पूवर्संमती दे यात आली. पूवर्समंती िदले या 
अजर्दारांपकैी सु म िसचंन संचाची उभारणी क न अनदुानासाठी प्र ताव सादर 
केले या ३७२४ अजर्दार शतेकर्यां या बँक खा यावर अनुदानाची रक्कम .८.६७ 
कोटी जमा कर यात आली आहे. उवर्िरत अजर्दारां या खा यावर अनदुान वगर् 
कर याची कायर्वाही सु  आहे. 
    पूवर्समंती नसतांना पर पर सु म िसचंन संच बसिवले या शतेकर्यांना 
अनुदान अनुजे्ञय ठरत नाही. 
(५) प्र न उ  ावत नाही. 

----------------- 
  
चारोटी नाका (िज.पालघर) येथील उ डाणपूल बांधकाम भरावासाठी अवैधिर या 

मातीच ेउ ख न होत अस याबाबत 
  

(३१) *  ६०३६२   ी.पा कल धनारे (डहाणू) :   स माननीय महसलू मंत्री 
पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) चारोटी नाका (िज.पालघर) उ डाणपलू बांधकामाकरीता केले या भरावासाठी 
हिरतपट्टी िनयमांचे उ लंघन क न कंत्राटदाराने लाखो ब्रास मातीच ेउ ख न क न 
फक्त २० हजार ब्रास मातीची रॉय टी भ न शासनाचा लाखो पायाचा महसलू 
बुडिवला अस याच ेिदनांक १३ जून २०१६ रोजी वा यासमुारास िनदशर्नास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) अस यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केलेली आहे काय, 
 
 
(३) अस यास, चौकशी या अनुषंगाने कंत्राटदारावर शासनाने कोणती कारवाई 
केली वा कर यात येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 

ी. चंद्रकांत पाटील : (१), (२) व (३) डहाणू तालकु्यातील रा ट्रीय महामागर् 
क्रमांक - ८ वरील चारोटी उ डाणपुलाचे बांधकाम भारतीय रा ट्रीय महामागर् 
प्रािधकरण यां याकडून कर यात येत असून, सदर पुला या कामा या 
अंदाजपत्रकाम ये २३,१८८ ब्रास माती अदंािजत आहे. संबंिधत कंत्राटदार यां या 
मागणीनसुार उपिवभागीय अिधकारी डहाणू तसेच तहिसलदार डहाणू यां याकडून, 
एकूण १८,००० ब्रास माती - मु म या गौण खिनज उ खननाची परवानगी 
दे यात आली आहे. सदर उ खननाची मोजणी केली असता, सबंंिधतांनी एकूण 
१६,९०९.७१ ब्रास माती - मु म या गौण खिनजाच े उ खनन केले अस याच े
आढळून आले आहे. 
(४) प्र न उ  ावत नाही. 

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

आंबेगाव (िज.पुणे) तालुक्यातील अवसरी खुदर् येथ ेबनावट खरेदीखत क न 
अनिधकृत बांधकामे के याबाबत 

  

(३२) *  ५५७१२   ी.सगं्राम थोपटे (भोर), ी.अिमन पटेल (मुंबादेवी) :   
स माननीय महसलू मंत्री पढुील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) आंबेगाव (िज.पणुे) तालुक्यातील अवसरी खुदर् येथे महार वतना या गट 
नं.१,३,१९ व ६ या गटाम ये गावातील काही यक् तींनी अितक्रमण क न 
अनिधकृत बांधकामे केली अस याबाबत येथील नवत ण ढोणे मंडळाने 
मा.महसलू मतं्री यांना माहे जून, २०१६ म ये वा यादर यान लेखी िनवेदना वारे 
तक्रार केलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, गट क्र.१९/५३ या सामाियक के्षत्रावर गावातील दोन यक्तींनी 
अितक्रमण क न महार वतना या जिमनीच ेबनावट खरेदीखत केले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
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(३) अस यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,   
 
