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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

गुरुिार, हदनाांि १० माचच, २०१६ / फाल्गुन २०, १९३७ ( शिे ) 
  
(१) महसूल, पूनिचसन ि मदत िायच, भूिां प 

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

 

याांचे प्रभारी विभाग 

(२) पररिहन मांत्री 
(३) उर्ाच, निीन ि निीिर ीय उर्ाच मांत्री 

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

प्रश्नाांची एिू  सा्ं या - ९४ 
------------------------------------- 

  
अिोला येथील विद्यतु वितर  िां पनीच्या ननविदा प्रकियेत झालेली अननयममतता 
  

(१) *  ४६९३७   श्री.र धीर सािरिर (अिोला पिूच) :   सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) अकोला येथील विद्यतु वितरण कीं पनीकडून दिनाींक ५ सप् े्ंबर, २०१५ रोजी 
फो्ो मी्र ररडीींगच्या मागविण्यात आलेल्या ननवििा प्रक्रियेत अननयममतता 
झाल्याबाबतच्या तिारी करण्यात आल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, कामाचे वितरण करताना स्थाननक मदहला बचत ग्ाींना ३% काम 
वितरण करण्याच्या शासकीय ननयमाींचे पालन केले गेले नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
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(४) असल्यास, चौकशीच्या अनषुींगाने ननवििा प्रक्रियेत अननयममतता करणाऱ्या 
अधिकाऱ्याींिर शासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे.  सिर ननवििा ही फो्ो मम्र 
ररडीींगच्या कामाकरीता लागणारे मनुषयबळ पुरविण्यासाठी काढण्यात आली 
होती.सिर ननवििेमध्ये बाहयस्रोत कममचारी पुरिणाऱ्या सींस्थेकड े १ लाख 
ररडीींगचा अनुभि ही अ् नमूि केली होती परींत ु त्यामध्ये कालाििीचा उल्लेख 
नसल्याने सिर ननवििा रद्द करण्यात आली. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) सिर प्रकरणी महावितरण कीं पनीमाफम त चौकशी चालू आहे. 
(४) चौकशी अहिाल प्राप्त झाल्यानींतर िोषीींिर तातडीने कारिाई करण्यात येईल. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

पांढरपूर (जर्.सोलापूर) तालुक्यातील शेतिऱयाांना दिुानदार  
र्ादा दराने खताांची वििी िरीत असल्याबाबत 

  

(२) *  ४२२३०   श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अममन 
पटेल (मुांबादेिी), श्री.अ्लम शेख (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय िृषी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पींढरपूर (जज.सोलापूर) तालुक्यातील गािाींमध्ये सरामसपणे शेतकऱ्याींना 
िकुानिार जािा िराने खताींची वििी करीत असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये 
िा त्यािरम्यान ननिशमनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कृषी विभागाकडून या प्रकरणाकड ेिलुमक्ष करण्यात येत आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाने उक्त प्रकरणाची चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले ि तद्नुसार पींढरपुर तालुक्यातील 
शेतकऱ्याींची फसिणकू करणाऱ्याींिर कारिाई करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथराि खडसे : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

िर्चत (जर्.रायगड) तालुक्यातील दहहिली पररसरात  
भूसुरुां ग ि ब्लॉ्टीांगने ग्राम्थाांचे झालेले नुिसान 

  

(३) *  ४०९६८   श्री.सुभाष उफच  पांडडतशेठ पाटील (अमलबाग), श्री.धैयचशील पाटील 
(पे ), श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्री.अ्लम शेख (मालाड पजश्चम), 
श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), श्री.सुरेश लाड (िर्चत), श्री.जर्तेंद्र णव् हाड (मुांरा 
िळिा), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्रीमती मननषा 
चौधरी (दहहसर), श्री.ननतेश रा े (ि ििली) :   सन्माननीय मु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) कजमत (जज.रायगड) तालुक्यातील िदहिली तफे िरेडी ग्रामपींचायत हद्दीत 
िदहिली गािापासून सुमारे ३०० फू् अींतरािर गाडमन प्रोजेक्् याींनी माहे जानेिारी 
२०१६ मध्ये िा त्यािरम्यान विना परिाना भूसुरीं ग ि ब्लॉस््ीींग केल्याने शेतकरी 
जखमी होऊन, घराींच्या मभींतीना तड ेजाणे इत्यािी नुकसान झाले आहे, हे खरे 
आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीच्या अनुषींगाने विना परिाना भूसुरीं ग ि ब्लॉस््ीींग 
करणाऱ्याींिर शासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फड िीस : (१) होय, हे खरे आहे. भूसुरींग स्फो्ामुळे िदहिाली 
गािातील एकजण क्रकरकोळ जखमी झाला आहे. 
(२) ि (३) सिर प्रकरणी चौकशी करण्यात आली असून नेरळ पोलीस ठाणे येथे 
कॉ.गु.र.न. ०९/२०१६ भािींविसीं. कलम २८६, ३३७, ४२७ सह भारताचा बारी पिाथम 
अधिननयम, १८८४ चे कलम ५(३), (ब), ६ अन्िये दि. १२/०१/२०१६ रोजी गुन्हा 
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िाखल करण्यात आलेला आहे. सिर गुन््यातील ३ आरोपीींना अ्क करण्यात 
आलेली असून त्याींना मा. न्यायालयाने जाममनािर मुक्त केले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

मौरे् पडिे मोहल्ला (ता.गुहागर, जर्.रत्नाधगरी) येथे झालेल्या दरु्चटनेच्या 
पाश्िचभूमीिर भूममगत विद्यतु िेबल टािण्याबाबत 

  

(४) *  ३९८९३   श्री.भा्िर र्ाधि (गुहागर) :   सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मौजे पडिे मोहल्ला (ता.गुहागर, जज.रत्नाधगरी) येथे दिनाींक ११ सप् े्ंबर, 
२०१५ रोजी घराजिळून गेलेल्या िीज िादहनीच्या स्पशामने एका २५ िषीय 
तरणाचा मतृ्यू झाला, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सिर अपघात िोकािायक जस्थतीत असलेल्या विद्यतु 
िादहन्याींमुळे घडला आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, भविषयात असा अपघात घडू नये यासाठी पडिे मोहल्ला येथील 
जममनी खालून विद्यतु केबल ्ाकण्याची ि गींजलेले विद्यतु खाींब बिलण्याची 
तसेच विज िादहनीच्या स्पशामने मतृ झालेल्या व्यक्तीस नुकसान भरपाई 
िेण्याबाबत तेथील स्थाननक लोकप्रतीननिी याींनी मा.ऊजाम मींरी याींचेकड ेदिनाींक ६ 
ऑक््ोंबर, २०१५ रोजी ननिेिनाद्िारे मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकशीच्या अनषुींगाने जममनी खालून विद्यतु केबल 
्ाकण्याबाबत,गींजलेले विद्यतु खाींब बिलण्याबाबत ि मतृ झालेल्या व्यक्तीस 
नुकसान भरपाई िेण्याबाबत शासनाने कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) सिर प्रकरणी विद्यतु ननरीक्षक, रत्नाधगरी याींनी चौकशी केली आहे. 
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(५) सिर अपघाताबाबत महावितरण कीं पनी, उप विभाग गुहागर याींच्याकडून 
कें द्रीय विद्यतु प्राधिकरण विननयम, २०१० मिील कलम विननयम ि.६० ि १२ 
चा भींग झाल्याने म्हणजे लघिुाब िाहीनी घरापासून सुरक्षक्षत अींतरािर तसेच 
सुरक्षक्षत असली पादहजे परींत ुतसे नसल्याने सिरचा प्राणाींनतक स्िरपाचा अपघात 
घडून आल्याचे विद्युत ननरीक्षक, रत्नाधगरी याींनी केलेल्या चौकशीत ननिशमनास 
आले. 
     अपघातग्रस्त कु्ुींबास ननयमानुसार योग्य ती नकुसान भरपाई िेण्याबाबत 
विद्युत ननरीक्षक, रत्नाधगरी याींनी दिनाींक १५.१०.२०१५ च्या परान्िये महावितरण 
कीं पनीस कळविले आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

िोल्हापूर ि अहमदनगर जर्ल्हयातील चारा टांचा  दरु िरण्याबाबत 
  

(५) *  ४२६५९   डॉ.पतांगराि िदम (पलूस िडगेाि), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.विर्य िडटे्टीिार (रम्हपूरी), श्री.अब् दलु सत्तार (मसल्लोड), श्री.अ्लम शखे 
(मालाड पजश्चम), श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.उल्हास पाटील (मशरोळ), प्रा.िषाच 
गायििाड (धारािी), प्रा.विरेंद्र र्गताप (धाम गाि रेल्िे), श्री.डी.एस.अहहरे 
(सािी), श्री.भाऊसाहेब िाांबळे (श्रीरामपूर), अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), 
श्री.मशरीषदादा चौधरी (अमळनेर), श्री.र्यांत पाटील (इ्लामपूर), श्री.जर्तेंद्र 
णव् हाड (मुांरा िळिा), श्री.भा्िर र्ाधि (गुहागर), श्री.सुरेश लाड (िर्चत), 
श्री.हनुमांत डोळस (माळमशरस), श्री.शामराि ऊफच  बाळासाहेब पाटील (िराड 
उत्तर), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.मिरांद र्ाधि-पाटील (िा ), श्री.हसन 
मुश्रीफ (िागल)   :   सन्माननीय पनुिचसन ि मदत िायच मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापूर येथे यींिाच्या खरीप हींगामात पाऊस कमी पडल्याने भात आणण 
नाचणीींच्या वपकाखालील क्षेर कमी झाले असतानाच, रब्बी हींगामातील मका ि 
ज्िारीचे क्षेरही घ्ल्याने जजल्हयात चारा ी्ंचाई मोठया प्रमाणात झाली असल्याचे 
माहे जानेिारी, २०१६ मध्ये िा त्यािरम्यान ननिशमनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) तसेच अहमिनगर जजल््यातील २३८ गािात पाऊस अनतअल्प झाल्याने 
वपण्याच्या पाण्यासह अन्निान्य, जनािराींचा चारा याींची भीषण ी्ंचाई ननमामण 
झाल्याचे माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये िा त्यािरम्यान ननिशमनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उक्त जजल््याींची शासनामाफम त पाहणी करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, पाहणीअींती चारा ी्ंचाई िरु करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) अींशत: खरे आहे. 
     कोल्हापूर जजल््यात पाऊस कमी पडल्याने भात, नाचणी तसेच रब्बी 
हींगामातील मका ि ज्िारीचे क्षेर घ्लेले असले तरी जजल््यात चारा ी्ंचाई 
ननमामण झालेली नाही. 
(२) ि (३) अींशत: खरे आहे. 
     अहमिनगर जजल््यात िरणामध्ये सद्य:जस्थतीत २५.३५ ्क्के इतका 
पाणीसाठा मशल्लक आहे. जजल््यात १५१ गािे ि ७७१ िाडयाींना २३१ ्ँकसमद्िारे 
वपण्याच्या  पाण्याचा पुरिठा केला जात आहे. अहमिनगर जजल््यामध्ये 
जनािराींसाठी उपलब्ि चारा माहे एवप्रल, २०१६ अखेर पयतं पुरेल. 
(४) अहमिनगर जजल््यात सद्य:जस्थतीत कृषी विभागामाफम त चारा ी्ंचाई िरु 
करण्यासाठी विविि योजना राबविण्यात येत आहेत. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

औरांगाबाद विभागात चारा छािण्या सुरु िरण्याबाबत 
  

(६) *  ४१२७६   श्री.प्रतापराि पाटील धचखलीिर (लोहा), श्री.िसांतराि चव्हा  
(नायगाांि), श्री.अब् दलु सत्तार (मसल्लोड), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.बसिरार् पाटील (औसा), प्रा.िषाच गायििाड (धारािी), प्रा.विरेंद्र र्गताप 
(धाम गाि रेल्िे), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अतलु सािे (औरांगाबाद पूिच), 
डॉ.राहूल पाटील (परभ ी), श्री.पथृ् िीरार् चव्हा  (िराड दषि ), श्री.इम्तीयार् 
सय्यद (औरांगाबाद मध्य) :   सन्माननीय पुनिचसन ि मदत िायच मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) मराठिाडयात ३३ चारा छािण्या मींजुर होऊनही केिळ ९ चारा छािण्या सुर 
झाल्या आहेत या सींिभामत राज्यशासनाने अध्यािेश काढून पींिरा दििस होिनूही 
चारा छािण्याच्या सींख्येत अजनुही िाढ झाली नसल्याचे माहे जानेिारी, २०१६ 
मध्ये िा त्यािरम्यान ननिशमनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, चाऱ्याचा प्रश्न बबक् असल्यामुळे बीड, उस्मानाबाि ि लातूर या 
जजल््याींमध्ये चारा छािण्या सुर करण्यास परिानगी िेिून प्रशासकीय 
पातळीिरन प्रस्ताििेखील मागविण्यात आले होते परींतु अद्यापही चारा छािण्या 
आिश्यक प्रमाणात सुर झाल्या नाहीत, हे खरे आहे काय, 
(३) तसेच नाींिेड जजल्हयातील १६ तालुक्यात िषुकाळजन्य जस्थतीमुळे चारा ी्ंचाई 
ननमामण झालेली असताींना चारा छािण्याींमिून नाींिेडचे नाि िगळण्यात आले 
असून या जजल्हयात माहे जून, २०१६ पयतंचे ननयोजन केल्यास ११ लाख ्न 
चाऱ् याचा तु्िडा ननमामण होणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकशीअींती चारा छािण्या कायामजन्ित करण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) औरींगाबाि विभागात ३१ जानेिारी, २०१६ रोजी बीड 
१४९, लातूर १ ि उस्मानाबाि मध्ये ७५ चारा छािण्या सुर झालेल्या होत्या. 
(२) दिनाींक १.३.२०१६ रोजी औरींगाबाि विभागात बीड १७०, लातूर ३ ि 
उस्मानाबाि ८१ चारा छािण्या सुर आहेत. 
(३) नाींिेड जजल््यातील चारा ी्ंचाईिर मात करण्यासाठी पशुसींििमन विभागाने 
कें द्र पुरस्कृत िैरण विकास योजनेअींतगमत चारा उपलब्ि करन िेण्यासाठी 
उपायययोजना केलेल्या आहेत. 
(४), (५) ि (६) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

खानापूर, णटपाडी ि तासगाांि (जर्.साांगली) तालुक्यात अनतिषृ्ट्टी  
ि गारपीटमुळे शेतिऱयाांच्या वपिाांचे झालेले निुसान 

(७) *  ४५३३९   श्री.अननल बाबर (खानापूर) :   सन्माननीय पनुिचसन ि मदत 
िायच मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) खानापूर, आ्पाडी ि तासगाींि (जज.साींगली) तालुक्यात सन २०१४-१५ मध्ये 
अनतिषृ्ी ि गारपी्मुळे शेतकऱ्याींच्या वपकाींचे मोठ्या प्रमाणात नकुसान झाले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर शेतकऱ्याींना नकुसान भरपाईपो्ी शासनाने जादहर केलेल्या 
पीकानुसार अनिुान शेतकऱ्याींच्या खात्यात जमा झाले नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, शेतकऱ्याींना नकुसान भरपाई िेण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. शासनाकडून प्राप्त झालेले अनुिान बाधित शेतकऱ्याींना िा्प 
करण्यात आले आहे ि उिमररत अनिुान वितरणाची कायमिाही प्रगतीपथािर आहे. 
(३) ि (४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

िरखेडा (ता.सेनगाि, जर्. हहांगोली) येथील शेतिऱयाांच्या  
ज्िारीच्या वपिाांचे रानडुिराने िेलेले निुसान 

  

(८) *  ४१३३३   डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अब् दलु सत्तार (मसल्लोड), 
श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अ्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्रीमती ननमचला 
गावित (इगतपूरी) :   सन्माननीय िने मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) िरखेडा (ता.सेनगाि, जज.दहींगोली) येथील शतेकऱ्याींच्या ३ एकर जागेतील 
ज्िारीच्या वपकाींची रानडुकराने नकुसान केल्याची बाब दिनाींक १९ 
जानेिारी, २०१६ रोजी िा त्यासुमारास ननिशमनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीअींती नुकसानग्रस्त शेतकऱ्याींना आधथमक मित करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१), (२) ि (३) हे खरे नाही, िरखेडा ता.सेनगाि, जज.दहींगोली 
येथील ज्िारीच्या वपकाच े रानडुकराने नुकसान केल्याबाबत कोणताही अजम विभागीय 
िन अधिकारी, दहींगोली याींचे कायामलयास प्राप्त झालेला नसल्यामुळे सींबींधितास 

नुकसान भरपाई िेण्याचा प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

िेळापूर (जर्.यितमाळ) तालुक्यातील अिधै गािठी  
दारुसह देशी दारूची िाहतूि थाांबविण्याबाबत 

 

(९) *  ४६५८५   श्री.रार्ु तोडसाम (अ ी), श्री.र धीर सािरिर (अिोला पूिच) :   
सन्माननीय राज् य उत् पादन शुल् ि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) केळापूर (जज.यितमाळ) तालुक्यात अििै गािठी िारसह िेशी िारची िाहतकू 
मोठ्या प्रमाणात होत असल्याचे माहे जानेिारी, २०१६ मध्ये िा त्यािरम्यान 
ननिशमनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अििै िार िाहतुकीस आळा न घालता अधिकारी िलुमक्ष करत 
असल्याचे ननिशमनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, केळापूर (जज.यितमाळ) तालुक्यातील अििै गािठी िारसह िेशी 
िारची िाहतकू थाींबविण्याबाबत तसेच सींबींधिताींिर कारिाई करण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) हे खरे नाही, 
(२) हे खरे नाही. 
       या विभागाकडून माहे एवप्रल, २०१५ ते जानेिारी २०१६ या कलाििीत 
अिैि िेशी िार, गािठी िार वििी/िाहतूक बाबत केळापरू तालुक्यात एकूण १५३ 
गुन्हे नोंिविले असून त्यात ४८ आरोपीींना अ्क करन एकूण र.७,२९,५७८/- 
क्रकीं मतीचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. 
(३) केळापूर (जज.यितमाळ) तालुक्यातील अिैि गािठी िारसह िेशी िारची 
िाहतुक थाींबविण्याबाबत या विभागाकडून िेळोिेळी पाळत ठेिण्यात येत असून 
अिैि िेशी, गािठी िारची िाहतुक/वििीचे समूळ उच्च्न करण्याचे प्रयत्न या 
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विभागाकडून करण्यात येत आहे. अशा मद्याची िाहतूक/वििी होणार नाही 
याबाबत राज्य उत्पािन शुल्क विभाग ि पोलीस विभागाकडून जजल््यात 
सींयुक्तररत्या मोदहम राबविण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
राष्ट्रीय िृषी वििास योर्ने अांतगचत मुखेड (जर्.नाांदेड) येथे 

शेततळयाांच्या िामात झालेली अननयममतता 

(१०) *  ४७८८३   डॉ.तषुार राठोड (मुखेड) :   सन्माननीय र्लसांधार  मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राषरीय कृषी विकास योजने अींतगमत सन २००७ ते २०१० या कालाििीत 
तालुका कृषी अधिकारी, मुखेड (जज.नाींिेड) माफम त करण्यात आलेल्या १३६५ 
शेततळयाींच्या कामात अननयममतता झाली असल्याचे ननिशमनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या कामापकैी ५ ्क्के कामाच्या चौकशीत १७ अधिकारी ि 
कममचाऱ्याींिर १९ लाख ४३ हजार ५३० रपये अपहाराची िसुलीपार रक्कम ननघाली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ही रक्कम िसुल करण्यासाठी िेण्यात आलेल्या नो्ीसीप्रमाणे 
रक्कम िसुल करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास,केिळ झालेल्या ५ ्क्के कामात १९ लाख ४३ हजार ५३० रपयाींची 
अननयममतता आढळली असता सींपूणम १३६५ शतेतळयाींच्या १०,९९,७७,८२८/- 
रपयाींच्या पूणम कामाची चौकशी करण्याबाबत शासनाने कोणती कायमिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्रीमती पांिर्ा मुांड े: (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) होय. 
(३) नाही. 
(४) ि (५) याबाबत आयुक्त (कृवष) याींना तात्काळ विभागीय चौकशी प्रिीया पुणम 
करण्याचे आिेश दिले आहेत चौकशीअींती िोषी अधिकाऱ्याींिर मशस्तभींग कारिाई 
करण्यात येईल तसेच िसुलपार रक्कम िसुल करण्याची कायमिाही सुध्िा 
करण्यात येईल. 

----------------- 
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यितमाळ येथील गोध ी मशिारातील खा पट्टाधारिाांनी  
अिैध उत्खनन िेल्याबाबत 

(११) *  ४३१६७   प्रा.विरेंद्र र्गताप (धाम गाि रेल्िे), श्री.अममन पटेल 
(मुांबादेिी), श्री.अ्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.सांर्य साििारे (भुसािळ), 
श्री.सरदार तारामसांह (मुलुांड) :  सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) यितमाळ येथील गोिणी मशिारातील खाणपट्टा िारकाींनी शासनाने दिलेल्या 
जागेव्यनतररक्त ३५ ते ४० एकराींिर अिैि उत्खनन करन शासनाचा सुमारे १०० 
को्ीचा महसूल बुडविला असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये िा त्यारम्यान 
ननिशमनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीच्या अनषुींगाने सिर खाणपट्टािारकाींिर गुन्हे नोंि 
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, विलींबाची करणे काय आहेत ? 
 

श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२) ि (३) मौजे गोिणी , ता. यितमाळ येथे गौण 
खननज उत्खननाचे खाणपटे्ट तसेच तात्पुरते परिाने िेण्यात आले आहेत. 
     सिर खाणपट्टयाींची इलेक्रॉननक ्ो्ल स््ेशन मशीनद्िारे मोजणी करन 
तसेच खाणपट्टािारकाींच्या िशरिरील िापरलेल्या विद्यतु युनन्नसुार उत्खननाचा 
दहशोब करन खाणपट्टािारकाींकडून स्िाममत्ििनाच्या फरकाच्या रकमेची िसुलीची 
कायमिाही सुर करण्यात आली असून, २ खाणपट्टािारकाींकडून, स्िाममत्ििनाच्या 
फरकाची रक्कम र. १०,५०,५४०/- िसूल करण्यात आली आहे. 
     सिर कारिाईविरध्ि खाणपट्टािारकाींनी मा. दििाणी न्यायालय (िररषठस्तर) 
याींच्यासमोर मसव्हील सू् िाखल केला असून, त्यामध्ये मा  दििाणी 
न्यायालयाने दिनाींक २६.११.२०१५ रोजी “िसुली करन नये” असे आिेश दिले 
आहेत. याविरध्ि मा. प्रिान जजल्हा न्यायािीश याींच्यासमोर अपील िाखल केले 
असून, सिर अपील न्यायप्रविषठ आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
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अिोला जर्ल् ्यात दफ्तरी ॲग्रो प्रा.मल. या िां पनीने ननिृष्ट्ट दर्ाचच्या 
 बबया ाांची वििी िरुन शेतिऱयाांची िेलेली फसि िू 

(१२) *  ४५६००   श्री.हररष वपांपळे (मुनत चर्ापूर) :   सन्माननीय िृषी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अकोला जजल् ्यात िफ्तरी चेतक या बबजोत्पािन कीं पनीने ननकृष् िजामचे 
बबयाणे वििी करन शतेक-याींची फसिणकू केल् याची मादहती माहे डडसेंबर, २०१५ 
मध् ये िा त्यािरम्यान ननिशमनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या बबयाण्याींची केिळ ५० ्क् के उगिण झाल् याने ८० ते ८५ ्क् के 
उत् पािनात घ् झाली असून कपींनीकडून नकुसान भरपाई िेण् याबाबत ्ाळा्ाळ 
केली जात आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, शेतक-याींचे यामुळे लाखो रपयाींचे नुकसान झाले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल् यास, उक् त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(५) असल् यास, चौकशीअींती शेतक-याींना नकुसान भरपाई िेण् याबाबत तसेच 
सिरहू बबजोत् पािन कीं पनीिर कारिाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायमिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) होय. 
     िोन शतेकऱ्याींनी माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये केलेल्या तिारीच्या अनषुींगाने 
करण्यात आलेल्या चौकशीत िफ्तरी ॲग्रो प्रा. मल. या कीं पनीचे िफ्तरी चेतक या 
िाणाचे सोयाबीन बबयाने ननकृष् िजामचे ि भेसळयकु्त असल्याचे आढळून आलेले 
आहे. 
(२) होय. 
(३) फक्त िोनच शेतकऱ्याींच्या तिारी प्राप्त झालेल्या असून २.९० हेक््र 
क्षेरािरील पेरणीसींिभामत नकुसान झाल्याचे आढळून आलेले आहे. 
(४) होय. 
(५) सींबींिीत शतेकऱ्याींनी जजल्हा ग्राहक तिार ननिारण मींच, अकोला येथे िािा 
िाखल केलेला असून प्रकरण न्यायप्रविषठ आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
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मराठिाड्यातील शेतिऱयाांनी सततच्या नावपिी ि  
िर्ाचमुळे िेलेल्या णत्महत्या 

(१३) *  ४०५१८   श्री.राहुल र्गताप (श्रीगोंदा), श्री.अममत विलासराि देशमुख 
(लातूर शहर), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.अब् दलु सत्तार (मसल्लोड), प्रा.िषाच 
गायििाड (धारािी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.अ्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), डॉ.पतांगराि िदम 
(पलूस िडगेाि), श्री.नसीम खान (चाांहदिली), श्रीमती ननमचला गावित (इगतपूरी), 
श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरेगाि), श्री.जर्तेंद्र णव् हाड (मुांरा िळिा), श्री.सुरेश लाड 
(िर्चत), श्री.मिरांद र्ाधि-पाटील (िा ), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.पाांडुरांग 
बरोरा (शहापूर), श्री.सांर्य पोतनीस (िमलना), श्री.सुननल मशांदे (िरळी), श्रीमती 
सांगीता ठोंबरे (िेर्), श्री.हदलीप िळसे-पाटील (णांबेगाि), श्री.र्यांत पाटील 
(इ्लामपूर), श्री.तानार्ी मुटिुले (हहांगोली), श्री.हेमांत पाटील (नाांदेड दषि ), 
श्री.अिधतू तटिरे (श्रीिधचन), श्री.अर्ुचन खोतिर (र्ालना), श्री.विर्य िडटे्टीिार 
(रम्हपूरी), श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.मधुिरराि चव्हा  (तुळर्ापूर), 
श्री.मसध्दराम म्हेत्र े(अक्िलिोट), अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), प्रा.विरेंद्र र्गताप 
(धाम गाि रेल्िे), श्री.सुधािर देशमुख (नागपूर पजश्चम), श्रीमती अममता चव्हा  
(भोिर), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), श्री.िसांतराि चव्हा  (नायगाांि), 
श्री.विर्य औटी (पारनेर), श्री.रा ार्गर्ीतमसांह पाटील (उ्मानाबाद), 
श्री.इम्तीयार् सय्यद (औरांगाबाद मध्य), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाच), श्री.र्यदत्त 
िीरसागर (बीड), श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन), श्री.भा्िर र्ाधि (गुहागर), 
श्री.शामराि ऊफच  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), श्री.हनुमांत डोळस 
(माळमशरस) :   सन्माननीय पुनिचसन ि मदत िायच मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मराठिाडयामध्ये िषुकाळामुळे माहे जानेिारी, २०१६ मध्ये तब्बल ७० शेतक-
याींनी आत्महत्या केल्याचे ननिशमनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, लातूर आणण नाींिेड जजल्हयात सततच्या नावपकी ि मािेजा न 
ममळालेल्या तीन शेतकऱ्याींनी आत्महत्या केल्याची घ्ना माहे जानेिारी, २०१६ 
च्या पदहल्या आठिडयात ननिशमनास आली, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, दहींगोली जजल् ्यातील कानडखेडा (ख)ु ता.दहगोली येथील शेतमजूर 
सिाशीि रामजी काळे याींनी गरीबीस कीं ्ाळून दिनाींक २० माचम, २०१५ रोजी 
आत्महत्या केली असून त्याींना आधथमक मित िेण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननिी 
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याींनी दिनाींक २३ माचम, २०१५ रोजी िा त्यासुमारास मा.मुख्यमींरी याींना 
ननिेिन दिले आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, मौजे कन् हेरिाडी (ता.कळींब, जज.उस् मानाबाि) येथील शतेक-याने 
सततची नावपकी आणण कजामचा बोजा यास कीं ्ाळून गळफास लािनू आत्महत्या 
केल्याचे बघनु त्याच्या पत्नीनेही प्राण सोडल्याची घ्ना माहे जानेिारी, २०१५ 
च्या पदहल्या सप्ताहात घडली हे खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, मराठिाडयातील जामिाडी (िािेडी) येथील सुननता चींद्रकाींत साबळे 
या मदहलेने कजमबाजारीला कीं ्ाळून दिनाींक २१ नोव्हेंबर, २०१५ रोजी आत्महत्या 
केली हे खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, मराठिाडयातील ६ आणण वििभामतील ३ अशा एकूण ९ जजल्हयात 
विशेष समुपिेशन कक्ष स्थापन करण्यात येणार असून आत्महत्या 
रोखण्यासाठी जजल्हास्तरीय ि ग्रामस्तरीय सममत्याींना शासनाने ३४ को्ी १९ 
लाख ५० हजार रपयाींचा ननिीही मींजूर केला असल्याचे नुकतेच ननिशमनास आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(७) असल्यास, उक्त मतृाींच्या कु्ुींबबयाींना आधथमक मित िेण्याबाबत तसेच 
शेतक-याींच्या िाढत्या आत्महत्या रोखण्याबाबत शासनाने कोणती कायमिाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(८) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) अींशत: खरे आहे. 
     औरींगाबाि विभागात दि.१ जानेिारी, २०१६ ते ३१ जानेिारी, २०१६ अखेर 
एकूण ८९ शतेक-याींनी आत्महत्या केलेल्या आहेत. 
(२) सततची नावपकी ि कजमबाजारीपणा यामुळे ३ शेतक-याींनी आत्महत्या केल्या 
आहेत परींतु मोबिला न ममळाल्यामुळे आत्महत्या केलेल्या नाहीत. 
(३) ि (४) होय. 
(५) मयत सुननता चींद्रकाींत साबळे या मदहलेने दिनाींक २०.११.२०१५ रोजी विष 
प्राशन करन आत्महत्या केलेली आहे. 
(६) होय. 
(७) शासन ननणमय दि.२४.८.२०१५ अन्िये विविि योजनाींची अींमलबजािणी 
करण्यात येत आहे. 
(८) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
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इांदापूर (जर्.पु े) तालुक्यात भीमा ि ननरा या नद्याांच्या 
 िाठािर अिधै िाळू उपसा होत असल्याबाबत 

