
महाराष्ट्र विधानसभा 
दसुरे अधधिेशन, २०१६ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

शुक्रिार, ददनाांि २२ जुलै, २०१६ / आषाढ ३१, १९३८ ( शिे ) 
  

(१) महसूल, पनुिवसन ि मदत िायव मांत्री 

 

याांचे प्रभारी विभाग 

(२) अल्पसांखयाांि वििास आणि औिाफ मांत्री 
(३) पररिहन मांत्री 
(४) िृषी आणि फलोत्पादन मांत्री 
(५) उजाव, निीन ि निीिरिीय उजाव,   

राज्य उत्पादन शुल्ि मांत्री 
(६) पशुसांिधवन, दगु् धवििास ि 

मत् ् यव् यिसाय मांत्री 
(७) भूिां प पनुिवसन मांत्री 

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

प्रश्नाांची एिूि सांखया - ६२ 
------------------------------------- 

  
किनिट ि माहूर (जज.नाांदेड) तालुक्यातील शेतिरी सोयाबीन वपि विम्याच्या 

लाभापासून िांधचत असल्याबाबत 
  

(१) *  ६१८७७   श्री.प्रदीप नाईि (किनिट) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) ककनव् व माहूर (जि.नाींदेड) तालुक्यातील शेतकऱयाींनी सोयाबीन पपकाींचे 
राषरीय कृषी  पवम्याचे हप्ते भरले असून, या तालुक्यात ५० ्क्क्याहून कमी 
आणेवारी असताना महसूल पवभागाच्या अधिकारी व कममचाऱयाींच्या 
ननषकाळिीपणामुळे शेतकरी सोयाबीन कृषी पपक पवम्याच्या लाभापासून वींधचत 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सोयाबीन पपकाचा उतारा हेक््री ५० ते ६० ककलो झाला असताना 
प्रत्यक्ष शतेात िाऊन पीक कापणी, काढणी व प्रत्यक्ष उत्पादनाची चौकशी न 
करता अधिकारी व कममचारी याींनी शासनाला ददशाभूल करणारी मादहती सादर 
केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनषुींगाने दोषी असलेल्या अधिकारी व कममचारी 
याींच्यावर कारवाई करण्याबाबत व शतेकऱयाींना पवम्याची रक्कम देण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. पाांडुरांग फुां डिर : (१) राषरीय कृपष पवमा योिनेअींतगमत ननजचचत करण्यात 
येणारी नकुसान भरपाई कें द्र शासनाने ननिामररत केलेल्या पध्दतीने पीक कापणी 
प्रयोगाींद्वारे प्राप्त सरासरी उत्पन्नाचे आिारेच ननजचचत केली िाते. खरीप हींगाम 
२०१५ ची नकुसान भरपाई भारतीय कृपष पवमा कीं पनीमार्म त सोयाबीन पपकाचे 
पीक कापणी प्रयोगाद्वारे आलेले सरासरी उत्पन्न व उबींरठा उत्पन्न याींच्या 
आिारे ननजचचत करण्यात आली आहे. त्यानुसार ककनव् तालुक्यासाठी नुकसान 
भरपाई देय होत नाही. माहूर तालुक्यातील सोयाबीन पीक घेतलेल्या २६७७ 
शेतकऱयाींनी रुपये १४.९२ लाख पवमा हप्ता भरुन योिनेत सहभाग घेतला होता. 
भाग घेतलेले सवम शेतकरी नकुसान भरपाईस पात्र ठरले असून त्याींना रुपये २.२९ 
को्ी नकुसान भरपाई भारतीय कृपष पवमा कीं पनीमार्म त मींिूर करण्यात आली 
आहे. सदर रक्कम सींबींिीत बँकामार्म त शेतकऱयाींच्या बँक खात्यावर िमा 
करण्याची कायमवाही सुरु आहे. तसेच राषरीय कृपष पवमा योिनेअींतगमत नुकसान 
भरपाईची रक्कम  शेतकऱयाींच्या बकँ खात्यावर तात्काळ िमा करणेबाबत 
जिल्हयातील सवम बँकाना सुचना देणेबाबत सवम जिल्हाधिकारी याींना कळपवण्यात 
आले आहे. 
(२) राषरीय कृपष पवमा योिनेच्या तरतदुीप्रमाणे खरीप हींगाम २०१५ मध्ये 
ककनव् तालुक्यामध्ये सोयाबीन पपकाींचे १२ पीक कापणी प्रयोगाचे ननयोिन 
करण्यात आले होते व त्यानुसार सवम पीक कापणी प्रयोग क्षेत्रीय यींत्रणेमार्म त 
घेण्यात आलेले आहेत. सदर पीक कापणी प्रयोगाींच्या आिारे ककनव् 
तालुक्यातील सोयाबीन पपकाींचे सरासरी उत्पन्न ६३२.५० कक.गॅ्र/ हे. हे उींबरठा 
उत्पन्न ५७८ कक. गॅ्र/ हे. पेक्षा िास्त असल्याने ककनव् तालुक्यातील सोयाबीन 
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पपकासाठी नकुसान भरपाई मींिूर झालेली नाही. 
(३) प्रचन उद्् ावत नाही. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 
(५) प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

िोल्हापूर जजल््यातील िृषी विभागात शेतीपयोगी  
सादहत्य खरेदीत झालेला गैरव्यिहार 

  

(२) *  ५५२६२   श्री.उल्हास पाटील (शशरोळ), श्रीमती सांध् यादेिी देसाई-िुपेिर 
(चांदगड), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा िळिा), श्री.भा्िर जाधि (गुहागर), श्री.हसन 
मुश्रीफ (िागल), श्री.चांद्रदीप नरिे (िरिीर) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) कृषी पवभाग (जि.कोल्हापूर) येथे अनुदानावरील सादहत्य मींिूरी आिीच 
ठेकदाराने परस्पर गोदामात पोहचवले असून या सादहत्य खरेदीत मोठया 
प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचे नुकतेच माहे मे,२०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशमनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शेती उपयोगी सादहत्य खरेदी करण्याकररता पवभागाने केलेल्या १ 
को्ी ८३ लाख ९६ हिार रुपये आधथमक तरतदूीतून पी.व्ही.सी पाईप्स, इलेजक्रक 
मो्रपींप, कडबाकुट्टी यींत्र, द्काव, खोरे व पहार आदी सादहत्य दिेदार (ब्रँडडे) 
कीं पनीचे खरेदी करताींना शासकीय प्रयोगशाळेतनू तपासणी करण्यात यावी अशा 
सूचना असताींनाही सादहत्य खरेदी करताींना आदेशाचे उल्लींघन केले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीनुसार या गैरव्यवहारास िबाबदार सींबींधितावर शासनाने 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
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       तथापप,जिल्हा पररषदेच्या कृषी पवभागाने शेतीपयोगी सादहत्य खरेदी 
योिनेस प्रशासकीय व ताींत्रत्रक मींिूरी घेतली आहे. शासनाच्या मागमदशमक 
सूचनेनुसार ई-ननपवदाव्दारे खरेदी करण्याींत आलेली आहे. एखाद्या पवशशष् ब्रँडची 
खरेदी करण्याींत आलेली नाही. सदर सादहत्य मापदींडाप्रमाणे योग्य त्या दिामचे 
असल्याबाबत तपासणी करण्याींत आली आहे. 
(३), (४) व (५) प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