 
(४) अस यास, चौकशी या अनुषंगाने महार वतना या जिमनीवर अितक्रमण 
क न अनिधकृत बांधकामे व बनावट खरेदीखत करणार्यांवर शासनाने कोणती 
कारवाई केली वा कर यात येत आहे, 
(५) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 

ी. चंद्रकांत पाटील : (१) अशा आशयाची तक्रार महसलू िवभागास प्रा त झाली 
आहे. 
(२), (३) व (४)  मौजे अवसरी खदुर् येथील स.नं.१९/५३ ही महार वतनाची जमीन 
असून याम ये अिधकार अिभलेखात एकापेक्षा अिधक खातेदारांची न द आहे.  
सदर स.नं. च ेवणर्न पुवीर् ४८/५३ असे होते. फेरफार क्र.१६३२३ िद.०१/०२/१९७१ 
अ वये उक्त जिमनीं या ह तांतरणावरील िनबर्ंध “मुबंई गावची किन ठ वतने 
नाहीशी कर याबाबत अिधिनयम, १९५८” मधील तरतुदीनसुार िद.०८/०४/१९७० 
रोजी शेतसार्या या १० पट रक्कम भ न घेऊन तहसीलदार, आंबेगाव यां या 
िद.३०/०१/१९७१ या आदेशानसुार उठिव यात आले. 
         सदर जिमनी या खातेदारांपैकी ी.िजजाबा नागू ढोणे यांनी 
िद.२२/०९/१९७० रोजी न दणीकृत खरेदीखताने यां या क जातील १ गुंठा के्षत्राची 
िवक्री ी.सदािशव ल मण वायाळ यांना केली. परंतु नजरचुकीने मूळ मालकाच े
नाव उक्त जिमनी या गा.न.नं. ७/१२ वर रािह याने मूळ मालका या िनधनानंतर 
या या वारसांची नावे गा.न.नं.७/१२ वर घे यात आली व या वारसांनी सदर 
जिमनीतून ९१ आर के्षत्र ी.सुिनल देशमखु यांना बेकायदेशीरपणे िद.१५/०३/२०११ 
रोजी न दणीकृत खरेदीखताने िवक्री केली आहे. 
         स.नं.१९/५३ बाबत ी.सुिनल देशमखु यां या नावे झालेले खरेदीखत 
बेकायदेशीर अस याने या खरेदीखतानसुार झालेली फेरफार न द क्र.२१७४३ 
िद.३०/०४/२०११ अपर िज हािधकारी, पुणे यांनी िद.३०/०५/२०१६ या आदेशा वये 
र  केलेली आहे. 
(५) प्र न उ  ावत नाही. 

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

पनवेल नगर पािलकेने (िज.रायगड) सावर्जिनक वापरासाठी राखीव ठेवले या 
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भखूंडावर गहृ संकुलाकरीता सब टेशन उभार याबाबत 

(३३) *  ५४४१९   ी.सुिनल प्रभू (िदडंोशी) :   स माननीय ऊजार् मंत्री पढुील 
गो टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) पनवेल नगर पािलकेने (िज.रायगड) सावर्जिनक वापरासाठी महािवतरण 
करीता राखीव ठेवले या १८१२ चौ.मी. भखंूडावर िवकासक क पत  ेयस साईट, 
पनवेल यांनी भखूंड क्र.४५८, ४५९, ४९१, ४९५ वरील गहृ संकुलाकरीता बेकायदा 
खाजगी सब टेशन उभा न गैर यवहार व अिनयिमतता के या प्रकरणी प्रधान 
सिचव, उजार् िवभाग यानंी एक वषार्पूवीर् चौकशी अहवाल सादर केला आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) अस यास, अहवाल सादर होवनूही शासनाकडून अदयाप कोणतीच कायर्वाही 
कर यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, सदर चौकशी अहवालाच े िन कषर् काय आहेत व यानुसार 
सावर्जिनक सब टेशनकरीता असलेला राखीव भूखडं बेकायदा हडप के या 
प्रकरणी कंत्राटदार, महािवतरणचे संबिंधत अिधकारी आिण चौकशी अहवाल 
दडपून टाकणार् या संबंिधत दोषी अिधकार्यांिव द शासनाने कोणती कारवाई 
केली वा कर यात येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 

