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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

गुरुिार, हदनाांि १७ माचच, २०१६ / फाल्गुन २७, १९३७ ( शिे ) 
  
(१) महसूल, पनूिचसन ि मदत िायच, भूिां प 

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

 

याांचे प्रभारी विभाग 

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

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

प्रश्नाांची एिूि सांखया - ७७ 
------------------------------------- 

  
िळिि (जर्.नाशशि) तालुक्यातील शेतिऱयाांना बनािट  

सेंहिय खताांची विक्री होत असल्याबाबत 
  

(१) *  ४६६६७   श्री.योगेश (बापू) घोलप (देिळाली) :   सन्माननीय िृषी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) कळवण  (जि.नाशिक) तालुक्यात बनाव् सेंद्रिय खते परजिल्ह्यातील काही 
एिी्ं  ितेकऱयाींच्या घरी िाऊन ववकत असल्हयाचे माहे डिसेंबर, २०१५ च्या 
िेव्च्या आठवड्यात ननदिशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, याबाबत िेतकऱयाींनी कृवि ववभागाकि ेतक्रार केली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, या प्रकरणाची िासनाने चककिी केली आहे काय, 
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(४) असल्हयास, चककिीच्या अनिुींगाने सींबींधिताींवर कारवाई करण्याबाबत िासनाने 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत  ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) होय. 
(४) चककिीअींती मे.नवभारत फद्र श्लायझसश शल. हैिाबाद कीं पनीच्या, नाशिक 
जिल्ह्यातील तीन ववतरकाींचे परवाने, कायमस्वरुपी रद्द करण्यात आलेले आहेत. 
तसेच कीं पनीच्या ववरोिात द्रद.४.१.२०१६ रोिी देवळा पोलीस स््ेिन येथे नोंद 
क्रमाींक ३/२०१६ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

पालघर जर्ल््यातील ितैरिा, सूयाच नदी ि खाडी पात्रात 
अिैध िाळू उत्खनन होत असल्याबाबत 

  

(२) *  ४८६५८   श्री.पा्िल धनारे (डहाि)ू :   सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) पालघर जिल्ह्यातील वतैरणा, सूयाश नदी व खािीच्या पात्रातील उत्खननावर 
व वाहतुकीवर बींदी असताना सक्िन पींपादवारे बेकायदा वाळू उत्खनन व वाळू 
वाहतूक स्थाननक पोशलसाींच्या मदतीने सुरु असल्हयाचे ननदिशनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्हयास, याप्रकरणी स्थाननकाींनी वाळू माफफयाींवर कारवाई करण्याची 
मागणी द्रदनाींक १४ डिसेंबर, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास केली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी िासनाने चककिी केली आहे काय, 
(४) असल्हयास, चककिीच्या अनिुींगाने अवैि वाळू उत्खनन व वाळू वाहतूक 
करणाऱयाींवर िासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय ? 
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श्री. एिनाथराि खडसे : (१) पालघर जिल्ह्यातील खािीपात्रात सक्िन पींपादवारे 
वाळूच्या अविै उत्खननाची २ प्रकरणे दृष्ोत्पत्तीस आली असून, त्याबाबत 
पोलीसात गुन्हे दाखल केले आहेत. 
    अिा प्रकरणात स्थाननक पोशलसाींची सींगनमत असल्हयाचे ननदिशनास आले 
नाही. 
(२) वैतरणा व सूयाश नदी आणण खािीच्या पात्रातील रेतीच्या अवैि उत्खनन  व 
वाहतुकीबाबत कारवाई करण्यासींबींिी द्रदनाींक ०७/१२/२०१५ रोिीचे ननवेदन 
जिल्हहाधिकारी पालघर याींना प्राप्त झाले आहे. 
(३) व (४) पालघर जिल्ह्यात वतैरणा व सुयाश नदी आणण खािीपात्रातील वाळूच्या 
अवैि उत्खनन व वाहतूकीस आळा घालण्यासाठी तालुका स्तरावर तपासणी 
पथके ननयुक्त करण्यात आली आहेत. पालघर व वसई तालुक्यात सदर 
पथकाींमाफश त केलेल्हया कारवाईत सन २०१५-१६ मध्ये एकूण ५५९ वाहनाींच्या 
सींदभाशत एकूण रू. ८०.६१ लाख इतका दींि सींबींधिताींकिून वसूल केला आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

नाांदेड जर्ल्हयात २५ टक्िेच पीि िर्ाचचे िाटप झाल्याबाबत 
  

(३) *  ४६९९३   श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर) :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) नाींदेि जिल्हहयातील िेतक-याींना रब्बी हींगामातील ववववि वपकाींसाठी 
वेगवेगळया बकँामाफश त केवळ २५ ्क्केच पीक किाशची रक्कम वा्प झालेली 
असून, प्रत्यक्षात ३१० को्ी रुपये किाशचे वा्प करण्याचे ननजश्चत असताींनाही 
द्रदनाींक ३१ डिसेंबर, २०१५ पयतं २४६३३ ितेक-याींना १७३ को्ी रुपयाींचेच किश 
वा्प केल्हयाचे माहे डिसेंबर, २०१५ च्या िवे्च्या आठवड्यात ननषपन्न झाले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी िासनाने चककिी केली आहे काय, 
(३) असल्हयास, चककिीअींती उवशररत किाशची रक्कम वा्प करण्याबाबत िासनाने 
कोणती कायशवाही केली वा  करण्यात  येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांििाांत पाटील : (१) हे खरे नाही, 
नाींदेि जिल्ह्यात रब्बी हींगामासाठी ठरवलेल्हया रुपये ३१०.२६ को्ी उद्रद्दष्ा पकैी 
द्रद. ३१.०१.२०१६ पयतं रुपये २३७.०० को्ी म्हणिेच ७६% रब्बी पीक किश वा्प 
झालेले आहे. 
(२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

अमरािती जर्ल््यात दषु्ट्िळी पररज्थतीमुळे रब्बी वपिाांचे झालेले नुिसान 
  

(४) *  ४८१३९   अॅड.यशोमती ठािूर (ततिसा), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :   
सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अमरावती जिल्ह्यातील दषुकाळी पररजस्थतीमुळे रब्बी वपकाींचे नकुसान झाले 
असून हरभरा उत्पन्न घेणाऱया िेतकऱयाींचे एकरी एक ते दोन जक्वी्ं ल उत्पादन 
झाल्हयाने भावही िेमतेम शमळत असल्हयाने िेतकऱयाींचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान 
झाल्हयाचे माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिशनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रश्नाबाबत चककिी करण्यात आली काय, 
(३) असल्हयास, चककिीअींती  अमरावती जिल्ह्यातील हरभरा उत्पन्न घेणाऱया 
िेतकऱयाींना नुकसान भरपाई देण्याबाबत िासनाने कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) हे खरे नाही. अमरावती जिल्ह्याचे रब्बी 
वपकाखालील सरासरी क्षेत्र १,४७,९०० हेक््र इतके असून, रब्बी हींगाम २०१५-१६ 
मध्ये १,४३,१०० हेक््र म्हणिेच ९७% क्षेत्रावर पेरणी झालेली आहे. त्यापकैी 
९५,१०० हेक््र क्षेत्रावर हरभरा वपकाची पेरणी झालेली आहे. हरभरा वपकाींची 
कापणी/मळणी पूणश झालेली नसल्हयाने उत्पन्नाची अींनतम आकिवेारी प्राप्त 
झालेली नाही. तथावप, निर अींदािानसुार हरभरा वपकाची उत्पादकता ६ ते ८  
जक्वी्ं ल प्रनत हेक््र अपेक्षक्षत आहे. 
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(२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

मौरे् मोहर्ारोड सािरगाि (ता.िाशशम) येथील तलािातून  
गौि खतनर्ाचे अिैध उत्खनन होत असल्याबाबत 

  

(५) *  ४९८५३   श्री.अशमत झनि (ररसोड), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), अॅड.यशोमती ठािूर (ततिसा), श्री.अब् दलु सत्तार 
(शसल्लोड) :  सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-
(१) मकिे मोहिारोि सावरगाव (ता.वाशिम) दरम्यान असलेल्हया जि.प. लघ ु
शसींचन ववभागातील तलावात गकण खननिाचे अविै उत्खनन व वाहतूक 
करण्याच्या प्रकरणामध्ये तहशसलदार, वाशिम याींनी बुलढाणा जिल्ह्यातील श्रीपल 
शसध्द कीं न्स्रक्िन, साखरखेिाश या कीं पनीला ३.४० को्ीचा दींि केल्हयाचे माहे 
िानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी िासनाने चककिी केली आहे काय, 
(३) असल्हयास, चककिीच्या अनुिींगाने सदर कीं पनीकिून दींि वसूल करुन 
त्याींच्यावर फकिदारी गुन्हे दाखल करण्याबाबत िासनाने कोणती कायशवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास ववलींबाची कारणे काय आहेत? 

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) होय. 
(२) व (३) सींबींधित कीं त्रा्दार याींनी वाशिम तालुक्यातील मकिे मोहिारोि 
सावरगाव येथील जि.प. लघु शसींचन तलावातनू २००० ब्रास मुरुम व दगिाचे 
अवैि उत्खनन करुन मकिे नागठाणा ते मोहिा रस्त्याच्या कामासाठी वापर 
केल्हयाचे ननदिशनास आल्हयावरुन सींबींधिताववरुध्द दींिात्मक रक्कम 
आकारण्याववियी आदेि पाररत करण्यात आले आहेत. सदर प्रकरणी फकिदारी 
कारवाई करण्यात आलेली नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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हिेली (जर्.पुिे) तालुक् यातील तसेच िोल्हापूर जर्ल्हयातील शेतिऱयाांना हठबि 
शसांचन अनदुानाचे िाटप िरण्याबाबत 

  

(६) *  ४२६५१   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.र्यिुमार गोरे (माि), श्री.अशमन 
पटेल (मुांबादेिी), अॅड.यशोमती ठािूर (ततिसा), श्रीमती तनमचला गावित 
(इगतपूरी), श्री.अ्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), 
श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.शामराि ऊफच  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), 
श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी), डॉ.सुजर्त शमिचेिर (हातििांगले) :   
सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) हवेली (जि.पुणे) तालुक् यातील पवूश भागात गेल्ह याविठ द्रठबक शसींचन 
अनदुानासाठी सुमारे ३५० तर याविठ ३०० िेतकऱयाींकिून प्रस्ताव िासनाकि ेआले 
आहेत िासनाकिून कृिी ववभागाला त्यासाठीचे सुमारे सव्वा को्ीचे अनदुान 
वगशही झाले असून, काही मोिक्या िेतकऱयाींना अनदुान शमळाले परींतु अनेक 
िेतकऱयाींचे प्रस्ताव प्रलींबबत असल्हयाचे माहे िानेवारी २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदिशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच कोल्हहापूर जिल्ह्यात कृवि ववभागातील कमशचाऱयाींच्या दलुशक्षामुळे या 
योिनेतील अनदुानास पात्र ३४४२ ितेकऱयाींपकैी १६६२ िेतकरी अनदुानापासून 
वींधचत असल्हयाचे द्रदनाींक १९ िानेवारी, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास ननदिशनास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी िासनाने चककिी केली आहे काय, 
(४) असल्हयास, चककिीअींती अनदुानापासून वींधचत िेतकऱयाींना अनदुानाचे वा्प 
करण्याबाबत िासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) अींितः खरे आहे. 
        पुणे जिल्ह्यातील हवेली तालुक्यामध्ये सन २०१४-१५ या विाशत २३३ 
प्रस्ताव प्राप्त झाले होते. कें ि िासनाकिून उपलब्ि ननिी व त्याप्रमाणात राज्य 
द्रहश्श्याचा ननिी ववचारात घेवून सदर तालुक्यासाठी रु.३७.५८ लाख एवढा ननिी  
उपलब्ि करुन देण्यात आला. सदर ननिीतनू १६८ प्रस्ताव ननकाली काढण्यात 
आले आहेत. सन २०१५-१६ या विाशत २९७ प्रस्तावाींची ऑनलाईन नोंदणी झालेली 
आहे. कें ि िासनाकिून पद्रहल्हया हप्त्यापो्ी प्राप्त झालेला ननिी व त्याप्रमाणात 
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राज्य द्रहश्श्याचा ननिी असा एकूण रु.४८.२६ लाख ननिी उपलब्ि करुन देण्यात 
आला आहे. सदर ननिीच्या मयाशदेत १६१ प्रस्तावाींना पूवशसींमती देण्यात आली 
आहे. त्यापैकी ८२ लाभार्थयांच्या बकँ खात्यावर रु.१६.८६ लाख अनुदान वगश 
करण्यात आलेले आहे. उवशरीत प्रस्तावाींना अनुदान ववतरणाची कायशवाही सुरु 
आहे.    
 (२) (३) व (४) कोल्हहापूर जिल्ह्याची सन २०१३-१४ मिील ३४४२ प्रलींबबत 
प्रकरणाींपैकी उपलब्ि ननिीच्या मयाशदेत १७८१ प्रस्ताव ननकाली काढण्यात आले 
आहेत. ननिी उपलब्ितेनुसार उवशरीत प्रस्तावाींना अनदुान देण्याबाबतची कायशवाही  
करण्यात येईल. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
खेड (जर्.रत् नाधगरी) तालुक्यातील िाळू, खडी, डबर ि र्ाांभा  

याांचे अिैध उत्खनन होत असल्याबाबत 
  

(७) *  ४५१८४   श्री.अशोि पाटील (भाांडूप पजश्चम) :   सन्माननीय महसूल 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यात गकणखननि उत्खनन करण्यास बींदी घालण्याचे मा.सवोच्च 
न्यायालयाने द्रदनाींक ३१ मे, २०११ मध्ये द्रदलेले आदेि आितागायत तसेच 
असताींनाही खेि (जि.रत् नाधगरी) तालुक्यातील वाळू, खिी, िबर व िाींभा याींचे 
उत्खनन करुन उत्पादन घेतले िाते अिा तक्रारी जिल्हहाधिकारी, रत्नाधगरी व  
खेि तालुक्याच्या दकऱयावर असताना मा.मुख्यमींत्री याींच्याकि े ग्रामस्थाींनी लेखी 
ननवेदनादवारे केल्हया आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर तक्रारीच्या अनिुींगाने बेकायदा वाळू, खिी, िबर व िाींभा 
याींचे िशमनी व खािीमध्ये उत्खनन करुन उत्पादन करणाऱया व्यावसानयकाींवर 
िासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) अिा आियाचे ननवेदन प्राप्त झाल्हयाचे द्रदसून येत 
नाही. 
(२) व (३) कें ि िासनाने सन २०१० मध्ये रत्नाधगरी जिल्ह्यात अधिस्थगन लागू 
करुन, गकण खननि उत्खननास बींदी घातली होती. त्यानींतर कें ि िासनाने सन 
२०१३ मध्ये रत्नाधगरी जिल्ह्यातील पयाशवरणीय सींवेदनिील क्षेत्रातील 
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(Ecologically Sensitive Area) २९२ गावे वगळता, उवशररत गावातील 
अधिस्थगन उठववला आहे. खेि तालुक् यातील ७४ गावे पयाशवरणीय सींवेदनिील 
क्षेत्रामध्ये येत असून, या गावात गकण खननिाच्या उत्खननास परवानगी देण्यात 
आली नाही. खेि तालुक्यातील उवशरीत गावाींमध्ये काळादगि, िाींभा व मातीचे 
१०७ परवाने देण्यात आले आहेत. खेि तालुक्यात गकण खननिाच्या अवैि 
उत्खनन व वाहतुकीस आळा घालण्यासाठी गठीत केलेल्हया पथकाने सन २०१५-
१६ या विाशत ५४ प्रकरणाींत रु. ३०,०१,८६२/- एवढी दींिाची रक्कम वसुल केली 
आहे. 

----------------- 
अिोट (जर्.अिोला) तालुक्यात िेळीची तनिृष्ट्ट दर्ाचची  

बबयािे देिनू शेतिऱयाांची िेलेली फसिििू 

(८) *  ५०५९०   श्री.प्रिाश भारसािळे (अिोट), श्री.रिधीर सािरिर (अिोला 
पूिच), श्री.विर्य िडटे्टीिार (ब्रम्हपूरी) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :-  

(१) अको् (जि.अकोला) तालुक्यातील केळीची ननकृष् दिाशची बबयाणे देवून 
िेतकऱयाींची फसवणकू केली असल्हयाचे ननदिशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, इींिायणी िातीचे बबयाणे शमळववण्यासाठी िेतकऱयाींची  मागणी 
असताना दसुऱयाच कीं पनीचे बबयाणे गणराि केला गु्रपच्या मालकाींनी द्रदले, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, यामुळे िेतात काहीच उत्पादन झाले नसल्हयामुळे  ितेकऱयाींचे ७० 
लाखापेक्षा िास्त नकुसान झाल्हयाचे ननदिशनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, या सींबींिीची तक्रार ितेकऱयाींनी अको् ग्रामीण पोलीस स््ेिनला 
द्रदनाींक ८ फेब्रुवारी, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास द्रदली होती, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्हयास, सींबींिीत दोिीींवर कारवाई करण्याबाबत िासनाने कोणती कायशवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. एिनाथराि खडसे : (१)  होय, हे खरे आहे. 
(२) अींित: खरे आहे 
(३) ितेक-याींच्या पद्रहल्हया विाशच्या उत्पादनामध्ये सािारणत: ७० ्क्के घ् 
होऊन पढुील विाशचे खोिवा वपकाचे उत्पन्न होण्याची जस्थती आढळून येत नाही.  
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त्यामुळे िेतक-याींचे आधथशक नकुसान झालेले आहे, असा तालुकास्तरीय तक्रार 
ननवारण सशमतीचा अहवाल आहे. 
(४) व (५) होय, हे खरे आहे. 
मे.इींिायणी ॲग्रो्ेक पणि ता.अको्, जि.अकोला, मे.वसींत बायो्ेक पुसद,   
जि.यवतमाळ व मे.माऊली हाये्ेक नसशरी सोलु ता.खेि, जि.पुणे या कीं पन्याींनी, 
बबयाणे ननयींत्रण आदेि १९८३ चे कलम ३,९,१८ व िीवनावश्यक वस्त ु
अधिननयम  १९५५ चे कलम ३ ,७ चे उल्हलींघन केल्हयाने, त्याींच्यावर  द्रदनाींक 
२७/०२/२०१६ रोिी ग्रामीण पोलीस स््ेिन, अको्, जि.अकोला येथे र.नीं.१४/२०१६ 
अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आलेला असून तपास प्रगतीपथावर आहे. 
(६) ववलींब झालेला नाही. 

----------------- 
 मुांबईतील िाांिे (पिुच) येथे अशभयाांबत्रिी महाविद्यालय ि िसतीगहृ बाांधण्यासाठी 

हदलेला भुखांड खार्गी वििासिाला वििल्याबाबत 

(९) *  ४४८४०   श्री.सरदार ताराशसांह (मुलुांड), श्रीमती तपृ्ती सािांत (िाांिे पिूच), 
डॉ.अतनल बोंड े (मोशी), श्री.विनायिराि र्ाधि-पाटील (अहमदपूर), श्री.शरददादा 
सोनाििे (र्नु्नर), डॉ.बालार्ी कििीिर (अांबरनाथ), श्री.अतनल (अण्िा) गोटे 
(धुळे शहर), श्री.ओमप्रिाश ऊफच  बच्चू िडू (अचलपूर), श्री.सुतनल राऊत 
(विक्रोळी), श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबूर), श्री.िैभि नाईि (िुडाळ), श्री.अतुल सािे 
(औरांगाबाद पूिच) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) मराठवािा शमत्र मींिळ या सींस्थेला अशभयाींबत्रकी महाववदयालय व वसतीगहृ 
बाींिण्यासाठी मुींबईतील वाींिे (पुवश) येथे सवे क्रमाींक ३४१ मध्ये ११,००० चकरस 
शम्र िागा १९८१ मध्ये देण्यात आली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, मराठवाियातील गरीब व गुणवींत मुलाींच्या वसनतगहृासाठी 
िासनाने द्रदलेला हा भुखींि खािगी ववकासकाला ववकण्यात आल्हयाचे माहे 
िानेवारी २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिशनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, मराठवािा शमत्र मींिळ या सींस्थेच्या पदाधिकाऱयाींनी याप्ररकणी 
चककिी करण्यात यावी अिी मागणी मा. मुख्यमींत्री याींचेकि ेद्रदनाींक ४ िानेवारी, 
२०१६ रोिी वा त्या सुमारास केली, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी िासनाने चककिी केली आहे काय, 
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(५) असल्हयास, चककिीच्या अनिुींगाने दोिी आसणाऱया पदाधिकाऱयाींववरोिात  व 
अधिकाऱयाींवर िासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) िासन ज्ञापन, महसूल व वन ववभाग, द्रदनाींक 
१५.१२.१९८१ अन्वये मक. वाींिे, ता. अींिेरी येथील स.नीं. ३४१ (पै), ११,००० चक.मी. 
िमीन मराठवािा शमत्र मींिळास ९९ विाशच्या भािपेट्याने वसतीगहृ व कम्यनुन्ी 
हॉल या प्रयोिनासाठी मींिरू करण्यात आली होती.  त्यानींतर िासन ज्ञापन, 
महसूल व वन ववभाग, द्रदनाींक १९.५.२००९ अन्वये सदरची िमीन मींिूर 
प्रयोिनाव्यनतररक्त “अशभयाींबत्रकी महाववदयालय व व्यवस्थापन महाववदयालय” 
कररता कब्िेहक्काने मींिूर करण्यात आली आहे. 
(२) अिा आियाचा तक्रार अिश जिल्हहाधिकारी, मुींबई उपनगर कायाशलयास प्राप्त 
झाला आहे. मात्र, अिी परवानगी जिल्हहाधिकारी, मुींबई उपनगर कायाशलयाने 
द्रदलेली नाही. 
(३) मा. मुख्यमींत्री कायाशलयातील सींगणक प्रणालीवर मराठवािा शमत्र मींिळ या 
सींस्थेच्या पदाधिकाऱयाींचे द्रदनाींक ४.१.२०१६ रोिीचे ननवेदन प्राप्त झाल्हयाचे 
आढळून आले नाही. मात्र, अिा आियाच्या तक्रारी द्रदनाींक १७.१२.२०१५ व 
७.१.२०१६ रोिी मा. मुख्यमींत्री कायाशलयात प्राप्त झाल्हया आहेत. 
(४) व (५) िासनाकि ेप्राप्त झालेल्हया तक्रारीच्या अनिुींगाने जिल्हहाधिकारी, मुींबई 
उपनगर याींच्याकिून अहवाल मागववण्यात आला असून अहवाल अप्राप्त आहे. 
(६)  प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
येऊर (जर्.ठािे) येथील आहदिासीपाड्यातील आहदिासीांच्या र्शमनीिर 

