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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

गुरुिार, हदनाांि ०७ एवप्रल, २०१६ / चैत्र १८, १९३८ ( शिे ) 
  
(१) महसूल, पनूिवसन ि मदत िायव, भूिां प 

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

 

याांचे प्रभारी विभाग 

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

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

प्रश्नाांची एिूि सांखया - ४२ 
------------------------------------- 

  
परळी औष्ष्ट्िि विद्यतु िें द्रात २.२५ लाख टन िोळसा पडून असल्याबाबत 

  

(१) *  ४९५८३   श्री.रािार्गर्ीतससांह पाटील (उ्मानाबाद) :   सन्माननीय 
ऊर्ाव मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) परळी औष्षिक विद्युत कें द्र पाण्याअभािी बींद असल्याने िीज कें द्रात िापरा 
अभािी २.२५ लाख ्न कोळसा पडून असल्याची बाब माहे फेब्रिुारी, २०१६ मध्ये 
िा त्यादरम्यान ननदर्शनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िापराअभािी पडून असलेल्या कोळर्ाची िातािरिातील घ्काींर्ी 
सींपकश  होऊन राख होत असल्याने र्ासनाचे लाखो रूपयाींचे नकुसान होत आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, परळी औष्षिक विद्यतु कें द्रात कोळसा उचलण्याची यींत्रिाच 
नसल्याने लाखो रूपयाींचा कोळसा पडून आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, सींच बींद असल्यामुळे पडून असलेला कोळसा उचलण्याची यींत्रिा 
बसवििे, इतर कें द्रासा व िापर होिे अािा थाााननक उद्योजकाींना विरी क करिे 
इत्यादी मागण्या होत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरिी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(६) असल्यास, चौकर्ीच्या अनुषींगाने पडून असलेल्या कोळर्ाच्या 
व्यिथााापनासा व दलुशक्ष करिाऱ्या सींबींधित अधिकाऱ्याींिर र्ासनाने कोिती 
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(७) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१)  होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
      सदर कोळर्ाचा सा ा ननयोष्जतररत्या व्यिष्थाा तपिे डोझरव्दारे एकत्रत्रत 
करुन कॉम्पॅक््रव्दारे दाबनू (compress), रचून  ेिलेला आहे. त्यामुळे अींतगशत 
ज्िलनाला प्रनतबींि झालेला आहे. तसेच अष्ननर्मन विभागामाफश त ननयममतपिे 
पाण्याचा मारा करण्यात येत असल्यामुळे राख ननमाशि होण्यास प्रनतबींि झाला 
आहे. 
(३) हे खरे आहे. 
परळी औष्षिक विद्यतु कें द्रातील कोळसा हाताळिी विभागाची रचना ही फक्त 
कोळसा उतरिनू घेण्यासा वच आहे. 
(४) हे खरे नाही, 
(५) परळी औष्षिक विद्युत कें द्रात कोळसा उचलण्यासा व यींत्रिा बसविण्याचे 
प्रथातावित नाही. तसेच इतर कें द्रात कोळर्ाचा िापर करण्यासा व िा कोळर्ाच्या 
खरेदीबाबत थाााननक उद्योजकाींकडून कोितीही मागिी करण्यात आलेली नाही.  
(६) ि (७) कें द्रीय विद्यतु प्राधिकरिाच्या (CEA) मागशदर्शक तत्िानुसार  
कोळर्ाचा सा ा हा २० ददिस पुरेल  एिढा  ेििे आिश्यक आहे. सध्या परळी  
येाे १९ ददिस पुरेल एिढा सा ा आहे. सदर कोळर्ाच्या सा याचे पुढील २ ते ३ 
मदहने व्यिष्थाा तरीत्या जतन करुन आगामी पािसाळयामध्ये परळी औष्षिक 
विद्युत कें द्रातच िीज ननममशतीसा व िापरण्याचे ननयोजन आहे. 

----------------- 
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िरुड (ष्र्. अमरािती) तालुक्यामध्ये गौि खननर्ाचे उत्खनन होत असल्याबाबत 

(२) *  ४७०१४   प्रा.विरेंद्र र्गताप (धामिगाि रेल्िे) :   सन्माननीय महसूल 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) िरुड (ष्ज. अमरािती) तालुक्यामध्ये गौि खननजाच्या उत्खननािर बींदी 
असताना महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्याींच्या दलुशक्षामुळे तथाकर सराशसपिे मोठ्या 
प्रमािात गौि खनीजाचे उत् खनन करुन त्याची रात्रीच् या िेळी िाहतकू करीत 
असल् याने र्ासनाचा लाखो रुपयाींचा महसूल बडुत असल् याचे माहे ्क् ्ोबर, 
२०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरिी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकर्ीच्या अनषुींगाने गौि खननजाच् या उत् खननाला आळा 
घालण्याबाबत तसेच सींबींधित दोषी अधिकाऱ्याींविरुद्ध कारिाई करण्याबाबत 
र्ासनाने कोिती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 

श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२) ि (३) िरुड तालुक्यात गौि खननजाींच्या अिैि 
उत्खनन ि िाहतूककस आळा घालण्यासा व भरारी पाके नेमण्यात आली असून 
सदर पाकाींमाफश त माहे ्क््ोबर, २०१५ मध्ये १० िाहनाींिर दींडात्मक कारिाई 
करुन रु. १,३६,०००/- इतका दींड िसूल करण्यात आला आहे. 
    तसेच सन २०१५-१६ मध्ये िरुड तालुक्यात गौि खननजाच्या अििै  
उत्खनन/िाहतकुकच्या एकूि ७६ प्रकरिाींत रु. १४,५२,४२७/- इतका दींड िसूल 
करण्यात आलेला आहे ि ३ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
गुहागर (ष्र्.रत्नाधगरी) शहरातील विद्यतु िेबल  

भूसमगत िरण्याच्या प्र्तािाबाबत 
(३) *  ४८९६७   श्री.भा्िर र्ाधि (गुहागर) :   सन्माननीय ऊर्ाव मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) गुहागर (ष्ज.रत्नाधगरी) र्हरातील हद्दीमध्ये माहे सन २००९ मध्ये झालेल्या 
फयान िादळात ि समुद्राच्या खार् हिेमुळे असींख्य िीज खाींब कोसळून नकुसान 
झाले असल्याने थाााननक लोकप्रनतननिीींनी जममनीखालून केबल ्ाकण्याची 
मा.उजाश मींत्री याींचेकड ेमाहे जानेिारी २०१६ च्या पदहल्या सप्ताहात ननिेदनाद्िारे 
मागिी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, जममनी खालून केबल ्ाकिे हा एकमेि पयाशय असल्याने 
महावितरि कीं पनीकड े मींजुरीसा व पा विलेला पररपिूश प्रथाताि र्ासनाच्या 
विचारािीन आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रथातािाला मींजुरी देण्याबाबत र्ासनाने कोिती कायशिाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे. थाााननक लोकप्रनतननिीींनी मा.ऊजाश 
मींत्री याींच्याकड ेददनाींक ८.२.२०१६ रोजी  ननिेदन पत्र ददलेले आहे. 
(२) राषरीय िादळ भय उपर्मन (NCRMP) या योजनेंतगशत उपरी तारमागश 
भूममगत करिे, रोदहत्र ेउींच ष्प्लींन्ािर बसवििे तसेच विद्यतु ग्राहकाींच्या सष्व्हशस 
िायर भूममगत करिे इत्यादी कामाचा समािेर् असून या योजनेमध्ये 
महाराषराच्या समुद्र ककनारपट्टीलगतच्या चार ष्जल्हयातील एकूि १२ द कािचे 
प्रथाताि मदत ि पुनशिसन विभागाकड ेसादर करण्यात आले होते. यामध्ये गुहागर 
या द कािचा समािेर् आहे. 
(३) राषरीय िादळ भय उपर्मन (NCRMP) या योजनेसा व कें द्र र्ासनाने    
रु. २०० को्ीचा ननिी महावितरिसा व मींजूर केला असून जागनतक बँकेने १२ 
प्रथातावित द कािाींपैकक रत्नाधगरी (ष्ज.रत्नाधगरी), अमलबाग (ष्ज.रायगड) ि 
सातपा्ी (ष्ज.पालघर) या तीन द कािाींची ननिड केली आहे. त्यामध्ये 
गुहागरच्या प्रथातािाचा समािेर् नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

लातूर ष्र्ल््यातील दषु्ट्िाळ आणि पािीटांचाईमुळे  
गाििरी ्थलाांतरीत होत असल्याबाबत 

  

(४) *  ५२७६३   श्री.असमत विलासराि देशमुख (लातूर शहर) :   सन्माननीय 
पुनिवसन ि मदत िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) लातूर ष्जल््यातील सुमारे ५०,००० गािकरी  दषुकाळसदृश्य पररष्थााती आणि 
त्यामुळे ननमाशि झालेल्या भीषि पािी ी्ंचाईच्या समथायेमुळे थाालाींतरीत होत 
असल्याचे माहे फेब्रुिारी, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सुमारे १,६४० ्ँकर मरा िाड्यातील ष्जल््यात पािीपुरि ा करत 
असून त्यापकैक सिाशत कमी म्हिजे फक्त १६६ ्ँकर लातूरला पािीपुरि ा करत 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पुिे आणि औरींगाबाद येाे मोठ्याप्रमािािर थाालाींतर झाले 
असून दषुकाळ, चारा ी्ंचाई तसेच पािी ी्ंचाई या समथाया सोडविण्याबाबत 
र्ासनाने कोिती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
ी्ंचाई पररष्थाातीत वपण्याच्या पाण्याची ननकड विचारात घेऊन ्ँकर पुरविण्याचे 
अधिकार र्ासन ननिशय ददनाींक २३.२.२०१६ नुसार सींबींधित तहसीलदार याींना 
देण्यात आलेले आहेत. 
(३) सद्य:ष्थाातीत लातूर ष्जल््यात एकूि ३ चारा छािण्या सुरु असून त्यामध्ये 
एकूि १३४९ जनािरे दाखल करण्यात आली आहेत. तसेच आिश्यकतेनुसार ि 
मागिीनुसार चारा छािण्या मींजूर करण्याचे प्रथाताि प्राप्त झाल्यास कायशिाही 
करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
रार्ूरा (ष्र्.चांद्रपूर) शहरालगतच्या सव्हे क्र.१४९ मधील भूखांडाची महसूल 

विभागािडून िरण्यात आलेली मोर्िी 
(५) *  ५१७४४   श्री.सुरेश धानोरिर (िरोरा) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मौजा राजूरा (ष्ज.चींद्रपूर) र्हरालगतच्या सव्हे री . १४९ मिील जममनीची 
मोजिी भूमम अमभलेख ि महसूल विभागाने ददनाींक १५ ि १६ जानेिारी, २०१६ 
रोजी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मोजिीसा व तयार केलेल्या दथातऐिजानुसार सव्हे नीं.१४९/४/२ 
मिील १.६२ हे.आर., सव्हे नीं. १४९/१० मिील ३.०६ हे.आर., सव्हे नीं.१४९/११/२ 
मिील २.०२ हे.आर, १४९/३ मिील ०.७८ हे.आर, सव्हे नीं.१४९/१४ मिील १.८२ 
हे.आर. सव्हे नीं.१४९/१५ अ मिील २.११ हे.आर. सव्हे नीं. १४९/१५ ब मिील २.०२ 
हे.आर. सव्हे नीं.१४९/१६ मिील ०.६२ हे.आर. जममन र्हरातील िनाढयाींच्या 
नािाने असल्याचे ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त जममन आददिासीींना िा्प केल्यानींतर सरकार जमा झाली 
असताींना ही जममन गैरआददिासीींच्या नािाने देण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरिी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकर्ीच्या अनषुींगाने दोषी असिाऱ्या सींबींधिताींविरुद्ध र्ासनाने 
कोिती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 

श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२), (३), (४), (५) ि (६) मौजा राजूरा येाील 
र्ासककय भुखींड सव्हे री .१४९ चे िेगिेगळे पो् दहथासे असून सदर भूखींडाची 
मोजिी ददनाींक १५.०१.२०१६ ते दद.२२.०२.२०१६ या कालाििीत झालेली आहे. 
सव्हे री . १४९ चे प्रश्नाधिन ८ पो् दहथासे िेगिेगळया ८ व्यक्तीींना िा्प 
करण्यात आले आहे. उक्त ८ व्यक्तीींपकैक २ व्यक्ती आददिासी असून अन्य ६ 
व्यक्ती गैरआददिासी आहेत. सदर िा्प करण्यात आलेली जमीन किीही र्ासन 
जमा करण्यात आलेली नाही. 
          स.री .१४९/११/२ (क्षेत्र २.०२ हेक््र) ही जमीन िा्पाद्िारे श्री मलका 
सोयाम या आददिासीस ममळाली होती. त्याींनी सदर जमीन श्री. सुरेर् र्ींकर 
मसडाम या आददिासीस विरी क केली. श्री. मसडाम याींनी सदर जममनीची अपर 
ष्जल्हाधिकारी, चींद्रपूर याींच्याकडून अकृवषक मींजूरी घेऊन ि लेआऊ् ्ाकून 
प्लॉ्स   ची विरी क केली आहे. 
         स.री . १४९/१४ क्षेत्र १.८२ हेक््र ही जमीन िा्पाचे आिारे श्रीमती 
वपसी ज. ककसना गोंड या आददिासीस ममळाली होती त्याींनी सदर जमीन श्री. 
मािि पींिारे या आददिासीस विरी क केली. श्री पींिारे याींनी सदर जममनीची अपर 
ष्जल्हाधिकारी, चींद्रपूर याींच्याकडून अकृवषक मींजूरी घेऊन ि लेआऊ् ्ाकून 
प्लॉ्स   ची विरी क केली आहे. 
          िरील दोन्ही प्रकरिी ष्जल्हाधिकारी चींद्रपूर याींनी अपर ष्जल्हाधिकारी 
याींचे अकृवषक परिानगी सींबिी आदेर् दद.२४.०६.२०१३ रोजी रद्द केले होते. सदर 
दोन्ही जममनीबाबतच्या अपील प्रकरिी अपर आयुक्त, नागपूर याींनी 
ष्जल्हाधिकारी चींद्रपूर याींचे सदर आदेर् रद्द करुन अपर ष्जल्हाधिकारी, चींद्रपूर 
याींचे आदेर् कायम केले आहेत. 