  

(१४) *  ४२२९२   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.र्यिुमार गोरे (मा ), श्री.अममन 
पटेल (मुांबादेिी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), श्री.अ्लम शेख (मालाड 
पजश्चम), श्रीमती ननमचला गावित (इगतपुरी) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) इींिापूर (जज.पुणे) तालुक्यात भीमा ि ननरा या नद्याींच्या काठािरील 
ननमसाखर, ननरिाींगी ि खोरोची येथे जेसीबीच्या सहाय्याने रारी बेसुमार अििै 
िाळू उपसा होत असल्याचे दिनाींक २६ डडसेंबर, २०१५ रोजी िा त्यासुमारास 
ननिशमनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीच्या अनषुींगाने अिैि िाळू उपसा करणाऱ्याींिर शासनाने 
कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) असल्यास, अिैि िाळू उपसा थाबविण्याबाबत शासनाने काय कायमिाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) इींिापूर तालुक्यातील मभमा निीपारातील उजनी 
जलाशयामध्ये िाळूचा अिैि उपसा होता असल्याचे ननिशमनास आले आहे. मार 
ननरा निीपारामध्ये अशी बाब ननिशमनास आलेली नाही. 
(२), (३) ि (४) उपविभागीय अधिकारी बारामती ि तहमसलिार इींिापूर याींनी 
उजनी जलाशयातील िाळूच्या अिैि उत्खननाबाबत डडसेंबर, २०१५ ि जानेिारी, 
२०१६ मध्ये चार िेळा केलेल्या कारिाईत एकूण ५० बो्ी पकडण्यात आल्या. 
सिर कारिाईमुळे मभमा निीपारामध्ये अिैि उत्खनन बींि आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

िळम्मािाडी-दधूगांगा धर  (जर्.िोल्हापूर) येथील प्रिल्पग्र्ताांना भोगिटदार 
िगच-२ च्या िाटप झालेल्या र्मीनीचे िगच-१ मध्ये रुपाांतरीत िरण्याबाबत 

(१५) *  ४६७०२   श्री.प्रिाश णबबटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय पनुिचसन 
ि मदत िायच मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) कळम्मािाडी-ििूगींगा िरण (जज.कोल्हापूर) येथील प्रकल्पग्रस्ताींच्या 
भोगि्िार िगम-२ ची िा्प झालेली जमीन िगम-१ मध्ये रपाींतरीत करण्याची 
मागणी प्रकल्पग्रस्त गेल्या ३० िषाम पासून करीत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या जममनी जजल्हाधिकारी याींनी आपल्या ताब्यात ठेिूनही त्या 
जममनीची नोंि ७/१२ मध्ये केलेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ननिाड े होऊनसुध्िा तालुकाननहाय ननिाड े होण्याची मागणी 
प्रकल्पग्रस्त करीत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय 
(५) असल्यास, चौकशीच्या अनषुींगाने जमीन िगम-१ मध्ये रपाींतरीत करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) होय हे खरे आहे. 
(२) ि (३) हे खरे नाही. 
(४) ि (५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
       तथावप, प्रकल्पग्रस्ताींस पयामयी जमीन िा्प करताना त्याींने िारण 
केलेल्या मूळ (बुडीत) जममनीच्या भोगि्ा िगामसह िा्प करण्याची स्ियींस्पष् 
तरतूि महाराषर प्रकल्पबाधित व्यक्तीींचे पनुिमसन अधिननयम, १९९९ मध्ये आहे. 
त्या अनुषींगाने प्रकल्पग्रस्ताींना मूळ भोगि्ािार िगामच्या जममनीींचे िा्प करािे 
आणण आिश्यक तेथे िरुस्तीच्या नोंिी कराव्यात असे ननिेश शासनाने िेळोिेळी 
दिलेले आहेत. ििूगींगा प्रकल्पाींतगमत पयामयी जममन िा्प केलेल्या ११३० पार 
प्रकल्पग्रस्ताींपैकी २५६ प्रकल्पग्रस्ताींच्या जममनी िगम २ मिून िगम १ मध्ये 
रपाींतरीत करण्यात आल्या आहेत. 
(६) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
  
मीरारोड (जर्.ठा े) येथील एस.िे.्टोन नाक्यार्िळील मोक्याच्या भूखांडािर  

खार्गी सांिुले उभारण्यास परिानगी हदल्याबाबत 

(१६) *  ३९७०७   श्री.राधािृष्ट्   विखे-पाटील (मशडी), श्री.नसीम खान 
(चाांहदिली), श्री.अब् दलु सत्तार (मसल्लोड), श्री.विर्य िडटे्टीिार (रम्हपूरी), 
डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अ्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.अममन पटेल 
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(मुांबादेिी), श्री.रुपेश म् हात्र े (मभिांडी पिूच), अॅड.िारीस पठा  (भायखळा), 
श्री.शाांताराम मोरे (मभिांडी ग्रामी ), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.अर्ुचन 
खोतिर (र्ालना), श्री.सांर्य पोतनीस (िमलना), श्री.सुननल राऊत (वििोळी), 
श्री.इम्तीयार् सय्यद (औरांगाबाद मध्य) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) ममरारोड (जज.ठाणे) येथील एस.के.स््ोन नाक्याजिळील प्रशस्त आणण 
मोक्याच्या भूखींडािर विकासकाला खाजगी सींकुले उभारण्यासाठी बाींिकामास 
परिानगी िेिून, त्याच्या मोबिल्यात ममरा-भाईंिर महानगरपामलकेच्या 
मुख्यालयाची इमारत मोफत बाींिनू घेण्यात येत असल्याची बाब जजल्हाधिकारी 
ठाणे याींच्या माहे जानेिारी, २०१६ मध्ये िा त्यािरम्यान ननिशमनास आली, हे 
खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सिरचा भूखींड हा खाजगी नसून १९५३ पासून ही जागा 
शासनाच्या मालकीची असल्याचे तहमसलिार याींनी जजल्हाधिकारी याींच्या 
ननिशमनास आणनू दिल्याने, जजल्हाधिकारी ठाणे याींनी बाींिकामास स्थधगती दिली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनषुींगाने सिरहू बाींिकाम ननषकामसत करन सिर 
जममन अधिग्रदहत करण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोणती कायमिाही केली, तसेच 
सींबींधित विकासकािर ि अधिकाऱ्याींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) ि (२) जजल्हाधिकारी, ठाणे याींना प्राप्त झालेल्या 
एका तिारीच्या अनषुींगाने तहमसलिार, ठाणे याींच्या दि.२८.१०.२०१५ ि उप 
विभागीय अधिकारी, ठाणे याींच्या दि.१७.१२.२०१५ च्या अहिालािरन मौजे भाईंिर 
येथील जुना सव्हे ि. ४७८ पै (निीन सव्हे ि. ११४ पै) ि ४८१ पै (निीन सव्हे 
ि.११३ पै) या जममनी शासकीय असल्याचे जजल्हाधिकारी, ठाणे याींच्या 
ननिशमनास आल्याने जजल्हाधिकारी, ठाणे याींनी त्याींच्या दि.१८.१२.२०१५ च्या 
परान्िये आयकु्त ममरा भाईंिर महानगरपामलका याींना शासनाच्या 
दहतसींबींिाबाबत ननणमय होईपयतं सिर जममनीिरील बाींिकाम परिानगी स्थधगत 
करण्यात यािी असे कळविले आहे. 
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(३), (४) ि (५) फेरफार िमाींक ९११, दि.१५/०१/१९९५३ नुसार मौजे भाईंिर, 
ता.जज.ठाणे येथील सिर जनुा स.नीं. ४७८ ि ४८१ या जममनी दि सालसे् इस््े् 
लँड रेव्हेन्य ू एक्झम्शन ॲबोमलशन ॲक्् १९५१ च्या कलम ४ नुसार सरकारी 
बबन आकारी पडीत म्हणनू िाखल करणेबाबत नोंि करण्यात आली. तद्नींतर 
सिर जममनीच्या खाजगी व्यक्तीींच्या लाभात नोंिी झालेल् या असल्याने 
जममनीच्या हस्ताींतरणाबाबत उप विभागीय अधिकारी, ठाणे याींनी यासींिभामत सिम 
सींबींधिताींची सुनािणीची कायमिाही सर केली होती. त्यामध्ये अींनतम आिेश पारीत 
होण्यापूिीच मे.आर.आन.ए. कॉपोरेशन प्रा.मल. याींनी विभागीय आयुक्त, कोकण 
याींच्याकड ेपनुररक्षण अजम िाखल केला असून सिर पनुररक्षण अजामिर विभागीय 
आयुक्त, कोकण याींनी उपविभागीय अधिकारी, ठाणे याींच्या स्तरािर सुर 
असलेली सुनािणी प्रक्रिया दि.०८/०२/२०१६ रोजीच्या आिेशान्िये पढुील 
आिेशापयतं स्थधगत केली असून सिर प्रकरणी विभागीय आयुक्त याींच्या 
स्तरािर सुनािणी सुर आहे. 

----------------- 
  
िोल्हापूर णि   साांगली जर्ल््याांच्या सीमािती भागातून िाह ाऱया िार ा णि   

िृष्ट् ा नद्याांच्या पात्रातनू अिैध िाळू उपसा होत असल्याबाबत 
  

(१७) *  ४३३९५   श्री.रारे्श िीरसागर (िोल्हापूर उत्तर), डॉ.सुजर्त मम चेिर 
(हाति ांगले), श्री.उल्हास पाटील (मशरोळ) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) कोल्हापूर आणण साींगली जजल््याींच्या सीमािती भागातनू िाहणाऱ्या िारणा 
आणण कृषणा नद्याींच्या पारातून माहे डडसेंबर २०१५ पासून बेसुमार बेकायिा िाळू 
उपसा होत आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या बेसुमार िाळू उपशामुळे निीकाठच्या भागात िवूषत पाण्याचा 
पुरिठा होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनषुींगाने िाळू उपसा करणाऱ्या तस्कराींिर कोणत्या 
कलमान्िये कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२), (३) ि (४) गौण खननजाचे अििै 
उत्खनन/िाहतकुीस प्रनतबींि करण्यासाठी जजल्हास्तरािर तसेच तालुकास्तरािर 
भरारी पथक स्थापन करण्यात आली आहेत. सिर भरारी पथकाींनी माहे डडसेंबर 
२०१५ पासून केलेल्या कारिाईत कोल्हापूर आणण साींगली जजल््याींच्या सीमािती 
तालुक्याींमध्ये िाळूच्या अििै िाहतूकीच्या ९९ प्रकरणाींमध्ये र. २८,५३,९६०/- 
एिढी िींडाची रक्कम िसूल करण्यात आली आहे. 
     िाळू उत्खननमुळे निीकाठच्या भागात िवुषत पाण्याचा पुरिठा होत 
असल्याची बाब ननिशमनास आली नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

सांगमनेर (जर्.अहमदनगर) तालुक्यातील वपसाळलेल्या मोिाट  
िुत्रयाांनी गाईंना चािा रे्तल्याने गाईंचा झालेला मतृ्य ू

  

(१८) *  ४५६३४   श्री.विर्य औटी (पारनेर) :   सन्माननीय पशुसांिधचन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सींगमनेर (जज.अहमिनगर) तालुक्यातील कनोली, कणकापूर, ओझर ब्रु. 
पररसरात वपसाळलेल्या मोका् कुत्रयाींनी शेतकऱ्याींच्या सुमारे ८८ गाईंना चािा 
घेतल्याने २० गाईंचा मतृ्य ू झाल्याची िक्कािायक घ्ना दिनाींक ७ जानेिारी, 
२०१६ रोजी िा त्या सुमारास ननिशमनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कुत्रयाच्या चाव्यामुळे २० गाईंचा मतृ्य ू झाल्यामुळे शेतकऱ्याींचे 
सुमारे १२ ते १५ लाखाींचे नुकसान झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनुषींगाने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्याींना आधथमक 
मित िेण्याबाबत शासनाने कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे अींशत: खरे असून, मतृ पािलेल्या १४ गायी ि ६ कालिडी याींचे अींिाजे 
बाजारभाि मूल्य ७ ते ८ लाख इतके होते. 
(३), (४) ि (५) होय. 
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     वपसाळलेल्या कुत्रयाींच्या चाव्यामुळे बाधित झालेल्या जनािराींिर तसेच, 
गोठ्यातील इतर जनािराींिर, जजल्हा पररषि सेस फीं ड योजनेतून १०० ्क्के 
अनिुानािर रेबीज रोग प्रनतबींिक लसीकरण सुर करण्यात आले आहे. तथावप, 
शासन ननणमय ि. सीएलएस-२०१२/प्र.ि..१५७/म-३ श्िानिींशाने मतृ पािलेल्या 
जनािराींसाठी नकुसान भरपाई िेण्याची बाब नसैधगमक आपत्तीमध्ये मोडत 
नसल्यामुळे त्याींच्या मालकाींना नकुसान भरपाई िेय होत नाही. त्यामुळे विलींबाचा 
प्रश्नच उद्् ाित नाही. 

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

मौ.मालाड (ता.बोरीिली) येथील णहदिासी ममळितीच्या  
वििीची अमभलेखात नोंद झाल्याबाबत 

  

(१९) *  ४४४८८   श्री.सुननल मशांदे (िरळी), श्री.अममत साटम (अांधेरी पजश्चम) :   
सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मौ. मालाड, (ता. बोरीिली) येथील  स.नीं. ५०४ अ (पै) न. भू.ि१४०६ जी/१ 
आदििासी ममळकतीच्या वििीची अमभलेखात नोंि केल्या प्रकरणी चौकशी करन 
त्याबाबतचा अहिाल जजल्हाधिकारी, मुींबई उपनगर याींनी दिनाींक १ डडसेंबर, २०१५ 
रोजी शासनास सािर केला आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सिर अहिालाचे थोडक्यात स्िरप काय आहे, 
(३) असल्यास, या अहिालाच्या अनषुींगाने शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनषुींगाने सिर प्रकरणात िोषी असणाऱ्याींिर 
शासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सिर अहिालाचे थोडक्यात स्िरप पढुील प्रमाणे आहे :- 
     श्री.गणपत भागल्या ताींबोळी, मे.एव्होरा बबल्डसम ॲण्ड डवे्हलपसम प्रा.मल. 
आणण नसली नेविल िाडीया, मोरीन नसली िाडीया, राजेश रामकुमार बारा, 
एच.एस.श्रीननिास, रस््ी ऑफ एफ.ई.दिनशा रस्् तसेच श्री.नसली नेविल 
िाडीया, ॲडममननस्रे्र ऑफ इस््े् इ.एफ.दिनशा याींच्यात मौ.मालाड, 
ता.बोरीिली येथील स.नीं.५०४ अ (पै), न.भू.ि.१४०६-जी/१ (पै), या ममळकतीबबत 
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मा.मुींबई उच्च न्यायालयात िािा ि.१३४८/१९९५ िाखल झाला होता. सिच्या 
िाव्यात झालेल्या समझोता करारानसुार झालेल्या नोंिणीकृत कन्सेन्् डडिीप्रमाणे 
फेरफार ि.१८११ दिनाींक २.११.१९९९ रोजी नोंिविला गेला आहे. सिर फेरफार 
नोंिविणाऱ्या ३ अधिकारी/ कममचारी याींची नाींिे अहिालात नमूि करण्यात आली 
असून ते सेिाननितृ्त झाल्याचेही अहिालात नमूि केले आहे. 
     तथावप, िरील जागेसींिभामत श्री.गणपत भागल्या ताींबोळी ि मे.एव्होरा 
बबल्डसम ॲण्ड डवे्हलपसम प्रा.मल. याींच्यामध्ये दिनाींक २९.२.१९९६ रोजी झालेला 
करार हा महाराषर जमीन महसूल सींदहता, १९६६ च्या कलम ३६ अ च्या 
पो्कलम (१) मिील तरतिुीच्या विरोिात असल्याने प्रस्ततु प्रकरणी झालेले 
हस्ताींतरण अिैि असल्याबाबत जजल्हाधिकारी, मुींबई उपनगर याींनी सुनािणी 
घेऊन त्याींच्या दिनाींक १३.४.२०१५ रोजीच्या आिेशान्िये जाहीर केले आहे. 
     या आिेशाविरध्ि मे.एव्होरा बबल्डसम ॲन्ड डवे्हलपसम प्रा.मल. याींनी अपर 
आयुक्त कोकण विभाग याींच्याकड ेअवपल केले असून पढुील सुनािणीपयतं “जैसे-
थे” पररजस्थती ठेिण्याचे आिेश दिनाींक २१.१०.२०१५ रोजी पारीत झाले आहेत. 
(३) आणण (४) जजल्हाधिकारी, मुींबई उपनगर याींच्या दिनाींक १.१२.२०१५ रोजीच्या 
अहिालाच्या अनषुींगाने अधिक मादहती जजल्हाधिकारी, मुींबई उपनगर याींच्याकडून 
मागविण्यात आली आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

िळमोडी धर  (ता.खेड,जर्.प ेु) प्रिल्पग्र्थाांचे पुनिचसन िरण्याबाबत 
  

(२०) *  ३९९६८   श्री.सुरेश गोरे (खेड णळांदी) :   सन्माननीय पनुिचसन ि 
मदत िायच मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) कळमोडी िरण (ता.खेड, जज.पुणे) प्रकल्प २०१२ साली पूणम होऊनही १५१ 
प्रकल्पग्रस्ताींपैकी एकाही पार प्रकल्पग्रस्थाींचे पनुिमसन अद्याप करण्यात आले 
नसल्याचे माहे जानेिारी २०१६ मध्ये िा त्यािरम्यान ननिशमनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननिीनी मा. पुनिमसन मींरी याींस 
दिनाींक २२ जानेिारी २०१६ रोजी िा त्यासुमारास ननिेिन दिले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
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(३) असल्यास, प्रकल्पग्रस्ताींना ज्या लाभक्षेरात जममनी उपलब्ि करन द्यायच्या 
आहेत त्या लाभक्षेरात जममनीच्या भूसींपािनाचे काम सुर करण्यात आले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त ननिेिनाच्या अनुषींगाने प्रकल्पग्रस्थाींचे पनुिमसन करणेबाबत 
शासनाने काय कायमिाही केली िा करण्यात येत, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) अींशत: खरे आहे. 
     कलमोडी प्रकल्पबाधित पार १२ प्रकल्पग्रस्ताींपैकी ६ प्रकल्पग्रस्त 
खातेिाराींना  पयामयी जममनीचे िा्प करण्यात आले अहे. 
(२) हे खरे आहे. 
     श्री.बाबुरात पाचणे, वििानसभा सिस्य याींनी प्रकल्पग्रस्तास पयामयी जमीन 
िा्पाबाबत दि.२०.१.२०१६ रोजी ननिेिन दिले आहे. 
(३) कलमोडी प्रकल्पाचे आींबेगाि ि खेड तालुक्यातील गािाींमध्ये लाभक्षेर आहे. 
तथावप, सिर लाभक्षेरातील गािाींमध्ये भूसींपिानाची कायमिाही सुर झालेली नाही. 
(४) वििानसभा सिस्याींनी त्याींचे परात उल्लेख केलेल्या प्रकल्पग्रस्ताचा पयामयी 
जमीन मागणी प्रस्ताि शासनाच्या विचारािीन आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

अिोला, िामशम ि बुलढा ा जर्ल्हयात अिैधररत्या प्रिासी  
िाहतुिीने राज्य पररिहन महामांडळाचे झालेले निुसान 

(२१) *  ४२१६१   श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :   
सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अकोला, िामशम ि बुलढाणा जजल्हयात अििैररत्या सुर असलेल्या प्रिासी 
िाहतुकीने राज्य पररिहन महामींडळाला िरिषी लाखो रपयाींचे नकुसान होत 
असल्याचे दिनाींक १२ ऑगस््, २०१५ रोजी िा त्यासुमारास ननिशमनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तीनही जजल्हयातील सिमच डपेोजिळच्या अिैि प्रिासी िाहनाींचा 
सव्हे सुर करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त जजल्हयातील अिैि प्रिासी िाहतकुीिर कारिाई करण्याबात 
शासनाने कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हदिािर रािते : (१) ि (२) होय.  
     राज्य पररिहन महामींडळाकडून दि.२१.०९.२०१५ ते २३.०९.२०१५ या 
कालाििीत तीनही जजल्हयातील आगार पररसरात ि महत्िाच्या प्रिासी गिीचे 
दठकाणी अिैि प्रिासी िाहतकूीचे सिेक्षण करण्यात आले. 
(३) होय. 
     माहे एवप्रल ते ऑक््ोंबर २०१५ या कालाििीत अिैि िाहतकू करणा-या 
अकोला जजल्हयातील ५४५ ि िामशम जजल्हयातील ७१५ ि बुलढाणा 
जजल्हयातील  ६०८ िाहनाींिर पररिहन विभागामाफम त कारिाई करण्यात आली 
आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

महावितर  िां पनीच्या चाांदिड विभागाचे (इन्फ्रा-२) चे 
िाम अत्यांत सांथगतीने सुरू असल्याबाबत 

  

(२२) *  ४८५०६   श्री.अननल िदम (ननफाड) :  सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) महावितरण कीं पनीच्या चाींििड विभागाचे (इन्रा-२) चे काम अत्यींत सींथ 
गतीने सुर असुन २० मदहन्याींच्या कालाििीत फक् त १२ ्क् के काम पुणम झालेले 
आहे अशी तिार स्थाननक लोकप्रनतनीिीींनी दिनाींक ८ ऑक् ्ोबर, २०१५ रोजी िा 
त्यासुमारास केलेली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, इन्रा-२ चे काम सींथ गतीने सुर असल्यामुळे शेकडो रान्सफाममर 
जळाल्याने महावितरणाचे ि विियतु पुरिठा िेळेिर उपलब्ि न झाल्यामुळे 
शेतकऱ् याींचे करोडो रपयाींचे नकुसान झालेले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
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(४) असल्यास, चौकशीच्या अनुषींगाने महावितरणाच्या ि शेतकऱ् याींच्या 
नुकसानीस जबाबिार असणाऱ्या ठेकेिारािर शासनाने कोणती कारिाई केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कोणती कारणे आहेत ? 
 

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे.  चाींििड विभागाींतगमत शेतीपींपासाठीचे एवप्रल, २०१५ पासून 
जानेिारी,  २०१६ अखेर ६४० रोदहर ेनािरुस्त झाली होती. जानेिारी,२०१६ अखेर 
ती सिम नािरुस्त रोदहर े महावितरण कीं पनीकडून बिलण्यात आली आहेत. 
त्यामुळे शेतकऱ्याींचे नुकसान झालेले नाही. 
(३) होय. 
(४) चाींििड विभागातील इन्रा -२ चे काम माईलस््ोननुसार मागे असल्यामुळे 
कीं रा्ाच्या अ्ी ि शतीनसुार कीं रा्िारास नो्ीस ्ू करेक्् ि े्ंडर रद्द 
करण्याबाबत नो्ीस ्ू ्मममने् कीं पनीकडून िेण्यात आली आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

शेतिरी णत्महत्या रोखण्यासाठी सरिारने धोर ातात्मि नन चय रे्ण्याबाबत 
  

(२३) *  ३९८७४   अॅड.णमशष शेलार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.पराग अळि ी 
(विलेपाले), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.सांर्य िेळिर (ठा े), श्री.नरेंद्र पिार 
(िल्या  पजश्चम), श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), श्री.अजर्त पिार (बारामती), 
श्री.जर्तेंद्र णव् हाड (मुांरा िळिा), श्री.सुरेश लाड (िर्चत), श्री.पाांडुरांग बरोरा 
(शहापूर), श्री.भा्िर र्ाधि (गुहागर), श्री.सांर्य पोतनीस (िमलना), श्री.सुननल 
मशांदे (िरळी), श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबूर), श्री.विर्य भाांबळे (जर्ांतूर), श्री.छगन 
भुर्बळ (येिला), श्री.हदलीप िळसे-पाटील (णांबेगाि), श्री.ग पतराि देशमुख 
(साांगोले), श्री.णमसफ शेख (मालेगाांि मध्य), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.अममत विलासराि देशमुख (लातूर शहर), श्री.प्रिाश णबबटिर (राधानगरी), 
श्री.दत्तात्रय भर े (इांदापूर), श्री.हनुमांत डोळस (माळमशरस), श्री.भाऊसाहेब िाांबळे 
(श्रीरामपूर), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.विर्य िडटे्टीिार (रम्हपूरी), 
अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), श्री.मशरीषदादा चौधरी (अमळनेर), अॅड.िारीस 
पठा  (भायखळा), श्री.हदपि चव्हा  (फलट ), िुमारी प्रि  ती मशांदे (सोलापूर 
शहर मध्य), श्री.इम्तीयार् सय्यद (औरांगाबाद मध्य), श्री.राधािृष्ट्   विखे-पाटील 
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(मशडी), श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.राहुल र्गताप (श्रीगोंदा), श्री.िु ाल पाटील 
(धुळे ग्रामी ), श्री.अममत झनि (ररसोड), श्री.शामराि ऊफच  बाळासाहेब पाटील 
(िराड उत्तर), श्री.रा ार्गर्ीतमसांह पाटील (उ्मानाबाद), श्री.नरहरी ि झरिाळ 
(हदांडोरी), अॅड.भीमराि धोंड े (णष्ट्टी) :   सन्माननीय पुनिचसन ि मदत िायच 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील   काय :- 
  

(१) राज्यातील सुमारे ३२२८ शेतकऱ् याींनी अनतिषृ्ी, गारपी्, अिकाळी पाऊस, 
िषुकाळ, सततची नावपकी, िाढता उत्पािन खचम, शेतीमालाच्या िरातील अभाि 
इत्यािी कारणाींमुळे मागील िषमभरात आत्महत्या केल्याचे तसेच 
कजमबाजारीपणाला कीं ्ाळून आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्याींच्या कु्ूींबबयाींना ५ 
लाखापयतं मित ममळािी अशी सुचना मा. उच्च न्यायालयाने शासनाला दिनाींक 
२१ जानेिारी, २०१६ रोजी िा त्यासुमारास केल्याची ननिशमनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) तसेच तेलींगणा राज्यात आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कु्ूींबबयाींना ६ लाख रपये 
शासकीय सहाय ि मुलीींच्या लग्नासाठी ५१ हजार रपये दिले जात आहे त्याच 
िरतीिर महाराषरातही आत्महत्याग्रस्त शतेकरी कु्ूींबाना आधथमक सहाय करािे 
अशी मागणी सािकारग्रस्त सममतीने केली असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये 
िा त्या िरम्यान ननिशमनास आले, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मागील १५ िषामत राज्यात तब्बल २० हजाराहून अधिक 
शेतकऱ् याींनी आत्महत्या केली असून मागील १५ िषामची तुलना करता सन २०१५ 
मध्ये सिामधिक आत्महत्या झाल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, महाराष रातील शेतक-याींच् या आत् महत् या सींिभामत शासनाच्या मित 
ि पुनिमसन खात्याकडून ममळालेल्या मादहतीनुसार आत्महत्या करण्याऱ्या ३२२८ 
शेतकऱ्याींपैकी १८४१ शेतकरी कु्ुींबे भरपाई ममळण्यास पार आहेत असे जाहीर 
केले असताना, राज्य सरकारकडून मार सन २०१५ मध्ये १००० शतेकऱ्याींनीच 
आत्महत्या केल्याचे मा. उच्च न्यायालयात जाहीर केल्याने शासनाकडूनच 
शेतकरी आत्महत्या आकडिेारीबाबत तफाित आढळून आल्याचे दिनाींक २४ 
जानेिारी, २०१५ रोजी ननिशमनास  आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी तसेच आत्महत्याग्रस्त शतेकरी 
कु्ूींबासाठी तेलींगणाच्या ितीिर आधथमक मितीत िाढ करण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायमिाही केली आहे िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथराि खडसे : (१) राज्यात सन २०१५ जानेिारी ते डडसेंबर २०१५ या 
कालाििीत ३२२८ आत्महत्या झाल्या असून त्यापकैी १८४१ पार, ९०३ अपार ि 
४८४ चौकशीकरीता प्रलींबबत आहेत. न्यायालयाने शेतकऱ्याींच्या कु्ुींबीयाींना योग्य 
मित ममळािी अशी सूचना केली आहे. 
(२) अशा प्रकारचे ननिेिन प्राप्त झाले असल्याचे दिसून येत नाही. 
(३) होय. तथावप नावपकी, कजमबाजारीपणा ि िसूलीचा तगािा या कारणामुळे 
झालेल्या आत्महत्येची आकडिेारी ८०६६ इतकी आहे. 
(४) हे खरे नाही. 
(५) शासनाने दि. २४.७.२०१५ च्या शासन ननणमयान्िये विशेष पॅकेज जाहीर केले 
असल्याने तेलींगणाच्या ितीिर आधथमक मित िेण्याचा प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(६) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

ठा े जर्ल््यातील खाडी किनारी अनधधिृत रेती उपसा  
मोठ्या प्रमा ािर होत असल्याबाबत 

  

(२४) *  ४०८८३   श्री.सुभाष भो र (िल्या  ग्रामी ), श्री.मांगेश िुडाळिर 
(िुलाच), श्री.विर्य औटी (पारनेर), श्री.शाांताराम मोरे (मभिांडी ग्रामी ) :   
सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) ठाणे जजल््यातील कल्याण, मभिींडी, मुींब्रा, कौसा, डोंबबिली आिी दठकाणी 
मोठ्या प्रमाणािर अनधिकृत रेती उपसा केला जात असताना जजल्हाधिकारी याींनी 
दिनाींक ०५ जानेिारी, २०१६ रोजी िा त्यासुमारास िाड ्ाकून ६७ लाखाींचा 
मुद्देमाल जप्त केला आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, माहे डडसेंबर, २०१५ िा त्या िरम्यान जजल्हाधिकारी याींनी िोन 
िेळा िाडी ्ाकून जिळपास १२ को्ीचे सादहत्य सुध्िा जप्त केले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनषुींगाने सिर िाळू माक्रफयाींिर शासनाने कोणती 
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची करणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथराि खडसे : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) ि (४) उक्त प्रकरणात सींबींधित व्यक्तीींविरध्ि एकूण १५ गुन्हे विविि 
पोमलस स््ेशन मध्ये िाखल करण्यात आले आहेत. 
     तसेच खाडीक्रकनारी अिैि रेती उपसा होऊ नये यासाठी बींिराची तपासणी 
करण्यासाठी पथके स्थापन करण्यात आली असून, सिर पथकाींमाफम त िेळोिेळी 
तपासणी करण्यात येते. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

नागपूर विभागातील जर्ल्हयाांमध्ये खरीप हांगामाची ण ेिारी ५० पैशा 
 पेिा िमी असल्याचे र्ोवषत िरण्यात णल्याबाबत 

  

(२५) *  ४५१५६   श्री.रारे्श िाशीिार (सािोली), श्री.िृष्ट् ा गर्बे (णरमोरी), 
श्री.रामचांद्र अिसरे (भांडारा), श्री.चर  िार्मारे (तुमसर) :   सन्माननीय 
पुनिचसन ि मदत िायच मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर विभागातील नागपूर, गडधचरोली, ििाम, भींडारा, गोंदिया ि चींद्रपूर या 
६ जजल्हयाींमध्ये खरीप हींगामाची आणेिारी ५० पशैा पेक्षा कमी असल्याची घोषणा 
करण्यात आली. परींत ु शासनामाफम त केिळ नागपूर ि गडधचरोली या िोनच 
जजल्हयाींना मित िेण्यात आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अींनतम आणेिारीच्या अहिालानुसार ििाम जजल्हयात १३४० गािे, 
भींडारा जजल्हयात ३७१ गािे, गोंदिया जजल्हयात १०९ गािे आणण चींद्रपूर 
जजल्हयात १६६३ गािाींमध्ये ५० पैशा पेक्षा कमी आणेिारी घोषीत केली गेली, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िरील ४ जजल्हयाींतील क्रकती गािाींना ५० पैशापेक्षा कमी आणेिारी 
घोषीत करण्यात आली तसेच उक्त ४ जजल्हयाींना मित जाहीर करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथराि खडसे : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) ि (४) सन २०१५-१६ च्या खरीप हींगामात १५७४७ गािाींमध्ये िषुकाळसदृश्य 
पररजस्थती घोवषत करण्यात आलेली आहे. िषुकाळ जाहीर करण्याच्या 
ननकषानुसार िषुकाळ जाहीर करण्यास पार नसलेल्या परींत ु पीक नुकसान 
झालेल्या औरींगाबाि, नामशक, अमरािती ि नागपूर विभागातील कापुस, 
अमरािती, नागपूर विभागातील सोयाबबन तसेच नागपूर विभागातील िान 
उत्पािक शतेकऱ्याींना  विशषे मित िेण्याचे आिेश दिनाींक ०२ माचम, २०१६ 
अन्िये ननममममत करण्यात आले आहेत. 