अनधधिृतपिे बाांधिाम िेल्याबाबत 

(१०) *  ४१८४७   श्री.जर्तेंि आव् हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), 
श्री.र्यांत पाटील (इ्लामपरू), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.अजर्त पिार 
(बारामती), श्री.सुरेश लाड (िर्चत), श्री.मिरांद र्ाधि-पाटील (िाई),   
श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाि), श्री.रािार्गर्ीतशसांह पाटील (उ्मानाबाद), 
श्री.नरहरी णझरिाळ (हदांडोरी), श्री.हनमुांत डोळस (माळशशरस), श्री.भा्िर र्ाधि 
(गुहागर), श्री.र्यप्रिाश मुांदडा (बसमत) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) येऊर (जि.ठाणे) येथील पा्ोणपािा व िाींभूळपािा या आद्रदवासी पाियातील 
िशमनीवर सुपर ड्रीम्स इस््े् शल. या कीं पनीने  अनतक्रमण करुन अनधिकृतपणे 
बाींिकाम सुरु केले असल्हयाचे माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदिशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदरची िागा िासनाच्या भववषय ननवाशह ननिी या ववभागासाठी 
राखीव असताना, कीं पनीने महसूल अधिकाऱयाींिी सींगनमत करुन कागदपत्रात 
फेरफार करुन ही िागा बळकावली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, याबाबत कीं पनीने लीि तसेच बाींिकामाची परवानगी न घेता 
बाींिकाम सुरु केल्हयानींतर तेथील  स्थाननकाींनी याबाबत वारींवार तक्रारी 
करुनसुध्दा तेथील अधिकाऱयाींनी कारवाई न करता िाणीवपुवशक दलुशक्ष केले आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, या बाींिकामामुळे स्थाननक आद्रदवासीींची असलेली वद्रहवा् 
रोखण्यात आल्हयामुळे स्वत: जिल्हहाधिकारी याींनी या िागेवर येवनू पाहाणी करुन 
सींबींधित अधिकाऱयाींनी कारवाई करण्याचे आदेि देवनूही अदयाप पयशत याप्रकरणी 
कारवाई झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्हयास, उक्त प्रकरणी िासनाने चककिी केली आहे काय, 
(६) असल्हयास, चककिीच्या अनिुींगाने दोिी असलेल्हया सींबींधित अधिकाऱयाींवर व 
अनतक्रमण करणाऱया कीं पनीवर िासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(७) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) मकिे िाींभुळपािा येथील िाणे-येणेसाठी असलेला 
रस्ता बींद झाल्हयाबाबतची तक्रार जिल्हहाधिकारी, ठाणे याींच्याकि े प्राप्त झाली 
आहे. तथावप, प्रश्नािीन िशमनीच्या अधिकार अशभलेखात “भारत सरकार तफे 
इन्व्हेस््में् प्राव्हीिन्् कीं पनी तफे मॅनेिर व वद्रहवा्दार िी.िी.प्रिान” याींचे 
नाव दाखल असून इतर हक्कात भािपेट्टािारक व पो् भािपेट्टािारक याींची नावे 
आहेत. पो् भािपेट्टािारकाींमध्ये सुपर डड्रम ररअल इस््े् प्रा.शल. याींच्या नावाची 
ही नोंद आहे. 
(२) अिा बाब ननदिशनास आली नाही. 
(३) मकिे येऊर, ता.जि.ठाणे येथील स.नीं. १२/२, ३ या भूखींिावरील ववकास 
प्रस्तावाच्या अनुिींगाने ठाणे महानगरपाशलका याींनी द्रद.२०/१०/२०१२ व         
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द्रद.०२/०२/२०१६ च्या पत्रान्वये ना मींिूरी कळववली असून सदर भूखींिावरील 
इमारतीचे नकािे मींिूर केलेले नाहीत. अथवा बाींिकामास परवानगी द्रदलेली 
नाही. 
(४), (५) व (६) सदरची बाब ननदिशनास येताच जिल्हहाधिकारी, ठाणे याींनी द्रद. 
११/०१/२०१६ रोिी समक्ष भे् देऊन द्रदलेल्हया सुचनानुसार तहशसलदार, ठाणे 
याींच्याकिून आद्रदवासी नागररकाींच्या वद्रहवा्ीचा रस्ता खलुा करण्यात आला आहे. 
(७) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

 
मौरे् गलिाडा (ता.सोयगाि, जर्.औरांगाबाद) येथे आठ िषीय  

मुलीच्या अांगािर विद्युत िाहीनी पडल्याबाबत 

(११) *  ५०००३   श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन) :   सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मकिे गलवािा (ता.सोयगाव, जि.औरींगाबाद) येथे ८ विठय मुलीच्या अींगावर 
द्रदनाींक २९ ऑक््ोंबर २०१५ रोिी ११ के.व्ही. ववदयतु वाहीनी तु् ू न पिल्हयाने ती 
गींभीर िखमी झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या अपघातात िखमी झालेल्हया मुलीचे दोन्ही हात 
उपचारादरम्यान कोपऱयापासून काढुन ्ाकण्यात आल्हयाने मुलीला कायमस्वरुपी 
अपींगत्व आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी िासनाने चककिी केली आहे काय, 
(४) असल्हयास, चककिीच्या अनुिींगाने अपघातात िखमी झालेल्हया मुलीस 
िासनाकिून अधथशक मदत देण्याबाबत व दोिी असणाऱया अधिकारी व 
कमशचाऱयाींवर िासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. चांिशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) सदर प्रकरणी ववदयतु ननरीक्षक,औरींगाबाद याींनी द्रदनाींक २७.१२.२०१५ रोिी 
चककिी केली आहे. 
(४) अपघातात िखमी झालेल्हया मुलीस महाववतरण कीं पनीकिून रु. ५,०००/- ची 
आधथशक मदत देण्यात आलेली आहे. सदर अपघाताबाबत उप-कायशकारी अशभयींता, 
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महाववतरण, सोयगाींव उपववभाग याींना ववदयतु ननरीक्षक, औरींगाबाद याींनी द्रदनाींक 
२८.१२.२०१५ च्या पत्रान्वये कारणे दाखवा नो्ीस बिावण्यात आली आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

नाशशि जर्ल््यात रब्बी हांगामात रासायतनि खत उत्पादि िां पन्याांनी साठा 
पूिचपिे उपलब्ध िरुन हदला नसल्याबाबत 

  

(१२) *  ४९९३३   डॉ.राहूल आहेर (चाांदिड) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) नाशिक जिल्ह्यात रब्बी हींगामात रासायननक खत उत्पादक कीं पन्याींनी त्याींना 
मींिूर केलेला साठा पूणशपणे उपलब्ि करुन देणे आवश्यक असतानाही हा साठा 
उपलब् ि झालेला नसल्हयाची बाब माहे फेब्रवुारी, २०१६ च्या पद्रहल्हया आठवड्यात 
ननदिशनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, तब्बल ७५ हिार मेद्ररक ्न खते जिल्ह्यात पोहोचलीच नाही, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणाची िासनाने चककिी केली आहे काय, 
(४) असल्हयास, चककिीअींती रासायननक खत उपलब्ि करुन न देणाऱया 
कीं पन्याववरुध्द कारवाई करण्याबाबत िासनाने कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) हे खरे नाही. 
    रब्बी हींगाम २०१५-१६ कररता नाशिक जिल्ह्यासाठी २,०१,१००/- मे . ्न 
रासायननक खताींचे आवीं्न मींिूर करण्यात आलेले असून द्रद. १५.०२.२०१६ अखेर 
१,३५,७३३/- मे. ्न खताचा पुरवठा करण्यात आलेला आहे. रासायननक खताची 
ी्ंचाई नाही. 

(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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मुांबई-गोिा महामागाचलगत मोहोपे्र (ता.महाड) गािाच्या हद्दीत  
मातीचे उत्खनन होत असल्याबाबत 

(१३) *  ४९१५१   श्री.भरतशेठ गोगािले (महाड) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) महामागश, नदी व खािी पात्रापासून ५०० फक.मी. अींतरावरुन कोणत्याही 
प्रकारचे उत्खनन करण्यास परवानगी नसताींना देखील मुींबई-गोवा महामागाशलगत 
तसेच गाींिारी नदीच्या फकनारी मोहोपे्र गावाच्या हद्दीत मोठ्या पोकलेन, िेसीबी 
मिीनच्या सहायाने बेसुमार मातीचे उत्खनन करुन िोंगर फोिण्यात येत 
असल्हयाचे नुकतेच माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदिशनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, मोहोपे्र हद्दीत मोठ्या प्रमाणावर बेसुमार माती उत्खनन सुरु असून 
याकि ेमहसूल ववभागाचे अधिकारी िाणीवपूवशक दलुशक्ष करीत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्हयास, सदर उत्खननामुळे मुींबई-गोवा या मागाशवरुन होणाऱया वाहतुकीला 
देखील प्रचींि िोका ननमाशण झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी िासनाने चककिी केली आहे काय, 
(५) असल्हयास, चककिीच्या अनिुींगाने मातीचे उत् खनन करणाऱया माफफयाींवर व 
दलुशक्ष करणाऱया अधिकाऱयाींवर िासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(६) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२), (३), (४) व (५) मकिे मोहोपे्र. ता. महाि 
येथील ग् नीं. ७३ मध्ये ५० ब्रास मातीचे ववनापरवानगी उत्खनन करुन 
रस्त्याच्या भरावासाठी वापर केल्हयाचे फेब्रवुारी, २०१६ मध्ये ननदिशनास आले 
आहे. त्यावरुन सदर प्रकरणी सींबींधिताींना दींिाची नो्ीस बिावण्यात आली आहे. 
     सदर द्रठकाण गाींिारी नदीपासून २०० मी. अींतरावर व राषरीय 
महामागाशलगत आहे. मात्र सदर उत्खननामुळे मुींबई-गोवा मागाशवरील वाहतकुीला 
िोका झाल्हयाचे ननदिशनास आलेले नाही. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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मौरे् इांचनाळ (ता.गडहहांग् लर्) येथील इनाम शमळालेली 
 शेतर्मीन बेिायदेशीर वििल्याबाबत 

(१४) *  ४६३४४   श्री.रारे्श क्षीरसागर (िोल्हापूर उत्तर) :   सन्माननीय 
महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मकिे इींचनाळ (ता.गिद्रहींग् लि) येथील प्राचीन श्री.स् वयींभू गणेिाची पिुा अचाश 
आणण देखभालीसाठी इनाम शमळालेली ६ एकर २९ गुींठे बागायती देवस् थान 
िेतिमीन वद्रहवा्दाराने आपल्ह या प्रापींधचत कारणासाठी गावातील एका बड्या 
पुढाऱ यास बेकायदेिीर ववकली असल्हयाचे माहे िानेवारी, २०१६ मध् ये वा 
त्यादरम्यान ननदिशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, को्याविी रुपयाींची िमीन देवस् थानच् याच मालकीची राहावी 
म् हणनू काही िागरुक ग्रामस् थ, गणेिभक् त आणण कायशकत् यानंी िमीन ववकण् यास 
ववरोि केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्ह यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चककिी केली आहे काय, 
(४) असल्हयास, चककिीच्या अनुिींगाने दोिी असणाऱया सींबींधिताींवर िासनाने 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्ह यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२), (३) व (४) मकिे  इींचनाळ, ता. गिद्रहींग्लि  
येथील श्री गणपती देवस्थानाच्या  देखभालीसाठी इनाम शमळालेली देवस्थान 
िेतिमीन वद्रहवा्दाराने श्री आनींदा िोंडिबा पोवार या व्यक्तीस ववकली. 
तहशसलदार,  गिद्रहींग्लि याींच्या द्रदनाींक १६/९/२००८ त्या आदेिान्वये फेरफार क्र. 
१९७४ हा फेरफार घेण्यात आला.सदर िमीन देवस्थानाच्या मालकीची राहावी 
म्हणनू श्री िनािी पींडित व इतर ११३ ग्रामस्थाींनी उपववभागीय अधिकारी, 
गिद्रहींग्लि याींच्याकि े अवपल अिश सादर केला असता त्यावर त्याींनी द्रदनाींक 
१९/११/२०१५ रोिी द्रदलेल्हया आदेिान्वये उक्त फेरफार रद्द करून प्रश्नािीन 
िशमनीच्या पीकपहाणी सदरी दाखल झालेली नाींवे कमी करण्याचे आदेि द्रदले 
आहेत. तसेच सदर शमळकतीच्या उत्पन्नाच्या ववननयोगाची चककिी पजश्चम 
महाराषर देवस्थान सशमतीने करावी असेही आदेि द्रदले आहेत. सदर 
आदेिाववरूध्द श्री आनींदा िोंडिबा पोवार याींनी अप्पर जिल्हहाधिकारी कोल्हहापूर 
याींच्याकि ेअवपल दाखल केले आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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िेळशी (ता.दापोली, जर्.रत्नाधगरी) येथे बेिायदेशीरररत्या  
िन्व्हेअर बेल्ट उभारल्याबाबत 

  

(१५) *  ३९९१०   श्री.भा्िर र्ाधि (गुहागर), श्री.सांर्य िदम (दापोली), 
श्री.अशोि पाटील (भाांडूप पजश्चम) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
(१) केळिी (ता.दापोली, जि.रत्नाधगरी) येथील केळिी-उींबरिेत गावाच्या सीमेवर 
आिापुरा माईनकेम कीं पनीने लोकवस्तीलगत बेकायदेिीरररत्या कन्व्हेअर बेल्ह् 
उभारल्हयाचे माहे िानेवारी २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिशनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्हयास, कन्व्हेअर बेल्ह्ची िागा औदयोधगक बबनितेी केलेली नसल्हयाने 
कन्व्हेअर बेल्ह् बींद करावा, अिी नोद्र्स तहसीलदार, दापोली याींनी कीं पनीला 
देवनू देखील कीं पनीने काम सुरूच ठेवले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, कन्व्हेअर बेल्ह्मुळे या पररसरातील रद्रहवािाींना घसा व िोळयाींचे 
ववकार झाले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणाची िासनाने चककिी केली आहे काय, 
(५) असल्हयास, चककिीच्या अनिुींगाने कीं पनीवर व दलुशक्ष करणाऱया सींबींधित 
अधिकाऱयाींवर िासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२), (३), (४) व (५) मकिे उींबरिेत, ता.दापोली 
येथे मे. आिापुरा माईन केम शल. या कीं पनीच्या अनधिकृत औदयोधगक बबनिेती 
वापराबाबत तहशसलदार, दापोली याींनी केलेल्हया चककिीत सदर कीं पनीने महाराषर 
िमीन महसूल सींद्रहता १९६६ मिील तरतुदीअन्वये आवश्यक परवानगी न घेता 
ववियाींफकत िशमनीचा अनधिकृत औदयोधगक बबनिेती वापर केल्हयाचे ननदिशनास 
आले होते. त्यानुसार तहशसलदार, दापोली याींनी द्रद.६/१/२०१६ रािी कीं पनीस 
कन्व्हेअर बेल्ह्चे काम तात्काळ बींद करण्याबाबत ननदेि द्रदलेले असून अनधिकृत 
औदयोधगक बबनितेी वापराबाबत रु. ६०,०००/-  इतकी दींिात्मक कारवाई केली 
आहे. 
       महाराषर प्रदिुण ननयींत्रण महामींिळाने देखील द्रद.२९/१/२०१६ रोिी सदर 
कीं पनीस िल (प्रदिुण ननयींत्रण व प्रनतबींि) अधिननयम १९७४, हवा (प्रदिुण 
ननयींत्रण व प्रनतबींि) अधिननयम १९८१ आणण घातक घनकचरा (व्यवस्थापन, 
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हाताळणी व वाहतकू) ननयम २००८ अन्वये अींतररम ननदेि ननगशशमत केले आहेत. 
तसेच उपववभागीय अधिकारी, दापोली याींनी द्रद.२०/२/२०१६ रोिीचे आदेिान्वये 
कीं पनीस उत्खनन थाींबवण्याबाबत आदेि पाररत केले असून सदर आदेिाववरुध्द 
कीं पनीने खेि येथील न्यायालयात अपील दाखल केले असून प्रकरण न्यायप्रववष् 
आहे. कन्व्हेअर बेल्ह्मुळे या पररसरातील रद्रहवािाींना घसा व िोळयाींचे ववकार 
झाल्हयाचे ननदिशनास आले नाही. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

ििििली (जर्.शसांधदुगुच) तालुक्यातील शसलीिा खािीमधनू  
बेिायदा उत्खनन होत असल्याबाबत 

  

(१६) *  ४१२२८   श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्री.अ्लम शेख (मालाड 
पजश्चम), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अिधतू तटिरे (श्रीिधचन), श्री.तनतेश 
रािे (ििििली), श्री.िैभि नाईि (िुडाळ) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) कणकवली  (जि.शसींिुदगुश) तालुक्यातील कासाि े येथील शसलीका खाणीमिनू 
राज्यातील काच कारखान्याींना कच्चा व पक्का मालाींचा प्रचींि प्रमाणात पुरवठा 
करुन िासनाचे खाणी सींबींिीचे सवश ननयम िावलून िवैववववितेचा व पयाशवरणाचा 
ऱ हास होत असल्हयाने तेथील िनतेने मा.महसूल मींत्री, मा.पालकमींत्री, शसींिदुगुश व 
जिल्हहाधिकारी, शसींिदुगुश, आदीींकि ेमागील अनेक विाशपासून तक्रारी करुन सुध्दा 
दररोि सुमारे ३०० हून अधिक बेकायदा शसलीका वाळूचे उत्खनन होत आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, बेकायदा व ननयमबाहय करण्यात येणाऱया  सुरूीं ग व 
ब्लाजस् ी्ंगमुळे  गावातील घराींना  ननमाशण झालेला िोका, िेकिो एकर िशमनीचे 
झालेले नकुसान, नदीचे पाणी दवुित  झाले असून रस्त्याींची दरुावस्था झालेली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास,  कासाि े येथे बेकायदेिीर शसलीका वाळूचे  सराशसपणे प्रचींि 
प्रमाणात होत असलेले उत्खनन व वाहतकूीमुळे िासनाचे रॉयल्ह्ीपो्ी दररोि 
शमळणाऱया लाखो रुपायाींचा महसूल बुित आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्हयास, कासाि े येथे मागील अनेक विाशपासून सुरू असलेल्हया शसलीका 
वाळू उत्खनन व वाहतकूीच्या ववरोिात तेथील ग्रामस्थाींनी मागील ३ विाशपासून 
सातत्याने मा.महसूल मींत्री, मा.पालक मींत्री, जिल्हहाधिकारी, शसींिुदगुश, तहसशलदार, 
कणकवली, खननककमश अधिकारी, शसींिुदगुश ओरोस आदीींकि ेतक्रारी करूनही या 
खाण व्यावसानयकाींवर कारवाई केली िात नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्हयास, उक्त प्रकरणी िासनाने चककािी केली आहे काय, 
(६) असल्हयास, चककिीच्या अनिुींगाने खाण व्यावसानयकाींवर व तक्रारीकि ेदलुशक्ष 
करणाऱया अधिकाऱयाींवर िासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(७) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२), (३), (४), (५) व (६) लोकप्रनतननिी याींच्या 
प्राप्त तक्रारीनसुार मकिे कासाि े येथील शसशलका खाणपट्टयाींची पाहणी करण्यात 
आली. सदर द्रठकाणी ३ शसलीका खाणपटे्ट मींिूर करण्यात आले होते. त्यापकैी 
एका खाणपट्टयाची मुदत सींपुष्ात आल्हयाने उत्खनन बींद आहे. उवशररत २ 
खाणपट्टयापैकी एका खाणपट्टयामिनू उत्खनन बींद असून एका खाणपट्टयामिून 
उत्खनन सुरु आहे. 
    खाणपट्टयाच्या पाहणीत कोणत्याही प्रकारची ब्लाजस् ी्ंग सािने आढळून आली 
नाहीत. तसेच नदीक्षेत्राची पाहणी केली असता खाणपट्टयापासून नदीपात्र सुमारे ५ 
फक.मी. अींतरावर असल्हयाचे द्रदसून आले. त्यामुळे ब्लास््ीींगमुळे गावातील घराींना 
िोका होणे, िशमनीचे नकुसान होणे व नदीचे पाणी दवुित होणे तसेच रस्त्याची 
दरुावस्था झाल्हयाचे ननदिशनास आले नाही.     
     खाणपट्टािारकाने भूपषृठ भाि े व अकृविक आकारणी दींिासद्रहत भरली 
आहे.   

सदर द्रठकाणच्या खाणपट्टयामिून शसलीकाचे उत्खनन मोठ्या प्रमाणावर 
झाले असल्हयाने,  खाणपट्टयाच्या शसमाींकनाची मोिणी झाल्हयाशिवाय नेमके फकती 
उत्खनन झाले हे स्पष् होणार नाही. त्यादृष्ीने सदर खाणपट्टयामध्ये 
शसमाींकनाचे स्तींभ (बाऊीं ड्री वपलर) त्वरीत उभारण्याबाबत सींबींधित कीं पन्याींना 
सूचना देण्यात आलेल्हया आहेत. 
(७) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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डहाि ू(जर्.पालघर) समुिकिना-यािरील अिैध िाळू  
उपशाने समुि किनारा खचल्याबाबत 

(१७) *  ४८३५४   श्री.विलास तरे (बोईसर), श्री.हहतेंि ठािूर (िसई) :   
सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) िहाण ू (जि.पालघर) समुिफकना-यावरील  होत असलेल्हया अवैि वाळूच्या  
उपिामुळे  समुि फकनारा  खचल्हयाने  सुरुच्या बागा व बींदराच्या  फकनाऱयाींची 
िूप होऊन पयाशवरणाची हानी होत  आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, िाक्ी िहाण,ू धचींचण, द्रदवा दाींिा, िहाण ू माींगेलवािा, नरपि, 
सतीपािा इ, समुि फकनाऱयाींवर प्रचींि प्रमाणाींवर अवैि वाळूचा उपसा रात्रद्रदवस 
होत असल्हयाची तक्रार वारींवार स्थाननक नागरीकाींकिून करण्यात येऊनही महसूल 
ववभागाच्या अधिकाऱयाींकिून कोणतीही कारवाई करण्यात येत नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी िासनाने चककिी केली आहे काय, 
(४) असल्हयास, चककिीच्या अनुिींगाने सींबधित अधिकाऱयाींवर व वाळू उपसा 
करणाऱयाींवर िासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे , 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२), (३) व (४) िहाण ु तालुक्यातील स्थाननक 
नागररकाींकिून समुि फकनाऱयावर वाळू व रेती चोरी होत असल्हयाच्या तक्रारी 
प्राप्त झाल्हयानुसार, फफरत्या पथकामाफश त वेळोवेळी तसेच अचानक तपासण्या 
करण्यात येतात. त्यानुसार सदर पथकामाफश त केलेल्हया तपासणीत समुि फकनारी 
वाळूच्या अवैि वाहतकू प्रकरणी सींबींधिताींववरुध्द ५ गुन्हे दाखल करण्यात आले 
आहेत. तसेच िहाण ू तालुक्यात सन २०१५-२०१६ या विाशत वाळूच्या अविै 
वाहतूकीबाबत ७९ वाहनाींवर रुपये ७८.६७ लाख एवढा दींि आकारण्यासींबींिी आदेि 
पारीत केले आहेत. 
    िहाण ू तालुक्यात वाळू उपिामुळे समुि फकनारा खचून सुरुच्या बागा व 
फकनाऱयाची िुप झाल्हयाचे ननदिशनास आलेले नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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उपप्रादेशशि पररिहन िायाचलयात (जर्.रत्नाधगरी) िाहनधारिाांची  
दलालािडून होत असलेली फसिििू 

(१८) *  ४६३८३   श्री.सुधािर देशमुख (नागपूर पजश्चम) :   सन्माननीय 
पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) उपप्रादेशिक पररवहन कायाशलयात (जि.रत्नाधगरी) दलाल द्रदवसेंद्रदवस वाढत 
असून “िी” फॉमशसाठी त्याींचेकिून भरमसाठ पैिाींची आकारणी करुन 
वाहनािारकाींची लु् सुरु असल्हयाचे माहे िानेवारी, २०१६ च्या पद्रहल्हया 
आठवड्यात ननदिशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, दलाल मुक्त आर्ीओ  कायाशलय करण्याची पररवहन आयकु्त 
याींनी घोिणा केली, त्यानुसार द्रदनाींक २६ नोव्हेंबर, २०१४ रोिी राज्य िासनाच्या 
आदेिानुसार कोणतीच कायशवाही झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, वाहनिारकाींची दलालाकिून होत असलेली फसवणकू 
थाींबववण्याबाबत िासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हदिािर रािते : (१), (२) व (३) याबाबत पररवहन आयुक्त कायाशलयाने 
वेळोवेळी सूचना द्रदलेल्हया आहेत. त्यामध्ये- 
       १) कायाशलयातील अधिकारी/कमशचारी याींनी ओळखपत्राचा वापर करणे. 
       २) अनधिकृत व्यक्तीींचे प्रवेिास व वावरास बींदी. 
       ३) कामकाि ववियक माद्रहतीचे फलक प्रशसध्द करणे. 
       ४) कायाशलयाचा कामकाि ववियक नकािा प्रदशिशत करणे. 
       ५) तक्रार पे्ी/रजिस््र ठेवणे. 
       ६) माद्रहतीचा अधिकार/सेवा हमी कायदयाचे फलक प्रशसध्द करणे. 
       ७) अधिकारी/कमशचारी याींची नावे प्रदशिशत करणे. 
       ८) प्राधिकृत व्यक्तीमाफश तच काम जस्वकारणे. 
       ९) एक णखिकी योिना. 
       याप्रमाणे रत्नाधगरी उपप्रादेशिक पररवहन कायाशलयात कायशवाही करण्यात 
येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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औरांगाबाद जर्ल्हयातील ्टोन के्रशर ि खदान मालिाांनी ्िामीत्िधनाच्या 
महसूलाचा भरिा न िेल्याबाबत 

(१९) *  ४८९५१   श्री.अतलु सािे (औरांगाबाद पूिच), श्री.सांतोष दानिे 
(भोिरदन) :  सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-
(१) औरींगाबाद जिल्हहयातील २४ स््ोन के्रिर व खदान मालकाींनी िासनाकि े
स्वामीत्विनाच्या महसूलाचा भरणा वेळेत न केला असल्हयाची घ्ना माहे 
डिसेंबर, २०१५ च्या पद्रहल्हया आठवड्यात ननदिशनास आली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, अवैिपणे गकण खननि उत्खनन व वाहतकू करणाऱया माफीयाींवर 
कठोर कारवाई करण्यासाठी जिल्हहाधिकारी याींच्या अध्यक्षतेखाली पोलीस आयुक्त, 
जिल्हहा पोलीस अधिक्षक, प्रादेशिक पररवहन अधिकारी व जिल्हहा खणीकमश याींची 
सींयुक्त सशमती नेमण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी िासनाने चककिी केली आहे काय, 
(४) असल्हयास, चककिीच्या अनिुींगाने अहवालानुसार िासनाने कोणती कायशवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे ? 