----------------- 
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चांद्रपूर औष्ष्ट्िि िीर् ननसमवती िें द्राला िाहतिू िां त्राटदाराने  
िोळश्याऐिर्ी मातीची चुरी पाठविल्याबाबत 

  

(६) *  ४५०२९   श्री.ओमप्रिाश ऊफव  बच्चू िडू (अचलपूर) :   सन्माननीय 
ऊर्ाव मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) चींद्रपूर औष्षिक िीज ननममशती कें द्राला िेथा्नश कोल्ड कफल्ड मल.च्या कोळसा 
खािीतनू रान्सपो श्र कीं पनीने खापरी कोल डपेो येाे कोळश्याऐिजी मातीची चुरी 
पा विण्यात आल्याचे ददनाींक १६ डडसेंबर २०१४  रोजी िा त्यासुमारास ननदर्शनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कीं पनीने कोळर्ाची परथापर विरी क करुन िीज ननममशती कें द्राला 
फक्त मातीची चुरी पुरविल्यामुळे िीज ननममशतीत घ् होत असून इींिन 
अधिभाराचा अनािश्यक भार ग्राहकाींिर पडत असल्याने या प्रकरिी 
लोकप्रनतनीिी,अचलपूर याींनी मा. उजाश मींत्री याींना ददनाींक २३ डडसेंबर २०१४ रोजी 
िा त्यासुमारास चौकर्ी करण्याची ननिेदनाद्िारे मागिी केली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरिी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकर्ीच्या अनुषींगाने र्ासनाने िेथा्नश कोल्ड कफल्ड मल. 
कीं पनीिर कोिती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) ि (४) सदर प्रकरिार्ी िेथा्नश कोल कफल्ड मल. कीं पनीचा सींबींि नाही. 
सींबींधित कोळसा िाहतूक कीं त्रा्दाराचे कीं त्रा् महाननममशती कीं पनीने रद्द केले असून 
सदर कीं त्रा्दाराला चींद्रपूर औष्षिक िीज ननममशती कें द्राच्या कोळसा िाहतकू 
ननविदेतनू बाद केले आहे. तसेच फेरफार झालेल्या कोळर्ाची दींडासदहत रक्कम 
कायश आदेर्ातील तरतदुीनुसार सदर िाहतूक कीं त्रा्दाराकडून िसूल केली आहे. 

सदर प्रकरिी पोमलसाींनी चौकर्ी करुन एकूि ९ (नऊ) जिाींिर 
आरोपपत्र दाखल केले असून सदर प्रकरि न्यायप्रविष् आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
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मौर्ा पुसदा, धचखनापूर ि वपांडिेपार (ता.रामटेि, ष्र्.नागपूर) येथील बािनथडी 
प्रिल्पबाधीत गािाांचे पुनिवसन िरण्याबाबत 

  

(७) *  ५१६३५   श्री.डड मल्लीिार्ूवन रेड्डी (रामटेि) :   सन्माननीय पनुिवसन 
ि मदत िायव मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) मौजा पसुदा, धचखनापरू ि वपींडकेपार (ता.राम्ेक, ष्ज.नागपूर) येाील 
बािनाडी प्रकल्प बािीत  गािाींचे पुनिशसन प्रकरी या सन २०१२ पासून सुरु असून 
प्रर्ासनाने ददलेले आश्िासन न पाळल्याने या प्रकल्पग्रथाताींचे अद्यापही पनुिशसन 
झाले नसल्याचे माहे जानेिारी २०१६ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदर्शनास आले, हे 
खरे आहे, 
(२) असल्यास, उक् त प्रकल्पग्रथाताींनी महसूल विभागाकडील जमीन देण्याची ि 
प्रकल्पवपडीताींच्या मुलाला र्ासककय नोकरीत सामािून घेण्याची ि इतर सुवििा 
देण्याची मागिी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरिाची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकर्ीअींती महसूल विभागाकडील जमीन देण्याची ि 
प्रकल्पवपडीताींच्या मुलाला र्ासककय नोकरीत सामािून घेण्याची ि इतर सुवििा 
देण्याबाबत र्ासनाने  कोिती  कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) हे खरे नाही. 
बािनाडी प्रकल्पाींतगशत नागपूर ष्जल््याचे राम्ेक तालुक्यातील मौजा पुसदा, 
धचखनापूर, वप ींडकेपार, मुरझड, ि मसतेपार ्ोला या बाधित गािाींचे पनुिशसन 
मौजा धचचदा, रमजान घो्ी, ्ाींगला ि वपींडपेार (उच्च पातळी) येाे करण्यात 
आलेले आहे.बािीत गािातील अनुरी मे २३९, ३०, १५२, २३ ि ३ अश्या एकूि 
४४७ बािीत कु्ूींब पयाशयी गाि ािात थाालाींतरीत झालेले आहेत.पयाशयी 
गाि ािात १८ नागरी सुवििा पुरविण्यात आलेल्या आहेत. 
(२), (३) ि (४) हे खरे आहे 
प्रकल्पबाधिताींनी जममनीच्या मोबदल्याचे रकमेची उचल केलेली आहे.६५ ्क्के 
रकमेची उचल न करता पयाशयी र्ते जमीनीची मागिी न केल्यामुळे जमीन देिे 
र्क्य नाही. 
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बािनाडी प्रकल्पातील एकुि १६५ प्रकल्पग्रथाताींना प्रकल्पग्रथात दाखले ननगशमीत 
करण्यात आलेले आहेत.र्ासन ननिशय दद.२७/१०/२००९ अन्िये प्रकल्पग्रथाताींच्या 
नेमिकूा जाहीरात देिनू सींबींिीत पदाचा सेिाप्रिेर् ननयमानुसार उमेदिाराची 
पात्रता तपासून ि थापिाश पररक्षदे्िारे गुिित्तेनुसार करण्यात येतात. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
अमरािती ष्र्ल््यात रान्ससमशनचे टॉिसव बसिताना  

शेति-याांच्या शेतीचे झालेले नुिसान 

(८) *  ५२९९७   डॉ.अननल बोंड े (मोशी) :   सन्माननीय ऊर्ाव मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) अदािी पॉिर तसेच महाराषर ईथा्नश पॉिर मलमम्ेड (ष्ज. अमरािती) या 
कीं पन्या रान्सममर्नचे ्ॉिसश बसिताना र्तेकऱ् याींच्या रे्तीची नासिुस करीत 
असल्याची तरी ार थाााननक लोकप्रनतननिीींनी मा. उजाश मींत्री याींचेकड े ददनाींक १७ 
माचश, २०१५ रोजी िा त्यासुमारास केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, र्ेतकऱ् याींच्या जममनीिर ्ॉिसश बसिताना र्ेतकऱ्याींची परिानगी 
घेण्यात येत नसून त्याच्या झालेल्या जममनीची कोितीही नकुसान भरपाई 
देण्यात येत नाही असे तरी ारीत नमुद करण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरिी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय , 
(४) असल्यास, चौकर्ीच्या अनषुींगाने रे्तकऱ् याींना नकुसान भरपाई देण्याबाबत 
र्ासनाने कोिती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) होय हे खरे आहे. 
(२) होय हे खरे आहे. 
(३) ि (४) बाधित र्ेतकऱ्याींना मनोऱ्याने व्यापलेल्या जममनीचा मोबदला र्ासन 
ननिशय ऊजाश विभाग ददनाींक १ नोव्हेंबर, २०१० अनुसार देण्याबाबत तसेच रे्त 
वपकाींच्या/फळझाींडाच्या नकुसानीची भरपाई र्ासनाच्या सींबींधित विभागाकडून 
मूल्याींकन करुन घेऊन त्यानुसार अदा करिेबाबत सींबींधित विद्यतु 
पारेषि कीं पन्याींना ननदेर् देण्यात आले आहेत. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
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दौलताबाद (ष्र्.औरांगाबाद) येथे फोटो ररडीांग न घेता र्ा्तीचे  
िीर् देयिे देिनू ग्राहिाांची िेलेली फसिििू 

  

(९) *  ५२६२२   श्री.विर्य िडटे्टीिार (ब्रम्हपूरी) :   सन्माननीय ऊर्ाव मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) दौलताबाद (ष्ज.औरींगाबाद) येाे गेल्या एक िषाशपासून महावितरि कीं पनीच्या 
ितीने ननयुक्त केलेल्या फो्ो ररडीींग घेिारा कीं त्रा्दार माहे एवप्रल २०१५ ते 
नोव्हेंबर २०१५ या कालाििीमध्ये आला नसल्यामुळे महावितरि कीं पनीच्या 
ितीने मनमानी पध्दतीने जाथातीचे िीज देयके ग्राहकाींना पा विण्यात आली 
असल्याची मादहती ददनाींक २५  फेब्रिुारी, २०१६ रोजी िा त्यासुमारास ननदर्शनास 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उक्त प्रकरिी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकर्ीच्या अनषुींगाने जाथातीची विज देयके पा वििाऱ्या सींबींधित 
अधिकाऱ्याींिर र्ासनाने कोिती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची सिशसािारि कारिे काय आहेत ? 

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) अींर्त: खरे आहे. मे. कुलथािाममनी मदहला बचत 
ग्,औरींगाबाद या कीं त्रा्दाराने सदर कालाििीमध्ये ६३.९२% ग्राहकाींचे मम्र 
िाचन केल्यामुळे त्याींना मम्र िाचनाप्रमािे ि उिशररत ग्राहकाींना त्याींच्या सरासरी 
िीज िापरानसुार िीज देयके ददली आहेत. 
(२) सदर प्रकरिी महावितरि कीं पनीमाफश त चौकर्ी करण्यात आली आहे. 
(३) महावितरि कीं पनीकडून सदर कीं त्रा्दाराकडून कायाशदेर्ातील तरतदूीनुसार 
रु.३३,७९४/- दींड िसूल करण्यात आला असून त्याचे काम बींद करण्यात आले 
आहे.  त्याचबरोबर सींबींधित अधिकाऱ्यािर मर्थातभींगाची कायशिाही चालू आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

औसा (ष्र्.लातूर) तालुक्यातील िीर् ग्राहिाांना िीर्  
देयिाचे िाटप िेळेिर होत नसल्याबाबत 

  

(१०) *  ५१८०५   श्री.त्र्यांबिराि सभसे (लातूर ग्रामीि) :   सन्माननीय ऊर्ाव 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) औसा (ष्ज.लातूर) तालुक्यातील िीज ग्राहकाींना महावितरि कीं पनीकडून 
त्याींची घरगुती ि रे्ती पींपाची िीज देयके िेळेिर ि घरपोच देण्यात येत 
नसल्यामुळे ग्राहकाींची िेळेत देयके भरली जात नसल्याने, ग्राहकाींचा िीज पुरि ा 
खींडीत केला जात असून ि न ममळालेली देयके भरण्यास िीज कमशचारी तगादा 
लाित असल्याचे ददनाींक १० जानेिारी २०१६ रोजी िा त्यासुमारास ननदर्शनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरिी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकर्ीच्या अनषुींगाने दोषी असिाऱ्या सींबींधित अधिकाऱ्याींिर 
र्ासनाने कोिती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) अींर्त: खरे आहे. िीज देयकाचे िा्प िेळेिर होत 
नसल्याचे ननदर्शनास आले आहे. 
(२) महावितरि कीं पनीमाफश त सदर प्रकरिी चौकर्ी करण्यात आलेली आहे. 
(३) कीं त्रा्दाराकडून िेळेिर त्रबल देयकाींचे िा्प न झाल्यामुळे त्याींच्याकडील िीज 
देयक िा्पाचे काम बींद करुन महावितरि कमशचाऱ्यामाफश त त्रबलाचे िा्प 
करण्यात येत आहे. तसेच २८६३ ग्राहकाींची िीज त्रबले मुदतीत िा्प न 
केल्यामुळे सदर कीं त्रा्दारािर दींडात्मक कारिाई करुन त्यापो्ी रु.८४४६ त्याला 
देय असलेल्या देयकातनू िसूल करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
  