ी. चंद्रशखेर बावनकुळे : (१) संचालक (दवस)ू, महािवतरण यांनी यां या    
िद. ०१.१०.२०१५ या पत्रा वये अहवाल सादर केला होता. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) सदरचा अहवाल महािवतरण कंपनीकड े पाठिव यात आलेला असनू पढुील 
कायर्वाहीसाठी कंपनीकडून अहवालाची छाननी सु  आहे. 
(४) प्र न उ  ावत नाही. 

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

अिलबाग (िज.रायगड) तालुक्यात कादंळवनांनी बहरले या पाणथळ जागेवर 
बेकायदेशीर मातीचा भराव टाक याबाबत 

  

(३४) *  ६३८१९   डॉ.पतंगराव कदम (पलसू कडगेाव), ी.नसीम खान 
(चांिदवली) :  स माननीय महसलू मंत्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) अिलबाग (िज.रायगड) तालुक्यातील बेलकड,े नवेदा-वेली, नागावं, अिलबाग-
कु ळ र याशेजारील खाडी, शहाबाज खाडी, रेवस बंदराजवळील िमळकतखार, 
मळा, आवळीपाडा व बागदांडा इ. िठकाणी कांदळवनांनी बहरले या पाणथळ 
जागांवर बेकायदा भराव टाक याचे काम सु  अस याने संपूणर् अिलबाग तालुका 
पा याखाली जा याची िभती िनमार्ण झाली अस याचे माहे जून, 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 पाणथळ जागेवर भराव टाकणार्यांिव द 
शासनाने कोणती कारवाई केली वा कर यात येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 

ी. चंद्रकातं पाटील : (१), (२) व (३) अिलबाग तालुक्यातील मौजे शहाबाज येथ े
मे, २०१६ म ये, बेलकड े येथे मे २०१६ म ये व शहापूर येथ ेमाचर् २०१६ म ये 
माती या अनिधकृत भरावाची प्रकरणे िनदशर्नास आली आहेत. यानसुार 
शहाबाज व बेलकड ेयेथे भराव करणार्यांकडून खुलासा मागिव यात आला असनू, 
सदर खुलासा प्रा त झा यानतंर िनयमानुसार पढुील कायर्वाही कर याच े
संकि पत आहे.  मौजे शहापरू येथे भराव केलेली जागा ग्रामपंचायती या ता यात 
अस याने, सबंंिधतांिव द िनयमानसुार कारवाई कर याचे िनदेश ग्राम िवकास 
अिधकारी/ग्रामसेवक, ग्रामपचंायत शहापूर यांना दे यात आले आहेत. तथािप, 
कांदळवनांनी बहरले या पाणथळ जागेवर भराव के याचे आढळून आले नाही. 
तसेच, नवेदर-वेली, नागांव, कु ळ, रेवस बदंराजवळील िमळकतखार, मळा, 
आवळीपाडा व बागदांडा या िठकाणी बेकायदा भराव टाक याचे काम सु  
अस याच ेिनदशर्नास आले नाही. 
(४) प्र न उ  ावत नाही. 

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

मावळ (िज.पणेु) तालुक्यात बांधकामासाठी दगड, माती व खडीचे  
बेकायदेिशरिर या उ खनन होत अस याबाबत 

  

(३५) *  ६४४२४   ी.संजय (बाळा) भेगड े (मावळ) :   स माननीय महसलू 
मतं्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मावळ (िज.पुणे) तालुक्यात बांधकामासाठी आव यक असणार्या दगड, माती 
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व खडीसाठी मो या प्रमाणात बेकायदा उ खनन सु  आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, मावळ तालुक्यात िदनांक २३ जलूै, १९८९ रोजी भाजे व    
िदनांक १९ नो हबर, २०१४ रोजी नायगाव येथे ड गराचा कडा कोसळून जीिवत 
हानी झाली होती, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) अस यास, चौकशी या अनुषंगाने दगड, माती व खडीच े बेकायदा उ खनन 
करणार्यांवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा कर यात येत आहे, 
(५) नस यास, िवलंबनाची कारणे काय आहेत ? 