प्रादेशशि पररिहन िायावलयात (जज.ठािे) बनािट ररक्षा परिाने  
देिारे रॅिेट िायवरत असल्याबाबत 

  

(३) *  ५४६३३   श्री.ननतेश रािे (ििििली), श्रीमती सीमाताई दहरे (नाशशि 
पजश्चम), श्री.रुपेश म् हात्र े (शभिांडी पूिव), श्री.अब ू आजमी (मानखदूव 
शशिाजीनगर) :  सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) ठाणे प्रादेशशक पररवहन कायामलयात बनाव् ररक्षा परवाने देणारे रॅके् अनेक 
वषामपासून कायमरत असल्याचे ननदशमनास आले असून याप्रकरणी कननषठ 
शलपीकाींसह दोघाींवर ठाणे येथील पोलीस ठाण्यात ददनाींक १३ माचम, २०१६ रोिी 
वा त्यासुमारास गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वररषठ अधिकाऱ याींच्या बनाव् सहया, स््ॅप तसेच खो्ी कागदपत्र े
सादर करून परवाने शमळपवण्याचे प्रकार गेल्या अनेक वषामपासून सुरू असून 
त्यामागे दलाल व प्रादेशशक पररवहन कायामलयातील अधिकारी व कममचारी याींच्या 
सींगनमताने सदर गैरव्यवहार केला िात असल्याचे पोलीस अधिकाऱ याींनी 
ननदशमनास आणले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त्यानुसार कोणती कारवाइम केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.ददिािर रािते : (१) हे खरे आहे. 
      बनाव् ररक्षा परवाना सींबींिी प्रादेशशक पररवहन कायामलय, ठाणे 
याींच्याकडून नगर पोलीस स््ेशन येथे ददनाींक 10.03.2016 रोिी कायामलयातील 



5 

कननषठ शलपपक श्री.सींतोष साकोळकर याींच्यापवरुध्द गु.नों.क्र.I 39/2016 नुसार 
गुन्हा नोंदपवला आहे. तसेच श्री.सींतोष साकोळकर, याींना दद.19.03.2016 च्या 
आदेशानुसार शासकीय सेवेतनू ननलींत्रबत केले आहे. 
(२) व (३) बनाव् ररक्षा परवाना बाबतीत प्रादेशशक पररवहन कायामलय, ठाणे 
याींचेकडून चौकशी करण्यात आली आहे, त्याचप्रमाणे आयुक्त कायामलयाकडून 
सशमती नेमून चौकशी करण्यात आली आहे, या प्रकरणी करण्यात आलेल्या 
चौकशीत सुमारे 220 प्रकरणाींत अननयशमतता आढळून आली. सदर बाब पढुील 
कायमवाहीखाली आहे. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
सातारा जजल््यातील शेतिऱयाांना खरीप आणि रब्बी हांगामात ननिृष्ट्ट दजावच्या 

बबयाणयाांचा पुरिठा िरुन िां पन्यानी िेलेली फसिििू 
  

(४) *  ५७१५७   श्री.ददपि चव्हाि (फलटि), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा िळिा), 
श्री.सुरेश लाड (िजवत), श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.शामराि ऊफव  बाळासाहेब 
पाटील (िराड उत्तर), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाि), श्री.मिरांद जाधि-पाटील 
(िाई), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
(१) सातारा जिल््यातील शेतकऱयाींना खरीप आणण रब्बी हींगामात ननकृष् 
दिामच्या त्रबयाण्याींचा पुरवठा करुन ११ कीं पन्याींनी शतेकऱयाींना र्सपवल्याने 
जिल््यातील र्सवणकू झालेल्या शेतकऱयाींनी जिल्हा कृषी पवभागाकड े माहे 
एपप्रल, २०१६ मध्ये वा त्यादरम् यान तक्रारी केल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीच्या ननषकषामनुसार पुरपवण्यात आलेली त्रबयाणे व कीं पनीची 
नावे काय आहेत, तसेच या कीं पन्याींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. पाांडुरांग फुां डिर : (१) होय, १० कीं पन्याींबाबत तक्रारी प्राप्त झालेल्या आहेत. 
(२) होय. 
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(३) चौकशीच्या ननषकषामनुसार पुरपवण्यात आलेली त्रबयाणे व कीं पनीची नावे तसेच 
या कीं पन्याींवर शासनाने केलेल्या कारवाईचा तपशील पुढीलप्रमाणे, 
१) त्रबयाणे -  सोयाबीन एस - ३३५ 
    कीं पनीचे नाव -  महाबीि, अकोला 
    केलेली कायमवाही - सोयाबीन त्रबयाणे २०१४-१५ मिील होते. शतेकऱ याने १ 
वषामने उशशरा पेरणी केलेली आहे. तक्रारदार शेतकऱयाने मुदतबा्य त्रबयाणे 
वापरल्याने कीं पनीवर कारवाई करण्याचा प्रचन उद्् ावत नाही. 
२) त्रबयाणे - स्रॉबेरी वीी्ं र डॉन 
    कीं पनीचे नाव - के एर् बायोप्लान््, पुणे 
    केलेली कायमवाही - तापमानातील बदल व ४० ते ४५ ददवसाींपासुन पीक 
व्यवस्थापन न केल्यामुळे र्लिारणेस कमी प्रतीची र्ळे लागली आहेत असा 
ननषकषम तक्रार ननवारण सशमतीने काढला आहे. त्यामुळे कीं पनीवर कारवाई 
करण्याचा प्रचन उद्् ावत नाही. 
३) त्रबयाणे  - तूर- आय.सी.पी.एल. - ८७    
      कीं पनीचे नाव - हरीतक्राींती सीडस,् बुलढाणा. 
     केलेली कायमवाही - तूर पपकामध्ये र्लिारणा न झाल्याच्या अनुषींगाने २  
तक्रारदार शेतकऱयाींना अनुक्रमे प्रत्येकी रूपये वीस हिार व रूपये पाच हिार 
नुकसान भरपाई कीं पनीने ददली आहे. तसेच अन्य एका तक्रारीच्या बाबतीत 
कीं पनीस कारणे दाखवा नो्ीस देण्यात आलेली आहे. 
४)  त्रबयाणे - वा्ाणा - एएर्ए -१० 
       कीं पनीचे नाव - अशोका र्ामम सीडस,् बींगलोर. 
      केलेली कायमवाही - तक्रार ननवारण सशमतीने उगवन क्षमता २० ्क्के 
आहे असा ननषकषम काढला आहे. या अनुषींगाने कीं पनीने तक्रारदारास रूपये दहा 
हिार नुकसान भरपाई ददली आहे. 
५) त्रबयाणे - काींदा - पनुा रु्रसुींगी 
     कीं पनीचे नाव - पवशेष सीड, िालना. 
६) त्रबयाणे -  मका शशवनेरी 
     कीं पनीचे नाव - सीड ॲन्ड सीडस ्
७) त्रबयाणे - काींदा- लाई् रेड. 
     कीं पनीचे नाव - सर्ल सीडस,् िालना 
८)    त्रबयाणे - वा्ाणा - िीएस-१० 
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       कीं पनीचे नाव - युपीएल ( गोल्डन सीडस.्) 
       अनुक्रमाींक ५ ते ८ बाबत केलेली कायमवाही  - तक्रार ननवारण सशमती 
तपासणीस िाण्यापुवी शेतकऱयाने तक्रार अिम मागे घेतला आहे. त्यामुळे 
कीं पनीवर कारवाई करण्याचा प्रचन उद्् ावत नाही. 
९) त्रबयाणे - शमरची - नींदीता 
       कीं पनीचे नाव - नन्हेन्स इींडडया प्रा.शल. सातारा 
१०) त्रबयाणे - केळी िी -९ 
   कीं पनीचे नाव - अथवम बायो्ेक पारगाव, 
   अनुक्रमाींक ९ ते १० बाबत केलेली कायमवाही  -- तक्रार ननवारण सशमतीने 
रोपामध्ये भेसळ आहे असा ननषकषम काढला आहे. त्यामुळे कीं पनीस कारणे दाखवा 
नो्ीस देण्यात आली आहे. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