ब्राम्हिगाि, खमतािे ि िुपखेडा (ता.बागलाि, ष्र्.नासशि) येथे ३३/११ िे.व्ही 

उपिें द्राचे िाम ननिृष्ट्ट दर्ावचे िेल्याबाबत 
  

(११) *  ५२७५२   श्रीमती हदवपिा चव्हाि (बागलाि), श्री.ष्र्तेंद्र आव् हाड (मुांब्रा 
िळिा) :   सन्माननीय ऊर्ाव मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) ब्राम्हिगाि, खमतािे ि कुपखेडा (ता.बागलाि, ष्ज.नामर्क) येाे ३३/११ 
के.व्ही उपकें द्राचे काम अत्यींत ननकृष् दजाशचे केल्याने रे्तकऱ्याींच्या वपकाींचे 
तसेच घरातील इलेक्राननक िथातूींचे मोठ्या प्रमािात नुकसान झाले, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, याबाबत तेाील र्ेतकऱ्याींनी ि थाााननक  लोकप्रनतननिीींनी मा. 
उजाश मींत्री याींच्याकड े माहे फेब्रिुारी २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननिेदनाद्िारे 
तरी ार केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरिी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकर्ीच्या अनषुींगाने रे्तकऱ्याींना नकुसान भरपाई देण्याबाबत 
र्ासनाने कोिती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे नाही. ३३/११ केव्ही बागलाि (स्ािा) 
उपकें द्र आरएपीडीआरपी (द्-१०) योजनेंतगशत ि ३३/११ केव्ही खमतािे उपकें द्राचे 
काम पायाभूत आराखडा २ (द्-३०) योजनेंतगशत करण्यात आलेली आहे. सदर 
दोन्ही उपकें दे्र अनरुी मे ३० माचश, २०१३ ि ३० जुलै, २०१५ रोजी कायाशष्न्ित 
झालेली आहेत.३३/११ केव्ही कुपखेडा या उपकें द्रासा वच्या  ३३ केव्ही िादहनीचे 
काम पायाभूत आराखडा-२ अींतगशत प्रगतीपाािर आहे. ब्राम्हिगाींि उपकें द्र 
अद्याप कोित्याही योजनेत मींजूर नाही. 
(२) अींर्त: खरे आहे. याबाबत थाााननक लोकप्रनतननिीींनी ददनाींक १.१०.२०१५ च्या 
पत्रान्िये तरी ार केली आहे. 
(३) उक्त प्रकरिाची चौकर्ी करण्यासा व महावितरि कीं पनीने मुख्य अमभयींता 
(गुिित्ता ि ननयींत्रि) पुिे याींच्या अध्यक्षतेखाली सममती थााापन केली आहे. 
(४) चौकर्ी अहिाल प्राप्त झाल्यािर कीं पनीकडून ननयमाप्रमािे पढुील कायशिाही 
करण्यात येईल. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
महापारेषि िां पनीच्या सरळसेिा भरती प्रकक्रयेमध्ये झालेला गैरप्रिार 

  

(१२) *  ५२८४१   श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर) :   सन्माननीय ऊर्ाव मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) महाराषर राज्य विदयुत महापारेषि कीं पनीकडून कायशकारी अमभयींता, 
अनतररक्त कायशकारी अमभयींता आणि उपअमभयींता या पदाींकररता  ददनाींक २९ 
जानेिारी.२०१४ रोजी जादहरातीव्दारे अजश मागविण्यात येिनू सरळ सेिा भरती 
करण्यात आली असून या भरती प्रकरी येत ि ननिडी दरम्यान गैरप्रकार झाल्याचे 
ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, भरती करण्यात आलेल्या उमेदिाराींची रै्क्षणिक पात्रता ि अनुभि 
याींची पतुशता ि तपासिी न करता सेिेत रुजु होण्याचे आदेर् देण्यात आले 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरिी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय , 
(४) असल्यास, चौकर्ीच्या अनषुींगाने गैरप्रकार करिाऱ्याींविरुध्द र्ासनाने कोिती 
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) महापारेषि कीं पनीने कायशकारी अमभयींता ि 
अनतररक्त कायशकारी अमभयींता या पदाींसह इतर ताींत्रत्रक पदाींकररता सन २०१४ 
मध्ये सरळसेिा भरती प्ररी कया राबविली होती. 
     भरती प्रकरी येत उमेदिाराींची ननिड यादी जाहीर झाल्यानींतर काही 
उमेदिाराींच्या बाबतीत प्रामुख्याने अनुभिाबाबत तरी ारी प्राप्त झाल्या होत्या. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) काही उमेदिाराींच्या बाबतीत अनुभिाबाबतच्या प्रमािपत्राबाबत तरी ारी 
आल्याने, महापारेषि कीं पनीने दक्षता पाकामाफश त त्या त्या उमेदिाराींच्या 
प्रमािपत्राींची पडताळिी केली आहे. त्याबाबतचा अहिाल कीं पनी व्यिथााापनास 
प्राप्त झाला आहे. 
(४) प्राप्त अहिालाची पडताळिी करण्यात आली असून, ज्या उमेदिाराींनी 
खो्ी/बनाि् कागदपत्र े सादर केली आहेत, त्याींच्यािर कीं पनीच्या ननयमाप्रमािे 
कारिाई करण्याची प्रकरी या सुरु आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

ठािे पररिहन िायावलयातील उपप्रादेसशि पररिहन  
अधधिारी याांनी िेलेल्या गैरव्यिहाराबाबत 

  

(१३) *  ३९७०६   श्री.राधािृष्ट् ि विखे-पाटील (सशडी), श्री.शरददादा सोनाििे 
(र्ुन्नर), श्री.सरदार ताराससांह (मुलुांड) :   सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) मभिींडी (ष्ज. ािे) येाील राषरीय मानि हक् क मींचचे अध् यक्ष याींनी 
मा.उपराष रपती याींचेकड े  ािे पररिहन कायाशलयातील उपप्रादेमर्क पररिहन 
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अधिकारी याींनी केलेल्या गैरव्यिहाराच्या तरी ारीनींतर उपराष रपती कायाशलयाने 
उपप्रादेमर्क पररिहन अधिकारी याींची चौकर्ी करुन अहिाल सादर करण् याचे 
आदेर् मुख् य सधचिाींना ददल् याची बाब ददनाींक १८ जानेिारी, २०१६ रोजी िा त्या 
सुमारास  ननदर्शनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कें द्र र्ासनाच् या लेखा परीक्षि विभागाने काढलेल् या त्रु् ीनुसार 
कराियाच् या आिश् यक त्या बाबी उपप्रादेमर्क पररिहन अधिकारी  ि लेखाधिकारी 
या दोघाींनीही न केल् यामुळे र्ासनाचे ७ को्ी ७६ लाख रुपयाींचे नुकसान झाल् याचे 
तरी ारीत प्रामुख् याने नमूद करण् यात आले आहे, हे ही खरे आहे  काय, 
(३) असल् यास, उक्त प्रकरिी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल् यास, चौकर्ीअींती दोषी आढळलेल् या व् यक् तीींविरुध् द र्ासनाने कोिती 
कारिाई केली िा करण् यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. हदिािर रािते : (१) राषरीय मानि हक्क मींचचे अध्यक्ष याींनी मा. उप 
राषरपती याींचेकड े केलेला दद. २६/११/२०१५ रोजीचा तरी ार अजश उप राषरपती 
कायाशलयाच्या दद.०९/१२/२०१५ रोजीच्या पत्रान्िये मुख्य सधचि, महाराषर राज्य 
याींना योनय त्या कायशिाहीसा व अगे्रवषत करण्यात आला आहे.      
(२) ि (३) होय. 
(४) महालेखाकार कायाशलय, मुींबई / नागपूर याींचेकडून पररिहन कायाशलयाींचे 
लेखापररक्षि करण्यात येते. प्रादेमर्क पररिहन कायाशलय,  ािे येाील 
लेखापररक्षिामिील सन २००४-०५ ते २०१३-१४ या कालाििीत एकूि ४८ प्रलींत्रबत 
लेखा आक्षेपामिील ३०,७१८ प्रकरिाींमध्ये ११.३१ को्ी रक्कम िसूल करिे बाकक 
होते. जानेिारी, २०१६ अखेर एकूि ४०८ प्रकरिात ५.३० को्ी रुपयाींची िसूली 
झाली असून ३०,३१० प्रकरिाींमध्ये ६.०१ को्ी रक्कम िसूल होिे बाकक आहे. 
प्रलींत्रबत लेखा आक्षेपातील रक्कमेची िसुली करण्याची कायशिाही चालू आहे. 
महालेखाकाराींच्या सदर कालाििीतील लेखापररक्षि अहिालामध्ये कर िसुलीमध्ये 
गैरव्यिहार झाल्याचे नमूद करण्यात आलेले नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
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अांबड (ष्र्.र्ालना) तालुक्यात राष्ट्रीय िृवष वििास योर्नेतील  
लाभार्थयाांच्या ननिडीमध्ये झालेला गैरप्रिार 

  

(१४) *  ५३०७१   श्री.अर्ुवन खोतिर (र्ालना) :   सन्माननीय िृषी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) राषरीय कृवष विकास योजनेच्या १०० ्क्के ननिीतनू अनुसूधचत जाती ि 
जमातीच्या र्तेक-याींची आरक्षिाच्या ्क्के िारीनुसार लाभााी म्हिनू ननिड 
करिे ननयमानुसार बाींिनकारक आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जालना ष्जल्हयातील अींबड तालुक्यात एकाच ददिर्ी प्राप्त 
झालेल्या ३११ अजाांपकैक उक्त प्रिगाशचा एकही र्तेकरी ननिडण्यात आलेला नाही, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अींबड  तालुक्यातील या योजनेचा लाभ खऱ्या लाभार्थयाांना न देता 
अन्य बड्या र्तेक-याींना देण्यात आल्याने दोषीींिर कडक कारिाई करण्याचा 
आदेर् ददनाींक २५ फेब्रिुारी, २०१६ रोजी अींबड तालुका कृवष अधिकारी याींनी ददले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरिाची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकर्ीअींती दोषी असलेल्या व्यक्तीींिर कारिाई करण्याबाबत  
र्ासनाने कोिती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. अींबड तालुक्यात नविन सामुदहक रे्ततळे लाभााी ननिडीसा व 
प्राप्त झालेल्या ३११ अजाशत अनसुुधचत जाती ि जमाती प्रिगाशचे लाभााी 
नसल्याने पनु्हा जादहरात देिनू अजश मागिून अनुसुधचत जातीचे ४ ि अनुसुधचत 
जमातीचा १ अर्ी लाभार्थयाांची ननिड करण्यात आली आहे. 
(३), (४) ि (५) उपविभागीय कृवष अधिकारी, परतूर ष्ज.जालना याींना चौकर्ी 
करुन अहिाल सादर करण्यास कळविण्यात आले आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
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धचपळूि (ष्र्.रत् नाधगरी) येथे विनापरिाना िाळू िाहतिू होत असल्याबाबत 
  

(१५) *  ४२२४८   श्री.अ्लम शेख (मालाड पष्श्चम) :   सन्माननीय महसूल 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) धचपळूि (ष्ज.रत् नाधगरी) येाे विनापरिाना िाळू िाहतूक करिाऱ् याींिर महसूल 
विभागाने केलेल् या कारिाईत चार िाहन िारकाींना दीड लाखाींचा दींड केला 
असल्याचे माहे जानेिारी २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरिी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकर्ीच्या अनषुींगाने अिैि िाळू उपसा ि िाहतूक 
ााींबविण्यासा व र्ासनाने कोिती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) धचपळूि तालुक्यात जानेिारी, २०१६ मध्ये िाळूच्या 
अिैि िाहतकूकबाबत १६ िाहनिारकाींकडून रु. ४,८३,२००/- इतका दींड िसूल 
करण्यात आला आहे. 
(२) ि (३) ष्जल्हाधिकारी रत्नाधगरी याींनी गौि खननजाचे अिैि उत्खनन/िाहतुक 
करिाऱ्याींविरुद्ध ननयमानुसार दींडात्मक कारिाई तसेच फौजदारी गुन्हा दाखल 
करण्याबाबतच्या सुचना सिश क्षेत्रत्रय अधिकाऱ्याींना ददल्या आहेत. 
     तसेच अिैि उत्खनन/िाहतूककच्या प्रकरिात गौि खननजाच्या 
बाजारभािाच्या ५ प् दींड आकारिे, उत्खनन ि िाहतकुकसा व िापरण्यात आलेली 
यींत्रसामग्री ि िाहने जप्त करिे, प्रकरिपरत्िे िाळू तथाकराींविरुीं ध्द एम.पी.डी.ए 
अधिननयमाींतगशत कारिाई करिे, गौि खननजाच्या अििै उत्खनन ि िाहतकूकस 
प्रनतबींि आिण्याच्या दृष्ीने ष्जल्हाधिकारी याींच्या अध्यक्षतेखाली पोलीस 
आयुक्त/ पोलीस अिीक्षक, प्रादेमर्क पररिहन अधिकारी याींची सममती थााापन 
करिे इत्यादी उपाययोजना करण्यात आलेल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
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बबदाल ि माडी (ता.माि, ष्र्.सातारा) येथील दोन  
व्यक्तीांचा विहहरीत पडून झालेला मतृ्य ू