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) जिल्हहाधिकारी औरींगाबाद याींनी द्रदनाींक २७/११/२०१५ 
च्या आदेिान्वये जिल्ह्यातील २४ दगिखाणीींची  मोिणी करण्याचे आदेि द्रदले 
आहेत. 
(२) होय. 
(३) व (४) सदर २४ दगि खाणीींच्या मोिणी अहवालाच्या अनिुींगाने सींबींधित 
तहशसलदार याींना सदर दगिखाणिारकाींकिून स्वाशमत्विनाच्या फरकाची रक्कम 
वसूल करण्याच्या सूचना देण्यात आल्हया आहेत. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
पांढरपूर (जर्.सोलापूर) तालुक्यातील हठबि सांच  

अनदुानाचे प्र्ताि रद्द िेल्याबाबत 

(२०) *  ४२२५८   श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.अ्लम शेख (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :-  
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(१) पींढरपूर (जि.सोलापूर) तालुक्यातील िेतकऱयाींच्या सात-बारा उताऱयावर 
िाशळींब, केळी व ऊस या प्रमुख वपकाींच्या नोंदी नसल्हयामुळे तालुक्यातील सुमारे 
१२०० द्रठबक सींच अनदुानाचे प्रस्ताव रद्द केले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, िेतकऱयाींनी स्वयींघोिणा पत्र देण्याच्या अ्ीवर द्रठबकचे नव्याने 
पुन्हा प्रस्ताव मींिूर करुन देण्याचा ननणशय पींढरपूर तालुका कृिी ववभागाने 
घेतल्हयाचे माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिशनास आले, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त  ननणशयाची अींमलबिावणी करुन  िेतकऱयाींना द्रठबक सींच 
अनदुान देण्याबाबत िासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२) व (३) नाही 
सुक्ष्म शसींचन योिनेच्या कें ि िासनाच्या मागशदिशक सुचनाींनुसार आिाशसोबत ७/१२ 
चा उतार िोिणे आवश्यक आहे. सदर उताऱयावर वपकाची नोंद असणे आवश्यक 
आहे. सन २०१३-१४ या विाशच्या प्राप्त झालेल्हया सुक्ष्म शसींचन सींचाच्या काही 
अिाशसोबतच्या ७/१२ उताऱयावर वपकाच्या नोंदी नव्हत्या. अिा अिाचं्या बाबतीत 
सींबींिीत तलाठ्याचा पीक नोंदणी दाखला िोिावा, हा दाखला प्राप्त झाला नाही 
तर सींबींधित पीक घेतल्हयाबाबतचे ितेक-याींचे घोिणापत्र अिाशसोबत िोिण्याबाबत 
िेतक-याींना कळववण्यात आले होते व त्यानसुार कायशवाही करण्यात आली आहे. 
पींढरपूर तालुक्यात एकूण ३५५९ अिश प्राप्त झाले आहेत. त्यापकैी उपलब्ि 
अनदुानाच्या मयाशदेत १११६ लाभार्थयानंा अनदुान ववतररत करण्यात आले आहे. 
ननिी उपलब्ितेनुसार उवशररत लाभार्थयांचे अनुदान देण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
िैर्ापूर शहर (ता.िरै्ापूर) येथे महसूल प्रशासनाने िेलेल्या  

पाहिीत अिैध िाळू साठा आढळून आल्याबाबत 

(२१) *  ४१२९७   श्री.विर्य औटी (पारनेर) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) विैापूर तालुक्यातील महसूल प्रिासनाने केलेल्हया पाहणीत सुमारे १७७५ ब्रॉस 
इतका अविै वाळू साठा आढळून आल्हयाचे द्रदनाींक १३ िानेवारी, २०१५ रोिी वा 
त्या सुमारास ननदिशनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी िासनाने चककिी केली आहे काय, 
(३) असल्हयास, चककिीच्या अनिुींगाने उक्त प्रकरणातील बेकायदेिीर वाळू 
उपसाकरुन साठा करणाऱया सींबींधिताींवर िासनाने कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणातील दोिीींना अ्क करण्यात आली आहे काय, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२) व (३) विैापूर तालुक्यातील भरारी पथकाने 
द्रदनाींक २९.१२.२०१५ ते द्रदनाींक ०८.०१.२०१६ या कालाविीत वैिापूर िहर व 
पररसरात वाळूच्या अवैि साठ्याची तपासणी केली असता, १७७५ ब्रास वाळूचा 
अवैि साठा आढळून आला. तहशसलदार वैिापूर याींनी सदर प्रकरणी ननयमानुसार 
कायशवाही करुन, सींबींधिताींववरुध्द द्रदनाींक १८.०२.२०१६ रोिी दींिात्मक रक्कम 
आकारण्यासींबींिी आदेि पाररत केले आहेत. 
(४) नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
शभिांडी (जर्.ठािे) येथील टोरांट पॉिर शल.या विद्युत  

िां पनीच्या िारभाराच्या तक्रारीांबाबत 
(२२) *  ४४६९४   श्री.रुपेश म् हात्र े (शभिांडी पिूच) :   सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) शभवींिी (जि.ठाणे) येथील ्ोरीं् पॉवर कीं पनीकिून शभवींिी पररसरातील 
ग्राहकाींची िादा ववि वापर मी्र ररिीींग घेण्यात येणे, वीि देयके भरमसाठ येणे 
व इतर बाबतीत ग्राहकाींवर अन्याय होत असल्हयाबाबत शभवींिी येथील िाींतीनगर 
पॉवरलूप ववन्हसश वेल्हफेअर असोशिएिन तफे मा.चेअरमन महाराषर इलेक्रीसी्ी 
कशमिन, व्यवस्थापकीय सींचालक, एम.एस.इ.िी.सी.एल.ववदयतु भवन आणण 
मुख्य अशभयींता, एम.एस.इ.िी.सी.एल. भाींिूप याींचेकि ेद्रदनाींक १९ डिसेंबर, २०१५ 
रोिी वा त्यासुमारास तक्रार पाठववण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, शभवींिी (जि.ठाणे) येथील ्ोरीं् पॉवर शल.या ववदयतु 
कीं पनीववरुध्द  शभवींिी येथील महाराषर इलेक् रीसी्ी कन्रयुमसश असोशसएिनच्या 
पदाधिकाऱयाींनी द्रदनाींक ९ एवप्रल, २०१४, द्रदनाींक १ डिसेंबर, २०१४, द्रदनाींक ७ 
सप् े्ंबर, २०१५, द्रदनाींक ९ सप् े्ंबर, २०१५ व द्रदनाींक २१ नोव्हेंबर, २०१५ रोिी वा 
त्यासुमारास  मुख्य सधचव, प्रिान सधचव, उिाश ववभाग, व्यवस्थापकीय सींचालक, 
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प.दा.वव.प. पोलीस महासींचालक, पोलीस आयकु्त ठाणे, मुख्य अशभयींता, 
म.रा.वव.म. भाींिूप, दक्षता आयुक्त, म.रा.वव.प. इत्यादीकि ेतक्रारी केल्हया आहेत, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी िासनाने चककिी केली आहे काय, 
(४) असल्हयास, चककिीच्या अनिुींगाने ्ोरीं् पॉवर कीं पनीवर िासनाने कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. चांिशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे. 
(२) अींित: खरे आहे. वर नमूद केलेल्हया तक्रारीपैकी फक्त दोन तक्रारी 
महाववतरण कीं पनीस प्राप्त झाल्हया आहेत. 
(३) सदर प्रकरणी महाववतरण कीं पनीने भरमसाठ आलेले बबलासींदभाशत असलेली 
तक्रारीबाबत चककिी केली आहे. 
(४) मे. ्ोरीं् पॉवर कीं पनी याींना वीि दरवाढ करण्याबाबत कुठलेही अधिकार 
नाहीत. वेळोवळी लागू झालेली वीिदरवाढ ही महाराषर ववदयुत ननयामक 
आयोगाच्या मान्यतेनुसार महाववतरण कीं पनीतील सवश ग्राहकाींना लागू करण्याींत 
येते.त्याप्रमाणे मे. ्ोरीं् पॉवर कीं पनी शभवींिी मींिळातील सवश ग्राहकाींना वीिदेयके 
देते. 
      ्ोरीं् पॉवर कीं पनीच्या कारभाराबाबत प्राप्त  झालेल्हया सवश तक्रारीींचे 
ननराकरण वेळोवेळी करण्यात आलेले आहे. शभवींिी येथील वीि ग्राहकाींना ्ोरीं् 
पॉवर याींच्या कारभाराबाबत कोणतीही तक्रार असल्हयास व सदर तक्रारीींचे 
ननराकरण ्ोरीं् पॉवर कीं पनीकिून न झाल्हयास त्या तक्रारीींचे ननराकरण 
करण्यासाठी महाववतरण कीं पनीने अधिक्षक अशभयींता, शभवींिी याींची सींपकश  
अधिकारी म्हणनू ननयुक्ती करण्यात आलेली आहे. तसेच मुख्य अशभयींता, भाींिूप 
िहर पररमींिळ याींची अवपलीय अधिकारी म्हणनू ननयुक्ती केली आहे.  सदर 
व्यवस्थेबाबतची माद्रहती/ननवेदन ग्राहकाींकररता शभवींिी येथील स्थाननक/ दैननक 
वतशमानपत्रातून मराठी व उदूश भािेतनू प्रशसध्द करण्यात आली आहे. तथावप,  
लोकप्रनतननिीींनी केलेल्हया तक्रारीींच्या अनुिींगाने ्ोरीं् पॉवर कीं पनीच्या 
कारभाराबाबत  आय.आय.्ी.,मुींबई या त्रयस्थ सींस्थेमाफश त चककिी करण्याबाबत 
महाववतरण कीं पनीस कळववण्यात आले आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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बुलढािा जर्ल् हयातील अिधै रेती उत् खननाबाबत 

(२३) *  ४७८००   श्री.हषचिधचन सपिाळ (बुलढािा) :   सन्माननीय महसूल 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) बुलढाणा जिल्ह ्यात अवैि रेती उत् खनन होत असल्ह याच् या तक्रारी माहे 
डिसेंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान जिल्ह हा प्रिासनाकि ेप्राप् त झालेल्ह या आहेत, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, अवैि उत्खननामुळे िासनाचा लाखो रुपयाींचा महसुल बुिाला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्ह यास, रेती घा्ाच् या शललाव प्रफक्रयेस होत असलेल्ह या ववलींबामुळे अवैि 
उत् खननाचे प्रमाण वाढले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्ह यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चककिी केली आहे काय , 
(५) असल्हयास, चककिीच्या अनिुींगाने रेती घा्ाच् या शललाव करण्याबाबत तसेच 
अवैि वाळू उत्खनन करणाऱयाींवर कारवाई करण्याबाबत िासनाने कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) व (२)  बुलढाणा जिल्ह्यात रेतीचे अविै 
उत्खननाबाबत डिसेंबर २०१५ वा त्यादरम्यान एकूण ७ तक्रारी प्राप्त झाल्हया 
होत्या. सदर तक्रारीच्या अनुिींगाने सींबींधित तहशसलदार याींच्यामाफश त चककिी 
करुन, वाळूच्या अवैि उत्खनन व वाहतकूीबाबत सींबींधिताींववरुध्द दींिात्मक 
कारवाई करुन, एकूण रुपये ३,८१,९००/- इतकी रक्कम वसूल करण्यात आली 
आहे.  
(३), (४) व (५) िासनाच्या वाळू/रेती ननगशती िोरणातील तरतदूीनुसार वाळू 
उत्खननासाठी पयाशवरण अनुमती प्राप्त झाल्हयानींतरच रेतीघा्ाबाबत शललाव 
प्रफक्रया पूणश करून वाळूचे उत्खननास परवानगी देण्यात येते. त्यानुसार सन 
२०१५-२०१६ या विाशकरीता बुलढाणा जिल्ह्यातील एकूण ८६ वाळूग्ाींचे प्रस्ताव 
ऑगस्् २०१५ मध्ये पयाशवरण ववभागास सादर करण्यात आले होते. पयाशवरण 
ववभागाकिून ८२ वाळू/रेती ग्ास पयाशवरण अनमुती प्राप्त झाल्हयानींतर त्यापैकी 
४० वाळू/रेती ग्ाींचे शललाव यिस्वीररत्या करण्यात आले आहेत. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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



26 

िीर् महापारेषि िां पनीला दपु्पट दराने उपिरिाांचा  
पुरिठा िरण्यात आल्याबाबत 

  

(२४) *  ४०३२७   श्री.सांर्य साििारे (भुसािळ), श्री.तनतेश रािे (ििििली), 
डॉ.तुषार राठोड (मुखेड), श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्री.अ्लम शेख 
(मालाड पजश्चम), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.लक्ष्मि र्गताप (धचांचिड), 
श्री.शभमराि तापिीर (खडििासला) :   सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
(१) ६ विाशपवूठ ५६६८ को्ी रूपयाींचे कीं त्रा् देवूनही पारेिण कीं पनीला राज्यात 
वीि वहनाचे नवी  िोिणी  उभी  करता आली  नसल्हयामुळे त्याींचा सवाधंिक 
तो्ा शसींचन करणाऱया ितेकऱयाींना सहन करावा लागत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, राज्यातील वीिवाद्रहन्या ओव्हरलोि झाल्हया असल्हयाचे वीि 
पारेिण कीं पनीला सन २००९ पासून समिल्हयानींतर २००९ मध्ये ्प्पा १ व ्प्पा 
२ हे फकतीतरी िादा दराने मे.इशसीआय, मे.अरेवा आणण ज्योती, मे.कल्हपतरू, 
मे.आयसोलक्स, मे.केइशसी या कीं पन्याींना ५६६८ को्ी रूपयाींचे वीिवाद्रहन्या आणण 
उपकें ि उभारण्याचे कीं त्रा् देण्यात आले असतानाही परत या कीं पन्याींना काम सुरू 
करण्यासाठी १५५ को्ीची अधग्रम रक्कमही द्रदली होती, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, नव्या वीिवाद्रहन्या व उपकें िाची भर न पिल्हयाने आपत्तकालीन 
भारननयमन आिही सुरू असल्हयाने नवे कीं त्रा् ननजश्चत करून एकच सोसश 
असलेल्हया द्रठकाणी सोसश वाढववण्याशिवाय भववषयात भारननयमन कमी होणार 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, ५६६८ को्ीच्या वीिकीं त्रा्ाची चककिी करण्यात आली आहे काय, 
(५) असल्हयास, चककिीच्या अनिुींगाने भारननयमन कमी करण्याबाबत व दोिी 
असणाऱया अधिकाऱयाींवर कारवाई करण्याबाबत िासनाने कोणती कायशवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. चांिशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे नाही. 
(२) महापारेिण कीं पनीने या कीं पन्याींसोबत रु. ५६६८ को्ीींचा करार केलेला असला 
तरी प्रत्यक्षात १३३ कामाींसाठी , ्प्पा १ व ्प्पा २ शमळून रु. २७७० को्ीचेच 
कायाशदेि द्रदले आहेत. सवश ननववदाींमध्ये एकूण कमीत कमी दर असलेल्हया 
ननववदा ववचारात घेण्यात आल्हया व कायाशदेि देताना प्रचशलत पध्दतीनुसार एकूण 
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मूल्हय ग्रा्य िरुन त्या अनुिींगाने एकूण न्यनुतम मूल्हय असलेल्हया ठेकेदारास 
कामे द्रदली आहेत. तसेच करारातील अ्ीींनूसार कीं त्रा्दाराींना उपकरण/साद्रहत्याची 
िुळवािळुव करण्यासाठी रु. १५५ को्ी अग्रीम द्रदले आहे. 
(३) महापारेिण कीं पनीकिून उपकें ि व वाद्रहनी उभारणीत कोणताही खींि नसून 
महापारेिण प्रणालीच्या मयाशदेमुळे (System Constraint) भारननयमन करावे 
लागत असल्हयाच्या घ्ना फार कमी प्रमाणात आहेत. 
(४) काही उपकें िाचा अपवाद वगळता उवशररत उपकें िे व वाद्रहन्याची कामे सुरळीत 
सुरु आहेत त्यामुळे चककिीची आवश्यकता द्रदसून येत नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
दहहसर मोरी (जर्.ठािे) गािातील सािचर्तनि वपण्याच्या पाण्याची  

विहीर बरु्िनू अनधधिृत गोदाम उभारल्याबाबत 
  

(२५) *  ४१२०८   श्री.सुभाष भोईर (िल्याि ग्रामीि), श्री.नसीम खान 
(चाांहदिली), प्रा.िषाच गायििाड (धारािी), श्री.अ्लम शेख (मालाड पजश्चम), 
श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.विरेंि र्गतार् (धामिगाांि रेल्िे) :   सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) दद्रहसर-नागाव रस्त्यावरील दद्रहसर मोरी (जि.ठाणे) गावामध्ये असलेली 
सावशिननक वपण्याच्या पाण्याची ववहीर बुिवून त्या द्रठकाणी अनधिकृत गोदाम 
बाींिले असल्हयाची तक्रार तहसीलदार,ठाणे याींच्याकि ेद्रदनाींक १० िानेवारी २०१६ 
रोिी वा त्या सुमारास करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर िागेचा तलाठ्याने सव्हे केला असता त्या द्रठकाणी ववहीर 
असल्हयाचे ननदिशनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी िासनाने चककिी केली आहे काय, 
(४) असल्हयास, चककिीच्या अनुिींगाने अनधिकृत गोदाम बाींिकाम करणाऱया 
व्यावसायीकाींवर िासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबनाची करणे काय आहेत ?  

श्रीमती पांिर्ा मुांड े: (१) होय हे अींित: खरे आहे. 
(२) नाही. 
     त्याद्रठकाणी आि रोिी ववद्रहर अजस्तत्वात नाही. 
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(३) होय. 
(४) सींबींधित िागेमध्ये लोखींिी पाईप ठेवण्यात आलेले असून सदर िागेवर 
कुठल्हयाही प्रकारचे अनधिकृत बाींिकाम केलेले नाही. त्यामुळे सींबींधिताींवर 
कायशवाही करण्याचा प्रश्न उद् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

पुिे महानगरपाशलिेत समाविष्ट्ट झालेल्या २३ गािाांच्या  
शसटी सव्हेचे िाम सुरू असल्याबाबत 

  

(२६) *  ४१२९९   श्री.शभमराि तापिीर (खडििासला) :   सन्माननीय महसूल 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे महानगरपाशलकेत समाववष् झालेल्हया २३ गावाींच्या शस्ी सव्हेचे काम 
गेल्हया सात विांपासून सींथ गतीने सुरू असल्हयाने या गावाींतील दोन लाख ३२ 
हिार प्रॉप्ी कािांचे काम रखिले असल्हयाचे द्रदनाींक २४ िानेवारी, २०१६ रोिी 
वा त्या सुमारास ननदिशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या गावाींमध्ये िशमनीचे वाद, बेकायदा बाींिकामे मोठ्याप्रमाणात 
होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, हवेली भूमी अशभलेख कायाशलयात १९१० पासूनचे शमळकतीचे 
दस्त पैकी पन्नास ्क्के दस्त वारींवार हाताळल्हयामुळे िीणश झाले असल्हयाने 
त्याींचे स्कॅननींग करणे आवश् यक आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, सदर प्रकरणी िासनाकिून कोणती कायशवाही करण्यात आली वा 
येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) पुणे महानगरपाशलकेत समाववष् झालेल्हया २३ 
गावाींत शस्ी सव्हे लागू करण्याच्या दृष्ीने गावाींचे   सववस्तर मोिणीचे काम 
पुणे महानगरपाशलकेने ननयुक्त केलेल्हया खािगी सींस्थाींमाफश त करण्यात येत आहे. 
त्यापैकी १९ गावाींचे मोिणीचे  काम पुणश झाले असून मकिे विगाींविेरी, हिपसर, 
कळस व िानोरी या गावाींचे सववस्तर मोिणीचे काम शिल्हलक आहे. 
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(२) शस्ी सव्हेचे काम सींथ गतीने सुरु असल्हयामुळे िशमनीचे वाद अथवा 
बेकायदा बाींिकामामध्ये वाढ होत असल्हयाबाबत पुणे महानगरपाशलकेस आढळून 
आलेले नाही. 
(३), (४) व (५) उप अिीक्षक भूशम अशभलेख, हवेली कायाशलयाच्या 
अधिपत्याखालील  १२४ गावाींच्या  अशभलेखाींच्या स्कॅननींगचे काम राषरीय भूशम 
अशभलेख आिुननकीकरण कायशक्रमाींअींतगशत खािगी सींस्थाींमाफश त पूणश करण्यात 
आले असून स्कॅननींग झालेल्हया अशभलेखाींच्या प्रमाणणत प्रती ववहीत नक्कल ‘फी’ 
प्राप्त करुन नागरीकाींना उपलब्ि करुन देण्याची कायशवाही सुरु आहे. 