राष्ट्रीय सुक्ष्म शसांचन अशभयानाांतगवत दठबि शसांचनासाठी शमळिारे अनदुान 
लाभार्थी शेतिऱयाांना न शमळाल्याबाबत 

  

(५) *  ५४२८६   श्री.अशमत विलासराि देशमुख (लातूर शहर) :   सन्माननीय 
िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राषरीय सुक्ष्म शसींचन अशभयानाींतगमत  दठबक शसींचनासाठी शासनाकडून  
शमळणारे अनुदान तीन वषामपासून शेतकऱयाींना शमळाले नसल्याचे माहे एपप्रल, 
२०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशमनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तीन मदहन्यात लाभाथी शेतकऱयाींच्या बकँ खात्यामध्ये अनदुान 
िमा करण्यात येणार असल्याचे आचवासन  शासनाने देऊनही सुमारे सात हिार 
लाभाथी अनुदानापासून वींधचत रादहले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीनुसार लाभार्थयाांच्या बँक खात्यामध्ये अनदुान िमा 
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. पाांडुरांग फुां डिर : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) व (३) सन २०१३-१४ व सन २०१४-१५ या वषामतील पवूमसींमती ददलेले अनकु्रमे 
रु.१२९.५२ को्ी व रु.५४.४८ को्ी एवढ्या रकमेचे प्रस्ताव प्रलींत्रबत आहेत.  
(४) ननिी उपलब्ितेनुसार शेतकऱयाींना अनदुानाची रक्कम देण्याबाबत कायमवाही 
करण्यात येईल. 
(५) प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

िोपर ते ददिा (जज.ठािे) दरम्यान िाळू माकफयाांनी िाळू उपश्यास  
पुन्हा सुरुिात िेल्याबाबत 

  

(६) *  ५४६६४   डॉ.बालाजी कििीिर (अांबरनार्थ), श्री.ननतेश रािे (ििििली), 
श्रीमती ददवपिा चव्हाि (बागलाि), श्री.सुरेश लाड (िजवत), श्री.हसन मुश्रीफ 
(िागल), श्री.किसन िर्थोरे (मुरबाड), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा िळिा), श्री.सांजय 
िेळिर (ठािे), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.ददपि चव्हाि (फलटि), 
श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाि), श्री.जयांत पाटील (इ्लामपूर), श्रीमती सीमाताई 
दहरे (नाशशि पजश्चम) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) कोपर ते ददवा (जि. ठाणे) दरम्यान गेल्या वषमभर रेती उपसा बींद असताींना 
ददनाींक ३० एपप्रल व १ मे, २०१६ रोिी पासून पनु्हा वाळू माकर्याींनी वाळू उपसा 
करण्यास सुरवात केली असल्याच्या तक्रारी जिल्हाधिकारी, ठाणे व तहशसलदार, 
कल्याण याींच्याकड ेपयामवरण पे्रमी याींनी लेखी व दरूध्वनीवरुन केल्या आहेत, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीच्या अनषुींगाने बेकायदा वाळू उपसा करुन तस्करी 
करणाऱया वाळू माकर्याींपवरुध्द शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२) व (३) याबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्य आहेत. प्राप्त 
तक्रारीच्या अनषुींगाने तहशसलदार कल्याण याींच्या पथकाने एपप्रल २०१६ ते िनू 
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२०१६ या कालाविीत केलेल्या तपासणीत रेतीचा अविै उपसा व साठा आढळून 
आल्याने, यींत्रसामुग्री व रेतीसाठा िप्त करण्यात आला असून, १४ गुन्हे दाखल 
करण्यात आलेले आहेत. त्याचप्रमाणे गौण खननिाची अवैि वाहतकू करणज्ञऱया 
५६ वाहनाींवर कारवाई करुन रुपये १०,९२,३००/- इतकी दींडाची रक्कम वसूल 
करण्यात आली आहे. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

पुिे ि नाशशि जजल््यात शसजेंटा या बबयािे िां पनीने शेतिऱयाांना  
टोमॅटो चे ननिृष्ट्ट बबयािे देिून िेलेली फसिििू 

  

