
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ८८ वी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

पहहले अधधवेशन, २०१६ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

डहाणू (जि.पालघर)येथ ेबिगर आहदवासी व्यक्तीन ेसरिारी यांत्रणशेी  
सांगनमत िरून आहदवासीची िममन िळिावल्यािाित  

(१)  ६३० (२२-१२-२०१४).   श्री.किसन िथोरे (मुरिाड), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळवा) :   
सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पालघर जिल् ्यातील ू ा थे य मील ममि  मसो.ी स नीं १८५  ी आदिवासी िममन बिगर 
आदिवासी असल ल् या पालाईाह  भरईाह राेा याींनी सरकारी यींरणेे ला  ाता ी ुन न िममन 
ि.कावण् याचा रयतय न क ल् याच  मा   ् ्ोिर, २०१४  या िर यान या कालावुीम य  
ननि शनास आल ,    खर  आ   काय, 

(२) असल् यास, यािाित  ासनमार्श त चमक ी क ली आ   काय, 
(३) असल् यास, चमक ीअींती काय ननि शनास आल  व तद्नसुार पालाईाह  भरईाह राेा या 
बिगर आदिवासी इसमावर व  या या ी सींगनमत करेायाया सरकारी यींरणेे तील सींिींतुत 
अतुकायायाींवर कोेती  कारवाह करण् यात आली अमवा करण् यात य त आ  , 
(४) नसल् यास, दिरींगाहची कार  े कोेती ? 
  
श्री. एिनाथराव खडस े (२४-०७-२०१५) :(१), (२) व (३) पालघर जिल््यातील ू ा थे 
तालुयातील ममि  मसो.ी य मील स नीं  १८५ या आदिवासी खात िाराकूील िजिमनी पकैी 
० ४९    आर  िमीन श्री पालाईाह  भरईाऊ राेा याींना   तीया रयतयोिनामश ववकण्याची 
परवानगी अप्पर जिल् ातुकारी िव् ार जि ठाे  याींनी दि  १७/७/२००० या आि  ान्वय  दिली 
 ोती  सिर खर िीिार श्री पालाईाऊ  भरईाऊ राेा याींयाकू  तालकुा िींूातुकारी ू ा थे याींनी 
दि  ३/५/१९९४ रोिी दिल ल्या अनुसथतचत िमातीचा िाखला आ    सिर िाखल्याची वैुता 
तपासण्यात आली आ   ककीं वा कस  याववषयी   ानन ा करण्यास जिल् ातुकारी, पालघर याींना 
क.ववण्यात आल  असथन जिल् ातुकारी याींया क थून रयताप्त  ोेायाया अ वालाया आुार  पुढील 
कायशवा ी करण्याच  सींकजल्पत आ    
(४) रयतश्न उद्् ावत ना ी  

___________ 
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मुांिईतील दहहसर येथील गणपत पाटील नगर झोपडपटटीमध्ये वीि पुरवठ्यािाित 
(२)  ३६५६ (२३-१२-२०१४).   श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर) :   सन्माननीय ऊिाा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींिहतील िद सर मतिार सींघातील गेपत पा्ील नगर य मील सुमार  १० त  १५  िार 
लोकवस् ती या पोपूपटीमीम य  रद वा ी २००० साला या आुीपासथन रा त आ  त, अ ाच 
अतुकृत रद वा ाींना वीि पुरवठा ि ण् यात य त आ  ,    खर  आ   काय, 
(२) असल् यास, वीि उपकें द्र    खािगी मालकी या िममनीवर उईारण् यात य त असथन  यासाठ  
्ा्ापावरला भरतसर परवानगी दिल ली आ  ,     ी खर  आ   काय, 
(३) असल् यास, सिर पभरसरातील   कूो ववद्यामी वीि पुरवठा नसल् यामु.  स् री् लाह् 
(वीि च  दिव्या) खाली अ् यास करीत आ  त,     ी खर  आ   काय, 
(४) असल् यास, सिर वस् तीम य  रद वा ाींना मुलईथत गरिा मम.ाव् यात यासाठ  स् माननक 
लोकरयतनतननुी (िद सर) याींनी मा मुख् यमींरणेी याीं याकू  दिनाींक २४ नोव्  ेंिर, २०१४ रोिी 
ननव िन ि ऊन मागेी क ली आ  ,     ी खर  आ   काय, 
(५) असल् यास, सिर मागेीवर  ासनान  कोेता ननेशय घ तला आ   वा घ ण्यात य त आ  , 
(६) अद्यापपयतं ननेशय घ तला नसल् यास, ववलींिाची कार  े काय ? 
  
श्री. चांद्रशेखर िावनिुळे (२३-०७-२०१५) :(१)    खर  ना ी  
     ववद्युत ननयामक आयोगाया अतुननयम २००५ मुील तरतुिीस अनुसन न ननकषश 
पुेशकरेायाया पोपूपटीमीुारकास वीि िोूेी ि ण्यात आली/य त   
(२)    खर  ना ी  
(३)    खर  ना ी  
(४) व (५) सिर ननव िनातील मागण्या नगर ववकास ववईागा ी सींिींतुत असल्यामु.  सिर 
ननव िनावर या ववईागान  कायशवा ी करावयाची आ    
(६) रयतश्न उद्् ावत ना ी  
  

___________ 
  

िुळ िायदा आदेशानुसार िुळ वहहवाट व शेतिमीन अधधननयमान्वये  
ममळालेल्या िमीनीचे हसताांतरािाित 

(३)  ४४०५ (२२-१२-२०१४).   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :   सन्माननीय महसलू मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मा जिल् ातुकारी, पु  े, कु. कायिा  ाखा क्र पी्ीए/कावव/३६६/२०१४, दिनाींक १५ माचश, 
२०१४ या पभरपरणेकातील आि  ानुसार कु. वद वा् व   तिमीन अतुननयमान्वय  मम.ाल ल्या 
िमीनीच   स्ताींतरािाित मा म सथल मींरणेी याींना दिनाींक ८ िलु,ै २०१४ रोिी ननव िन दिल   ोत , 
   खर  आ   काय, 
(२) असल्यास, यािाितीत  ासनान  कोेती तातूीची कायशवा ी क ली वा करण्यात य त आ  , 
(३)  नसल्यास ववलींिाची कार  े काय आ  त ? 
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श्री. एिनाथराव खडसे (०३-०८-२०१५) :(१) म सथल ववईागातील अमईल ख तपासल  असता 
रयतश्नाुीन ननव िन रयताप्त पाल्याच  दिसथन य त ना ी तस च म.ु ी, व ल् ा व ईोर या त मसल 
कायाशलयास  जिल् ातुकारी, पु  े याींच  कायाशलयात सिर ननव िन रयताप्त पाल  नसल्याच  
जिल् ातुकारी, पु  े याींनी क.ववल  आ    
(२) व (३) रयतश्न उद्् ावत ना ी  

___________ 
  

मौि ेिासेगाव (ता.वाळवा, जि.साांगली) येथील प्रशन गावातील गावठाण/गायरानािाित 
  

(४)  ४८७४ (१६-०२-२०१५).   श्री.मशवािीराव नाईि (मशराळा) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ममि  कास गाव (ता वा.वा, जि साींगली) य मील रयत न गावातील गावठाे/गायरानामुील 
ग् नीं २२४१ पथवश अ व ३४८९ चा १ मुील घर  नावावर करण्यािित त मील रद वा ी मागील 
५५ वषाशपासथन मागेी कभरत आ  त,    खर  आ   काय, 
(२) असल्यास, यातील ९०% लोक मागासवगीय तमा अनुसथतचत िमाती, ई्या िमातीतील 
आ  त,    खर  आ   काय, 
(३) असल्यास, याना  ासनाक थून ववद्युत पुरवठा उपलिु असथन सींिींतुत घर  कालिा्य 
 ोऊन ी याया िनु स्तीकभरता क व. सींिींतुत प्लॉ् याींया नावावर नसल्यान  याींना 
िनु स्तीकभरता अमवा नववन घर िाींुण्याकभरता अमशस ाय्य मम.थ  कत ना ी,    खर  आ   
काय, 
(४) असल्यास, य मील नागभरकाींना न्याय ि ण्याया दृष्ीन   ासनाची ईथममका काय आ   व 
 ासनान  या दृष्ीन  काय कायशवा ी क ली आ   वा करण्यात य त आ   ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (०५-०३-२०१६) :(१), (२), (३) व (४)  ममि  कोस गाींव य मील ग् नीं  
२२४१/अ/१ च  एकुे क्ष रणे १     २४ आर व ग् नीं ३४८९/१ क्षींरणे ०    ६९-४४ आर असथन सिर 
गाननीं ७/१२ उतार  पा ता कब्ि िार सिरी “सरकार” अ ी नोंि असथन सिर इतर अतुकारामय  
“गायरान गावच  गुरास मोर्त, ईथमी ीन व ग ृ ीन लोकाींना घर  िाीुं  ेकरीता यापैकी २ एकर 
८ गुींठ  ग्रामपींचायतीच  ताब्यातथन काढथन सरकारन  आपल  ताब्यात घ तली” असा   रा इतर 
अतुकारामय  नमुि क ल ला आ    तस च गाींव कामगार तलाठ  कास गाींव याींच कूील गाींव 
नमुना नीं  १ ह (अनतक्रमे नोंिव ी) मय  सिरची अनतक्रम  े नमुि आ  त  यातील ९०% 
लोक मागासवगीय तमा अनुसथतचत िमाती, ई्या िमातीतील आ  त, याींना  ासनाक थून 
ववद्युत पुरवठा उपलब्ु असथन सींिींतुत घर  कालिा्य  ोऊन ी याया िनु स्तीकभरता क व. 
सींिींतुत प्लॉ् याींया नावावर नसल्यान  याींना िनु स्तीकभरता अमवा नववन घर 
िाींुण्याकभरता अमशस ाय्य मम.थ  कत ना ी   ी वस्तुजस्मती आ    
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    गायरान िममनीया वापरािाित मा सवोच न्यायालयान  “िगपाल मसींग व इतर ववन ि 
पींिाि सरकार व इतर” या रयतकरेी दि  २८/१/२०११ रोिी दिल ल्या ननिे ानुषींगान  म सथल व 
वन ववईागाया दि  १२/७/२०११ रोिीया  ासन ननेशयानुसार यापुढ  गायरान िमीन 
कोेया ी व्यती, खािगी सींस्मा, सींघ्ना याींना कोेया ी रयतयाींिनासाठ  मींिुर करण्यात 
य ऊ नय  अस  आि   आ  त   थेन रयतस्तुत रयतकरेी दि १२/७/२०११ व दि ०४/०४/२००२ या 
 ासन ननेशयाींया तरतुिीनसुार रयतकरे तपासथन जिल् ातुकारी, साींगली याींयाक थून अ वाल 
मागववण्यात आल ला आ    
  

___________ 
  
वाडीव-हे (जि.नामशि) इगतपुरी या पररसरातील िममन पूवी औद्योधगिीिरण, नॅशनल हायव,े 

मममलटरी, धरणी आदीांसाठी भ-ूसांपाहदत न िरण्यािाित. 
  

(५)  ५५५० (०४-०४-२०१५).   श्रीमती ननमाला गाववत (इगतपूरी), श्री.अममन पटेल (मुांिादेवी), 
डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.वविय वडटे्टीवार (रा म्हपूरी), 
अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा) :   सन्माननीय महसलू मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) वाूीव-   (जि नाम क) इगतपुरी या पभरसरातील िममनी पथवी औद्योतगकीकरे, नॅ नल 
 ायव , मममल्री, ुरेी आिीींसाठ  मोठ्या रयतमाेात सींपादित करण् यात आली असल् याम.ु  
सिरील गावच रयतकल् पग्रस् त पाल  असल् यान  य मील िममन ईथ-सींपादित करण् यात य ऊ नय  अ ी 
य मील नागभरकाींनी तस च लोकरयतनतननुीींनी मा   िान वारी, २०१५ रोिी वा  यासुमारास 
मा मुख् यमींरणेी याीं याकू  ननव िनाद्वार  मागेी क ली आ  ,    खर  आ   काय, 

(२) असल् यास, उपरो त रयतकरेी  ासनान   चमक ी कन न काय कायशवा ी क ली आ   वा 
करेार आ  , 
(३) अद्याप कोेतीच कायशवा ी करण् यात आली नसल् यास  याची सवशसाुारे कार  े काय 
आ  त ? 

  
श्री. एिनाथराव खडस े (११-०८-२०१५) :(१) ममि  वाूीवया  , ता इगतपुरी, जि नाम क य मील 
िमीन आद श्लरी र न्ि एभरया, ि व.ाली, नाम क याींयामार्श त मममल्रीन  सींपादित क ली आ    
सिर गाव रयतकल्पग्रस्त पाल्यान  त मील सींपादित करण्यात य ऊ नय  अ ी त मील नागभरकाींनी 
तस च लोकरयतनतननुीींनी मा   िान वारी, २०१५ मय  वा यासुमारास मा मखु्यमींरणेी याींयाकू  
मागेी क ल्यािाितच  ननव िन रयताप्त पाल्याच  तपासेी अींती आढ.थन य त ना ी  
(२) व (३) रयतश्न उद्् ावत ना ी  
  

___________ 
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आहदवासीांच् या िममनीचा वविास िरारानामा िन न बिगर आहदवासी व् यक् तीस 
त् या िममनीांची वहहवाट हस ताांतरीत िरण् यावरही ननि ध असल् यािाित 

(६)  ५९०४ (२२-१२-२०१४).   श्री.हषावधान सपिाळ (िुलढाणा), प्रा.ववरेंद्र िगताप (धामणगाव 
रेल्वे), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अममन पटेल (मुांिादेवी), अॅड.यशोमती ठािूर 
(नतवसा) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) आदिवासीीं या िममनीचा ववकास करारानामा कन न बिगर आदिवासी व् य तीस  या 
िममनीींची वद वा्  स् ताींतरीत करण् यावर ी ननिंु  असल् यान  ववकास करारनाम  ववुी अग्रा य 
(गैरकायि  ीर) ठरतात अस  दिनाींक २६ माचश, २०१३ रोिी या म सथल ववईागा या  ासन 
पभरपरणेक क्र आदिवासी- २०१३ /रयत क्र  २६/ल-१ अन् वय  त मसलिार वसह याींना क.ववण् यात 
आल  असथन  यानुसार ममि  गोवखवर  (ता वसह) य मील ववकास करारना याद्वार   स् ताींतरेात 
पाल ल् या तरतथिीनुसार कारवाह करावी अ ी ल खी ववनींती सींिींतुत आदिवासीींनी त सीलिार 
वसह याींना कु. कायिा कलम (४ क/ ०१ /२०१३ या रयतकरेी एवरयतल २०१४  या चम या 
आठवड्यात दिल ल् या ल खी ननव िनाद्वार  क ली आ  ,     ी खर  आ   काय, 

(२) असल् यास,  यािाित कोेती कारवाह करण् यात आली आ   वा य त आ   ? 
 