ी. चंद्रकांत पाटील : (१) मावळ तालुक्यात गौण खिनजा या अवैध उ खनन व 
वाहतूकीची काही प्रकरणे टो प तीस आलेली आहेत. गौण खिनजा या अवधै 
उ खनन व वाहतूकीस आळा घाल यासाठी तालकुा तरावर दक्षता पथक गठीत 
कर यात आले असून, सदर पथकाने वेळोवेळी केले या तपासणीत मावळ 
तालुक्यात, सन २०१५-२०१६ म ये एकूण ३३७ प्रकरणात पये ४४.४१ लाख व 
एिप्रल २०१६ ते जनु २०१६ या कालावधीत ५ प्रकरणात पये ५१,२४०/- एवढी 
दंडाची रक्कम वसलू कर यात आली आहे. 
(२), (३) व (४) मावळ तालुक्यातील मौजे  भाजे येथ े िदनांक २३ जुल,ै १९८९ 
रोजी अितवृ टीमुळे दरड कोसळून ३८ यक्ती व २५ ते ३० जनावरांचा मृ य ू
झाला होता. तसेच मौजे नायगांव येथे िदनांक १९ नो हबर, २०१४ रोजी गट नंबर 
२५ म ये िवकासकामाफर् त र या या कडलेा संरक्षक िभतंीचे काम चाल ूअसताना 
यालगतचा ड गराचा काही भाग िभतंीवर कोसळून एका मजरूाचा  मृ य ूझाला 
होता.     
       सदर घटनेनंतर केले या पाहणीत िवकासकाने, मौजे नायगांव येथील 
गट नंबर २५ म ये सपाटीकरण कर यासाठी सन २०१२-२०१४ या कालावधीत 
िरतसर वािम वधन भ न उ खननास िदले या परवानगीपेक्षा जा त उ खनन 
के याच े िनदशर्नास आ याव न, संबंिधत िवकासकावर दंडा मक कारवाई क न, 
दंडाची रक्कम पये ५,६२,४००/- व वामी वधनाची रक्कम पये १,४०,६००/- 
वसलू कर यात आली आहे. 
(५) प्र न उ  ावत नाही. 

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

मौजे ताडगाव (ता.मोहाडी, िज.भंडारा) येथील ‘झुडपी जगंल’ वगीर्करणातील 
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जिमनीवरील अितक्रमण िन कािसत कर याबाबत 

(३६) *  ६४४६८   ी.चरण वाघमारे (तमुसर), ी.राजेश काशीवार (साकोली), 
ी.िवजय रहांगडाले (ितरोडा) :   स माननीय महसलू मंत्री पुढील गो टींचा 

खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे ताडगाव (ता.मोहाडी, िज.भंडारा) येथे ‘झुडपी जगंला’ किरता राखीव 
जिमनीवर सु  असलेले अितक्रमण िन कािसत कर याबाबत त कालीन 
तहसीलदार या याकड े वारंवार तक्रार देऊनही अितक्रमणािवरोधी अदयापपयर्त 
कोणतीच  कायर्वाही  कर यात आली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, अितक्रमण करणार्यास मदत करणार्या महसूल अिधकार्यांची 
चौकशी क न कारवाई कर यासाठी थािनक लोकप्रितिनधींनी मा.महसलू मंत्री व 
प्रधान सिचव, महसलू यांचकेड े िदनांक २६ एिप्रल, २०१५ रोजी वा यासमुारास 
तक्रार केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) अस यास, चौकशी या अनुषंगाने अितक्रमण करणार्यांवर व यांना मदत 
करणार्या अिधकार्यांवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा कर यात येत आहे, 
(५) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ?     