(७) *  ५६२००   श्री.बाबरुाि पाचिे (शशरुर), श्री.राजाभाऊ (पराग) िाजे 
(शसन्नर), श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) आींबेगाव व िुन्नर (जि.पुणे) तालुक्यात तसेच होळ व वडगाव ननींबाळकर 
(ता.बारामती, जि.पुणे) येथील शेतकऱयाींनी शसिें्ा कीं पनीच्या १०५७ या वाणाच्या 
सींकरीत त्रबयाणे वापरून लागवड केलेल्या ्ोमॅ्ोवर पाींढरी माशी व नतरींगा (बुरशी 
िन्य) रोगाींचा प्रादभुामव मोठ्या प्रमाणावर पडल्याने शेतकऱयाींचे लाखो रूपयाींचे 
नुकसान झाल्याने स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी शेतकऱयाींसमवेत मींचर या दठकाणी 
रास्ता रोको आींदोलन करुन कृषी अधिकाऱयाींना ददनाींक २२ एपप्रल, २०१६ रोिी व 
ददनाींक २ िनू, २०१६ रोिी मा.मुख्यमींत्रयाींकड े ननवेदन ददले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) तसेच देवळा व कळवण (जि.नाशशक) तालुक्यातील उन् हाळी ्ॉमॅ्ोवर पाींढरी 
माशी (बुरशी िन्य) रोगाची लागण झाल् याने शतेकऱ याींचे लाखो रुपयाींचे नुकसान 
झाल् याचे माहे एपप्रल, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशमनास आले, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनषुींगाने शेतकऱयाींना नकुसान भरपाई शमळण्याबाबत 
व शसिें्ा कीं पनीच्या १०५७ या सींकरीत त्रबयाण्याच्या पवक्रीस बींदी घालण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
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(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. पाांडुरांग फुां डिर : (१)  होय. 
(२) नाही. 
(३) होय. 
(४) पुणे जिल््यातील आींबेगाव, बारामती, दौंड, हवेली, िुन्नर, पुरींदर व शशरूर 
या तालुक्यात शेतकऱयाींनी माहे डडसेंबर, २०१५ ते  िानेवारी, २०१६ या 
कालाविीत लागवड केलेल्या शसिें्ा ्ोमॅ्ो वाण ्ीओ - १०५७ या पपकावर 
नतरींगा या पवषाणिून्य रोगाचा प्रादभुामव झाला होता. या अनषुींगाने खबरदारीचा 
उपाय  व रोगाचा पनुरमप्रसार होऊ नये म्हणनू रोप वा्ीकेतील रोपे नष् 
करण्यात आलेली आहेत.  ्ोमॅ्ो ्ीओ – १०५७ या वाणाची पुणम महाराषरात 
पवक्री बींदचे आदेश ददनाींक ७ मे, २०१६ रोिी देण्यात आले असून सदर वाण 
परवान्यातनू वगळण्यात आलेला आहे. तसेच नकुसान भरपाईबाबत तक्रारदार 
शेतकऱयाींना ग्राहक मींचामध्ये िाण्यासाठी मागमदशमन करण्यात आलेले आहे.  
(५) प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

भामा आसखेड (ता.खेड, जज.पुिे) येर्थील धरिातील  
माती अिैधपिे वििली जात असल्याबाबत 

  

(८) *  ५९३४०   श्री.सुरेश गोरे (खेड आळांदी) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) भामा आसखेड (ता.खेड, जि.पुणे) येथील िरणात खािगी दगडखाण तयार 
करून िरणातील माती साठपवण्यात आली असल्याचे माहे एपप्रल, २०१६ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशमनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िरणातील अवैि साठपवलेली माती पवकली िात असल्याचे 
ननवेदन सींबींधित व्यक्तीने तहसीलदार, खेड याींना माहे मे, २०१६ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ददले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनुषींगाने माती पवकणाऱयाींवर व याकड े दलुमक्ष 
करणाऱया दोषी अधिकाऱयाींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
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(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२), (३) व (४)  भामा आसखेड िरण क्षेत्रात िनुी 
दगडखाण अजस्तत्वात आहे. सदर िरण क्षेत्रातनू मुरुम, दगड व मातीचे 
पवनापरवाना उत्खनन केल्याचे ननदशमनास आल्यावरुन, सींबींधिताींपवरुध्द दींडात्मक 
कारवाई करुन रुपये १३,२३,३६०/- एवढ्या दींडात्मक  रकमेचे आदेश पारीत 
करण्यात आले आहेत. सदर रकमेच्या वसुलीची कायमवाही सुरु आहे. 
(५) प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

मराठिाड्यातील बागायत धारिाांनी शासनािडून मदत शमळत नसल्याने 
मोसांबीच्या बागा पेटिनू ददल्याबाबत 

  

(९) *  ५३८८१   श्री.अजजत पिार (बारामती), श्री.रािाजगजीतशसांह पाटील 
(उ्मानाबाद), श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.राहुल 
मोटे (पराांडा), श्री.हनुमांत डोळस (माळशशरस), श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), 
श्री.अ्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.िुिाल पाटील (धुळे ग्रामीि), श्री.अशमन 
पटेल (मुांबादेिी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.जयांत पाटील (इ्लामपूर), 
श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाि), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा 
िळिा), श्री.भा्िर जाधि (गुहागर), श्री.सुरेश लाड (िजवत), श्री.मिरांद जाधि-
पाटील (िाई), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.ददपि चव्हाि (फलटि), श्री.विजय 
भाांबळे (जजांतूर), श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), डॉ.सतीश (अणिासाहेब) 
पाटील (एरांडोल) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) मराठवाड्यात मोसींबी बागायत िारकाींना बागा िगपवण्यासाठी शासनाकडून 
कोणतेही आधथमक सहाय्य शमळत नसल्याने शासनाचा ननषेि करण्यासाठी बाग 
िारकाींनी स्वत:च मोसींबीच्या बागा माहे एपप्रल, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान 
पे्वून ददल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीअींती मोसींबी बागायत िारकाींना आधथमक  सहाय्य 
देण्याबाबत शासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. पाांडुरांग फुां डिर : (१), (२) व (३) हे अींशत: खरे  आहे. 
        मराठवाड्यात मोसींबी बागायत िारकाींना बागा िगपवण्यासाठी 
शासनाकडून कोणतेही आधथमक सहाय्य शमळत नसल्याने शासनाचा ननषेि 
करण्यासाठी बाग िारकाींनी स्वत:च  त्याींच्या मोसींबीच्या बागा माहे एपप्रल, २०१६ 
मध्ये वा त्या दरम्यान पे्वून ददल्याचे ननदशमनास आलेले नाही. परींत ू मौिे 
पोरगाींव व मौिे वाहेगाव ता. पैठण जि. औरींगाबाद येथील ३  शेतकऱयाींनी  
त्याींच्या मोसींबी बागेतील काही झाड े पे्वनू ददली असल्याचे  ननदमशनास आले 
आहे. सन २०१४-१५ मध्ये  मराठवाड्यातील र्ळबागाींचे पुनरुज्िीवन 
कायमक्रमासाठी रु.१८.६२ को्ी,  सन २०१५-१६ मध्ये  सामुदहक शेततळे 
घ्काकरीता रु. २०.४४ को्ी व दठबक शसींचनाकरीता  सुमारे रु.१.७५ को्ी, असे 
एकूण रू. ४०.८१ को्ी इतके अनदुान  देण्यात आलेले आहे. तसेच, कमी 
पाण्यावर बागा िगपवण्याबाबत ग्राम ककसान सभा आयोजित करुन शतेकऱयाींना 
घडीपत्रत्रका, शभींतीपत्रत्रकाव्दारे मागमदशमन करण्यात आले आहे. 
(४)  प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