श्री. एिनाथराव खडसे (१७-०८-२०१५) :(१) अ ा आ याच  ननव िन त मसलिार वसह याींच कू  
रयताप्त पाल्याच  दिसथन य त ना ी  
(२) रयतश्न उद्् ावत ना ी  
  

___________ 
  

राज् यातील वीि िां पन् याांची जसथती अत् यांत ववदारि असून महािनिो आ ण महापारेषण 
या दोन िां पन् या मोठ्या प्रमाणावर तोयायात गेल् याने मालमत् तचेी  

ववक्री िरण् याचा ननणाय घेतल्यािाित 
(७)  ६००९ (१७-०४-२०१५).   श्री.छगन भिुिळ (येवला), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.हसन 
मुश्रीफ (िागल), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळवा), श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), श्री.पाांडुरांग 
िरोरा (शहापूर), श्री.सदा सरवणिर (माहहम), श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंिूर), श्री.अिय चौधरी 
(मशवडी), श्री.सुननल राऊत (ववक्रोळी), श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), श्री.सुननल प्रभू (हदांडोशी), 
श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पवूा), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.किसन िथोरे (मुरिाड) :   
सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज् यातील म ािनको आवे म ापार षे या िोन वीि कीं पन् या तोयायात असल् यान  तो्ा 
ईन न काढण् यासाठ  िोन्  ी कीं पन् याींची मालम ता ववकण् याचा रयतस् ताव राज् य  ासना या 
मींिथरीसाठ  िोन्  ी वीि कीं पन् याींनी पाठववल ला आ  ,    खर  आ   काय, 

(२) असल् यास, या िोन्  ी कीं पन् याींना अनुक्रम  ककती तो्ा पाला आ   व  याची कार  े काय 
आ  त, 
(३) असल् यास, िोन्  ी कीं पन् याींनी पाठववल ल् या रयतस् तावास  ासनान  मींिथरी दिली आ   काय वा 
 यानुषींगान  कायशवा ीची सद्य्जस्मती काय आ   ? 
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श्री. चांद्रशेखर िावनिुळे (१०-०८-२०१५) :(१)    खर  ना ी  
(२) व (३) रयतश्न उद्् ावत ना ी  

___________ 
  

िगप्रमसध् द शहर अांजिठाची तालिुा ननममाती िरण् यािाित 
  

(८)  ६१७० (०४-०४-२०१५).   श्री.भासिर िाधव (गुहागर), श्री.रमशे िदम (मोहोळ), श्री.हसन 
मुश्रीफ (िागल), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळवा) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मा उ च न् यायालय, खींूपीठ औरींगािाि याींनी क्र ०६/११या िनद त यातचक वर दिनाींक  ८ 
र् ब्रुवारी, २०११ रोिी िगरयतमस ि   र अींजिठाची तालकुा ननममशती करण् यासाठ  आि   दिल  
आ  त,    खर  आ   काय, 

(२) या कायशवा ीसाठ  मींबरणेमींू. उपसममती, तालुक  ननममशती पुनरशचना सममती आवे 
तज्ञसममतीच  अ वाल यापथवीच  ासनास रयताप् त पाल  आ  त,     ी खर  आ   काय, 
(३) असल्सास, तालुका ननममशतीसाठ  त कालीन राज् य  ासनाच  मींरणेी, ववरोुी पक्षाच  आमिार, 
खासिार याींनी ी म र्ार ी क ल् या आ  त,     ी खर  आ   काय, 
(४) असल् यास, यावर  ासनान  कोेता ननेशय घ तला वा घ ण् यात य त आ   ? 

  
श्री. एिनाथराव खडसे (२८-०७-२०१५) :(१)    खर  ना ी  
     तमावप, औरींगािाि जिल््यातील अजिींठा तालुयाया ननममशतीिाित  ासनाकू  रयताप्त 
पाल ल्या ननव िनावर सवर ननेशय घ्यावा, अस  मा मुींिह उच न्यायालयाया, औरींगािाि 
खींूपीठान  िनद त यातचका क्र ०६/२०११ या सींिईाशत दि  ८/२/२०११ रोिी दिल ल्या आि  ात 
सथतचत क ल   ोत   
(२) राज्यातील तालुका पुनरशचन िाित मींबरणेमींू. उपसममती ककीं वा तज्ञ सममतीन  गठे 
करण्यात आल ल  ना ी  
     तमावप, तालुका पुनरशचन िाितच  ननकष ठरववण्याकरीता गठ त करण्यात आल ल्या 
सममतीचा अ वाल  ासनास रयताप्त पाला आ    
(३)  ोय  
(४) तालुका पुनरशचन िाितच  ननकष ठरववण्याकरीता  ासनाक थून गठ त करण्यात आल ल्या 
सममतीचा अ वाल रयताप्त पाला असथन सिर अ वालानसुार तालकुा पुनरशच िाितच   ासनाच  
ुोरे ननजश्चत करण्याच  सींकजल्पत आ   व या आुार च औरींगािाि जिल््यातील अजिींठा 
तालुयाया ननममशतीिाितचा यमोतचत ननेशय घ ण्याच  योजिल  आ    
  

___________ 
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रत्नाधगरी जिल््यातील सांगमेश्वर तालुक्यातील देवन ख तहमसल िायाालयातील  
मशरसतेदार याांनी शतेिऱयाांची िेलेली फसवणूि 

  

(९)  ६१८३ (०४-०४-२०१५).   श्री.भासिर िाधव (गुहागर), श्री.रमशे िदम (मोहोळ), श्री.हसन 
मुश्रीफ (िागल), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळवा) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रनातगरी जिल््यातील सींगम श्वर तालुयातील ि वन ख त मसल कायाशलयातील म रस्त िार 
पी ि  सुप कर याींयाववन ि   तकयायाींची र्सव थेक कन न िमीन मरुव  े, चुकीचा नका ा ि  े, 
परस्पर िमीन ववक्री करण्याचा रयतयन कर  े अ ी तकार मानवातुकार सींघ्न च  जिल् ायक्ष 
िा.कृषे िनकर याींनी मा मींरणेी म सथल याींयाकू  नकुतीच ल खी स्वन पात पाठववली आ  ,    
खर  आ   काय, 
(२) असल्यास, यासींिईाशत चमक ी करण्यात आली आ   काय, 
(३) असल्यास, यात काय आढ.थन आल  व तद्नसुार सींिींतुताींववन ि कोेती कारवाह क ली 
वा करण्यात य त आ   ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (०२-०९-२०१५) : (१) उप अतुक्षक, ईथमी अमईल ख, सींगम श्वर या 
कायाशलयातील म रस्त िार श्री पी ि  सुप कर याींयाववन ि तक्रार रयताप्त पाली आ    
(२) व (३) तक्रारिार याींची मु. तक्रार ममि  ि वन ख य मील न ईथ क्र१२६८ या मम.कतीया 
नका ा व क्ष रणे िनु स्ती िाित आ    सिरची िाि अवपलीय स्वन पाची असल्यान  तक्रारिार याींना 
उप सींचालक, ईथमम अमईल ख, कोके रयति  , मुींिह याींया कायाशलयाकूील दिनाींक ३१ ३ २०१५ 
या परणेान  अपील करण्यािाित क.ववण्यात आल  आ    

___________ 
  

धामणांद (ता.खेड, जि.रत्नाधगरी) या गावात िातिरी समािाच्या  
िातीचे व अन्य दाखले ववतरीत िेल्यािाित 

(१०)  ६२३० (१०-०४-२०१५).   श्री.भासिर िाधव (गुहागर), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), 
श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळवा) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) ुामेींि (ता ख ू, जि रनातगरी) या गावात दिनाींक २७ डूसेंिर, २०१४ रोिी उपववईागीय 
अतुकारी व त मसलिार, ख ू, याींयामार्श त कातकरी समािाया िातीच  व अन्य िाखल  
ववतरेाचा कायशक्रम आयोजित करण्यात आला  ोता,    खर  आ   काय, 

(२) असल्यास, या कायशक्रमाची पथवशकल्पना त मसल कायाशलयातथन कातकरी समािाया 
ग्रामस्माींना ि ण्यात आली  ोती यानुसार सवश समाििाींुव  कामुींिा िािथला ठ ऊन एकरणे 
िमल   ोत  व  ासकीय अतुकारी य ेार  थेन याींनी िय्यत तयारी क ली  ोती,    खर  आ   
काय, 
(३) असल्यास, रयतयक्षात  ासनाचा एक ी अतुकारी व कमशचारी गावात पो ोचला ना ी, 
यामु.  कातकरी िाींुव सींतप्त पाल   ोत ,    खर  आ   काय, 
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(४) असल्यास, याींसिईाशत चमक ी करण्यात आली आ   व यात काय आढ.थन आल  तस च 
तद्नुसार सींिींतुत अतुकायायाींववन ि कोेती कारवाह क ली वा करण्यात य त आ   ? 
(५) नसल्यास, ववलिाची कार  े काय आ  त ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (२९-०७-२०१५) :(१)  ोय  
(२) मींू. अतुकारी, ुाम ीेंि याींच मार्श त कायशक्रमाची पथवश कल्पना ि ण्यात आली  ोती  
(३), (४) व (५) िाखल  वा्प करण्यासाठ  दि २० १२ २०१४ पथवी अिश सािर करण्याच  आदिवासी 
आदिम कातकारी सींघ्ना व का ी कातकरी िाींुव याींया सींयुत िैठकीत ठरल   ोत  व 
दि २७ १२ २०१४ रोिी िाखल  वा्प करण्याच  ठरल   ोत   तमावप, सिर अिश दि २६ १२ २०१४ 
रोिी रयताप्त पाल   रयताप्त अिाशत रणेु्ी असल्यान  िाखल  एका दिवसात तयार कन न ि  े  य 
नव् त   यामु.  तस  दि २६ १२ २०१४ रोिी मींू. अतुकायायाींमार्श त आदिवासी आदिम कातकरी 
सींघ्ना व सींिींतुत व्यतीींना क.ववण्यात आल   ोत   

___________ 
  

नवी मुांिई के्षत्रात स वतांत्र तहमसलदार िायाालय स थापन िरणेिाित 
  

(११)  ६९१३ (०४-०४-२०१५).   श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळवा) :   
सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नवी मुींिह   रा या ननममशतीस २५ वषाशप क्षा अतुक कालावुी  ोऊन ी तस च   राची 
लोकसींख् या १५ लाखा या आसपास असताींना ी   रात स् वतींरणे त मसलिार कायाशलय 
अजस्त वात ना ी,    खर  आ   काय, 

(२) असल् यास, नवी मुींिह   रासाठ  स् वतींरणे त मसल कायाशलय स् मापन करण् यात याव    थेन 
स् माननक लोकरयतनतननुीींनी मा   नोव्  ेंिर, २०१४ म य  मा म सथल मींरणेी म ोिय याींनी ननव िन 
दिल  आ  ,    खर  आ   काय, 
(३) असल् यास, उ त ननव िना या अनुषींगान  तस च नवी मुींिहतील नागभरकाींची  ोत असल ली 
गैरसोय ववचारात घ ऊन नवी मुींिह पभरसरात स् वतींरणे त मसलिार कायाशलय स् मापन 
करण् यािाित  ासनस् तरावन न काय कायशवा ी करण् यात आली आ   वा करण्यात य त आ   ? 

  
श्री. एिनाथराव खडसे (२८-०७-२०१५) :(१)  ोय  
(२) व (३) सिर ननव िन रयताप्त पाल्याच  दिसथन य त ना ी  
     तमावप, तालुका पुनरशचन िाितच  ननकष ठरववण्याकरीता गठ त करण्यात आल ल्या 
सममतीचा अ वाल रयताप्त पाला असथन सिर अ वालानुसार तालकुा पुनरशचन िाितच   ासनाच  
ुोरे ननजश्चत करण्याच  सींकजल्पत आ   व या आुार  नवी मुींिह क्ष रणेात स्वतींरणे त मसलिार 
कायाशलय स्मापन कर  ेिाितचा यमोतचत ननेशय घ ण्याच  योजिल  आ    

___________ 
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मालेगाांव हा नववन जिल् हा ननमााण िरण् यािाितची मागणी 
  

(१२)  ७५१५ (०४-०४-२०१५).   श्री.आमसफ शेख (मालेगाांव मध्य) :   सन्माननीय महसूल 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) माल गाींव  ा नववन जिल्  ा ननमाशे करण् यािाितची मागेी स् माननक लोकरयतनतननुी याींनी 
मागील अन क वषाशपासथन मागेी करीत असथन या सींिईाशत  याींनी आींिोलन  ी क ली असल् याच  
मा   िान वारी, २०१५ रोिी वा  या सुमारास ननि शनास आल  आ  ,    खर  आ   काय, 

(२) असल् यास, उ त रयतकरेी  ासन आवश् यक ती कायशवा ी करेार आ   काय वा करण्यात 
य त आ   
(३) नसल् यास, यामागील ववलींिाची सवशसाुरे कार  े काय आ  त ? 
 
श्री. एिनाथराव खडसे (२८-०७-२०१५) :(१)   ोय  
(२) व (३) जिल् ा ववईािनाच  ननकष ठरववण्याकरीता गठ त करण्यात आल ल्या सममतीचा 
अ वाल अद्याप अरयताप्त असथन सिर अ वाल रयताप्त पाल्यानींतर जिल् ा ववईािनािात 
 ासनाच  ुोरे ननजश्चत करण्याच  सींकजल्पत आ   व या आुार च नवीन माल गाव जिल् ा 
ननममशतीिाित यमोतचत ननेशय घ ण्याच  योजिल  आ    

___________ 
  

रोहा (जि.रायगड) तालुक् यातील िदेखल आदीवासी िुळाच् या 
वपिपहाणी नोंदी झाल्या नसल्यािाित 

(१३)  ७६५३ (०४-०४-२०१५).   श्री.धैयाशील पाटील (पेण), श्री.सभुाष उफा  पांडडतशेठ पाटील 
(अमलिाग) :   सन्माननीय महसलू मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रो ा (जि रायगू) तालुकयातील ि िखल आिीवासी कु.ा या वपकप ाेी नोंिी करण् यािाित 
दिल ल् या अिाशवर नायि त मसलिार याींनी सिर नोंिी न करण् यािाित  ासनाच  आि   आ  त 
व अ ा क स स म य  पीकप ाेी नोंिी करता य ेार ना ी अस  आि   आ  त    ,खर  आ   काय 

(२) असल् यास, सिर आि   कोे या तारख स व कोे या स् तरावन न ननगशममत करण् यात आल  
आ  त, 
(३) नसल् यास, ि िखल आदिवा ी कुीं .ा या वपकप ाेी नोंिी न करण् याची कार  े काय   
आ  त ? 
 