  

(१६) *  ५२१२१   श्री.र्यिुमार गोरे (माि), श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी) :   
सन्माननीय पुनिवसन ि मदत िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय:- 
  

(१) त्रबदाल ि माडी (ता.माि, ष्ज.सातारा) येाील पािी ी्ंचाईमुळे विहीरीिर पािी 
आिण्यासा व गेलेल्या दोन व्यक्तीींचा विहीरीत पडून मतृ्यू झाला असल्याचे माहे 
डडसेंबर, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकर्ीअींती मतृाींच्या कु्ुींत्रबयाींना आधाशक मदत देण्याबाबत 
र्ासनाने कोिती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) ि (२) होय. 
(३) सदर घ्ना नैसधगशक आपत्ती अींतगशत मोडत नसल्याने र्ासनाच्या प्रचमलत 
ननयमानुसार मदत अनुजे्ञय नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
शेटेिाडी (ता.मािळ,ष्र्.पुिे) येथील िीर्िाहि ताराांच्या  

घषविामुळे लागलेल्या आगीत झालेले नुिसान 

(१७) *  ५३०९२   श्री.सांर्य (बाळा) भेगड े(मािळ) :   सन्माननीय ऊर्ाव मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) र्े्ेिाडी (ता.मािळ, ष्ज.पुिे) येाे ददनाींक ३१ डडसेंबर २०१५ रोजी दपुारी १२ 
च्या सुमारास िीजिाहक ताराींच्या घषशिातनू पडलेल्या आगीच्या गोळ्याने पे् 
घेऊन लागलेल्या आगीत जनािराींचा गो ा, गित च पॉली हाऊस जळून सात 
लाखाींचे नुकसान झालेले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरिी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकर्ीच्या अनुषींगाने महावितरि कीं पनीकडून झालेल्या 
नुकसानीची भरपाई देण्याबाबत र्ासनाने कोिती कायशिाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) अींर्त: खरे आहे. ताावप नकुसानीची एकूि 
रक्कम रु ७ लाख नसून तला व पींचनाम्यामध्ये पॉली हाऊसच्या पींचनाम्यातील 
रक्कम रु.४ लाख ५७ हजार इतकक दाखविलेली आहे. 
(२) सदर प्रकरिी मुख्य विद्युत ननरीक्षक याींनी चौकर्ी केली आहे.  
(३) सदर जळीतग्रथाताींना नकुसान भरपाई देण्याबाबत विद्युत ननरीक्षक, पुिे 
याींनी ददनाींक १५.३.२०१६ च्या पत्रान्िये महावितरि कीं पनीस कळविले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

राज्यात विदभव, पष्श्चम महाराष्ट्र ि मराठिाड्यात गारपीटीसह झालेल्या 
अििाळी पािसाने शेतिऱयाांच्या रब्बी वपिाांचे झालेले निुसान 

  

(१८) *  ५३२४०   श्री.राहूल िुल (दौंड) :   सन्माननीय पुनिवसन ि मदत िायव 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) राज्यात विदभश, पष्श्चम महाराषर ि मरा िाड्यात ददनाींक १ माचश, २०१६ 
रोजी िा त्या सुमारास गारपी्ीसह झालेल्या अिकाळी पािसाने मोठ्या प्रमािािर 
रे्तकऱ्याींच्या रब्बी वपकाींचे नकुसान झाले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकर्ीअींती रे्तकऱ्याींना नकुसान भरपाई देण्याबाबत र्ासनाने 
कोिती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) ि (२) होय. 
(३) नकुसानीबाबत पींचनामे करण्याचे ननदेर् देण्यात आले असून त्याअनषुींगाने 
सींयुक्त सिेक्षि अहिाल प्राप्त झाल्यानींतर आपदग्रथाताींना ननकषानुसार मदत 
देण्याबाबत कायशिाही करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
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दापचरी (ता.डहाि,ू ष्र्.पालघर) येथील सीमा तपासिी नाक्याच्या  
प्रशासिीय इमारतीस सील िेल्याबाबत 

(१९) *  ४८६७१   श्री.पा्िल धनारे (डहाि)ू :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) आिनुनक सीमा तपासिी नाका, दापचरी (ता.डहाि,ू ष्ज.पालघर) येाील 
प्रर्ासककय इमारतीस महसूल खात्याने अििै गौि खननज उत्खनासा व तब्बल २ 
को्ी ५३ लाखाींचा महसूल बुडविल्याप्रकरिी ददनाींक ०४ जानेिारी, २०१६ रोजी 
सील लािले असल्याचे ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरिी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकर्ीच्या अनषुींगाने महसूल बुडवििाऱ्या सदभाि कीं पनीकडून 
महसूल िसूल करण्याबाबत र्ासनाने कोिती कायशिाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) मातीच्या अििै भराि ि साठ्याबाबत आकारण्यात 
आलेल्या दींडाची रक्कम र्ासनजमा न केल्याने प्रादेमर्क पररिहन विभागाच्या 
सीमा तपासिी नाक्याच्या प्रर्ासककय इमारतीस तहमसलदार डहाि ू याींनी     
दद. २३.१२.२०१५ रोजी मसल लािले होते. 
(२) ि (३) याबाबत अपर ष्जल्हाधिकारी पालघर याींच्याकड े दाखल केलेल्या 
अवपलामध्ये त्याींनी अवपलााी याींनी पिूी थािाममत्ििनाची रक्कम भरिा केलेली 
असल्याने, सिश कागदपत्राींची छाननी करून जमा थािाममत्ििनाच्या रकमेचा मेळ 
घालून फेरआदेर् पाररत करण्याचे आदेर् ददले आहेत. त्यानसुार प्रर्ासककय 
इमारतीस लािण्यात आलेले मसल काढले असून, दींडाच्या रकमेबाबत फेर 
तपासून फेरननिशय घेण्याची कायशिाही उपविभागीय अधिकारी डहाि ू याींच्या 
थातरािर सुरू आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
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सोलापूर ष्र्ल््यातील धचखली (ता.मोहोळ) ि पालापूर (ता.अक्िलिोट) येथील 
शेति-याांनी िर्ावला िां टाळून िेलेली आत्महत्या 

(२०) *  ५२०४९   श्री.गिपतराि देशमुख (साांगोले) :   सन्माननीय पनुिवसन ि 
मदत िायव मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) सोलापूर ष्जल््यातील धचखली (ता.मोहोळ) येाील श्री. दत्तात्रय कृषिा मेंढे 
(िय-४८ िषे) या रे्तक-याने कजशबाजारीपिाला कीं ्ाळून विषारी औषि वपऊन 
आत्महत्या केल्याचे तसेच पालापूर (ता.अक्कलको्) येाे ददनाींक ४ फेब्रिुारी, 
२०१६ रोजी िा त्या सुमारास कजाशला कीं ्ाळून श्री. विजयानींद हनमींत बींबगोळे 
(िय - ६२ िषे) या रे्तकऱ् याींनी आत्महत्या केल्याचे ननदर्शनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकर्ीअींती आत्महत्याग्रथात र्तेक-याींच्या िारसाींना तात्काळ 
मदत करण्याबाबत र्ासनाने कोिती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) हे खरे आहे. 
(२) होय. 
(३) ष्जल्हाथातरीय सममतीच्या ददनाींक ८.३.२०१६ च्या बै ककमध्ये र्ासन 
ननिशयातील ननकषानुसार श्री. दत्तात्रय कृषिा मेंढे याींचे प्रकरि मदतीस अपात्र 
 रले आहे. तसेच श्री.रेििमसध्द (विजयानींद) हनुमींत बींबगोळ याींचे प्रकरि 
मदतीस पात्र  रले असून त्याींना मदत देण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
हििरिाडा (ता.मोहाडी, ष्र्.भांडारा) येथील तहससलदाराने  

िाळूचा ननयमबा्यररत्या सललाि िेल्याबाबत 

(२१) *  ५२४६५   श्री.रारे्श िाशीिार (सािोली), श्री.चरि िाघमारे (तुमसर), 
श्री.िृष्ट्िा गर्बे (आरमोरी) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) दढिरिाडा (ता.मोहाडी, ष्ज.भींडारा) येाे जप्त केलेल्या ६०० ब्रास िाळूचा 
सींबींिीत तहमसलदाराने ननयमबा्य मललाि करुन र्ासनाचा १० लक्ष रुपयाींचा 
महसूल बुडविला असल्याचे ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, दोषी असिाऱ्या उपविभागीय अधिकारी, तहमसलदार, मींडळ 
अधिकारी ि तला व याींच्यािर  कारिाई  करण्याबाबत ददनाींक ११ फेब्रिुारी २०१६ 
रोजी िा त्यासुमारास लोकप्रनतननिी याींनी घेतलेल्या पत्रकारपररषदेतनू मागिी 
केली आहे, हे खरे आहे काय,    
(३) असल्यास, उक्त प्रकरिी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकर्ीच्या अनषुींगाने महसूल बुडवििाऱ्या तहमसलदार याींचेिर 
कोिती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 

श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२), (३) ि (४) जप्त केलेल्या िाळूचा मललाि 
करण्याबाबत ष्जल्हाधिकारी भींडारा याींनी तहमसलदार याींना ददलेल्या ननदेर्ाच्या 
अनषुींगाने, तहमसलदार मोहाडी याींनी मौजे दढिरिाडा ता. मोहाडी येाील जप्त 
केलेल्या ६०५ ब्रास िाळूसाठ्याचा मललाि केला आहे. सदर मललािास प्रनतसाद न 
ममळाल्याने झालेल्या दसुऱ्या मललािात रुपये २०,००,०००/- एिढी सिोच्च बोली 
प्राप्त झाली होती. ताावप, सींबींधित मललाििारकाने मललािाची रक्कम न 
भरल्याने, मललािासा व र्ासनजमा केलेली अनामत रक्कम जप्त करण्यात 
आली.  

सदर िाळूसाठ्याचा पनु्हा दद. ०९/०२/२०१६ रोजी मललाि करण्यात आला 
असता, आिारभूत ककीं मत रुपये ९,०७,५००/- असल्याने रुपये ९,१५,०००/- इतकक 
सिोच्च बोली मान्य करण्यात आली. 

ताावप, ददनाींक ११/०२/२०१६ रोजी सदर मललािाबाबत प्राप्त झालेल्या  
लोकप्रनतननिीींच्या ननिेदनाच्या अनषुींगाने, सदर िाळूसाठ्याबाबतचे आदेर् 
सींबींधिताींना ददले असल्यास ते त्िरीत ााींबिनू िाळूसाठ्याची उचल होिार नाही 
याची दक्षता घेण्यास तहमसलदार मोहाडी याींना ष्जल्हाधिकारी याींनी दद. 
११/०२/२०१६ च्या पत्रान्िये कळविले होते. मात्र, मललाििारकाने सदर साठ्याची 
उचल केली असल्याने ष्जल्हाधिकारी भींडारा याींच्या ददनाींक ११/०२/२०१६ च्या 
पत्राच्या अनुषींगाने कायशिाही करता आली नाही. 