देऊळगाि घबेु (ता.देऊळगाि राजा, जज.बलुढािा) येर्थील  
अिैध देशी दारुची विक्री बांद िरणयाबाबत 

  

(१०) *  ५६७७८   डॉ.शशशिाांत खेडिेर (शसांदखेड राजा) :   सन्माननीय राज् य 
उत् पादन शुल् ि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) देऊळगाव घबेु (ता.देऊळगावारािा, जि.बुलढाणा) येथील अवैि देशी दारुची 
पवक्री बींद करावी अशी मागणी तेथील ग्रामस्थाींनी ददनाींक २२ मे, २०१६ रोिी वा 
त्यासुमारास जिल्हाधिकारी व राज्य उत्पादन शुल्क कायामलय, जि.बुलढाणा 
याींचेकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या मागणीसींदभामत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीअींती देऊळगाव घुबे येथील अविै देशी दारु पवक्री बींद 
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
 



13 

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) होय. 
(२) देऊळगाव घबेु येथील ग्रामस्थ श्री.पाींडूरींग नामदेव घुबे याींनी अिीक्षक, राज्य 
उत्पादन शुल्क, बुलढाणा याींच्याकड े केलेल्या दद.१८.५.२०१६ च्या तक्रारीच्या 
अनषुींगाने, सींबींधित ननरीक्षक व दयु्यम ननरीक्षक तसेच भरारी पथकास कारवाईचे 
आदेश अिीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, बुलढाणा याींनी ददले आहे. 
(३) मौिे देऊळगाींव घबेु या गावात दद.१८.५.२०१६ रोिी अवैिररत्या देशी दारु 
पवक्री करणाऱया एका आरोपीस अ्क करुन त्याच्यापवरुध्द गुन्हा दाखल 
करण्यात आला आहे. तसेच सदर गावात माहे रे्ब्रवुारी, २०१६ मध्ये २ गुन्हे व 
माहे एपप्रल, २०१६ मध्ये १ गुन्हा नोंदपवला आहे. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

महाराष्ट्र राज्य बबयािे महामांडळाने (महाबीज) बबयािाांच्या  
किां मतीमध्ये िाढ िेल् याबाबत 

  

(११) *  ५६१५७   श्री.मधुिरराि चव्हाि (तळुजापरू), श्री.विजय िडटे्टीिार 
(रम्हपूरी), श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), श्री.बसिराज पाटील (औसा), डॉ.सांतोष 
टारफे (िळमनुरी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.महेश (दादा) लाांडगे (भोसरी), 
श्री.सत्यजीत पाटील-सरुडिर (शाहूिाडी), श्री.राजेश टोपे (घनसािांगी), 
श्री.रािाजगजीतशसांह पाटील (उ्मानाबाद), श्री.योगेश सागर (चारिोप), 
श्री.गोिधवन शमाव (अिोला पजश्चम), डॉ.सांजय िुटे (जळगाि जामोद), श्री.डड 
मल्लीिाजूवन रेड्डी (रामटेि), श्री.चांद्रिाांत सोनाििे (चोपडा), श्री.सुरेश हाळिििर 
(इचलिरांजी), डॉ.पतांगराि िदम (पलूस िडगेाि), श्री.राधािृष्ट् ि विखे-पाटील 
(शशडी) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) महाराषर राज्य त्रबयाणे महामींडळाने (महाबीि) याींनी तूर, मूग, उडीद, 
सोयाबीन या कडिान् याींसह ज् वारी व बािरीच् या त्रबयाण्याींच्या ककीं मतीमध्ये प्रचींड 
प्रमाणात वाढ केल् याचे माहे मे, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशमनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, दषु काळी पररजस्थतीत त्रबयाण्याींच्या दरवाढीमुळे शेतक-याींचा 
पेरणीचा खचम वाढणार आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल् यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
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(४) असल्यास, चौकशीअींती शासनाने त्रबयाण्याींच्या ककीं मती कमी 
करण् याच् यादृष्ष ्ीने कोणती कायमवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. पाांडुरांग फुां डिर : (१) मागील तीन वषाममध्ये दषुकाळामुळे त्रबयाण्याींचे उत्पादन 
कमी झाले होते. त्यामुळे कडिान्याींसह ज्वारी व बािरीच्या त्रबयाण्याींच्या 
ककीं मतीमध्ये वाढ झाल्यामुळे महाबीिने काही त्रबयाणाींच्या पवक्री दरामध्ये काही 
प्रमाणात वाढ केली होती. 
(२) होय. 
(३) व (४) महाबीिने त्रबयाणे दरात केलेल्या वाढीवर स्थधगती देण्याचा ननणमय 
घेण्यात आला आहे व शतेकऱयाींना ददलासा देण्याकरीता सन २०१६ मध्ये खरीप 
हींगामासाठी सुिारीत दरात उपलब्ि करुन देण्यात आलेल्या / येणाऱया मूग, तूर 
व उडीद पपकाींचे त्रबयाणे शेतकऱयाींना सन २०१५ या वषी असणाऱया दरात 
उपलब्ि करुन देण्याचा ननणमय घेण्यात आला आहे. 
(५) प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

अििाळी पािसामुळे िीज पडून मतृ्य ूपािलेल्या व्यक्तीांच्या  
िुटुांबबयाांना आधर्थवि मदत देणयाबाबत 

  

(१२) *  ५५९९९   श्री.जयिुमार गोरे (माि), श्री.विजय िडटे्टीिार (रम्हपूरी), 
श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), श्री.अ्लम शेख 
(मालाड पजश्चम), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.िुिाल पाटील (धुळे ग्रामीि), 
श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री), श्री.आशसफ शेख (मालेगाांि मध्य) :   सन्माननीय 
पुनिवसन ि मदत िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) वादळी वाऱयासह झालेल्या पावसात अींगावर वीि पडून अमरावती जिल््यात 
३, िुळे व नागपूर जिल््यात प्रत्येकी २ व िळगाव जिल््यात १ असे एकूण ८ 
िणाचा मतृ्य ू झाला असल्याचे ददनाींक ५ मे, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास 
ननदशमनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
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(३) असल्यास, चौकशीअींती मतृ व्यक्तीींच्या कु्ुींत्रबयाींना आधथमक मदत देण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) होय. 
माहे ५ मे, २०१६ रोिी वादळी वाऱयासह झालेल्या पावसात अींगावर वीि पडून 
अमरावती जिल््यामध्ये-०२,  िुळे जिल््यामध्ये-०३, नागपूर जिल््यामध्ये-०४ व 
िळगाींव जिल््यामध्ये-०१ असे एकूण १० व्यक्तीींचा मतृ्य ूझाला आहे. 
(३) महसूल व वन पवभाग, शासन ननणमय, दद.१३ मे, २०१५ नसुार मतृ 
व्यक्तीींच्या कु्ूींत्रबयाींना आधथमक मदत देण्यात आलेली आहे. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