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

राज्यात पडलेल्या थांडीमुळे िाक्ष बागाांचे झालेले निुसान 

(२७) *  ४७५२२   श्री.अजर्त पिार (बारामती), श्री.शामराि ऊफच  बाळासाहेब 
पाटील (िराड उत्तर), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाि), श्री.दत्तात्रय भरिे (इांदापूर), 
श्री.शशरीषदादा चौधरी (अमळनेर), श्री.हदपि चव्हाि (फलटि), श्री.जर्तेंि आव् हाड 
(मुांब्रा िळिा), श्री.भा्िर र्ाधि (गुहागर), श्री.हनमुांत डोळस (माळशशरस), 
श्री.र्यांत पाटील (इ्लामपरू), श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.पाांडुरांग बरोरा 
(शहापूर), श्री.राहुल र्गताप (श्रीगोंदा), श्री.हदलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), 
श्री.सुरेश लाड (िर्चत) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :-  

(१) राज्यात माहे िानेवारी, २०१६ पासून पिलेल्हया किाक्याच्या थींिीमुळे 
राज्यातील िाक्ष बागाींचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी िासनामाफश त चककिी  केली आहे काय, 
(३) असल्हयास, चककिीअींती नुकसानग्रस्त िेतकऱयाींना आधथशक मदत देण्याबाबत  
िासनाने कोणती कायशवाही केली  वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) प्राप्त अहवालानसुार असे आढळून येते नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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सुरेिाडा (जर्.भांडारा) येथील गोसीखदुच प्रिल्पबाधधताांना  
विशेष पॅिेर् ि भूखांड देण्याबाबत 

  

(२८) *  ४९४०६   श्री.रामचांि अिसरे (भांडारा) :   सन्माननीय पनुिचसन ि 
मदत िायच मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) सुरेवािा  (जि.भींिारा) येथील १३१ कु्ुींब हे गोसीखदुश प्रकल्ह पबाधित असून 
त् याींना िासनाच् या वविेि पॅकेिचा अदयापपयशत लाभ शमळालेला नाही व १३ 
कु्ुींबाींना भूखींि देण् यात आलेला नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, सदर प्रकल्ह प बाींधिताींना पॅकेि घोवित करुनही त् याींना लाभ न 
देण् याचे कारण काय आहे, 
(३) असल्ह यास, सदर १३१ प्रकल्ह पबाींधिताींना ववििे पॅकेि व १३ कु्ुींबाींना भूखींि 
देण्याबाबत िासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्ह यास, ववलींबाची  कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) हे खरे नाही. 
सुरेवािी (जि.भींिारा) येथील एकुण ५१९ कु्ुींबे गोसीखदुश प्रकल्हपबाधित असून 
त्यापैकी ४८१ कु्ुींबाींनी आवश्यक कागदपत्राींची पतुशता केल्हयानींतर त्याींना 
िासनाच्या वविेि पॅकेिचा लाभ देण्यात आलेला आहे. उवशरीत ३८ कु्ूींबाींनी 
आवश्यक कागदपत्राची पुतशता केल्हयानींतर त्याींना सुध्दा वविेि पॅकेिचा लाभ 
देण्याची कायशवाह त्वरीत करण्यात  येईल. 
सन २००१ चे कु्ूींब सव्हेक्षणानुसार मकिा सुरेवािा येथे कास्तकार प्रवगाशतील २६८ 
व गैरकास्तकार प्रवगाशतील ३०४ अिी एकुण ५७२ कु्ूींबे होती, सदर सवश कु्ूींबाींना 
द्रद.०५/०६/२००८ रोिी तहशसलदर भींिारा याींचेदवारे भुखींि वा्प करण्यात आलेले 
आहे. त्यापैकी एकाच व्यक्तीची नावे दोनदा नमुद असल्हयाचे कारणामुळे ७ भुखींि 
वा्प द्रद.२९/०८/२००९ रोिी रद्द केले आहे. 
(२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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राज्यातील दषु्ट्िाळाच्या यादीत समाविष्ट्ट झालेल्या गािाांना मदत देण्याबाबत 
  

(२९) *  ४१५१५   श्री.प्रतापराि पाटील धचखलीिर (लोहा), श्री.ओमप्रिाश ऊफच  
बच्च ू िडू (अचलपूर), श्रीमती हदवपिा चव्हाि (बागलाि), श्री.जर्तेंि आव् हाड 
(मुांब्रा िळिा), श्री.सुरेश लाड (िर्चत), श्री.राहूल िुल (दौंड), प्रा.िषाच गायििाड 
(धारािी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.छगन 
भुर्बळ (येिला), श्री.िुिाल पाटील (धळेु ग्रामीि), श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री), 
श्री.आशसफ शेख (मालेगाांि मध्य), श्री.अ्लम शेख (मालाड पजश्चम), डॉ.सतीश 
(अण्िासाहेब) पाटील (एरांडोल), श्री.अर्ुचन खोतिर (र्ालना), श्री.सदा सरिििर 
(माहहम), डॉ.सांर्य रायमुलिर (मेहिर), डॉ.राहूल पाटील (परभिी), श्री.राधािृष्ट् ि 
विखे-पाटील (शशडी), डॉ.अतनल बोंड े (मोशी) :   सन्माननीय पुनिचसन ि मदत 
िायच मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  राज्यातील अींनतम पैसेवारीनींतर दषुकाळाच्या यादीत समाववष् झालेल्हया १२ 
हिार वाढीव गावाींना  मदत देण्यास “एनिीआरएफ” (राषरीय आपती व्यवस्थापन 
प्राधिकरण) ने नकार द्रदला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, राज्यातील १२ हिार वाढीव गावाींना मदत न देण्याची प्रमुख 
कारणे काय आहेत,  
(३) असल्हयास, सदर ननणशयामुळे लाखो िेतकऱ याींना दषुकाळी मदतीपासून वींधचत 
राहावे लागणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४)असल्हयास, राज्यातील १२ हिार वाढीव गावाींना मदत देण्याबाबत िासनाने 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथराि खडसे : (१)  हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) सन २०१५ च्या खरीप हींगामात १५७४७ गावाींमध्ये दषुकाळ 
सदृश्य पररजस्थती घोवित करण्यात आलेली आहे. द्रदनाींक ३.११.२०१५ च्या िासन 
ननणशयान्वये दषुकाळ िाहीर करण्याचे ननकि घोवित करण्यात आले आहेत. 
त्यानुसार दषुकाळ िाहीर करण्यास पात्र नसलेल्हया परींत ुवपक नकुसान झालेल्हया 
अमरावती, नागपूर, औरींगाबाद, नाशिक ववभागातील कापसू , नागपूर, अमरावती 
ववभागातील सोयाबबन व नागपूर ववभागातील िान वपक उत्पादक िेतकऱयाींना 
द्रदनाींक २.३.२०१६ च्या िासन ननणशयान्वये ववििे मदत िाहीर केली आहे. 
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सदरील ननणशयानुसार सुमारे १२ हिार गावातील पीक नकुसानग्रस्त िेतकऱयाींना 
मदत शमळणार आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
श्रीगोंदा (जर्.अहमदनगर) येथे िृषी विभागातील अधधिारी शासनािडून आलेले 

साहहत्य, औषधे, बी-बीयािे पर्पर विित असल्याबाबत 

(३०) *  ४९७६६   श्री.भाऊसाहेब िाांबळे (श्रीरामपूर), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.अ्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), डॉ.सांतोष टारफे 
(िळमनुरी) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) श्रीगोंदा (जि.अहमदनगर) येथे िेतकऱयाींना िासनाकिून द्रदली िाणारी िेती 
उपयोगी साद्रहत्य, औििे, व बी-बीयाणे  िासनाने ठरवून द्रदलेल्हया दराने 
िेतकऱयाींना  देणे आवश्यक असताना,  कृिी ववभागातील अधिकारी  आलेले 
साद्रहत्य, औििे, बी-बीयाणे, आपल्हया ननवासस्थानी नेवनू ठेवत असून घरुनच ते 
परस्पर ववकत असल्हयाची बाब माहे िानेवारी २०१६ च्या दरम्यान ननदिशनास 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्हयास, याबाबत िासनाने चककिी केली आहे काय, 
(३) असल्हयास, चककिीअींती  िेतकऱयाींची फसवणकू करणाऱया कृिी ववभागातील 
अधिकारी व कमशचाऱयाींवर कारवाई करण्याबाबत िासनाने कोणती कायशवाही  
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत  ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) नाही ननववषठा साठवणकूीसाठी तालुका, मींिळ 
अथवा ग्रामस्तरावर िासफकय सुवविा नाही त् यामुळे  प्राप्त ननववषठा मींिळ 
कायाशयालमध्ये अथवा भाितेत्वावरील गोिावूनमध्ये उतरवनू घेतल्हया िातात. 
(२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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िनाचटि सीमाभागातून येिा-या मद्य त्िरीस आळा घालण्याबाबत 
  

(३१) *  ४६३३५   श्री.उल्हास पाटील (शशरोळ) :   सन्माननीय राज् य उत् पादन 
शुल् ि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शिरोळ (जि.कोल्ह हापूर) तालुक् यात अनेक अवैि िींदे असून कनाश् क 
सीमाभागातून अनेक गावात मद्रदरा येत असून वविेित: हॉ्ेल, िाबे यासह काही 
अधिकृत परवानािारक हॉ्ेलमध्येही सीमाभागातील ही मद्रदरा पोहचत असल्हयाचे 
नुकतेच माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिशनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर दारु तस्करीवर ननयींत्रण ठेवणे स्थाननक पोशलसाींसमोर 
आव्हान ननमाशण झाले आहे, हे ही खरे आहे काय 
(३) असल्हयास, कनाश् कातनू मदय तस्करी करणारी ्ोळी मोठया प्रमाणात 
कायशरत असल्हयाचेही ननदिशनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, सदर प्रकरणी िासनाने चककिी केली आहे काय, 
(५) असल्हयास, चककिीअींती  कनाश्क सीमाभागातून येणा-या मदय तस्करीस 
आळा घालण्याबाबत िासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२), (३) व (४) 
      अींित: खरे असून खालीलप्रमाणे कायशवाही करण्यात आली आहे. 
अ) राज्य उत्पादन िुल्हक कायाशलय, इचलकरींिी याींनी शिवणाकवािी ता. शिरोळ 
येथे द्रद.२४/११/२०१५ रोिी कनाश् क सीमा भागातनू अविै मदय ताब्यात घेऊन 
गु.र.क्र. २६५/२०१५ नुसार गुन्हा नोंद करुन बनाव् मदय व १ वाहन याींचेसह 
अींदाजित रक्कम रु.१,२२,९८६/- फकमतीचा मुद्देमाल िप्त केलेला आहे. 
ब) द्रद. २६/१२/२०१५ रोिी कोरोची, ता. हातकणींगले येथे अचानकपणे छापा 
्ाकून बनाव् ववदेिी मदयाची ननशमशती करणाऱया कारखान्याींवर मुींबई दारुबींदी 
कायदा १९४९ चे कलम ६५(ब) (ि) (ई) (फ), ८३, १०८ अींतगशत कायशवाही करुन 
गु.र.क्र. २८२/२०१५ नोंदववण्यात आला आहे. सदर गुन््यात ६ आरोपीींना अ्क 
करण्यात आली असून ३३६ बनाव् मदयाच्या बॉक्ससह रु. ३२,९४,८१०/- 
फकमतीचा मुद्देमाल िप्त करण्यात आला आहे. 
क) सीमावतठ भागातनू अविैररत्या गोवा बनाव्ीचे मदय वाहतकू प्रकरणी माहे 
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एवप्रल २०१५ पासून आतापयतं जिल्ह्यात एकूण ३४ गुन्हे नोंद करण्यात आले 
आहेत. त्यापकैी १९ गुन््यात मा. न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले 
आहे. अिा स्वरुपाच्या तस्करीवर पोलीस ववभाग व राउिु ववभाग याींच्या 
सींयुक्तीने वारींवार पिताळणी केली िाते. मात्र मदय तस्करी करणारी ्ोळी 
आढळून आली नाही. 
(५) राज्य उत्पादन िुल्हक कायाशलय, कोल्हहापूर तसेच पोलीस ववभाग याींच्यामाफश त 
सींयुजक्तपणे अविै िींदयास आळा बसण्यासाठी ननयशमतपणे गस्त घालण्यात येते. 
(६) प्रश्न उद भवत नाही. 

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

लातूर जर्ल््यातील शेतिऱयाांना हठबि शसांचनाचे अनदुान न शमळाल्याबाबत 
  

(३२) *  ५०४७३   श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लातूर ग्रामीि), श्री.आर. देशमुख 
(मार्लगाांि) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-
(१) लातूर जिल्ह्यातील िेतकऱयाींचे   सन.२०१३-१४ मिील  द्रठबक शसींचनचे 
अनदुान मागणीचे िवळपास ४००० िेतकऱयाींचे प्रस्ताव जिल्हहा अिीक्षक कृिी 
अधिकारी,लातूर याींनी  मींिरू केले  असून सदरचा ननिी नसल्हयाने अदयापही 
सींबींधित िेतकरी अनुदानापासून वींधचत असल्हयाचे द्रदनाींक १० फेब्रुवारी २०१६ 
रोिी  वा त्यासुमारास ननदिशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी िासनाने चककिी केली आहे काय, 
(३) असल्हयास,चककिीअींती सदर िेतक-याींना द्रठबक शसींचनचे अनदुान देण्याबाबत 
िासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२) व (३) 
लातूर जिल्ह्यात सन २०१३-१४ या विाशचे ८१७८ अिश प्राप्त झाले आहेत. 
उपलब्ि अनुदानाच्या मयाशदेत ३९०८ प्रस्ताव ननकाली काढण्यात आले आहेत. 
ननिी उपलब्ितेनुसार उवशररत अिश ननकाली काढण्यात येतील. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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सोनापूर (जर्.गडधचरोली) येथील महाविद्यालयीन इमारतीच्या  
बाांधिामात झालेली अतनयशमतता 

  

(३३) *  ४६९८४   श्री.रिधीर सािरिर (अिोला पूिच), श्री.हररष वपांपळे 
(मुतत चर्ापूर) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सोनापूर ( जि.गिधचरोली)  येथील िॉ.पींिाबराव देिमुख कृिी ववदयापीठ 
अकोला अींतगशत असलेल्ह या महाववदयालयीन इमारतीच्या बाींिकामात प्रचींि 
अननयशमतता आढळून आल्ह याने, महाराष र कृिी सींिोिन पररिदेने, दोन सदस् यीय 
चककिी सशमती नेमली आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्ह यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चककिी केली आहे काय, 
(३) असल्ह यास,चककिीअींती सींबींधिताींवर कारवाई करण्याबाबत िासनाने कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत  ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) िॉ. पींिाबराव देिमुख कृवि ववदयापीठ, अकोला 
अींतगशत सोनापूर, जिल्हहा गिधचरोली येथील कृवि महाववदयालयाच्या बाींिकामाची 
प्रिासकीय व ताींबत्रक बाबीींची चककिी करण्यासाठी द्रदनाींक ३०/१/२०१६ च्या 
िासन ननणशयान्वये सावशिननक बाींिकाम ववभागातील मुख्य अशभयींता व अिीक्षक 
अशभयींता याींची दवीसदस्यीय सशमती ननयुक्त करण्यात आली आहे.   
(२) चककिीची कायशवाही सुरु असून सशमतीचा अहवाल िासनास अदयाप प्राप्त 
झालेला नाही. 
(३) व (४)  प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
शाहुिाडी (जर्.िोल्हापूर) तालुक् यातील राखीि क्षेत्रात  

अिैध उत् खनन होत असल्याबाबत 
  

(३४) *  ४५४९४   श्री.हदलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि) :   सन्माननीय खतनिमच 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) कोल्हहापूर जिल्ह ्यातील ६०२४२ हेक् ्र क्षेत्र कायदयाने राखीव िींगल म् हणनू 
सुधचत केले असतानाही िाहुवािी (जि.कोल्हहापूर) तालुक् यातील राखीव क्षेत्रात 
अनेक द्रठकाणी ववनापरवाना अवैि उत् खनन चालू आहे, हे खरे आहे काय,   
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(२) असल्ह यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चककिी केली आहे काय, 
(३) असल्हयास, चककिीच्या अनिुींगाने उत् खनन करणाऱया सींबींधिताींववरुध् द 
िासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्ह यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. प्रिाश महेता : (१) हे खरे नाही. 
(२) , (३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

अहमदनगर जर्ल्हयात बेिायदा िाळू िाहतिू होत असल्याबाबत 
  

(३५) *  ४३७८४   श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.जर्तेंि आव् हाड (मुांब्रा िळिा), 
श्री.राहुल र्गताप (श्रीगोंदा), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर) :   सन्माननीय पररिहन 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) अहमदनगर जिल्ह्यातील बेकायदा वाळू वाहतकू होऊ नये म्हणनू 
जिल्हहाधिकाऱयाींनी उपप्रादेशिक कायाशलयाींना आदेि देऊनही वाळू वाहतकू होत 
असल्हयाचे माहे िानेवारी, २०१६ च्या नतसऱया सप्ताहात ननदिशनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी िासनामाफश त चककिी केली आहे काय, 
(३) असल्हयास, चककिीअींती जिल्हहाधिकाऱयाींनी आदेि देऊनही वाळु वाहतकूीस 
प्रनतबींि न करणाऱया उपप्रादेशिक कायाशलयातील अधिकाऱयाींवर िासनाने कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची करणे काय आहेत ? 
 
श्री. हदिािर रािते : (१) द्रद. २७.११.२०१५ रोिी अपर जिल्हहाधिकारी याींनी 
अहमदनगर जिल्ह्यातील गकण खननि वाहतकु करणाऱया वाहनाींववरुध्द कारवाई 
करण्यासाठी ववळदघा् येथे चेकनाका तयार करुन पोलीस कमशचारी, उपप्रादेशिक 
पररवहन कायाशलयातील मो्ार वाहन ननररक्षक आणण महसूल कमशचारी याींचे 
एकबत्रत पथक तयार करुन तपासणी करण्याचे आदेि द्रदले होते. 
(२) व (३) उप प्रादेशिक पररवहन कायाशलय, अहमदनगर अींतगशत िानेवारी, २०१६ 
मध्ये गकण खननि वाहतकू करणाऱया एकूण ३८ वाहनाींवर कायशवाही करुन 
रु.५,७७,४५०/- इतका दींि वसूल करण्यात आला आहे. 
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       तसेच एवप्रल २०१५ ते फेब्रुवारी, २०१६ या कालाविीमध्ये गकण  खननि 
वाहणाऱया एकूण १०० वाहनाींवर कायशवाही करुन रु. १६,१६,५००/- इतका दींि 
वसूल करण्यात आला आहे. उपरोक्त सवश वाहनाींचे परवाने ननलींबबत करण्यात 
आले आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

फताटेिाडी, होटगी ्टेशन ि आहेरिाडी (ता.दक्षक्षि सोलापूर, जर्.सोलापूर) 
गािाांच्या हद्दीत औजष्ट्िि ऊर्ाच प्रिल्प उभारल्याबाबत 

  

(३६) *  ४५६६५   श्री.गिपतराि देशमुख (साांगोले), श्री.विर्य िडटे्टीिार 
(ब्रम्हपूरी) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-
(१) फता्ेवािी, हो्गी स््ेिन व आहेरवािी (ता.दक्षक्षण सोलापूर, जि.सोलापूर)  
गावाींच्या हद्दीत सुमारे २१०० एकर िशमनीवर एन्ीपीसीचा औजषणक ऊिाश 
प्रकल्हप उभारला असून त्यासाठी िशमन सपा्ीकरणाचे कीं त्रा् के.िे.इन्रा 
कीं पनीला देण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर कीं पनीने मोठया प्रमाणात मुरूम, वाळू व खिी या गकण 
खननिाचे अवैि उत्खनन करून औजषणक ऊिाश प्रकल्हपात वापरण्यात येत 
असल्हयाचे द्रदनाींक २९ िानेवारी २०१६ रोिी वा त्या सुमारास ननदिशनास आले, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, के.िे.इन्रा कीं पनीच्या वतीने सुरू असलेल्हया कामावर तहशसलदार 
सोलापूर याींनी िाि ्ाकून मुरूम, वाळू आणण खिी या अविै गकण खनीि 
उत्खननासाठी ३०९० को्ी रूपयाींचा दींि लावण्यात आलेला आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्हयास, याच एन्ीपीसीच्या अन्य पाच कीं पन्याच्या वतीने सुरू असलेल्हया 
कामातही मोठया प्रमाणात अवैिररत्या गकण खननिाचे वापर होत असल्हयामुळे 
याही कीं पन्याच्या ववरोिात तहशसलदार, सोलापूर याींनी १ अब्ि १२ को्ी रूपये 
दींि आकारला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्हयास, उक्त प्रकरणी िासनाने  चककिी केली आहे काय, 
(६) असल्हयास, चककिीच्या अनिुींगाने मोठया प्रमाणात गकण खननिाचे अवैि 
उत्खनन करणाऱया कीं पन्याींच्या ववरोिात फकिदारी गुन्हा दाखल करून सदर 
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दींिाची रक्कम वसूल करण्याबाबत िासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(७) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) प्रश्नाधिन द्रठकाणी एन.्ी.पी.सी. कीं पनीने औजषणक 
ऊिाश प्रकल्हप उभारला असून, िमीन सपा्ीकरण व इतर कामासाठी सदर 
कीं पनीकिून ववववि कीं पन्याींना कीं त्रा् देण्यात आले आहेत. 
(२) सदर प्रकल्हपासाठी सींबींधित कीं पन्याींनी पवूश परवानगी न घेता उत्खनन व 
वाहतूक केल्हयाचे मे, २०१५ मध्ये ननदिशनास आले आहे. 
(३) के.िे.इन्रा कीं पनीने ववनापरवानगी केलेल्हया उत्खननासाठी सुमारे रुपये 
३०३९.९१ को्ी एवढ्या रकमेचा दींि आकारण्यासींबींिी तहसीलदार दक्षक्षण सोलापूर 
याींनी आदेि पारीत केले आहेत. 
(४) सदर प्रकल्हपासाठी गकण खननिाचे ववनापरवानगी उत्खनन व वाहतकु 
केल्हयाप्रकरणी १६ अन्या कीं पन्याींवरही सुमारे ११२.२७ को्ी एवढ्या रकमेचा दींि 
आकारण्यासींबींिी तहशसलदार दक्षक्षण सोलापूर याींनी आदेि पारीत केले आहेत. 
(५) व (६) प्रस्ततु प्रकल्हपाच्या कामासाठी सींबींधित कीं त्रा्दार कीं पन्याींनी 
ववनापरवानगी उत्खनन व वाहतुक केल्हयाबाबत दींिात्मक रक्कम आकारण्यासींबींिी 
आदेि पारीत करण्यात आले आहेत. 
       सदर दींिाच्या आदेिाववरुध्द के.िे. इन्रा.प्रा.शल. कीं पनी वगळून इतर 
कीं पन्याींनी उपववभागीय अधिकारी सोलापूर क्र. २ याींच्यासमेार अपील दाखल केले 
असून, सदर अवपलात उपववभागीय अधिकारी याींनी तहशसलदार दक्षक्षण सोलापूर 
याींचे आदेि रद्द करुन, नव्याने दींिाची आकारणी करुन आदेि द्रदले आहेत. 
त्यानुसार दींिाची रक्कम वसूल करण्याची कायशवाही सुरु आहे. तसेच 
एन.्ी.पी.सी. कीं पनीस सदर रकमा सींबींधित ठेकेदाराकिून वसूल करुन िासन 
िमा करणेबाबत कळववण्यात आले आहे. 
(७) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
मे. इन्फोनेट बीपीओ सजव्हचसेस शलशमटेड िां पनीने शमटरमध्ये  