सदर मललाि नतसऱ्याींदा घेण्यात आले असून, सदर मललाि ननयमबा्य 
करण्यात आल्याचे ददसून आले नाही. त्यामुळे र्ासनाचा १० लक्ष रुपयाींचा 
महसूल बुडविल्याचा प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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



22 

मोताळा, (ता.ष्र्.बुलिािा) येथे फळ ि भार्ीपाला साठिनू  
ठेिण्याचे शासिीय शीतगहृ नसल्याबाबत 

(२२) *  ४९२२०   श्री.हषविधवन सपिाळ (बुलिािा) :   सन्माननीय िृषी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मोताळा (ता.ष्ज.बुलढािा) येाे फळ ि भाजीपाला सा िुन  ेिण्याचे र्ीतगहृ 
नसल्याने र्ेतक-याींच्या मालाचे प्रचींड नुकसान होत असून उपरोक्त भाजी-पाला 
ि फळाींची कमी दराने विरी क करािी लागते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकर्ीअींती बुलढािा ि मोताळा येाे भाजी-पाला ि फळ 
सा िण्याचे र्ीतगहृ ननमाशि करिेबाबत र्ासनाने कोिती कायशिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) असे ननदर्शनास आले नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(३) एकाष्त्मक फलोत्पादन विकास अमभयानाींतगशत निीन र्ीतगहृ तसेच 
र्ीतगहृाच्या विथातारीकरि ि आिुननकककरि यासा व अनदुान देय आहे. सदर 
योजनेंतगशत, प्रनत मेरीक ्न रु. ८०००/- या मापदींडानुसार, प्रनत लाभााी 
जाथातीत जाथात ५००० मे. ्न क्षमतेच्या निीन र्ीतगहृाकरीता, सिशसािारि 
क्षेत्रासा व ३५ ्क्के ककीं िा रु. १४०.०० लाख आणि डोंगराळ ि अधिसूधचत 
क्षेत्रासा व ५० ्क्के ककीं िा रु. २००.०० लाख इतके अनदुान देय आहे. 
    सदर योजने अींतगशत बुलढािा ष्जल््यामिनू र्ीतगहृ उभारिीसा वचा 
प्रथाताि अद्यापपयांत प्राप्त झालेली नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
चांदगड (ष्र्. िोल्हापूर) तालुक्यात शॉटवसकिव टमुळे ऊसाच्या  

फडाांना आग लागून शेतिऱयाांचे झालेले निुसान 

(२३) *  ४५३७९   श्रीमती सांध् यादेिी देसाई-िुपेिर (चांदगड), श्री.ष्र्तेंद्र आव् हाड 
(मुांब्रा िळिा), श्री.शामराि ऊफव  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), श्री.हसन 
मुश्रीफ (िागल) :   सन्माननीय ऊर्ाव मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
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(१) चींदगड (ष्ज. कोल्हापूर) तालुक्यातील अनेक गािातील विजेचे खाींब गींजलेले 
ि जीिश झाले असून िीज वितरि कीं पनीच्या बेजबाबदार अधिकारी ि 
कमशचाऱ्याींमुळे र्ॉ श्सककश ् होऊन १०-१२ ऊसाच्या फडाींना आग लागून रे्तकऱ्याींचे 
ि सामान्य ग्राहकाींचे करोडो रुपयाींचे नकुसान झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरिी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकर्ीत  काय आढळून आले ि तद्नुसार रे्तकऱ्याींना नुकसान 
भरपाई देण्याबाबत ि जबाबदार असिाऱ्या अधिकारी ि कमशचारी याींचेिर कारिाई 
करण्याबाबत र्ासनाने कोिती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) अींर्त: खरे आहे.  
(२) ि (३) सदर प्रकरिी सींबींधित विद्यतु ननरीक्षक याींनी चौकर्ी केली आहे. 
सन २०१५-१६ या िषाशत ददनाींक १८.२.२०१६ अखेर सदर तालुक्यात १९ द कािी 
ऊसाच्या रे्ताींना आगी लागलेल्या असून त्यापैकक १० द कािी लागलेल्या आगीस 
महावितरिच्या सींच माींडिीतील दोष कारिीभूत असल्याचे ननदशर्नास आले आहे. 
दोन द कािी लागलेली आग सदर दोषामुळे नसल्याचे ददसून आले आहे.  
उिशररत ७ द कािी घ्नाथााळाचे ननरीक्षि करण्यात आले असून त्याबाबत 
महावितरिकडून विद्यतु ननरीक्षकाींनी कागदपत्र े मागविली आहेत. १० 
द कािच्या  सींबींधित रे्तकऱ्याींना नकुसान भरपाई देण्याबाबत तसेच सींच 
माींडिीमध्ये सुिारिा करण्याबाबत महावितरि कीं पनीस कळविलेले आहे. 
       तसेच महावितरि कीं पनीकडून चींदगड तालुक्यातील गींजलेल्या एकूि 
३६३ पोल पकैक १०६ पोल बदलण्यात आले असून उिशररत २५७ पोल बदलण्याचे 
काम सुरु आहे आणि  रे्तकऱ्याींना नकुसान भरपाई देण्याबाबत कायशिाही सुरु 
आहे.   
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
  फुफनगरी, खेडी ि आव्हािे (ता.ष्र्.र्ळगाि) येथील िेळी उत्पादि 

शेतिऱयाांना विम्याची रक्िम न समळाल्याबाबत 
  

(२४) *  ४९७४७   श्री.िुिाल पाटील (धुळे ग्रामीि), श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री) :   
सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  
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(१) फुफनगरी, खेडी ि आव्हािे (ता.ष्ज.जळगाि) येाील जळगाि  ष्जल्हा 
बँकेतफे विमा कीं पनीकड ेसन २०१४-१५ या िषाशत केळीला विमा सींरक्षि म्हिनू 
हप्ते भरलेल्या  केळी उत्पादक र्ेतकऱ्याींना विम्याची रक्कम ममळाली नसल्याचे 
ददनाींक १३ जानेिारी, २०१६ रोजी िा त्यासुमारास ननदर्शनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास,  याप्रकरिी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकर्ीअींती  र्ेतकऱ्याींना विम्याची रक्कम तात्काळ देण्याबाबत 
र्ासनाने कोिती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) ि (४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

परभिी ष्र्ल््यात सोयाबीन, मूग ि उडडद वपिाांच्या उत्पादनात झालेली घट 
  

(२५) *  ४९९१४   श्री.अब् दलु सत्तार (ससल्लोड), श्री.राधािृष्ट् ि विखे-पाटील 
(सशडी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), 
श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :-  

(१) परभिी ष्जल््यातील परभिी, ष्जींतूर, सेलू, मानित, पाारी, सोनपे , 
गींगाखेड, पालम ि पूिाश या नऊ तालुक्यात सन २०१५-१६ च्या खाररप हींगामात 
घेण्यात आलेल्या वपक कापिी प्रयोगाच्या िेळी सोयाबीनची उत्पादकता हेक््री २ 
ष्क्िी्ं ल २२ ककलो, मूग ६३ ककलो, उडीद ५४ ककलो आढळून आल्याने रे्तकऱ् याींचे 
आधाशक नकुसान झाल्याचे माहे जानेिारी, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान 
ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरिी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकर्ीअींती  नुकसानग्रथात रे्तकऱ् याींना आधाशक मदत देण्याच्या 
दृष्ीने र्ासनाने कोिती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथराि खडसे : (१) ि (२) वपक कापिी प्रयोगाच्या सिेक्षिाअींतगशत 
परभिी ष्जल््यात सोयाबीन वपकाची उत्पादकता २२३ ककलो प्रनत हेक््र, मूग 
वपकाची उत्पादकता ६३ ककलो प्रनत हेक््र आणि उडडद वपकाची उत्पादकता ५४ 
ककलो प्रनत हेक््र अर्ी आलेली आहे. 
(३) खरीप हींगाम २०१५ मध्ये परभिी ष्जल््यातील सिश ८४८ गािाींची पैसेिारी 
५० पैश्याींपकैक कमी असल्याने सदर गािाींमध्ये दषुकाळसदृश्य पररष्थााती घोवषत 
करुन विविि उपाययोजना जादहर करण्यात आलेल्या आहेत. तसेच बाधित 
र्ेतकऱ्याींना आधाशक मदत देण्याकरीता रु. १५५.७५ को्ी इतका ननिी उपलब्ि 
करुन देण्यात आलेला असून मदत िा्पाची कायशिाही चालू आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
  
मौरे् नांदारे (ता.डहाि,ू ष्र्.पालघर) येथे दयु्यम ननबांधिाच्या सांगनमताने बनािट 

खरेदीखताचे द्तऐिर् तयार िेल्याबाबत 
  

(२६) *  ४१५०२   श्री.विर्य औटी (पारनेर) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) डहाि ू(ष्ज. पालघर) तालुक्यातील नींदारे येाे सिे री . १/१ येाील ११ एकर 
जमीन मूळ मालकास न कळविता परथापर बनाि्  कुलमुखत्यारपत्र तयार करुन 
दयु्यम ननबींिक याींच्या सींगनमताने बनाि् खरेदीखताचा दथातऐिज तयार करुन 
जममनीची नोंदिी केल्याचे ददनाींक २१ जानेिारी २०१६ रोजी िा त्यासुमारास 
ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरिी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकर्ीच्या अनषुींगाने दोषी असिाऱ्या सींबींधित अधिकाऱ्याींिर 
र्ासनाने कोिती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) होय. मौजे-नींदारे, ता.डहाि,ू ष्ज.पालघर येाील सव्हे 
री .१/१ क्षेत्रफळ ४ हे. ३८ गुीं े २ आर र्ते जममनीचे विरी क बनाि् पॉिर ्फ 
अ्ननशद्िारे ि खो्े कागदपत्राींच्या आिारे जममन विरी क केली म्हिनू डहाि ू
पोलीस था्ेर्नमध्ये गुन्हा रष्जथा्र नीं.्ी.- १६९/२००५ अन्िये गुन्हा नोंदविलेला 
आहे. 
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(२) ि (३) होय. प्रथाततु दथातासींदभाशत री .१६७७/२०१३ या दथाताची नोंदिी 
करताींना नोंदिी अधिननयम १९०८ मिील तरतदुीींचे ि दथात नोंदिीकरीता 
िापराियाचे मुखत्यारपत्राबाबत असलेल्या तरतदुीींचे ि सुचनाींचे दयु्यम ननबींिक 
याींचेकडून पालन करण्यात आले ककीं िा कसे याचीही तपासिी करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

लालिाडी (ता.अांबड, ष्र्.र्ालना) येथील शतेिऱ याांना  
र्समनीचा मािेर्ा समळण्याबाबत 

  

(२७) *  ५२९५३   श्री.गुलाबराि पाटील (र्ळगाि ग्रामीि), डॉ.शसशिाांत खेडिेर 
(ससांदखेड रार्ा) :   सन्माननीय रोर्गार हमी योर्ना मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :-  

(१) अींबड (ष्ज.जालना) तालुक्यातील लालिाडी येाे पाझर तलािासा व 
पररसरातील र्तेक-याींची ग् री माींक १८२,१८३,१८८,१८९ मिील ९ हेक््र जमीन 
सींपाददत करुन आ  िषाशचा कालाििी उल्ला तरी अद्यापही र्तेकऱ् याींना 
जममनीचा मािेजा देण्यात आला नसल्याचे नकुतेच माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये िा 
त्या दरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रे्तीिरच अिलींबून असिाऱ्या रे्तकऱ् याींिर उपासमारीची िेळ 
आल्यामुळे त्याींनी तात्काळ जममनीचा मािेजा देण्याबाबतची मागिी उपविभागीय 
अधिकारी याींना ननिेदनाद्िारे केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकर्ीअींती र्ेतक-याींना तात्काळ जममनीचा मािेजा देण्याबाबत 
र्ासनाने कोिती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिर्ा मुांड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) ि (४) सदर प्रकरिामध्ये चौकर्ी करण्यात आलेली नाही. 
    ताावप, ष्जल्हाधिकारी कायाशलय, जालना येाे ददनाींक ५.९.२०१५ रोजी 
भूसींपादन ि पनुिशसन विषयक आढािा ब ैक आयोष्जत करण्यात आली होती. 
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    सदर बै ककमध्ये निीन भूसींपादन कायद्यातील तरतदुीनुसार सुिारीत 
प्रथाताि सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. 
    या प्रकरिात उपविभागीय अधिकारी, अींबड याींच्याकडून निीन भूसींपादन 
कायद्यातील तरतदूीनुसार कायशिाही सुरु आहे. 
(५) सदर प्रकरिी खालील कारिाींमुळे विलींब झाला आहे. 
     अ) या प्रकरिात भूसींपादनासा व, भूसींपादन अधिननयम, १८९४ च्या कलम-
४ खालील नो्ीस दद. २७.६.२०११ रोजी देण्यात आली होती. 
     ब) त्यािर श्री.सुभाष ि बाबासाहेब जािि याींनी दद. ०७.०३.२०१२ रोजी 
आक्षपे अजश दाखल केले. 
     क) दरम्यान, उपविभागीय अधिकारी कायाशलय, अींबड हे कायाशलय      
दद. १५.८.२०१३ पासून नव्याने सुरु झाले. 

ड) तसेच निीन भूसींपादन अधिननयम ददनाींक ०१.०१.२०१४ पासूल 
अींमलात आला आहे.  