धेदांड शहापूर (ता.अशलबाग, जज.रायगड) अांबा/धरमतर खाडी मधील डेे्णझांगची 
परिानगी रद्द िरून मजच्िमाराांना नुिसान भरपाई देणयाबाबत 

  

(१३) *  ५४००८   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुिािार (दहांगिघाट), 
श्री.अतुल भातखळिर (िाांददिली पिूव), अॅड.आशशष शेलार (िाांदे्र पजश्चम), 
श्री.विजय िाळे (शशिाजीनगर) :  सन्माननीय मुखयमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) िेदींड शहापूर (ता.अशलबाग, जि.रायगड) अींबा/िरमतर खाडीमध्ये िेएसडब्ल्य ू
कीं पनीला ददलेली डेण्झींगची परवानगी रद्द करून मजच्िमाराींना नकुसान भरपाई 
शमळणेबाबत नेमलेल्या अ्यास सशमतीकडून तातडीने अहवाल मागवून कायमवाही 
करावी अशी मागणी स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी माहे, एपप्रल २०१६ मध्ये वा 
त्यादरम्यान मा.महसूल मींत्री याींच्याकड े ननवेदनद्वारे केली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, महाराषर मेरर्ाइम बोडामने िेएसडब्ल्यू कीं पनीला नदीत ददवस रात्र 
डेण्झींगचे काम करण्याची परवानगी ददल्यामुळे पारींपाररक पद्धतीने मजच्िमारी 
करणाऱया मजच्िमाराींचे मोठ्या प्रमाणात नकुसान होत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्ररकणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
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(४) असल्यास, चौकशीच्या अनषुींगाने िेएसडब्ल्यू कीं पनीला ददलेली डणेझींगची 
परवानगी रद्द करुन मजच्िमाराींना नकुसान भरपाई देण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडििीस : (१) अींशत: खरे आहे. िरमतर खाडी प्रकल्पबाधित पेण, 
अशलबाग मजच्िमार सींघषम सशमती याींनी ददनाींक १९.११.२०१५ रोिी 
मजच्िमाराींच्या समस्येबाबत ननवेदन ददले आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) शासन ननणमय, कृषी, पशुसींविमन दगु्िव्यवसाय पवकास व 
मत्स्यव्यवसाय पवभाग, ददनाींक ९ िुलै, २०१४ अन्वये िरमतर खाडीतील 
मजच्िमाराींच्या समस्याींबाबत अ्यास करण्यासाठी सशमती गठीत करण्यात आली 
आहे. या सशमतीने ददनाींक १.५.२०१६ रोिी भे् ददली असून सशमतीचा ननणमय 
प्रनतक्षािीन आहे. 
(५) प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

दाभोळ खाडी (ता.महाड, जज.रायगड) ि िायांगिी िालािल (ता.मालिि, 
जज.शसांधदुगूव) येरे्थ अिधैररत्या िाळूचा उपसा होत असल्याबाबत 

  

(१४) *  ५६३७९   श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा िळिा), श्री.किसन िर्थोरे (मुरबाड), 
श्री.ददपि चव्हाि (फलटि), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.शशशिाांत शशांदे 
(िोरेगाि), श्री.जयांत पाटील (इ्लामपूर), श्री.प्रताप सरनाईि (ओिळा माजजिडा), 
श्री.प्रदीप नाईि (किनिट), श्री.ननतेश रािे (ििििली) :  सन्माननीय महसूल 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) दाभोळ खाडी पररसरातील (ता.महाड, जि.रायगड) सापवत्री नदीपात्रात सक्शन 
पींपाद्वारे बेकायदेशीर वाळूचा उपसा सुरु असल्याप्रकरणी पररसरातील ग्रामस्थाींनी 
जिल्हाधिकारी, तहसीलदार, प्राींताधिकारी, रायगड याींचेकड ेमाहे एपप्रल, २०१६ च्या 
शेव्च्या आठवड्यात वारींवार तक्रारी केलेल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, वायींगणी कालावल (ता.मालवण, जि.शसींिुदगूम) येथील िागेत 
पवनापरवाना वाळू ्ाकण्यात येत असल्याने तेथील ग्रामस्थाींनी तहसीलदार, 
मालवण याींना वाळू काढण्याची परवानगी देऊ नये अशा प्रकारचे लेखी ननवेदन 
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ददनाींक ९ माचम, २०१६ रोिी वा त्या सुमारास देवनूही सींबींधिताींवर कारवाई न 
करता त्याींना परवानगी देण्यात आली होती, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणाींची शासनामार्म त चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनुषींगाने अवैि वाळू उपसा बींद करण्याबाबत व 
वाळूमाकर्याींवर तातडीने कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) महाड तालुक्यातील दाभोळ गु्रप ग्रामपींचायतीच्या 
हद्दीमध्ये हातपा्ीद्वारे रेती उत्खननाची परवानगी असताना अनधिकृतपणे 
सक्शन पींपाद्वारे रेतीचे उत्खनन चालू असल्याच्या तक्रारी एपप्रल व मे २०१६ 
मध्ये प्राप्त झाल्या आहेत. 
(२) मौिे वायींगणी (ता.मालवण, जि.शसींिदुगूम) येथील स.नीं.२१७अ दह.नीं.१ब+१४ 
खाते क्र. १७३७ व स.नीं. १२५/२ अ खाते क्र. ५५२ या िागेत पवनापरवाना वाळू 
्ाकल्याने झाडाींचे  नुकसान होत असल्याबाबतची तक्रार तहशसलदार मालवण 
याींच्याकड ेप्राप्त झाली आहे. 
(३) व (४) महाड तालुक्यातील दाभोळ गु्रप ग्रामपींचायत हद्दीत अनधिकृत सक्शन 
पींपाद्वारे होत असलेले रेती उत्खनन बींद करण्याबाबत प्राप्त तक्रारीच्या 
अनषुींगाने तहशसलदार महाड व महाराषर मेरी्ाईम बोडम याींना कारवाई करण्याचे 
ननदेश देण्यात आले होते. त्यानुसार महाड तालुका हद्दीतील वाळूच्या अविै 
उत्खनन व वाहतकूीबाबत तपासणी केली असता एकूण ५ सक्शनपींप व २ 
बो्ीपवरुध्द कारवाई करण्यात आली असून, रेती भरलेल्या कुीं ड्या नष् करुन, 
अनधिकृत रेतीसाठ्याबाबत एकूण रुपये २,५९,५००/- एवढी दींडात्मक रक्कम 
शासनिमा करण्यात आली आहे. 
       मौिे वायींगणी येथे पवनापरवाना वाळू ्ाकल्याबाबत प्राप्त तक्रारीच्या 
अनषुींगाने मींडळ अधिकारी आचरा याींच्यामार्म त चौकशी केली असता, सींबींधिताींनी 
मींिुर परवान्यानसुार वाळूचे उत्खनन करुन, सदर वाळूचा साठा मौिे वायींगणी 
येथील स.नीं. १२५/२अ मध्ये तात्पुरती त्रबनशेती परवानगी घेऊन केला असल्याचे 
आढळून आले आहे. 
(५) प्रचन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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रायगड जजल््यातील लहान बांदराचा गाळ न िाढल्यामुळे  
मासळी उद्योगाांचे निुसान झाल्याबाबत 