श्री. एिनाथराव खडसे (१७-०८-२०१५) : (१), (२)    खर  ना ी  
(३) सिर रयतकरेी पीक पा ेी सिरी नोंि घ ण्यािाित सींिींतुत आदिवासी तस च इतराींनी 
आवश्यक ती कागिपरणे  व पुराव  सािर क ल  नसल्यामु.  वपक पा ेी सिरी नोंिी घ ण्यािाितच  
अिश त मसलिार, रो ा याींच  स्तरावर ननकाली काढण्यात आल  आ  त  

___________ 
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मुांिईतील झोपडया शासन अधधिृत िरते त् याप्रमाणे समुद्र किनाऱ यालगतच् या 
मजच्छमाराांच् या िागा मजच्छमार समािाच् या नावे िरण्यािाित 

(१४)  ८१८२ (०४-०४-२०१५).   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.राि पुरोहहत (िुलािा), श्री.समीर 
िुणावार (हहांगणघाट), श्री.किसन िथोरे (मुरिाड), श्री.िािुराव पाचणे (मशन र), श्री.हहतेंद्र ठािूर 
(वसई), श्री.ववलास तरे (िोईसर) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) मुींिहतील पोपूया  ासन अतुकृत करत   यारयतमा  े समुद्र ककनाया यालगत या 
मजिमाराीं या िागा मजिमार समािा या नाव  कराव् यात अ ी मागेी रायगू जिल्  ा को.ी 
समाि सींघान  मा मुखमींरणेी याीं याकू  मागेी क ली असल् याच  मा   िान वारी, २०१५ रोिी वा 
 यासुमारास ननि शनास आल  आ  ,    खर  आ   काय, 
(२) असल् यास, मजिमार ग ल् या अन क वषाशपासथन वपढया न वपढया समुद्र ककनारी वस् ती कन न 
कु्ुींिा या उिरननवाश  करीत आ   अन क वपढया समुद्रककनारी रा थन ि खील, मजिमार रा त 
असल ली घर , व म ि  व् यवसाया या िागा मजिमारा या नाव  पाल  नसल् यान  
मजिमाराींना  वास् तव् याच  दठकाे नसल् यामु.   याींची गैरसोय  ोत आ  ,     ी खर  आ   काय, 
(३) असल् यास, मजिमाराींना कायि  ीर वास् तव् याच  दठकाे मम.ण् यासाठ   ासन आवश् यक ती 
कायशवा ी करेार आ   वा करीत आ  , 
(४) नसल् यास, यामागील ववलींिाची कार  े काय आ  त ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (०४-०९-२०१५) : 
(१) व (२) रायगू जिल् ा को.ी समाि सींघ, याींया दिनाींक २९ १२ २०१४ रोिीया ननव िनात 
नमथि मागेी अनुषींगान , सिर ननव िन पुढील आवश्यक या कायशवा ीसाठ  ववईागीय आयुत, 
कोके ववईाग, याींयाकू  दिनाींक ०९ ०७ २०१५ रोिीया परणेान्वय  पाठववण्यात आल  आ    
    रायगू जिल््यातील समुद्र ककनारपटीमीवरील मजिमाराींची घर ”गावठाे” मय  आ  त  
मजिमाराींची घराींया िममनीचा ७/१२ उतारा नाव  करण्याच  म ल्लक ना ी  
    तस च रायगू जिल््यातील मजिमाराींना मजि व िा.ी सकुववण्यासाठ  दिल ल्या 
िममनीया ७/१२ सिरी इतर  कात नोंिी घ ण्यात आल ल्या आ  त अस  ववईागीय आयुत, 
कोके याींनी क.ववल  आ    
(३) व (४) रयतश्न उद्् ावत ना ी  
  

___________ 
  

मौिा नागमभड (ता.नागमभड, जि.चांद्रपूर) येथे जिल् ्याचा दिाा व मौिा मभसी ता. धचमूर व 
मौिा तळोधी िाळापूर ता.नागमभड येथे नववन तालिेू मांिूर िरण् यािाित 

(१५)  ८६५८ (०४-०४-२०१५).   श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ममिा नागमईू (ता नागमईू, जि चींद्रपथर) य म  जिल् ्याचा ििाश व ममिा मईसी ता तचमथर व 
ममिा त.ोुी िा.ापथर ता नागमईू य म  नववन तालुक  मींिथर करण् यािाित स् म ाननक 
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लोकरयतनतननुीींनी दिनाींक १८ िान वारी, २०१५ रोिी या सुमारास मा म सथल मींरणेी, म ाराष र 
राज् य याींना एक ल खी ननव िन दिल   ोत ,    खर  आ   काय, 
(२) असल् यास, या ननव िनानसुार  ासनान  कोेती कायशवा ी क ली आ   वा करण् यात य त आ  , 
(३)  नसल् यास, ववलींिाची कार  े काय आ  त ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (२८-०७-२०१५) :(१) सिर ननव िन रयताप्त पाल्याच  दिसथन य त ना ी  
(२) व (३) (अ) जिल् ा ववईािनाच  ननकष ठरववण्याकरीत गठ त करण्यात आल ल्या सममतीचा 
अ वाल अद्याप अरयताप्त असथन सिर अ वाल रयताप्त पाल्यानींतर जिल् ा ववईािनािाित 
 ासनाच  ुोरे ननजश्चत करण्याच  सींकजल्पत आ   व या आुार च नवीन जिल् ा ननममशतीिात 
यमोतचत ननेशय घ ण्याच  योजिल  आ    
     (ि) तस च, तालुका पुनरशचन िाितच  ननकष ठरववण्याकरीता गठ त करण्यात आल ल्या 
सममतीचा अ वाल रयताप्त पाला असथन सिर अ वालानुसार तालकुा पुनरशचन िाितच   ासनाच  
ुोरे ननजश्चत करण्याच  सींकजल्पत आ   व या आुार च नवीन तालुका ननमाशे कर  ेिाितचा 
यमोतचत ननेशय घ ण्याच  योजिल  आ    

___________ 
  

अमरावती जिल् ्यातील जिल् हा पररषद व खािगी माध् यममि शाळाांना िोणत् याही प्रिारच े
उत् पन् न नसताांना या शाळाांची वीि बिले व् यासानयि दराने आिारली असल् यािाित. 

  

(१६)  ९२९५ (०७-०४-२०१५).   प्रा.ववरेंद्र िगताप (धामणगाव रेल्वे) :   सन्माननीय ऊिाा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अमरावती जिल् ्यातील जिल्  ा पभरषि व खािगी मा यममक  ा.ाींना कोे या ी रयतकारच  
उ पन् न नसताींना या  ा.ाींची वीि बिल  व् यावसानयक िरान  आकारली िात असल् याच  मा   
नोव्  ेंिर, २०१४ म य  ननि शनास आल ,    खर  आ   काय, 

(२) असल् यास,  ा.ास् तरावर वीि बिल  ईरण् याची तरतथि नसल् यामु.  अमरावती जिल् ्यातील 
 ा. तील मखु् या यापक आतमशक वववींचन त सापूल् यामु.  जिल् ्यातील १२००  ा.ाींची वीि 
बिल  िोन मद न् यापासथन मककत आ  त,     ी खर  आ   काय, 
(३) असल् यास, रयतश् न ईाग १ व २ िाित चमक ी करण् यात आली आ   काय, 
(४) असल् यास, या चमक ी नसुार कोेती कारवाह करण् यात आली आ   वा करण्यात य त आ  , 
(५)  नसल् यास  यामागील ववलींिाची कार  े काय आ  त ? 
 
श्री. चांद्रशेखर िावनिुळे (१०-०८-२०१५) :(१)    अीं त: खर  आ    मा   नोव् ेंिर,२०१४ मय  
अमरावती जिल््यातील एकथ े ६६१  ा.ाींपकैी, १७  ा.ाींना व्यावसानयक िरान  वीि आकारेी 
 ोत  ोती  याच  वीि िर सींक त ििलवथन सावशिननक स वा वगशवारीनुसार, वीि ि यकाची 
आकारेी करण्यात आली  
(२)    अीं त: खर  आ    सद्य:जस्मतीत अमरावती जिल््यातील एकथ े ६६१  ा.ाींपैकी, ४६८ 
 ा.ाींकू  १० ४८ लक्ष न पयाींची मकिाकी आ    
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(३)  ोय  
(४) अमरावती जिल््यातील  ा.ाींची यािी काढथन चमक ीअींती, वीि िोूेी वैयतीक नावान  
असल ल्या एकथ े १७  ा.ाींना, व्यावसानयक िराींन  ववि ची आकारेी करण्यात य त असल्याच  
आढ.ल   या सवश १७  ा.ाींना वीि िर सींक तामय  ििल करण्यात य ऊन, सिर  ा.ाींना 
सावशिननक स वा या वगशवारीनुसार वीि ि यकाची आकारेी करण्यात आली आ    तस च, सिर 
सींस्माींया वीि ि यकाची िनु स्ती कन न, ि ण्यात आली आ   व याींना मकिाकीची रकम 
लवकर ईरण्याची ववनींती करण्यात आल ली आ    
(५) रयतश्न उद्् ावत ना ी  

___________ 
  

वसई तालिुा िृषी उत् पन् न िािार सममतीन ेवसई तालुक् यातील मौिे िुचांद्र येथील  
शासिीय िमीन मािेट याडा साठी राखीव असणारी िमीन ममळण् यािाित 

  

(१७)  ९४५४ (०४-०४-२०१५).   श्री.ववलास तरे (िोईसर), श्री.हहतेंद्र ठािूर (वसई), श्री.क्षक्षतीि 
ठािूर (नालासोपारा) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वसह तालुका कृषी उ पन् न िािार सममतीन  वसह तालु यातील ममि  िुचींद्र य मील 
स नीं ९१,१२४, १२५, १२९  ी  ासकीय िमीन माके् याूश साठ  राखीव असेारी िमीन 
मम.ण् याची मागेी सईापती, कृषी उ पन् न िािार सममती याींनी दिनाींक २१ /०९/२०११ 
रोिी या ननव िनाद्वार  मा म सथलमींरणेी याींयाकू  मागेी क ली आ  ,    खर  आ   काय, 
(२) ववईागीय आयु त, कोके ववईाग याींनी दिनाींक २१/०९/२०११ रोिी या परणेान् वय  रयतुान 
सतचव, म सथल याींच कू  योग् य  या कागिपरणेाींची पथतशता कन न घ वथन मींिथरीसाठ  रयतस् ताव 
पाठववला आ  ,    खर  आ   काय, 
(३) असल् यास, रयतस् तावाची सद्य्जस्मती काय आ  , 
(४) कृषी उ पन् न िािार सममतीस िमीन अद्यापपयतं न ि ण् यामाग  कोेती कार  े आ  त ? 

  
श्री. एिनाथराव खडसे (२८-०७-२०१५) :(१), (२), (३) व (४) सईापती वसह कृषी उपन्न 
िािार सममती याींनी दि  १९/११/२०१० रोिीया ननव िनान्वय  कृषी उपन्न िािार सममतीस 
िमीन मम.े िाित मागेी क ली असथन याअनुषींगान  ववईागीय आयुत कोके याींनी दि  
२१/९/२०११ रोिीया परणेान्वय  रयतश्नातुन िमीन वसह तालकुा कृषी उपन्न िािार सममतीस 
ि  ेिाितचा रयतस्ताव सािर क ल ला  ोता  परींतथ दि  २१/६/२०१२ रोिी मींरणेालयास लागल ल्या 
आगीमय  सिर रयतकरेाची नस्ती ि.थन नष् पाल्यान  ववईागीय आयुत कोके याींनी 
पुनशिाींुेी कन न रयतस्ताव सािर क ल ला आ    अींनतम ननेशय घ ण्याया दृष्ीन  सिर रयतस्तावावर 
कायशवा ी सुन  आ    
  

___________ 
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नागपूर येथील  खांडसी िलसांग्रह के्षत्रमधील भूखांड परवानगी  
न घेता त् याचा वापर िरीत असल् यािाित 

(१८)  ९५३६ (०७-०४-२०१५).   श्री.डड मल्लीिािूान रेड्डी (रामटेि) :   सन्माननीय महसूल 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपथर य मील वखीूं सी िलसींग्र  क्ष रणेमुील ईथखींू परवानगी न घ ता याचा वापर करीत 
असल् याच  मा   डूसेंिर, २०१४  या सुमारास ननि शनास आल ,    खर  आ   काय, 
(२) असल् यास, सिर या ईथखींूाचा वापर    सींिींतुत अतुकारी व कमशचायायाींत अमशपथेश व् यव ार 
कन न करीत आ  त     ी खर  आ   काय, 
(३) असल् यास, यारयतकरेी चमक ी क ली आ   काय  यात काय आढ.थन आल , 
(४) चमक ीनसुार सींिींतुत अतुकारी व ईथखींू वापर असल ल् या व् य तीवर कोेती कारवाह क ली 
वा करण् यात य त आ   ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (२७-०७-२०१५) :(१) (२) (३) व (४) नागपथर य मील वखीूं  ी िलसींग्र  
क्ष रणेामुील ईथखींूाची परवानगी न घ ता वापर करण्यात य त असल्याच  मा   ््ोंिर,२०१४ 
या सुमारास ननि शनास आल  आ    
    सिर अनतक्रमेुारकाींना जिल् ातुकारी, नागपथर याींनी नो्ीस दिली असथन, याींयाववन ि 
िींूामक कारवाह करण्यात य त आ    

___________ 
  

िन् नड तालुक् याच ेववभािन िरून नवीन वपशोर तालुक् याच् या ननममाती िरण्यािाित 
  

(१९)  ९५७४ (०४-०४-२०१५).   श्री.हषावधान िाधव (िन्नड) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कन् नू तालु याच  ववईािन कन न नवीन वप ोर तालु या या ननममशतीिाित ववईागीय 
आयु त औरींगािाि याींच क थून राज् य  ासनास दिनाींक १३ ्गस् ्, २०१२ रोिी रयतस्ताव िाखल 
करण् यात आला आ  ,    खर  आ   काय, 

(२) असल् यास, सिर तालुका ननममशती या रयतस् तावािाित  ासनान  काय कायशवा ी क ली वा 
करण्यात य त आ  , 
(३) नसल् यास, ववलींिाची कार  े काय आ  त ? 
 
श्री. एिनाथराव खडसे (२८-०७-२०१५) :(१)  ोय  
(२) व (३) तालुका पुनरशचन िाितच  ननकष ठरववण्याकरीता गठ त करण्यात आल ल्या सममतीचा 
अ वाल रयताप्त पाला असथन सिर अ वालानुसार तालकुा पुनरशचन िाितच   ासनाच  ुोरे 
ननजश्चत करण्याच  सींकजल्पत आ   व या आुार च औरींगािाि जिल््यातील कन्नू तालुयाच  
ववईािन  कन न नवीन वप ोर तालुयाची ननममशती कर  ेिाितचा यमोतचत ननेशय घ ण्याच  
योजिल  आ    

___________ 
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पवन ऊिाा प्रिल्पाच्या िामावर ठेवलेल्या वॉचमनना िामगार  
मांडळान ेठरवून हदलेला पगार देणेिाित 

  

(२०)  १०१९२ (०७-०४-२०१५).   श्री.शांभूराि देसाई (पाटण) :   सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात सवशरणे मोठया रयतमाेात पवनऊिाश आपआपल  रयतकल्प उईारल  असथन या रयतकल्पावर 
ि खर ख करण्याकरीता वॉचनननाींया ननयुती क ल्या आ  त,    खर  आ   काय, 
(२) असल्यास, ववववु पवनऊिाश रयतकल्प कीं पन्याींनी ि खर ख करण्याकरीता न मल ल  वॉचमन 
याींची नोंि स ाय्यक कामगार आयुत याींया कायाशलयाकू  न करता खािगी स्वन पात 
मिथरीवर वॉचमन ईरल ल  असथन या वॉचमनना कामगार मींू.ान  ठरवथन दिल ला ७५००/- न पय  
पगार या कीं पन्या न ि ता २०००/- त  २५००/- न पय  पगार ि वथन वॉचमनची र्सव थेक करीत 
आ  त,     ी खर  आ   काय, 
(३) असल्यास, पवनऊिाश कीं पन्याींनी उईारल ल्या पवनचयाींची व याया ि खर खी करीता 
ठ वल ल्या वॉचमनाींची नोंि स ाय्यक कामगार आयुत याींया कायाशलयाकू  कर  े गरि च  
असताना ती क ली नसथन वॉचमनवर ििाव ्ाकथ न याींना क व. रािवथन घ ण्याच  काम या 
कीं पन्या करीता आ  त,     ी खर  आ   काय, 
(४) असल्यास, राज्य  ासनान  यासींिींुी चमक ी क ली आ   काय, 
(५) असल्यास, यानुसार  ासनान  कोेती कायशवा ी क ली ? 
  