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

िधाव ि देिळी (ष्र्.िधाव) तालुक्यात भूदानमध्ये प्राप्त झालेल्या  
र्समनीांचा अिृषि िापर होत असल्याबाबत 

  

(२८) *  ४१९४९   श्री.सांर्य साििारे (भुसािळ) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) ििाश ि देिळी (ष्ज.ििाश) तालुक्यातील भूदानमध्ये प्राप्त झालेल्या जममनीचा 
िापर र्तेीसा व करिे बींिनकारक असताना, त्याचा िापर र्ेती व्यनतररक्त इतर 
कारिासा व होत असल्याने उपविभागीय अधिकाऱ् याींनी सींबींधिताींना नो्ीर्ी 
बजािल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सािींगी, वप ींपरी, सेिाग्राम, उमरी यासह अनेक द कािी भूदानातील 
जममनीचा ले-आऊ् ि अन्य व्यािसानयक कारिाींसा व िापर करण्यात येतो, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ििाश तालुक् यातील भूदानामध्ये प्राप्त झालेल्या एका जममनीिर 
तब्बल ११७ को्ी रुपयाचे कजश घेण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरिी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
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(५) असल्यास, चौकर्ीच्या अनुषींगाने दोषी आढळून आलेल्या व्यक्तीींिर ि 
त्याींना मदत करिाऱ्या अधिकारी/कमशचाऱ्याींिर र्ासनाने कोिती कारिाई केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) ि (२)  ििाश ष्जल््यातील ििाश तालुक्यात मौजे 
जऊळगाि,मौजे वपींपरी (मेघे) ि मौजे साींिगी (मेघे) या तीन गािात एकुि ११ 
सव्हेमिील भूदानात प्राप्त झालेल्या जमीनीत अकृषक िापर होत असल्याचे 
आढळून आले आहे. 
(३) मौजे साींिगी (मेघे) ता.ष्ज.ििाश येाील भूदानात प्राप्त् ा झालेल्या सव्हे री .१२० 
च्या गा.न.नीं. ७/१२ उताऱ्यािर ११५.१२ को्ी रुपयाचे विविि बॅंकाच्या कजाशची 
नोंद आहे. 
(४) ि (५)   सदर प्रकरिी “ मध्यप्रदेर् भूदान यज्ञ अधिननयम, १९५३” अन्िये 
चौकर्ीची कायशिाही सुरु आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ाित नाही 

----------------- 
  
पुिे प्रादेसशि पररिहन िायावलयाने र्प्त िेलेल्या िाहनाांची चोरी झाल्याबाबत 

  

(२९) *  ४९१८६   श्री.सभमराि तापिीर (खडििासला) :   सन्माननीय पररिहन 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) पुिे प्रादेमर्क पररिहन कायाशलयाने जप्त केलेल्या िाहनाींची चोरी झाल्याची 
घ्ना माहे फेब्रुिारी २०१६ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदर्शनास आली, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर िाहनाींची बनाि् कागदपत्र े सादर करून ररक्षा सोडून 
फसििकू करण्यात आली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, र्ासनाने याबाबत चौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकर्ीअींती िाहनाींची बनाि् कागदपत्र ेसादर करिा-याींिर तसेच 
िाहने चोरी करिा-याींिर कारिाई करण्याबाबत र्ासनाने कोिती कायशिाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री. हदिािर रािते : (१) होय, सदरचे ितृ्त दद. ७.२.२०१६ च्या दैननक 
पुढारीमध्ये आर्ीओने जप्त केलेल्या िाहनाींची चोरी या माळ्याखाली प्रमसध्द 
झाले आहे. 
(२), (३) ि (४) प्रादेमर्क पररिहन कायाशलय पुिे याींच्या अींमलबजाििी पाकाने 
एमएच-१२ ईक्य ु२५२० हे िाहन कात्रज पीएमपीएमएल डपेो येाे तर एमएच-१३-
बी-२५६८ हे िाहन कोारुड पीएमपीएमएल डपेो येाे अ्कािून  ेिले होते. 
    त्यापैकक एमएच-१३ बी-२५६८ हे िाहन कागदपत्राींमध्ये फेरफार करुन त्या 
आिारे सु्ले तर एमएच-१२-ईक्य-ु२५२० हे िाहन थााानबध्दतेतनू अनाििानाने 
ननघनू गेले. 
     सदर दोन्ही िाहने सींघ्ीत गुन्हेगारी प्रनतबींिक पाक दक्षक्षि विभाग, गुन्हे 
र्ाखा, पुिे र्हर याींच्या अधिकाऱ्याींनी पेरोमलींग करताना िाहन री माींक एमएच-
१२-ईक्य-ु२५२० (्ा्ा मॅजीक) ि एमएच-१३-बी-२५६८ (्ा्ा मॅजीक) या 
िाहनाींच्या चालकाींकड े कागदपत्राींची विचारिा केल्यानींतर त्याींनी समािानकारक 
मादहती न ददल्याने ि त्या चालकाींकड ेिाहनाींना आर्ीओ पुिे याींनी थााानबध्द 
केल्याचे मेमो आढळून आले. त्यामुळे त्याींनी दद. ५.२.१६ रोजी पुिे प्रादेमर्क 
पररिहन कायाशलयात येऊन चौकर्ी केली असता, सदर िाहने मुक्त करण्याचे 
आदेर् अद्याप जारी केले नसल्याचे समजल्यािर गुन्हे र्ाखेच्या अधिकाऱ्याींनी 
कोारुड पोलीस था्ेर्न ि भारती विद्यापी  पोलीस था्ेर्न याींच्याकड ेसींबींधित 
िाहन चालकाींविरुध्द तरी ार दाखल केली आहे. कोारुड पोलीस ि भारती 
विद्यापी  पोलीस था्ेर्न याींचेमाफश त पढुील तपास सुरु आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

समुद्रपूर (ष्र्.िधाव) येथील प्रिल्पग्र्ताांच्या िुटुांबातील 
 एिा व्यक्तीस नोिरी देण्याच्या मागिीबाबत 

  

(३०) *  ५३०६६   श्री.समीर िुिािार (हहांगिघाट), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल) :   
सन्माननीय पुनिवसन ि मदत िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय:- 
  

(१) समुद्रपूर (ष्ज.ििाश) येाील पोारा नाला प्रकल्प ि लाल नाला प्रकल्पात 
र्ेतक-याींच्या गेलेल्या जममन िारकाींच्या कु्ूींबातील एका व्यक्तीस र्ासन ननिशय 
ददनाींक २१ जानेिारी, १९८० नुसार नोकरी देण्याबाबत ककीं िा प्रकल्पग्रथात प्रत्येक 
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कु्ूींबास २० लाख रुपये देण्याबाबत थाााननक लोकप्रनतननिीींनी मा. पनुिशसन ि 
मदत कायश मींत्री याींना ददनाींक ७ जुलै, २०१५ रोजी ननिेदन ददले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ननिेदनाच्या अनषुींगाने प्रकल्पग्रथाताींच्या ४० कु्ूींबातील एका 
व्यक्तीस नोकरी अािा प्रकल्पग्रथात कु्ुींबास २० लक्ष देण्याबाबत र्ासनाने 
कोिती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) हे खरे आहे. 
(२) र्ासन ननिशय,सामान्य प्रर्ासन विभाग ननिशय री .न्यायप्र/१००९/प्र.री .२०२/ 
०९/१६ अ दद.२७/१०/२००९ अन्िये प्रकल्पग्रथात व्यक्ती ि त्याच्यािर अिलींबुन 
असिाऱ्या व्यक्तीींना र्ासककय सेिेतील ग् क ि ग् ड मिील पदािर ननयुक्ती 
देताना प्रकल्पग्रथाताींच्या नेमिकुा जाहीरात देऊन सींबींिीत पदाच्या सेिाप्रिेर् 
ननयमानुसार उमेदिाराची पात्रता तपासून ि थापिाश पररक्षदे्िारे ि गुिित्तेनुसार 
करण्यात याव्यात असे ननदेर् आहेत. तसेच प्रकल्पग्रथात कु्ुींबास २० लक्ष 
देण्याबाबत प्रचमलत पनुिशसन अधिननयमात कोितीही तरतदु नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

भांडारी-पारध (ता.पुसद, ष्र्.यितमाळ) येथे ननगवसमत  
िेलेल्या प्रिल्पग्र्त प्रमािपत्राबाबत 

  

(३१) *  ५२९२६   श्री.सांर्य सशरसाट (औरांगाबाद पष्श्चम) :   सन्माननीय 
पुनिवसन ि मदत िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) प्रकल्पग्रथात व्यक्तीला अािा प्रकल्पग्रथात व्यक्तीींच्या कु्ुींबातील नतच्यािर 
अिलींबून असिाऱ्या व्यक्तीला नोकरी विषयी सिलतीच्या सींदभाशत जा.री .ष्जल्हा 
पुनिशसन /मअ/प्रकल्प प्र री .३२३/३२७१/ प्रपत्र ष्जल्हाधिकारी कायाशलय यितमाळ 
याींनी सदरचे प्रमािपत्र दद.७/०९/२००१ रोजी ष्जल्हा पनुिशसन अधिकारी याींचे 
थािाक्षरीने ननगशममत केलेले आहे, हे खरे आहे काय, 
 
 



31 

(२) असल्यास, ग् ग्रामपींचायत भींडारी-पारि (ता.पुसद, ष्ज.यितमाळ) याींनी 
दद.२७/०१/२००१ च्या प्रत्रान्िये भुसींपादन मामला ६०/६५/७० रेकॉडश नसल्याचे  
कळिूनही तत्कालीन भूसींपादन अधिकारी याींनी सदरचे प्रमािपत्र ददले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरील व्यक्ती ही ग् ग्रामपींचायत भींडारी-पारि (ता.पुसद, 
ष्ज.यितमाळ) येाील रहीिार्ी नसुन सुध्दा त्याला कोित्या कागदपत्राच्या 
आिारे सदरचे प्रमािपत्र ददले गेले, 
(४) असल्यास, या प्रकरिाची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकर्ीअींती सदरचे प्रमािपत्र बनाि् दथाताऐिजाच्या आिारे 
ननगशममत केले गेलेल्या सींबींिीत अधिकारी याींचेिर कारिाई करण्याबाबत र्ासनाने 
कोिती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे,  
(६) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
ताावप, ग् ग्रामपींचायतचे दद.२७/०१/२००१ चे पत्र हे अनतररक्त थािरूपाचे 
कागदपत्र आहे. भूसींपादन अधिकाऱ्याींचे घर/ रे्ती सींपादनाबाबतचे प्रमािपत्र हेच 
सींपादनाबाबतचा अींतीम पुरािा असतो ि त्या आिारेच ष्जल्हा पनुिशसन अधिकारी 
हे प्रकल्पग्रथात प्रमािपत्र ननगशममत करतात. त्यामुळे ग्रामपींचायतचे पत्र/ 
प्रमािपत्रामुळे ककीं िा रेकॅाडश उपलब्ि नसल्यामुळे प्रकल्पग्रथात दाखला देण्यािर 
काहीही फरक पडत नाही. 
(३) प्रकल्पग्रथाताींची र्तेी/ घर सींपादीत झाल्यास त्याबाबतचे भुसींपादन अधिकारी 
याींच्या प्रमािपत्राच्या आिारे प्रकल्पग्रथाताींचा दाखला ददला जातो. त्याकरीता तो 
व्यक्ती/ त्याचे िारस त्याच गािाचे रहीिासी असािेच असे बींिन नाही. 
(४) योनय कायशपध्दतीने प्रमािपत्र ददल्यामुळे चौकर्ीचा प्रश्नच उद्् ाित नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(६) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
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नाांदेड ष्र्ल्हयात बनािट पाित्याांद्िारे िाळूमाकफयाांिडून शासनाची  
लाखो रुपयाांची होत असलेली फसिििू 

(३२) *  ५३२१९   श्री.िसांतराि चव्हाि (नायगाांि) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) नाींदेड ष्जल्हयात िाळू तथाकरीचे प्रमाि सिाशधिक असून या द कािी िाळुची 
तथाकरी करुन ि नकली र्ाईचा िापर करुन बनाि् पाित्या तयार करुन 
िाळूमाकफया ि सरकारी कमशचारी र्ासनाची  लाखो रुपयाींची फसििकू करीत 
असल्याचे माहे माचश, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२)  असल्यास,  उक्त प्रकरिी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकर्ीच्या अनषुींगाने र्ासनाची फसििकू करिाऱ्या सरकारी 
कमशचाऱ्याींिर ि िाळुमाकफयाींिर र्ासनाने कोिती कारिाई केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 

श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२) ि (३)  एका ितृ्तपत्राच्या ददनाींक ०३/०३/२०१६ 
ि ददनाींक ०५/०३/२०१६ रोजीच्या अींकामध्ये नाींदेड ष्जल््यात अिैि िाळू उत्खनन 
ि त्यात “मॅष्जक र्ाई” च्या िापराविषयी अनरुी मे “मॅष्जक पेनच्या िुळफेककने 
र्ासनाला लाखोंचा गींडा”  ि “ मॅजीक पेनच्या प्रकरिाने िाळूमाकफयाींचे िाबे 
दिािले” या माळ्याखाली बातमी प्रमसध्द झाली होती.  सदर बातमीच्या 
अनषुींगाने चौकर्ी करुन कारिाई करण्यासींदभाशत उपविभागीय अधिकारी, िमाशबाद 
याींना सूचना देण्यात आल्या आहेत. चौकर्ीअींती  योनय ती कायशिाही करण्याची 
तजविज  ेिली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
मािा (ष्र्.सोलापूर) तालुक्यातील गायरान ि गािठाि र्समनीिर बाांधण् यात 