ी. चंद्रकातं पाटील : (१), (२), (३), (४) व (५) मौजे ताडगाव (ता.मोहाडी, 
िज.भंडारा) येथे “झुडपी जगंल” या वगीर्करणात मोडणार्या “सरकार” या 
नावावरील जिमनीवर १२ लोकांनी अितक्रमण केले होते. सदर अितक्रमणधारकांना 
प्र येकी . १०००/- दंडाची रक्कम शासनाकड ेभरणा कर यास व १५ िदवसात 
अितक्रमण खाली कर यास तहिसलदार,  मोहाडी यांनी आदेशीत केले व 
यानसुार अितक्रमणधारकांकडून सदर रक्कम शासनाकड ेजमा कर यात आली 
आहे. उक्त १२ अितक्रमणधारकांपैकी ११ अितक्रमणधारकांनी अितक्रमण खाली 
केले आहे, परंतु एका अितक्रमणधारकांने मौजे ताडगाव येथील शासकीय झुडपी 
जंगल गट क्र. ९७ (आराजी १.४० हे.आर) या जिमनीवरील अितक्रमण अ याप 
खाली केले नाही. यामुळे या यािव द्ध पोिलस टेशन आंधळगाव येथे फौजदारी 
िफयार्द दाखल क न, दोषारोपपत्र दाखल कर यात आले आहे. सदर प्रकरण  मा. 
प्रथम ेणी याय दंडािधकारी मोहाडी यांचे यायालयात यायप्रिव ट आहे. 
        प्र न भाग २ म ये नमूद के यानुसार थािनक लोकप्रितिनधी यांनी 
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सदर अितक्रमण थांबिव याची कायर्वाही तहिसलदार यांनी न के यामळेु 
यां यािव द्ध कारवाई कर याची तक्रार एिप्रल २०१५ म ये केली होती. तथािप 
वरील व तुि थती पाहता प्र नाधीन अितक्रमणाबाबत कायर्वाही कर यात आली 
आहे. 

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

मखेुड (िज.नांदेड) तालुक्यातील लडी प्रक पा या  
धरणग्र तांच ेपुनवर्सन कर याबाबत 

  

(३७) *  ५८२५३   ीमती अिमता च हाण (भोकर), ी.डी.पी.सावतं (नांदेड 
उ तर), ी.वसतंराव च हाण (नायगांव) :   स माननीय जलसंपदा मतं्री पढुील 
गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मखेुड (िज.नांदेड) तालुक्यात होत असले या आतंररा यीय लडी प्रक पाचे 
काम मागील अनेक मिह यापासून धरणग्र तांनी बंद पाडले अस याच ेमाहे मे, 
२०१६ म ये वा यादर यान िनदशर्नास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, जोपयर्ंत लडी धरणातील धरणग्र तां या माग या व यांचे योग्य 
जागी पनुवर्सन होणार नाही तोपयर्ंत लडी धरणाचे काम बंद पाड याचा िनणर्य 
सिमतीचे अ यक्ष व उपा यक्ष यांनी घेतला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, लडी धरणातील धरणग्र तां या माग या व यांचे योग्य जागी 
पुनवर्सन कर याबाबत शासनाने कोणती  कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 

ी. िगरीष महाजन : (१) होय. 
       प्रक पा या धरणाचे काम िद. ६/४/२०११ पासून बंद आहे. 
(२) होय.  
(३) प्रक पा या बुडीत के्षत्रातील १२ गावठाणांचे पुनवर्सन ११ िठकाणी करावयाचे 
असून ५ िठकाणी नागरी सुिवधांची कामे प्रगत आहेत. २ प्रकरणी िनिवदा 
कायर्वाही प्रगत असनू ४ प्रकरणी भूसंपादन कायर्वाही प्रगत आहे. 
       प्रक पग्र तां या माग यांसंदभार्त मा.मखु्यमंत्री, महारा ट्र रा य यां या 
अ यक्षतखेाली िद. २२/८/२०१४ रोजी बठैक संप न झाली.  यात  प्रथमत:  ६ 
गावठाणात पनुवर्सन पूणर् करावे, उवर्िरत ४ गावठाणांची जागा िनि चत क न 
मुक्रमाबाद वगळता सवर् गावांचे पुनवर्सन कर यात याव,े  धरणात अशंत: 
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पाणीसाठा िनमार्ण करावा, असे ठरले.  तसेच धरणग्र तां या माग यांचा 
सहानभुतूीपवूर्क िवचार कर याचेही ठरले. 
(४) प्र न उ  ावत नाही. 