श्री. चांद्रशेखर िावनिुळे (०१-०९-२०१५) : (१)    खर  आ    
(२)    अीं त: खर  आ    
(३)    अीं त: खर  आ    
(४) व (५) म ाराषर खािगी सुरक्षारक्षक (नोकरीच  ननयमन व कल्याे) अतुननयम, १९८१ 
अींतगशत अींमलििावेी दि २७ २ २००९ पासथन एकथ े १५ जिल् ा क्ष रणेाींसाठ  लागथ करण्यािाित 
ननि   कामगार ववईागामार्श त ि ण्यात आल्याची अतुसथचना िारी करण्यात आली आ    तस च, 
अींनतम अतुसथचना क्र मसिीओ/१५०८/रयत क्र १२३६/काम-५, दिनाींक २१ २ २०१२ रोिी िारी 
करण्यात आली आ    यान्वय  जिल् ा स्तरावर जिल् ा सुरक्षा मीूं . सुन  कन न याअींतगशत 
 ासकीय-ननम ासकीय आस्मापनाींना उत अतुननयमाया तरतथिीच  अनुपालन करण्यािाित 
क.ववण्यात आल ल  आ    कामगार ननरीक्षकाींनी ननरीक्ष  े क ली असथन, पु  े ववईागात िोन 
आस्मापनाींववन ि र्मििारी ख्ल  िाखल क ल ल  आ  त  तस च सींिींतुत कामगाराींना आतमशक 
लाई मम.वथन दिला आ    उवशरीत आस्मापनाीं मालकाींववन ि कायि  ीर कारवाह सुन  आ    
  

 
___________ 
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रायगड जिल् ्यातील ग्रामपांचायत तुन िाांडी हतीलीतील मौिे तुन िाांडी 
येथे िममनीवर मशपीांग याडा उभारण् यािाित 

  

(२१)  १०६२० (१७-०४-२०१५).   श्री.भरतशेठ गोगावले (महाड) :   सन्माननीय महसलू मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रायगू जिल् ्यातील ग्रामपींचायत तुन िाींूी  तीलीतील ममि  तुन िाींूी गावाींतील रजिस् ्र नीं 
२१,२४,६४ या क्ष रणेामुील िममनीवर म पीींग याूश उईारण् याकभरता सन २००९ म य  आठ एकर 
िमीन खर िी करण् यात आली  ोती,    खर  आ   काय, 

(२) असल् यास, सिर िममनी स् माननकाींची दि ाईथल कन न रयतकल् पासाठ  खर िी करण् यात 
आल् याच  उघूकीस आल  आ  ,     ी खर  आ   काय, 
(३) असल् यास, सिर िममनीवर रयतकल् प उईारण् यात आला आ   काय, नसल् यास  याची कार  े 
काय आ  , 
(४) असल् यास, यािाित  ासनामार्श त सखोल चमक ी करण्यात आली आ   काय,  यात काय 
आढ.थन आल  व तद्नुसार यास ििाििार असेाया या व् य तीवर कोेती कारवाह करण् यात 
आली आ   वा करण्यात य त आ  , 
(५) नसल्यास, ववलींिाची कार  े काय आ  त ? 
 
श्री. एिनाथराव खडस े(०३-०८-२०१५) :(१), (२) व (३) ममि  तुन ीं िाूी, ता  स.ा, जि रायगू 
या गावातील ग नीं २१,२४ व ६४ एकथ े क्ष रणे ३-४०-०    आर   ी िममन श्री ईींईानी म पीींग 
रयता मल मुींिह याींया तरे् ूायर ्र  भरलाल प लथमल ईींईानी याींनी सन २००९ मय  
खयायाखुयाया औद्योतगक कारेासाठ  म पीींग व्यवसाय करण्यासाठ  खर िी क ली आ    
“खयायाखुयाया औद्योतगक” रयतयोिनामश खर िी क ल ल्या िममनी खर िी पासथन १५ वषाशया आत 
वापरात आेे  िींुनकारक आ    
   तमावप, रयतस्तुत रयतकरेी श्री ईींईानी म पीींग रयता मल याींनी खर िी क ल ली िमीन व खाूी 
याींया मुोमु वनववईागाची िमीन य त असल्यान  वन ववईागाची परवानगी आवश्यक आ    
अस  कीं पनी व्यवस्मापनान  क.ववल  आ    
    यामु.  कीं पनीन  स्माननकाींची दि ाईथल क ली असल्याच  सकृति शनी दिसथन य त ना ी  
(४) व (५) रयतश्न उद्् ावत ना ी  
  

___________ 
  

गडधचरोली जिल््यातील शेतिमीनीचा वगा २ वगा १ मध्ये परावतीत िरण्यािाित 
  

(२२)  १११८६ (०४-०४-२०१५).   श्री.िांटी भाांगडडया (धचमूर) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गूतचरोली जिल््यातील वगश २ या   तिमीनी वगश १ मय  परावतीत करण्यािाितचा 
रयतस्ताव  ासनाकू  रयतलींबित आ   काय, 
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(२) असल्यास, खर िी-ववक्रीन  मालकी  काद्वार  व ीवा्ीत असल ल्या   तकयायाया 
  तिमीनीच  वगश २ मुुन वगश १ मय  परावतशन न पाल्यामु.  अन क   तकरी  ासकीय 
योिनाींया लाईापासथन वींतचत पाल ल  आ  ,     ी खर  आ   काय, 
(३) असल्यास, गूतचरोली व पवुश वविईाशतील जिल््याींमुील अन क   तकयायाींच  वगश २ या 
  तिमीनीच  वगश १ मय   ोेार  न्यायोतचत पभरवतशन करण्याकरीता  ासनया म ाराषर राज्य 
िमीन म सथल अतुनीयम १९६६ या ववववु कलमाींमय  सुुारेा करण्यात य ेार आ   
काय, 
(४) असल्यास, पभरवतशनाचा ननजश्चत कालावुी काय आ   ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (२४-०७-२०१५) :(१), (२), (३) व (४) म ाराषर िमीन म सथल सींद ता 
१९६६ या कलम २९ (२) (सी) तस च म ाराषर िमीन म सथल (ववववक्षक्षत ईथमीुारकाींना 
ईोगव्िार वगश-१ मय  अींतईाशव करण्यासाठ  परवानगी ि ण्यािाित) ननयम १९६८ मुील 
तरतुिीस अनुलक्षथन वविईाशतील अननिांुीत ईथमीुारी (ईोगव्िार वगश-२)   तकयायाींना 
ईथमीस्वामी (ईोगव्िार वगश-१) मय  पभरवनतशत करण्यािाित  ासनान  दि २ िान वारी,२०१२ 
रोिीया पभरपरणेकान्वय  आवश्यक ननिे  यापथवीच ननगशममत क ल  आ  त  यानुसार गूतचरोली 
व वविईाशतील इतर जिल््यात रयताप्त पाल ल्या रयतकरेाींमय  रयतकरेपरव  क्ष बरणेय पात.ीवर 
ननेशय घ ण्याची कायशवा ी सुन  आ    

___________ 
  

अमरावती जिल् ्याच ेववभािन िन न अचलपूर जिल् हा ननममाती िरण्यािाित 
  

(२३)  १२१६५ (०७-०४-२०१५).   श्री.ओमप्रिाश ऊफा  िच्चू िडू (अचलपूर) :   सन्माननीय 
महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अचलपुर वव स स  याींनी सन २००८ म य  अमरावती जिल् ्याच  ववईािन कन न अचलपथर 
जिल्  ा ननममशतीकरीता ११ दिवस नागरवाूी य म  अन् न याग आींिोलन कन न ियाशपथर म .घा् 
मुील ुारेी, तचखलिारा, चाींिरुिािार तालु यातील ५०  िार लोकाीं या वतीन  नववन जिल्  ा 
ननममशतीची मागेी कन न त कालीन उपमखु् यमींरणेी याीं या अ यक्षतत खाली दिनाींक १३ 
् ्ोिर, २००८ रोिी पाल ल् या िैठकीस सिर रयतस् ताव मींरणेालयाला आग लागल् यामु.  ि.थन 
नष ् पाला  याम.ु  अचलपथर वव स स  याींनी दिनाींक २३ ्गस् ्, २०१२ रोिी पुन्  ा नव् यान  
रयतस् ताव दिला  ोता,    खर  आ   काय, 
(२)असल् यास, यािाित ववलींि  ोण् याची कार  े काय आ  त, 
(३) असल्यास नववन रयतस्तावावर  ासनान  काय कायशवा ी क ली वा करण्यात य त आ  , 
(४) नसल् यास, यािाित ववलींिाची कार  े काय आ  त ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (२८-०७-२०१५) :(१)  ोय  
(२), (३) व (४) जिल् ा ववईािनाच  ननकष ठरववण्याकरीता गठ त करण्यात आल ल्या सममतीचा 
अ वाल अद्यापत अरयताप्त असथन सिर अ वाल रयताप्त पाल्यानींतर जिल् ा ववईािनािाित 
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 ासनाच  ुोरे ननजश्चत करण्याच  सींकजल्पत आ   व या आुार  अमरावती जिल््याच  
ववईािन कन न अचलपथर जिल् ा ननममशती करण्यासींिईाशत यमोतचत ननेशय घ ण्याच  योजिल  
आ    

___________ 
  

उपसा िांदीचे िारण पुढे  िन न िोल् हापूर जिल् ्यातील शासिीय 
अधधिारी िादा दराने वाळूची ववक्री िरीत असल् या 

  

(२४)  १२२७८ (०८-०४-२०१५).   श्री.प्रिाश आबिटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय महसूल 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) उपसा िींिीच  कारे पुढ  कन न कोल्  ापथर जिल् ्यातील  ासकीय अतुकारी िािा िरान  
वा.थची ववक्री करीत असल् याच  मा   िान वारी, २०१५  या सुमारास ननि शनास आल ,    खर  
आ   काय, 

(२) असल् यास, या रयतकरेी  ासनान  चमक ी क ली आ   काय, चमक ीत काय आढ.थन व 
यानुसार पुढ  कोेती कारवाह क ली आ   वा करण् यात य त आ  , 
(३) नसल्यास, ववलींिाची कार  े काय आ  त ? 
 
श्री. एिनाथराव खडसे (०१-०९-२०१५) :(१) व (२) अस  ननि शनास आल  ना ी  
     कोल् ापथर जिल््यात वा.थ/र ती उखननाकरीता िींिी ना ी  सन २०१४-१५ करीता 
कोल् ापथर जिल््यात वा.थ/र ती उखननाकरीता पयाशवरे अनुमती रयताप्त पाल्यानींतर ११९ 
वा.थग्ाच  मललाव घ ण्यात आल   यामय  ४५ वा.थग्ाच  मललाव य स्वीरीया  ोवथन, सींिींतुत 
मललावुारकाींना वा.थ उखननाकरीता मींिथरी ि ण्यात आली आ    सिर वा.थग्ाींया 
मललावापासथन  ासनास न  २२ ७५ को्ीचा म सथल रयताप्त पाला आ    
(३) रयतश्न उद्् ावत ना ी  

___________ 
  

मा.सवोच् च न् यायालयान ेगायरा /गुरचरण िममनीांवरील अनतक्रमणे 
ननयमानुिूल न िरण् यािाित हदलेले आदेश 

(२५)  १२५८१ (०४-०४-२०१५).   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मा सवो च न् यायालयान  गायरान /गुरचरे िममनीींवरील अनतक्रम  े ननयमानकुथ ल न 
करण् यािाित दिल ल् या आि  ानुसार म सथल ववईागान  दिनाींक १२/७/२०११ रोिी  ासन ननेशय 
क्र िमीन /०३/२०११/रयत क्र  ५३/ि-१ द्वार  म सथल ववईागा या सवश त सीलिाराींना सिर आि   
ननगशममत क ल ल  आ  त    खर  आ   काय, 

(२) असल् यास, ममि  स पा.ा, ता वसह, जि पालघर य मील सव्  े नीं िुना १७४ नवीन ५०, 
क्ष रणेर्. ४२,७०० चमरस मम्सश या गावक-याीं या व   तक-याीं या गुराींसाठ  व सावशिननक 
वापरासाठ  असल ल् या गुरचरे िममनीवर ग ली अन क वषे   तीसाठ  अनतक्रम  े कन न, सिर 
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गुरचरे िममनी ि.काववण् यासाठ  का ी इसमाींक थून कायशवा ी क ली िात असल् याच  
त सीलिार, वसह याींना िुल,ै २०१४ म य  आढ.थन आल् यावर ी, सिर अनतक्रमे  
 ्ववण् यासाठ  कायशवा ी करण् यास त सीलिाराक थून  ्ा.ा्ा. क ली िात आ  ,     ी खर  
आ   काय, 
(३) असल् यास, या रयतकरेी मोठ्या रयतमाेावर भ्रष ्ाचार पाल् याम.ु  आवश् यक ती कायशवा ी 
करण् यास त सीलिार वसह ्ा.ा्ा. करीत असल् यान   तस च सिर अनतक्रमे   ्ववण् यासाठ  
सींितुताींनवर  कोेती कायशवा ी करण् यात आली आ   वा  करण्यात य त आ   ? 
 
श्री. एिनाथराव खडसे (२८-०७-२०१५) :(१)  ोय  
(२) व (३) सिर  ासन ननेशयानुसार अ ी अनतक्रम  े ननषकामसत करण्याची ििाििारी 
सींिींतुत स्माननक स्वराज्य सींस्म ची असथन सींिींतुत त सीलिार, सावशिननक िाींुकाम ववईाग 
व पोलीस रयत ासनान  याींना सा ाय्य कर  े अप क्षक्षत आ    तमावप, त मसलिार, वसह याींनी 
दि  ६/७/२०१५ रोिी सिर िममनीवर ननषकासनास पारणे असल ल्या घराच  िाींुकाम ननषकामसत 
करण्याची कायशवा ी क ल ली आ    यामु.  त मसलिार वसह अनतक्रमेाववन ि कायशवा ी 
करण्यास   तुपस्पर ्ा.ा्ा. करीत आ  त असथन दिसथन आल  ना ी  

___________ 
  

लातूर जिल् ्यातील लातूर येथील ववभागीय आयुक् त िायाालय 
नाांदेड येथ ेस थलाांतरीत िरण् यािाित 

  

(२६)  १२७२४ (०४-०४-२०१५).   श्री.सुधािर भालेराव (उदगीर) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लातथर जिल् ्यातील लातथर य मील ववईागीय आयु त कायाशलय नाींि ू य म  स् मलाींतरीत 
करण् यात आल  आ  ,    खर  आ   काय, 
(२) असल् यास, लातथर य म  ववईागीय कायाशलयाची इमारत पथेश पाली आ  ,    खर  आ   काय, 
(३) असल् यास, सिर ववईागीय आयु त कायाशलय इमारत पथण् ाश पाली असल्याम.ु  सिर नाींि ू 
य मील कायाशलय लातथर य म  स् मलाींतर करण् यात याव  अ ी मागेी स् माननक लोकरयतनतननुीींनी 
सींिींुीत ववईागाकू  क ली आ  ,     ी खर  आ   काय, 
(४) असल् यास, सिर ननव िनावर  ासनान  कोेता ननेशय घ तला आ  , 
(५) नसल् यास,  याची ववलींिाची कार  े काय आ  त ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (२८-०७-२०१५) :(१)    खर  ना ी  
(२) लातथर य म  ववववु ववईागाींतगशत य ेायाया ववईागीय कायाशलयाींसाठ  रयत ासकीय  इमारतीच  
िाींुकाम करण्यात आल ल  आ    तमावप, ववईागीय आयुत (म सथल) कायाशलयाकरीता स्वतींरणे 
इमारती िाींुल ली ना ी  
(३)  ोय  
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(४) व (५) ववईागीय आयुत कायाशलय, औरींगािािच  ववईािन कन न नव्यान  ननमाशे 
करावयाया ववईागीय आयुतालयात कोेया जिल््याींचा समाव   करावा व नवीन ववईागीय 
आयुतालयाच  मुख्यालय कोेया दठकाेी असाव , या ववषयी सखोल  अ्यास कन न 
तसींिींुी  ासनास म र्ार ी करण्यासाठ  दि १६.०२.२०१५ या  ासन ननेशयान्वय  ववईागीय 
आयुत, औरींगािाि याींया अयक्षत खाली एक-सिस्यीय अ्यास ग् स्मापन करण्यात आला 
असथन िोन मद न्यात म र्ार ी   ासनास सािर करण्याच  ननिे  ि ण्यात आल   ोत   
     तमावप, दि १९.०५.२०१५ या  ासन ननेशयान्वय  सिर अ्यासग्ास याींनी क ल ल्या 
ववनींतीनुसार आपला अ वाल  ासनास सािर करण्याकरीता दि १६.४.२०१५ पासथन पुढील ३ 
मद न्यापयतं मुितवाढ ि ण्यात आली आ    
     सिर अ्यासग्ान  आपला अ वाल  ासनास सािर क ल्यानींतर ववईागीय आयुत 
कायाशलय, औरींगािाि ववईािन कन न नवीन ववईागीय आयुत कायाशलय ननमाशे 
करण्यासींिईाशत  ासनान  उतचत ननेशय घ ण्याच  सींकजल्पत आ    

___________ 
  

मजसिद इदगाह व िरा स तान रस ट, भाांडवेाडी, पारडी (ता.जि.नागपूर)  
च् या खसऱयात फेरफार िेल्यािाि 