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

िोल्हापूर जर्ल््यात सुक्ष्म मसांचन योर्नेच्या अनदुानाच्या 
रक्िमेचा झालेला गैरव्यिहार 

  

(२६) *  ३९७४३   श्री.सुरेश हाळि िर (इचलिरांर्ी) :   सन्माननीय िृषी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य शासनाच्या कृषी ि पणन विभागाच्याितीने राबविण्यात येणाऱ्या सुक्ष्म 
मसींचन योजनेतील कोल्हापूर जजल््यातील ३५ हून अधिक शेतकऱ्याींच्या 
अनिुानाच्या रक्कमेचा गैरव्यिहार झाल्याची बाब माहे जानेिारी २०१६ च्या 
िसुऱ्या आठिडयात ननिशमनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सुक्ष्म मसींचन योजनेच्या काही लाभाथी शतेकऱ्याींच्या खात्यािर 
िोन िेळा रक्कम जमा झाल्याची बाब सुध्िा ननिशमनास आली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर गैरव्यिहाराची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनषुींगाने गैरव्यिहार करणा-या सींबींधिताींिर शासनाने 
कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) ि (२) ३५ हून अधिक शेतक-याींच्या अनुिानाच्या 
रक्कमेचा गैरव्यिहार झाल्याची बाब खरी नाही, तथावप, कोल्हापूर जजल््यातील 
५७ लाभाथींच्या बँक खात्यािर िबुार अनिुान जमा झाल्याचे ननिशमनास आले. 
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(३), (४) ि (५) काही शतेकऱ् याींनी अनिुानाची रक्कम त्याींच्या बँक खाती जमा न 
झाल्याबबत जजल्हा अधिक्षक कृवष अधिकरी कायामलयाकड ेचौकशी केली असता, 
त्याबाबत सींबींधित बकँाकड े कायामलयाकडून विचारणा करण्यात आली. सिर 
बँकाींकडून अनिुानाची रक्कम शेतक-याींच्या बकँ खत्यात जमा न झाल्याबाबत 
साींधगतले. त्यामुळे सिर शेतक-याींच्या खात्यािर अनुिानाची रक्कम पुन्हा 
आर्ीजीएस करण्यात आली. जजल्हा अधिक्षक कृवषी अधिकारी कायामलयाचे खाते 
असलेल्या पींजाब नॅशनल बँकेने िोन्ही िेळा आर्ीजीएस केलेली रक्कम 
शेतकऱ् याींच्या बँक खात्यािर िगम केली. 
     िबुार िगम केलेल्या ५७ लाभार्थयांच्या र.११,९९,५६२ रक्कमेपकैी ५३ 
लाभार्थयाकंडून र.१०,५२,८६१ एिढी रक्कम िसूल करण्यात आली आहे. उिमरीत ४ 
लाभार्थयाकंडून र.१,४६,७०१ रक्कमेच्या िसूलीची कायमिाही सुर आहे. 
     बँकेने ताळमेळ पर िेळेिर न दिल्यामुळे तसेच जजल्हा अधिक्षक कृवष 
कायामलयातील लेखा विभागाच्या िलुमक्षामुळे िबुार अनिुान िा्प झालेले आहे. 
याबाबत लेखा विभागातील सींबींधिताींचा खलुासा मागविण्यात आला आहे. 
त्याचप्रमाणे कायमप्रणाली सुरळीत करण्यासाठी ि सहकायम करण्यासाठी बकेँला 
सूचना िेण्याबाबत विभागीय व्यिस्थापकाींना कळविण्यात आले आहे. 

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

खालापूर (जर्.रायगड) तालुक्यातील ताबाांटी येथे गोदरेर् िां पनीच्या  
प्रिल्पासाठी मातीचे अिधै उत्खनन िेल्याबाबत 

(२७) *  ४१८२३   श्री.जर्तेंद्र णव् हाड (मुांरा िळिा), श्री.सुरेश लाड (िर्चत), 
श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरेगाांि), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.र्यांत पाटील 
(इ्लामपूर) :  न्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) खालापूर (जज.रायगड) तालुक्यातील ताबाी्ं ी येथे उ्या राहत असलेल्या 
गोिरेज कीं पनीच्या प्रकल्पासाठी सिम ननयम डािलून या प्रकल्पासाठी मोठया 
प्रमाणात मातीचे उत्खनन करन गोिरेजच्या व्यिस्थापनाने शासनाचा कोट्यििी 
रपयाींचा महसूल बुडविला असल्याची बाब माहे जानेिारी, २०१६ च्या िसुऱ्या 
आठिडयात ननिशमनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, याप्रकरणी लोकप्रनतननिी ि नागररकाींनी जजल्हाधिकारी तसेच 
तहसीलिार खालापूर याींचेकड े दिनाींक ७ जानेिारी, २०१६ रोजी िारींिार तिारी 
केल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनषुींगाने अििै मातीचे उत्खनन करणाऱ्या गोिरेज 
कीं पनीच्या व्यिस्थापनािर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(५)  नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२), (३) ि (४) जजल्हाधिकारी रायगड याींनी मौजे 
ताींबा्ी येथे गोिरेज कीं पनीला औद्योधगक प्रयोजनासाठी बाींिकाम परिानगी दिली 
आहे. त्यानुसार सिर कीं पनीने भूखींडाचा विकास करण्याकरीता मातीचे उत्खनन 
सुर केले आहे. 
     सिर उत्खनन सुर झाल्यानींतर काही तिारी तहमसलिार खालापूर 
याींच्याकड े प्राप्त झाल्या आहेत. सिर तिारीच्या अनषुींगाने केलेल्या चौकशीत 
सिर कीं पनीने तिारिार याींच्या मालकीच्या जममनीतनू परिानगी नसलेल्या 
क्षेरामध्ये उत्खनन ि भराि केल्याचे ननिशमनास आले आहे. त्याबाबत 
ननयमानुसार िींडात्मक कारिाई करण्याच्या दृष्ीने पढुील कायमिाही क्षेरीय 
स्तरािर सुर आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
  
सुरत-भुसािळ रेल्िे मागाचच्या वि्तारीिर ाच्या िामात ठेिेदाराने रामी र्िळील 

नाल्यातनू अनधधिृतररत्या उत्खनन िेल्याबाबत 
  

(२८) *  ४४६७७   श्री.रुपेश म् हात्र े (मभिांडी पूिच) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) सुरत-भुसािळ रेल्िे मागामच्या विस्तारीकरणाच्या कामात सींबींधित ठेकेिाराने 
रामी जिळील नाल्यातून अनधिकृतररत्या मुरम, माती ि खननज याींचे उत्खनन 
करन शासनाचा को्यििी रपयाींचा महसूल बडुविल्याची तिार लोकप्रनतननिी ि 
रामी-पाथरी येथील ग्रामस्थाींनी प्राींताधिकारी याींच्याकड े माहे जानेिारी, २०१६ 
मध्ये िा त्यािरम्यान केली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, महाराषर जमीन महसूल कायद्याींतगमत अनधिकृतपणे उत्खनन 
करणे हा गुन्हा असताींनाही सींबींधित ठेकेिाराने कोणतीही परिानगी न घेता 
मोठया प्रमाणािर उत्खनन केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनुषींगाने शासनाची परिानगी न घेता अिैिपणे 
उत्खनन करन शासनाच्या करोडो रपयाींचे नकुसान करणाऱ्या ठेकिाराींविरध्ि 
तसेच या प्रकरणाकड ेिलुमक्ष करणाऱ्या सींबधित अधिकारी ि कममचाऱ्याींन विरध्ि 
कोणती कारिाई करण्यात आली िा येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) होय. 
(२), (३) ि (४) सींबींधित ठेकेिाराने सुरत-भुसािळ रेल्िेमागामच्या 
विस्तारीकरणाच्या कामासाठी िापरलेल्या गौण खननजाच्या स्िाममत्ििनापो्ी 
रपये १,९८,५६,१९०/- एिढी रक्कम शासनजमा केली आहे. सिर गौण खननजाच्या 
उत्खननसाठी कोणतीही परिानगी न घेतल्याच्या कारणास्ति सींबींधित ठेकेिारािर 
पोलीसात गुन्हा िाखल करण्यात आला आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

वप ांपळगाि रे िुा  (ता.भोिरदन, जर्.र्ालना) येथील गायरान र्मीनीतून 
मुरुमाचे अिैध उत्खनन होत असल्याबाबत 

(२९) *  ४८४४६   श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) वपींपळगाींि रेणकुाई (ता.भोकरिन, जज.जालना) येथील गायरान जममनीतून 
अिैिरीत्या उत्खनन करन मुरमाची चोरी होत असल्याने शासनाचा 
गौणखनीजाचा महसूल बुडत असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये िा त्यािरम्यान 
ननिशमनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, गायरान जमीनीतनू मुरमाच्या अिैि उत्खननामुळे जमीनीचे 
मोठया प्रमाणािर नुकसान होिून त्याचा पररणाम जमीनीच्या सुवपकतेिर होत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनषुींगाने शासनाने सींबींधित व्यक्तीींविरद्ध कोणती 
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथराि खडसे : (१) सािमजननक बाींिकाम विभागाकडून करण्यात येत 
असलेल्या एका रस्त्याच्या मजबतुीरकणाच्या कामासाठी सींबींधित कीं रा्िार याींनी 
मौजे वपींपळगाि रेणकुाई ता.भोकरिन येथील  गायरान जममनीतून मुरमाचे 
उत्खनन केले आहे. त्याबाबतच्या स्िाममत्ििनाची रक्कम कीं रा्िाराच्या 
िेयकातनू कपात करन शासनजमा केली आहे. मार, सिर मुरम उत्खननसाठी 
परिानगी घेतल नसल्याचे ननिशमनास आले आहे. 
(२) सिर जमीन मुरमाड असल्याने जममनीचे नकुसान होऊन सुपीकतेिर 
पररणाम झाल्याचे ननिशमनास आलेले नाही. 
(३) ि (४) सिर कामासाठी िापरलेल्या मुरमाच्या उत्खननसाठी परिानगी घेतली 
नसल्याने, सींबींधित कीं रा्िाराींना कारणे िाखिा नो्ीस बजाविण्यात आली असून, 
ननयमानुसार कायमिाही करण्याची तजिीज ठेिली आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

िधाच जर्ल््यातील शेतिऱयाांच्या िापसाचे ८ िोटी रुपये  
देण्यास व्यापारी टाळाटाळ िरीत असल्याबाबत 

(३०) *  ४०१९४   डॉ.मममलांद माने (नागपूर उत्तर) :   सन्माननीय सहिार 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) ििाम जजल्हयातील सेलु उपबाजारपेठ कायमक्षेरात परिानािारक व्यापाराने ४०० 
शेतकऱ्याींकडून २० हजार जक्िीं्ल कापसाची ८ को्ी रपये क्रकमींतीमध्ये खरेिी 
केली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, बाजार सममती प्रशासक, सधचि, ि व्यापाराींचा सींगमताने 
शेतकऱ्याींचे ८ को्ी रपये िेण्यास व्यापारी ्ाळा्ाळ करीत आहे, हे खरे आहे 
काय, 

(३) असल्यास,या सींिभामत शतेकऱ्याींनी लिािाकड ेप्रकरण िाखल केले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 

(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,  
(५) असल्यास, चौकशीअींती शेतकऱ्याींचे चकुारे ममळण् यास होणाऱ्या विलींबामुळे 
बाजार सममती प्रशासक सधचि ि व्यापाऱ्याींिर शासनाने कोणती कारिाई केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय. 
(२) ते (३) श्री.सुननल ्ाला्ुले हे कृवष उत्पन्न बाजार सममती मसींिी जज.ििाम चे 
परिानािारक कापसू व्यापारी असून ते मागील िहा िषामपासून या बाजार 
सममतीच्या कायमक्षेरात कापसाचा व्यापार करतात. त्याींनी सन २०१४-१५ ि सन 
२०१५-१६ मध्ये खरेिी केलेल्या कापसाचे अींिाजे र.८.०० को्ी इतकी रक्कम 
सींबींधित शतेकऱ्याींना अिा न केल्यामुळे त्यानषुींगाने प्राप्त तिारीच्या अिारे 
जजल्हा उपननबींिक, सहकारी सींस्था, ििाम याींनी सिर प्रकरणी चौकशी 
करण्यासाठी न्यायाधिकरण ननयकु्त करन सिर प्रकरण न्यायाधिकरणाकड े
िेण्यात आले आहे. 
(४) ते (६) सिर प्रकरणी न्यायाधिकरणाने श्री.सुननल ्ाला्ुले याींचेकडून र. ६.२३ 
को्ीचा िसूली िाखल दिलेला आहे. िसूलीची कायमिाही  महसूल विभागामाफम त 
सुर आहे. तसेच या प्रकरणी पणन अधिननयमाच्या कलम ४० अन्िये बाजार 
सममतीचीही चौकशी सुर करण्यात आली असून सिर चौकशी अींनतम ्प्यात 
आहे. 

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

चाांदोरी (बबरोल) या िैनगांगा (ता.नतरोडा, जर्.गोंहदया) नदीच्या  
र्ाटािर अिैध िाळूची िाहतिू सुरु असल्याबाबत 

 

(३१) *  ४६१६२   श्री.वििास िुां भारे (नागपूर मध्य) :   सन्माननीय महसूल 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) चाींिोरी (बबरोल) या िैनगींगा (ता.नतरोडा, जज.गोंदिया) निीच्या घा्ािर अििै 
िाळूची िाहतकू सुर असून या अििै िाळू िाहतूकीला प्रनतबींि घालण्यासाठी 
तलाठी याींनी दिनाींक २८ जानेिारी, २०१६ रोजी छापा ्ाकून चार रॅक््र पकडून 
२५ हजार रपयाींचा िींड आकारला असल्याचे ननिशमनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल्यास, त्याच दििशी आरोपीींनी तलाठ्याींच्या घरी जािून त्याींना बेिम 
मारहाण करन रोख रक्कम, पींचनामा, चलन पािती ि इतर शासकीय कागिपर े
घेिनू पळून गेले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
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(४) असल्यास, चौकशीच्या अनषुींगाने माराहाण करन शासक्रकय कागिपर ेपळून 
घेऊन जाणाऱ्या िाळू माक्रफयाींिर ि अििै िाळू उत्खनन करन िाहतकू 
करणाऱ्याींिर शासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) हे खरे आहे, िनैगींगा निीपारातील बबरोली 
रेतीघा्ािरन िाळूची अिैि िाहतूक करणारे िोन रॅक््र दि.२८ जानेिारी, २०१६ 
रोजी पकडून एकूण रपये २५,१००/- एिढा िींड िसूल करण्यात आला. 
(२) हे खरे आहे, रॅक््र मालकाींनी सींबींधित तलाठ्याींच्या घरी जािून त्याींना बेिम 
मारहाण ि मशिीगाळ करन, िींडाची रक्कम बळजबरीने प्राप्त करन ि पींचनामा, 
पाितीपुस्तके फाडून पळून गेले.  
(३) ि (४) सिर प्रकरणी, तहमसलिार नतरोडा याींनी ३ व्यक्तीींविरध्ि पोमलस 
स््ेशन नतरोडा येथे गुन्हा नोंिविला असून, पोलीस विभागामाफम त प्रकरण 
मा.न्यायालयात िाखल करण्यात आले असून, प्रकरण न्यायप्रविष् आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

तारापूर अ ऊूर्ाच प्रिल्प (जर्.पालर्र) उभार ीतील पोफर  गािातील अनेि 
प्रिल्पग्र्ताांना पुनिसचनाचा लाभ ममळाला नसल्याबाबत 

(३२) *  ४५२३२   श्री.विलास तरे (बो सर), श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर), 
श्री.हहतेंद्र ठािूर (िस ), श्री.षितीर् ठािूर (नालासोपारा) :   सन्माननीय 
पुनिचसन ि मदत िायच मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) तारापूर अणऊूजाम प्रकल्प (जज.पालघर) ३ ि ४ च्या उभारणीतील पोफरण 
गािातील अनेक प्रकल्पग्रस्ताींना अद्याप पनुिसमनाचा लाभ ममळाला नसल्याचे 
माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये िा त्यािरम्यान ननिशमनासस आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, प्रकल्पग्रस्ताींना भूखींड ि घरे न ममळाल्यामुळे स्ि:खचामने घरे 
बाींिनू राहत आहेत, हे ही खरे आहे काय 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) आसल्यास, चौकशीच्या अनुषींगाने प्रकल्पग्रस्ताींच्या समस्या तातडीने 
सोडविण्याबाबत शासनाने कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२), (३) ि (४) अशी बाब ननिशमनास आलेली 
नाही. 
     तथावप, तारापूर अणउुजाम प्रकल्पातील मौजे अक्करपट्टी ि मौजे पोफरण 
गािाींतील १२५० प्रकल्पग्रस्त कु्ुींबाींचे िदहसर तफे तारापूर येथील स.नीं. १३६ 
मिील ९८ हेक््र शासकीय जममनीिर पुनिमसन करण्यात आले आहे. प्रत्येक 
कु्ुींबास अनुजे्ञय भूखींड ि त्यािर ३०० चौ.फू्ाची १२५० घरे बाींिून िेऊन सिम 
नागरी सुवििाींसह पनुिमसन करण्यात आले आहे, १२५० पकैी १२४७ कु्ुींबाींनी 
घराचा ताबा घेतला आहे तर ३ प्रकल्पग्रस्त कु्ुींबाचा ठािदठकाणा सापडत 
नसल्यामुळे त्याींचे िा्प प्रलींबबत आहे. 
     सिर पनुिमसनाच्या अनुषींगाने मा. मुींबई उच्च न्यायालयात िाखल असलेली 
जनदहत याधचका ि. ५६६३/२००४ न्यायप्रविषठ आहे, याधचकेतील ननिमशाींनुसार 
अक्करपट्टी येथील २४३ िाढीि घरपट्टी िारकाींच्या प्रत्येकी १८५ चौ.मी.चे. भूखींड 
पाडून िा्पासाठी नागरी सुवििाींचे काम प्रगतीपथािर आहे. परींतु सिर २४२ 
िाढीि घरपट्टी िारकाींची यािी तारापूर प्रकल्पवपडीत जनता सममतीने अद्याप 
दिलेली नाही. 
     मौजे अक्करपट्टी ि मौजे पोफरण येथील ३३४ पकैी २८९ प्रकल्पग्रस्ताींना 
पयामयी जमीन िा्पाचे आिेश पाररत करण्यात आले होते. त्यापैकी २३० 
प्रकल्पग्रस्ताींना पयामयी जममनीचे िा्प करण्यात आले होते. मशल्लक ५९ पैकी 
२५ प्रकल्पग्रस्ताींना सप् े्ंबर, २०१५ नींतर पयामयी जममनीचे िा्प करण्यात आले 
असून, उिमररत खातेिाराींना पयामयी जममनी िा्प करण्याची कायमिाही 
प्रगतीपथािर आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

यितमाळ जर्ल्हयातील भूदान र्ममनीांच्या खरेदी वििीचे  
व्यिहार ननयमबाहय पध्दतीने होत असल्याबाबत 

(३३) *  ४७५०१   श्री.मदन येरािार (यितमाळ) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) यितमाळ जजल्हयातील भूिान यज्ञ मींडळाच्या ननयम ि अ्ीचा भींग करन 
या योजनेतील जममनीची बेकायिेशीर खरेिी ि वििी होत आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, शेख अब्िलु शेख मुस्तफा याींच्या प्राप्त तिारीनुसार 
जजल्हाधिकारी याींचेकडून चौकशी करण्याचे ननिेश िेण्यात येिून सिर भुिान 
जमीन खरेिी वििीबाबतची मादहती अधिकारात मादहती न दिल्यामुळे तत्कालीन 
तसेच विद्यमान उपविभागीय अधिकारी याींना िींड ही लािण्यात आला आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 

(३) असल्यास, जजल्हयात हजारो हेक््र भुिान जममन गरजिींत लोकाींना िेण्यात 
आली असून सिर जममनीिर बबल्डर लॉबीचे लक्ष असल्याने जममन खरेिी 
वििीमध्ये स्थाननक तहसील ि उपविभागीय कायामलयातील अनेक जण सहभागी 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सिर भुिान जममन खरेिी वििीच्या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे 
ननिेश मादहती आयुक्ताींनी यितमाळ जजल्हाधिकाऱ् याींना दिले असून बेकायिेशीर 
काम करणाऱ् या अधिकाऱ् याींिर जबाबिारी ननजश्चत करन कायिेशीर कारिाई 
करण्याचे ननिेश राज्य मादहती आयुक्त याींनी दिले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनामाफम त चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(६) असल्यास, चौकशीच्या अनषुींगाने िोषी असणाऱ्या अधिकाऱ्याींिर शासनाने 
कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(७) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) मौजे पींगडी, ता.घा ी्ंजी, जज.यितमाळ ि मौजे 
झाडक्रकन्ही, ता.कळींब, जज.यितमाळ येथील अनिुमे ग् ि. २७१/१ क्षेर २.०० हे. 
आर ि ग् ि.२२ क्षेर ४.०३ हे.आर. भुिान जममनीची सींबींधिताींनी वििी केल्याचे 
आढळून आल्याने सींबींिीत उपविभागीय अधिकारी कायामलय स्तरािर याबाबत 
चौकशीची कायमिाही सुर आहे. 
(२), (३), (४), (५) ि (६) यितमाळ उपविभागातील भुिान यज्ञ मींडळाच्या 
जममनीच्या शतमभींग खरेिीवििीबाबत मादहती अधिकार अधिननयम २००५ अींतगमत 
अजामन्िये श्री.शेख अब्िलु खलील शेख मुस्तफा याींनी मादहती मागीतली होती. 
सिर मादहत अजामनषुींधगक द्वितीय अपली अजामिर राज्यमादहती आयकु्त, 
अमरािती याींनी दि.२९/१२/२०१५ रोजी आिेश पारीत केले आहेत. सिर 
आिेशान्िये विद्यमान जन मादहती अधिकारी तथा नायब तहसीलिार, 
उपविभागीय अधिकारी कायामलय, यितमाळ याींना र.५००० ि तत्कालीन जन 
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मादहती अधिकारी तथा अव्िल कारकुन, उपविभागीय अधिकारी कायामलय, 
यितमाळ याींना र.३००० एिढ्या रक्कमेच्या िसूलीचे शास्तीचे आिेश िेण्यात 
आले आहेत. 
     तसेच सिर आिेशात विद्यमान प्रथम अपीलीय अधिकारी तथा 
उपविभागीय अधिकारी, यितमाळ तसेच तत्कालीन प्रथम अपीलीय अधिकारी 
तथा उपविभागीय अधिकारी, यितमाळ याींचेिर िोषारोपपर १ ते ४ ची बजािणी 
करन विभागीय चौकशीचा प्रस्ताि सधचि महसूल ि िन विभाग याींचेकड े
पाठविण्याबाबत ननिेश दिले आहेत. याबाबतची कायमिाही जजल्हाधिकारी स्तरािर 
सुर आहे. 
     राज्यमादहती आयकु्त, अमरािती याींनी दि.२९/१२/२०१५ रोजी उक्त नमुि 
आिेशात जजल््यामिील शतमभींगाची ि बेकायिेशीर वििीची अनेक प्रकरणे 
झाल्याचे नमुि करन सिर प्रकरणी सखोल चौकशी करन बेकायिेशीर 
हस्ताींतरणास जबाबिार अधिकारी याींचेविरध्ि ररतसर कायमिाही करण्याचे ननिेश 
जजल्हाधिकारी, यितमाळ याींना दिले आहेत. त्यानषुींगाने जजल्हाधिकारी, यितमाळ 
याींनी दि.०२/०२/२०१६ च्या परान्िये सिम उपविभागीय अधिकारी याींना सुचना 
ननगममीत केल्या आहेत. 
(७) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

ननफाड (जर्.नामशि) तालुक्यातील शेतिऱयाांनी िॅम्पसन िां पनीच्या 
 औषधाची फिार ी िेल्याने द्राि वपिाांचे झालेले निुसान 

(३४) *  ४३६९१   श्रीमती हदवपिा चव्हा  (बागला ), श्री.नरहरी ि झरिाळ 
(हदांडोरी), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.सुभाष उफच  पांडडतशेठ पाटील 
(अमलबाग) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ननफाड (जज.नामशक) तालुक्यातील कारसूळ, आहेरगाि, पाचोरे ि िणी येथील 
शेतकऱ्याींनी कॅम्पसन कीं पनीच्या औषिाची फिारणी केल्याने द्राक्ष वपकाचे 
नुकसान झाले मार कीं पनीकड ेकोणताही औषि वििीचा परिाना नसल्याने कृषी 
विभागाने सिर कीं पनीिर कारिाई करण्याची तरतूि नसल्याचा ननिामळा दिला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनामाफम त चौकशी केली आहे काय, 
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(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले ि तद्नसुार सिर कीं पनीिर 
शासनाने कोणती कारिाई करण्याबाबत तसेच शेतकऱ्याींना नकुसान भरपाई 
िेणेबाबत कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) हे खरे नाही. 
(२) होय, चौकशी केली आहे. 
(३) द्राक्ष वपकािरील फुलकीड े ि माइ्स ् या क्रकडीच्या ननयींरणासाठी नामशक 
जजल््यातील शतेक-याींनी कॅम्पसन बायो्ेक्नॉलॅजी मल.कीं पनीच्या कॅलनोव्हा या 
औषिाची फिारणी केल्यामुळे द्राक्ष मण्याींिर काळे दठपके/डाग पडून द्राक्ष वपकाचे 
नुकसान झाल्याचे तिार ननिारण सममतीच्या ननिशमनास आलेले आहे. द्राक्षघडाचे 
िोन नमुने ि कॅलनोव्हाचे ५ नमुने तपासणीसाठी प्रयोगशाळेकड े पाठविण्यात 
आलेले आहेत. प्रयोगशाळेतील अहिाल प्राप्त झाल्यानींतर अींनतम ननषकषामनुसार ि 
कायद्याींतगमत नमुने तपासणी अहिालातील ननषकषामनसुार की्कनाशक कायिा 
१९६८ अन्िये पढुील उधचत कायमिाही करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

भूमी क्लामसि (मालाड, मुांब ) या खासगी वििासिाच्या गहृ प्रिल्पाच्या 
भूखांडाच्या मालमत्ता पत्रिािर शासनाचे नाि नोंदविल्याबाबत 

(३५) *  ४३०६८   श्री.अर्य चौधरी (मशिडी), श्री.अशोि पाटील (भाांडूप पजश्चम), 
श्री.सुननल मशांदे (िरळी), श्रीमती तपृ्ती सािांत (िाांदे्र पिूच), श्री.अतुल भातखळिर 
(िाांहदिली पूिच), श्री.शरददादा सोनाि े (र्ुन्फ्नर) :  सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मुींबई उपनगरातील मालाड पजश्चमेकडील मलींक्रकीं गरोड या पररसरातील भूमी 
क्लामसक या खासगी विकासकाच्या गहृ प्रकल्पाच्या भूखींडाच्या मालमत्ता 
परकािर शासनाचे नाि नोंिविण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सिर भूखींड उपनगर जजल्हाधिकाऱ्याींनी ताब्यात घेण्याची कायमिाही 
सुर केल्यामुळे या गहृ प्रकल्पातील २५७ रदहिाश्याींना घरे ररक्त करण्यासाठी 
उपनगर जजल्हाधिकाऱ्याींनी नो्ीसा बजािल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, विस्थावपत होणाऱ्या २५७ रदहिाश्याींबाबतच्या ननणमयाची 
सद्यजस्थती काय आहे, 



39 

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकशीच्या अनषुींगाने शासनाच्या भूखींडािर गहृ प्रकल्प उभारन 
रदहिाश्याींची फसिणकू करणाऱ्या विकासकािर शासनाने कोणती कारिाई केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) तहमसलिार, बोरीिली ि नगर भूमापन अधिकारी, मालाड या कायामलयाींनी 
सींयुक्तपणे भूमम क्लामसक सहकारी गहृननमामण सींस्था ि त्यातील २५७ सिननका 
िारकाींना दिनाींक २५.२.२०१६ रोजी सिननका खाली करणेबाबत नो्ीसा बजािल्या 
आहेत. 
(३), (४) ि (५) प्रस्ततु प्रकरण एकूण २५७ सिननका िारकाींना सुनािणीची सींिी 
जजल्हाधिकारी , मुींबई उपनगर याींनी िेऊन , दिनाींक १३.४.२०१५ रोजी आिेश 
पारीत केले आहेत. या अनुषींगाने विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग याींच्याकड े
अवपल िाखल करण्यात आले असून सिर प्रकरण सुनािणीसाठी प्रलींबबत आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

िामशेत गािाच्या हद्दीतील र्ुना मुांब -पु े महामागाचलगत  
अनधधिृतप े उत्खनन होत असल्याबाबत 