फेरफार िरुन िीर् चोरी िेल्याबाबत 
  

(३७) *  ४४४३६   श्री.शरददादा सोनाििे (र्नु्नर), श्री.सरदार ताराशसांह 
(मुलुांड) :   सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) गींगा इम्पोररया बबल्हिीींग, ववमान नगर, पुणे येथील मे. इन्फोने् बीपीओ 
सजव्हशसेस शलशम्ेि कीं पनीने वीि शम्रमध्ये फेरफार करुन १ लाख ३७ हिार 
५६८ यनुनद्र्ची वीि चोरी केल्हया प्रकरणी कीं पनीच्या सींचालक मींिळाववरुध्द 
द्रदनाींक २८ नोव्हेंबर, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास महाववतरण कीं पनीने गुन्हा 
दाखल केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी िासनाने चककिी केली आहे काय, 
(३) असल्हयास, चककिीच्या अनुिींगाने महाववतरणने या कीं पनीला बबलावर 
लावलेला दींि व वीि चोरी केल्हयाप्रकरणी रुपये ३७ लाख ८१ हिार ९४५ व मूळ 
बबल वसूल करण्याबाबत िासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. चांिशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे. 
(२) होय. 
(३) सदरील चककिीच्या अनुिींगाने सत्र न्यायालय, पुणे याींच्या आदेिानुसार 
महाववतरण कीं पनीने सदर  ग्राहकाकिून  लावलेल्हया दींिाची २५ ्क्के रक्कम  रु. 
९,४५,५००/- भरुन घेण्यात आली आहे. तसेच सदर वीि चोरी प्रकरण 
न्यायप्रववष् असून सींबींधित वीि ग्राहकाींचा वीि पुरवठा खींिीत केलेला आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
महापारेषिच्या उच्च दाबाच्या विद्यतु िाहहनी खालील फळबाग, आांबा, र्ाांभूळ ि 

इतर झाड ेिाळून र्ात असल्याबाबत 
  

(३८) *  ३९७०९   श्री.राधािृष्ट् ि विखे-पाटील (शशडी) :   सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) महापारेिण च्या ७६५ केव्ही अणिुक्तीच्या ववदयतु वाद्रहनीच्या भुसावळ ते 
औरींगाबाद या भागातील ताराींखालील िशमनीत व झािावर वीि प्रवाह उतरत 
असल्हयाने ताराखालील फळबाग, आींबा, िाींभूळ इत्यादीची झाि े वाळून िात 
असल्हयाने ्ॉवर खालील असलेल्हया िशमनीत पेरणी करता येत नसल्हयाने 
िेतकऱयाचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, महापारेिण ववदयतु कीं पनीने इींडियन ्ेशलकायदा १८८५ व 
इलेक्रीकशस्ी कायदा २००३ च्या कलम ४८ च्या तरतुदी नुसार महाराषर 
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राज्याच्या महसूल ववभागाकिून अथवा कीं पनीकिून, िेतकऱयाींना नकुसान भरपाई 
देण्याची तरतदू केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, याप्रकरणी मा.ववरोिी पक्षनेता वविानसभा याींनी मा. महसूल मींत्री 
व मा.उिाशमींत्री याींचेकि े द्रदनाींक १० िानेवारी २०१६ रोिी ननवेदनादवारे 
नुकसानग्रस्त िेतकऱयाींना मदत शमळण्याबाबत मागणी केली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी िासनाने चककिी केली आहे काय, 
(५) असल्हयास, चककिीच्या अनिुींगाने िेतकऱयाींना नकुसान भरपाई देण्याबाबत 
िासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. चांिशेखर बािनिुळे : (१) महापारेिण कीं पनीतफे ७६५ केव्ही भुसावळ – 
औरींगाबाद अिी  कोणतीही  वाद्रहनी उभारण्यात आलेली नाही. 
(२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) होय 
(४) सदर वाद्रहनी महापारेिण कीं पनीकिून उभारण्यात आलेली  नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
मौरे् देिसरी (ता. उमरखेड, जर्.यितमाळ) येथे अततिषृ्ट्टी ि पुराने बाधीत 

झालेल्या गािाचे पनुिचसन िरण्याबाबत 
  

(३९) *  ४६३४८   डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लातूर 
ग्रामीि) :   सन्माननीय पनुिचसन ि मदत िायच मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :-  

(१)  मकिे देवसरी (ता. उमरखेि, जि.यवतमाळ) येथे अनतवषृ्ी व पुराने बािीत 
झालेल्हया गावाचे पनुवशसन करण्याबाबतचा प्रस्ताव अप्पर जिल्हहाधिकारी 
यवतमाळ याींचेमाफश त िासनास प्राप्त झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर गावाच्या पनुवशसनासाठी मकिा आींबवन (ता. उमरखेि) 
येथील िागा ननजश्चत करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, पुनवशसनाच्या कामासाठी लागणारे अींदाजित रुपये १६८० लाख 
इतका ननिी मींिूर केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्हयास, सदर पुनवशसनाचे काम त्वरीत सुरु करुन ते पूणश करण्याबाबत 
िासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) होय. 
जिल्हहाधिकारी यवतमाळ याींनी त्याींच्या द्रदनाींक १६.०१.२०१६ रोिीच्या पत्रान्वये 
मकिे देवसरी या गावाच्या पुनवशसनाचा प्रस्ताव ववभागीय आयुक्त, अमरावती 
याींच्याकि ेसादर केला आहे. परींतु प्रस्ताव परीपुणश नसल्हयाने ववभागीय आयुक्त, 
अमरावती याींनी जिल्हहाधिकारी यवतमाळ याींच्याकिुन आवश्यक ती अधिकची 
माद्रहती मागवली आहे. 
(२), (३) , (४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

िसोिा (मुांबई) पररसरातील उद्यानासाठी राखीि असलेला  
भूखांड नाटयसा्ं थेस हदल्याबाबत 

  

(४०) *  ४४५८४   श्री.िैभि नाईि (िुडाळ), श्री.विर्य िडटे्टीिार (ब्रम्हपूरी), 
श्री.शशरीषदादा चौधरी (अमळनेर), श्री.हदलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), प्रा.विरेंि 
र्गताप (धामिगाि रेल्िे), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.जर्तेंि आव् हाड (मुांब्रा 
िळिा), श्री.भा्िर र्ाधि (गुहागर), श्री.सुरेश लाड (िर्चत), श्री.हनुमांत डोळस 
(माळशशरस), अॅड.यशोमती ठािूर (ततिसा), श्री.रुपेश म् हात्र े (शभिांडी पूिच) :   
सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) एका बॅालीवूि अशभनेत्रीच्या ना्यसींस्थेस ना्यववहार कें िासाठी (मुींबई) 
वसोवा पररसरातील ओशिवरा येथील उदयानासाठी राखीव असलेल्हया िागेवरील  
२००० चकरस मी्रचा भूखींि अवघ्या ७० हिार रूपयात महसूल ववभागाने द्रदलेला 
असल्हयाची  माद्रहती द्रदनाींक २९ िानेवारी २०१६ रोिी वा त् या सुमारास 
ननदिशनास आली आहे, हे खरे आहे काय 
(२) असल्हयास, याच अशभनेत्रीच्या ना्यसींस्थेस यापवूठ द्रदनाींक ४ एवप्रल १९९७ 
रोिी वा त्यासुमारास अींिेरी तालुक्यातील मकिे वसोवा येथील भूखींि नाममात्र 
दराने देण्यात आले होते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी िासनाने चककिी केली आहे काय, 
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(४) असल्हयास, चककिीच्या अनुिींगाने भुखींि परत घेण्याबाबत व दोिी 
अधिकाऱयाींवर कारवाई करण्याबाबत िासनाने कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) व (२) मक. वसोवा येथील स.नीं. १६१ लगतच्या 
अशभन्यास क्रमाींक १ मिील भूखींि क्रमाींक ७ (क्षेत्रफळ १७४१.८९ चक.मी.) 
नाट्यववहार कला कें ि चॅरी्ी रस्् या साींस्कृनतक सींस्थेला काही अ्ी व ितींना 
अिीन राहून मींिूर करण्याचा िासनाने तत्वत: ननणशय १९९६ साली घेतला होता 
व आगावू ताबाही द्रदला होता.  तथावप, सदर भूखींिापैकी काही भाग  
सीआरझेिने     बािीत झाल्हयामुळे सदर सींस्थेस त्यावर बाींिकाम करता आलेले 
नाही. त्यामुळे पयाशयी भूखींिाची मागणी  नाट्यववहार कला कें ि चॅरी्ी रस्् या 
सींस्थेकिून प्राप्त झाली होती.  
        तद नींतर मकिे  आींबबवली,  तालुका अींिेरी  येथील सवे क्र.  १०९अे/१, 
न. भू. क्र. ३ (पै)  २००० चक.मी.  क्षेत्रावरील “उदयान” हे आरक्षण  वगळून सदर 
क्षेत्र ,िासन अधिसूचना,  नगर ववकास  ववभाग क्र.  ्ीपीबी-४३०७/१३६६/सीआर-
३०४/ २००७/नवव-११, द्रदनाींक  ३०/७/२०१०  अन्वये “ना्यववहार  कला कें िा” 
कररता आरक्षक्षत करण्यात आले. त्यानिुींगाने नाट्यववहार कला कें िासाठी 
वरीलप्रमाणे आरक्षक्षत असलेला २००० चक.मी. क्षेत्राचा वर उल्हलेणखत  भूखींि 
िासन ननणशय, महसूल व वन ववभाग, द्रदनाींक ८.२.१९८३ आणण द्रदनाींक 
११.५.१९८४ अन्वये ननजश्चत केलेल्हया  प्रचशलत िोरणानुसार द्रद. १/२/१९७६  
रोिीच्या मुल्हयाींकनाच्या २५% इतकी  कब्िेहक्काची  रक्कम   आकारुन, पूवठ 
आगावू ताबा द्रदलेला भूखींि परत घेण्याच्या व अन्य काही अ्ी / ितठवर  
िासन ज्ञापन, महसूल व वन ववभाग, द्रदनाींक २३/१२/२०१५  अन्वये नाट्यववहार 
कला कें ि चॅरी्ी रस्् या सींस्थेला मींिूर करण्यात  आला आहे.  सदर मींिुरीच्या 
अनिुींगाने प्रश्नाींकीत २००० चक.मी. िशमनीचे द्रदनाींक १.२.१९७६ चे मूल्हयाींकन 
ठरववण्याची कायशवाही सुरू असून अदयाप अींनतम मूल्हयाींकन ननजश्चत व्हावयाचे 
आहे. 
 (३), (४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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िाटेिाडी (तारळे) (ता.पाटि) येथील ्थातनिाांनी खडीक्रशर सुरु िेल्याबाबत 

(४१) *  ४११५२   श्री.शांभूरार् देसाई (पाटि) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) का्ेवािी (तारळे) (ता.पा्ण) येथील स्थाननक लोकाींनी गावाच्या हद्दीतील 
िोंगरात खिीक्रिर सुरु केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, खिीक्रिर सुरु करणेकरीता सदरच्या िोंगरातील िागेचे खरेदीपत्र 
केवळ १० गुींठे एवढेच केले असताना या खिीक्रिरचा बेकायदेिीर ववस्तार सुमारे 
एक एकर क्षेत्रात केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, खिीक्रिरच्या वरच्या बािूस प्रिानमींत्री ग्रामसिक योिनेतींगशत 
कोंिवि े ते बेंदवािी हा रस्ता करण्यात आला असून या खिीक्रिरचे क्षेत्र 
रस्त्याला लागून आत गेल्हयाने या रस्त्यास या खिीक्रिरमुळे िोका ननमाशण 
झाला असून सदरचे खिीक्रिर असेच सुरु राद्रहले तर हा रस्ता मिेच खचनू 
िाईल अिी शभती बेंदवािी ग्रामस्थाींकिून व्यक्त केली िात आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्हयास, खिीक्रिर तातिीने बींद करावे अिी मागणी बेंदवािी ग्रामस्थाींनी 
िासनाकि ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्हयास, उक्त प्रकरणी िासनाने चककिी केली आहे काय, 
(६) असल्हयास, चककिीच्या अनिुींगाने खिीक्रिर बींद करण्याबाबत व बेकायदेिीर 
उत्खनन करणाऱया व्यावसानयकाींववरुद िासनाने कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(७) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) व (२) जिल्हहाधिकारी, सातारा याींनी द्रदनाींक 
२८/११/२०११ च्या आदेिान्वये मकिे का्ेवािी (ता. पा्ण) येथील ग् नीं. २२/४ 
मिील ०.४० हे. आर क्षेत्रावर ५ विे कालाविीसाठी खाणपट्टा मींिूर केला असून, 
त्यानुसार सदर द्रठकाणी खाणपट्टा िारकाचे खिीक्रिर सुरु आहे. 
(३) होय. 
(४) बेंदवािी पररसरातील ग्रामस्थाींनी सदर खिीक्रिर बींद करण्याबाबतची मागणी 
मींिळ अधिकारी तारळे याींच्याकि ेकेली आहे. 
(५) व (६) कायशकारी अशभयींता, प्रिानमींत्री ग्रामसिक योिना, महाराषर ग्रामीण 
रस्ते ववकास सींस्था, सातारा याींनी कोिवि ेते माळवािी बेंदवािी रस्त्यास िोका 
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असल्हयाबाबत सादर केलेल्हया अहवालानुसार, अपर जिल्हहाधिकारी सातारा याींनी 
द्रदनाींक २९/०२/२०१६ च्या आदेिान्वये सदर रस्त्यालगत होत असलेले उत्खनन 
बींद करण्याचे आदेि खाणपट्टािारकास द्रदले आहेत. 
(७) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

नाांदगाि खांडशे्िर (जर्.अमरािती) तालुक्यातील बेंबळा नदीच्या पात्रातून अिैध 
िाळू उत्खनन होत असल्याबाबत 

(४२) *  ४३२०८   प्रा.विरेंि र्गताप (धामिगाि रेल्िे), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेिी), श्री.अ्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.नसीम खान (चाांहदिली) :   
सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१)  नाींदगाव खींिशे्वर (जि.अमरावती) तालुक्यातील चोर माहुली ते िामकपयतं 
बेंबळा नदीच्या पात्रातनू  अवैि वाळूचे  उत्खनन करुन मोठ्या प्रमाणात तस्करी 
केली िात असल्हयाचे माहे डिसेंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिशनास आले, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी िासनाने चककिी केली आहे काय, 
(३) असल्हयास, चककिीच्या अनिुींगाने वाळू माफफयाींवर िासनाने कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२) व (३) माहे डिसेंबर, २०१५ मध्ये व 
त्यादरम्यान नाींदगाव खींिशे्वर तालुक्यातील बींबळा नदीपात्रातील वाळूच्या अवैि 
उत्खनन/ वाहतकुीबाबत एकूण ५ प्रकरणाींत दींिात्मक कारवाई करुन रु. 
१,१३,५००/- एवढी रक्कम वसूल करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
चांिपूर जर्ल््यातील शशरना नदी, िोंढा नाला, चालबडी नाला, पळसगाांि ि िधाच 

नदीच्या घाटािरून अिैधररत्या रेतीचे उत्खनन होत असल्याबाबत 
  

(४३) *  ५०१५६   श्री.सुरेश धानोरिर (िरोरा) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) चींिपूर जिल्ह्यातील शिरना नदी, कोंढा नाला, चालबिठ नाला, पळसगाींव व 
विाश नदीच्या घा्ावरून मागील दोन मद्रहन्यापासून अवैिररत्या रेती उत्खनन 
होत असल्हयाचे माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिशनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी िासनाने चककिी केली आहे काय, 
(३) असल्हयास, चककिीच्या अनिुींगाने अवैिररत्या रेती उत्खनन करणाऱयाींववरुद्ध 
िासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२) व (३) प्रश्नािीन भागात वाळूच्या अवैि 
उत्खनन/वाहतकुीची काही प्रकरणे दृष्ोत्पतीस आली आहेत. तथावप चींिपूर 
जिल्हहयात गकण खननिाच्या अवैि उत्खनन व वाहतकूीस आळा घालण्यासाठी 
जिल्हहास्तरावर, उपववभागस्तरावर व तालुकास्तरावर दक्षता पथके गठीत 
करण्यात आली आहेत. तसेच पोलीस ववभागासही गकण खननिाच्या अवैि 
वाहतुकीवर ननयींत्रण ठेवण्यासाठी रात्रीच्या वेळी गस्त घालण्याच्या सुचना द्रदल्हया 
आहेत. सदर दक्षता पथकाींमाफश त केलेल्हया कारवाईत चींिपूर जिल्हहयातील शिरना 
नदी, कोंढा नाला, चालबिठ नाला, पळसगाींव व विाश नदीपात्रातून मागील २ 
मद्रहन्यात वाळूच्या अविै उत्खनन/वाहतकुीच्या ३७ प्रकरणाींत रु. ३,४४,१००/- 
एवढी दींिाची रक्कम  वसूल केली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

शशराळा, िडगेाि (जर्.साांगली) तालुक्यातील गािे  
मदतीपासून िांधचत असल्याबाबत 

  

(४४) *  ४८५४१   श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय पनुिचसन 
ि मदत िायच मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) साींगली जिल्ह्यातील दषुकाळग्रस्त ३६३ गावातील ितेकऱयाींना यींदाच्या 
हींगामातील नुकसानीबाबत राज्य िासनाने ज्या गावातील पैसेवारी ५० पैिाहून 
कमी आहे अिा गावातील ितेकऱयाींना ७० को्ीची मदत द्रदली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्हयास, ी्ंचाईग्रस्त गावाच्या यादीमध्ये शिराळा तालुक्यातील ४५ आणण 
किगेाव तालुक्यातील १७ गावाींचा नव्याने समावेि करुनही ही गावे अदयापही 
मदतीपासून वींधचत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, िासनाने चककिी केली आहे काय, 
(४) असल्हयास, चककिीअींती सदर गावाींना नुकसान भरपाई तातिीने देण्याबाबत 
िासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) व (२) होय. हे खरे आहे. 
      साींगली जिल्ह्यासाठी रु. ६९.९१ को्ी इतका ननिी द्रदला आहे. 
      सन २०१५ च्या खरीप हींगामा १५,७४७ गावामध्ये दषुकाळ सदृश्य 
पररजस्थती िाहीर करण्यात आलेली आहे. द्रद. ३.११.२०१५ च्या िासन 
ननणशयान्वये दषुकाळ िाहीर करण्याचे ननकि िाहीर करण्यात आले आहेत. 
त्यानुसार दषुकाळ िाहीर करण्यात आले आहेत. त्यानुसार दषुकाळ िाहीर 
करण्यास पात्र नसलेल्हया परींतु वपक नुसान झालेल्हया औरींगाबाद, अमरावती 
नागपूर व नाशिक ववभागातील कापूस वपकासाठी, नागपूर व अमरावती 
ववभागातील सोयाबीन वपकासाठी पीक ववमा योिनेची मींिळ ननहाय मदत िाहीर 
झाल्हयानींतर ववमा काढलेल्हया सवश िेतक-याींना पीक योिनेनुसार मदत देण्यात 
येईल व ज्या ितेक-याींनी ववमा उतरवलेला नाही, अिा िेतक-याींना पीक ववमा 
योिनेची मींिळननहाय िाहीर केलेल्हया रकमेच्या ५०% रक्कम िासनाकिून 
देण्यात येईल असा ननणशय घेण्यात आला आहे. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

खान्देशातील धळेु ि नांदरुबार जर्ल््यातील आहदिासी भागात  
अिैध दारुची विक्री होत असल्याबाबत 

(४५) *  ४९६८९   श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री), श्री.िुिाल पाटील (धुळे ग्रामीि), 
श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.िाशशराम पािरा (शशरपरू), अॅड.यशोमती ठािूर 
(ततिसा) :   सन्माननीय राज् य उत् पादन शुल् ि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :-  
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(१) खान्देिातील िळेु व नींदरुबार जिल्ह्यात ववििेत: आद्रदवासी भागातील 
प्रत्येक खेियात दारूची ववक्री होत असल्हयाचे माहे फेब्रुवारी, २०१६ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदिशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, बनाव् व अनतदारु सेवन केल्हयाने दर मद्रहन्याला फकमान २० ते 
२५ िणाींचा मतृ्य ू झाल्हयाच्या प्रत्येक जिल्ह्यात नोंदी आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्हयास, महसूल मींिळ भागातील मध्यवतठ फकीं वा मोठ्या आठविबेािार 
असलेल्हया गावाला अधिकृत दारु ववक्री फकरकोळ परवाना देण्याबाबत तसेच अवैि 
दारु ववक्री बींद करण्याबाबत िासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) हे अींित: खरे आहे. 
(२) नाही तथावप, नींदरुबार जिल्हहयात दारुच्या अनतसेवनामुळे फेब्रुवारी,२०१६ 
मध्ये एक व्यक्तीचा मतृ झाला असल्हयाची नोंद आहे.िुळे जिल्हहयात असे मतृ 
झाल्हयाची नोंद नाही. 
(३) िासनाचे देिी दारु फकरकोळ ववक्री दकुान (सीएल-३ अनुज्ञप्ती) व बींद 
बा्लीतून देिी ववदेिी दारु ववक्री दकुान (एफएल-२ अनुज्ञप्ती) मींिूरी देण्यास 
ननबिं आहेत. अवैि मदय ननशमशती व ववक्री ववरोिात ननयशमत गस्त घालून 
कारवाई करण्यात येते त्यानसुार अवैि दारु प्रकरणी िुळे जिल्ह्यात माहे एवप्रल 
२०१५ ते माहे िानेवारी २०१६ या कालाविीत एकूण ७३९ गुन्हे नोंदववले असून 
नींदरूबार जिल्ह्यात एकूण ४४८ गुन्हे नोंदववले असून त्या १३१ वारस गुन्हे नोंद 
केले आहेत. मुींबई दारुबींदी कायदा अींतगशत कलम ९३ अन्वये अिीक्षक, राज्य 
उत्पादन िुल्हक, िुळे कायाशलयाने २ व्यक्तीींववरुध्द कारवाई केली आहे. 
(४) प्रश्न उद भवत नाही. 