(२७)  १३०४८ (०८-०४-२०१५).   अॅड.वारीस पठाण (भायखळा) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मजस्िि इिगा  व कब्रस् तान रस् ्, ईाींू वाूी, पारूी (ता जि नागपथर)  या खसरा नीं  ६, ७ 
व १३ वरील क्रम ् २.३२, ०.७९ व ३.२३ एकर क्ष रणेर्. असल ल् या कब्रस् तान, इिगा  आवे 
कब्रस् तान व मजस्िि या िाग वर नागपथर सुुार रयतन् यास (एन आय ्ी) आवे जिल्  ातुकारी 
(रािस् व), नागपथर मार्श त पाल ल  अनतक्रमे तस च िव.पास १४ किरी उ वस् त कन न  यावर 
माती ्ाकथ न क ल ल् या ईरावा रयतकरेी ववववु सामाजिक, ुाममशक सींघ्ना, िागन क नागरीक व 
लोकरयतनतननुी याींनी मा मखु् यमींरणेी, मा राज् यमींरणेी (नगरववकास), मा मींरणेी (ग ृ), मा  राज् यमींरणेी 
(ग ृ) मा मींरणेी (अल् पसींख् याक ववकास), जिल्  ातुकारी (नागपथर) याींच कू  मा   ् ्ोिर, २०१४ 
वा  या समुारास ल खी ननव िनाद्वार  चमक ीची मागेी क ली,    खर  आ   काय, 
(२) असल् यास, यारयतकरेी  ासनातरे् चमक ी करण्यात आली आ   काय चमक ीनुसार िोषी 
असेायाया सींिींतुताींवर कोेती  कायशवा ी करण्यात आली आ   वा करण्यात य त आ   , 
(३) नसल् यास, ववलींिाची सवशसाुारे कार  े काे ेती  ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (२४-०७-२०१५) :(१) (२) व (३) अ ा स्वन पाची ननव िन  रयताप्त पाली 
आ  त  ईाींू वाूी ता नागपथर (  र) य मील खसरा क्र १३ च  क्ष रणे व यालगत असल ल्या 
नागनिी, या मुील खड्ूयामय  माती ्ाकथ न घ तल्याच  व ती िागा समतल क ल्याच  
आढ.थन आल  आ    अनतक्रमेािाित स्माननक नागभरक याींनी क ल ल्या तक्रारीवन न पोलीस 
ठाे  क.मेा, नागपथर याींनी रयतामममक माद ती अ वाल (FIR) िाखल करण्यात आल ला आ    

___________ 
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चांद्रपूर महानगर पामलिा हददीतील नझलूच् या िागेवर वास तव् यास राहत असलेल् या 
घरधारिाांना मालिी हक् िाच ेपटटे देण् यासांदभाात 

(२८)  १३५०० (०४-०४-२०१५).   श्री.नानािी शामिुळे (चांद्रपूर) :   सन्माननीय महसलू मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रपथर म ानगर पामलका  ििीतील नपथल या िाग वर वास् तव् यास रा त असल ल् या 
घरुारकाींना  ासन ननेशय ४/४/२००४ आवे १८/०६/२०११, म सथल व वन ववईागाच  अुीनस् त 
मालकी   काच  प्  ् ि ण् यासींिईाशत तातूीन  कायशवा ी करण् यासाठ  मा  जिल्  ातुकारी चींद्रपथर 
याींना ननिे  ि ण् यािाितच  ननव िन स् माननक लोकरयतनतननुी याींनी दि  २३/१२/२०१४ आवे 
१९/०१/२०१५ ला मा  म सथल मींरणेी याींना सािर क ल  आ  ,    खर  आ   काय, 
(२) असल् यास, उ त ननव िना या अनुषींगान   ासनान  चमक ी क ली आ   काय, 
(३) असल् यास, चमक ीत काय आढ.थन आल  आ   व  यानुषींगान  कोेती कायशवा ी करण् यात 
आली आ  , वा करण्यात य त आ   
(४) नसल् यास, ववलींिाच  सवशसाुरे कार  े काय आ  त ? 
  
श्री. एिनाथराव खडस े (३१-०७-२०१५) :(१), (२), (३) व (४) स्माननक लोकरयतनतननुी याींच  
दि २२ १२ २०१४ व दि १९ ०१ २०१५ च  ननव िन जिल् ातुकारी चींद्रपथर याींना रयताप्त पाल  आ    
म ानगरपामलका /   री ववईागात  ासकीय िममनीवरील पोपूपटीमीींची अनतक्रमे  ननयममत 
करण्याया दृष्ीन  अ ा अनतक्रममत िममनीचा अमईन्यास (ल आऊ्) तयार करण्यासाठ  
म ानगरपामलका आयुत याींया अयक्षत खाली एक सममती गठ त करण्यात आली आ    सिर 
सममतीया म र्र ीनसुार पोपूपटीमीतील अनतक्रममत ईखुींूाची मोिेी करण्याच  व पुढील 
कायशवा ी करण्याच  सींकजल्पत आ    

___________ 
  

साांगली जिल् ्यातील साांगली व ममरि तालुिा स वतांत्र िरण् यािाित. 
(२९)  १४११२ (०४-०४-२०१५).   डॉ.सुरेश (भाऊ) खाड े(ममरि) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साींगली जिल् ्यातील साींगली व ममरि तालकुा स् वतींरणे करण् याची मागेी स् माननक 
लोकरयतानतननुीींनी दिनाींक २८ म , २०१२ व २० डूसेंिर, २०१२ आवे दिनाींक २५ माचश, २०१३ व 
२७ िथन, २०१३ आवे २० र् ब्रुवारी, २०१४ रोिी  मागेी क ली आ  ,    खर  आ   काय, 
(२) असल् यास, स् माननक लोकरयतनतननुीींनी म वव स  १०५ अन् वय  लक्षव ुी सथचना व औतच याचा 
मुतीला २० िलु,ै २०१२ व १८ डूसेंिर, २०१२ आवे २० माचश, २०१३ रोिी सईाग ृासमोर 
उ पजस्मत क ला  ोता,    खर  आ   काय, 
(३) असल् यास, पलुस कू गाव    तालुक  स् वतींरणे पाल  असताना ग ल् या अन क वषाशपासथन मागेी 
असल ल् या साींगली व ममरििाित स् माननक लोकरयतनतननुी, ममरि याींनी  ासनाकू  वारींवार 
पाठपुरावा क ला असताना ी अद्यापपयतं ननेशय पाल ला ना ी,    खर  आ   काय, 
(४) असल् यास, अद्याप ननेशय न  ोण् याची कार  े काय आ  त व उ त ननेशय क व्  ापयतं 
 ोे  अप क्षक्षत आ   ? 
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श्री. एिनाथराव खडसे (२८-०७-२०१५) :(१)  ोय  
(२) सिर मागेीिाितची लक्षव ुी सथचना रयताप्त पाल्याच  दिसथन य त ना ी  
     मारणे, वव  ष िाि  थेन दि  २०/०७/२०१२ रोिी रयतस्तुत ववषयीचा औतचयाचा मुतीला 
ववुानसई त उपजस्मत करण्यात आला  ोता  
(३) व (४) राज्यातील तालकुा पनुरशच िाितच  ननकष ठरववण्याकरीता गठ त करण्यात आल ल्या 
सममतीचा अ वाल रयताप्त पाला असथन  सिर अ वालानुसार तालकुा पुनरशच िाितच   ासनाच  
ुोरे ननजश्चत करण्याच  सींकजल्पत आ   व या आुार च साींगली जिल््यातील साींगली व 
ममरि तालकुा स्वतींरणे कर  ेिाितचा यमोतचत ननेशय घ ण्याच  योजिल  आ    

___________ 
  

महसूल आ ण वन ववभागच् या िममनीांवर उप िीवविा िरणाऱया नागपूर जिल् ्यातील 
शेतिऱयाांना सरिारने त् या िममनीचे हक् ि देण् यािाित 

  

(३०)  १४२५७ (०८-०४-२०१५).   श्री.वविास िुां भारे (नागपूर मध्य) :   सन्माननीय महसूल 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) म सथल आवे वन ववईागा या िममनीींवर वषाशनुवष े उप िीववका करेायाया नागपथर 
जिल् ्यातील   तक-याींना सरकारन   या िममनीच    क ि ण् याचा ननेशय घ तल् यानींतर ९०  िार 
४५२   त क-याींनी िाव  सािर क ल  व  यातील ३६  िार ५१६ िाव  ननकाली काढल  परींतु सुमार  
५५  िार िाव  नाकारल् यान  वषाशनुवषे   ती करेा-या   तक-याींचा उप िीववक चा रयतश् न ननमाशे 
पाल् याच  मा   र् ब्रुवारी, २०१५ म य  ननि शनास आल  आ  ,    खर  आ   काय, 
(२) असल् यास, उ त ५५  िार िाव  नाकारण् याची कार  े काय आ  त, 
(३) असल् यास, उ त ५५  िार   तक-याीं या उपिीववक चा रयतश् न ननकाली काढण् यािाित 
 ासनाची ईथममका काय आ   ? 
  
श्री. एिनाथराव खडस े(२४-०७-२०१५) :(१), (२) व (३) अनसुुतचत िमाती व इतर पारींपाभरक 
वनननवासी (वन  काची मान्यता) अतुननयम २००६ अन्वय  मा   र् ब्रुवारी २०१५ पयतं 
नागपथर जिल््यातील ग्रामसममतीकू  एकथ े २२३५ वैयजतक िाव  रयताप्त पाल   यापैकी 
ग्रामसई मय  १२५३ िाव  पारणे व ९८२ अपारणे क ल  ग ल   सिर १२५३ पारणे रयतकरेाींपैकी 
उपववईागीय सममतीया सई मय  ५०८ िाव  पारणे करण्यात करण्यात आल  व ७४५ िाव  अपारणे 
क ल  ग ल   जिल् ास्तरीय सममतीकू  रयताप्त पाल ल्या ५०८ िाव्याींपकैी ४९५ िाव  पारणे करण्यात 
आल  व १३ िाव  पुराव्या अईावी अपारणे करण्यात आल   
    आदिवासीनी दिनाींक १३ १२ २००५ पुवीच  अनतक्रमेािाितच  पुराव  दिल  नसल्याम.ु  व गैर 
आदिवासीींनी ७५ वषाशचा अनतक्रमेाचा पुरावा  ेि  तीन वपढयाींचा अनतकमेाचा पुरावा दिला 
नसल्याम.ु  सिर िाव  नाकारण्यात आल  आ  त  
    नामींिथर रयतकरेाींमय  व्यतमत आव िकाला उत कायद्याया कलम ६(४)  अन्वय  आि   
मम.ाल्यानींतर जिल् ास्तरीय सममतीकू  ६० दिवसाया आत अवपल करण्याची सींुी आ    

___________ 
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मौि ेउमराळे (ता.वसई, जि.पालघर) येथील शेत िममनीवर िाण् या 
येण् यासाठी वहहवाटीचा रस ता मोिळा िरण् यािाित 

(३१)  १४९३८ (०७-०४-२०१५).   प्रा.वषाा गायिवाड (धारावी), श्री.असलम शेख (मालाड 
पजश्चम), श्री.अममन पटेल (मुांिादेवी), श्री.अब् दलु सत्तार (मसल्लोड), श्री.वविय वडटे्टीवार 
(रा म्हपूरी) :   सन्माननीय महसलू मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ममि  उमरा.  (ता वसह, जि पालघर) य मील   त िममनीवर िाण् या य ण् यासाठ  असल ल् या 
वद वा्ी या रस्  याची पा ेी क ल् यानींतर   ती करण् यासाठ  नाींगरिैल, िैलगाूी व ्ॅ्र वगैर  
याींची न  आे करण् याकभरता सुमार  ५ रु्् न ीं िीचा वद वा्ीचा रस् ता असे  न् याया या दृष ्ीन  
आवश् यक आ   असा ननष कषश कन न वद वा्ी या रस्  यातील मईींतीच  िाीुं काम पा थून ५ र्थ ् 
न ीं िीचा रस् ता मोक.ा करावा असा आि   त मसलिार, वसह याींनी दिनाींक २४ ् ्ोिर, २००८ 
पासथन र् रचमक ी िावा क्र ६ /२००८ अन् वय  कायशवा ी चालथ क ली असथन दिनाींक १४ डूसेंिर, 
२०१० रोिी स् म. पा ेी कन न पींचनामा क ला आ   व या रयतकरेी यु तीवाि पथेश  ोऊन 
् ्ोिर, २०११ रोिी रयतकरे ननेशयासाठ  ठ वण् यात आल  आ  ,     ी खर  आ   काय, 
(२) असल् यास, या रयतकरेी अद्यापपयतं ननेशय ि ण् यात न आल् यामु.  अन क   तकयायाींना 
 याीं या   तिममनीवर नाींगरिैल, रॅ ्र इ यािीींची न -आे करण् यास अूम.ा ननमाशे 
पाल् यामु.  ग ली ८ वषे  याींना   ती करता आल ली नसल् यान  यारयतकरेी वद वा्ीचा रस् ता 
मोक.ा करण् यासाठ  कोेती कारवाह करण् यात आली आ   वा य त आ   ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (१७-०८-२०१५) :(१) रयतस्तुत रयतकरेात मामल िार को श् अतुननयमाखाली 
र् रचमक ी िावा क्र ०६/२००८ अन्वय  कायशवा ी सुन   ोती  यानुसार दि १४/१२/२०१० रोिी स्म. 
पा ेी कन न पींचनामा करण्यात आला  ोता  सिर िावा दि १९/०७/२०१३ रोिी तकालीन 
त मसलिार याींनी ननेशयासाठ  िींि क ला  ोता  
(२) सिर रयतकरेी त मसलिार वसह याींनी मामल िार को श् अतुननयमान्वय  र् रचमक ी कन न 
िाव्यामय  नमथि क ल ला रस्ता पुवाशपार िा  ेय  ेचा असल्याच  मसि पाल्यान  ५ रु्् न ीं िीचा 
रस्ता मोक.ा कन न ि े िाित दि ७/७/२०१५ रोिी आि   पाभरत क ल  आ  त  

___________ 
  

नागपूर ग्रामीण मधील भोिरा नाल् यावर अनिे लेआऊटच् या मालिाांनी 
 अनतक्रमण िन न त् यावर भूखांड पाडल् यािाित 

(३२)  १५२०७ (०८-०४-२०१५).   श्री.सुधािर देशमुख (नागपूर पजश्चम), श्री.िृष्ट्णा खोपड े
(नागपूर पूवा), श्री.वविास िुां भारे (नागपूर मध्य), श्री.सुधािर िोहळे (नागपूर दक्षक्षण), 
डॉ.आमशष देशमुख (िाटोल) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) नागपथर ग्रामीे मुील मम  गाुनी, खसरा क्र ८३ व मम ईोकरास, खसरा क्र १०४ या िोन 
गावा याम य  असल ल् या ईोकरा नाल् यावर अन क ल आऊ् या मालकाींनी अनतक्रमे कन न 
 यावर ईथखींू पाूल् यािाितच  वृ त दिनाींक २६ िान वारी, २०१५ रोिी उघूकीस आल ,    खर  
आ   काय, 
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(२) असल् यास, सिर िाग ची िोन्  ी ममिाींनी पूता.ेी क ली असता ती िागा म व ुुया याींची 
असथन िोन गावाींची पाींिे आ  ,     ी खर  आ   काय, 
(३) असल् यास, या िोन ममिा या ल आऊ् मालकाींनी ग्रामपींचायती, तलाठ , ग्रामीे 
त सीलिार व नगर ईथमापन अतुकारी याीं या सींगलमतान  ईोकारा नाल् यावर अनतक्रमे कन न 
ल आऊ् पा ुन ववकक्र क ली,     ी खर  आ   काय, 
(४) असल् यास, या िोन्  ी ममिाीं या ल ाआऊ् मालकाींनी मोिेी क ली असता सिर ईथखींूा या 
मोिेीत सु िा गैरव् यव ार पाल् याच  समित ,     ी खर  आ   काय, 
(५) असल् यास, या िोन्  ी ममिा या ल आऊ् मोिेीत गैरव् यव ार करेाया या अतुकाया याींवर व 
व् य तीींवर कूक कायि  ीर कायशवा ी करण् यात आली आ   काय, 
(६) नसल् यास, कूक कायशवा ी न करण् याची कार  े काय ? 
  