(३६) *  ४१३१९   अॅड.गौतम चाबुि्िार (वपांपरी), श्री.सांर्य (बाळा) भेगड े
(मािळ) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) कामशते गािाच्या हद्दीतील जनुा मुींबई-पुणे महामागामलगत अनधिकृतपणे 
उत्खनन होत असल्याचे ननिशमनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, पािसाळयात अनतिषृ्ी झाल्यास या अनतिषृ्ीमुळे ही पोखरलेली 
्ेकडीची िरड कोसळली तर एकाच िेळी मुींबई- पुणे महामागम, कामशते- साींधगसे 
रस्ता ि लोहमागम बींि होऊन नागरीकाींचे जीि िोक्यात येऊ शकतात, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास चौकशीच्या अनषुींगाने अनधिकृत उत्खनन करणाऱ्याींिर कोणती 
कारिाई करण्यात आली िा येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथराि खडसे : (१) अशी बाब ननिशमनास आलेली नाही. 
(२) प्रश्नािीन दठकाणी िरड नसून पूिी झालेले उत्खनन नतरक्या स्िरपाचे 
असल्यामुळे िरड कोसळण्याचा प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(३) ि (४) मौजे कामशते येथील ग् नींबर १७ मिून १०० ब्रास मुरम 
उत्खननाची परिानगी नोव्हेंबर, २०१४ मध्ये िेण्यात आली होती. सींबींधित 
परिानािारकाने केलेल्या उत्खननाची तपासणी केली असता, त्याींनी ४७३ ब्रास 
जािा मुरमाचे उत्खनन केल्याचे ननिशमनास आल्यािरन सींबींधितास िींडाची नो्ीस 
बजािण्यात आली आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

र्ळिोट (ता.जर्.लातूर) येथील शेतिऱ याांना पीिविमा न ममळाल्याबाबत 
  

(३७) *  ४२६६८   श्री.त्रयांबिराि मभसे (लातूर ग्रामी ), श्री.अ्लम शेख (मालाड 
पजश्चम), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), श्री.विर्य िडटे्टीिार (रम्हपूरी) :   
सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) जळको् (ता.जज.लातूर) येथील ३१० शतेक-याींनी दिनाींक २६ जानेिारी, २०१६ 
(प्रजासतताक दिनी) आत्मिहन करण्याचा इशारा सींबींधित जजल्हाधिकाऱ्याींना दिला 
असल्याचे दिनाींक १३ जानेिारी, २०१६ रोजी िा त्यासुमारास ननिशमनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त शतेकऱ्याींनी सन २०१४ मध्ये खरीप हींगामासाठीचा 
पीकविमा स््े् बँकेच्या हैिराबाि जळको् शाखेत उतरविला होता परींत ू
प्रशासनाच्या चुकीमुळे या शेतकऱ्याींना पीकविमा आजतागायत ममळाला नसल्याने 
त्याींनी सींबींधित तहमसलिाराींकड े ररतसर तिार नोंिविली होती मार अद्यापही 
उधचत कायमिाही करण्यात आली नसल्याने या शेतकऱ्याींनी उक्त ननणमय घेतला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने सींबींधिताींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथराि खडसे : (१) जळको् ता.जज.लातूर येथील ३०२ शतेकऱ्याींनी 
प्रजासत्ताक दिनी आत्मिहन करण्याचा इशारा सींबींिीत जजल्हाधिकाऱ्याींना दिला 
होता, हे खरे आहे, 
(२) खरीप हींगाम २०१४-१५ मध्ये जळको् तालुक्यातील ३०२ शेतकऱ्याींनी स््े् 
बँक ऑफ हैद्राबाि, शाख जळको् येथे खरीप वपक विम्याचा हप्ता भरन पीक 
विमा योजनेत सहभाग घेतला होता. परींत ु सिर बकेँने डडक्लेरेशन फॉमम, 
घोषणापरक विदहत मुितीत भारतीय कृवष विमा कीं पनीला सािर न केल्यामुळे 
सींबींधित शेतकऱ्याींना अद्याप नकुसान भरपाई ममळालेली नाही. यासींिभामत 
भारतीय कृवष विमा कीं पनीमाफम त, राज्य शासनाच्या मान्यतेने सुिाररत प्रस्ताि 
केद्र शासनास सािर करण्यात आलेला असून तो प्रलींबबत आहे. सिर प्रस्तािाला 
मान्यता ममळाल्यानींतर नकुसानभरपाई िा्पासींिभामत उधचत कायमिाही करण्यात 
येईल. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

रोहा, मुरुड,तळा खाडीपट्यात ि अांबा नदीच्या र्ाांभूळटेप (जर्.रायगड) 
भागात अिैधररत्या रेतीचा उपसा होत असल्याबाबत 

(३८) *  ४४५९८   श्री.भरतशेठ गोगािले (महाड), श्री.सुभाष उफच  पांडडतशेठ 
पाटील (अमलबाग), श्री.धैयचशील पाटील (पे ) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) रायगड जजल््यातील रोहा, मुरड, तळा खाडीपट्यात अिैि रेती उत्खनन ि 
चोरा्ी िाहतकू मोठया प्रमाणात सुर असल्याचे नुकतेच माहे जानेिारी, २०१६ 
मध्ये िा त्यािरम्यान ननिशमनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) तसेच, अींबा निीच्या जाींभूळ्ेप (जज.रायगड) भागात अििैररत्या रेतीचा 
उपसा होत असल्याने जममनीची प्रचींड प्रमाणात िपू होत असल्याने भातासह 
कडिान्याच्या वपकाींचेही प्रचींड प्रमाणात नकुसान झाल्याचे नुकतेच माहे जानेिारी, 
२०१६ मध्ये िा त्यािरम्यान ननिशमनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यात मुख्यत: कुीं डमलका याींसह काींडणे खाडी खाडीपट्यात 
अिैिररत्या सक्शन पींपाच्या सहाय् याने रेतीचे उत्खनन करण्यात येत असल्याने 
शासनाचा लाखोचा महसूल बडुत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, सिर अिैिररत्या सुर असलेला रेतीचा उपसा तात्काळ 
थाींबविण्याबाबत जाींभूळ्ेप येथील शेतकऱ्याींनी शासनाकड े ननिेिनाद्िारे मागणी 
केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(६) असल्यास, चौकशीच्या अनषुींगाने रेती उपसा करणाऱ् याींिर शसनाने कोणती 
कारिाई केली िा करण् यात येत आहे, 
(७) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) रायगड जजल््यातील रोहा ि मुरड या तालुक्यातील 
खाडीपट्टयात रेतीच्या अिैि उत्खनन ि िाहतकूीची काही प्रकरणे दृष्ोत्पत्तीस 
आली आहेत. 
(२), (३), (४), (५) ि (६) अींबा निीच्या जाींभूळ्ेप भागामध्ये रेती उपसा होत 
असल्याबाबत ि त्यामुळे बाींिबींदिस्ती खचनू शेतीमध्ये खारेपाणी मशरन वपकाींचे 
नुकसान होत असल्याबाबतची तिार माहे मे २०१५ मध्ये प्राप्त झाली. सिर 
तिारीच्या अनषुींगाने मौजे गाींिे ि चोळे, ता. पेण या दठकाणी अचानक तपासणी 
करन, ३६ ब्रास िाळू ि  ४१ होडया जप्त करण्यात आल्या ि  सिर प्रकरणी 
पोलीसात गुन्हा िाखल करण्यात आला आहे. जप्त केलेल्या िाळूसाठ्याचा 
मललाि करन प्राप्त रक्कम रपये ९८,०००/- शासनजमा करण्यात आली आहे. 
वपकाींच्या नकुसानीबाबतच्या तिारीच्या अनषुींगाने तहमसलिार पेण याींच्यास्तरािर 
कायमिाही सुर आहे. 
(७) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

ि ी (जर्.यितमाळ) शहरातील अिधै िाहतूि थाांबविण्याबाबत 

(३९) *  ४८११७   श्री.सांजर्िरेड्डी बोदिुरिार (ि ी) :   सन्माननीय पररिहन 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) िणी शहरात (जज.यितमाळ) पररिहन महामींडळाच्या बसस्थानकापासून २०० 
मी्र पररसरातनू कोणत्याही िाहनाला पाक्रकंग करन प्रिासी घेता येत नसल्याचा 
ननयम असतानाही   ननयम मोडून बसस्थानकालगतच अिैि िाहनाींनी खाजगी 
िाहतूक सुर केल्याचे माहे जानेिारी, २०१६ मध्ये िा त्यािरम्यान ननिशमनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, हे अिैि िाहतूकिार बसस्थानकातनू सुध्िा एस.्ी.चे प्रिासी 
पळिून नेत असल्याचे पोलीस ि उपप्रािेमशक पररिहन विभागाच्या ननिशमनास 
येऊन िेखील त्याींच्यािर कारिाई केली जात नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या अििै िाहतुकीचा पररणाम एस.्ी. विभागािर होत आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी अिैि िाहतकू करणाऱ्याींिर तातडीने कारिाई करन 
ही अिैि िाहतूक थाींबविण्याबाबत शासनाने कोणती कायमिाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
श्री. हदिािर रािते : (१), (२), (३) ि (४) िणी शहरात (जज.यितमाळ) एस.्ी. 
च्या बसस्थानकापासून २०० मी्र पररसरात अिैि प्रिासी िाहतकू करताना 
ननिशमनास आले आहे. एस.्ी. महामींडळाच्या बसस्थानकापासून २०० मी्रच्या 
पररसरात िाहतकू करणाऱ्या िाहनाींिर िायिेुग पथकाद्िारे कारिाई करण्यात येते, 
सिर अिैि प्रिासी िाहतकुीमुळे एस.्ी.महामींडळािर काही प्रमाणात पररणाम 
होत आहे. अिैि प्रकरणी िाहतुकीला आळा घालण्याकररता उप प्रािेमशक पररिहन 
कायामलय, यतिमाळ याींच्यातफे िारींिार तपासणी मोदहमा राबविण्यात येतात. 
माहे जानेिारी, २०१६ मध्ये केलेल्या कारिाईची मादहती खालीलप्रमाणे आहे. 
िोषी 
िाहने  

परिाना 
ननलींबन 

नोंिणी ननलींबन 
 

तडजोड शुल्क िसुली 
 

२२४ ४ २३ र. १,०४,०००/- 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

विदभाचतील शतेिऱ याांना विदभच मसांचन वििास िायचिम अांतगचत  
हठांबि ि तुषार सांच खरेदीसाठीचे अनदुान न ममळाल्याबाबत 

(४०) *  ४१६०२   डॉ.सांर्य रायमुलिर (मेहिर), श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), 
डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.हषचिधचन सपिाळ (बलुढा ा) :  सन्माननीय 
िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) वििभामतील शेतकऱ् याींना सूक्ष्म मसींचन योजनेचा लाभ ममळािा याकररता वििभम 
मसींचन विकास कायमकम सुर करण्यात आला, परींत ुया योजनेअींतगमत शतेकऱ् याींना 



44 

दठींबक ि तषुार सींच खरेिीसाठी िेण्यात येणारे अनुिान गत िोन िषामपासून कृवष 
विभागाकड ेप्रलींबबत असल्याचे नकुतेच ननिशमनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, बुलढाणा जजल्हयातील २८ हजार १७६ शतेक-याींचे एकूण ८७ को्ी 
८१ लाख रपये शासनाकड ेथक्रकत आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) तसेच या योजनेअींतगमत शतेक-याींनी अगोिर पूणम रक्कम िेऊन सींच विकत 
घेतल्यानींतर अनिुानासाठी प्रस्ताि सािर करण्याच्या योजनेतील नव्या अ्ीमुळेही 
शेतकरी कजमबाजारी झाले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकशीअींती सिरचे अनिुान तातडीने िेण्याबाबत तसेच या 
योजनेतील अ्ी मशधथल करण्याबाबत शासनाने कोणती कायमिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) नाही. पिूम सींमती िेण्यात आलेले सन २०१४-१५ या 
िषामतील र.४३.२६  को्ी एिढ्या रक्कमेचे प्रस्ताि माचम, २०१५ अखेर प्रलींबबत 
होते. सिर प्रकरणे ननकाली काढण्यासाठी नोव्हेंबर, २०१५ मध्ये ननिी उपलब्ि 
करन िेण्यात आला आहे. 
(२) हे खरे नाही. पूिम सींमती दिलेले बुलढाणा जजल््यातील कोणतेही प्रस्ताि 
प्रलींबबत नाहीत. पूिम सींमती दिलेली नसताना शेतकऱ्याींनी परस्पर सुक्ष्म मसींचन 
बसिनू घेतलेल्या शेतकऱ्याींच्या अनिुानाची रक्कम शासनाकड ेप्रलींबबत आहे असे 
म्हणता येणार नाही. 
(३), (४) ि (५) सन २०११-१२ पयतं पूिम सींमती प्राप्त शेतकऱ् याींच्या िेय 
अनिुानाच्या रक्कमेचे िनािेश शतेकऱ्याींमाफम त कीं पनीस िेण्यात येत होते.  तथावप, 

सन २०१२-१३ पासून गैरव्यिहार ्ाळणे ि योजनेच्या अींमलबजािणीत अधिक 
पारिशमकता आणण्याच्या दृष्ीकोनातून  अनिुानाची  रक्कम  थे् सिम पिूमसींमती  

प्राप्त शेतकऱ्याींच्या बकँ खात्यािर जमा करण्यात येते. वििभामतील पिूमसींमती 
दिलेल्या सिम प्रकरणाींसाठी नोव्हेंबर, २०१५ मध्ये ननिी उपलब्ि करण्यात आला 
आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
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पारोळा (जर्.र्ळगाांि) तालुक्यातील नदीपात्रात िाळू  
व्यािसायीि िाळू चोरी िरीत असल्याबाबत 

(४१) *  ४०११३   श्री.गुलाबराि पाटील (र्ळगाि ग्रामी ) :   सन्माननीय 
महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) पारोळा, अमळनेर, िुळे, मालेगाि तालुक्यातील अनेक िाळु व्यािसानयक 
पारोळा (जज.जळगाींि) तालुक्यातील निीपारात िाळू चोरी करीत असल्याचे 
ननिशमनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, िाळूच्या अििै केलेल्या साठयासींिभामत पींचनामे करन सींबींधिताना 
नोद्सा बजािण्याचे आिेश प्रभारी तहमसलिार याींनी माहे जानेिारी, २०१६ मध्ये 
िा त्यािरम्यान दिले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे, 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनुषींगाने िाळू व्यािसानयकाींिर शासनाने कोणती 
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) पारोळा तालुक्यातील िाळूच्या अिैि उत्खनन 
िाहतुकीस आळा घालण्यासाठी गठीत केलेल्या पथकाने सन २०१५-१६ मध्ये 
पारोळा तालुक्यात िाळूचे अिैिररत्या उत्खनन ि िाहतुक करणाऱ् या 
व्यक्तीींविरध्ि एकूण ८९ प्रकरणाींत सुमारे र.११.६५ लाख एिढा िींड िसूल केला 
आहे. सिर व्यक्ती परोळा तालुक्यातील आहेत. 
(२), (३), (४) ि (५) डडसेंबर, २०१५ मध्ये पारोळा शहरातील बाींिकामाच्या 
दठकाणी असलेल्या िाळूसाठ्याची पाहणी केली असता ६ व्यक्तीींनी िाळूचा अििै 
साठा केल्याचे ननिशमनास आले. त्यानुसार २ प्रकरणात िींडात्मक कारिाई 
करण्यात आली असून, उिमररत प्रकरणात सींबींधिताींकडून म्हणणे घेऊन पढुील 
कारिाई करण्याची तजविज ठेिली आहे. 

----------------- 
राहेर, हु्सा (ता.नायगाि,जर्.नाांदेड) पररसरात गोदािरी नदीच्या पात्रातून 

अिैधररत्या िाळूचा उपसा होत असल्याबाबत 

(४२) *  ४६५०९   श्री.हेमांत पाटील (नाांदेड दषि ), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड 
उत्तर) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) राहेर, हुस्सा (ता.नायगाि, जज.नाींिेड) पररसरातील िाळू िक्के असलेल्या 
पररसरात िाळू माक्रफया रारी गोिािरी निीच्या पारातून अिैिररत्या िाळूचा 
उपसा करन ननयोजजत स्थळी त्या िाळूची साठिणकू करीत असल्याचे नुकतेच 
माहे जानेिारी, २०१६ मध्ये िा त्यािरम्यान ननिशमनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल्यास, दििस रार बेसुमार सुर असलेल्या िाळूच्या तस्करीमुळे शासनाचा 
लाखो रपयाींचा महसूल बुडत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनषुींगाने िाळू माक्रफयाींिर ि त्याींना मित करणाऱ्या 
अधिकाऱ्याींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२), (३) ि (४)  नाींिेड जजल््यातील नायगाि 
तालुक्यात  िाळूचा अिैिररत्या उपसा करन ननयोजजत स्थळी त्या िाळूची 
साठिणकू करीत असल्याचे ननिशमनास आले नाही. तथावप, िाळूच्या अििै 
िाहतूकीची काही प्रकरणे दृष्ोत्पत्तीस आलेली आहेत. 
    गौण खननजाच्या अिैि उत्खनन ि िाहतकूीस आळा घालण्यासाठी नाींिेड 
जजल््यात तालुका स्तरािर भरारी पथके गठीत करण्यात आली आहेत. नायगाि 
तालुक्यातील भरारी पथकाने सन २०१५-२०१६ या िषामत गौण खजजनाच्या अिैि 
िाहतूकीच्या ९७ िाहनािर िींडात्मक कारिाई करन, रपये ८,२७,०००/-  एिढी 
रक्कम िसूल केली आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
रत्नाधगरी जर्ल््यातील शेतिऱयाांना णांबा निुसान भरपा  देण्याबाबत 

  

(४३) *  ४४०५७   श्री.रार्न साळिी (रार्ापूर), श्री.िैभि ना ि (िुडाळ), 
श्री.भा्िर र्ाधि (गुहागर) :   सन्माननीय पुनिचसन ि मदत िायच मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  रत्नाधगरी जजल््यात माहे फेब्रिुारी आणण माचम, २०१५ मध्ये िा त्यािरम्यान 
अिेळी पाऊस पडल्यामुळे आींबा बागायिाराींना भरपाई पो्ी ९५ को्ीचा ननिी 
मींजूर असताींनाही अद्यापी जजल््यातील ४० हजार ६५६ शेतकरी नकुसान 
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भरपाईपासून िींधचत असल्याचे नकुतेच माहे जानेिारी, २०१६ मध्ये िा 
त्यािरम्यान ननिशमनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, निा आींबा हींगाम सुर व्हायला आला तरी मागील नुकसान 
भरपाई अद्यापी लाभार्थयांना न ममळण्याची कारणे काय आहेत 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून 
आले, 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनषुींगाने आींबा नकुसान भरपाई तात्काळ शेतकऱ्याींना 
िेण्याबाबत शासनाने कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत  ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) हे खरे नाही. 
(२) ि (३) सहदहस्सेिाराींचे बँकखाते िमाींक उपलब्ि नाहीत/सामाईक 
खातेिार/त्यामिील सहदहस्सेिार बाहेरगािी असणे/मयत खातेिार/हरकती इ. 
कारणामुळे विलींब झालेला आहे. 
(४) शासन पररपरक दि.२१/१२/२०१५ अन्िये कोकण विभागातील आींबा, काज ू
वपकाच्या नुकसानीसाठी मितीचे िा्प करण्यामध्ये येत असलेल्या अडचणी िरू 
करण्यासाठी कायमिाही सुर आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

तुभे (निी मुांब ) येथे दगडखा  बांद िरुन अन्फ्य 
व्यिसाय चालविण्यात येत असल्याबाबत 

  

(४४) *  ४५१९७   श्री.रार् पुरोहहत (िुलाबा), श्री.र्यांत पाटील (इ्लामपूर), 
श्री.सुधािर देशमुख (नागपूर पजश्चम), श्री.अतलु भातखळिर (िाांहदिली पूिच), 
श्री.सुधािर िोहळे (नागपूर दषि ), श्री.िृष्ट् ा खोपड े (नागपूर पिूच), श्री.वििास 
िुां भारे (नागपूर मध्य) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) तुभे (निी मुींबई) नाक्याजिळील सव्हे ि. ३७६ ि ३७७ िरील जागा 
िगडखाणीसाठी दिली असताना येथे िगडखाण बींि करन अन्य व्यिसाय सुर 
असल्याचे माहे जानेिारी, २०१५ मध्ये िा त्यािरम्यान ननिशमनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले ि तद्नसुार िगड खाणीच्या 
जागेिर अन्य इतर उद्योग करणाऱ्या सींबींधिताींिर शासनाने कोणती कारिाई 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) अशी बाब जानेिारी, २०१६ मध्ये ननिशमनास आली. 
(२) ि (३) खननपट्टािारकाने सिर जागेिरील िगडखाण बींि करन सिर जागत 
डाींबर प्लॅ् ि पेिर ब्लॉक बनविण्याचा व्यिसाय अनिुमे माहे मे, २०१५ ि माहे 
ऑगस््, २०१५ मध्ये चालू केल्याचे आढळून आले आहे. सिर प्रकरणी खननपट्टा 
आिेशातील अ्ी ि शतीनुसार शतमभींगाखाली कारिाई करन जममन शासनजमा 
करण्याची कायमिाही करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

िाळम्मािाडी धर ाच्या  (जर्.िोल्हापूर) िेत्रातील ्थलाांतररत  
प्रिल्पग्र्ताांच्या सम्या सोडविण्याबाबत 

(४५) *  ४६४९२   श्री.अममत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.जर्तेंद्र णव् हाड (मुांरा 
िळिा) :   सन्माननीय पनुिचसन ि मदत िायच मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापूर येथील शेकडो गािाींची तहान भागविण्यासाठी उभारण्यात आलेल्या 
काळम्मािाडी िरणाच्या क्षेरातील स्थलाींतररत गािाींच्या िसाहतीमध्ये कोणत्याही 
प्रकारच्या मुलभूत सोयीसुवििा नसल्याप्रकरणी येथील ग्रामस्थाींनी जजल्हाधिकारी 
कायामलयासमोर अनेकिा उपोषणे केलेली असून जानेिारी, २०१५ च्या पदहल्या 
आठिडयात तसेच यापिूी िारींिार मा. मुख्यमींरी, मा.पुनिमसन मींरी, तसेच 
जजल्हाधिकारी, कोल्हापूर याींचेकड ेमागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी प्रकल्पग्रस्थाींनी केलेल्या मागण्याींचे थोडक्यात 
स्िरप काय आहे, 
(३) असल्यास, सिर प्रकरणी सुमारे ३५ िषामपासून न्यायाच्या प्रनतक्षते असलेल्या 
प्रकल्पग्रस्ताींच्या समस्या सोडविण्याबाबत शासनाने कोणती कायमिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथराि खडसे : (१) अींशत: खरे आहे. 
     सिरच्या प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्ताींच्या सींघ्नेने ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये 
जजल्हाधिकारी, कोल्हापूर याींना मागण्याींचे ननिेिन दिले आहे. 
(२) नागरी सुवििाींसाठी अनुिान, भूसींपािन मोबिला, प्रकल्पग्रस्त प्रिगामतनू 
नोकरी, ७/१२ िरी नोंिी िरुस्त करणे या स्िरपाच्या प्रकल्पग्रस्ताींच्या प्रमुख 
मागण्या आहेत. 
(३) मागणी ननहाय िस्तजुस्थती तपासून आिश्यक ती उपाययोजना करण्याची 
कायमिाही प्रगतीपथािर आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

िोरपना (जर्.चांद्रपूर) तालुक्यातील िृषि र्ममनी  
व्यिसानयिाांिडून अिृषि िेल्याबाबत 

(४६) *  ४६३४३   अॅड.सांर्य धोटे (रार्ूरा) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) कोरपना (जज.चींद्रपूर) तालुक्यातील कृषक जममनी सन १९९० ते २०१४ या 
कालाििीत एका व्यिसानयकाकडून अकृष केल्याचे माहे डडसेंबर, २०१५ च्या 
शेि्च्या आठिडयात ननिशमनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सव्हे िमाींक ननहाय ले-आऊ् ि शतेजममनीिर बेकायिेशीर 
बाींिकाम झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनुषींगाने बेकायिेशीर व्यिहार करणाऱ्या 
व्यिसानयकािर ि त्याींना मित करणाऱ्या अधिकाऱ्याींिर कोणती कारिाई 
करण्यात आली िा येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२), (३), (४) ि (५) महाराषर जमीन महसूल 
सींदहता, १९६६ मिील कलम ४२ ि ४४ मध्ये जममनी अकृवषक उपयोगासाठी 
परिानगी िेण्याबाबत तरतिूी आहेत. त्यानुसार जजल्हाधिका-याींकडून कृवषक 
जममनीच्या अकृवषक िापर करण्याबाबतची परिानगी िेण्याबाबत प्रकरणपरत्िे 
कायमिाही करण्यात येते. सन १९९० ते २०१४ या कालाििीत ता.कोरपना, जजल्हा 
चींद्रपूर येथील अनेक कृवषक जममनीींच्या अकृवषक िापरासाठी सक्षम महसूल 
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प्राधिका-याकडून अकृवषक परिानग्या िेळोिेळी िेण्यात आलेल्या आहेत. 
विनापरिाना अकृवषक िापर केल्याचे आढळल्यास क्रकीं िा अकृवषक परिानगी प्राप्त 
जममनीिर अनधिकृतररत्या बाींिकाम केल्याचे आढळल्यास सींबींधिताविरध्ि कलम 
४५ अनुसार कायमिाही करण्यात येते. अनधिकृत बबनशेती प्रकरणे शोिनू 
त्यासींिभामत ननयमानुसार कारिाई करण्याबाबत महाराजस्ि अमभयानाअींतगमत 
क्षेरीय अधिका-याींना सुचना िेण्यात आलेल्या आहेत. 

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

बीड जर्ल््यातील िापूस उत्पादि शेतिऱयाांना  
णधथचि मदत ममळण्याबाबत 

  

(४७) *  ४४९६७   अॅड.भीमराि धोंड े (णष्ट्टी), श्री.लक्ष्म  पिार (गेिरा ) :   
सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) बीड जजल््यात सुमारे ७.७७ लक्ष हेक््रमध्ये कापूस लागिड करणारा शेतकरी 
प्रनतकूल हिामान ि अल्प पजमन्य यामुळे आधथमक सींक्ात सापडला आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, कापसू उत्पािक शेतकऱ्याींना उत्पािन खचामपेक्षा कमीभाि ममळाला 
असल्याने त्याला अनिुान िेण्याचा प्रस्ताि शासनाच्या विचारािीन आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर प्रस्तािाची तातडीने अींमलबजािणी करन कापूस उत्पािक 
शेतकऱ्याींना आधथमक मित िेण्याबाबत शासनाने कोणती कायमिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

(उत्तर णले नाही.) 
----------------- 

  

किन्फ्हीर्िादे (ता.राळेगाांि, जर्.यितमाळ) येथील रेती र्ाटािरुन 
अिैध रेती त्िरी होत असल्याबाबत 

(४८) *  ४५९८९   प्रा.अशोि उ िे (राळेगाि), श्री.सांजर्िरेड्डी बोदिुरिार 
(ि ी) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) झुल्लर, मुिापुर, पाडी (ता.राळेगाींि, जज.यितमाळ) या घा्ाचा मललाि 
होण्यापूिीच त्या घा्ािरन सरामसपणे रेती तस्करी होत असल्याचे दिनाींक १० 
जानेिारी, २०१६ रोजी िा त्यासुमारास ननिमशनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, रेती उपसाकड ेसींबींधित अधिकाऱ्याींच्या िलुमक्षक्षतपणामुळे शासनाचा 
लाखो रपयाचा महसुल बुडत असून तसेच निीपारामध्ये दठकदठकाणी उपसामुळे 
खडड ेपडले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनषुींगाने रेती उपसाकड े िलुमक्ष करणाऱ्या सींबींधित 
अधिकाऱ्याींिर शासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) ि (२) असे ननिशमनास आले नाही. 
(३) ि (४) राळेगाि तालुक्यातील मौजे सूिापूर या िाळूग्ाचा मललाि झाला 
असून, सींबींधित मललाििारकाने सिर िाळूग्ातनू दिनाींक ०९.०१.२०१६ पासून 
िाळूचे उत्खनन सुर केले आहे. 
     यितमाळ जजल््यातील राळेगाि तालुक्यात गौण खननजाच्या अिमि 
उत्खननास आळा घालण्यासाठी गदठत केलेल्या पथकाने ऑक््ोंबर, २०१५ ते 
डडसेंबर, २०१५ या कालाििीत िाळूच्या अििै उत्खननाच्या ४६ प्रकरणात र. 
५,४४,९८०/- एिढा िींड िसुल केला आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
िुडाळ (जर्.मसांधुदगूच) शहरात र्रािरुन ि र्राच्या बार्नेू  