----------------- 
बेळिांडी (ता.श्रीगोंदा) येथील शेती महामांहामांडळाची र्मीन  

खार्गी िां पनीला देण्याचा घेतलेला तनिचय 
  

(४६) *  ४३८९२   श्री.राहुल र्गताप (श्रीगोंदा) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  
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(१) बेळवींिी  (ता.श्रीगोंदा) येथील िेती महामींहािळाची सुमारे १२०० एकर िमीन 
प्रचशलत ननयम िावलून एका बिया कीं पनीला देण्याचा ननणशय घेतल्हयाच्या 
ननिेिाथश िेती बचाव कृनत सशमतीचे अध्यक्ष याींच्या नेततृ्वाखाली बेलवींिी येथील 
िेतीमळा कायाशलयासमोर द्रद. २४/३/२०१५ रोिी वा त्यासुमारास िरणे िरण्यात 
आली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदन िमीन िेतकऱयाींना ितेी कसण्यासाठी देण्यात यावी अिी 
त्या भागातील िेतकऱयाींनी मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी िासनाने चककिी केली आहे काय, 
(४) असल्हयास, चककिीअींती उक्त िमीन ितेकऱयाींना कसण्यास देण्याबाबत 
िासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत  ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२) व (३) महाराषर राज्य ितेी महामींिळाची 
बेलवींिी मळयातील खींिक-याींना वा्ून शिल्हलक राद्रहलेली एकूण १३१७ एकर 
िमीन सींयुक्त िेती करीता कराराने देण्यासाठी ननयमानुसार ननववदा प्रफक्रया 
राबवनू मे. श्रीकृषणा इींिस्रीि, औरींगाबाद याींची ननवि करुन  त्याींच्यासोबत 
सींयुक्त िेतीसाठी करारनामा करण्यात आला आहे. श्री. रािेंि  काकि े याींनी 
द्रदनाींक २३/३/२०१५ रोिी सदर करार रद्द करण्याची मागणी करुन आींदोलन 
करण्याची नो्ीस द्रदली होती. तथावप, सींयुक्त िेतीबाबतचा करारनामा श्री. काकि े
याींच्या ननदिशनास आणल्हयावर त्याींनी आींदोलन स्थधगत केले.  
(४) महाराषर राज्य ितेी महामींिळाच्या ताब्यातील वेगवेगळया मळयातील 
िशमनी सींयुक्त िेती पध्दतीने वापरण्याची महामींिळाची भूशमका आहे. सींयुक्त 
िेती पध्दतीसाठी महामींिळाकिून हाती घेण्यात येणा-या ननववदा प्रफक्रयेत 
िेतकऱयाींनाही भाग घेण्याची मुभा आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
विटा (जर्.साांगली) येथील भैरिनाथ यात्रा सशमतीच्या र्ागेची  

बेिायदेशीर विक्री िेल्याबाबत 
  

(४७) *  ४५३३६   श्री.अतनल बाबर (खानापूर) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) वव्ा (जि.साींगली) येथील भैरवनाथ यात्रा सशमतीच्या तालमीची ग् 
नीं.४४५/१/४ मिील िागेची बेकायदेिीर ववक्री केल्हयाचे नुकतेच ननदिशनास आले, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर प्रकरणाची िासनाने चककिी केली आहे काय, 
(३) असल्हयास, चककिीच्या अनिुींगाने भैरवनाथ यात्रा सशमतीच्या िागेची ववक्री 
केल्हयाप्रकरणी दोिी असणाऱया अधिकाऱयाींववरुध्द िासनाने कोणती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२), (३) व (४) कसबे  वव्ा,  (ता.खानापूर,  
जि.साींगली)  येथील  ग् नीं.४४५/१/४ मिील ०.०४आर खािगी िमीन भैरवनाथ 
यात्रा सशमतीचे अध्यक्ष कै. हणमींत यिवींत पा्ील याींच्या नावे  १९७३ साली 
बक्षक्षपत्राने करण्यात आली होती. सदर सशमतीचे अध्यक्ष बदलल्हयानींतर उक्त 
िमीन भैरवनाथ यात्रा सशमतीचे अध्यक्ष श्री. सदाशिव हणमींतराव पा्ील याींचे  
नावे दाखल झाली. सदरची शमळकत श्री. सदाशिव हणमींतराव पा्ील याींच्याकिून 
खरेदीखताने द्रद. २५/१०/२०१३ रोिी श्री. सींदीप मािवराव पा्ील याींनी खरेदी 
घेतली. तथावप सदर खरेदीखत खरेदीदार श्री पा्ील याींनी स्वेच्छेने नोव्हेंबर 
२०१४ मध्ये रद्द केल्हयाने उक्त शमळकत पुनश्च श्री. सदाशिव हणमींतराव पा्ील 
अध्यक्ष, भैरवनाथ यात्रा सशमती याींच्या नावे दिशववण्यात आली आहे. 
       सदरहू िमीन िासकीय नाही तसेच नतच्या हस्ताींतरणावर ननबिं 
नसल्हयाने खरेदी ववक्रीबद्दल िासनाने चककिी करण्याचा प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
मुक्ताईनगर (जर्.र्ळगाांि) तालुक्यात अनधधिृतपिे िीटभट्या सुरु असल्याबाबत 
  

(४८) *  ३९७८६   श्री.गुलाबराि पाटील (र्ळगाि ग्रामीि) :   सन्माननीय 
महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मुक्ताईनगर (जि.िळगाींव) तालुक्यातील ७९ पकैी ननम्माहून अधिक 
गावाींमध्ये अनधिकृतपणे वी्भट्टय्ा सराशसपणे सुरु असल्हयाचे नकुतेच माहे 
िानेवारी,२०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, मोठया प्रमाणात अनधिकृत वव्भट्टया सुरु असून केवळ एकाच 
वी्भट्टीची परवानगीची नोंद महसूल दप्तरी असल्हयाचे ननदिशनास आले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्हयास, उक्त वव्भट्टयाींची नोंद महसूल दप्तरी नसल्हयामुळे लाखो 
रुपयाचा िासनाचा महसूल बिुत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी िासनाने चककिी केली आहे काय, 
(५) असल्हयास, चककिीच्या अनुिींगाने दोिी असणाऱयाींवर िासनाने कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२), (३), (४) व (५) मुक्ताईनगर तालुक्यातील ७९ 
गावाींत एकूण १८ वी्भट्टय्ा असून २ धचमणी वव्भट्टय्ा व १६ वी्भट्टय्ा आहेत. 
त्यापैकी १ धचमणी वव्भट्टी व १६ वी्भट्टय्ा ववनापरवानगी सुरु असल्हयाचे 
ननदिशनास आले आहे. सदर धचमणी वी्भट्टीिारकाने ४५० ब्रास मातीचे 
ववनापरवानगी उत्खन व वाहतूक करुन साठा केल्हयाचे आढळून आल्हयाने 
त्याींच्यावर रुपये १४,५९,९७०/- एवढ्या रकमेची दींिाची नो्ीस बिावयात आली 
आहे. 
     तसेच उपरोक्त १६ वी्भट्टी चालकाींकिून परवानगीचे अिश प्राप्त झाले 
असून, सदर अिाशची चककिी सुरु आहे. सदर १६ वी्भट्टीचालकाींपैकी ८ 
वी्भट्टीचालकाींकिून अनधिकृत अकृिक वापरापो्ी रुपये ५०,०००/- इतक्या 
दींिाची रक्कम वसूल करण्यात आली आहे. उवशररत वव्भट्टीिारकाींवर दींिात्मक 
कारवाई करण्याची तिवीि ठेवली आहे. 
       तसेच, कुीं भार समािाव्यनतरीक्त इतर वी्भट्टीिारकाकिून गकणखननिाचे 
अनधिकृतरीत्या उत्खनन केल्हयाबाबत रुपये ४०,०००/- एवढा दींि वसूल करण्यात 
आला आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

सुपा-पारनेर (ता.हदांडोरी, जर्.नाशशि) येथील र्शमनीच्या  
भुसांपादनात झालेला गैरव्यिहार 

  

(४९) *  ४३४८८   श्रीमती तनमचला गावित (इगतपूरी), श्री.शसध्दराम म्हेत्र े
(अक्िलिोट), श्री.मधुिरराि चव्हाि (तळुर्ापूर), श्री.अ्लम शेख (मालाड 
पजश्चम), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी) :   सन्माननीय उद्योग मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) नाशिक जिल्ह्यात औदयोधगक कारणासाठी द्रदींिोरी तालुक्यातील तळेगाव 
अक्राळे व अहमदनगर ववभागातील सुपा-पारनेरमिील िशमनीत मोठ्या प्रमाणावर 
गैरव्यवहार झाल्हयाची तक्रार केली असता सदर तक्रारीवर अपर जिल्हहाधिकारी 
याींनी चककिी सुरु केली असल्हयाचे माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदिशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, भूसींपादन गैरव्यवहाराची सुरु असलेली चककिी पूणश झाली आहे 
काय, 
(३) असल्हयास, चककिीच्या अनिुींगाने दोिी असणाऱया अधिकारी व कमशचाऱयाींवर 
िासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. सुभाष देसाई : (१), (२) व (३) अनतररक्त द्रदींिोरी औदयोधगक क्षेत्रातील मकिे 
तळेगाव व मकिे अक्राळे, जि.नाशिक व सुपा-पारनेर जिल्हहा अहमदनगर या 
औदयोधगक क्षेत्रातील िशमनीत गैरव्यवहार झाल्हयासींबींिी प्राप्त झालेल्हया 
तक्रारीच्या अनुिींगाने अनुक्रमे अपर जिल्हहाधिकारी, नाशिक व अपर 
जिल्हहाधिकारी अहमदनगर याींच्याकि ेचककिीचे काम सुरु आहे. चककिीचे काम 
पूणश झाल्हयानींतर पढुील कायशवाही करण्यात येणार आहे, 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

श्रीराम शशक्षि सा्ं थेने (ता.माळशशरस, जर्.सोलापूर) बबगर शेती गटाांमध्ये  
अटी ि शतीचे िेलेले उल्लांघन 

  

(५०) *  ३९८७९   श्री.हनमुांत डोळस (माळशशरस), श्री.जर्तेंि आव् हाड (मुांब्रा 
िळिा), श्री.सुरेश लाड (िर्चत) :  सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
(१) श्रीराम शिक्षण सींस्था पानीव (ता.माळशिरस, जि.सोलापूर) येथील सींस्थापक 
व सधचव याींनी केलेल्हया बबगर िेती ग्ाींमध्ये ७/१२ बोगस करुन अ्ी व ितठचे 
उल्हलींघन केल्हयाप्रकरणी तेथील ग्रामस्थाींनी जिल्हहाधिकारी सोलापूर तसेच 
िासनाकि ेमाहे सप् े्ंबर २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान लेखी तक्रारी केल्हया आहेत, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी िासनाने चककिी केली आहे काय, 
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(३) असल्हयास, चककिीच्या अनिुींगाने सींस्थेच्या पदाधिकाऱयाींवर िासनाने कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) होय. 
(२) व (३) सदर प्रकरणी उपववभागीय अधिकारी, माळशिरस ववभाग याींच्याकि े
चककिीची कायशवाही चालू आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
िोल्हापूर जर्ल्हयात िडाप ि खार्गी िाहतुिीमुळे महाराष्ट्र  

राज्य मागच पररिहन सेिा तोटयात असल्याबाबत 
  

(५१) *  ४५३९८   श्रीमती सांध् यादेिी देसाई-िुपेिर (चांदगड), श्री.जर्तेंि आव् हाड 
(मुांब्रा िळिा), श्री.शामराि ऊफच  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), श्री.हसन 
मुश्रीफ (िागल) :   सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :-  

(१) कोल्हहापूर जिल्हहयात विाप आणण खािगी वाहतुकीमुळे एस.्ी. वाहतकु सेवा 
तो्यात चालली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, विापमुळे एस.्ी. स््ँि पररसरात वाहतकुीची कोंिी होत आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी िासनामाफश त चककिी करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्हयास, चककिीअींती महाराषर पररवहन सेवा तो्यात येवू नये व 
वाहतुकीची कोंिी होवू नये म्हणनू विापसह खािगी नागररक वाहतकुीवर ननबिं 
घालण्याबाबत िासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५)  नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हदिािर रािते : (१) व (२) होय. 
(३) व (४) राज्य पररवहन महामींिळाच्या बसस्थानकाींच्या २०० मी्र पररसरात 
खािगी वाहने उभी करण्यात येऊ नये, असे आदेि पाररत करण्यात आलेले 
असून सदर आदेिाच्या अनिुींगाने सवश आगाराींच्या व बसस्थानकाींच्या पररसरात 
२०० मी्र “नो पाफकंग झोन” चे फलक लावण्यात आलेले आहेत. तसेच आगार 
कायशक्षेत्रातनू होणाऱया अविै प्रवासी वाहतूक करणाऱया वाहनाींचे प्रकार व वाहन 
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क्रमाींक याींची दैनींद्रदन माद्रहती सींबींधित पोलीस ठाणे याींना पत्रादवारे देण्याची 
कायशवाही राज्य पररवहन महामींिळादवारा करण्यात येते. 
        तसेच अवैि प्रवासी वाहतकूीस आळा घालण्याकरीता िासनाने द्रदनाींक 
१४.०१.२०१६ रोिीच्या पररपत्रकान्वये सूचना ननगशशमत केल्हया आहेत. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
िोल्हापुर जर्ल््यात ॲनॉलॉग शसांग्नल बांद िरण्यात  

आल्यामुळे िेबल प्रक्षेपि बांद झाल्याबाबत 
  

(५२) *  ४००४८   श्री.सुरेश हाळिििर (इचलिरांर्ी) :   सन्माननीय महसूल 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) कोल्हहापुर जिल्ह्यात ॲनॉलॉग शसींग्नल बींद करण्यात आल्हयामुळे ३१ 
डिसेंबरच्या मध्यरात्री पासून केबल प्रक्षेपण बींद झाली आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सवोच्च न्यायालयाच्या आदेिाला अनुसरून से् ्ॉप बॉक्स 
लावण्याची सक्ती असल्हयामुळे केबल चालकाींकिून अवािवी दराने से् ्ॉप 
बॉक्सची ववक्री करण्यात आली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, से् ्ॉप बॉक्स लावल्हयानींतर चॅनल्हस ननविण्याचे स्वातींत्र्य 
असतानाही ग्राहकाींकिून दरमहा ३०० रूपये भाि ेआकारणी करण्यात येत असून 
अनावश्यक चॅनल्हसची सुध्दा सक्ती करण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, केबल चालकाींनी ग्राहकाींची सींख्या अत्यींत कमी दाखवली असून 
िासनाच्या महसूलात सुध्दा मोठी घ् होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्हयास, ग्राहकाींची वपळवणकू थाींबववण्यासाठी केबल चालकाींवर िासनाने 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहेत, 
(६) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) कोल्हहापूर जिल्ह्यातील नागरी भागात से् ्ॉप 
बॉक्स बसववण्यात न आल्हयामुळे द्रद. ३१ डिसेंबर, २०१५ च्या मध्यरात्री पासून 
ॲनॉलॉग शसग्नल यींत्रणा बींद करण्यात आली होती. तथावप, मा. मुींबई उच्च 
न्यायालयाच्या मुींबई तसेच औरींगाबाद खींिपीठात या बाबतीत दाखल करण्यात 
आलेल्हया रर् याधचकाींच्या अनुिींगाने मा. उच्च न्यायालयाने द्रद. ०४/०१/२०१६ व 
द्रद. १३/०१/२०१६ रोिी द्रदलेल्हया आदेिाींस अनुसरुन सदरची ॲनॉलॉग शसग्नल 
यींत्रणा पवूशवत चालू करण्यात आलेली आहे. 
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(२) व (३) अश्या स्वरुपाच्या तक्रारी जिल्हहाधिकारी कायाशलय, कोल्हहापूर 
याींच्याकि ेप्राप्त झाल्हयाचे आढळून येत नाही. 
(४) व (५) द्रद. २६/०३/२०१५ च्या िासन पररपत्रकातील तरतूदीनुसार राज्यातील 
प्रत्येक जिल्ह्यात क्षेत्रीय स्तरावर स्थाननक केबल पररचालक व बहुववि यींत्रणा 
पररचालक याींचे ववनाक्रम सव्हेक्षण करण्यात येते. सदर ववनाक्रम सव्हेक्षणामध्ये 
घोवित केबल िोिण्याींपेक्षा िस्तीच्या आढळलेल्हया केबल िोिण्यासींदभाशत सींबींधित 
केबल चालकाींववरुध्द महाराषर करमणकू िूल्हक अधिननयमातील ववहीत 
तरतुदीनुसार दींिात्मक कारवाई करण्यात येते. याशिवाय, सदर अधिननयमातील 
कलम ५ मध्ये सुिारणा करुन करमणकू िूल्हक चकुवेधगरीच्या प्रकरणात दींिात्मक 
कारवाई करण्याचे अधिकार जिल्हहाधिकाऱयाींना प्रदान करण्यात आले आहेत. 
त्यानुसार क्षेत्रीय पातळीवर कायशवाही सुरु आहे. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
राज्य पररिहन महामांडळाच्या औरांगाबाद विभागात बनािट  

नािाने नोिरी शमळविल्याबाबत 
  

(५३) *  ४९५५२   श्री.रािार्गर्ीतशसांह पाटील (उ्मानाबाद) :  ताराांकित प्रश्न 
क्रमाांि ३०५९६ ला हदनाांि ९ डडसेंबर, २०१५ रोर्ी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:    
सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) राज्य पररवहन महामींिळाच्या औरींगाबाद ववभागामध्ये सन १९९६ ते २००५ 
या कालाविीत अनुकीं पा तत्वावर बनाव् नावाने नोकरी शमळववल्हयाची प्रकरणे 
ननदिशनास आली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, िासनाने चककिीअींती त्यापकैी ८ उमेदवारास ननलींबबत केल्हयाची 
बाब ननदिशनास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, िासन सेवेत असलेल्हया व याप्रकरणात िबाबदार असलेल्हया 
कमशचाऱयाींच्याववरूध्द राज्य पररवहन महामींिळाने कोणत्याही प्रकारची कारवाई 
केली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, िासन सेवेत असलेल्हया व याप्रकरणात िबाबदार असलेल्हया 
कमशचाऱयाींच्याववरूध्द कारवाई करण्याबाबत िासनाने कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींब होण्याची कारणे काय ? 
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श्री. हदिािर रािते : (१) व (२) होय. 
(३) नाही. 
(४) सदर प्रकरणी िबाबदार असलेल्हया ०८ उमेदवाराींना द्रद.२३.०९.२०१५ पासून 
ननलींबबत केले असून द्रद.२८.०९.२०१५ रोिी आरोपपत्र देण्यात आले आहे. तसेच 
१० िबाबदार अधिकाऱयाींपकैी ६ अधिकारी सेवाननवतृ्त झाल्हयामुळे त्याींचेवर 
कारवाई करता आली नाही. उवशररत ४ िबाबदार अधिकाऱयाींपकैी २ अधिकाऱयाींवर 
आरोपपत्र बिावण्यात आले आहे. २ अधिकाऱयाींचा खलुासा मागववण्यात आला 
आहे. तसेच िबाबदार अधिकारी/कमशचाऱयाींच्या ववरोिात क्राींती चकक पोलीस 
स््ेिन, औरींगाबाद येथे प्रथम खबर क्रमाींक १०८५ ते १०९२ नुसार द्रद. 
०५.१२.२०१५ व द्रद. ०६.१२.२०१५ रोिी भा.द.वव.कलम ४२०, ४६८, ४७१ व ३४ 
अन्वये ररतसर गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

रार्ापूर –लाांर्ा (जर्.रत्नाधगरी) तालुक् यातील शतेि-याांना  
िृषी पांपाचे िनेक्शन न शमळाल्याबाबत 

  

(५४) *  ४७७३७   श्री.रार्न साळिी (रार्ापूर) :  सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) रािापूर - लाींिा (जि.रत्नाधगरी)  तालुक्यातील येथील िेतक-याींनी कृिी 
पींपाचे कनेक्िन शमळण्याकररता महाववतरणाकि े सन २०११ पासून अिश करुन 
असलेली ववद्रहत रक्कम भरणा करुनही अदयापी कनेक्िन शमळाले नसल्हयाचे 
नुकतेच माहे िानेवारी,२०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान  ननदिशनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्हयास, ग्रामस्थाींनी ववद्रहत रक्कम भरणा करुनही कृिी पींपाचे कनेक्श्न न 
देण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी िासनाने  चककिी केली आहे काय , 
(४) असल्हयास, चककिीच्या अनुिींगाने िबाबदार असणाऱ या अधिकाऱयाींवर 
िासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांिशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे. 
(२) लाींिा व रािापूर तालुक्यातील कृिी पींपाची कनेक्िन देण्यासाठी वारींवार 
केलेल्हया ननववदाींना प्रनतसाद न शमळाल्हयामुळे त्यावर तोिगा काढण्यासाठी 
पाशिशअल ्नशकी बेसीससाठी  ननववदा काढण्यात आली. त्यास प्रनतसाद शमळाला 
परींतु ठेकेदाराींना ननिाशरीत दर परवित नसल्हयाने ठेकेदाराींनी ननिाशरीत दरापेक्षा 
िास्त दराने ननववदा भरल्हया.  महाववतरण कीं पनीने ननिाशरीत दरापेक्षा १५% 
दरापयशत कामे करण्यास द्रदनाींक १९.८.२०१५ रोिी परवानगी द्रदली. त्यानींतर 
द्रदनाींक २०.८.२०१५ रोिी ठेकेदाराला काम करण्याचे आदेि देण्यात आले व वीि 
कनेक्िन देण्याची  कायशवाही प्रगतीपथावर आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

शभिांडी (जर्. ठािे) येथील यांत्रमागाचे िीर्दर  
प्रततयुनीट दीड रुपये आिारण्याबाबत 

  

(५५) *  ४२७४५   श्री.नसीम खान (चाांहदिली), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अ्लम शेख 
(मालाड पजश्चम), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर) :   सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) शभवींिी (जि. ठाणे) येथे सुमारे ९ लाख यींत्रमाग असून  वाढत्या वीिदरामुळे 
यींत्रमाग व्यवसानयक व कामगार अिचणीत आले आहेत व त्यामुळे हा व्यवसाय 
वाचववण्यासाठी यींत्रमागाचे वीिदर प्रनत यनुी् दीि रुपये आकारण्यात यावे अिी 
मागणी येथील यींत्रमागिारकाींनी मा. मुख्यमींत्री महोदयाींकि ेकेली असल्हयाचे माहे 
िानेवारी, २०१६ मध्ये वा त् यादरम्यान केल्हयाचे ननदिशनास आले , हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, शभवींिी येथील यींत्रमागिारकाींना वीिदर प्रती यनुी् दीि रुपया 
करण्याबाबत िासनाने  कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांिशेखर बािनिुळे : (१) यासींदभाशत ननवेदन प्राप्त झाले आहे. 
(२) महाराषर ववदयतु ननयामक आयोगाने बहुवाविशक वीिदर द्रद. २६.०६.२०१५ 
च्या आदेिानुसार २७ अश्विक्तीपेक्षा कमी िोिभार असलेल्हया यींत्रमाग 
िारकाींच्या वीिदरात वाढ करण्यात आली होती. िासनाने िोरणात्मक ननणशय  
घेऊन द्रदनाींक ७.११.२०१५ च्या िासन ननणशय व द्रदनाींक ३.१२.२०१५ च्या 
िुध्दीपत्रकान्वये यींत्रमागिारकाींचे पवुठचे अनुदान कायम ठेवून  रु. २.६६ प्रनत 
युनन् हे   सवलतीचे दर लागू करण्यात आले आहेत. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
िेळापूर (जर्.यितमाळ) तालुक्यातील अली गािातील  