  

(१५) *  ५४८६४   श्री.सुभाष उफव  पांडडतशेठ पाटील (अशलबाग), श्री.धयैवशील 
पाटील (पेि) :  सन्माननीय मत््यव् यिसाय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) रायगड जिल््यात पवपवि दठकाणी शासनाकडून एकूण २३ लहान बींदरे 
पवकसीत करण्यात येत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रायगड जिल््यात वषामनुवषे अजस्तत्वात असलेल्या अनेक लहान 
बींदरामिनू गाळ न काढल्यामुळे खाडीचे मुख पूवी १ हिार मी्र पेक्षा अधिक 
होते ते आता २०० मी्र व लाींबी र्क्त ५०० मी्र राहील्याने मजच्िमार 
व्यवसायावर पररणाम झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, जिल््यात मासळी उद्योगाला नकुसान झाले असून रोिगारासह 
सुमारे २२० को्ी रूपयाींची उलाढाल बींद झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त्या अनुषींगाने कोणती कायमवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. महादेि जानिर : (१) होय. 
(२) मजच्िमार नौकाींच्या अवागमनाच्या मागामत काही खाडयाींमध्ये गाळ 
साचल्यामुळे अडथळा ननमामण झाला आहे हे खरे आहे. परींतु त्यामुळे सींपूणम 
मत्स्यव्यवसायावर पररणाम झालेला नाही. 
(३) प्रचन उद्् ावत नाही. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 
(५) प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

सिोच्च न्यायालयाची परिानगी नसताना धमावदाय आयुक्ताांनी अल्पसांखयाांि 
र्टना जमीन विक्रीसाठी अनुमती ददल्याबाबत 

 

(१६) *  ५३८६४   अॅड.आशशष शेलार (िाांदे्र पजश्चम), अॅड.पराग अळििी 
(विलेपाले), श्री.अतुल भातखळिर (िाांददिली पूिव), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), 
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श्री.सांजय िेळिर (ठािे), श्री.आशसफ शेख (मालेगाांि मध्य), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेिी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.सरदार ताराशसांह (मुलुांड), श्री.ददपि 
चव्हाि (फलटि), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा िळिा), श्री.सुरेश लाड (िजवत), 
श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.शामराि ऊफव  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), 
श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.नरेंद्र पिार (िल्याि 
पजश्चम), श्री.किसन िर्थोरे (मुरबाड), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.मिरांद 
जाधि-पाटील (िाई), श्री.अतलु सािे (औरांगाबाद पूिव), श्री.विजय भाांबळे (जजांतूर), 
श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.भा्िर जाधि 
(गुहागर), श्री.सुननल शशांदे (िरळी), श्री.जयांत पाटील (इ्लामपूर), श्री.राहुल मोटे 
(पराांडा), श्री.अननल बाबर (खानापूर), श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबूर), श्री.सुननल 
राऊत (विक्रोळी), श्री.रुपेश म् हात्र े (शभिांडी पिूव), श्री.सुभाष साबिे (देगलूर), 
डॉ.सांजय रायमुलिर (मेहिर), श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय 
अल्पसांखयाांि वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) वक्र् बोडामच्या अखत्याररत अल्पसींख्याक रस््च्या िशमनीची पवक्री करता 
येणार नाही असे ननदेश सवोच्च न्यायालयाने ददले असताना देखील िमामदाय 
आयुक्ताींनी रस््ना िमीन पवक्रीसाठी अनमुती ददली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास,वक्र्साठी ददलेल्या िशमनीींची पवक्रीसाठी अनुमती नसतानाही 
पवक्री झाल्याच्या अनेक तक्रारी सन २००५ ते २०१० मध्ये करण्यात आल्या 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िमामदाय आयुक्त, मुींबई याींनी  वक्र् बोडामच्या मालकीच्या 
मुींबईतील नऊ िागा १०७ को्ी ५५ लक्ष ककीं मतीने पवकण्याची अनुमती ददल्याचे  
माहे मे, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशमनास आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकशीअींती अशा प्रकारे सवोच्च न्यायालयाच्या ननदेशाचे 
उल्लींघन करणाऱ याींवर शासनाने कारवाई करण्याबाबत  कोणती कायमवाही  केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, पवलींबाची करणे काय आहेत ? 
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श्री. विनोद तािड े : (१) अींशत: खरे आहे.  काही वक्र् मालमत्ता पवषयक 
प्रकरणाींमध्ये िमामदाय आयकु्ताींनी वक्र् मालमत्तेच्या पवक्रीस परवानगी ददली 
असल्याची बाब ननदशमनास आली. 
(२) होय.   
(३) नाही.     
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 
(५) मा.सवोच्च न्यायालयाने पवशेष अनुमती ३९२८८-३१२९०/२०११ प्रकरणी 
दद.११.५.२०१२ रोिी ददलेल्या ननणमयान्वये िमामदाय आयुक्त वा वक्र् 
मालमत्ताींच्या व्यवस्थापनाशी सींबींधित कोणत्याही अधिकाऱयाने वक्र् 
मालमत्तेपवषयी दानयत्व ननमामण करुन, ककीं वा वक्र् मालमत्तेचे अन्यसींक्रामण 
करु नये, असे आदेशशत केले आहे. मा.सवोच्च न्यायालयाने स्पष्पणे प्रनतबींि 
केल्यानींतरही िमामदाय आयकु्ताींकडून वक्र् मालमत्तेच्या पवक्रीस परवानगी देणे 
सुरु आहे ककीं वा कसे या बाबीची तपासणी करुन, आवचयक ती पढुील कायमवाही 
करण्याबाबत वक्र् मींडळाला सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. 
(६)  प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

नागपूर शहरात अिैध िाळू उत्खनन िरिाऱयाांिर  
गुन्हे दाखल िरणयाबाबत 

  