र्ा ाऱया विद्यतु ताराांना िोटीांग िरण्याबाबत 

(४९) *  ४३४९०   श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.जर्तेंद्र णव् हाड (मुांरा िळिा), 
श्री.सुरेश लाड (िर्चत), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), 
श्री.अिधतू तटिरे (श्रीिधचन) :   सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) कुडाळ (जज.मसींिुिगूम) शहरात महावितरणाने घराजिळून िा घरािरन 
जाणाऱ् या विद्यतु ताराींना को्ीींग न केल्याने मशिाजीनगर भागात बाींिकाम 
करणाऱ्या एका कामगाराींचा विजेच्या ताराींना स्पशम होऊन  मतृ्यू झाल्याची घ्ना 
माहे जानेिारी, २०१६ च्या पदहल्या सप्ताहात ननिशमनास आली, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनामाफम त चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
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(३) असल्यास, चौकशीच्या अनषुींगाने मतृ्यू झालेल्या कामगारास महावितरणा 
माफम त कोणती अधथमक मित िेण्यात आली िा येत आहे, 
(४) तसेच कुडाळसह मसींििुगूम जजल््यात घराजिळून ि घरािरन गेलेल्या विद्युत 
ताराींना को्ीींग करणेबाबत महावितरण कोणती कायमिाही करणार आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे  आहे. सिरची घ्ना दिनाींक ३०.१२.२०१५ 
रोजी  ननिशमनास आली. 
(२) सिर प्रकरणी विद्यतु ननरीक्षक, रत्नाधगरी याींनी चौकशी केली आहे. 
(३) सिर प्रकरणी महावितरण कीं पनीचा िोष नसल्याने महावितरण कीं पनीकडून 
आधथमक मित िेण्यात आली नाही.परींतु त्यास सींबींधित ठेकेिार जबाबिार 
असल्याने विद्यतु ननरीक्षक मसींििुगूम याींनी दिनाींक १२.२.२०१६ अन्िये कारणे 
िाखिा नो्ीस बजािली आहे. सींबींधित घरमालक ि ठेकेिारास नुकसान 
भरपाईकररता दिनाींक २२.२.२०१६ रोजी पर दिले आहे. बाींिकाम ठेकेिार श्री. 
दिलीप परशुराम माींजरेकर याींनी मयत श्री. पुींडमलक खेमप्पा राठोड याींची पत्नी 
श्रीमती. सोनाबाई पुींडमलक राठोड याींना र. ६५०००/- अपघातानींतर रोख स्िरपात 
दि. १८.०१.२०१६ रोजी र. ३५,०००/- ि बॅंक ऑफ बडोिा शाखा कुडाळ बकेँचा 
िनािेश ि. ००००७२ र. ५००००/- असे एकूण र.१,५०,०००/- इतकी नकुसान 
भरपाई दिलेली आहे. 
(४) सिरची घ्ना दिनाींक ३०.१२.२०१५ रोजी झाल्याचे ननिशमनास आली. सिर 
दठकाणी इमारतीचे बाींिकाम चालू होते. नविन बाींिकाम करणाऱ्याींने िादहनीपासून 
सुरक्षक्षत अींतर राखनू बाींिकाम करणे आिश्यक होते परींतु याप्रकरणी बाींिकाम 
करणाऱ्या जागा मालकाींकडून अशा प्रकारची खबरिारी घेण्यात आलेली नाही.  ि 
िोकािायकररत्या िीज िादहनीच्या शेजारी बाींिकाम करण्याचा प्रयत्न केला. 
सींबींधित जागा मालकाने िीज िादहनी सुरक्षक्षत अींतरािर स्थलाींतरीत करे- पयमत 
बाींिकाम स्थधगत करण्याची सूचना दिनाींक १७.११.२०१५ रोजी लेखी स्िरपात 
िेण्यात आली होती. मसींििुगूम जजल्हयात घराजिळून ि घरािरन गेलेल्या 
िोकािायक विद्यतु तारा सुरक्षक्षत अींतरािर स्थलाींतरीत करण्यासाठी महावितरण 
कीं पनीने  अींिाजपरके तयार करन मींजुरीसाठी जजल्हा ननयोजन ि विकास 
सममतीकड ेसािर केली आहेत. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  ----------------- 
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रत्नपुरी (ता.इांदापूर, जर्.पु े) विभागातील र्ममनी िरार 
पध्दतीांनी उद्योगपतीांना हदल्याबाबत 

(५०) *  ४३१९३   श्री.बाबरुाि पाच े (मशरुर) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य शतेी महामींडळाच्या खींडकरी शतेकऱ्याींना पूणमपणे जममनीींचे िा्प 
झालेले नसताींना महामींडळाच्या अधिकाऱ्याींनी काही मोठया उद्योगपतीींना करार 
पध्ितीींनी जममनी िेण्याचे प्रकार शेती महामींडळाच्या रत्नपुरी (ता.इींिापुर, 
जज.पुणे) या विभागात दिनाींक ७ डडसेंबर, २०१५ रोजी िा त्यासुमारास ननिशमनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, २२०० एकर क्षेराचे िा्प करणे आिश्यक असताींना कालव्या 
नजजकची ि चारा उत्पािनास योग्य असलेली मोठया प्रमाणात जममन कराराने 
उद्योगपतीींना िेण्यात आली आहे हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या बाबतच्या ननवििा ऑनलाईन पध्ितीने आिश्यक असताींना ि 
तशा सुचना राज्य शासनाकडून िेण्यात आलेल्या असताींना हा ननकष बाजुला 
ठेऊन ननिीिा काढण्यात आल्या, हे खरे आहे काय,  
(४) असल्यास,उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकशीच्या अनुषींगाने शासनाने कोणती कायमिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२),  (३) महाराषर राज्य शतेी महामींडळाच्या 
रत्नपुरी मळयातील माजी खींडकरी अथिा त्याच्या कायिेशीर िारसाींना िा्प 
कराियाचे सींपूणम २२४० एकर १८ गुींठे क्षेर शेती महामींडळाने जजल्हाधिकारी, पुणे 
याींना उपलब्ि करन दिले आहे. खींडकऱ्याींना िेय क्षेर िगळता रत्नपूरी मळयात 
मशल्लक रादहलेले २९३३ एकर क्षेर सींयुक्त शेतीसाठी कराराने िेण्याकररता ननवििा 
प्रक्रिया राबविण्यात येिनू सिर ननवििा प्रक्रियाद्िारे २११३ एकर क्षेरासाठी 
उच्चतम िेकार िेणाऱ्या १४ ननवििा िारकाींच्या ननवििा मींजूर करण्यात आल्या 
आहे. 
(४), (५), ि (६) शेती महामींडळाच्या रत्नपुरी मळयातील जममनीच्या सींयुक्त शेती 
कराराबाबत प्राप्त तिारीच्या अनषुींगाने विभागीय आयकु्त, पुणे याींच्याकडून 
अहिाल मागविण्यात आलेला आहे. सिर अहिाल प्राप्त झाल्यानींतर पढुील 
कायमिाही करण्यात येईल.  

----------------- 
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हहांगोली जर्ल् ्यातील येलदरी ि मसध्देश्िर प्रिल्पामुळे बाधीत झालेल्या 
गािाांमध्ये नागरी सोयीसुविधा पुरविण्याबाबत 

(५१) *  ४५६२०   श्री.तानार्ी मुटिुले (हहांगोली) :   सन्माननीय पनुिचसन ि 
मदत िायच मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) दहींगोली जजल् ्यातील येलिरी ि मसध्िेश्िर या १९७६ पूिीच्या पा्बींिारे 
प्रकल्पामुळे बािीत झालेल्या पनुिमसीत गािाींमध्ये नागरी सोयीसुवििा पुरविण्याचे 
काम अद्यापही पूणम झाले नाही, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सिरहू गािाींमध्ये सन १९७६ पिूीच्या प्रकल्पातील पुनिमसीत 
गािाींना नागरी सुवििा परुविणे या योजनेअींतगमत, नागरी सोयी सुवििा 
पुरविण्यात याव्यात असे ननिेिन स्थाननक लोकप्रनतननिी याींनी विभागीय 
आयुक्त औरींगाबाि ि जजल्हाधिकारी, दहींगोली याींना माहे नोव्हेंबर, २०१५ मध्ये 
िा त्यािरम्यान दिले आहे हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिरहू गािाींमध्ये आिश्यक नागरी सोयी सुवििा पुरविण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) सिर प्रकल्पाींमुळे बाधित पुनिममसत गािठाणाींत १८ नागरी सुवििाींपकैी 
मुलभुत नागरी सुवििा पुरविण्यात आल्या असून, उिमररत अनतररक्त नागरी 
सुवििा पुरविण्याबाबत कायमिाही करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

किन्फ्हिली (ता.शहापूर,जर्.ठा े) येथील र्ममनीिर  
अनाधधिृतप े इमारत उभारल्याबाबत 

(५२) *  ४१७४६   श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) क्रकन्हिली (ता.शहापूर, जज.ठाणे) येथील सव्हे नीं ४७९,४८७/अ ४८०, ४८४, 
४८६, ४८७/७,४८८ येथील जममनीिर भूखींड ि.२ ि ३ मध्ये अनधिकृतपणे इमारत 
उभारली असल्याने जजल्हाधिकारी याींनी माहे जानेिारी, २०१६ रोजी िा 
त्यािरम्यान विकासकाींिर करणे िाखिा नो्ीस बजािली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
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(३) असल्यास, चौकशीच्या अनषुींगाने इमारतीचे अनधिकृत केलेले बाींिकाम 
ननषकामसत करन बाींिकाम करणाऱ्या विकासकािर कोणती कारिाई करण्यात 
आली िा येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२), (३) ि (४) न.भू.ि. ४७९, ४८७/अ१, ४८०, 
४८१, ४८४, ४८६, ४८७, ४८७/अ ि ४८८ या ममळकती मौजे क्रकन्हिली, 
ता.शहरापूर, जज.ठाणे येथील नसून मौजे शहापूर, ता.शहापूर, जज.ठाणे येथील 
आहेत. सिर ममळकतीस दिलेल्या बबनशेती परिानगी आिेशातील अ्ीचा भींग 
झाल्याचे ननिशमनास आल्याने दिनाींक १२/०१/२०१६ रोजी जजल्हाधिकारी, ठाणे 
याींनी जमीन मालक ि विकासकताम याींना करणे िाखिा नो्ीस बजािली असून 
सिर जममनीिर मींजूर नकाशाप्रमाणे बाींिकाम झाले आहे क्रकीं िा कसे याबाबत 
अमभप्राय सािर करण्याबाबत सहायक सींचालक नगररचना, ठाणे याींना 
जजल्हाधिकारी, ठाणे याींनी कळविले आहे. प्रस्ततु प्रकरणी सिर अहिाल प्राप्त 
झाल्यािर विकासकताम याींचे म्हणणे घेिनू शासनाच्या प्रचमलत िोरणाप्रमाणे 
ननयमानुसार कायमिाही करण्याचे सींकजल्पत आहे. 

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

मुरबाड (जर्.ठा े) तालुक्यातील वििासिाने बेिायदेशीर उत्खनन िेल्याबाबत 
  

(५३) *  ४०७१२   श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्री.रुपेश म् हात्र े (मभिांडी 
पूिच), श्री.अ्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अममत 
साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.ननतेश रा े (ि ििली) :   सन्माननीय महसूल 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मुरबाड (जज.ठाणे) तालुक्यातील साखरे (घारगाि) गािातील सव्र्हे ि. ५२, ५३, 
५४, ५८, ४६/१५ मध्ये उषा बन्सल या विकासकाने बेकायिेशीर उत्खनन 
केल्याप्रकरणी ग्रामस्थाींनी ि कम्युननषठ पक्षाचे कायमकते याींनी जजल्हाधिकारी, 
ठाणे याींना माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये िा त्यािरम्यान ननिेिनाद्िारे तिार केली, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, विकासकाने स्काय विलास बींगलो प्रोजेक्् उभारण्यासाठी महसूल 
विभागाच्या सींगनमताने बेकायिा रेतीचे उत्खनन करन शासनाचा लाखो रपयाींचा 
महसूल बुडविला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, मुरबाड शहर पररसरातील ्ोकािड,े म्हसा ि इतर घा्ाच्या 
पायर्थयाशी डोंगर फोडून भूइमसपा् करण्याचे प्रकार मागील सुमारे २ िषामपासून 
राजरोसपणे सुर आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, साखर (घारगाि) येथे स्कॉय विलास बींगलो प्रोजेक््च्या 
बेकायिेशीर उतखन्नाचा पींचनामा करन तलाठी याींनी महसूल विभागाला 
याबाबतचा अहिालही सािर केलेला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(६) असल्यास, चौकशीच्या अनुषींगाने िोषी असणाऱ्या सींबींधित अधिकारी ि 
विकासकािर काय कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(७) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) मुरबाड तालुक्यातील मौजे साखरे (िारगाींि) 
गािाच्या हद्दीत “स्काय जव्हला” प्रोजेक््च्या मालकाने विनापरिानगी उत्खनन 
केल्याची तिार तहमसलिार मुरबाड याींना दिनाींक ०७/११/२०१५ रोजी प्राप्त झाली 
आहे. 
(२), (३), (४), (५) ि (६) सिर तिारीच्या अनुषींगाने चौकशी केली असता 
“स्काय जव्हला” प्रकल्पाच्या विकासकाने ६८२ ब्रास िगड ि १६० ब्रास मातीचे 
अनधिकृत उत्खनन केल्याचे ननिशमनास आले. त्यानसुार तहमसलिार मुरबाड 
याींनी सिर प्रकरणी रपये ७७,३३,८००/-  एिढ्या रकमेचे िींडाचे आिेश पारीत केले 
आहेत. 
     मुरबाड शहर पररसरातील ्ोकािड,े म्हसा ि इतर घा्ाच्या पायर्थयाशी 
डोंगर फोडून भूईसपा् करण्याचे प्रकार ननिशमनास आलेले नाहीत. 
(७) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

उर  (जर्.रायगड) तालुक्यातील वि्तावपत ि भूममहीन झालेल्या  
शेति-याांना नोिऱ या ि सोयी सुविधा देण्याबाबत 

(५४) *  ४०१४८   श्री.मनोहर भो र (उर ) :   सन्माननीय पनुिचसन ि मदत 
िायच मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) उरण तालुक्यातील (जज.रायगड) ितुूम ग्रामपींचायत हद्दीमिील गािातील 
शेतकऱ् याींच्या ६० ते ७० एकर जमीनी आयओ्ीएल हा प्रकल्प उभारताींना १९९८ 
मध्ये सींपादित करण्यात आल्या आहेत हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, जमीनी सींपादित केल्यामुळे विस्तावपत झालेल्या स्थाननक 
भूममपुराींना या प्रकल्पात कीं पनी प्रशासनाने अद्याप नोकऱ् या ि या गािाींना 
कोणत्याही प्रकारच्या सुवििा दिलेल्या नाहीत हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िुतूम गािातील आयओ्ीएल प्रकल्पासाठी सींपादित केलेल्या ६० 
ते ७० एकर जमीनीमुळे विस्तावपत झालेले ि भूममदहन झालेल्या शेतकऱ् याींना 
नोकऱ् या ि सोयी सुवििा ममळाव्यात यासाठी शेतकरी शासनाकड े ि कें द्र 
शासनाकड े िारींिार अजम विनींत्या, आींिोलने करन न्याय ममळािा अशी मागणी 
करीत आहेत हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, िुतूम गािातील (ता.उरण, जज.रायगड) आयओ्ी बाधित 
प्रकल्पग्रस्त आणण शतेक-याींच्या पनुिमसनासींबींधित विविि मागण्यासींिभामत 
ग्रामपींचायत िुतूम याींनी दिनाींक २८.१२.२०१५ रोजीच्या सुमारास मा. पालकमींरी 
ि सींबींधित विभागाच्या अधिका-याींकड ेननिेिन दिले आहे हे खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त मागण्याींच्या अनषुींगाने शासनाने कोणती कायमिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) अींशत: खरे आहे. 
     उरण तालुक्यातील ितुूम गािासह २७ गािाींच्या जममनी शासनाने निी 
मुींबई प्रकल्पासाठी सींपादित केलेल्या आहेत. 
(२) ि (३) आयओ्ीएल कीं पनीसाठी स्ितींर भूसींपिान झालेले नाही. प्लॉ् नीं.१०१ 
मसडकोने आयओ्ीएल कीं पनीला भाडपेट्टय्ाने दिला आहे. तसेच मसडकोच्या निी 
मुींबई प्रकल्पास महाराषर प्रकल्पाबाधि व्यक्तीींचे पनुिमसन अधिननयम लागू नाही. 
तथावप, आयओ्ीएल कीं पनीने ितुूम गािातील ३० पेक्षा जास्त कामगाराींना 
कीं रा्ी स्िरपात कामािर घेतले आहे. 
(४) ग्रामपींचायत, िुतूम याींनी ितुूम गािातील आयओ्ीएल प्रकल्पबाधिताींच्या 
विविि मागण्याींसिभामत पालकमींरी, रायगड याींना ननिेिन दिले आहे. 
(५) आयओ्ीएल कीं पनीने िुतूम गािातील ३० पेक्षा जास्त कामगाराींना कीं रा्ी 
स्िरपात कामािर घेतले आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
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विदभाचतील िधाच, यितमाळ, अिोला, अमरािती ि बलुढा ा इ. जर्ल््याांमध्ये   
िापूस उत्पादि शेतिऱयाांनी िेलेल्या णत्महत्या 

 

(५५) *  ४२५४१   श्री.सुननल िेदार (सािनेर), श्री.विर्य िडटे्टीिार (रम्हपूरी), 
श्री.अब् दलु सत्तार (मसल्लोड), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), डॉ.सांतोष टारफे 
(िळमनुरी),  अॅड.यशोमती  ठािूर  (नतिसा),  श्रीमती तपृ्ती  सािांत (िाांदे्र पूिच),  
श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.डड मल्लीिार्ूचन रेड्डी (रामटेि), श्री.वििास 
िुां भारे (नागपूर मध्य), श्री.रार्ेंद्र नर्रधने (उमरखेड), श्री.सुभाष साब े (देगलूर), 
श्री.सुधािर देशमुख (नागपूर पजश्चम), श्री.हषचिधचन सपिाळ (बुलढा ा), श्री.अतुल 
सािे (औरांगाबाद पिूच), श्री.मशरीषदादा चौधरी (अमळनेर), डॉ.राहूल पाटील 
(परभ ी), डॉ.सतीश (अण् ासाहेब) पाटील (एरांडोल), श्री.किशोर पाटील (पाचोरा), 
श्री.अममत झनि (ररसोड), श्री.भारत भालिे (पांढरपरू), श्री.उन्फ्मेश पाटील 
(चाळीसगाि) :   सन्माननीय पनुिचसन ि मदत िायच मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वििभामतील ििाम, यितमाळ, अकोला, अमरािती ि बुलढाणाच्या इ. 
जजल््यामध्ये एकूण १३२८ कापूस उत्पािक शेतकऱ्याींनी सततची नावपकी ि 
कजमबाजारीपणा यामुळे आत्महत्या केल्या असल्याचे माहे जानेिारी २०१५ मध्ये 
िा त्या िरम्यान ननिशमनास आले आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कें द्र सरकारने आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्याींच्या कु्ुींबाना 
एनआरएएफ तफे मित जाहीर केली मार या मितीतनू कापूस उत्पािक भागाला 
िगळण्यात आले आहे हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, एनआरएएफ मध्ये कें द्र सरकारने कापूस उत्पािक भाग समाविष् 
करािा यासाठी तसेच शतेकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी शासनाने कोणती 
कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) अींशत: खरे आहे. 
     ििाम जजल््यात माहे जानेिारी, २०१५ मध्ये एकूण १२ शतेक-याींच्या 
आत्महत्या झालेल्या आहेत. अमरािती विभागामध्ये अमरािती, अकोला, 
यितमाळ, बुलढाणा जजल््यात सन २०१४ मध्ये एकूण ७४२ शतेक-याींनी 
आत्महत्या केल्याचे ननिशमनास आले आहे. त्यापकैी ५२९ पार, २१३ अपार 
आहेत. तसेच जानेिारी, २०१५ मध्ये एकूण ६७ शतेकरी आत्महत्या ननिशमनास 
आलेल्या आहेत. त्यापकैी ५१ पार, १६ अपार आहेत. 
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(२) ि (३) िषुकाळसदृश्य पररजस्थतीच्या अनषुींगाने शासनाने िषुकाळ सदृश्य 
पररजस्थती जाहीर केलेल्या गािामध्ये कापसू पीक िगळून मित अनुजे्ञय केलेली 
होती. शासनाने औरींगाबाि, अमरािती, नागपूर ि नामशक विभागातील कापूस 
वपकासाठी पीक विमा योजनेची मींडळ ननहाय जाहीर केलेल्या रकमेच्या ५० ्क्के 
रक्कम शासनाकडून िेण्याचा ननणमय घेतला असून त्यानसुार मित केली जाणार 
असल्याने कापसू उत्पािक भागाला िगळलेले नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

मुांब  िाांदे्र येथील मागासिगीय मुलाांच्या िसनतगहृासाठी राखीि अस ारा  
भूखांड अनधधिृतप े वितरीत िरण्यात णल्याबाबत 

  

(५६) *  ४०४७३   श्री.अतलु भातखळिर (िाांहदिली पूिच), श्री.शरददादा सोनाि े 
(र्ुन्फ्नर), श्री.सरदार तारामसांह (मुलुांड), श्री.अममत साटम (अांधेरी पजश्चम) :   
सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मुींबई िाींदे्र येथील मागासिगीय मुलाींच्या िसनतगहृासाठी राखीि असणारा 
भूखींड दिनाींक ४ ऑगस््, १९८६ मध्ये अिघ्या ४० लाख रपयाींना २४६३ चौ.मी. 
जमीन कौमी एकता ितृ्तपर नेहर स्मारक िाचनालय ि सींशोिन कें द्र 
उभारण्यासाठी असोमसए् जनरल्स मल. कीं पनीच्या नॅशनल हेराल्डला 
अनधिकृतपणे वितरीत करण्यात आल्याचे माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये िा 
त्यासुमारास ननिशमनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सिर भूखींड हा कोणत्याही बाींिकामाविना ३० िषे विनािापर पडून 
होता, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, हा भूखींड सन २००३ मध्ये स्िरप गु्रप ऑफ इींडस्रीला 
जजल्हाधिकारी याींच्या परिानगीमशिाय असोमसए् जनरल्स मल. कीं पनीने विकास 
करण्यासाठी दिला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सिर भूखींडािर बेकायिेशीरपणे ११ मजली एका सहकारी बकेँचे 
मुख्यालय उभारण्यात आल्याचे ननिशमनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(६) असल्यास, चौकशीच्या अनुषींगाने िोषी असलेल्या व्यक्तीींविरध्ि ि 
अधिकाऱ्याींविरध्ि कोणती कारिाई करण्यात आली िा येत आहे, 
(७) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत? 
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श्री. एिनाथराि खडसे : (१) मौ.िाींदे्र, स.ि. ३४१ मिील मागासिगीयाींच्या 
िसतीगहृासाठी समाज कल्याण विभागाच्या ताब्यात असलेली मार नींतर 
त्याींच्याकडून काढून घेण्यात आलेली अनिुमे २४६३.६२५ चौ.मी. ि ८२३.८ चौ.मी. 
जमीन शासन ज्ञापन, महसूल ि िन विभाग, दिनाींक ४.८.१९८३ ि 
दि.२०.१०.१९८३ अन्िये मे. असोमसए्ेड जनमल्स (मुींबई) मल. याींना िैननक 
ितृ्तपराच्या प्रकाशनासाठी ि नेहर लायब्ररी कम ररसचम इजन्स््ट्यू् साठी 
प्रचमलत बाजारभािाने कब्जहक्काने िेण्यास मींजुरी िेण्यात आली होती. 
     तद्नींतर शासन ज्ञापन, महसूल ि िन विभाग, दिनाींक २२.११.१९९० 
अन्िये सिर जमीन पूिीच्या अ्ीिर ३० िषामच्या कालाििीसाठी भाडपेट्टय्ाने 
मींजूर करन अनतररक्त १९१.८४ चौ.मी. क्षेर त्याच अ्ी/शतीिर पोहोच 
रस्त्यासाठी भाडपेट्टय्ाने मींजूर करण्यात आले. 
     त्यानींतर शासन ज्ञापन, महसूल ि िन विभाग, दिनाींक ३०.६.२००१ अन्िये 
मे.असोमसए्ेड जनमल्स याींना िरीलप्रमाणे भाडपेट्टय्ाींने मींजूर केलेली जमीन, ताबा 
दिलेल्या दिनाींकापासून नगर रचना ि मूल्य ननिामरण विभागाने ननिामररत 
केलेल्या िराने कब्जेहक्काची क्रकीं मत विना व्याज आकारन तसेच सिर सींस्थेने 
भाडपेट्टय्ापो्ी शासन अिा केलेली रक्कम त्यामिनू समायोजजत करन, सिर 
जमीन पिूमलक्षी प्रभािाने ताबा दिल्याच्या दिनाींकापासून कब्जेहक्काने मींजूर 
करण्यात आली. त्याप्रमाणे सिर सींस्थेने कब्जेहक्काची रक्कम र.१,३९,१७,४४०/- 
भरणा केली आहे. 
(२) सिर सींस्थेस शासन ननणमय, महसूल ि िन विभाग, दिनाींक २१.११.१९५७ 
मिील तरतिुीनुसार अधिमूल्य िसूल करन िेळोिेळी दिनाींक २१.१२.२०१६ पयतं 
बाींिकामासाठी मुितिाढ दिलेली आहे. 
(३) अशी बाब आढळून आलेली नाही. 
(४) स्थळ पाहणीमध्ये सिर भूखींडािर सहकारी बकेँचे मुख्यालय उभारण्यात 
आल्याचे आढळून आलेले नाही. 
(५), (६) ि (७) प्रस्ततु प्रकरणी शासन ननणमय महसूल ि िन विभाग, दिनाींक 
१४.१.२०१६ अन्िये एक सिस्यी सममती नेमण्यात आली होती. चौकशी सममतीने 
नुकताच शासनास अहिाल सािर केला आहे. चौकशी अहिालाची छाननी 
करण्यात येत आहे. 

----------------- 
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अिोट तालुक्यातील नदी - नाल्याांमधील रेती उत्खननाची मुदत  
सांपल्याने अिधै िाळू उपसा होत असल्याबाबत 

  

(५७) *  ४५१९५   श्री.प्रिाश भारसािळे (अिोट), श्री.विर्य िडटे्टीिार 
(रम्हपूरी) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) अको् (जज.अकोला) तालुक्यातील निी - नाल्याींमिील रेती उत्खननाची 
मुित दिनाींक ३० सप् े्ंबर, २०१५ रोजी िा त्यासुमारास सींपली असल्याचे माहे 
डडसेंबर, २०१५ च्या पदहल्या आठिडयात ननिशमनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, नव्याने रेती घा्ाींचे मललाि अद्याप झाले नसतानाही आको् 
तालुक्यात मोहाळा, आींबोडा, अकोलखेड, उमरा, मिमपूर, मशिपूर, अडगाि खिुम, 
पोहरा नाला, वप ींप्री खिुम, बळेगाि, िेिरी, मरोढा गे्, पींळसोि, ्ाकळी, िनोरी, 
पनोरी, िेिडाम, वपलकिाडी, नखेगाि, क्रकलखेड, केळीिेळी, पणड, िढाळी िेशमुख, 
रामापूर या दठकाणी अििैपणे रेती उत्खनन होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अििै रेती उपासामुळे शासनाचा लाखो रपयाींचा महसूल बुडत 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकशीच्या अनषुींगाने अिैि ररत्या िाळू उपसा करणाऱ्याींिर ि 
सींबींधित िोषी असणाऱ्याीं अधिकाऱ्याींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) सन २०१४-१५ या िषामच्या िाळु मललिाचा कालाििी 
दि.३०/०९/२०१५ रोजी सींपषु्ात आला असून, दि.०१/१०/२०१५ पासून उत्खनन बींि 
करण्यात आले आहे. 
(२), (३), (४) ि (५) आको् तालुक्यातील भोड, नाींिेखेड ि रींभापूर या रेती 
घा्ाींचा मललाि झालेला असून, त्यामिनू िाळूचे उत्खनन सुर आहे. मार प्रश्नात 
नमुि उिमररत गािाींमिनू िाळूचे अििै उत्खनन होत असल्याचे ननिशमनास आलेले 
नाही. 
     अििै उत्खनन/िाहतकु ननिशमनास आल्यास सींबींधिताींविरध्ि िींडात्मक 
कारिाई करण्यात येते. 
(६) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
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लातूर जर्ल््यात पशुधन चाऱयासाठी ननधी  
उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(५८) *  ४१४२६   श्री.अममत विलासराि देशमुख (लातरू शहर), श्री.त्रयांबिराि 
मभसे (लातूर ग्रामी ), प्रा.विरेंद्र र्गताप (धाम गाि रेल्िे) :   सन्माननीय 
पुनिचसन ि मदत िायच मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) लातूर जजल््यात सुर करण्यात आलेल्या पाचही चारा छािण्या अिघ्या िोन 
मदहन्याींत बींि केल्यामुळे चारा छािणीसाठी आलेला ४४ को्ीींपैकी ३८ को्ीींचा 
ननिी ी्ंचाई ननिारण्यासाठी िगम करण्यात आला असून केिळ २६ लाख रपये 
चारा छािण्याींसाठी खचम केले तर उिमररत ५ को्ी ७४ लाख रपये चार 
छािण्याींसाठी जजल्हा प्रशासनाने आपल्या कोषात राखनू ठेिला असल्याचे 
ननिशमनास आले आहे, हे खरे आहे काय 
(२) असल्यास, चारा छािण्याींच्या जाचक अ्ी लक्षात घेता पशुिनाच्या 
िािण्याींना चारा क्रकीं िा ननिी िेण्यात यािा अशी मागणी जजल््यातील अनेक 
पशुपालकाींनी प्रशासनाकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, जजल््यात ५ लाख १५० लहान-मोठ्या जनािराींची सींख्या असून 
चाऱ्याच्या बाबतीत जजल्हा ननरींक आहे तर छािण्याही बींि पडल्यामुळे 
पशुपालकाींची अडचण झाली असून राखनू ठेिलेला ननिी तसेच पशुपालकाींनी 
प्रशासनाकड े केलेली ननिीची मागणी पूणम करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) हे खरे नाही. 
     लातूर जजल््यात रपये ४४ को्ी इतका ननिी वितरीत करण्यात आला 
होता. त्यापैकी र. ३८ को्ी इतका ननिी समवपमत करण्यात आला. सद्य:जस्थतीत 
३ चारा छािण्या सुर आहेत. जजल्हाधिकारी लातूर याींच्याकड ेसद्य:जस्थतीत र. 
९५.३२ लाख इतका ननिी मशल्लक आहे. 
(२) चारा डपेोबाबत मागणी आहे. त्याींचे ननिेिन विभागीय आयुक्त, औरींगाबाि 
याींच्याकड ेपाठविण्यात आले आहे. 
(३) सरकारी साखर कारखाने ि इतर कारखाने, सहकारी खरेिी वििी सींघ, कृवष 
उत्पान्न बाजार सममत्या, ििु खरेिी वििी सींघ यासारख्या सींस्थाींमाफम त गुराींच्या 
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छािण्या उघडण्याबाबत आिाहन करण्यात आले आहे. त्यानसुार प्राप्त चारा 
छािणी प्रस्तािािर उप विभागीय अधिकारी याींच्यामाफम त कायमिाही करण्यात येत 
आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

नामशि जर्ल््यातील शतेिऱयाांच्या पीिाांिर  
किटिनाशिाांचा दषु्ट्परर ाम झाल्याबाबत 

  