भोई समार्ाचे पनुिचसन िरण्याबाबत 

(५६) *  ४६५९६   श्री.रार् ुतोडसाम (अिी) :   सन्माननीय पनुिचसन ि मदत 
िायच मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) पैनगींगा (ता. केळापूर) नदीच्या काठावर वसलेल्हया अली गावातील भोई 
समािाच्या १७ कु्ूींबाींची सन २००६ साली घरे वाहून गेल्हयाचे आि पावेतो 
सींबींधित बाधिताींना िासनाकिून घरे वा िागा देखील उपलब्ि करून देण्यात 
आलेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, बाधिताींना ११ विाशपवूठ िासनाकिून मदत करणेबाबत आश्वाशसत 
केले होते तसेच सींबींधित बाधिताींना मदत शमळण्याच्या  हेतनेू जिल्हहा प्रिासनाने 
अहवाल िासनास सादर केला होता, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास,याबाबत िासनाने चककिी केली आहे काय, 
(४) असल्हयास, चककिीअींती अहवालानसुार िासनाकिून मदत उपलब्ि करून 
देण्याबाबत िासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची करणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) अींित: खरे आहे. 
(२), (३) व (४) बािीत कु्ूींबाच्या पनुवशसनासाठी तयार करण्यात आलेल्हया 
अशभन्यासाला सहाय्यक सींचालक नगर रचना, यवतमाळ याींचेकिून मान्यता 
शमळाली असून पढुील कायशवाही प्रगतीत आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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रामटेि, मौदा (ता.पारशशिनी, जर्.नागपूर) येथील शेतिऱयाांच्या  
वपिाांचे तूरमुरा ि िरपा रोगाने झालेले निुसान 

  

(५७) *  ४५५५९   श्री.डड मल्लीिार्ूचन रेड्डी (रामटेि) :   सन्माननीय िृषी 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) राम्ेक, मकदा (ता.पारशिवनी, जि. नागपूर) येथील िेतकऱयाींच्या सोयाबीन व 
िान वपकावर तूरमुरा व करपा रोग झाल्हयाने वपकाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान 
होऊन िेतकरी आधथशक सींक्ात सापिल्हयाने त्याींना नकुसान भरपाई देण्याबाबत 
स्थाननक लोकप्रनतननिी याींनी माहे डिसेंबर २०१५ च्या पद्रहल्हया आठवड्यात व 
त्यादरम्यान मागणी केली, हे ही खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, मागणीच्या अनिुींगाने िेतक-याींना नकुसान भरपाई देण्याबाबत 
िासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) होय. 
(२) नागपूर जिल्ह्यातील मकदा व पारशिवनी तालुक्यातील िान व सोयाबबन 
वपकाचे रोग व फकिीच्या प्रादभुाशवामुळे ८८४३ हेक््र क्षेत्राचे ३३% पेक्षा अधिक 
नुकसान झाल्हयाचे अहवाल प्राप्त आहे. प्राप्त अहवाल िासनाच्या ववचारािीन 
आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

मुांबई-अहमदाबाद (जर्.पालघर) महामागच लगत आहदिासीांच्या  
र्शमनी खरेदी-विक्रीत झालेला गैरव्यिहार 

  

(५८) *  ४८६६६   श्री.पा्िल धनारे (डहाि)ू :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मुींबई-अहमदाबाद (जि.पालघर) महामागश क्र. ८ लगत धचल्हहराफा्ा, चारो्ी, 
कासा, आींबोली, तलासरी, अच्छाि भागात भूमाफफया सराशसपणे आद्रदवासीींच्या 
िशमनीच्या खरेदी-ववक्रीत मोठया प्रमाणात गैरव्यवहार करीत असल्हयाचे 
ननदिशनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, याबाबत तलाठी, तहशसलदार, प्राींत, जिल्हहाधिकारी, आद्रदवासी 
ववकास ववभागाचे अधिकारी व नगररचना ववभाग अधिकारी याींच्या ननदिशनास 
येवनूही सदर प्रकरणी कोणतीही कारवाई करीत नसल्हयाचे द्रदनाींक २७ नोव्हेंबर, 
२०१५ रोिी वा त्या सुमारास ननदिशनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी िासनाने चककिी केली आहे काय, 
(४) असल्हयास, चककिीच्या अनिुींगाने भूमाफफया व सींबींधित अधिकारी याींच्यावर 
कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय ? 

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) अिी बाब ननदिशनास आली नाही. 
(२), (३), (४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
मेळघाट (ता.धचखलदरा, जर्.अमरािती) येथील र्त्याांिर र्ुन्या, जर्िच झालेल्या 

पररिहन महामांडळाच्या बसेस धाित असल्याबाबत 
  

(५९) *  ४८३९०   अॅड.यशोमती ठािूर (ततिसा), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.प्रभुदास शभलािेिर (मेळघाट) :   सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :-  

(१) मेळघा् (ता.धचखलदरा, जि.अमरावती )  येथील िुन्या व िीणश झालेल्हया 
पररवहन महामींिळाच्या बसेस चालववण्यात येत असल्हयाचे माहे िानेवारी, २०१६ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, धचखलदरा व िारणी हे दोन्ही तालुके िोंगराळ व आद्रदवासीबहुल 
असुन या द्रठकाणचे रस्ते घा्वळणाचे असल्हयाने  दरुवस्थेतील गाियामुळे 
प्रवािाींचे िीवन िोक्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी िासनाने चककिी केली आहे काय, 
(४) असल्हयास, चककिीच्या अनिुींगाने नवीन बसेस पुरववण्याकररता  िासनाने 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. हदिािर रािते : (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) मेळघा् (धचखलदरा व िारणी) हा भाग परतवािा आगाराचे 
कायशकक्षते येत असुन परतवािा आगारास सन २०१३-१४, २०१४-१५ व २०१५-१६ 
(िानेवारी २०१६ पयतं) अनुक्रमे ०५,०२ व ०६ इतक्या नववन बसेस देण्यात 
आलेल्हया आहेत़ म्हणिेच गेल्हया तीन विाशमध्ये एकूण १३ नववन बसेस परतवािा 
आगारास देण्यात आलेल्हया आहेत़ 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

अिसरी खदुच (ता.आांबेगाांि, जर्.पुिे) येथे मुरुमाखाली  
तलाठ्याला दचुािीसह गाडण् याचा िेलेला प्रयत्न 

  

(६०) *  ४२६७३   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), 
श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), प्रा.िषाच गायििाड (धारािी), श्री.अ्लम शेख 
(मालाड पजश्चम), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्रीमती तनमचला गावित 
(इगतपूरी) :  सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-
(१) अवसरी खदुश (ता.आींबेगाींव,जि.पुणे) येथे मुरुमाची अनधिकृतपणे वाहतकू 
करणाऱ या रँक् ्र चालकाींने रॅक् ्र रॉलीतील मुरुमाखाली तलाठीला दचुाकी 
असलेल्हया बुले्गािीसह गािण् याचा प्रयत्न केला असल्हयाचे माहे िानेवारी, २०१६ 
मध्ये वा त्यादरम् यान ननदिशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चककिी केली आहे काय, 
(३) असल्हयास, चककिीच्या अनिुींगाने सींबींधित रॅक् ्र चालकाींवर िासनाने कोणती 
कारवाई केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल्ह यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) होय. 
(२) व (३) प्रश्नाधिन प्रकरणी पोलीस स््ेिन मींचर येथे सींबींधित रॅक््र चालक व 
रॅक््र मालक याींच्याववरुध्द गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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र्ालना जर्ल्हातील शेतिरी हठांबि शसांचन अनदुानापासून िांधचत असल्याबाबत 
  

(६१) *  ५०००४   श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) िालना जिल्हहयात सन २०१३-१४ व २०१४-१५ द्रठबक शसींचन योिनेत 
ऑनलाईन अिश केलेले ३४४७ िेतकऱयाींना अदयापयतं द्रठबक शसींचन अनदुान 
शमळालेले नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सन २०१५-१६ मध्ये ऑनलाईन नोंदणी झालेले १० हिार 
िेतकऱयाींसह जिल्हहयातील सुमारे १३ हिार ५०० ितेकऱयाींना द्रठबक शसींचन 
योिनेतील अनुदान ववतररत करण्याकररता २८ को्ी रुपयाींची मागणी जिल्हहा 
अधिक्षक कृिी कायाशलयाने  िासनास केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, जिल्हहयातील द्रठबक शसींचन योिनेतील िेतकऱयाींना तातिीने 
अनदुान देण्याबाबत िासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची  कारणे काय आहे ? 

श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२) व (३) 
       िालना जिल्ह्यातसन २०१३-१४ या विाशचे ९४३६ अिश प्राप्त झाले 
आहेत. उपलब्ि अनदुान रु. २९.१९ को्ीींमिून ७००७ प्रस्ताव ननकाली काढण्यात 
आले आहे. ननिी उपलब्ितेनसुार उवशरीत प्रस्ताव ननकाली काढण्यात येतील. 
       सन २०१४-१५ मध्ये ९११५ अिश प्राप्त झाले होते. कें ि िासनाकिून 
प्राप्त ननिी व त्याप्रमाणात राज्य द्रहस्सा शमळून िालना जिल्ह्यासाठी रु.२०.६२ 
को्ी एवढा ननिी उपलब्ि करुन देण्यात आला, सदर ननिीतून ६८०५ प्रकरणे 
ननकाली काढण्यात आली आहेत. 
       िालना जिल्ह्यात ऑनलाईन दवारे सन २०१५-१६ मध्ये ११३२८ अिश 
प्राप्त झाले आहेत. कें ि िासनाकिून पद्रहल्हया हप्त्यापो्ी प्राप्त झालेला ननिी व 
त्याप्रमाणात राज्य द्रहश्श्याचा ननिी शमळून रु. ५.६६ को्ी एवढा ननिी उपलबि 
करुन देण्यात आला आहे. सदर ननिीच्या मयाशदेत प्राथम्यक्रमानुसार पवुश सींमती 
देवनू अनदुान ववतरणाची कायशवाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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मतृ्यमुूखी पडिाऱया खलाशाांच्या िुटुांबबयाांना आधथचि मदत देण्याबाबत 
  

(६२) *  ४०५८५   श्री.भा्िर र्ाधि (गुहागर) :   सन्माननीय मत््य व् यिसाय 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) समुिात मासेमारी करताना मतृ्य ू झाल्हयास खलािाींच्या कु्ुींबबयाींना 
िासनाच्या मच्छीमार सींक् ननवारण ननिी योिनेतनू १ लाख रूपयाींची मदत 
केली िाते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर योिनेच्या िासन पररपत्रकातील एका मुदयाचा िसाचा तसा 
अथश लावल्हयामुळे मासेमारी करून परत येताना फकीं वा िे्ीवर मासे उतरववताना 
पिून मतृ्यू झाला तर त्या खलािाींच्या कु्ुींबबयाींना मदत शमळत नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्हयास, गत विशभरात ४ कु्ुींबबयाींचे प्रस्ताव सहाय्यक मत्स्यव्यवसाय 
आयुक्त, रत्नाधगरी याींचे कायाशलयाकिून फे्ाळण्यात आल्हयाने ही कु्ुींबे 
मदतीपासून वींधचत राद्रहली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी िासनाने चककिी केली आहे काय, 
(५) असल्हयास, चककिीच्या अनिुींगाने वपडित कु्ुींबबयाींना सींक् ननवारण ननिीतनू 
मदत करण्याबाबत िासनाकिून कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) व (४) होय. 
(५) प्रत्यक्ष मासेमारी करताींना अपघाती मतृ्यू झाला नसल्हयाने अथशसहाय्य 
अनुजे्ञय नसल्हयाचे कळववण्यात आले आहे. तथावप, सदर ४ प्रस्तावापैकी तीन 
प्रस्ताव मतृ मजच्छमाराींच्या वारसदाराींना अथशसहाय्य शमळण्यासाठी, राषरीय 
मत्स्यजिवी सहकारी सींघ नवी द्रदल्हली (FISHCOPFED) याींचेकि े मींिूरीस्तव 
पाठववण्यात आलेले आहे. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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िुसिड ेतुसे (ता.िाडा, जर्.पालघर) या हठिािी पनुिचसन िरण्यात आलेल्या 
िोयना धरि प्रिल्पग्र्त रहहिाशाांच्या मागण्याांबाबत  

(६३) *  ४८३५८   श्री.विलास तरे (बोईसर), श्री.हहतेंि ठािूर (िसई) :   
सन्माननीय पुनिचसन ि मदत िायच मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय:- 
  

(१) कुसवि ेतुसे (ता.वािा, जि.पालघर) या द्रठकाणी पुनवशसन करण्यात आलेल्हया 
कोयना िरण प्रकल्हपग्रस्त रद्रहवािाींनी आपल्हया न्याय मागण्यासाठी द्रदनाींक ११ 
िानेवारी, २०१६ रोिी पासून  जिल्हहाधिकारी कायाशलयासमोर ननिेिासाठी उपोिण 
करीत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, गेल्हया ४५ विाशपासून येथील रद्रहवािाींना िेतीसाठी िशमन, 
घरासाठी भूखींि आधथशक सहाय्य तसेच आवश्यक त्या नागरी सोईसुवविाही 
देण्यात आलेल्हया नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, पुनवशसन वसाहतीकरीता स्वतींत्र ग्रामपींचायत मींिूर करणे, 
गावातील पाणीपुरवठा, रस्ते, बाींिणे, एस.्ी. थाींबा, ग्ारे तसेच प्रकल्हपग्रस्त 
प्रमाणपत्र असलेल्हयाींना िासकीय नोकरीत सामावनू घेणे इ. महत्वाच्या 
मागण्याबाबत जिल्हहाधिकारी याींचे सोबत २ वेळा बैठका होऊनही या प्रकरणी 
कोणताही ननजश्चत ठोस ननणशय झाला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी िासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) अींित: खरे आहे. 
       मकिे कुसवि े(तुसे) येथील रद्रहवािाींनी द्रदनाींक ११ िानेवारी, २०१६ रोिी 
एक द्रदवसाींचे उपोिण केले होते. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) मकिे कुसवाि े (तुसे) येथे स्वतींत्र ग्रामपींचायत स्थापन करण्याकररता 
पुरेिी लोकसींख्या नाही. प्रकल्हपग्रस्ताींना पायाभूत नागरी सुवविा देण्यात आल्हया 
असून, उवशररत नागरी सुवविा देण्यासाठीची कायशवाही प्रगतीपथावर आहे. सामान्य 
प्रािासन ववभागाच्या द्रदनाींक २७.१०.२००९ च्या िासन ननणशयानुसार 
प्रकल्हपग्रस्ताींच्या नेमणकूा त्याींची सेवाप्रवेि अहशता तपासून, सेवाप्रवेि 
ननयमानुसार िाद्रहराती देऊन स्पिाश परीक्षदेवारे व गुणवत्तेनसुार करण्यात येतात. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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अहमदनगर जर्ल्हयातील राष्ट्रीय फलोत्पादन अशभयानाांतगचत बाांधण्यात आलेल्या 
शेततळयाांचे िोट्यिधी रुपयाांचे अनदुान न शमळाल्याबाबत 

  

(६४) *  ४५७५१   श्री.विर्य औटी (पारनेर), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), 
श्री.सुरेश लाड (िर्चत), श्री.हनुमांत डोळस (माळशशरस), श्री.जर्तेंि आव् हाड (मुांब्रा 
िळिा), श्री.राहुल र्गताप (श्रीगोंदा), श्री.मिरांद र्ाधि-पाटील (िाई), श्री.िैभि 
वपचड (अिोले) : सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अहमदनगर जिल्हहयातील एकाजत्मक फलोत्पादन ववकास कायशक्रमाच्या 
राषरीय फलोत्पादन अशभयानाींतगशत बाींिण्यात आलेल्हया सामुद्रहक िेततळयाींचे 
को्यविी रुपयाींचे अनदुान िासन पातळीवर थफकत असल्हयाचे माहे िानेवारी, 
२०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, गेल्हया दोन विाशपासून अहमदनगर जिल्हहयात एकाही िेततळयास 
कृिी ववभागाने परवानगी द्रदली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, िेततळयाचे अनदुान िेतकऱयाींना शमळण्याबाबत िासनाने कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) अहमदनगर जिल्ह्याकरीता सन २०१३-१४ मध्ये राषरीय फलोत्पादन ववकास 
अशभयानाींतगशत सामुद्रहक िेततळे घ्काकरीता भकनतक १७८ व आधथशक रु.५२६.५५ 
लाख आणण राषरीय कृवि ववकस योिनेंतगशत भकनतक ९९० व आधथशक रु.२२४०.२२ 
लाख इतका लक्षाींक देण्यात आला होता. तसेच सन २०१४-१५ मध्ये राषरीय 
फलोत्पादन ववकास अशभयानाींतगशत सामुद्रहक िेततळे घ्काकरीता भकनतक १४७ 
व आधथशक रु. ३७७.८७ लाख आणण राषरीय कृवि ववकास योिनींतगशत भकनतक 
१०१६ व आधथशक रु. १९७७.९५ लाख इतका लक्षाींक देण्यात आला होता. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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मुांबई येथील अटँॉप हहल भागातील िामरार्नगर परिानगी न घेता इांग्रर्ी 
माध्यमाची शाळा अनधधिृतपिे बाांधण्यात आल्याबाबत 

  

(६५) *  ५०३३३   श्री.रुपेश म् हात्र े(शभिांडी पूिच) :   सन्माननीय गहृतनमाचि मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मुींबई येथील अँ् ॉप द्रहल भागातील कामरािनगर झोपिपट्टी पररसरात 
िासकीय िशमनीवर गत चार विाशपासून िासनाची कोणतीही परवानगी न घेता 
इींग्रिी माध्यमाची िाळा अनधिकृतपणे सुरु असल्हयाचे माहे िानेवारी, २०१६ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या याप्रकरणी जिल्हहाधिकारी कायाशलयाकिून सदर अनधिकृत 
िाळेला नो्ीस देवनू िाळेचा दसुरा मिला तोिण्यात येऊनही परत मिल्हयाची 
दरुुस्ती करुन अनधिकृतपणे िाळा चालववण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी िासनाने चककिी केली आहे काय, 
(४) असल्हयास, चककिीच्या अनुिींगाने सदर अनधिकृत िाळेच्या बाींिकाम 
करणाऱया सींबींधिताींववरुध्द व िासकीय िशमनीवर अनधिकृत बाींिकाम केलेल्हया 
िाळेचे ननषकाशसत करण्यास दलुशक्ष करणाऱया सींबींधित अधिकाऱयाींववरुध्द िासनाने 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. प्रिाश मेहता : (१), (२) व (३) मुींबई येथील अँ् ाप द्रहल भागातील 
कामरािनगर झोपिपट्टी पररसरात अनधिकृतपणे बाींिलेल्हया िाळेचे १४ फु्ापेक्षा 
वरील बाींिकाम द्रद. ०७.०३.२०१६ रोिी ननषकाशसत करण्यात आले आहे. 
(४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
पुण्यातल्या झोपडपट्टटयाांसह ग्रामीि भागात बेिायदा दारु विक्री सुरु असल्याबाबत 
  

(६६) *  ४६४३९   श्री.शभमराि तापिीर (खडििासला) :   सन्माननीय राज् य 
उत् पादन शुल् ि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) पुण्यातल्हया झोपिपट्टय्ाींसह ग्रामीण भागात बेकायदा दारु ववक्री सुरु 
असल्हयाचे िानेवारी २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदिशनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्हयास, िहरालगतच्या तसेच ग्रामीण भागातील, महामागावंरील ढाब्याींवर 
व काही हॉ्ेल्हसमध्ये ववदेिी मदयाींच्या नावाने बनाव् मदयाची ववक्री केली िात 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, तसेच सींबींधित कीं पन्याींची अिी बनाव् दारु तपासण्याची स्वतींत्र 
व्यवस्था असल्हयाचे कारण राज्य उत्पादन ववभागाच्या अधिकारी याींचे किून 
देण्यात येत आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी िासनाने चककिी केली आहे काय, 
(५)असल्हयास, चककिीअींती सींबींधिताींवर कारवाई करण्याबाबत िासनाने कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) होय, 
(२) होय, 
(३) नाही. 
(४) व (५)   पुणे जिल्ह्यात िहरी व ग्रामीण भागात बेकायदा/अविै दारु ववक्री 
व वाहतकू अथवा ननशमशती केल्हयाबाबत, माहे िानेवारी २०१६ मध्ये राज्य 
उत्पादन िुल्हक ववभागाने महाराषर दारुबींदी अधिननयमा अींतगशत एकूण २७८ गुन्हे 
नोंद करण्यात आले असून त्यात १५३ वारस व १२५ बेवारस गुन्हे असून १४८ 
आरोपीींना अ्क करण्यात आली असून एकूण रु.५९,३१,८४५/- फकमतीचा मुद्देमाल 
िप्त करण्यात आला आहे. 
       पुणे जिल्ह्यात राज्यमागश, राषरीय महामागश व अन्य महामागाशवरील 
िाब्याींवर काही हॉ्ेल्हसमध्ये ववदेिी मदयाच्या नावाने बनाव् मदयाची ववक्री 
केली िात असल्हयाबाबत ववभागामाफश त माहे एवप्रल २०१५ ते िानेवारी २०१६ या 
कालाविीत महाराषर दारुबींदी अधिननयमाअींतगशत एकूण ३९२ गुन्हे नोंद करण्यात 
आले असून ३७३ आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे. तसेच सदर गुन््यात 
एकूण रु. १४,३५,९६८/- फकीं मतीचा मुद्देमाल िप्त करण्यात आला आहे. 
(६) प्रश्न उद भवत नाही. 