श्री. एिनाथराव खडस े(२४-०७-२०१५) :(१) (२) (३) (४) (५) व (६) ममिा गोुनी खसरा क्र ८३ 
व ममिा िोखारा, खसरा क्र १०४ यामय  म वुुरा ना ी  ममिा गोुनी र ल्व  य मील खसरा 
क्र ८३ ला लागथन ममिा िोखाराची म व आ  , व यालगत खसरा क्र १४० आ    
    ममिा गोुनी र ल्व  य मील खसरा क्र ८३  ा कृवषक असथन मोयावर गाव नमनुा नीं  ७/१२ 
वरील मालकाव्यनतकरत इतर लोकाींनी घर  िाींुथन कब्िा क ल ला असथन   तमालकान  
अनतुकृत ईथखींू पाूल ल  आ  त  यामु.  सींिींतुताींवर त मसलिार मार्श त कायशवा ी सुन  आ    
   ममिा िोखारा य मील ग् क्र १०३ य म  नाल्यावर सींरक्षक मईींतीच  अनतक्रमे 
दि २० ०१ २०१५ रोिी काढण्यात आल  असथन खसरा क्र १०४ वरील घराींच  अनतक्रमे काढण्यास 
मा स  दिवाेी न्यायातु  वभरषठस्तर, नागपथर याींनी स्मतगती दिली आ    

___________ 
  

महाराष्ट् र वीि मांडळामध् ये िामगाराांच् या ररक् त असलेल्या िागा भरण्यािाित 
(३३)  १५३३० (०८-०४-२०१५).   श्री.सुधािर देशमुख (नागपूर पजश्चम), श्री.िृष्ट्णा खोपड े
(नागपूर पूवा), श्री.वविास िुां भारे (नागपूर मध्य), श्री.सुधािर िोहळे (नागपूर दक्षक्षण), 
डॉ.आमशष देशमुख (िाटोल) : सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) म ाराष र वीि मींू.ाम य   िारो कामगाराीं या िागा भर त असताना कामगार ईरती क ली 
िात ना ी अस  मा   नोव्  ेंिर, २०१४ रोिी ननि शनास आल ,    खर  आ   काय, 

(२) असल् यास, अन क वषाशपासथन वीि मींू.ाम य  रोिींिारी/ठ क िारी प ितीन  कामगार काम 
करतात,     ी खर  आ   काय, 
(३) असल् यास, रोिींिारी/ठ क िारी प ितीन  काम करेा-या कामगाराना वीि मींू.ाम य  कायम 
करण् यासाठ   ासनान काय ननेशय घ तला आ    वा घ ण्यात य त आ   , 
(४) असल् यास,  या ननेशयाच  स् वन प काय आ  , 
 
श्री. चांद्रशेखर िावनिुळे (१०-०८-२०१५) :(१)    अ ींत: खर  आ  , 
   म ाववतरे, म ाननममशती व म ापार षे या कीं पन्यामुील भरत पि  ईरण्याची कायशवा ी 
सुन  आ    
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(२)    अ ींत: खर  आ   
     कीं पन्याया कामाया स्वन पानुसार ठ क िाराींमार्श त िा्यस्रणेोतातथन कीं रणेा्ी कामगार 
ननयुत क ल  िातात  
(३) रोिींिारी/ठ क िारी पितीन  काम करेार  कमशचारी    म ाववतरे, म ाननममशती व 
म ापार षे व कीं पन्याींच  कमशचारी नसथन, त  ठ क िाराींच  कमशचारी आ  त  याम.ु  सिरील 
कमशचायायाींना कीं पन्याींमय  कायम करता य त ना ी  
(४) रयतश्न उद्् ावत ना ी  

___________ 
  

वामशम जिल् ्यात १८ रेतीघाट मललावाच् या प्रनतक्षेत असल्यािाित 
(३४)  १५६५६ (०८-०४-२०१५).   श्री.लखन ममलि (वामशम) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वाम म जिल् ्यात १२ र् ब्रुवारी २०१५ पयतं २७ पकैी क व. ९ र तीघा्ाींचा मललाव पाला 
असथन १८ र तीघा् मललावा या रयतनतक्ष त आ  त,    खर  आ   काय ? 
(२) असल् यास, सिर थ र ती घा्ाींचा मललाव न पाल् यान  र ती उपसा िींि आ  ,  यामु.  
जिल् ्यातील  ासकीय योिन तथन घ तल ल् या घरकुल व  मचालय िाींुकामास ववलींि  ोत आ  , 
    ी खर  आ   काय ? 
(३) असल् यास, उवशभरत १८ र तीघा्ाींना तातूीन  मींिुरी ि ण् यािाित  ासनाची ईथममका काय 
आ  , 
(४) नसल् यास, ववलींिाची कार  े काय आ  त ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (०१-०९-२०१५) :(१)  ोय,    खर  आ    
(२) अस  ननि शनास आल  ना ी  
(३)  ासनाया वा.थ/र ती ननगशती ुोरेातील मीतुिीनुसार वाम म जिल््यात मललावात न 
ग ल ल्या वा.थग्ाींच  र् र मललाव क ल  असता, आेखी ३ वा.थ ग् मललावात ग ल  असथन, 
उवशभरत १५ वा.थग्ाींचा र् र मललाव ववचाराुीन आ    
(४) रयतश्न उद्् ावत ना ी  

___________ 
  

मुांिईतील मशवदास चापसी मागा, सी.एस.क्र. १२६ या मालमत् तेचा िच् छी लोहाना ननवास 
रस टीच् या सदस याांनी िेलेल् या अवघै हस ताांतरणािाित 

(३५)  १५७३५ (०८-०४-२०१५).   श्री.रामचांद्र अवसरे (भांडारा) :   सन्माननीय महसलू मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींिहतील म विास चापसी मागश, सी एस क्र  १२६ या मालम त चा ईाू पटीमा सींपल ला व 
अतुकारी नसल ल् या, क ि  लो ाना ननवास रस् ्ी या सिस् याींनी क ल ल् या अवैघ 
 स् ताींतरेािाित ववईागीय आयु त कोके ववईाग याींनी चमक ी अ वाल सािर कन न ी 
अद्याप  ासनान  यावर कोेतीच कायशवा ी क ली ना ी,    खर  आ   काय, 
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(२) असल् यस, सिर थ चमक ी अ वालावर कायशवा ी करण् यास  ासनास लागत असल ल् या 
ववलींिाची सवशसाुारे कार  े काय आ त, 
(३) असल् यास, सिर रयतकरेी  ासनान  चमक ी अ वालानथसार कायशवा ी क ली आ   काय, 
(४) असल् यास, यािाित क ल ल् य कायशवा ीची सद्य्जस्मती काय आ  , 
(५) असल् यास, सिर थ  ासनाची पनरवानगी न घ ता अवैु   स् ताींतरे पाल ली मम.कत 
सरकार िमा करण् या या दृष ्ीन   ासनातरे् ककती ननजश्चत  कालावुीत कायशवा ी कर  े 
अप क्षक्षत आ   ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (०४-०८-२०१५) :(१), (२), (३), (४) व (५) रयतश्नाुीन मालमत या 
 स्ताींतरेािाित रयताप्त पाल ल्या तक्रारीींया अनुषींगान  ववईागीय आयुत, कोके ववईाग याींनी 
याींया दिनाींक १२.८.२०१४ या परणेान्वय   ासनास अ वाल सािर क ला आ    मारणे उत 
अ वालावर कायशवा ी  ोण्यापथवीच या अ वालािाित का ी तक्रारी रयताप्त पाल्यान  सींिींतुत 
तक्रारिाराींया तक्रारी ऐकथ न घ ण्यासाठ  रयतुान सतचव (म सथल) याींयाकू  दिनाींक १७.४.२०१५ 
रोिी चचाश आयोजित करण्यात आली  ोती  यानुषींगान  तक्रारिाराींक थून रयताप्त ल खी व तोंूी 
ननव िनाींची िाननी करण्याची कायशवा ी सुन  आ    

___________ 
  

ववरदेल आ ण खलाण े(ता.मशांदखेडा, जि.धुळे) येथील मांडळाधधिारी व तलाठी 
याांच् या िाितीत तक्रारी असल्यािाित 

  

(३६)  १५९६० (०८-०४-२०१५).   श्री.ियिुमार रावल (मशांदखेडा) :   सन्माननीय महसलू मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ववरि ल आवे खलाे  (ता म ींिख ूा, जि ु.ु ) य मील मींू.ातुकारी व तलाठ  याीं या 
ववरोुात सिींुीत म सुल मींू.ातील गावाींमुनु मोठया रयतमाेावर तक्रारी त मसलिार 
म ींिख ूा, जिल्  ातुकारी, ुु.  याीं याकू  मा   ् ्ोिर-नोव्  ेंिर २०१४ म य  करण् यात 
आल ल् या आ  त,    खर  आ   काय, 
(२) असल् यास, यारयतकरेी चमक ी करण्यात आली आ   काय चमक ी काय आढ.थन आल  व 
यानुसार सींिींतुताींवर कोेती कायशवा ी करण्यात आली आ   वा करण्यात य त आ  , 
(३) नसल्यास, ववलींिाची कार  े काय आ  त ? 
  
श्री. एिनाथराव खडस े(०२-०९-२०१५) : (१) व (२) सींिींतुत तलाठ  व मींू. अतुकारी याींया 
सींिईाशत तक्रार रयताप्त पाली आ    सिर तक्रार अिाशया अनुषींगान  उपववईागीय अतुकारी, 
म रपथर याींयामार्श त चमक ी करण्यात आली असथन सींिींतुत तलाठ  व मींू. अतुकारी याींची 
ििली करण्यात आली आ    
(३) रयतश्न उद्् ावत ना ी  
  

___________ 
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माण व खटाव (जि.सातारा) या तालुक्यातील तलाठ्याांनी  
वाळू माकफयावर गुन्हे दाखल िेल्यािाित 

  

(३७)  १६०१९ (०८-०४-२०१५).   श्री.ियिुमार गोरे (माण) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) माे व ख्ाव (जि सातारा) या तालुयातील तलाठ  याींनी मरो. य म  सुमार  ५८१२ ब्रास 
वा.थच  पींचनाम  करण्यात य ऊन सुमार  ४७ वा.थ माकर्यावर गुन्   िाखल कन न याींयाक थून 
सुमार  २० लाख न पय  िींू वसथल करण्यात आला असल्याम.ु  सींिींतुत तलाठयाींना वा.थ 
माकर्याींन पासथन ुोका  असल्यामु.  नवीन ननयमारयतमा  े वा.थ चोरी पकूण्यासाठ  पोलीस 
सींरक्षे ि े  गरि च  असताना ी याींना पोलीस सींरक्षे न ि ता तलाठयाींना व मींू.ातुकारी 
याींना िोषी ठरवथन याींयावर म स्तईींगाची कारवाह कन न याींना ननलींबित करण्यात आल्यान  
तलाठयाींच  ननलींिन माग  घ ण्यासाठ  तस च माेमुील मींू.ातुका-याींवर करण्यात आल ली 
कारवाह रतील करण्यासाठ  माे व ख्ाव तालुयातील सवश तलाठयाींनी मा   िान वारी, २०१५ 
मय  वा या िरयान ल खेीिींि आींिोलन करण्यात आल , ोत     खर  आ   काय, 
(२) असल्यास, तलाठयाींच  ननलींिन माग  घ ण्यािाित तस च माेमुील मींू.ातुकारी याींच वर 
करण्यात आल ली कारवाह रतील करण्यािाित  ासनान  कोेती कायशवा ी क ली आ   वा करण्यात 
य त आ  , 
(३) अद्याप, कोेतीच कायशवा ी करण्यात आली नसल्यास, ववलींिाची कार  े काय आ  त ? 
  
श्री. एिनाथराव खडस े (०१-०९-२०१५) :(१) सींिींतुत तलाठ्यास ननलींबित करण्यात आल  
असल्यान  तलाठ  सींघ्न न  मा   िान वारी, २०१५ मय  ल खेीिींि आींिोलन क ल   ोत ,    खर  
आ    
(२) सींिींतुत तलाठ्याींच  ननलींिन माग  घ ण्यात आल  आ    तस च मींू. अतुकारी याींच वर 
कोेती ी कारवाह रयतस्तावीत करण्यात आल ली ना ी  
(३) रयतश्न उद्् ावत ना ी  

___________ 
  

अत् यल् प िममशन ममळत असल्याने राज्यात दधु ववके्रता िल् याणिारी सांघातफे 
आांदोलन पुिान न रा ॅण् डडे िां पन् याांच् या दधूावर िहहस िार घातल् यािाित 

(३८)  १६५९५ (०६-०८-२०१५).   श्री.अममत ववलासराव देशमखु (लातूर शहर), श्री.अममन पटेल 
(मुांिादेवी), श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), श्रीमती ननमाला गाववत (इगतपूरी), डॉ.सांतोष 
टारफे (िळमनुरी), प्रा.वषाा गायिवाड (धारावी), श्री.असलम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.सांग्राम 
थोपटे (भोर), श्री.वविय वडटे्टीवार (रा म्हपूरी), श्री.छगन भुििळ (येवला), श्री.जितेंद्र आव् हाड 
(मुांरा ा िळवा), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.राणािगिीतमसांह पाटील (उसमानािाद), श्री.हदलीप 
वळस-ेपाटील (आांिेगाव), श्री.अवधतू तटिरे (श्रीवधान), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.वैभव वपचड 
(अिोले), श्री.भासिर िाधव (गुहागर), श्री.हनमुांत डोळस (माळमशरस), श्री.किसन िथोरे 
(मुरिाड), डॉ.िालािी किणीिर (अांिरनाथ), श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पूवा), श्री.सांिय 
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िेळिर (ठाणे), श्री.सधुािर भालेराव (उदगीर), श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलिार हहल), श्री.सुभाष 
भोईर (िल्याण ग्रामीण), श्री.प्रताप सरनाईि (ओवळा माजिवडा), श्री.अिय चौधरी (मशवडी), 
श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाा), श्री.सुननल राऊत (ववक्रोळी), श्री.गुलािराव पाटील (िळगाव 
ग्रामीण), श्री.अिुान खोतिर (िालना), डॉ.सांिय रायमुलिर (मेहिर), डॉ.शमशिाांत खेडिेर 
(मसांदखेड रािा), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.भाऊसाहेि िाांिळे (श्रीरामपूर), श्री.ियांत 
पाटील (इसलामपूर), श्री.सत्यिीत पाटील-सन डिर (शाहूवाडी), श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरेगाव), 
श्री.पाांडुरांग िरोरा (शहापूर), श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), श्री.प्रशाांत 
ठािूर (पनवेल), श्री.समीर िुणावार (हहांगणघाट), डॉ.पतांगराव िदम (पलूस िडगेाव), 
श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.प्रिाश सुवे (मागाठाणे) :   सन्माननीय दगु् धवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमथल, गोकु., मिर ू अरी, वारेा व म ानींि या िथु  कीं पन् याक थून अ यल् प कमम न 
मम.त असल् याचा आरोप करत ठा  े   र िुु  ववक्र ता कल् याेकारी सींघातरे् आींिोलन पुकान न 
ब्रॅण् ू  ू  कीं पन् याीं या िुु ावर िद षकार घातल् याच  दिनाींक २५ एवरयतल, २०१५ रोिी वा  या 
सुमारास ननि शनास आल ,    खर  आ   काय, 
(२) असल् यास, या कीं पन् या-ववक्र ताींचा वाि मम्ववण् यासाठ    ासनस् तरावन न कोेती कायशवा ी 
क ली वा करण् यात य त आ  , 
(३) नसल् यास, ववलींिाची कार  े काय आ  त ? 
  