(५९) *  ४६६२९   श्री.योगेश (बापू) र्ोलप (देिळाली) :   सन्माननीय िृषी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात प्रत्येक तालुक्यात जजल्हा पररषिेच्या कृवष विभागाचे भरारी पथक 
असताींनाही नामशक जजल््यातील शतेकऱ्याींच्या पीकाींिर क्रक्कनाशकाींचा 
िषुपररणाम झाल्याचे माहे जानेिारी, २०१६ च्या सुमारास ननिशमनास आले हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, नामशक जजल््यातील भरारी पथकाींनी सींशयास्पि ननविषठाींचे 
नमुन्याींची प्रयोगशाळेत तपासणी केली नाही हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे, 
(४) असल्यास, चौकशीअींती सींबींधिताींिर शासनाने कोणती कारिाई करण्याबाबत 
तसेच नुकसान झालेल्या शेतक-याींना आधथमक मित िेण्याबाबत कोणती 
कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) होय. 
(४) नामशक जजल््यातील प्राप्त तिारीच्या अनषुींगाने ७४ की्कनाशके वििी 
परिानािारकाींच्या सुनािण्या घेण्यात आल्या. त्यापकैी ३८ की्कनाशक वििी 
परिाने की्कनाशक कायिा, १९६८ अींतगमत ननलींबबत करण्यात आले असून ३६ 
की्कनाशक परिानािारकाींना सक्त ताक्रकि िेण्यात आलेली आहे. तसेच 
कायद्याींतगमत काढलेल्या ि अप्रमाणणत आढळून आलेल्या ३ नमुन्याींच्या 
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प्रकरणात सींबींधित उत्पािक ि वितरक याींच्यािर कायिेशीर कारिाई रण्यात येत 
आहे. बबगर नोंिणीकृत की्कनाशक उत्पािनाींच्या ३५ नमुन्याींची प्रयोगशाळेत 
तपासणी चालू आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

रत् नाधगरी जर्ल् ्यातील खारेपाट -नडधगिे दरम् यान माळरानाला णग लागून 
गोठयासह णांबा, िार्ू िलमे ि अन्फ्य ििृ र्ळाल्याबाबत 

(६०) * ४१९९८  श्री.अ्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.अिधतू तटिरे (श्रीिधचन), 
श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.जर्तेंद्र णव् हाड (मुांरा िळिा), श्री.पाांडुरांग बरोरा 
(शहापूर), श्री.सुरेश लाड (िर्चत), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :   सन्माननीय 
पुनिचसन ि मदत िायच मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रत् नाधगरी जजल् ्यातील खारेपा्ण-नडधगिे िरम् यान माळरानाला आग लागून 
सुमारे १० क्रकलोमी्र िरम्यानच्या गोठयासह आींबा, काजू कलमे ि अन्य िकृ्ष 
जळून खाक झाल्याची घ्ना दिनाींक १ जानेिारी, २०१६ रोजी िात्यासुमारास 
ननिशमनास आली हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर घ्नेची शासनामाफम त चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले ि तद्नसुार नुकसानग्रस्ताींना 
नुकसान भरपाई िेणेबाबत शासनाने कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(४)  नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) मसींििुगुम जजल््यातील (रत्नाधगरी नव्हे) खारेपा्ण-
नरिड े येथील माळरानला आग लागून १७ शेतकऱ्याींचे गोठ्यासह आींबा काज ू
कलमे ि अन्य िकृ्षाींचे नुकसान झाले आहे. 
(२) ि (३) चौकशीअींती सिर आगीमुळे १७ शतेकऱ्याींचे गोठ्यासह एकूण १०.०५ 
हेक््र क्षेरातील १९६५ काजू कलमे ि ७० आींबा कलमाींचे नुकसान झाले आहे. 
     सिर आींबा काज ूच्या नोंिी ७/१२ उताऱ्यािर नसल्याने ि गोठ्याींच्या नोंिी 
ग्रामपींचायतीच्या नोंििहीिर नसल्याने शासनाच्या प्रचमलत ननयमानुसार मित 
िेण्यात आलेली नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
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पु े शहरातील सहा मजल्टप्लेक् स धचत्रपटगहृाच्या मालिाांनी 
बेिायदा िरम िू िर णिारल्याबाबत 

  

(६१) *  ४१३५४   श्री.मभमराि तापिीर (खडििासला), श्री.सरदार तारामसांह 
(मुलुांड), श्री.शरददादा सोनाि े (र्ुन्फ्नर), श्री.राहूल िुल (दौंड) :   सन्माननीय 
महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) पुणे शहरातील मस्ी प्राईड कोथरड ि सातारा ई. स्क्िेअर, आयनॉक्स, गोल्ड 
ॲडलॅब, मींगला, गोल्ड बबग मसनेमा इ. मल््ीप्लेक्स धचरप्गहृाच्या मालकाींनी 
करमणकू कर माफ असताना ६८ को्ी ६५ लाख रपयाींचा बेकायिा कर 
पे्रक्षकाींकडून आकारल्याचे माहे जानेिारी, २०१६ मध्ये िा त्या िरम्यान ननिशमनास 
आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, सिर मल््ीप्लेक्स चालकाींनी बेकायिेशीर िसूली केलेला कर 
शासनाकड ेव्याजासह भरणे अपेक्षक्षत असताना, शासनाने मल््ीप्लेक्स कीं पनीला 
कर भरण्यास स्थधगती दिली असल्याचे माहे जानेिारी, २०१६ च्या पदहल्या 
आठिडयात ननिशमनास आली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी तत्कालीन करमणकू कर अधिकारी याींनी दिलेल्या 
नो्ीसीला मल््ीप्लेक्स याींनी अनतररक्त जजल्हाधिकारी ि विभागीय आयुक्ताींकड े
केलेले अपील फे्ाळण्यात येऊन, सिर कर भरण्याबाबत मल््ीप्लेक्स याींना 
दिलेली नो्ीसा योग्य असल् याबाबत ननकाल दिला, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकशीच्या अनषुींगाने बेकायिेशीर िसूल केलेला कर व्याजासह 
िसूल करण्याबाबत ि मजल््प्लेक्सच्या मालकाींिर कारिाई करण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) सिर बाब सन २०१२ मध्ये ननिशमनास आली आहे. 
(२), (३), (४) ि (५) सिरहू बहुविि धचरप्गहृ सींकुलाींनी करमणकु शुल्क 
माफीच्या कालाििीत पे्रक्षकाींकडून जी गैरिाजिी लाभाची रक्कम िसूल केली 
आहे, ती रक्कम शासन जमा करणेबाबत अपर जजल्हाधिकारी (करमणकू शुल्क), 
पुणे याींनी प्रथम सींबींधिताींना नो्ीसा दिल्या ि तद्नींतर, दि.३०/०३/२०१३ रोजी 
आिेश दिले होते. 
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     अपर जजल्हाधिकारी (करमणकू शुल्क), पुणे याींच्या सिर आिेशाींविरध्ि 
सींबींधित बहुविि धचरप्गहृ सींकुल मालकाींनी विभागीय आयुक्त, पुणे याींच्याकड े
िाखल केले अवपल अजम विभागीय आयुक्त, पुणे याींनी दि. २९/०४/२०१४ च्या 
आिेशान्िये अमान्य करन अपर जजल्हाधिकारी (करमणकू शुल्क), पुणे याींचे    
दि. ३०/०३/२०१३ चे िरील आिेश कायम केलेत. 
     सिर प्रकरणी बहुविि धचरप्गहृ सींकुल मालकाींनी शासनाकड े िाखल 
केलेल्या अपीलाींच्या अनुषींगाने तत्कालीन मा.मींरी (महसूल) याींनी पाररत केलेल्या 
दि. ०१/०७/२०१४ च्या आिेशाींन्िये विभागीय आयुक्त, पुणे याींच्या दि. 
२९/०४/२०१४ च्या सिर आिेशाींना स्थधगती िेण्यात आली आहे. 
     सिर प्रकरणी िोन्ही बाजूींचे म्हणणे ऐकूण घेऊन विहीत ननयमाींनुसार 
आिश्यक ती पढुील कायमिाही करण्याचे योजजले  आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

पु े शहरातील ररिा परिान्फ्याांच्या लॉटरी प्रकियेत झालेला गैरव्यिहार 

(६२) *  ४०४३४   श्रीमती मेधा िुलि ी (िोथरुड), श्री.बाबुराि पाच े (मशरुर), 
श्री.मभमराि तापिीर (खडििासला) :   सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे ि वपींपरी धचींचिड महापामलका क्षेरासाठी ररक्षा परिान्याची सोडत लॉ्री 
पद्धतीने करण्यात आली त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरव्यिहार झाल्याचे माहे 
जानेिारी २०१६ रोजी िा त्यासुमारास ननिशमनास आले हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास,उपरोक्त प्रकरणी पुणे प्रािेमशक पररिहन कायामलयाकड े ररक्षा 
चालकाींकडून िारींिार तिारी िेऊन ही यािर अद्याप प्रशासनाकडून कोणतीही 
कायमिाही करण्यात आली नाही तसेच  त्यामुळे खरे ररक्षाचालक लाभाथी ररक्षा 
परिाना पासून िींधचत राहत आहेत हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हदिािर रािते : (१) हे खरे नाही. ररक्षा परिान्याींचे िा्प करण्यासाठी 
महाऑनलाईन याींचेमाफम त ऑनलाईन पध्ितीने लॉ्री प्रक्रिया करण्यात आली 
आहे. त्यामध्ये कोणताही गैरव्यिहार झालेला नाही. 
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(२) ि (३) दिनाींक १८.०१.२०१६ रोजी िै.पढुारी या ितृ्तपरामध्ये एकच बचॅ 
िमाींक िोन ररक्षा चालकाींना िेण्याची बातमी प्रमसध्ि झाली होती. सिर ितृ्ताच्या 
अनषुींगाने प्रािेमशक पररिहन अधिकारी याींच्या अध्यक्षतेखाली सममती गदठत 
करण्यात आली असून त्याींचेकडून लायसन्स ि बजॅचे अमभलेख पडताळणीचे काम 
सुर आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

नांदरुबार जर्ल्हयातील तापी नदीतनू अिधै िाळू  
उत्खनन होत असल्याबाबत 

(६३) *  ४५७८१   श्री.डी.एस.अहहरे (सािी), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.िु ाल पाटील (धुळे ग्रामी ) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
(१) नींिरुबार जजल्हयातील तापी निीिरन मोठया प्रमाणािर रेती काढून सािी 
(जज.िळेु) तालुक्यातील छडिेल कोंड े ते िदहिेल, सामोडा, शेलबारी या 
राज्यमागामिर तसेच नामशक क्रकीं िा अन्य दठकाणी िाहतकू केली जात असल्याचे 
माहे जानेिारी, २०१६ रोजी िा त्यासुमारास ननिशमनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, एका दििसात क्रकमान १०० डींपर या मागामने रेती िाहतकू करीत 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, बरेच डींपर ५० ्न पेक्षा जास्त क्षमतेने रेती िाहतकू करतात, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकशीच्या अनषुींगाने सींबींधिताींिर कोणती कारिाई केली आहे िा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२), (३) (४) ि (५) नींिरुबार जजल््यातील तापी 
निीपारातील िाळूच्या अििै िाहतूकीची काही प्रकरणे दृष्ोत्पतीस आलेली 
आहेत. 
     गौण खननजाच्या अिैि उत्खनन ि िाहतकूीस आळा घालण्यासाठी 
नींिरूबार जज्यात तालुका स्तरािर गठीत करण्यात आलेल्या पथकामाफम त सन 
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२०१५-२०१६ या िषामत गौण खजजनाच्या अिैि िाहतुकीच्या २६५ िाहनािर 
िींडात्मक कारिाई करन, रपये ३०,८४,८१०/- एिढी रक्कम िसूल करण्यात आली 
आहे. 
     एक दििसात क्रकमान १०० डींपर रेती िाहतकू करीत असल्याचे तसेच बरेच 
डींपर ५० ्न पेक्षा जास्त क्षमतेने रेती िाहतूक करीत असल्याची प्रकरणे 
ननिशमनास आलेली नाहीत. 
(६) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

राज्य शासनाच्या पयाचिर  सममतीिडून र्ळगाांि जर्ल्हयात िाळू उपसा 
िरण्याची परिानगी न हदल्याबाबत 

(६४) *  ४८२४०   श्री.चांद्रिाांत सोनाि े (चोपडा), श्री.गुलाबराि पाटील (र्ळगाि 
ग्रामी ) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्य शासनाच्या पयामिरण सममतीकडून अियाप जळगाि जजल्हयातील 
एकाही िाळू ग्ाला िाळू उपसा करण्यासींिभामत परिानगी िेण्यात आलेली नाही, 
हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, परिानगी नसतानाही जजल्हयातील १६ िाळू ग्ाींतून १५ को्ी 
रपयाींचा महसूल ममळिला असून इतर २७ ग्ाींची पनु्हा मललाि प्रक्रिया सुर 
करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पयामिरण सममतीची परिानगी नसताना िाळू मललाि प्रक्रिया सुर 
करणाऱ्या सींबींधिताींविरध्ि कोणती कारिाई करण्यात आली िा येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२), (३), (४) जळगाि जजल््यात सन २०१५-१६ 
या िषामसाठी एकूण ४४ िाळूग्ाींना पयामिरण अनुमती प्राप्त झाली आहे. 
पयामिरण अनुमतीच्या अधिन राहून सिम िाळू ग्ाींचे मललाि डडसेंबर, २०१५ मध्ये 
आयोजजत करण्यात आले होते. मललािामध्ये १८ िाळूग् गेले असून, त्यापासून 
सुमारे र.१६.९२ को्ी एिढा महसूल प्राप्त झाला आहे. सिर िाळूग्ातून 
उत्खनन करण्यासाठी जानेिारी, २०१६ मध्ये पयामिरण अनुमती प्राप्त 
झाल्यानींतर, मललािाची सींपणूम रक्कम शासन जमा केलेल्या मललाििारकाींना 
सींबींधित िाळूग्ाींचे ताबे िेण्यात आले आहेत. 

----------------- 
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डहा -ूनामशि (जर्.पालर्र) राज्य महामागाचलगत भूमाकफयाांनी णहदिासीांच्या 

र्ममनीांिर अनतिम  िरुन बेिायदा गाळे उभारल्याबाबत 
 

(६५) *  ४८६४३   श्री.पा्िल धनारे (डहा )ू :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) डहाण-ूनामशक (जज.पालघर) येथील राज्य महामागामलगत असलेल्या 
आदििासीच्या जममनी बळकािनू त्या जागेिर भूमाक्रफयाींनी अनतिमण करन 
बेकायिा उभारलेल्या गाळयाींना डहाण ू तहमसलिार याींनी नो्ीस बजािल्याचे 
दिनाींक १ फेब्रिुारी, २०१६ रोजी िा त्यासुमारास ननिशमनास आले, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीच्या अनुषींगाने अनतिमण करन बेकायिा गाळे 
उभारणाऱ्या भूमाक्रफयाींविरध्ि शासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२) ि (३) मौजे कासा ता.डहाण ूयेथील ग.नीं. ३६ 
(क्षेर ०-५९-६ हे. आर) या आदििासी खातेिार श्रीमती जनी विठ्या गायकिाड ि 
इतर याींचे जममनीिर श्री.महेशकुमार गोपालिास िैषणि ि श्री.राजभुाई बरकतभाई 
व्हसाया या व्यक्तीींनी ७ गाळयाींचे बाींिकाम केल्याचे आढळून आल्यािर 
तहमसलिार डहाण ूयाींनी दि.१६/१/२०१६ रोजी सींबींधिताींना नो्ीस दिली आहे. 
     सिर नो्ीसीच्या अनुषींगाने सींबींधित आदििासी खातेिार ि बाींिकाम 
करणाऱ्या व्यक्तीींनी तहमसलिार डहाण ू याींचेकड े सािर केलेल्या खलुाश्यानुसार 
प्रस्ततु प्रकरणी आदििासी खातेिार ि बाींिकामिारक याींचेमध्ये साठेकरार झाला 
आहे. मार सिर जममनीिर अद्यापही आदििासी खातेिाराींचा ताबा असल्याचे 
तसेच तेथील बाींिकाम आदििासी खातेिाराच्या विनींतीिरन शेतघर म्हणनू केले 
असल्याचे वििान श्री.िषैणि ि श्री.व्हसाया या व्यक्तीींनी त्याींच्या खलुाश्यात केले 
आहे. 
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     सिर अनधिकृत बाींिकाम ग्रामपींचायत कासाच्या कायमक्षेरात येत असल्याने 
ग्रामसेिक, ग्रामपींचायत कासा तसेच ग््विकास अधिकरी, पींचायत सममती, डहाण ू
याींना महाराषर ग्रामपींचायत अधिननयमच्या तरतिुीनुसार कायमिाही करण्याबाबतही 
तहमसलिार डहाण ूयाींनी कळविले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
वििमगड (जर्.पालर्र) तालुक्यात ररलायांन्फ्स िां पनीिडून 

गॅस पा पला न टािण्यात येत असल्याबाबत 
(६६) *  ४५५३८   श्री.डड मल्लीिार्ूचन रेड्डी (रामटेि) :   सन्माननीय उद्योग 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) वििमगड (जज.पालघर) तालुक्यातील शेतकऱ्याींना ररलायींन्स कीं पनीकडून 
पुिीच्या गॅस पाईपलाईन लगत िसुरी पाईपलाईन ्ाकण्याचे काम करण्यात 
येणार असल्याच्या नो्ीसा िेण्यात आल्याचे माहे जानेिारी, २०१६ च्या नतसऱ्या 
आठिडयात िा त्यासुमारास ननिशमनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त कीं पनीने पुिी ्ाकलेल्या पाईपलाईनच्या जमीनीचा मोबिला 
ि नकुसान भरपाई प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्याींना अद्यापपयमत ममळालेला नाही, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनुषींगाने जममनीचा मोबिला ि नकुसान भरपाई 
िेण्याबाबत शासनाने कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री.सुभाष देसा  : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) ररलायन्स गॅस रान्स्पो्ेशन इींन्रास्रक्चर मलमम्ेड याींच्यामाफम त पूिी  
काकीनाडा ते अहमिाबाि गॅस पाईपलाईन ्ाकण्यात आली असून सिर प्रकल्पात 
जममन िापराच्या हक्काच्या सींपािनात, सींपादित झालेल्या जममनीच्या घोवषत 
ननिाडयानसुार प्रकल्पग्रस्ताींना नकुसान भरपाई अिा करण्यात आली असून 
भरपाई अिा न करण्यासींबींिीचे कोणतेही प्रकरण प्रलींबबत नाही असे  सक्षम 
प्राधिकारी, ररलायन्स गॅस रान्स्पो्ेशन इींन्रास्रक्चर मलमम्ेड  याींनी  कळविले 
आहे. 
(३), (४) ि (५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
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िोरोची (ता.हाति ांगले, जर्.िोल्हापूर) येथे देशी ि विदेशी  
मद्याांची बनािट ननममचती होत असल्याबाबत 

(६७) *  ४४४३५   श्री.शरददादा सोनाि े (र्ुन्फ्नर), श्री.सरदार तारामसांह (मुलुांड), 
श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.उल्हास पाटील (मशरोळ), श्री.सांर्य पोतनीस 
(िमलना), श्री.विर्य औटी (पारनेर), डॉ.सुजर्त मम चेिर (हाति ांगले), श्रीमती 
सांध् यादेिी देसा -िुपेिर (चांदगड), श्री.जर्तेंद्र णव् हाड (मुांरा िळिा), श्री.शामराि 
ऊफच  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर) :   सन्माननीय राज् य उत् पादन शुल् ि 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

 (१) कोरोची, (ता.हातकणींगले, जज.कोल्हापूर) येथील िेशी ि वििेशी मद्याची 
बनाि् ननमममती करणाऱ्या कारखान्याींिर कोल्हापूर राज्य उत्पािक शुल्क 
विभागाने छापा ्ाकून ६ व्यक्तीींना अ्क करन, २ िचुाकी, ३ चारचाकी 
िाहनाींसह ३५० ते ४०० विविि ब्रॅंडच्या िारचे बॉक्सेस सह ४० ते ५० लाखाींचा 
मुद्देमाल ि ममशनरी दिनाींक २८ डडसेंबर, २०१५ रोजी िा त्या सुमारास जप्त केला 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, हातकणींगले येथील पोलीस ि उत्पािन शुल्क विभागाच्या 
अधिकारी ि कममचारी याींनी गेल्या अनेक मदहन्याींपासून या बेकायिेशीर 
मद्यननमममती कारखान्याींिर अद्याप कोणतीही कारिाई केली नसल्याचे ननिशमनास 
आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, बेकायिेशीर मद्यननमममती कारखान्याींिर कारिाई न करणाऱ् या 
हातकणींगलेच्या उत्पािन शुल्क विभागात कायमरत असलेल्या सींबींधित अधिकारी 
ि कममचाऱ्याींविरोिात तसेच िेशी ि वििेशी बनाि् मद्याची ननमममती करणाऱ्याींना 
अ्क केलेल्या व्यक्तीींविरध्ि शासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) होय. 
      अिीक्षक, राज्य उत्पािन शुल्क तसेच सींबींधित अधिकारी याींच्या मितीने 
दि.१६/१२/२०१५ रोजी कोरोची ता.हातकणींगले, जज.कोल्हापूर येथे अचानकपणे 
छापा ्ाकून बनाि् वििेशी मद्याची ननमममती करणाऱ्या कारखान्याींिर मुींबई 
िारबींिी काद्याचे कालम १९६५ (ब) (ड) (ई) (फ) ८३, १०८ अींतगमत कायमिाही 
करन गुन्हा नोंि करण्यात आलेला आहे. सिर गुन््यात ६ व्यक्तीींना अ्क 
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करन सिर गुन््यात ३३६ बनाि् मद्याचे बॉक्स पकडण्यात आले असून एकूण 
र.३२,९४,८१०/- क्रकीं मतीचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. परींतु २ चाकी 
क्रकीं िा ३ चाकी िाहन जप्त करण्यात आलेले नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) या विभागातील अधिकारी/कममचारी याींना गुप्त मादहती प्राप्त होताच त्यािर 
िेळोिेळी कारिाई केलेली असल्याने त्याींच्याविरध्ि कारिाई करण्याचा प्रश्न 
उद्् ाित नाही. तसेच गुन््यात अ्क केलेल्या आरोपीींविरध्ि िोषारोपपर तयार 
करन मा.न्यायालयात सािर करण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

बदनापूर (जर्.र्ालना) तालुक्यातील शेतिऱयाांना  
दषु्ट्िाळी अनदुान न ममळाल्याबाबत 

  

(६८) *  ४७२७२   श्री.अर्ुचन खोतिर (र्ालना) :   सन्माननीय पनुिचसन ि 
मदत िायच मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) बिनापूर तालुक्यातील (जज.जालना) सन २०१४-१५ मिील खरीप हींगामाचे 
िषुकाळी अनिुान २३१८ शेतकऱ्याींना अद्यापही प्राप्त झालेले नाही, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीअींती या शेतकऱ्याींना तातडीने िषुकाळी अनिुान िेण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) हे अींशत: खरे आहे. तहमसलिार बिनापूर याींचे 
अहिालानुसार जालना जजल््यातील बिनापुर तालुक्यातील सन २०१४-१५ मिील 
खरीप हींगामातील िषुकाळी अनिुानापासुन िींचीत २३९८ शेतकरी सींख्या नसून 
केिळ १०३८ शेतकरी सींख्या आहे. सिर शेतकऱ्याींनी बकँ खाते िमाींक उपलब्ि 
न करन दिल्यामुळे ननिी वितरीत करण्यात आलेला नाही. 
(२) ि (३) खातीं िमाींक उपलब्ि नसलेल्या खातेिाराची यािी सींबींधित गािात 
तलाठी याींचेमाफम त प्रमसध्ि करण्यात येऊन खाते िमाींक उपलब्ि करन 
िेण्यासाठी सींबींधिताींना पुरेसा िेळ िेण्यात आला ि बकँ खाते िमाींक उपलब्ि 
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करण्यासाठी सिमतोपरी प्रयत्न करण्यात आले. गािात यािी डकिण्यात आली. 
सिम माध्यमातनू प्रमसध्िी िेिनूही शेतकऱ्याींचे खाते प्राप्त न झाल्याने लाभार्थयानंा 
अनिुान वितरीत करता आले नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

अिोट (जर्.अिोला) तालुक्यातील तहमसल िायाचलयाच्या दप्तर हदरांगा बाबत 
  

(६९) *  ४४७६९   श्री.गोिधचन शमाच (अिोला पजश्चम) :   सन्माननीय महसूल 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अको् (जज.अकोला) तालुक्यातील इींदिरा आिास योजनेचे ३२ लाभाथी असून 
त्याींना ८ अ साठी गेल्या िोन िषामपासून फेऱ्या मारव्या लागत असल्याचे दिनाींक 
२२ जानेिारी, २०१६ रोजी िा त्यासुमारास ननिशमनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, अको् तहमसल कायामलयाच्या िप्तर दिरींगाईमुळे घरकुला पासून 
िींधचत राहािे लागत असल्याचा आरोप लाभार्थयानंी जजल्हाधिकारी याींच्याकड े
ननिेिनाद्िारे केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यासींिभामत अको् उप विभागीय कायामलयासमोर दिनाींक २५ 
जानेिारी, २०१६ पासून आमरण उपोषण करण्याचा इशाराही दिला आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकशीच्या अनषुींगाने लाभार्थयांना ८ अ त्िरीत उपलब्ि करन 
िेण्याबाबत शासनाने कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) तसेच तहमसल कायामलयाच्या िप्तर दिरींगाईला जबाबिार असणाऱ्या 
अधिकाऱ्याींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(७) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) ते (७) इींदिरा आिास योजनेअींतगमत ग्रामपींचायत, 
आींबोडा येथील ३२ लाभाथींना स्ित:ची जागा नसल्याने िाररद्रयरेषेखालील बेघर 
लोकाींना घरे बाींिण्यासाठी गािठाणामिील जागा िेण्याबाबत शासनाच्या 
ननिेशानुसार त्िरीत कायमिाही करण्यात यािी अशी मागणी सिर लाभाथींनी 
दिनाींक २०/०१/२०१६ च्या परान्िये जजल्हाधिकारी, अकोला याींच्याकड ेकेली आहे. 
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सिर परात त्याींचे प्रकरण िोन िषामपासून प्रलींबबत असल्याचे ि न्याय न 
ममळाल्यास दिनाींक २५/०१/२०१६ पासून उपोषणास बसण्याचे नमूि केले आहे. 
     सिर प्रकरणी उप विभागीय अधिकारी, अको् याींचा चौकशी अहिाल 
जजल्हाधिकारी कायामलयास दिनाींक ०९/०२/२०१६ रोजी प्राप्त झाला आहे. 
     या प्रकरणी िस्तजुस्थती अशी आहे की, मौजे आींबोडा येथील जनु्या 
गािठाणापासून ५०० मी्र अींतरािर शासकीय जममनीिर सन १९३० साली प्लॉ् 
पाडून गािठाण विस्तार करण्यात आला. त्यािेळेस काही प्लॉ् खाली होते. सिर 
खाली प्लॉ्िर सींबींिीत लाभाधथनंी अनतिमण केले आहे ि सिर जागेिर उक्त 
लाभाथींना घरकूल मींजूर झालेले आहे. परींतू सिर जागा ही त्याींच्या नािाने 
नसल्यामुळे त्याींनी त्या जागेचा मालकी हक्क माधगतलेला आहे. 
     सिर प्रकरणी उप विभागीय अधिकारी, अको् याींचा अहिाल विचारात 
घेिनू जजल्हाधिकारी, अकोला याींच्याकडून महाराषर जमीन महसूल (सरकारी 
जममनीची विल्हेिा् लािणे) ननयम, १९७१ च्या तरतिुीनुसार पुढील उधचत 
कायमिाही करण्यात येत आहे. 

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

अिोला येथील उप प्रादेमशि पररिहन िायाचलयात िाहनाांचे ह्ताांतर   
बनािट ्िािरी ि मशक्िे िापरुन होत असल्याबाबत 

(७०) *  ४६९६९   श्री.र धीर सािरिर (अिोला पूिच) :   सन्माननीय पररिहन 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) अकोला येथील उप प्रािेमशक पररिहन कायामलयात दिनाींक  २११ चार चाकी 
िाहनाींचे हस्ताींतरण बनाि् स्िाक्षरी ि मशक्के िापरन करण्यात आल्याचा  
प्रकार दिनाींक १ फेब्रिुारी ते ३० जनू, २०१४ मध्ये िा त्यािरम्यान ननिशमनास 
आला, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास,िाहन हस्ताींतरण नोंिीचा फामम २९ ि ३० िर साक्षाींकन 
करण्यासाठी डॉ. पींजाबराि िेशमुख कृषी विियापीठाच्या अधिकाऱ्याच्या स्िाक्षरी 
ि मशक्याचा गैरिापर करण्यात आला हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले स्िाक्षरी ि मशक्याचा गैरिापर 
करणा-याींविरध्ि शासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत  ? 
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श्री. हदिािर रािते : (१) ि (२) हे खरे आहे. 
    दिनाींक ०१.०२.२०१४ ते ३०.०६.२०१४ या कालाििीतील िाहन हस्ताींतरणाचे 
अजम फामम २९ ि ३० ची मादहती, मादहती अधिकार अधिननयमान्िये िेण्यात 
आली होती. सिर मादहतीच्या आिारे अजामिरील डॉ.पींजाबराि िेशमुख कृषी 
विद्यापीठ, अकोला येथील अधिकाऱ्याचे मारलेले मशक्के ि स्या बनाि् 
असल्याची तिार करण्यात आली होती. 
(३) ि (४) सिर प्रकरणाची उप प्रािेमशक पररिहन कायामलय, अकोला याींचेकडून 
चौकशी करण्यात आली आहे. सिर चौकशीमध्ये िाहन हस्ताींतरणाच्या नोंिणीचे 
फामम २९ ि ३९ अजामिरील साक्षाींकन करण्यासाठी डॉ.पींजाबराि िेशमुख कृषी 
विद्यापीठाच्या अधिकाऱ्याच्या स्िाक्षरी ि मशक्क्याच्या गैरिापर करण्यात आला 
असून मो्ार िाहन कायिा ि त्याअींतगमत असलेल्या ननयमाींच्या तरतूिीनुसारच 
िाहन हस्ताींतरणाच्या नोंिी घेण्यात आल्या आहेत. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

णटपाडी (जर्.साांगली) येथील मा गांगा नदीतनू  
बेिायदेशीर िाळू उपसा होत असल्याबाबत 

  

(७१) *  ४५३४१   श्री.अननल बाबर (खानापूर) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) आ्पा्ी (जज.साींगली) येथील बेकायिेशीर िाळू उपसाला शासनाची बींिी 
असताींना माणगींगा निीिर राजरोसपणे बेकायिेशीर िाळू उपसा सुर असल्याचे 
माहे जानेिारी, २०१६ च्या पदहल्या आठिडयात िा त्यासुमारास ननिशमनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, राजरोसपणे बेकायिेशीर िाळू उपसा सुर असल्याने शासनाचा 
महसूल बुडत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास चौकशीच्या अनषुींगाने िाळू उपसा करणाऱ्याींिर शासनाने कोणती 
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२), (३) ि (४) तहसमलिार आ्पा्ी याींनी गौण 
खननजाींच्या अििै उत्खनन ि िाहतकूीस आळा घालण्यासाठी भरारी पथक गठीत 
केली असून, सिर पथकामाफम त िेळोिेळी तपासणी करन अिैि उत्खनन ि 
िाहतुकीबाबत कारिाई करण्यात येते. सिर पथकाींनी सन २०१५-१६ मध्ये ३१ 
जानेिारी, २०१६ अखेर केलेल्या कारिाईत माणगींगा निीपारातील िाळूच्या अिैि 
िाहतुकीची ३२ िाहने पकडून र. ८,८६,५३०/- एिढी िींडाची रक्कम िसूल केली 
आहे. यामध्ये जानेिारी, २०१६ मध्ये पकडलेल्या १ िाहनाचाही समािेश आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

श्रीगोंदे (जर्.अहमदनगर) तालुक्यातील शेतिऱयाांना दषु्ट्िाळाचे  
अनदुान तहमसल िायाचलयािडून िाटप न झाल्याबाबत 

  

(७२) *  ४०५२३   श्री.राहुल र्गताप (श्रीगोंदा) :   सन्माननीय पनुिचसन ि 
मदत िायच मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) श्रीगोंिे (जज.अहमिनगर) तालुक्यातील चार िषामपासून पडलेल्या िषुकाळाचे 
अनिुान शासनाने श्रीगोंिे तहमसल कायामलयाकड े पाठिनूही अद्यापयमत 
शेतकऱ्याींना ननिीचे िा्प करण्यात आले नाही, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, माहे, सप् े्ंबर २०१५ मध्ये िा त्यासुमारास अनिुानातील आलेल्या 
८ को्ी रपयाींपैकी बरीच रक्कम शतेकऱ्याींना िा्प करण्यात आलेली नाही, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनुषींगाने शेतकऱ्याींना ननिीचे त्िरीत िा्प 
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वि ींलबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) हे खरे नाही. 
(२) माहे जुलै २०१५ मध्ये श्रीगोंिे तालुक्यासाठी र. ८,०२,४१,६२५/- अनिुान प्राप्त 
झाले होते. प्राप्त अनिुानापकैी ११२२० खातेिाराींच्या खात्यािर फेब्रुिारी अखेर र. 
४,४४,६२,२४५/- एिढे अनिुान िगम करण्यात आले आहे. उिमररत र.२,५७,७७,६८०/- 
इतके बाधिक शेतकऱ्याींच्या याद्या प्राप्त करन घेऊन अनिुान िगम करण्याची 
कायमिाही सुर आहे. 
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(३), (४) ि (५) सन २०१२-१३ रब्बी हींगामामिील बाधिताींना  अथमसहाय्यक 
करणेकामी अनेक िेळा पाठपुरािा करनही काही खातेिाराींचे खाते िमाींक प्राप्त 
झालेले नाहीत. काही खातेिार हे बाहेरगाि राहता असल्यामुळे त्याींचे खाते िमाींक 
उमशराने प्राप्त होणे, खातेिाराींचे बँक खाते िमाींम चुकीचे असणे त्यामुळे बाधित 
शेतकऱ्याींच्या अनिुानाच्या याद्या प्राप्त करन घेऊन तात्काळ अनिुान िगम 
करणेची कायमिाही चालू आहे. 