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

 
 
 

सांगोले व पढंरपूर (िज.सोलापूर) तालुक्यात वादळामुळे िव यतु पोल व 
ट्रा सफॉमर्र कोसळून वीज परुवठा खिंडत झा याबाबत 

  

(३८) *  ५५२९२   ी.गणपतराव देशमखु (सांगोले) :   स माननीय ऊजार् मंत्री 
पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) सांगोले व पंढरपूर (िज.सोलापूर) तालुक्यातील भाळवणी गटातील १५ 
गावाम ये माहे मे व जून, २०१६ म ये वा यादर यान आले या वादळामळेु 
अनेक गावातील २५० पेक्षा जा त िव यतु पोल व ट्रा सफॉमर्र कोसळ यामुळे 
वीज पुरवठा खंिडत झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, याबाबत तथेील ग्राम थानंी व लोकप्रितिनधीनंी वारंवार तक्रारी 
क नही वीज पुरवठा खंिडत झाले या गावातील िव युत पोल व ट्रा सफॉमर्र 
अदयापयर्ंत बसिव यात आलेले नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, उक्त प्रकरणी चौकशी क न पडलेले िव यतु पोल व  ट्रा सफॉमर्र 
बसिव यात येऊन वीज पुरवठा पवूर्वत कर याबाबत शासनाने कोणती कायर्वाही 
केली वा कर यात येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 

ी. चंद्रशखेर बावनकुळे : (१) होय, हे खरे आहे. 
माहे मे व जनू, २०१६ म ये आले या वादळ-वारे व पाऊस यामुळे सागंोले 
तालुक्यात ४६६ िव यतु पोल व २ ट्रा सफॉमर्र कोसळले व पंढरपरू तालुक्यातील 
भाळवणी गटातील १५ गावांम ये ६० िव युत पोल व १ ट्रा सफॉमर्र 
कोसळ यामुळे सदर भागातील वीज पुरवठा खंडीत झाला होता. 
(२) व (३) हे खरे आहे. 
आप तीनतंर वरीत उपरोक्त पिरसरातील पोल व ट्रा सफॉमर्र यां या 
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पुनर्उभारणीच ेकाम महािवतरण कंपनीकडून यु द पातळीवर हाती घे यात आले 
आहे. सांगोले तालुक्यातील कोसळले या ४६६ िव यतु पोलपकैी ३९८ पोल व २ 
ट्रा सफॉमर्र यां या पुनर्उभारणीचे काम पणूर् झाले आहे व या पिरसरातील वीज 
पुरवठा सुरळीत कर यात आला आहे. उवर्िरत ६८ पोल उभारणीचे काम 
प्रगतीपथावर आहे. 
 

तसेच भाळवणी गटातील १५ गावातील सवर् ६० िव यतु पोल व १ 
ट्रा सफॉमर्र यां या पुनर्उभारणीचे काम पणूर् झाले असनू या भागातील वीज 
पुरवठा पूवर्वत कर यात आला आहे. 
(४) प्र न उ  ावत नाही. 

----------------- 
  
  
िवधान भवन :   डॉ. अनंत कळसे 
मुंबई.   प्रधान सिचव, 

महारा ट्र िवधानसभा 
________________________________________________________ 
मदु्रणपूवर् सवर् प्रिक्रया महारा ट्र िवधानमंडळ सिचवालया या संगणक यतं्रणेवर 

मदु्रण: शासकीय म यवतीर् मदु्रणालय, मुबंई. 