आलेली अनतक्रसमत घरे ननयसमत िरण्याबाबत 

(३३) *  ५२८६६   श्री.बबनराि सशांदे (मािा), श्री.ष्र्तेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा) :   
सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) माढा (ष्ज.सोलापूर) तालुक्यातील गायरान ि गाि ाि जममनीिर बाींिण् यात 
आलेल् या घराींिरील ननषकासीत कारिाई ााींबिनू सदरची अनतरी ममत घरे ननयममत 
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करण् याची मागिी प्राींताधिकारी याींचेकड ेथा ााननक लोकप्रनतननिीींनी माहे जानेिारी, 
२०१६ च् या पदहल् या सप् ताहात केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गाि ाि ि गायरानामध् ये सिश सुवििा देिून घरकुले, प्रा.आ.कें द्र, 
ष्जल् हा पररषद र्ाळा, िीज, पािी, रथा ते इ.आरोन य विषयी सुिारिा करिेसा व 
र्ासनाने केलेला सिश खचश िाया जािार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उक्त प्रकरिी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकर्ीच्या अनषुींगाने अनतरी ममत केलेली घरे ननयममत 
करण्याबाबत र्ासनाने कोिती कायशिाही केली िा करण् यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) होय. 
(२), (३) ि (४) महसूल ि िन विभाग, र्ासन ननिशय री .जमीन ०३/२०११/ 
प्र.री .५३/ ज-१, दद.१२ जुलै, २०११ प्रमािे ज्या प्रकरिात र्ासनाच्या ननिशयाव्दारे 
भूमीहीन रे्तमजूर, अनसूुधचत जाती / जमातीतील व्यष्क्त इत्यादीींचे अनतरी मि 
ननयमानुकूल करण्याबाबत यापुिीच ननिशय घेण्यात आला आहे, अर्ी अनतरी मिे 
तसेच र्ाळा, दिाखाना ककीं िा इतर सािशजननक प्रयोजनााश बाींिकाम याींची 
अगोदरच अष्थातत्िात असलेली अनतरी मिे िगळता गायरान / गुरचरि ि 
गािाच्या सािशजननक िापरातील जममनीिरील अन्य प्रयोजनाींसा व झालेली 
अनतरी मिे ताा अनधिकृत बाींिकामे फार जनुी असली ि बाींिकामािर फार खचश 
केला असला तरी ननषकासीत करण्याची कायशिाही करिेबाबत ननदेर्  असल्यामुळे 
सदर अनतरी मि ननयममत करता येिार नाहीत. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
मौरे् चारिोप (मुांबई) येथील पाि्थळ र्ागेिर भराि  

टािून वििास िरण्यात येत असल्याबाबत 
(३४) *  ४९६८१   श्री.नसीम खान (चाांहदिली), श्री.अब् दलु सत्तार (ससल्लोड), 
श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) चारकोप, काींददिली (मुींबई) येाील सेक््र-२ मिील सव्हे री .४१ सी्ीएस री .३ 
बी ही जागा सन १९७२ साली, कुीं भार कला औद्योधगक िसाहतीला करारािर 
देण्यात आली होती, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सन २०१० साली कें द्रीय िने ि पयाशिरि मींत्रालयाने पािथााळाची 
जागा विकमसत करण्यास मनाई केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या पािथााळाच्या तलािात भराि ्ाकून तलाि बजुविण्याचे काम 
सुरु असल्याबाबतची तरी ार तेाील थाााननक रदहिार्ाींनी उपनगर ष्जल्हाधिकारी 
याींचेकड ेमाहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान केली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरिी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकर्ीच्या अनषुींगाने सींबींधिताींविरुध्द र्ासनाने कोिती कारिाई 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) मौ. चारकोप, ता. बोररिली येाील स.नीं. ४१, 
न.भू.री . ३ब/२ मिील ६ एकर जमीन कुीं भारकला सहकारी सींथााेस औद्योधगक 
प्रयोजनााश (वि्ा. मडकक, इ तयार करिे) भाडपेट्टयाने काही अ्ी ि र्तीच्या 
अिीन राहून र्ासन ज्ञापन, महसूल ि िन विभाग. ददनाींक ८.४.१९७१ अन्िये 
मींजूर करण्यात आली होती, हे खरे आहे. ताावप, सदर सींथााेने काही अ्ी ि 
र्तीचा भींग केल्याने अपर ष्जल्हाधिकारी, मींबई उपनगर याींनी ददनाींक 
२१.५.१९८१ च्या आदेर्ान्िये सदरचा भाडपेट्टा रद्द केला होता. 
     तद्नींतर सन २००४ साली मौ. चारकोप, ता. बोरीिली येाील स.नीं. ४१, 
न.भू.री . ३/ब/२ मिील जममनीपकैक १८००० चौ.मी. जमीन कुीं भारकला सहकारी 
गहृननमाशि सींथााेस ननिासी प्रयोजनासा व कब्जेहक्काने काही अ्ी ि र्तीस 
अिीन राहून मींजूर करण्यात आली आहे. 
(२) कें द्रीय िने ि पयाशिरि मींत्रालयाने सन २०१० मध्ये पािाळ जागा (सींििशन 
प्रबींिन) ननयम, २०१० (Wetland Conservation and Management 
Rules.२०१०) राजपात्रात प्रमसध्द केले असून पानाळ जागेमध्ये पुन:प्रापिास 
प्रनतबींि करण्यात आला आहे. 
(३) डडसेंबर, २०१५ मध्ये िा त्या दरम्यान तलािात भराि ्ाकून भरिीबाबत 
ष्जल्हाधिकारी, मुींबई उपनगर कायाशलयात तरी ार प्राप्त झाल्याचे आढळून आले 
नाही. 
(४), (५) ि (६) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
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िोडोली (ता.पन्हाळा, ष्र्.िोल्हापूर) येथील बस  
्थानिाला आगाराचा दर्ाव देण्याबाबत 

  

(३५) *  ४१८५०   श्री.सत्यर्ीत पाटील-सरुडिर (शाहूिाडी) :  सन्माननीय 
पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) कोडोली (ता.पन्हाळा, ष्ज.कोल्हापूर) येाील बस थााानकात प्रनतददन १०० बस 
गाड्याींची आिक जािक होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास कोडोली बस थााानक राषरीय महामागश री .२०४ ि राषरीय महामागश 
री .४ या महामागाांना जोडिाऱ्या राज्य मागाशिर ष्थाात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रिाश्याींच्या ि कमशचा-याींच्या सोयीसा व कोडोली बस थााानकाला 
आगाराचा दजाश देण्याबाबत र्ासनाने कोिती कायशिाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. हदिािर रािते : (१) ि (२) हे खरे आहे. 
(३) कोडोली बसथााानक हे कोल्हापूर मध्यिती बसथााानकापासून ३३.२ ि 
मर्राळा बसथााानकापासून २१.५ कक.मी. अींतरािर आहे. कोडोली बसथााानकािरुन 
कोल्हापूर ३३, इचलकरींजी २४, मलकापूर ३५,इथालामपूर १७,ममरज ०२,मर्राळा ३२ 
अर्ा एकूि १४३ फे-या चालनात आहेत. या बसथााानकािर ०९.०० ते १७.०० 
अर्ा पाळयामध्ये िाहतूक ननयींत्रकाींची नेमिकु केलेली असून याद कािी 
विद्यााी तसेच कमशचारीिगाांना पास देण्याची सोय, प्रिार्ाींना आगाऊ आरक्षि 
देण्याची सोय उपलब्ि आहे. महामींडळाने कोडोली बसथााानकात प्रिार्ाींच्या ि 
कमशचा-याींच्या सोयीसा व पुरेर्ा सुवििा उपलब्ि करुन ददलेल्या आहेत. 
महामींडळाचे आगार ननममशती विषयक मागशदर्शक तत्िे लक्षात घेता, कोडोली या 
बसथााानकाला आगाराचा दजाश देिे अर्क्य आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
र्ाधििाडी धरि (ता.मािळ, ष्र्.पुिे) प्रिल्पग्र्ताांचे खेड तालुक्यातील 

गाांिामधील पनुिवसन रद्द िरण्याबाबत 
(३६) *  ५१४८१   श्री.सुरेश गोरे (खेड आळांदी) :   सन्माननीय पनुिवसन ि 
मदत िायव मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  
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(१) जािििाडी िरि (ता.मािळ, ष्ज.पुिे) प्रकल्पग्रथाताींच्या पनुिशसनासा व खेड 
तालुक्यातील मौजे येलिाडी, साींगुडी, खालुम्बे्र, कान्हेिाडी तफे चाकि या 
गािाींमिील जममनी १९९७ साली िा त्यादरम्यान र्ेतकरी लाभक्षेत्रात येत 
नसतानाही आरक्षक्षत करण्यात आल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त गािाींमध्ये जममनी आरक्षक्षत केल्याने र्तेकऱ्याींना जममनीींचे 
घरगुती िा्प, खातेफोड अािा खरेदी विरी क करण्यास अडचिी येत असल्याचे 
माहे जानेिारी २०१६ िा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त गािाींमध्ये पनुिशसन रद्द करिेबाबत थाााननक 
लोकप्रतीननिीींनी ददनाींक २ फेब्रुिारी, २०१६ रोजी िा त्यासुमारास ष्जल्हा पनुिशसन 
अधिकारी, पुिे याींस ननिेदन ददले आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(४) असल्यास, उक्त गािाींमध्ये पनुिशसन रद्द करिेबाबत र्ासनाने कोिती 
कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) हे खरे नाही. 
      खेड तालुक्यातील मौजे िेलिींडी, साींगुडी, खालुम्बे्र, कान्हेिाडी तफे चाकि 
या गािाींतील जमीन जािििाडी प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात समाविष् असल्याने 
त्यािर पनुिशसनासा व राखीि असल्याचे रे्रे नोंदविण्यात आले होते. तसेच सन 
२००३ मध्ये सदर प्रकल्पातील कालिे रद्द करण्यात आले असले तरी कोल्हापूर 
पध्दतीचे बींिारे उभारुन लाभक्षेत्र कायम  ेिण्यात आले आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
      पुनिशसनासा व राखीि  ेिण्यात आलेल्या क्षेत्रास बािा न आिता घरगुती 
िा्प, खातेफोड, खरेदी विरी क, इत्यादीसा व मागिीनसुार परिानगी देण्यात येते. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) जािििाडी प्रकल्पाचे लाभक्षेत्र कायम  ेिण्यात आले असल्याने पनुिशसन रद्द 
करण्याचा प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
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नायगाि (ष्र्.नाांदेड) तालुक्यातील नारसी उपिें द्राचे  
२२० िे.व्ही.चे िाम अपूिव असल्याबाबत 

  

(३७) *  ५३२१०   श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), श्री.िसांतराि चव्हाि 
(नायगाांि) :   सन्माननीय ऊर्ाव मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-
 (१)  नायगाि (ष्ज.नाींदेड) तालुक्यातील २२० के.व्ही. नारसी उपकें द्राचे काम सन 
२०११ मध्ये पुिश होिे अपेक्षक्षत असताींना अदयापही काम पूिश केले नसल्याचे 
माहे जानेिारी, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, ४२.२९ को्ी रुपयाींचा हा प्रकल्प असून, या प्रकल्पामिून विज 
पुरि ा होिारी सिश गािे अींिारात आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, गािाना विजे अभािी पािी न ममळाल्याने रे्तातील पीके करपून 
जात आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरिी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय , 
(५) असल्यास, चौकर्ीच्या अनषुींगाने प्रकल्पाचे काम अपुिश  ेिल्यामुळे सींबींधित 
गुत्तेदार ि अधिकारी याींच्याविरुध्द कारिाई करण्याबाबत ि  उपकें द्राचे काम 
तातडीने पुिश करण्याबाबत र्ासनाने कोिती कायशिाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
      अष्थातत्िात असलेल्या १३२ के.व्ही. नारसी उपकें द्रातून  िीज पुरि ा 
सुरळीतपिे सुरु आहे.   
(३)  हे  खरे नाही. 
(४) ि (५) २२० के.व्ही. नरसी उपकें द्राच्या कामाचे कीं त्रा् मे. ईसीआय – र्ाींघाय 
या कीं पनीस देण्यात आले होते.  ताावप सदर कीं त्रा्दाराने ददलेल्या िेळेत काम 
पूिश न केल्याने त्याींचे कीं त्रा् रद्द करण्यात आले आहे. दरम्यानच्या कालाििीत 
भोकर ष्ज.नाींदेड येाे २२० के.व्ही. उपकें द्र थााापन झाले असून २२० के.व्ही.  
िाघाळा उपकें द्राचा िीज भार २२० के.व्ही. भोकर उपकें द्रािर थाालाींतरीत करिे 
र्क्य असल्याने ि २२० के.व्ही. नरसी उपकें द्र ि सींलनन िादहनीचे काम 
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ककरकोळ प्रमािात झाले असल्यामुळे सध्य:ष्थाातीत २२० के.व्ही. नरसी  
उपकें द्राची आिश्यकता ददसून येत नाही. 
(६) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
 
मौरे् रार्ुरा, बामनिाडा ि चनुाळा (ता.रार्ुरा, ष्र्.चांद्रपूर) येथील आहदिासीांच्या 

र्समनी गैरआहदिासीांना विक्री होत असल्याबाबत 
  

(३८) *  ३९९७०   श्री.राधािृष्ट् ि विखे-पाटील (सशडी) :   सन्माननीय महसूल 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राजुरा (ष्ज.चींद्रपूर) तालुक्यातील राजुरा, बामनिाडा, चुनाळा येाील आददिासी 
बाींििाींच्या जममनी, गैर आददिासीींनी अनधिकृतपिे हथातगत करुन सदर 
जममनीचे प्लॉ् पाडून जममनी विकण्यात आली असल्याची  तरी ार मा.आददिासी 
विकास मींत्री, मा.महसूल मींत्री याींचेकड े माहे नोव्हेंबर, २०१५ मध्ये िा 
त्यादरम्यान करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर बाब महाराषर जममन महसूल अधिनयम १९६६ च्या कलम 
३६ भींग झाल्यामुळे सिश लेआऊ् ददनाींक १२ ्गथा्, २०१३ रोजीच्या पत्रान्िये 
रद्द करण्याचे आदेर् र्ासनाने ददले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त र्ासनाच्या आदेर्ाची अींमलबजाििी अधिकाऱ्याींनी न 
केल्यामुळे आददिासीींच्या करोडो रुपयाींच्या जममनी अनतरी मि िारकाींच्या ताब्यात 
जात आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरिी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकर्ीच्या अनषुींगाने आददिासीींच्या जममनी परत करण्याबाबत 
तसेच दोषी असिाऱ्या अधिकाऱ्याींिर कारिाई करण्याबाबत र्ासनाने कोिती 
कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 