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

िोल्हापूर जर्ल््यातील िृवषपांपधारि शेतिऱयाांची िृषी सांजर्िनी  
योर्नेतील सिलत रक्िम माफ िरण्याबाबत 

(७३) *  ४६७२१   श्री.प्रिाश णबबटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यात तत्कामलन आघाडी शासनाने कृषी सींजजिनी योजना सुर केली आहे, 
हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, कोल्हापूर जजल््यातील ३० हजार थकबाकीिार कृषी पींपिारकाींपैकी 
१२ हजार शतेकऱ्याींची सिलत रक्कम भरल्याचे दिनाींक २५ जानेिारी, २०१६ रोजी 
ननिशमनास आले, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कोल्हापूर जजल््यातील १८ हजार कृवषपींप िारकाींकड ेअद्याप १० 
को्ी ७५ लाख रपये थकबाकी मशल्लक आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सिरील शतेकऱ्याींचे सिलत रक्कम माफ करणेबाबत शासनाने 
कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे  अींशत: खरे आहे. कोल्हापूर जजल्हयातील एकूण ३५००३ थकबाकीिार कृषी 
पींपिारकाींपैकी जानेिारी, २०१६ अखेरीस १७२६१ इतक्या शेतकऱ्याींनी कृषी 
सींजीिनी योजना,२०१४ ची सिलत घेतली आहे. त्यापो्ी कृषी ग्राहकाींनी र. ७.७२ 
को्ीचा भरणा केलेला आहे. 
(३) हे अींशत: खरे आहे .कोल्हापूर जजल्हयातील १७७४२ इतक्या कृषी पींपिारकानी 
अद्यापही सिर योजनेचा लाभ घेतलेला नाही. या सिम ग्राहकाींच्या थकबाकीची 
रक्कम र. १४ को्ी २८ लाख इतकी आहे. 
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(४) कृषी सींजीिनी योजना-२०१४ मध्ये सहभाग घेऊ न शकलेल्या कृषी 
ग्राहकाींसाठी सिर योजनेस  दिनाींक ३१.३.२०१६ पयमत मुितिाढ िेण्यात आली 
आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

मौरे् िार्र्ा नगर ि खराबिाडी (ता.खेड, जर्.पु े) येथील टेिड्या  
फोडून गौ  खननर्ाचे उत्खनन होत असल्याबाबत 

(७४) *  ४८१७९   श्री.सुरेश गोरे (खेड णळांदी) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मौजे िाघजाईनगर, खराबिाडी (ता.खेड, जज.पुणे) येथील ्ेकडी फोडून 
अिैध्यपणे गौण खननज उत्खनन केल्याचे माहे फेब्रिुारी २०१६ िा त्यासुमारास 
ननिशमनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीच्या अनषुींगाने ्ेकडी फोडून गौण खननज उत्खनन 
करण्याऱ्या व्यक्तीविरद्ध कोणती कारिाई करण्यात आली िा येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत? 
 
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) होय. 
(२) ि (३) मौजे खराबिाडी येथील ग् नीं. ३५७/१०१, ३५७/१०३, ३५७/१०४ मिनू 
मुरमाचे अििै उत्खनन झाल्याचे ननिशमनास आल्यािरन उत्खननाचा पींचनामा 
करण्यात आला आहे. याबाबत सींबींधिताींचे म्हणणे घेऊन ननयमानुसार कारिाई 
करण्याची तजिीज ठेिली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

परूळे-धचपीतील (जर्.मसांधदुगुच) शेतिऱ याांच् या र्ममनी एमणयडीसीने 
नाममात्र दराने विमानतळासाठी खरेदी िेल्याबाबत 

(७५) *  ४०२१३   अॅड.णमशष शेलार (िाांदे्र पजश्चम), श्रीमती मननषा चौधरी 
(दहहसर), श्री.सांर्य िेळिर (ठा े), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.नरेंद्र पिार 
(िल्या  पजश्चम), श्री.पराग अळि ी (विलेपाले), श्री.िैभि ना ि (िुडाळ), 
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श्री.अ्लम शेख (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
(१) परळे-धचपीतील (जज.मसींिुिगुम) शेतक-याींच् या जममनी एमआयडीसीने खासगी 
बाजारभाि १० ते १५ हजार प्रनत गुींठा असताना ती शासकीय बाजारभािानुसार 
प्रनत गुींठा ३०० ते ८०० रपये एिढया नाममार िराने विमानतळासाठी २६० हेक््र 
जममनी खरेिी केल् या आहेत, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, सिर विमानतळाच् या विस् तारासाठी आणखी ९०० हेक् ्र जममनीची 
आिश् यकता असल् याने महसुल विभागाने त् या जममनीच् या सात-बाऱ्यािर सिर 
जममन शासनामशिाय अन् य कुणाला विकता येणार नाही असा पेजन् सल शेरा 
मारण् यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, पेजन्सल शेरा असलेल् या जममनीचा शेरा काढल् यामशिाय जममनीचा 
व्यिहार होणार नसल् याचे शासनाने जादहर केले असताना सिर पेजन् सल शेरा 
असलेल् या शेकडो एकर जममनीचे खरेिीचे व् यिहार करन महसूल विभागाचा 
केलेला पेजन्सल भ्रष्ाचार दिनाींक ११ जानेिारी, २०१६ रोजी िा त् यासुारास 
ननिशमनास आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(५) असल् यास, चौकशीच्या अनषुींगाने परळे-धचपी येथील ग्रामस्थाींची फसिणकू 
करन त् याींच् या जममनी किडीमोल भािाने विकत घेऊन कोट्यििी रपयाींची 
फसिणकू करणा-याींविरध्ि शासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत? 

  

श्री. सुभाष देसा  : (१) हे खरे नाही. 
       मसींििुगुम जजल््यातील िेंगुलाम तालुक्यातील मौजे धचपी, कली ि परळे 
येथील जममनी महाराषर औद्योधगक विकास अधिननयम १९६१ मिील 
तरतुिीनुसार अधिसूधचत करण्यात आल्या असून कलम ३३(३) नुसार  सन १९९९ 
च्या मशघ्रमसध्ि गणकाचे िर पायाभूत िर मानून  त्याींचा मुल्याींकन ननिाडा 
करण्यात आलेला आहे. 
(२), (३), (४) ि (५) मसींििुगुम जजल््यातील िेंगुलाम औद्योधगक क्षेरातील मौजे 
धचपी-परळे, कली येथील ९३३.९२.४७ हे.आर खाजगी  क्षेर दिनाींक ३/५/२००७ 
रोजी अधिसूधचत करण्यात आले होते. तथावप सिर क्षेरास सींबींधित शेतकऱ्याींचा 
विरोि असल्याने शासनाने दिनाींक ९/७/२०१३ च्या अधिसूचनेन्िये सींपूणम क्षेर 
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विनाअधिसूधचत करन जजल्हाधिकारी याींना महसुली अमभलेखात आिश्यक त्या 
सुिारणा करण्याबाबत कळविण्यात आले होते. त्या अनषुींगाने उपविभागीय 
अधिकारी, सािींतिाडी याींच्यामाफम त  दिनाींक १८/८/२०१३ रोजी पेजन्सल शेरा कमी 
करण्यात आला आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

िोयना धर  प्रिल्पग्र्ताांना पयाचयी र्ममनीचे िाटप िरण्याबाबत 
  

(७६) *  ४११६७   श्री.सुभाष भो र (िल्या  ग्रामी ), श्री.सांर्य िेळिर 
(ठा े) :   सन्माननीय पनुिचसन ि मदत िायच मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१)  कोयना जल विद्युत प्रकल्पासाठी सन १९६० मध्ये १०५ गािाींच ेपुनिमसन करण्यात 

येिून त्यातील रायगड जजल््यात ४२ िसाहती, ठाणे जजल््यात २२ िसाहती, रत्नाधगरी 
जजल््यात ४, सातारा जजल््यातील पा्ण ि जािळी तालुक्यात ६७ िसाहती ननमामण 

करण्यात आल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, कोयना पुनिमसनानींतर शासनाने पयामयी जमीन िा्पाबाबत िोरण ननजश्चत 

केले नसल्याने ब-याच िरणग्रस्ताींना जममनीचे िा्प झालेले नसल्याची तिार अणखल 

कोयना पुनमिसाहत सेिा सींघाने शासनाकड ेिारींिार केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 

(३) असल्यास, ज्या िरणग्रस्ताना जममनीच ेिा्प झाले नाही अशा िरणग्रस्ताना पयामयी 
जममनीचे िा्प करण्याबाबत शासनाने कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, विलींबाची करणे काय आहेत ? 

  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) अींशत: खरे आहे. 
     कोयना प्रकल्पासाठी  १०५ गािाींचे पनुिमसन करण्यात येऊन रायगड 
जजल््यात ३५ िसाहती ि १२ िाडया/पाड,े मूळ ठाणे जजल््यात २२ िसाहती, 
रत्नाधगरी जजल््यात ४ गािठाणे ि सातारा जजल््यात ६७ िसाहती आहेत. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
     पयामयी जमीन िा्प कराियाचे मशल्लक प्रकल्पग्रस्ताींस िा्पाच्या 
अनषुींगाने अणखल कोयना पुनिमसाहत सेिा सींघाने शासनाकड े तिारी केल्या 
आहेत. 
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(३) बहुताींशी पार प्रकल्पग्रस्ताींना पयामयी जममनीचे िा्प करण्यात आलेले आहे. 
तसेच अद्याप पयामयी जमीन िा्प करण्यात आलेली नाही अशा पार 
प्रकल्पग्रस्ताींना पयामयी जमीन िा्पात समन्िय ि सुसूरता आणण्यासाठी 
सममतीचा अहिाल प्राप्त झाला आहे. सिर अहिाल मुख्य सधचिाींचे 
अध्यक्षतेखाली ननयुक्त सममतीच्या विचारािीन आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

भांडारा जर्ल्हयातील राष्ट्रीय महामागच, राज्य महामागच ि शहरात पीयुसी 
प्रमा पत्रामशिाय िाहने चालविण्यात येत असल्याबाबत 

  

(७७) *  ४५१६३   श्री.रारे्श िाशीिार (सािोली), श्री.रामचांद्र अिसरे (भांडारा), 
श्री.चर  िार्मारे (तुमसर), श्री.िृष्ट् ा गर्बे (णरमोरी) :   सन्माननीय पररिहन 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) िाहनाींच्या प्रिषुणामुळे दििसेंदििस मानिाच्या आरोग्याला िोका ननमामण होत 
असताना भींडारा जजल्हयातील राषरीय महामागम, राज्य महामागम ि शहरात पीयुसी 
प्रमाणपरामशिाय िाहने चालवित असल्याचे दिनाींक २३डडसेंबर २०१५ रोजी िा 
त्यासुमारास ननिशमनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, भींडारा जजल्हयात सुमारे १ लक्ष ८२ हजार २८९ िाहनाींची नोंि 
करण्यात आली असून प्रिषुण ननयींरण मींडळ ि उपप्रािेमशक पररिहन 
विभागाकडून तपासणी ि िींड आकारणी करण्यामशिाय कुठलीच ठोस उपाययोजना 
करण्यात येत नसल्याचे ननिशमनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िाहनाींमुळे होणाऱ्या प्रिषुणािर पुणमपणे आळा घालण्याच्या दृष्ीने 
शासनाने प्रिषुण ननयींरण मींडळ ि पररिहन विभागाबाबत कोणती कायमिाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हदिािर रािते : (१), (२) ि (३) अींशत: खरे  
     पररिहन विभागाच्या िायुिेग पथकाद्िारे मागील तीन िषामत िाहन 
तपासणी िरम्यान पी.यु.सी. नसलेल्या िाहनाींिर कायमिाही करण्यात आली असून 
ती पुढीलप्रमाणे आहे. 
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सन तपासलेली िाहने िोषी िाहने जस्िकारण्यात आलेले 

तडजोड शुल्क 
२०१३-२०१४ १६३१ ७८७ र. १,६५,६००/- 
२०१४-२०१५ २०६६ ११९८ र. ६,६९,५००/- 
२०१५-२०१६ २७९५ ७३५ र. ४,०८,०००/- 

     या व्यनतररक्त िाहन हस्ताींतरण, ना-हरकत प्रमाणपर, कजमबोझा 
चढविणे/उतरविणे, योग्यता प्रमाणपर नतुनीकरण, नोंिणी प्रमाणपर नतुनीकरण, 
परिाना नतुनीकरण इत्यािी कामाकरीता िाहनिारक जेव्हा कायामलयात अजम 
सािर करतात तेव्हा िाहन िारकास पी.यु.सी. प्रमाणपर सािर करणे अननिामय 
केलेले आहे. 
     त्याचबरोबर रस्ता सुरक्षा अमभयानाद्िारे िाहन िारकाींना पी.यु.सी. 
प्रमाणपराचे महत्ि ि आिश्यकता समजािनु साींगण्यात येते. 
 (४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

मौरे् मशरोडा (ता.िेंगुलाच,जर्.मसांधुदगुच) येथे हॉटेलचे बाांधिाम िरताना 
नगररचनािार, मसांधदुगुच याांची परिानगी नसल्याबाबत 

  

(७८) *  ४१८२९   श्री.जर्तेंद्र णव् हाड (मुांरा िळिा), श्री.सुरेश लाड (िर्चत), 
श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरेगाि), श्री.र्यांत पाटील (इ्लामपूर), श्री.हसन मुश्रीफ 
(िागल), श्री.अममत साटम (अांधेरी पजश्चम) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मौजे मशरोडा (ता.िेंगुलाम, जज.मसींिुिगुम) येथील सव्हे नीं.२२ दहस्सा नीं.३२, राज्य 
मागम ि.४ च्या रस्त्यालगत असलेल् या हॉ्ेल ि लॉजजींगचे बाींिकाम करताना 
नगररचनाकार, मसींिुिगुम याींची परिानगी घेतली नसल्याने तहमसलिार, िेंगुलाम 
याींनी सिर जागेिरील बाींिकामास बबनशतेी परिानगी िेता येणार ही असा 
अहिाल उपविभागीय अधिकाऱ्याींकड े दिलेला असताींनाही या बाींिकामामध्ये 
सींबींधित अधिका-याींच्या सींगनमताने मोठ्या प्रमाणात आधथमक गैरव्यिहार झाला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२)  असल्यास, उक्त प्रकरणी नागरीकाींनी मा.महसूलमींरी, जजल्हाधिकारी, 
मसींििुगूम तसेच भूममअमभलेख विभाग ि तहमसलिार, िेंगुलाम याींच्याकड े    
दिनाींक २७ जानेिारी, २०१६ रोजी िा त्यासुमारास िारींिार तिारी केलेल्या आहेत, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक् त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनषुींगाने सींबींधित अधिकाींऱ् याींिर कोणती कारिाई 
करण्यात आली िा येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२), (३) ि (४) सिर प्रकरणी नगररचनाकार याींचे 
अमभप्राय न घेता उपविभागीय अधिकारी, सािींतिाडी याींनी प्रश्नािीन 
जममनीिरील अनधिकृत बाींिकाम दिनाींक ३१/५/२०१४ रोजी ननयमानकूुल 
करण्याबाबतचे आिेश पाररत केले होते. तसेच दि.२५/११/२०१४ रोजीचे आिेशान्िये 
सिर जममनीिर िाढीि बाींिकामास परिानगी दिली होती. सिर प्रकरणी 
श्री.यशिींत नारायण माींजरेकर, रा.मशरोंडा ता.िेंगुलाम याींनी दि.२०/४/२०१५ रोजी 
जजल्हाधिकारी, मसींिुिगुम याींचेकड े तिार अजम दिलेला होता. सिर तिार अजामचे 
अनषुींगाने जजल्हाधिकारी, मसींिुिगुम याींनी सुनािणी घेिनु दि.४/२/२०१६ रोजीचे 
आिेशान्िये उपविभागीय अधिकारी, सािींतिाडी याींचे िर उल्लेणखत बबनशेती 
आिेश दि.३१/५/२०१४ ि सुिाररत आिेश दि.२५/११/२०१४ रद्द केले असून मौजे 
मशरोडा ता.िेंगुलाम येथील स.नीं.२२ दह.ि.३२ मध्ये उभारलेली इमारत उपविभागीय 
अधिकारी, सािींतिाडी याींनी कायिेशीर मागामचा अिलींब करन ननषकामसत करािी 
असे आिेश पररत केले आहेत. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

दषु्ट्िाळग्र्ताांच्या मदतीतनू िापूस उत्पादि शतेिऱयाांना िगळल्याबाबत 
  

(७९) *  ४०२१०   डॉ.मममलांद माने (नागपूर उत्तर), श्री.प्रतापराि पाटील 
धचखलीिर (लोहा), श्री.अब् दलु सत्तार (मसल्लोड), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.अ्लम शेख (मालाड पजश्चम), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.विर्य 
िडटे्टीिार (रम्हपूरी), श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), श्री.िु ाल पाटील (धळेु ग्रामी ), 
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श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), प्रा.िषाच गायििाड (धारािी), श्री.अजर्त पिार 
(बारामती), श्री.रा ार्गर्ीतमसांह पाटील (उ्मानाबाद), श्री.जर्तेंद्र णव् हाड (मुांरा 
िळिा), श्री.नरहरी ि झरिाळ (हदांडोरी), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.सुरेश लाड 
(िर्चत), श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरेगाि), श्री.मिरांद र्ाधि-पाटील (िा ), श्री.किशोर 
पाटील (पाचोरा), श्री.डी.एस.अहहरे (सािी), श्री.णमसफ शेख (मालेगाांि मध्य), 
श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.मशरीषदादा चौधरी (अमळनेर) :   सन्माननीय 
पुनिचसन ि मदत िायच मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) िषुकाळग्रस्ताींना मींजुर असलेले ३ हजार १०० को्ी रपये मितननिीतनू 
कापूस उत्पािक शेतकऱ्याींना वपक कापणीच्या कागिी नोंिी पुणम नसल्याने ततुामस 
िगळण्यात आले आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मराठिाडयातील १४ लाख शेतकऱ्याींना ताींबरक कारणामुळे 
मितननिीपासून िींधचत राहािे लागणार आहे हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाने काढलेल्या शासनननणमयात कापसाव्यनतररक्त कोरडिाहू 
वपकाींची ३३ ्क्के नकुसान भरपाई केली जाईल असे स्पष् नमुि केले असूनही 
मराठिाडयात या िषी ६ लाख ७५ हजार हेक््र कापूस पेरला असून पाऊस कमी 
आल्याने वपक आले नाही हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, शासनाने कापसू उत्पािक शेतकऱ्याींना आधथमक मित 
ममळण्याबाबत कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) हे खरे आहे. 
(२), (३) ि (४) सन २०१५ च्या खरीप हींगामात १५७४७ गािामध्ये िषुकाळ 
सदृश्य पररजस्थती घोवषत करण्यात आलेली आहे. दिनाींक ३.११.२०१५ च्या शासन 
ननणमयान्िये िषुकाळ जाहीर करण्याचे ननकष घोवषत करण्यात आले आहेत. 
त्यानुसार िषुकाळ जाहीर करण्यास पार नसलेल्या परींत ुवपक नकुसान झालेल्या 
अमरािती, नागपूर, औरींगाबाि, नामशक विभागतील कापूस, नागपूर अमरािती 
विभागातील सोयाबबन ि नागपूर विभागातील िान वपक उत्पािक शेतक-याींना 
दिनाींक २.३.२०१६ च्या शासन ननणमयान्िये विशषे मित जाहीर केली आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
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मौरे् धारमोहा (ता.महागाांि,जर्.यितमाळ) येथील पुलाच्या  
बाांधिामािरीता अिरै् रेती उत्खनन होत असल्याबाबत 

(८०) *  ४७७५०   श्री.मदन येरािार (यितमाळ) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) िारमोहा (ता.महागाींि, जज.यितमाळ) येथील पलुाच्या बाींिकामाकरीता 
नाल्यातील िाळूचे अिैि उत्खनन करन ननकृषठ ि मातीममश्रीत िाळूचा िापर 
करन पुलाच्या पाया भरण्याचे बाींिकाम करण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, महागाींि तालुक्यातील िाळू घा्ाींचा अद्याप मललाि झाला नसून 
मौजे िारमोहा येथील सिर नाल्याच्या िोन्ही बाजुला जेसीबीच्या साहाय् याने 
रारींदििस िाळुचे उत्खनन करन ठेकेिाराींमाफम त िाळू चोरी होत असून या  िाळू 
चोरीकड े महसूल विभाग, महागाि तहसील अधिकारी, तलाठी तसेच बाींिकाम 
विभाग याच्याकडून िलुमक्ष केले जात असल्याचे ननिशमनास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनषुींगाने िाळू तस्करी करणाऱ्याींिर ि सींबींधित 
तस्करीकड े िलुमक्ष करणाऱ्या अधिकाऱ्याींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) ि (२) अशा बाबी ननिशमनास आल्या नाहीत. 
       सिर पलुाच्या बाींिकामासाठी काही प्रमाणात उमिखेड तालुक्यात जप्त 
करण्यात आलेल्या रेतीचा िापर करण्यात आला. तद्नींतर दिनाींक ७ जानेिारी, 
२०१६ ते ७ फेब्रुिारी, २०१६ या काळात रेती उपलब्ि नसल्यामुळे पलुाचे बाींिकाम 
बींि होते. त्यानींतर महागाि तालुक् यातील रेतीघा् सुर झाल्यानींतर तेथील रेतीचा 
िापर सिर पुलाच्या बाींिकामाकरीता करण्यात येत आहे. 
(३), (४) ि (५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

 
----------------- 
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मशि ी बांधारा (जर्.लातूर) बाांधिामासाठी सांपाहदत  
िेलेल्या र्ममनीचा मािेर्ा देण्याबाबत 

  

(८१) *  ४७४७३   श्री.त्रयांबिराि मभसे (लातूर ग्रामी ) :   सन्माननीय महसूल 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मशिणी बींिारा (जज.लातूर) बाींिकामासाठी सींपादित केलेल्या शेतकऱ्याींच्या 
जममनीचा मािेजा ममळाला नाही, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, मािेजा िेण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननिी याींनी दिनाींक १८ 
नोव्हेंबर २०१५ रोजी िा त्या सुमारास मा.महसूल मींरी याींच्याकड े ननिेिनाद्िारे 
मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनषुींगाने जममनीचा मािेजा िेण्याबाबत कोणती 
कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) होय, हे खरे आहे 
(२) दिनाींक १८ डडसेंबर, २०१५ चे पर प्राप्त झाले आहे. 
(३) (४) ि (५) भुमी सींपािन, पुनिमसन ि पनुिमसाहत करताना उधचत भरपाई 
ममळण्याचा आणण पारिशमकतेचा हक्क अधिननयम २०१३ चे कलम ११ पो्कलम 
(१) अन्िये जादहर प्रग्न राजपरात दिनाींक ३१.१२.२०१५ रोजी प्रमसध्ि झाले 
असून या कायद्यानुसार जमीन मालकाींना नो्ीसा बजािण्यात आल्या आहेत ि 
भुसींपािनाची पढुील कायमिाही सुर आहे. 

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

अिोला ि बुलढा ा जर्ल्हयातील चाराटांचा  दरु िरण् याबाबत 
  

(८२) *  ४१६६७   डॉ.सांर्य रायमुलिर (मेहिर), श्री.हररष वपांपळे 
(मुनत चर्ापूर) :   सन्माननीय पुनिचसन ि मदत िायच मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अकोला जजल् ्यातील ३ लाख १४ हजार ८९७ जनािराींच् या चा-याचा प्रश् न 
ननमामण झाला तसेच मेहकर तालुक्यातील (जज.बुलढाणा) ८८ हजार ििुाळ 



87 

जनािराींना चारा ी्ंचाई असून येत् या काही मदहन् याींत जजल् ्यात चारा ी्ंचाई होणार 
असल् याचे माहे जानेिारी, २०१६ मध् ये िा त्यािरम्यान ननिशमनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, या िषी पािसाळा अत् यल् प झाला असून जजल् ्यात खरीप 
पीकाींच् या उत् पािनात घ् झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, जनािराींची चारा ी्ंचाई िरु करण् याबाबत शासनाने कोणती 
कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) ि (३) होय. 
     अकोला जजल््यात खरीप ि रब्बी क्षेरानुसार पशुसींििमन विभागाच्या विविि 
योजना ि िन विभागातील उपलब्ि चाऱ्याचा विचार करता ४ ते ५ मदहने पुरेल 
एिढा चारा साठा आहे. अकोला जजल््यात चारा ी्ंचाई सदृश्य पररजस्थती ननमामण 
होण्याची शक्यता नाही. 
     बुलढाणा जजल््यातील सिम तालुक्यातील सिम गािाींमध्ये माचम-एवप्रल , 
२०१६ पासून चारा ी्ंचाई भासण्याची शक्यता आहे. शासनाकडून ी्ंचाई सदृश्य 
पररजस्थतीिर उपाययोजना करण्याकरीता पशुसींििमन विभागामाफम त जनािराींच्या 
चारा ी्ंचाईिर योग्य त्या उपाययोजना केलेल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

धुळे, र्ळगाि ि अहमदनगर जर्ल््यातील शेतिऱयाांनी िेलेल्या णत्महत्या 
  

(८३) *  ४०१२०   श्री.गुलाबराि पाटील (र्ळगाि ग्रामी ), श्री.राहुल र्गताप 
(श्रीगोंदा), श्री.िु ाल पाटील (धुळे ग्रामी ), श्री.विर्य औटी (पारनेर), 
श्री.िामशराम पािरा (मशरपूर), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), प्रा.िषाच गायििाड 
(धारािी), श्री.अब् दलु सत्तार (मसल्लोड), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अ्लम 
शेख (मालाड पजश्चम), श्री.चांद्रिाांत सोनाि े (चोपडा), श्री.डी.एस.अहहरे (सािी), 
श्री.णमसफ शेख (मालेगाांि मध्य), श्री.भाऊसाहेब िाांबळे (श्रीरामपूर), अॅड.यशोमती 
ठािूर (नतिसा) :   सन्माननीय पुनिचसन ि मदत िायच मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
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(१) साींजोरी, (ता.िुळे) येथील शालीग्राम पा्ील आणण िाळकी, (ता.चोपडा) 
अशोक धगरिर िनगर या िोन शतेक-याींनी कजम ि नावपकीला कीं ्ाळून 
आत्महत्या केली तसेच अहमिनगर जजल्हयातील सुमारे १२० शेतकऱ्याींनी 
कजमबाजारीपणामुळे माहे जानेिारी, २०१५ ते फेब्रिुारी, २०१६ या कालाििीत 
आत्महत्या केल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 

(२) तसेच, चोपडा/िाकोि (ता.जामनेर, जज.जळगाींि) येथील िोन शेतकऱ्याींनी कजम 
ि नावपकीला कीं ्ाळून दिनाींक २९ डडसेंबर, २०१५ रोजीच्या सुमारास आत्महत्या 
केल्या, हे खरे आहे काय, 
(३) तसेच, जळगाींि जजल््यात माहे डडसेंबर, २०१५ च्या गेल्या िोन मदहन्यात 
शेतकरी आत्महत्येनींतर १४ िारसाींनी जजल्हा प्रशासनाकड े मितीसाठी िाखल 
केलेल्या प्रस्तािापकैी १२ शतेकऱ्याींचे प्रस्ताि सींतापी, मद्यपी ि मनोरग्ण आदि 
कारणाने नाकारले गेले, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकशीअींती आत्महत्याग्रस्त शेतक-याना आधथमक मित 
ममळण्याबाबत शासनाने कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) िळेु जजल््यात साींजोरी तालुका िुळे, येथील 
शालीग्राम पा्ील याींनी ि जळगाि जजल््यात िाळकी, तालुका-चोपडा येथील 
अशोक धगरीिर िनगर या शेतकऱ्याने नावपकी आणण कजमबाजारीपणाला कीं ्ाळून 
आत्महत्या केलेली आहे. 
     अहमिनगर जजल््यामध्ये माहे २०१५ ते फेब्रुिारी, २०१६ या कालाििीत 
एकूण १३२ शतेकऱ्याींनी आत्महत्या केलेल्या आहेत. 
(२) होय. 
(३), (४) ि (५) जळगाि जजल््यात माहे डडसेंबर, २०१५ च्या गेल्या २ मदहन्याींत 
शेतकरी आत्महत्येची १४ प्रकरणे प्राप्त झाली आहेत. चौकशीअींती जजल्हास्तरीय 
सममतीने १२ व्यजक्तींच्या आत्महत्या प्रकरणे अपार ठरविल्याने त्याींना मित 
िेण्यात आली नाही. 
(६) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
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पैठ  (जर्.औरांगाबाद) शहरात िसुबारसचा उत्सि सुरु असताांना  

गायी ि िासराांचे मतृदेह णढळून णल्याबाबत 
  

(८४) *  ४६६०३   श्री.हेमांत पाटील (नाांदेड दषि ) :   सन्माननीय पशुसांिधचन 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) पैठण शहरात (जज.औरींगाबाि) िसुबारसचा उत्सि सुर असताींना सींत 
ज्ञानेश्िर उद्यान पररसरात एका मागोमाग एक गायी ि िासराींचे मतृिेह आढळून 
आल्याची घ्ना माहे नोव्हेबर, २०१५ मध्ये िा त्यािरम्यान ननिशमनास आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, शहरात ८ िासराींसह २१ गायीींचा तडफडून मतृ्यू झाला आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनषुींगाने जबाबिार असणाऱ् या सींबींधिताींिर कोणती 
कारिाई करण्यात आली िा येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे अींशत: खरे असून प्रत्यक्षात ५ गायी ि २ िासराींचा मतृ्यु झालेला आहे. 
(३), (४) ि (५) होय. 
     सिर घ्नेची मादहती ममळताच आजारी असलेल्या १० गायी ि ३ 
िासराींिर तात्काळ औषिोपचार करन त्याींना िाचविण्यात आले आहे. मतृ 
गायीींपकैी एका गायीचे शिविच्छेिन करन नमूने रोग अन्िेषण विभाग, पुणे-७ 
याींचेकड े ननजश्चत रोग ननिानासाठी पाठविले असता, सिर जनािराींचा मतृ्यू 
ॲसीडोसीस मुळे झाला असल्याचे ननषपन्न झालेले असल्याने पशुसींििमन 
विभागाच्या कोणत्याही अधिकारी/कममचारी याींचेिर कायमिाही करण्याचा प्रश्न 
उद्् ाित नाही. 