श्री. एिनाथराव खडस े (२९-०८-२०१५) :(१) दि २५ एवरयतल,२०१५ या सुमारास मुींिह   र 
वग.ता ठा  े   र िथु  व्यावसानयक कल्याेकारी सींघ व पनव ल, खाींिा कॉलनी, नवीन 
पनव ल या पभरसरातील िथु  ववक्र याींनी गोकथ ., म ानींि, वारेा, अमथल व मिर ू अरी या पाच 
िथु  कीं पन्याींया िथु  ववकक्रवर िद षकार ्ाकला  ोता    खर   आ    
(२) ववक्र याींच  कमम न ठरवव  े  ी िाि ववतरक व िथु  पुरवठािार कीं पनी याींच  ी सींितुत 
असथन  ा रयतश्न याींयात परस्पर सामींिस्यान  सु्ला आ    
(३) रयतश्न उद्् ावत ना ी  

___________ 
  

मांगळवेढा (जिल्हा सोलापूर) दषु्ट्िाळी तालुक्यात शेतिऱयाांना दधुाच्या िमी दरामुळे 
महहन्यािाठी सहा िोटी न पयाच ेनुिसान होत असल्यािाित 

(३९)  १६६७९ (१०-०८-२०१५).   श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.अममन पटेल (मुांिादेवी) :   
सन्माननीय दगु् धवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मींग.व ढा (जिल् ा सोलापथर) य मील िषुका.ी तालुका असल्यान  या पभरसरात   तीसाठ  
पाेी मम.त नसताना ी   तकयायाींनी िुु  वाढवथन   तीला पुरक  थेन या व्यवसायातथन 
आपला िगण्याचा मागश  ोुला असथन सया तालुयात २.२५ लाख मल्र िुु ाच  उपािन 
 ोत आ  , परींतु   तकयायाींना िुु ाया कमी िरामु.  मद न्याकाठ  स ा को्ी न पयाच  नुकसान 
 ोत असल्याच  मा   म , २०१५ रोिी वा या िरयान ननि शनास आल  आ  ,    खर  आ   काय, 
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(२) असल्यास, राज्यातील िुु  उपािकाींना दिलासा ि ण्यासाठ  िुु  िर वाढवथन ि ण्यािाित 
 ासनान  कोेती कायशवा ी क ली वा करण्यात य त आ  , 
(३) नसल्यास,  ववलींिाची कार  े काय आ  त ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (२९-०८-२०१५) :(१) मींग.व ढा तालुयातील म , िथन व िलु,ै२०१५ 
मुील िथु  सींकलन अनकु्रम  १ ७५ लाख, १ ४५ लाख व १ ३० लाख मल्र अस  आ    
  आींतरराषरीय िािारातील िथु  ईुक्ीया िरात मोठ्या रयतमाेावर घसरे पाल्यामु.  तस च 
िुु  ईकु्ीया आींतरराषरीय मागेीत घ् पाल्यान  खािगी िथु  ईकु्ी रयतकल्पाींनी व का ी 
स कारी िथु  सींघाींनी याींच  िथु  खर िी िर कमी क ल्यामु.  िथु  उपािकाींच  का ी रयतमाेात 
नुकसान पाल  आ      खर  आ    
(२) दि १६ डूसेंिर,२०१४ रोिी नागपथर ववुीमींू. अतुव  न का.ात मा मुख्यमींरणेी व 
मा ववुानसईा अयक्ष याींया समव त सींिींतुत लोकरयतनतननुीींया िैठकीत पाल ल्या 
ननेशयानुसार स कारी सींघाींकू  अनतभरत स्वन पात सींकमलत  ोेार  िथु  खर िी िरान  जस्वकारल  
आ     ासनाच  िथु  खर िी िर न   २०/- अतुक २ ५० वरकू खचश अस  मम.थन न   २२ ५० 
रयतनतमल्र अस  आ  त  
   या म वाय  ासनान  ननजश्चत क ल ल  िथु  खर िीच  िर (वरकू खचाशस )  ा रयतमाेक िर 
समिथन राज्यातील स कारी िथु  सींस्मा /िथु  सींघाींनी िथु  उपािक   तकयायाींना  ाच िथु  खर िी 
िर व .ोव .ी ननगशममत  ोेायाया  ासन ननेशयाया दिनाींकापासथन ि  े आवश्यक आ  , अस  
ननि   म ाराषर स कारी सींस्मा अतुननयम, १९६० या कलम ७९ अ अन्वय  दि १० ७ २०१५ 
रोिी ननगशममत क ल  आ  त  
(३) रयतश्न उद्् ावत ना ी  

___________ 
  

पावसाची अननयममतता वैरण ननयोिनाच्या अभावामुळे अमरावती जिल््यातील पशुपालन 
शेतिऱयाांना चाराटांचईचा सामना िरावा लागत असल्यािाित 

  

(४०)  १६८१४ (१०-०८-२०१५).   अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.अममन पटेल (मुांिादेवी), 
प्रा.ववरेंद्र िगताप (धामणगाव रेल्वे) :   सन्माननीय पशुसांवधान मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) पावसाची अननयममतता आवे वैरे ननयोिनाया अईावाम.ु  अमरावती जिल््यातील 
प ुपालन   तकयायाींना चारा ी्ंचहचा सामना करावा लागत असथन िािारात ढ प स  प ुखाद्याींच  
ईाव ी वाढल  असल्याच  मा   म , २०१५ मय  वा यािरयान ननि शनास आल  आ  ,    खर  
आ   काय, 
(२) असल्यास, अमरावती जिल््यात मोठ  वनक्ष रणे आ   पे नैसतगशक कुर  े ी सींकुतचत  ोत 
चालली असथन या कुरेाींच  व्यवस्मापन व ववकास कार  े आवश्यक असताना याकू  िलुशक्ष 
 ोत आ   मुिलक चारा उपलब्ु  ोण्याया दृष्ीन  अींिनसारख्या वकृ्षाींची लागवू, गवाताया 
कुरेाींचा ववकास अ ा उपाययोिना वनखायायाींया स कायशन   ाती घ े , कृषी ववईागाया 
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स ाकायाशन    ताया िाींुावर चारा उपािक वकृ्षाींची लागवू कर  े अ ा उपाययोिना 
सुचववण्यात आल्या असल्यान  यािाित  ासन कायशवा ी करेार आ   वा करीत आ   काय, 
(३) नसल्यास, ववलींिाची कार  े काय आ  त ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (०१-०९-२०१५) :(१)    खर  ना ी  
(२) अमरावती जिल््याया सन २०११-१२ या िमीन वगीकरेानुसार जिल््यात ३,०९,९०० 
  ्र वनक्ष रणे असुन, ३३,२००   ्र कायम कुरेाखालील गवती क्ष रणे आ    या पासुन 
सवशसाुारेपे  वावषशक ३ १६ लक्ष म  ्न गवताच  उपािन रयताप्त  ोत   
   कृवष ववईागाया स कायाशन  जिल््यात गनतमान वैरे ववकास कायशक्रमाची अींमलििावेी 
करण्यात य त आ    
(३) रयतश्न उद्् ावत ना ी  

___________ 
  

नाांदेड जिल् ्यातील १४ तालुक् याांत चारा टांचाईचे सांिट ती झा झालेअसल्यािाित 
(४१)  १७१४४ (०६-०८-२०१५).   श्रीमती अममता चव्हाण (भोिर), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड 
उत्तर), श्री.अममन पटेल (मुांिादेवी) :   सन्माननीय पशुसांवधान मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) नाींि ू जिल् ्यातील १४ तालु याींत चारा ी्ंचाह पाल  असल् याच  दिनाींक ५ म , २०१५ रोिी 
वा  यासमुारास ननि शनास आल ,    खर  आ   काय, 
(२) असल् यास, चा-याच  वाढत  िर आवे  याप क्षा ननमाशे पाल ली ी्ंचाह यामु.  जिल् ्यात ३ 
लाख २८   िार ६०८ म रीक ्न चा-याची कमतरता ननमाशे पाली आ  ,    खर  आ   काय, 
(३) असल् यास, चाया याची कमतरता िथर करण् यािाित  ासनान  काय कायशवा ी क ली वा 
करण्यात य त आ  , 
(४)  नसल् यास, ववलींिाची कार  े काय आ  त ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (०१-०९-२०१५) :(१)    खर  ना ी  
(२)    खर  ना ी  
(३) व (४) िाित रयतश्न उद्् ावत ना ी  

___________ 
  
राज् यात सौर िृवषपांप िसवण् यािररता िहृन् मुांिईतील सवा वीि ग्राहिाांवर,शहराांतील उद्योग व 

वा णज् य ग्राहिाांवर वाढीव वीि ववक्रीिर भरावा लागणार असल् यािाित 
(४२)  १७२२४ (०६-०८-२०१५).   श्री.पथृ् वीराि चव्हाण (िराड दक्षक्षण), श्री.अममन पटेल 
(मुांिादेवी), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.ियिुमार गोरे (माण), 
डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), प्रा.ववरेंद्र िगताप (धामणगाव 
रेल्वे), श्री.सुननल िेदार (सावनेर), श्री.सुननल मशांदे (वरळी), श्री.गुलािराव पाटील (िळगाव 
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ग्रामीण), श्री.सुननल राऊत (ववक्रोळी), श्री.अिुान खोतिर (िालना), डॉ.सांिय रायमुलिर 
(मेहिर), श्री.ियप्रिाश मुांदडा (िसमत), श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलिार हहल), श्री.अिय चौधरी 
(मशवडी), डॉ.पतांगराव िदम (पलसू िडगेाव), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.चांद्रदीप नरिे 
(िरवीर) :   सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यात ७५४० समर कृवषपींप िसवण् याकभरता ि ृन् मुींिहतील सवश वीि ग्रा काींवर रयतनत युनन् 
१.०४ पैस  वीि ववक्रीकराचा ईार ्ाकण् यात आला आ   तर अन् य   राींतील उद्योग व 
वावेज् य ग्रा काींना  ा वाढीव वीि ववक्रीकर ईरावा लागेार असल् याच  दिनाींक १७ एवरयतल, 
२०१५ रोिी वा  यासुमारास ननि शनास आल ,    खर  आ   काय, 
(२) असल् यास, मुींिहकराीं या वीिग्रा काींवर समपपींपाचा ईार ि ण् यािाित नागभरकाींम य  तीर 
असींतोष आ  ,     ी खर  आ   काय, 
(३) असल् यास,   रातील वीिग्रा काींवर  ा अन् याय िनु  करण् यािाित  ासनान  कोेती 
कायशवा ी क ली वा करण् यात य त आ  , 
(४) अद्याप उ त रयतश् नािाित कोेतीच कायशवा ी  ोत नसल् यास ववलींिाची कार  े काय  
आ  त ? 
  
श्री. चांद्रशखेर िावनिुळे (०१-०९-२०१५) :(१)    खर  ना ी  अतुसथचना दि २१ ४ २०१५ अन्वय  
ि ृन्मुींिहतील सवश वीि ग्रा काींवर रयतनत युनन् १ ०४ पैस  ववि ववक्रीकराचा ईार ्ाकण्यात 
आला आ  , तर अन्य   राींतील उद्योग व वावेज्य ग्रा काींना  ा वाढीव वीि ववक्रीकर ईरावा 
लागेार आ    
(२)    खर  ना ी  
(३) रयतश्न उद्् ावत ना ी  
(४) रयतश्न उद्् ावत ना ी  

___________ 
  

उरण तालुक्यातील वधणे गु्रप ग्रामपांचायत येथील पशुवैद्यिीय 
दावाखान् याची झालेली दरुावस था 

  

(४३)  १७३७० (०६-०८-२०१५).   श्री.अममन पटेल (मुांिादेवी), श्री.असलम शखे (मालाड पजश्चम), 
श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :   
सन्माननीय पशुसांवधान मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) उरे तालुयातील वु  े गु्रप ग्रामपींचायत य मील प ुवैद्यकीय िावाखान् याची िरुावस् मा 
पाल् यान  आिारी रयताण् याींना उपचार न मम.ाल् यान  त  मतृ पावत असल् याच  मा   म , २०१५ रोिी 
वा या समुारास ननि शनास आल  आ  ,    खर  आ   काय, 

(२) असल् यास, य मील प ुवैद्यकीय िवाखान् या या इमारतीच  नव् यान  िाींुकाम कर  े व त म  
आवश् यक ती औषु  उपलब् ु  कन न ि ण् यािाित  सनान  कोेती कायशवा ी क ली आ   वा 
करण् यात य त आ  , 
(३) नसल् यास, ववलींिाची कार  े काय आ  त ? 
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श्री. एिनाथराव खडस े(२९-०८-२०१५) :(१) िवाखान्याया इमारतीची िरुावस्मा पाल ली आ      
खर  आ    तमावप, मा   म ,२०१५ या िरयान आिारी िनावराींना उपचार न मम.ाल्यान  मतृ 
पावत असल्याची िाि ननि शनास आल ली ना ी  
(२) प ुवैद्यकीय िवाखाना वु  े ता उरे य मील इमारतीच  नव्यान  िाींुकामास ववतीय वषश 
सन २०१२-२०१३ मय  जिल् ा वावषशक योिन तथन न   १० ०० लक्ष ननुी ववतरीत कर  ेत आला 
 ोता  तस च जिल् ा पभरषि स स व जिल् ा वावषशक योिन तथन सिरच  िवाखान्यास आवश्यक ती 
औषु  उपलब्ु कन न ि ण्यात आल ली  ोती  सद्यजस्मतीत िवाखान्यात औषुाींचा मुिलक 
साठा उपलब्ु आ    
(३) प ुवैद्यकीय िवाखाना वु  े, ता उरे, य मील नवीन इमारतीया कामाची ह-ननवविा 
रयतमसि करण्यात आली  ोती  तमावप, सिर ननववि स िोनिा मुितवाढ ि ऊन ी कोेता ी 
रयतनतसाि न मम.ाल्यान  सिरची रकम अखतचशत राद ली आ    

___________ 
  

दधुनोळी (ता.मुरिाड, जि.ठाणे) येथील अनेि शेळ्या गांभीर आिारामुळे मतृ्यू पावल्यािाित 
  

(४४)  १७८६८ (०६-०८-२०१५).   श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळवा), श्री.शमशिाांत मशांदे 
(िोरेगाव), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.भासिर िाधव (गुहागर), श्री.पाांडुरांग िरोरा (शहापूर), 
श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.ियांत पाटील (इसलामपूर), श्री.हनुमांत डोळस (माळमशरस), 
श्री.किसन िथोरे (मुरिाड) :   सन्माननीय पशुसांवधान मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) ठा  े जिल््यातील मुरिाू तालुयातील िुु नो.ी य मील अन क   ळ्या गींईीर आिाराम.ु  
दिनाींक ३०/४/२०१५ रोिी मृयथ पावल्या आ  ,    खर  आ   काय, 
(२) असल्यास, सिर रयतकरेी चमक ी क ली आ   काय, चमक ीत काय आढ.थन आल  व 
यानुसार कोेती कायशवा ी क ली वा करण्यात य त आ  , 
(३) असल्यास,   .ीपालन करेायायाींना  मित करण्यासींिईाशत आतापयतं  ासनान  कोेती 
उपाययोिना क ली वा करण्यात य त आ  , 
(३) नसल्यास, ववलींिाची कार  े काय आ  त ? 
  