श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२), (३), (४), (५) ि (६) प्रश्नाधिन विषयाबाबत 
तरी ार प्राप्त झाली आहे. 
          मौजा राजुरा येाील ५, मौजा िोप्ाळा येाील २,  मौजा रामपूर 
येाील ३ ि  मौजा ाु् रा येाील १ अर्ा एकूि ११ प्रकरिी आददिासी 
व्यक्तीींच्या जममनीबाबत अकृवषक परिानगीचे आदेर् ष्जल्हाधिकारी कायाशलय, 
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चींद्रपूर याींच्याकडून देण्यात आले होते. ताापी अकृवषक परिानगी नींतर अर्ा 
जममनीिरील भूखींड गैरआददिासी व्यक्तीींना विरी क होत असल्याचे प्राम दर्शनी 
ननदर्शनास आल्याने सदर प्रकरिी विभागीय आयुक्त, नागपूर याींच्याकडून 
पुनविशलोकनाची परिानगी प्राप्त करुन घेऊन ष्जल्हाधिकारी, चींद्रपूर याींनी उक्त 
अकृषक परिानगीचे आदेर् रद्द केले. तद्नींतर सदर आदेर्ाविरुद्ध जमीन िारकाींनी 
अपर आयुक्त, नागपूर याींच्याकड ेकेलेल्या अवपलात ष्जल्हाधिकारी, चींद्रपूर याींचे 
उक्त आदेर् रद्द करण्यात आले.  
         मौजा बामनिाडा येाील आददिासी व्यक्तीींच्या ११ जममनीस 
उपविभागीय अधिकारी, राजुरा याींनी अकृवषक परिानगी देण्याबाबतचे आदेर् ददले 
आहेत. त्यामिील २ आददिासी व्यक्तीींच्या जममनीबाबत अकृषीक परिानगीच्या 
आदेर्ात “परिानगीमर्िाय प्ला्ची विरी क न करण्याची” अ् असून सुद्धा प्लॉ्ची 
विनापरिानगी विरी क केल्यामुळे त्याबाबत ननयमानुसार क्षते्रत्रय थातरािर कायशिाही 
करण्यात येत आहे.  
       मौजा चनुाळा येाील आददिासी जममनीस अकृवषक परिानगी 
देण्याबाबतचे एकही प्रकरि नाही. 

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

सभिांडी (ष्र्. ठािे) येथील गोदामातनू इथेनॉल अल्िोहोल र्प्त िेल्याबाबत 
  

(३९) *  ४१५१०   श्री.विर्य औटी (पारनेर) :   सन्माननीय राज् य उत् पादन 
शुल् ि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) मभिींडी (ष्ज.  ािे) येाील गोदामातनू सुमारे ३५ लाखाींचे इाेनॉल राज्य 
उत्पादन रु्ल्क विभागाने जप्त केल्याचे ददनाींक ०१ जानेिारी, २०१६ रोजी िा 
त्यासुमारास ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरिाची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकर्ीअींती उक्त प्रकरिी दोषीींविरुध्द  कारिाई करण्याबाबत 
र्ासनाने कोिती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथराि खडसे : (१) अींर्त: खरे आहे. 
    सदर बाब दद.२९/०४/२०१५ रोजी ननदर्शनास आली आहे. 
(२) ि (३) राज्य उत्पादन रु्ल्क भरारी पाक याींच्या दद.२९/०४/२०१५ रोजीच्या 
कायशिाही मध्ये एकूि रु.६२,३०,१००/- ककीं मत असलेल्या इाेनॉल अल्कोहोल सा ा 
जप्त करण्यात आला आहे. या गुन््यात तीन आरोपी असून दोन आरोपीींना   
मा. न्यायालयातून अ्कपिूश जामीन ममळलेला आहे. एका आरोपीस अ्क 
करण्यात आली आहे. सदर आरोपी विरुध्द गुरनीं. १६४/२०१५ नुसार गुन्हा 
नोंदविण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 

----------------- 
मौरे् येलिाडी (ता.खेड,ष्र्.पिेु) मधील गायरान र्ागेत गौि खननर्  

उत्खनन िरून अनतक्रमिे िरण्यात आल्याबाबत 

(४०) *  ५१९९५   श्री.सुरेश गोरे (खेड आळांदी) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मौजे येलिाडी (ता.खेड, ष्ज.पुिे) मिील ग् री . ३००/१, ४६१/१ आणि ४६१/२ 
या गायरान जागेत माहे डडसेंबर, २०१२ मध्ये िा त्यादरम्यान गौि खननज 
उत्खनन करून अनतरी मिे करण्यात आली आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अनतरी मि काढण्याबाबत ग्रामपींचायतीने ददनाींक २३ ्क््ोंबर 
२०१३ रोजी िा त्यासुमारास ष्जल्हाधिकारी, पुिे याींस ननिेदन ददले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरिी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकर्ीच्या अनषुींगाने अनतरी मिे काढण्याबाबत तसेच अनतरी मि 
न काढिाऱ्या सींबींधित अधिकाऱ्याींिर र्ासनाने कोिती कारिाई केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबनाची कारिे काय आहेत ? 

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) ि (२) ग्रामपींचायत येलिाडी याींनी ष्जल्हाधिकारी, 
पुिे याींना प्रश्नािीन गायरान जममनीिरील जुनी  अनतरी मिे ननषकासनाबद्दल 
दद.१७/१०/२०१३ चे  ननिेदन ददले आहे. डडसेंबर,२०१२ मध्ये ककीं िा त्यासुमारास 
सदर द कािी गौि खननज उत्खनन करुन अनतरी मि केल्याचे ननदर्शनास आले 
नाही. 
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(३) ि (४) मौजे येलिाडी (ता.खेड, ष्ज.पुिे) येाे प्रश्नािीन गायरान जममनीिर 
जुनी ननिासी ि िाणिष्ज्यक थािरुपाची अनतरी मिे असून सदर अनतरी मि 
ननषकासीत करण्याविषयी ग्रामपींचायत, येलिाडीकडून प्राप्त ननिेदन तहमसलदार, 
खेड याींच्याकडून सींबींधित गािाचे तला व ि ग्रामसेिक याींच्याकड े चौकर्ीसा व 
पा विण्यात आले असून सदर अनतरी मिे ककती ददिसाींपासूनची आहेत, प्रत्येक 
अनतरी मिाखाली क्षेत्र ककती आहे याची तपासिी सुरु आहे. सदर तपासिी पूिश 
होऊन र्ासनाकड े याबाबतचा प्रथाताि प्राप्त झाल्यािर र्ासन प्रचमलत 
िोरिानुसार या कामी उधचत ननिशय घेईल. 
         रर् याधचका री .३६४४/२००९ मध्ये मा.उच्च न्यायालयाने अनतरी मि 
िारक अजशदाराींचे अनतरी मि ननयमानकुुल करण्याबाबतचे प्रलींत्रबत ननिेदन 
ननकाली काढेपयांत ‘जैसे ाे’ पररष्थााती  ेिण्याचे आदेर् दद.०८/०४/२०१० रोजी  
ददले आहेत. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

िर्वत (ष्र्.रायगड) तालुक्यातील शेतिऱयाांनी इथेन  
िायचूी पाइपलाइन टािण्यास िेलेला विरोध 

  

(४१) *  ३९९७१   श्री.राधािृष्ट् ि विखे-पाटील (सशडी) :   सन्माननीय उद्योग 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) र्ासनाने इाेन िायचूी िाहतूक करण्यासा व दहेज ते नागो ािेपयांत 
(ष्ज.रायगड) ररलायन्स गॅस पाइपलाइन्स मल. कीं पनीला, पाईपलाईन ्ाकण्याची 
परिानगी ददली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पेरोमलअम ि ममनरल पाईपलाइन्स जममनीच्या िापराच्या 
हक्काचे सींपादन अधिननयम, १९६२ च्या कलम ३ (१) अन्िये कें द्र र्ासनाच्या 
माहे जुलै, २०१५ च्या राजपत्रात प्रमसध्द करुन कजशत तालुक्यातील अनेक 
रे्तकऱ्याींना जममनीखालून िापराबाबतचे हक्क सींपादन करण्यासा व सूयाश प्रकल्प, 
डहाि ूतसेच ररलायन्स गॅस पाईपलाइन्स मल. याींना भूसींपादन करण्यासा व उप 
ष्जल्हाधिकारी याींनी ददनाींक १ ्गथा्, २०१५ रोजी नो्ीस पा विली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सदर नो्ीर्ीला र्तेकऱ्याींनी ि थाााननक लोकप्रनतननिीींनी लेखी 
हरकत घेऊन विरोि दर्शविला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरिी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकर्ीच्या अनषुींगाने रे्तकऱ्याींच्या मागण्या सींदभाशत र्ासनाने 
कोिती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 

श्री. सुभाष देसाई : (१) होय. कें द्र र्ासनाने अर्ी परिानगी ददली आहे. 
(२) कें द्र र्ासनाच्या ददनाींक २८/७/२०१५ च्या अधिसूचनेच्या अनषुींगाने 
उपष्जल्हाधिकारी (भूसींपादन) ताा सक्षम प्राधिकारी, ररलायन्स गॅस पाईपलाईन 
याींच्या कायाशलयाकडून भूसींपादनात बाधित होिाऱ्या र्तेकऱ्याींना पेरोमलयम ि 
ममनरल्स पाईपलाईन्स अधिननयम १९६२ च्या कलम ३(१) नुसार अधिसूचनेच्या 
प्रतीसह कलम ३(३) नुसार ददनाींक ३/८/२०१५ रोजी नो्ीसा ननगशममत करण्यात 
आल्या आहेत. 
(३) सदर नो्ीर्ीींना सींबींधित र्तेकऱ्याींनी अधिननयमाच्या कलम ५(१) नुसार 
हरकती/सूचना सादर केल्या आहेत. 
(४) ि (५) पेरोमलयम ि ममनरल्स पाईपलाईन्स अधिननयम, १९६२ च्या कलम 
५(२) नुसार प्राप्त झालेल्या हरकती/सूचनाींची सुनाििी उपष्जल्हाधिकारी 
(भूसींपादन) ताा सक्षम प्राधिकारी, दहेज-नागो िे, इाेन पाईपलाईन प्रकल्प, 
 ािे याींनी घेतली असून त्याींनी भूसींपादन सींथााेचे अमभप्राय घेतले असता, त्याींनी 
उक्त अधिननयम १९६२ ि भूमीसींपादन, पनुिशसन ि पनुिशसाहत करताींना उधचत 
भरपाई ममळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिननयम २०१३ मिील 
तरतुदीनुसार सींबींिीताींना नुकसान भरपाईची रक्कम देण्यात यािी असे अमभप्राय 
ददले त्यानुसार कलम ५(२) नुसार आदेर् ननगशममत केले आहेत. तसेच मौजे 
ननकोप, कडाि, िडिली, भादगाि, िािलोली, कोर्ाने, सािरगाि, िाींजळे  या 
गािाींची उक्त अधिननयमाच्या कलम ६(१) नुसार अधिसूचना कें द्र र्ासनाच्या 
ददनाींक १५/१/२०१६ च्या राजपत्रात प्रमसध्द झाली असून उिशररत मौजे देऊळिाडी 
ि हालीिली गािाींची अधिसूचना कें द्र र्ासनाकड ेप्रमसध्दीकररता सादर करण्यात 
आली आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
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बोल्हेगाि (ष्र्. अहमदनगर) येथे बनािट िीर् भरिा िें द्र चालिनू ग्राहिाांची 
आणि महावितरि िां पनीची िेलेली फसिििू 

  

(४२) *  ४१६२३   श्री.विर्य औटी (पारनेर) :   सन्माननीय ऊर्ाव मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) बोल्हेगाि (ष्ज. अहमदनगर) येाे महावितरि कीं पनीची परिानगी नसताींना 
इलेक्रॉननक दकुानात अजय भगत याींनी बनाि् िीज भरिा कें द्र सुरु करुन 
ग्राहकाींकडून िीज त्रबलाची रक्कम घेऊन ग्राहकाींची ि महावितरि कीं पनीची 
फसििकू केल्याची बाब ददनाींक ३१ जानेिार, २०१६ रोजी िा त्यासुमारास 
ननदर्शनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरिी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकर्ीच्या अनुषींगाने ग्राहकाींची ि महावितरिाची फसििकू 
करिाऱ्याींविरुध्द र्ासनाने कोिती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे. 
(२) सदर प्रकरिी महावितरि कीं पनीने चौकर्ी केली आहे. 
(३) महावितरि कीं पनीकडून सींबींधिताींविरुध्द तोफखाना पोलीस था्ेर्न सािेडी 
येाे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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