----------------- 
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मभिांडी (जर्.ठा े) तालुक्यामध्ये सरिारी ि खार्गी र्ागेिर  
अनधधिृतप े बाांधण्यात णलेली गोदामे 

  

(८५) *  ४१७७५   श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.छगन भुर्बळ (येिला), 
श्री.पथृ् िीरार् चव्हा  (िराड दषि ), श्री.शाांताराम मोरे (मभिांडी ग्रामी ) :   
सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मभिींडी (जज.ठाणे) तालुक्यामध्ये सरकारी ि खाजगी जागेिर अनधिकृतपणे 
बाींिण्यात आलेल्या गोिामाींिर कारिाई करण्याचे आिेश जजल्हाधिकारी ठाणे याींनी 
िेऊनही अद्यापही अनधिकृत ि बेकायिेशीरपणे बािण्यात आलेली गोिामे 
ननषकामसत करण्यात आली नसल्याचे माहे जानेिारी २०१६ रोजी िा त्या 
िरम्यान ननिशमनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीच्या अनषुींगाने मभिींडी तालुक्यामध्ये सरकारी ि 
खाजगी जागेिर बाींिण्यात आलेल्या अनधिकृत गोिामाची बाींिकामे ननषकामसत 
करण्याबाबत तसेच गोिामाींची बाींिकामे ननषकामसत करण्यास ्ाळा्ाळ 
करणाऱ्या अधिकाऱ्याींिर कोणती कारिाई करण्यात आली िा येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२), (३) ि (४) जजल्हाधिकारी, ठाणे याींच्यामाफम त 
मभिींडी तालुक्यातील मौजे राहनाळ, िापोड,े गुींििली, कशेळी, दििे अींजूर, 
िालमशींि येथील खाजगी ि सरकारी जागेिर आढळून आलेल्या काही अनधिकृत 
गोिामाींिर ननषकासनाची कायमिाही करण्यात आली असून काही गोिामे सील 
करण्यात आली आहेत. मभिींडी तालुक्यातील मौजे गुींििल, िापोड,े दििे अींजूर ि 
कशेळी येथील काही ममळकतीिर पयामिरण्  सींरक्षण कायिा १९८६ मिील 
तरतूिीींचा भींग करन अनधिकृत बाींिकाम केल्याबाबत सींबींधिताींविरध्ि नारपोली 
पोलीस स््ेशन येथे गुन्हे िखल करण्यात आले आहेत. 
       तसेच, पयामिरण सींरक्षण कायिा १९८६ मिी तरतिूीींचा भींग केल्याबाबत 
खलुासा सािर करण्याबाबत उप विभागीय अधिकारी, मभिडी याींनी सींबींधिताींना 
नो्ीस बजािल्या असून सिर नो्ीसा विरध्ि सींबींधिताींनी मा.उच्च न्यायलायात 
याधचका िाखल केल्या आहेत. 

----------------- 
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महाराष्ट्रात शेतिऱयाांना पुरविण्यात ये ाऱया सौरऊरे्िरील  
िृषीपांप खरेदीत झालेला गैरव्यिहार 

  

(८६) *  ४११८१   श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्रीमती हदवपिा चव्हा  
(बागला ), श्री.बसिरार् पाटील (औसा), श्री.रार्ाभाऊ (पराग) िारे् (मसन्फ्नर), 
श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अब् दलु सत्तार 
(मसल्लोड), प्रा.िषाच गायििाड (धारािी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.िु ाल 
पाटील (धुळे ग्रामी ), श्री.अ्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.अजर्त पिार 
(बारामती), श्री.जर्तेंद्र णव् हाड (मुांरा िळिा), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.सुरेश 
लाड (िर्चत), श्री.मिरांद र्ाधि-पाटील (िा ), श्री.शामराि ऊफच  बाळासाहेब पाटील 
(िराड उत्तर), श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरेगाि), श्री.नरहरी ि झरिाळ (हदांडोरी), 
श्री.हनुमांत डोळस (माळमशरस), श्री.भा्िर र्ाधि (गुहागर), श्री.रा ार्गर्ीतमसांह 
पाटील (उ्मानाबाद), श्री.सरदार तारामसांह (मुलुांड), श्री.ननतेश रा े (ि ििली), 
श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.र्यिुमार गोरे (मा ), अॅड.यशोमती ठािूर 
(नतिसा) :   सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  सौरऊजेिरील कृषीपींप शेतकऱ्याींना पुरविण्याचा महत्िाकाींक्षी ननणमय माहे 
ऑक््ोबर, २०१४  मध्ये जादहर करन प्रायोधगक तत्िािर सुमारे १०  हजार कृषी 
पींपाची ननवििा प्रक्रिया माहे डडसेंबर, २०१५  मध्ये पूणम झाली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, राज्यात खरेिी करण्यात आलेल्या ५ अश्िशक्तीचा सौरकृषी पींप 
सुमारे साडतेीन लाख रपयाींना खरेिी करण्याऐिजी प्रती पींप साडचेार लाख 
रपयाींना खरेिी करन सौरपींप खरेिीत मोठ्या प्रमाणात गैरव्यिहार केल्याचे माहे 
जानेिारी, २०१६ च्या िसुऱ्या आठिडयात ननिशमनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, गुजरात ि आींध्रप्रिेशात सौरपींप खरेिी महाराषर राज्यापेक्षा स्िस्त 
असल्याचीही बाब ननिशमनास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सिर योजना राबविण्यासाठी ििाम, अकोला जजल्हयात प्रत्येकी 
तीन, अमरािती िाशीम, बुलढाणा जजल्हयात प्रत्येकी िोन दठकाणी सौर कृवषपींप 
बसविण्यात आले असून या पींपाींची याींबरक चाचणी िेखील पूणम झालेली नाही, हे 
ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, योजनेसाठी लाभाथी ननिडण्याकरीता नामशक जजल्हास्तरािर 
एकही बैठक झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(६) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(७) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले ि त्यानुसार या जास्त िराने 
सौरपींप खरेिीस मान्यतािेणाऱ्या सींबींधित अधिकाऱ्याींिर शासनाने काय कारिाई 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(८) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) होय, हे अींशत: खरे आहे. सिर योजनेबाबतचा 
ननणमय दि.२७.०३.२०१५ रोजी घेण्यात आला. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) होय, हे खरे आहे. गुजरात/आींध्रप्रिेश आणण महाराषरातील ननवििेमिील अ्ी-
शती ि िेयक रक्कम (Payment) सींिभामतील अ्ी-शती िेगिेगळया असल्यामुळे 
िराींमध्ये फरक आहे. 
(४) हे खरे नाही. 
(५) हे खरे नाही. पार लाभार्थयाचंी ननिड करण्यासाठी नामशक जजल्हास्तरीय 
सममतीच्या दिनाींक २९/१२/२०१५ ि २५/१/२०१६ रोजी बठैका आयोजजत करण्यात 
आल्या होत्या. 
(६) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(७) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(८) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

रे्एसडब्ल्यू ि पीएनपी िां पनी माल िाहतूिीसाठी धरमतर खाडीच्या  
दोन्फ्ही किनाऱ यािर उत्खननिरीत असल्याबाबत 

(८७) *  ४०१५२   श्री.मनोहर भो र (उर ) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) िरमतर खाडीच्या िोन्ही क्रकनाऱ् यािर जेएसडब्ल्यू ि पीएनपी कीं पनीने 
त्याींच्या माल िाहतूकीसाठी िरमतर खाडीमध्ये मोठया प्रमाणात खोलिर िाळू चे 
उत्खनन केले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, यामुळे िोन्ही क्रकनाऱ् यािरील खारभूमी बींिारे ते खाडी क्रकनारा 
यामिील कोठा (मोकळी खाजण जममन) खाडीत ढासळत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 



93 

(३) असल्यास, या सींिभामत कायमकारी अमभयींता, खारभूमी सिेक्षण ि अन्िेषण 
विभाग, पेण-रायगड याींनी मा. जजल्हाधिकारी, रायगड याींना दिनाींक २६ नाव्हेंबर, 
२०१५ रोजी िा त्यासुमारास ननिेिन िेऊन सींबींधित कीं पनीला याबाबत आिश्यक 
ते ननिेश द्यािेत अशी विनींती केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकशीच्या अनषुींगाने शासनाने उक्त प्रकरणी कोणती कायमिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) जेएसडब्ल्य ूकीं पनीने महाराषर मेरी्ाईम बोडम ि कें द्र 
शासनाच्या पयामिरण मींरालयाकडून परिानगी घेऊन, माल िाहतूकीसाठी िरमतर 
खाडीच्या पेण हद्दीतील अींबा खाडीमध्ये नौकानयन मागम सुकर करण्यासाठी माती, 
गाळ उपसण्याचे काम सुर केले आहे. 
     पी.एन.पी. कीं पनीने कोणत्याही प्रकारचे उत्खनन केल्याची ननिशमनास आले 
नाही. 
(२) होय. 
(३), (४) ि (५) प्रस्तुत प्रकरणी कीं पनी व्यिस्थापन, ग्रामस्थ, महाराषर मेरी्ाईम 
बोडम, उपविभागीय अधिकारी पेण ि सींबींधित पोलीस अधिकारी याींची दिनाींक 
२०/०२/२०१६ रोजी बैठक झाली आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

पजश्चम विदभाचतील सांत्रा उत्पादि शतेिऱयाांना णधथचि मदत देण्याबाबत 

(८८) *  ४२१०७   श्री.अममत विलासराि देशमुख (लातूर शहर), श्री.वििास 
िुां भारे (नागपूर मध्य), श्री.सुधािर देशमुख (नागपूर पजश्चम), श्री.रार्ेंद्र नर्रधने 
(उमरखेड), श्री.डड मल्लीिार्ूचन रेड्डी (रामटेि), श्री.सुधािर िोहळे (नागपूर 
दषि ), श्री.सुरेश (रार्ूमामा) भोळे (र्ळगाि शहर) :   सन्माननीय िृवष मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पजश्चम वििभामत यींिाच् या हींगामात सींरा उत् पािनात मोठया प्रमाणात िाढ 
झाली असली तरी सींत्रयाला गुणित्ता नसल्याने प्रनतक्रकलो िर १५ रपयाींिरन चार 
ते पाच रपयाींपयतं कोसळल्याने सींरा उत्पािक शतेकरी सींक्ात सापडल्याचे माहे 
जानेिारी, २०१६ मध्ये िा त्यािरम्यान ननिशमनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, वििभामतील सींरा उत्पािक शतेकऱ्याींना तातडीने मित िेऊन 
सींत्रयाींची गुणित्ता िाढविण्याबाबत शासनाने कोणती कायमिाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२) ि (३) अींशत: खरे आहे. 
     सींरा आींबबया बहाराचे उत्पािन मोठ्या प्रमाणात झाल्यामुळे मागील 
िषीच्या तुलनेत यािषी सींत्रयाला कमी भाि ममळाला परींत ु सींत्रयाींची गुणित्ता 
नसल्याची बाब ननिशमनास आली नाही, तथावप कें द्र शासन पुरस्कृत  एकाजत्मक 
फलोत्पािन विकास अमभयानाींतगमत फळवपकाींच्या गुणित्ता िाढीसाठी पजश्चम 
वििभामसह सींपूणम राज्यात विविि उपाय करण्यात येतात. 

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

मसन्फ्नरमध्ये (जर्.नामशि) पिनऊर्ाच प्रिल्पाशी सांबांधधत 
िां पन्फ्याांनी मुद्राांि शुल्ि बुडविल्याबाबत 

(८९) *  ४६६५४   श्री.योगेश (बापू) र्ोलप (देिळाली) :   सन्माननीय महसूल 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मसन्नरमध्ये (जज.नामशक) पिनऊजाम प्रकल्पाशी सींबधित कीं पन्या उभारताींना 
ियुम ननबींिक कायामलयाकड े गहाणखताींची नोंिणी करताींना कोट्यििी रपयाींचे 
मुद्राींक शुल्क बडुविण्यात आल्याचे माहे डडसेंबर, २०१५ च्या शेि्च्या आठिडयात 
ननिशमनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीच्या अनषुींगाने सींबींधिताींविरद्ध कोणती कारिाई करण्यात 
आली िा येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय. 
(३) मसन्नर जजल्हा नामशक येथील पिन उजाम प्रकल्पाशी सींबींधित कीं पनीचा 
िस्तऐिज महाराषर मुद्राींक अधिननयमातील तरतिुीनुसार अिरध्ि करन, मुद्राींक 
जजल्हाधिकारी िगम-१, नामशक याींनी कमी पडलेले मुद्राींक शुल्क र.३२.०६ को्ी 
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भरणेबाबत आिेश पारीत करन पक्षकाराींिर िसूलीची नो्ीस बजािली होती. 
त्याच्या विरोिात सींबींधित पक्षकाराींनी महाराषर मुद्राींक अधिननयमातील 
तितिूीनुसार नोंिणी महाननरीक्षक ि मुद्राींक ननयींरक, महाराषर राज्य, पुणे 
याींच्याकड े दिनाींक १२/२/२०१६ रोजी अवपल िाखल केले असून त्याींच्या स्तरािर 
अिमन्यानयक तत्िानुसार सींबींधिताींना सुनािणीची सींिी िेऊन कायमिाही करण्यात 
येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

डहा  ू(जर्.पालर्र) येथे मातीचे बेिायदा उत्खनन होत असल्याबाबत 

(९०) *  ४८६५०   श्री.पा्िल धनारे (डहा )ू :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) डहाण ू (जज.पालघर) येथे गौण खननज उत्खनन करण्यासाठी परिानगी 
नसताना शासनाचा लाखों रपायाचा महसूल बुडिून मातीचे बेकायिा उत्खनन 
करत असल्याचे दिनाींक १२ जानेिारी, २०१६ रोजी िा त्यासुमारास ननिशमनास 
आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीच्या अनषुींगाने बेकायिा माती ि गौण खननजाचे उत्खनन 
करणाऱ्याींिर शासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) अशी बाब ननिशमनास आली नाही. 
(२), (३) ि (४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

अिोला, नागपूर ि चांद्रपूर जर्ल् ्यातील दषु्ट्िाळी 
गािाांना विशषे मदत देण्याबाबत 

(९१) *  ४१६७४  डॉ.सांर्य रायमुलिर (मेहिर), श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), श्री.डड 
मल्लीिार्ूचन रेड्डी (रामटेि), अॅड.सांर्य धोटे (रार्ूरा), श्री.नानार्ी शामिुळे 
(चांद्रपूर), श्री.र धीर सािरिर (अिोला पूिच), श्री.सांर्य पुराम (णमगाि), 
प्रा.विरेंद्र र्गताप (धाम गाि रेल्िे), अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), श्री.विर्य 
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िडटे्टीिार (रम्हपूरी), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), श्री.डी.एस.अहहरे (सािी) :  
सन्माननीय पनुिचसन ि मदत िायच मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील   
काय :- 
  

(१) अकोला जजल् ्यातील यािषी सन २०१५-२०१६ खरीप वपकाींची पैसेिारी ५० 
पेक्षा कमी (४२ पैसे) असून ९९७ गािे िषुकाळाने प्रभावित झाली असून खरीप 
२०१५ मिील बाधित शेतकऱ्याींना अथम सहाय्य िेण्यासाठी ननिी वितरीत 
करण्याचे महसूल ि िन विभागाचे दिनाींक २ जानेिारी, २०१६ चे आिेशात मार 
फक्त ५५ गािाींचा समािेश करण्यात आला हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, नागपूर जजल्हयातील राम्ेक पारमशिनी ि मौिा तालुक्यात 
िषुकाळग्रस्त घोवषत करण्यात यािे अशी मागणी स्थाननक लोकप्रनतननिी याींनी 
माहे डडसेंबर २०१५ च्या नतसऱ्या आठिडयात िा त्या सुमारास केली होती हे खरे 
आहे काय, 
(३) त्याचप्रमाणे, चींद्रपूर जजल् हा प्रशासनाने ११९६ गािे िषु काळात असल् याचा 
सुिारीत अहिाल मा.प्रिान सधचि, महसूल ि िन विभाग याींच्याकड े सािर 
केल्याचे माहे डडसेंबर, २०१५ च्या पदहल्या आठिडयात ननिशमनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या जजल्हयातील सींपूणम गािे िषुकाळी अथमसहाय्यासाठी पार 
असताींना सिर लाभापासून िींधचत राहण्यासाठी क्षेरीय स्तरािर झालेल्या 
अननयममततेबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकशीअींती उक्त अननयममततेबाबत सींबींधिताींिर 
कारिाई करण्याबाबत तसेच अथमसहाय्यापासून िींधचत ि िषुकाळ बाधित 
शेतकऱ्याींना आधथमक मित ममळण्याबाबत शासनाने कोणती कायमिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत  ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) शासन ननणमय दिनाींक २०.१०.२०१६ अन्िये अकोला 
जजल््यात सन २०१५-१६ खरीप हींगामातील ९९७ गािातील हींगामी पसेैिरी जाहीर 
करण्यात आली असून त्यापैकी ५५ गािे ही ५० पैशापेक्षा कमी पैसेिारीची 
असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. त्यानुसार दिनाींक २.१.२०१६ च्या शासन 
ननणमयान्िये खरीप २०१५ मिील ५५ गािातील बाधित शतेक-याींना मित अनुजे्ञय 
आहे. 
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(२) होय. 
(३) चींद्रपूर जजल््यातील १६६३ गािे ५० पैशापेक्षा कमी पैसेिारी असल्याचे 
विभागीय आयकु्त नागपूर याींनी पाठविलेल्या सुिारीत अहिालािरन दिसून येते. 
(४) ि (५) सन २०१५-१६ च्या खरीप हींगामात १५७४७ गािाींमध्ये िषुकाळसदृश्य 
पररजस्थती घोवषत करण्यात आलेली आहे. िषुकाळ जाहीर करण्याच्या 
ननकषानुसार िषुकाळ जाहीर करण्यास पार नसलेल्या परींत ु पीक नुकसान 
झालेल्या नागपूर, नामशक, अमरािती, औरींगाबाि विभागातील कापूस तसेच 
नागपूर, अमरािती विभागातील सोयाबबन उत्पािक आणण नागपूर विभागातील 
िान शतेक-याींना विशषे मित िेण्याबाबत शासन ननणमय दिनाींक ०२ माचम, २०१६ 
अन्िये ननगमममत करण्यात आले आहेत. 
(६) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

गोिुदा (ता. किनिट,जर्. नाांदेड) येथील शासिीय  
गायरान र्ममनीिर अनतिम  िेल्याबाबत 

(९२) *  ४६९५९   श्री.हेमांत पाटील (नाांदेड दषि ) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) गोकुिा (ता.क्रकनि्, जज.नाींिेड) येथील शासकीय गायरान जममनीिर कब्जा 
करीत जेसीबीच्या सहायाने सरकारी रस्त्याची नासिसू करणाऱ् याींिर फौजिारी 
स्िरपाचे गुन्हे नोंििनू गायरान जममन शासन जमा करन घेण्यात यािी, असे 
ननिेिन दिनाींक ४ जानेिारी, २०१६ रोजी िा त्यासुमारास सहाय्यक जजल्हाधिकारी 
उपविभागीय अधिकारी कायामलय, क्रकनि् याींना िेण्यात आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या ननिेिनानसुार शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीच्या अनषुींगाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) प्रश्नािीन प्रकरणी मौजे गोकुीं िा, ता. क्रकनि्, 
जज.नाींिेड येथील सरकारी जमीन ग् नीं. १०६ च्या सींिभामत सहाय्यक 
जजल्हाधिकारी, तथा उपविभागीय अधिकारी, क्रकनि्, जज.नाींिेड याींना दि. 
१३/१/२०१६ रोजीचे ननिेिन प्राप्त झाले आहे. 
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(२) ि (३) मौजे गोकुीं िा, ता. क्रकनि् जज.नाींिेड येथील सीं.न. १०६ चे एकूण क्षेर 
६.६५ हे. एिढे असून भोगाि्िार सिरी “परमपोक सरकार” अशी नोंि आहे. 
त्यापैकी ३.८५ हे.आर. जमीन द्.बी. सॅनो्ोरीअम साठी ि उिमररत २.८० हे.आर. 
जमीन उपजजल्हा ग्रामीण रग्णालय, गोकुीं िा साठी िेण्यात आली आहे. तथावप, 
उपअिीक्षक भूमम अमभलेख, क्रकनि्, जज.नाींिेड याींच्या मोजणीनुसार मौ. गोकुीं िा, 
ता. क्रकनि्, जजल्हा नाींिेड येथील स.नीं. १०६ च्या एकूण क्षेर ६.६५ या पकैी 
उपजजल्हा रग्णालय ि ननिासस्थानाचे क्षेर २ हे. एिढे असून अनधिकृत 
झोपडपट्टीचे क्षेर ३० आर एिढे आहे आणण ०.०३ आर एिढ्या जमीनीिर 
अनतिमण असल्याचे दिसून आले आहे. उिमररत ४ हे. ३२ आर एिढी जमीन 
मशल्लक आहे. मार सिर जममनीिरील रस्त्याची जेसीबीच्या सहाय्याने नासिुस 
करण्यात आल्याचे ननिशमनास आले नाही. 
     सिर जममनीिरील अनतिमण ननषकासीत करण्याच्या दृष्ीने पुढील 
कायमिाही करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
 

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

राज्य शासनाने दषु्ट्िाळग्र्त शेति-याांच्या मदतीसाठी मांर्रू  
िेलेल्या ननधीत िपात िरण्याचा रे्तलेला नन चय 

(९३) *  ४०१५९   श्री.मनोहर भो र (उर ), श्री.छगन भुर्बळ (येिला), 
श्री.जर्तेंद्र णव् हाड (मुांरा िळिा), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.मिरांद र्ाधि-
पाटील (िा ), श्री.सुरेश लाड (िर्चत), श्री.र्यांत पाटील (इ्लामपूर), 
श्री.ग पतराि देशमुख (साांगोले), श्री.पथृ् िीरार् चव्हा  (िराड दषि ), श्री.अममन 
पटेल (मुांबादेिी), श्री.विर्य िडटे्टीिार (रम्हपूरी), श्री.अब् दलु सत्तार (मसल्लोड), 
डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.नसीम खान (चाांहदिली), श्री.अ्लम शेख 
(मालाड पजश्चम), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्रीमती ननमचला गावित (इगतपूरी), 
श्री.रार्ाभाऊ (पराग) िारे् (मसन्फ्नर), श्री.सांर्य पोतनीस (िमलना), श्री.सुननल 
राऊत (वििोळी), श्री.सुननल मशांदे (िरळी), श्रीमती तपृ्ती सािांत (िाांदे्र पूिच), 
श्री.िसांतराि चव्हा  (नायगाांि), श्री.अर्य चौधरी (मशिडी), श्री.अननल िदम 
(ननफाड), श्रीमती हदवपिा चव्हा  (बागला ), श्री.डड मल्लीिार्ूचन रेड्डी 
(रामटेि), प्रा.िषाच गायििाड (धारािी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), श्री.अममत 
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झनि (ररसोड), श्री.डी.एस.अहहरे (सािी), डॉ.पतांगराि िदम (पलूस िडगेाि), 
श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), श्री.िु ाल पाटील (धळेु ग्रामी ), श्री.मशरीषदादा चौधरी 
(अमळनेर), श्री.र्यप्रिाश मुांदडा (बसमत), अॅड.भीमराि धोंड े (णष्ट्टी), 
श्री.सांदीपानराि भुमरे (पैठ ), श्री.र्यदत्त िीरसागर (बीड), श्री.हसन मुश्रीफ 
(िागल), श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरेगाि), डॉ.राहूल पाटील (परभ ी), श्री.र्यिुमार 
गोरे (मा ), श्री.बबनराि मशांदे (माढा), श्री.नाराय  पाटील (िरमाळा), श्री.रुपेश 
म् हात्र े(मभिांडी पूिच) :   सन्माननीय पनुिचसन ि मदत िायच मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील िषुकाळग्रस्त शेतकऱ्याींना मित करण्यासाठी शासनामाफम त १७ 
हजार को्ी रपयाींच्या पुरिणी मागण्या सािर केल्या असल्याचे माहे जानेिारी, 
२०१६ मध्ये ननिशमनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) राज्यातील पाणी ी्ंचाई आणण नैसधगमक आपत्तीींच्या पाश्िमभूमीिर फळबागा 
जगविण्यासाठी राषरीय फलोत्पािन अमभयानामिून शेतकऱ् याींना मित 
िेण्याकररता ११६ को्ी ७६ लाख रपयाींचा कें द्र शासनाकड े पाठविलेला प्रस्ताि 
कें द्र शासनाकडून मींजुरीसाठी प्रलींबबत ठेिण्यात आलेला आहे , हेही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सिर पुरिणी मागण्यातील िषुकाळग्रस्ताींच्या ४ हजार २८२ को्ी 
रपयाींच्या ननिीत शासनाने सरसक् ५० ्क्के कपात केली आहे हे खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, सिर ननिी कपात न करता पिूमित ठेिनू ि कें द्र शासनाकडून 
आधथमक मित त्िररत ममळिून िषुकाळग्रस्ताींना आधथमक मित पुरविण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) या विभागाकडून िषुकाळग्रस्त शेतक-याींना मित 
िेण्यासाठी र.४००२.८२ को्ी इतक्या रक्कमेची पुरिणी मागणी सािर करण्यात 
आली होती. 
(२) कें द्र शासनाकड ेप्रस्ताि विचारािीन आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
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(४) िषुकाळग्रस्त मितीसाठी कें द्र शासनाने राज्याला र.२५४८.७३ को्ी ननिी 
मींजूर केला आहे. राज्य शासनाने याबाबीसाठी आतापयतं र.२५३६.०४ को्ी इतका 
ननिी वितरीत केला आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

सीमा तपास ी नािा, दापचारी (ता.तलासरी, जर्.पालर्र)  
येथे अिधै िाहतुि होत असल्याबाबत 

  

(९४) *  ४८६५२   श्री.पा्िल धनारे (डहा )ू :   सन्माननीय पररिहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सीमा तपासणी नाका, िापचारी (ता.तलासरी, जज.पालघर) येथील महसूल 
चुकिनू अिैि िाहतकु आणण बेकायिा तसेच क्षमतेपेक्षा जास्त िाहतुकीची 
अिजड िाहने अन्य मागामने िळिनू जात असल्याने शासनाचा लाखोंचा महसूल 
बुडिनू सुरक्षचेा, अििै िाहतुक, राज्यमागम रस्त्याची ििुमशा, स्थाननकाींना रास 
असे अनेक प्रश्न ननमामण होत असल्याचे दिनाींक १३ जानेिारी, २०१६ रोजी िा 
त्यासुमारास ननिशमनास आले हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीअींती सिरहू प्रकरणी अिघै िाहतुक, सुरक्षा प्रश्नाबाबत 
शासनाने कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय ? 
  
श्री. हदिािर रािते : (१) अींशत खरे आहे. 
       सीमा तपासणी नाका, िापचारी (ता.तलासरी जज.पालघर) येथे 
सेिापुरिठािारामाफम त मुख्य राषरीय महामागामिरन राज्यात प्रिेश करणाऱ्या ि 
राज्याबाहेर जाणाऱ्या िाहनाींची िाहतूक प्लॅजस््कचे बॅरीकेडस लािनू िळविण्यात 
आली आहे. नाक्यािर तपासणीसाठी उपजस्थत असलेले अधिकारी हे नाक्यािरील 
बुथिर ि नाक्यािरील तपासणी क्षेरामध्ये कायमरत असतात. सेिा 
पुरिठािाराींमाफम त पुरेसे बरॅरकेडस उभे न केल्याने ि सुरक्षा यींरणा उभी केली 
नसल्याने, काही िाहनिारक बरॅरकेडस बाजूला करन रारी महामागामिरन नाका 
चुकिनू जातात. 
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(२) ि (३) सिर प्रकरणी तपासणी नाक्यास ्ाळून जाणाऱ्या िाहनाींना प्रनतबींि 
करण्यास्ति करारातील तरतिूीनसुार सेिापुरिठािारास तजिीज करण्याबाबत 
पररिहन आयुक्त याींनी सूचना दिल्या आहेत. तसेच सीमा तपासणी नाके ्ाळून 
जाणाऱ्या िाहनाींिर ननयींरण ठेिण्यासाठी मोबाईल चेक पाईं्ची ननमममती 
करणेबाबत सेिापुरिठािारास कळविण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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