----------------- 
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अहमदनगर जर्ल््यातील शेतिरी हठबि ि तुषार येार्नेच्या  
अनदुानापासून िांधचत असल्याबाबत 

  

(६७) *  ४३७८५   श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), 
श्री.जर्तेंि आव् हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.राहुल र्गताप (श्रीगोंदा) :   सन्माननीय 
िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) अहमदनगर जिल्ह्यात सन २०१३-१४ मध्ये घेण्यात आलेल्हया द्रठबक आणण 
तुिार योिनेच्या सबसीिीची रक्कम माहे िानेवारी, २०१६ च्या दसुऱया 
सप्ताहापयतं शमळाली नसल्हयाचे ननदिशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी िासनाने चककिी केली आहे काय, 
(३) असल्हयास, चककिीअींती अहमदनगर जिल्ह्यात द्रठबक आणण तुिार योिनेचे 
साद्रहत्य घेतलेल्हया िेतकऱयाींना सदर अनदुानाची रक्कम तातिीने देणेबाबत 
िासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) अींितः खरे आहे. 
(२) व  (३) 
अहमदनगर जिल्ह्याची सन २०१३-१४ मिील प्रलींबबत रु.३४.३३ को्ी ननिीची 
मागणी आहे. त्यापकैी उपलब्ि ननिीच्या मयाशदेत रु. २४.०३ को्ी अनदुान 
उपलब्ि करुन देण्यात आले आहे. ननिी उपलब्ितेनुसार उवशरीत ननिी देण्यात 
येईल. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
अहमदनगर जर्ल््यातील दषु्ट्िाळग्र्त शेतिऱयाांना अल्प मदत शमळाल्याबाबत 

(६८) *  ३९७१०   श्री.राधािृष्ट् ि विखे-पाटील (शशडी) :   सन्माननीय पनुिचसन 
ि मदत िायच मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) कें िीय पथकाच्या पाहणीनींतर दषुकाळग्रस्त िेतकऱयाींसाठी कृिी ववभागाने 
अहमदनगर जिल्ह्यासाठी कें ि व राज्य िासनाकि े २७८ को्ीची मागणी केली 
असता राज्य िासनाने १६४ को्ी ६० लाख रुपयाींच्या नकुसान भरपाईला 
मान्यता देवून त्यापकैी ९३ को्ी ७० लाखाींची मदत द्रदनाींक ५ िानेवारी २०१६ 
रोिी जिल्हहा प्रिासनाकि ेद्रदली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, २७८ को्ीची कृवि ववभागाची मागणी असताना १६४ को्ी ६० 
लाख रुपयाींची मान्यता द्रदल्हयाने, सुमारे १११ को्ी कमी शमळणार असल्हयाने, 
अनेक िेतकरी मदतीपासून वींधचत राहणार आहेत, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, याबाबत िासनाने चककिी केली आहे काय, 
(४) असल्हयास, चककिीअींती  अहमदनगर जिल्ह्यातील दषुकाळग्रस्त िेतकरी 
मदतीपासून वींधचत राहू नये म्हणनू िासनाने कोणती कायशवाही  केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१)  होय अींित: खरे आहे. 
खरीप २०१५ हींगामातील अींनतम पैसेवारी ५० पैिापेक्षा कमी असलेल्हया 
अहमदनगर जिल्ह्यातील ५८१ गावाींमध्ये द्रदनाींक ०९ नोव्हेंबर, २०१५ च्या 
आदेिान्वये दषुकाळ सदृश्य पररजस्थती िाहीर करण्यात आलेली आहे. त्या 
अनिुींगाने कोरिवाहू वपके, शसींचनाखालील वपके व बहुवाविशक फळ वपके अिा 
वगशवारीतील वपकाींच्या नुकसानीबाबतची कें ि िासनास रू.१६७.६ को्ीची मागणी 
नोंदववली होती त्यानुसार द्रद. २ िानेवारी, २०१६ च्या िासन ननणशयान्वये 
रू.९३.६९ को्ी एवढी रक्कम ववतरीत करण्यात आली आहे. उवशररत रक्कम 
ववतरीत करण्यात येणार आहे. 
(२) हे खरे नाही.    
(३), (४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

िोळांब (ता.मालिि, जर्.शसांधदुगूच) येथील िीर् वितरि िां पनीिडून नळयोर्नेचा 
िीर्पुरिठा खांडीत िरण्यात आल्याबाबत 

(६९) *  ४८१६४   श्री.िैभि नाईि (िुडाळ) :   सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) कोळींब (ता.मालवण, जि.शसींिदुगूश) या गावाला नळयोिनेदवारे पाणीपुरवठा 
करणाऱया योिनेचा मालवण वीि ववतरण कीं पनीकिून ८१ हिार रुपयाींच्या 
वीिबबलाच्या थकबाकीमुळे  ववि पुरवठा खींिीत करण्यात आल्हयाचे नुकतेच माहे 
िाने, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, सदर वीिपुरवठा खींिीत करण्यात आल्हयामुळे सुमारे २५० कु्ुींबे 
अींिारात असून वीि ववतरण कीं पनीने चकुीच्या पध्दतीने मी्रची ररिीींग घेऊन 
ज्यादा रक्कमेची ववि बबले  द्रदल्हयाचा आरोप ग्रामपींचायतीने केला आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी िासनाने चककिी केली आहे काय, 
(४) असल्हयास, चककिीच्या अनिुींगाने यास िबाबदार असणाऱया वीि ववतरण 
कीं पनीच् या अधिकाऱयाींवर  िासनाने कोणती कारवाई केली व वीि पुरवठा 
तात्काळ पवुशवत करण्याबाबत िासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. चांिशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे. 
(२) अींित: खरे आहे. सदर पाणी पुरवठा योिनेचा वीि पुरवठा द्रदनाींक 
१४.१.२०१६ रोिी थकबाकी न भरल्हयामुळे खींिीत करण्यात आलेला होता. त्यामुळे 
सुमारे २५० कु्ूींब अींिारात होती ही बाब खरी नाही.  पाणी पुरवठा योिनेच्या 
वीि िोिणीचे शम्र वाचन एिन्सीकिून योग्य प्रकारे न झाल्हयामुळे  िादा 
रक्कमेचे वीि बबल तदनींतर अचकु शम्र वाचन करुन योग्य वीि देयक अदा 
करण्यात आलेले आहे. 
(३) सदर प्रकरणी महाववतरण कीं पनीमाफश त चककिी करण्यात आली आहे. 
(४) वीि िोिणीचे शम्र वाचन योग्य प्रकारे न झाल्हयामुळे शम्र वाचन 
एिन्सीला ननववदेतील अ्ी व ितठनुसार रु.५०० इतका दींि आकारण्यात आलेला 
आहे. तसेच सहाय्यक लेखापाल, मालवण उपववभाग याींना सदर प्रकरणात 
हयगय केल्हयामुळे सक्त ताकीद देण्यात आलेली आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

महाराष्ट्र राज्य विर् वितरि िां पनीिडून िृषी िीर्  
पांपाची िीर्दर िाढ पिुचित िरण्याबाबत 

  

(७०) *  ४७४७२   श्री.शांभूरार् देसाई (पाटि) :   सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) महाराषर राज्य ववि ववतरण कीं पनीकिून कृिी वीि पींपाना (सहकारी पाणी 
पुरवठा) आत्ता पयतं ७२ पसेै प्रनत यनुन् प्रमाणे वीि दर आकारणी केली िात 
होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, महाववतरणने कोणतीही अधिसुचना न देता माहे िनु २०१५ च्या 
वीि बीलात प्रनत यनुन् ४४ पैसे दरवाढ करुन ०१ रुपये १६ पैसे प्रनत यनुन् 
अिी वीि आकारणी करुन वीि बबले सहकारी पाणी पुरवठा सींस्थेच्या ग्राहकाींना 
द्रदली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, दषुकाळसदृषय पररजस्थतीमध्ये िेतकऱ याींच्या दृष्ीने कृिीपींपाची 
वीि दरवाढ ही ितेक-याींना व सहकारी सींस्थाींना न परविणारी असल्हयाने कृिी 
पींपाची (सहकारी पाणी पुरवठा) केलेली वीि दरवाढ रद्द करुन पवुशवत सवलतीच्या 
दरात ७२ पैसे प्रनत युनन् प्रमाणे वीि दर आकारणी करण्याबाबत िेतकऱयाींकिून 
मोठया प्रमाणात मागणी होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी िासनाने चककिी केली आहे काय, 
(५) असल्हयास, चककिीच्या अनिुींगाने वीिदर वाढ पवुशवत करण्याबाबत िासनाने 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?   

श्री. चांिशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे, ववदयुत ननयामक आयोगाने द्रदनाींक 
२६.६.२०१५ च्या वीि दर आदेिान्वये द्रदनाींक १ िनू, २०१५ पासून सुिारीत 
वीिदर लागू करेपयशत उपसा िलशसींचन योिनाींना ७२ पैसे प्रनत यनुन् असा 
सवलतीचा दर आकारला िात होता. 
(२) द्रदनाींक ११.१०.२०१२ च्या िासन ननणशयान्वये राज्यातील कृिीपींप िारकाींना 
पुरववण्यात येणाऱया वीिेच्या दरात सवलत देण्यासाठी महाववतरण कीं पनीला 
िासनाकिून प्रनत युनन् फकीं वा प्रनत अश्विक्ती ननजश्चत रक्कमे इतके अनदुान 
देण्यात येते, त्या मयाशदेपयशतचे अनदुान कायम ठेवण्यात आले आहे.  त्यानींतर 
वर नमूद केल्हयाप्रमाणे द्रदनाींक १ िून,२०१५ पासून सुिाररत वीिदर लागू 
झाल्हयामुळे उपसा िलशसींचन योिनाींच्या सवलतीच्या वीिदरात ४४ पैसे प्रती 
युनन् अिी वाढ झालेली आहे. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) उपसा िलशसींचन योिनाींना ववदयतु ननयामक आयोगाचे वीिदर आदेि 
द्रदनाींक २६.६.२०१५ व सवलतीबाबत द्रदनाींक ११.१०.२०१२ च्या िासन 
ननणशयानुसार वीिदर आकारणी करण्यात येत आहे. 
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(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

राज्य शासनाने अांदारे् ५५० िोटीचे िीर् शुल्ि माफ िेल्याबाबत 
  

(७१) *  ४९६९४   श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री), अॅड.यशोमती ठािूर (ततिसा), 
श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीय ऊर्ाच 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्य िासनाने अींदािे ५५० को्ीचे वीि िुल्हक अनधिकृतपणे १३०८ 
उदयोगाींना माफ करुन िासनाचे नकुसान केल्हयाचे माहे फेब्रवुारी २०१६ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदिशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, ओपन ॲक्सेसदवारे वीि वापरासाठी राज्यातील उदयोगाींना 
परवानगी असल्हयाने त्यानसुार माहे ऑक््ोबर, २०१४ पासून १३०८ उदयोगाींना 
अींदािे ६६२३ दिलक्ष युननट्सचा वीिपुरवठा करण्यात आला असून, मुींबई 
ववदयुत िुल्हक अधिननयम १९५८ मिील कलम तीनमध्ये वीि वापरावर िुल्हक 
आकारणीची तरतदू आहे त्यानुसार ६६२३ दिलक्ष यनुनट्सवर वीि ववतरण 
मींिळाच्या ८ रुपये प्रनत युनन् आकारणी व ९.३ ्क्के दराने वीि िुल्हकही वसुल 
करणे आवश्यक असुन ही रक्कम अींदािे ४९३ को्ी रुपये,  या रक्कमेवर वीि 
ववक्रीकर म्हणनू अपेक्षक्षत असलेले ६० को्ीही वसुल करण्यात आले नसल्हयाने 
िासनाचे आधथशक नुकसान झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी िासनाने चककिी केली आहे काय, 
(४) असल्हयास, चककिीच्या अनुिींगाने झालेले नुकसान भरुन काढण्याबाबत 
िासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. चांिशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. ववदयुत अधिननयम, २००३ व महाराषर ववदयतु ननयामक 
आयोगाच्या अधिननयम, २००५,२००७ व २०१४ नुसार राज्यातील ववदयतु 
ग्राहकाींना मुक्त प्रणालीदवारे (ओपन ॲक्सेस) वीि वापरण्याची मुभा आहे. 
महाराषर ववदयतु िुल्हक अधिननयम, १९५८ मिील तरतदूीनुसार वीिेच्या वापरावर 
ववदयुत िुल्हक आकारण्यात येते. परींत ुमहाराषर ववदयुत िुल्हक अधिननयम, १९५८ 
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च्या अनुसूची मध्ये मुक्त प्रणाली (ओपनॲक्सेस) ग्राहकाींच्या वगशवारीचा समावेि 
नसल्हयाने ओपन ॲक्सेसदवारे वीि वापरणाऱया उदयोगाींना ववदयतु िुल्हक 
आकारण्यात येत नाही. 
(३,) (४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

र्ैतापूर (ता.आष्ट्टी,जर्.िधाच) शशिारात विरे्चा शॉि  
लागून दोन शेति-याांचा झालेल् या मतृ् य ू

  

(७२) *  ४३९०५   श्री.राहुल र्गताप (श्रीगोंदा), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), 
श्री.जर्तेंि आव् हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.सुरेश लाड (िर्चत), श्री.पाांडुरांग बरोरा 
(शहापूर), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :   सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
(१) िैतापूर (ता.आष्ी,जि.विाश) शिवारात द्रदनाींक १२ िानेवारी, २०१६ रोिी वा 
त्यासुमारास वविेचा िॉक लागून दोन िेतकऱ याींचा िागीच मतृ् यू झाला आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी िासनाने चककिी केली आहे काय, 
(३) असल्हयास, चककिीच्या अनुिींगाने मतृ् यूमुखी पिलेल्ह या ितेकऱयाींच्या 
कु्ुींबबयाींना अधथशक मदत देण् याबाबत िासनाने कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. चांिशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे. 
(२) सदर प्रकरणी ववदयतु ननरीक्षक,विाश याींनी द्रदनाींक २०.१.२०१६ रोिी चककिी 
केली आहे. 
(३) सदर अपघात हा िेताच्या कुीं पणाींस अनधिकृतररत्या ववदयुतभारीत केल्हयामुळे 
घिला व सदर अपघातास महाववतरण कीं पनी िबाबदार नसल्हयामुळे मतृ्युमुखी 
पिलेल्हया िेतकऱयाींच्या कु्ुींबबयाींना नुकसान भरपाई देय नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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र्ळगाांि जर्ल्हयात िाळूच्या ई-तनविदा प्रकक्रयेत झालेला गैरव्यिहार 
  

(७३) *  ४०१०१   श्री.गुलाबराि पाटील (र्ळगाि ग्रामीि) :   सन्माननीय 
महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१)  िळगाींव जिल्हहयात वाळूच्या ई-ननववदा प्रफक्रयेत नागणझरी व कुवारखेिा या 
वाळू ग्ाींसाठी अनकु्रमे १३ को्ी व १० को्ी रुपयाींची ई-ननववदा काढण्यात 
आली असून शललावात मोठया प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्हयाचे नुकतेच माहे 
डिसेंबर,२०१५  मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिशनास आले हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, दोिी असणारे अप्पर जिल्हहाधिकारी याींची ववभागीय चककिी करुन 
शललाव प्रफक्रया नव्याने राबववण्याची मागणी शिवसेना ग्राहक सरींक्षण कक्षाचे 
जिल्हहाध्यक्ष याींनी महसूल ववभागाचे प्रिान सधचव व ववभागीय आयुक्ताींकि ेकेली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी िासनाने चककिी केली आहे काय, 
(४) असल्ह यास, चककिीच्या अनुिींगाने दोिी असणाऱयाींवर िासनाने कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२), (३) व (४) िळगाींव जिल्ह्यातील नागणझरी व 
कुवारखेिा या वाळुग्ाच्या ननववदा प्रक्रीयेत अननयशमतता झाल्हयाची तक्रार 
िासनास प्राप्त झाली होती. तसेच याबाबत मा. मुींबई उच्च न्यायालयाच्या 
औरींगाबाद खींिपीठात रर् याधचका दाखल झाली आहे. सदर तक्रारीच्या अनुिींगाने 
तपासणी केली असता त्या वाळूग्ाींची ननववदा प्रक्रीया सदोि झाली असल्हयाचे 
ननदिशनास आले आहे. त्यानसुार सदर बाब मा. उच्च न्यायालयाच्या ननदिशनास 
आणनू, ननववदा प्रफक्रया रद्द करुन नव्याने ननववदा प्रक्रीया सुरु करण्याच्या सूचना 
जिल्हहाधिकारी याींना देण्यात आल्हया आहेत. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
तलासरी (जर्.पालघर) तालुक्यात बस ्थानिाचे  

बाांधिाम अपूिाचि्थेत असल्याबाबत 
  

(७४) *  ५०३४८   श्री.पा्िल धनारे (डहाि)ू :   सन्माननीय पररिहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) तलासरी (जि. पालघर) तालुका हे बािारपेठेचे मुख्य द्रठकाण असून येथे बस 
स्थानकाचे  बाींिकाम फकत्येक विाशपासून अपूणश असून अदयापयतं बससेवा सुरु 
झाली नसल्हयाने ग्रामीण भागातील उिवा, िहाण,ू धगरगाव, चारो्ी येथील व 
स्थाननक प्रवासी, ववदयाथठ, कमशचारी वगश, उदयोिक, व्यापारी वगश याींमध्ये 
असींतोि असल्हयाचे द्रदनाींक १ माचश, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास ननदिशनास 
आलेले आहे, खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, िासनाने याबाबत चककिी केलेली आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त बस स्थानकाचे बाींिकाम पूणश करण्याबाबत तसेच  बससेवा 
सुरु करण्याबाबत िासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हदिािर रािते : (१) नाही. 
(२) व (३) तलासरी येथनू तलासरी-उिवा-िहाण-ूधगरगाींव व चारो्ी या मागाशवर 
पुरेिी राज्य पररवहन सेवा चालनात आहेत. तलासरी येथील बसस्थानकाचे 
बाींिकाम माहे ऑक््ोंबर, २०१५ मध्ये पूणश करण्यात आलेले आहे. बाींिकाम पूणश 
झालेल्हया बसस्थानकापासून ५०० मी्र अींतरावरुन राज्य पररवहन बसेस सुरु 
करण्यात आलेल्हया असून सदर बाींिकाम पूणश झालेल्हया बसस्थानकाचे उदघा्न 
करुन तात्काळ फेऱया सुरु करण्याचे िासनाने आदेि द्रदलेले आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
घनसािांगी (जर्.र्ालना) तालुक्यातील िृषी विभागाने िाळया यादीतील 

विके्रत्याांना शसांचन सांधचिा परुविण्याचे िाम हदल्याबाबत 
  

(७५) *  ५०००५   श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) घनसावींगी (जि.िालना) तालुक्यातील कृिीववभागाींतगशत द्रठबक शसींचन 
घो्ाळाप्रकरणी काळया यादीत समाववष् ववके्रत्याींना शसींचन सींधचका पुरवण्याची 
कामे द्रदली असल्हयाचे नुकतेच माहे िानेवारी २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान प्रथम 
आठवियात ननदिशनास आले आहे हे खरे आहे, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणात द्रठबक शसींचन ववके्रत्याींनी कोरिवाहू िेती 
अशभयानाींतगशत बनाव् कागदपत्राअिारे बोगस लाभार्थयांच्या नावे शसींचनाचे 
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अनदुान उचलले असल्हयाची तक्रार सामाजिक कायशकत्यानंी कृिी मींत्र्याींकि े केली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी िासनाने चककिी केली आहे काय, 
(४) असल्हयास, चककिीअींती दोिीींवर कारवाई करण्याबाबत िासनाने कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची  कारणे काय आहे ? 

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) हे खरे नाही. 
मे. कोठारी अग्रो्ेक प्रा.शल. या द्रठबक सींच उत्पादक कीं पनीचे िालना 
जिल्ह्यातील ववतरक मे. साई एन््रप्राईिेस, कुीं भार वपींपळगाव, ता. घनसावींगी 
याींचे नाव माचश, २०१५ मध्ये काळया यादीत ्ाकल्हयानींतर त्याींचेकिून एकही 
प्रस्ताव जस्वकारण्यात आला नाही. तथावप, काळया यादीत नाव ्ाकण्यापूवठ ज्या 
िेतक-याींनी  सन २०१३-१४ व सन २०१४-१५ या विाशत त्याींच्याकिून सुक्ष्म 
शसींचन सींच बसवनू घेतले होते अिा िेतकऱ याींच्या सुक्ष्म शसींचन सींचाची मोका 
तपासणी केल्हयानींतर देय अनदुानाची रक्कम त्याींच्या बकँ खात्यावर िमा 
करण्यात आली आहे. 
(२) मा. मींत्री (कृवि) याींच्या कायाशलयात अिी कोणतीही तक्रार प्राप्त झाल्हयाचे 
अढळून आले नाही. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
पुिे महावितरिाच्या दक्षता ि सुरक्षा विभागाच्या तपासिीमध्ये  

पुिे पररक्षेत्रात िीर् चोऱ या उघडिीस आल्याबाबत 
  

(७६) *  ४९२०३   श्री.शभमराि तापिीर (खडििासला) :   सन्माननीय ऊर्ाच 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) पुणे, महाववतरणच्या दक्षता व सुरक्षा ववभागाच्या तपासणीमध्ये पुणे 
पररक्षेत्रात माहे िानेवारी २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान १ मद्रहन्याींत तब्बल ५०३ 
वीि चोऱ या ननदिशनास आल्हया आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, एवढ्या मोठ्या प्रमाणात वीि चोरीच्या घ्ना ननदिशनास येत 
असताींना अननयशमत व सींियास्पद वीि वापर होत असलेल्हया वीि िोिण्या 
तपासणीच्या दृष्ीने महाववतरणाने वविेि पथकाची ननयुक्ती केली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
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(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी िासनाने चककिी केली आहे काय, 
(४) असल्हयास, चककिीच्या अनिुींगाने वीि चोरी करणाऱयाींवर व याकि े दलुशक्ष 
करणाऱया अधिकाऱयाींवर िासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. चांिशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३)सदर प्रकरणी महाववतरण कीं पनीने चककिी केली आहे. 
(४) वीि चोरी करणाऱयाींवर ववदयतु कायदा,२००३ च्या कलम १३५ व कलम १२६ 
अन्वये कारवाई करण्यात आली आहे.  तसेच वीि चोरी प्रकरणात कीं पनीच्या 
अधिकारी/कमशचाऱयाींचा सहभाग आहे फकीं वा कसे याची िहाननिा करण्यासाठी 
दक्षता व सुरक्षा ववभागाकिून चककिी करण्याचे आदेि पाररत करण्यात येतात व 
त्यानुसार कारवाई करण्यात येते. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
िानळदा (ता.जर्.र्ळगाांि) र्त्यािरुन मध्यरात्री होिारी अिैध िाळूची िाहतिू 

  

(७७) *  ४०११०   श्री.गुलाबराि पाटील (र्ळगाि ग्रामीि) :   सन्माननीय 
महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) कानळदा (ता.जि.िळगाींव) रस्त्यावरुन मध्यरात्री वाळू माफफया वाळूची 
मोठया प्रमाणात वाहतकू कररत असल्हयाचे नकुतेच माहे िानेवारी,२०१६ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदिशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, वाळू वाहतकुीसाठी रॅक््र, िींपरचा वापर होत असल्हयाने या 
वाहनाींमुळे या रस्त्यावर तीन विाशत शभिण अपघात झाले आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्हयास, आव्हाणे फा्यानिीकच्या एका पेरोल पींपासमोर युवकाचा मतृ्य ू
झाला असताींनाही वपलखेिा, खेिी,खदुश, फुफनगरी येथनू वाळूची चोर्ी वाहतकू 
रािरोसपणे सुरु आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी िासनाने चककिी केली आहे काय, 
(५) असल्हयास, चककिीच्या अनिुींगाने वाळू माफफयाींववरुध्द िासनाने कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२), (३), (४) व (५) प्रश्नातील भागात वाळूची 
अवैि वाहतूकीची काही प्रकरणे दृष्ोत्पत्तीस आलेली आहेत. वाळू वाहतुकीसाठी 
रॅक््र व िींपरचा वापर होत असून, वाळू वाहतकुीच्या वाहनाने अपघात 
झाल्हयाच्या काही घ्नाही ननदिशनास आल्हया आहेत. तथावप, तहशसलदार िळगाींव 
याींनी माहे एवप्रल २०१५ ते फेब्रवुारी २०१६ या कालाविीत कानळदा, वपलखेिा व 
फुपनगरी या पररसरात गकणखननिाच्या अवैि उत्खनन व वाहतकूीच्या 
प्रकरणाींमध्ये १२१ वाहनाींवर दींिात्मक कारवाई करुन, रु. २८,१९,७००/- इतका दींि 
वसूल करण्यात आला आहे. तसेच िळगाींव तालुक्यात इतर द्रठकाणी गकण 
खननिाच्या अवैि उत्खनन/वाहतूकीच्या प्रकरणाींमध्ये १९७ वाहनाींवर दींिात्मक 
कारवाई करुन रु ३८,९६,४५०/- इतका दींि वसूल करण्यात आला असून,  २८ 
व्यक्तीींववरुद्ध फकिदारी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
  
विधान भिन :   डॉ. अनांत िळसे 
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