श्री. एिनाथराव खडस े (२९-०८-२०१५) :(१)    अीं त: खर  आ  , दिनाींक ०१/०४/२०१५ त  
१४/०४/२०१५ या िरयान ठा  े जिल््यातील मुरिाू तालुयातील िुु नो.ी य म  पावसात 
मईिल्यान  पाल ल्या न्युमोननया या आिारान  ८   ळ्या मृयथमुखी पूल्या आ    
(२) िुु नो.ी य मील   ळ्याींच  मतुशकीिाित माद ती मम.ताच प ुुन ववकास अतुकारी, 
प ुवैद्यकीय िवाखाना श्र ेी-१, ुसह याींनी दि १३/०४/२०१५ रोिी ई ् ि ऊन आिारी   ळ्याींवर 
वरीत औषुोपचार सुन  क ल  दि १३/०४/२०१५ त  २०/०४/२०१५ या कालावुीमय  एकथ े २५ 
  ळ्याींवर उपचार करण्यात आला  यापैकी दि १४/०४/२०१५ रोिी ३   ळ्या मृय ुपावल्या याींच  
 व ववि िन करण्यात आल   उवशभरत २२   ळ्याच  औषुोपचारामु.  रयताे वाचल   
दि १५/०४/२०१५ वा यानींतर   ळ्याींची मतुशक पाल ली ना ी  
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(३) सिर   ळ्या पावसात मईिल्यान  न्युमोननया या आिारान  मृयथमुखी पूल्या आ  त  ी 
िाि नैसतगशक आपतीमय  य त नसल्यान  याींना  ासनाची मित ि य ना ी  तस च सिर 
  ळ्याींचा ववमा नसल्यान  ववमा ईरपाह ि ता आली ना ी  
(४) रयतश्न उद्् ावत ना ी  

___________ 
  

उदगीर (जि.लातूर) येथ ेसवा पशु धचकित्सालय सुरू िरण्यािाित 
(४५)  १७९८६ (०६-०८-२०१५).   श्री.सुधािर भालेराव (उदगीर), श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण 
पूवा), डॉ.िालािी किणीिर (अांिरनाथ), श्री.किसन िथोरे (मुरिाड) :   सन्माननीय पशुसांवधान 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लातथर, उस्मानािाि, िीू, नाींि ू व सोलापथर या पाच जिल््यातील प ुपालकाींया 
िनावराींवर उपचार करण्यासाठ  लातथर जिल््यातील उिगीर य म  सवशप ुतचककसालय सुन  
करण्याया रयतस्तावाला  ासनान  ््ोिर, २००७ मय  मींिथरी दिली  ोती    खर  आ   काय, 
(२) असल्यास, या रयतस्तावा सींिईाशत मा मींरणेी म ोियाींनी िोन व .ा ओि  ि ऊन ी  ा रयतस्ताव 
अद्याप  ी रयतलींबित आ  ,    खर  आ   काय, 
(३) असल्यास, उिगीर य म  सवश प ु तचककसालय सुन  करण्याचा रयतस्ताव अद्याप  ी रयतलींबित 
असण्याची कार  े काय व यािाितची सद्य:जस्मती काय आ   ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (०१-०९-२०१५) :(१)    खर  ना ी  
    लातुर जिल््यातील उिगीर या तालुयाया दठकाेी तालुका लघुप ुवैद्यकीय 
सवशतचककसालय कायशरत आ    तस च प ुवैद्यक व प ुववज्ञान म ाववद्यालय, उिगीर य म  
अयाुुननक सोयी सुववुा व यींरणे सामुग्रीच  सुसज्ि अस  म ाववद्यालयाच  प ुसवशतचककसालय 
ि खील कायशरत आ    याम.ु  उिगीर य म  प सुवशतचककसालय सुन  कर  े रयतस्ताववत ना ी 
ककीं ि ुना त  सुन  करण्यास  ासनाची मींिुरी रयताप्त ना ी  
(२)    खर  ना ी  
(३) रयतश्न उद्् ावत ना ी  

___________ 
  

औरांगािाद तालुक् यातील गोलटगाव येथील जिल् हापररषदेच् या पशुधचकित् सालयात 
िनावराांवरील उपचारासाठी औषध उपलब् ध नसल् यािाित 

(४६)  १८०२४ (१०-०८-२०१५).   श्री.अतलु साव े (औरांगािाद पूवा) :   सन्माननीय पशुसांवधान 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगािाि तालु यातील गोल्गाव य मील जिल्  ापभरषि  या श्र ेी-२  या 
प ुतचकक सालयात िनावराींवरील उपचारासाठ  लागेार  औषु उपलब् ु  नसल् यान   या 
पभरसरातील कोेगाींव, िरकवाूी, घार गाींव, काराू , लालवाूी, िींिाचीवाूी या गावातील २६ 
 िार िनावराीं या आरोग् याची ििाििारी प ुपालकाींना खािगीभर या औषु  आ थेन करावी 
लागत आ  ,    खर  आ   काय, 
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(२) असल् यास, सिर प ुतचकक सालयात िनावराींवर उपचार करण् यासाठ  लागेार  िींतना क, 
गोतचूना क औषुी व रयतनतिैववक व िना ामक गोळ्या, लमसच  इींि   न ूीएनएस या 
सलाहन कॅल्  ीयम व म  वाची अॅन् ्ीर िीि लस या पुरवठा आतापयतं न  ोण् याची कार  े 
काय आ  त, 
(३) असल् यास, सिर औषु  ककती कालावुीत उपलब् ु  कन न ि ण् यात य ेार आ  त वा य त 
आ   
(४) नसल्यास, ववलींिाची कार  े काय आ  त ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (०१-०९-२०१५) :(१)    खर  ना ी  
    प ुवैद्यकीय िवाखाना श्र ेी-२ गोल्गाव य म  आिारी िनावराींया िैनींदिन 
औषुोपचारासाठ  आवश्यक औषुाींचा पुरवठा करण्यात आल ला असनु, याचा पुरवठा 
प ुपालकाींना मोर्त करण्यात य तो  वतचत रयतसींगी िवाखान्यात उपलब्ु नसल ली व 
अयावश्यक असल ली औषुी प पुालकाींना ववकत आेावी लागतात  
(२), (३) व (४) िाित रयतश्न उद्् ावत ना ी  

___________ 
  

दाभोळ येथील तत्िामलन एन्रॉन वीि प्रिल्पाशी सांलग्न असणाऱया मुांिईतील िेक्टेल 
इांटरनॅशनल इन्िॉ या िां पनीला राज्य सरिारने तब्िल ४२ िोटी  

४९ लाखाांची िरमाफी हदल्यािाित 
(४७)  १८४१५ (१०-०८-२०१५).   श्री.भासिर िाधव (गुहागर), श्री.रमशे िदम (मोहोळ), 
श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधान), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळवा) :   सन्माननीय ऊिाा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िाईो. य मील तकामलन एन्रॉन वीि रयतकल्पा ी सींलग्न असेायाया मुींिहतील ि   ्ल 
इीं्रनॅ नल इन्कॉ या कीं पनीला राज्य सरकारन  तब्िल ४२ को्ी ४९ लाखाींची करमार्ी दिली 
आ  ,    खर  आ   काय, 
(२) असल्यास िींुमुत करार पाल ला असतना ि   ्ल कीं पनीला करमार्ी ि वथ नय , असा 
अमईरयताय ववुी व न्याय ववईागान  ि वथन ी राज्य सरकारन   ी करमार्ी दिली,     ी खर  आ   
काय, 
(३) असल्यास, या कीं पनीला एवढया मोठ्या रयतमाेात करमार्ी ि ण्याची कार  े काय आ  त, 
(४) असल्यास ि   ्ल  या कीं पनीला दिल ली  करमार्ी ची रकम वसथल कर  े आवश्यक 
असताना ी  ासनाक थून रकत वसथल न  करण्याची कार  े काय आ  त 
(५) नसल्या ववलींिाची कार  े काय आ  त ? 
  
श्री. चांद्रशेखर िावनिुळे (०५-०९-२०१५) :(१)  ोय  
(२) कें दद्रय ववक्रीकर अतुननयम, १९५६ तस च कायशकीं रणेा् कर अतुननयम, १९८९ मय  कर 
मार् करण्याची तरतथि नसल्यान  मकिाकी मार् करता य ेार ना ी, अस  राज्याच  
म ाअतुवता याींनी अमईमत दिल  आ    
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(३) म  ि   ्ल इीं्रनॅ नल इन्कॉ , मुींिह व राज्य  ासन याींयामय  पाल ल्या िींुमुत 
करारातील तरतुिीनुसार कराची रकम समायोिनान  रतीलिातल क ली आ    
(४) व (५) रयतश्न उद्् ावत ना ी  

___________ 
  

दधुाच्या किां मतीिाित खािगी व सहिारी दधु व् यवसानयिाांना 
एित्र घेवून सवा समावशेि धोरण तयार िरणेिाित 

  

(४८)  १९२४० (०६-०८-२०१५).   श्री.िािुराव पाचणे (मशन र), श्री.ियिुमार गोरे (माण), 
श्री.सांिय (िाळा) भेगड े (मावळ), श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलिार हहल) :   सन्माननीय 
दगु् धवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज् य  ासनान  िुु ाला २० न पयाींप क्षा कमी िर ि ेा-या िुु  सींस् माींवर र्मििारी गुन्   
िाखल करण् याचा इ ारा मा   म  २०१५ म य  दिला आ  ,    खर  आ   काय ? 

(२) असल् यास, पु  े जिल् ्यातील ४ त  ५ िुु सींस् मा वग.ता इतर सार च िुु  व् यवसानयक २० 
न   रयतनत मल्रप क्षा कमी िर   तकया याींना म  २०१५  पासथन ि त आ  त    खर  आ   काय? 
(३) असल् यास, खािगी व स कारी िुु  व् यवसानयकाींना एकरणे घ वथन सवश समाव  क ुोरे 
तयार कर  ेिाित  ासनाक थून अद्याप कुठली ी कायशवा ी पाली ना ी,     ी खर  आ   काय, 
(४) असल् यास, राज् यातील िगु् ु  उ पािक   तक-याींना िुु ाला रयतनत मल्र २५ न पय  िािारईाव 
ि ण् यािाित  ासनस् तरावन न कोेती कायशवा ी क ली वा करण्यात य त आ  ,  
(५) नसल्यास, ववलींिाची कार  े काय आ  त ? 
 
श्री. एिनाथराव खडसे (२९-०८-२०१५) :(१)  ोय  
(२) आींतरराषरीय िािारातील िथु  ईुक्ीया िरात मोठ्या रयतमाेावर घसरे पाल्याम.ु  तस च 
िथु  ईुक्ीया आींतरराषरीय मागेीत घ् पाल्यान  खािगी िथु  ईकु्ी रयतकल्पुारकाींनी व 
का ी स कारी सींघाींनी याींया िथु  खर िी िरात कपात क ली    खर  आ    
(३)  ासनामार्श त ननजश्चत क ल ल  िर    खािगी व स कारी रयतकल्पाींना िींुनकारक ना ीत  
कें द्र  ासनान  जस्वकारल ल्या खुल्या आतमशक ुोरेामु.  िगु्ुव्यवसाय खािगी क्ष रणेाकरीता खलुा 
पाला आ    आींतरराषरीय िािारातील िथु  ईुक्ीया िरातील चढ-उतारानुसार राज्यातील 
खािगी/स कारी िथु  रयतकल्प याींच  िथु  खर िी व ववक्रीच  िर याींच  स्तरावन न ठरववत असतात  
  अस  असल  तरी,  ासनान  ननजश्चत क ल ल  िथु  खर िीच  िर (वरकू खचाशस )  ा रयतमाेक 
िर समिथन राज्यातील स कारी िथु  सींस्मा/ िथु  सींघाींनी िथु  उपािक   तकयायाींना  ाच िथु  
खर िी िर व .ोव .ी ननगशममत  ोेायाया  ासन ननेशयाया दिनाींकापासथन ि  े आवश्यक आ  , 
अस  ननि   म ाराषर स कारी सींस्मा अतुननयम, १९६० या कलम ७९ अ अन्वय  
दि १० ७ २०१५ रोिी ननगशममत क ल  आ  त  
(४) दि १६ डूसेंिर,२०१४ रोिी नागपथर ववुीमींू. अतुव  न का.ात मा मुख्यमींरणेी व 
मा ववुानसईा अयक्ष याींया समव त सींिींतुत लोकरयतनतननुीींया समव त सींिींतुत 
लोकरयतनतननुीींया िैठकीत पाल ल्या ननेशयानुसार स कारी सींघाींकू  अनतभरत स्वन पात 



वव स  ८८ (35) 

सींकमलत  ोेार  िथु  तो्ा स न कन न  ासन  ासकीय िथु  खर िी िरान  जस्वकारीत आ    
 ासनाच  िथु  खर िी िर न  २०/- अतुक न   २ ५० वरकू खचश अस  मम.थन न   २२ ५० रयतनतमल्र 
अस  आ  त  
(५) रयतश्न उद्् ावत ना ी  

___________ 
  

अमरावती (जि.अमरावती) येथे ४०० िे.व्ही. क्षमतेच्या नवीन िें द्राची ननममाती िरणेिाित 
  

(४९)  २०४३७ (१०-०८-२०१५).   श्री.ओमप्रिाश ऊफा  िच्चू िडू (अचलपूर), श्री.गणपत 
गायिवाड (िल्याण पूवा) :   सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमरावती जिल््याकभरता ननयममत मुिलक ववद्युत पुरवठा  ोण्यासाठ   अमरावती य म  
४०० क  व् ी  क्षमत या नवीन कें द्राची ननममशती कर  ेिाित लोकरयततीननुी अचलपथर याींनी 
दिनाींक २८ म , २०१५ रोिी  ासनास परणे ि वथन मागेी क ली आ  ,    खर  आ   काय, 
(२) असल्यास, यािाित  ासनान  चमक ी  क ली आ  ,काय 
(३) असल्यास चमक ीया अनुषींगान  कोेती कायशवा ी करण्यात आली आ   वा य त आ   
(४) नसल्यास ववलींिाची कार  े काय आ  त 
  
श्री. चांद्रशेखर िावनिुळे (०५-०९-२०१५) :(१)  ोय, यािाित मा लोकरयतनतननुीींच  दि ०४ ०४ २०१५ 
च  परणे रयताप्त पाल  आ    
(२)  ोय  
(३) नाींिगावप ठ, जि अमरावती य म  ४०० क  व् ी  उपकें द्र उईारण्याया रयतस्तावास राज्य पार षे 
उपक्रमाया पींचवावषशक योिन त समाव   करण्यात आला आ    
(४) रयतश्न उद्् ावत ना ी  

___________ 
  

अहमदनगर जिल् ्यातील राहुरी तालुक् यातील मुळा प्रवरा इलेक् रीि िो.स.सोसायटी मल. 
श्रीरामपुर वीि सांस थेच् या िमाचा-याांच् या प्रलांबित प्रश् नािाित 

(५०)  २२३८९ (०६-०८-२०१५).   श्री.मशवािीराव िडड ाले (राहुरी) :   सन्माननीय ऊिाा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अ मिनगर जिल् ्यातील रा ुरी तालु यातील मु.ा रयतवरा इल  रीक को ् सोसाय्ी मल  
श्रीरामपुर वीि सींस् म  या कमशचा-याीं या रयतलींबित रयतश् नािाित ता का. िैठक लावे िाितच  
ननव िन स् माननक लोकरयतनतननुी (रा ुरी) याींनी मा मखु् यमींरणेी याींना दिनाींक ६ माचश, २०१५ रोिी 
दिल  आ  ,    खर  आ   काय, 
(२) असल् यास, उ त ननव िनावर  ासनान  कोेती कायशवा ी क ली आ   वा करण्यात य त आ  , 
(३) असल् यास, कायशवा ीच  स् वन प काय आ  , 
(४) नसल् यास,  याची कार  े काय आ  त ? 
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श्री. चांद्रशेखर िावनिुळे (०५-०९-२०१५) :(१)    खर  आ    
(२) मा मींरणेी (ऊिाश) याींया अयक्षत खाली मु.ा-रयतवरा इल रीक को-्प सो मल  या सींस्म या 
रयतलींबित रयतश्नािाित दि २३ ०३ २०१५ रोिी िैठक घ ण्यात आली  
(३) व (४) रयतश्न उद्् ावत ना ी  
  

___________ 
  
  
ववधान भवन :   डॉ. अनांत िळसे 
मुांिई.   प्रधान सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 
 ासकीय मयवती मुद्रेालय, मुींिह  