(१७) *  ५८०३३   श्री.वििास िुां भारे (नागपूर मध्य), श्री.सुधािर देशमुख 
(नागपूर पजश्चम), श्री.िृष्ट्िा खोपड े (नागपूर पिूव), श्री.सुधािर िोहळे (नागपूर 
दक्षक्षि) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) नागपूर शहरात अविै वाळू उत्खनन सींबींिात गेल्या ६ वषामत १ हिार ४४० 
प्रकरणे ननदशमनास आले असून आिपयांत र्क्त २२४ प्रकरणामध्ये गुन्हे दाखल 
करण्यात आले असल्याचे माहे िनू, २०१६ च्या पदहल्या आठवड्यात ननदशमनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीच्या अनषुींगाने पढुील १२१६ प्रकरणी कारवाई करुन गुन्हे 
दाखल न करणाऱया सींबींधित अधिकाऱयाींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२) व (३)  नागपूर शहर तहशसल कायमक्षेत्रात मागील 
६ वषामच्या कालाविीत अविै वाळू वाहतूकीची एकूण २८७ प्रकरणे ननदशमनास 
आलेली असून, त्यापकैी ९१ प्रकरणाींत  गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहेत. 
उवमररत १९६ प्रकरणाींत ननयमानुसार दींडात्मक कारवाई करण्यात आलेली आहे. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
चांद्रपूर आणि गडधचरोली जजल््यासह पूिव विदभावत िादळी िाऱयासह झालेल्या 

पािसामुळे शेतिऱयाांचे झालेले नुिसान 
  

(१८) *  ५७८६८   श्री.सुधािर देशमुख (नागपूर पजश्चम), श्री.िृष्ट्िा खोपड े
(नागपूर पिूव), श्री.वििास िुां भारे (नागपूर मध्य), श्री.सुधािर िोहळे (नागपूर 
दक्षक्षि), श्री.विजय िडटे्टीिार (रम्हपूरी), श्री.नानाजी शामिुळे (चांद्रपूर), 
श्री.हषविधवन सपिाळ (बुलढािा), श्री.सुरेश धानोरिर (िरोरा) :   सन्माननीय 
पुनिवसन ि मदत िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) चींद्रपूर आणण गडधचरोली जिल्हयासह पूवम पवदभामत अनेक दठकाणी माहे 
एपप्रल, मे आणण िनू, २०१६ च्या सुमारास वादळी वाऱयासह मोठया प्रमाणात 
पाऊस पडल्याने अनेक घरासह नागररकाींच्या मालमत्तेचे मोठया प्रमाणात 
नुकसान झाले असल्याचे ददनाींक ५ िनू, २०१६ रोिी वा त्या सुमारास ननदशमनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या वादळी वाऱयासह घराींचे, मालमत्तेचे नकुसान झालेले 
असताींनाही अद्याप याबाबत सवेक्षण करून नकुसान भरपाई देण्यात आलेली 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीअींती उक्त प्रकरणी नकुसान भरपाई देण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय.   
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) होय. 
       नैसधगमक आपत्तीमध्ये झालेल्या नकुसानाचे सवेक्षण पूणम करण्यात आले 
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असून चींद्रपूर जिल््यातील आपद्ग्रस्ताींना नुकसानापो्ी सानुग्रह अनदुान देण्यात 
आले आहे. तर गडधचरोली व गोंददया जिल््यातील आपद्गग्रस्ताींना शासन 
ननणमय, दद.१३ मे,२०१५ नुसार अनदुान देण्याची कायमवाही सुरु आहे. 
(५) प्रचन उद्् ावत नाही. 
 

----------------- 
  
बुलढािा जजल् ्यातील शेति-याांच् या शतेात उभारण यात आलेल् या िीज िादहनी 

मनोऱ याांच् या मोबदल् यापासून शेतिरी िांचीत असल् याबाबत 
  

(१९) *  ५९४१६   श्री.हषविधवन सपिाळ (बलुढािा) :   सन्माननीय ऊजाव मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) बुलढाणा जिल् ्यात अनेक शेतकऱ याींच् या शतेाींमध् ये अनतउच् च दाबाच् या वीि 
वादहनीसाठी मनोऱ याींची उभारणी करण् यात आलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, मनोऱ याींमुळे होणाऱ या नकुसानीचा मोबदला शेतकऱ याींना देण् याबाबत 
शासन ननणमय असुन सींबींिीत पवभागाने असे पींचेनामे करुन महसुल 
पवभागामार्म त मोबदला अदा करणेबाबत शासनाचे ननदेश आहेत, हे खरे आहे 
काय, 
(३) असल् यास, मोबदला न शमळाल् याने बुलढाणा जिल् ्यातील शतेकऱ याींनी माहे 
डडसेंबर, २०१५ - िानेवारी, २०१६ च् या सुमारास आींदोलन केले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(४) असल् यास, चौकशीच्या अनषुींगाने शेतकऱ याींना नकुसान भरपाई देण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) मनोऱयाने व्याप्त िशमनीचा मोबदला शासन ननणमय, ऊिाम  पवभाग, ददनाींक 
०१.११.२०१० नुसार  देण्यात येतो.  तथापप,  मोबदल्याच्या रक्कमेचे  मूल्याींकन 
सींबींधित जिल्हाधिकारी याींचे अध्यक्षतेखाली सशमतीकडून करण्यात येते व 
सशमतीने ननजचचत केल्यानुसार  मोबदल्याची रक्कम  सींबींधित पारेषण  
परवानािारक कीं पनीकडून अदा करण्यात येते.     
(३) हे खरे नाही. 
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(४) उप पवभागीय अधिकारी, बुलढाणा याींच्या उप पवभागातील  बािीत  
शेतकऱयाींना  सींबींधित कीं पन्याींकडून शासन ननणमय उद्योग, ऊिाम व कामगार 
पवभाग क्र. सींकीणम-०२१०/प्र.क्र.२९/ऊिाम-४ ददनाींक ०१.११.२०१०  नुसार मोबदला 
देण्यात आला आहे. तसेच  उप पवभागीय अधिकारी खामगाव, मेहकर व 
शसींदखेडरािा याींच्या उपपवभागातील  मोबदल्याची प्रकरणे  त्वररत ननकाली 
काढण्याच्या  दृष्जष्ने  जिल्हाधिकारी, बुलढाणा याींनी ददनाींक १ िनू, २०१६ रोिी 
त्याींच्या स्तरावर बैठक घेऊन सवम प्रलींत्रबत प्रकरणे ननकाली काढण्याच्या दृष्ष्ीने 
त्वररत कायमवाही करण्याचे सींबींधिताींना ननदेश ददले आहेत.  
(५) प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

मालिि (जज.शसांधदुगूव) तालुक्यात नैसधगवि ििव्यामुळे लागलेल्या  
आगीमध्ये िाजू ि आांबा बागाांचे झालेले निुसान 

  

(२०) *  ५६८४०   श्री.िैभि नाईि (िुडाळ) :   सन्माननीय पनुिवसन ि मदत 
िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मालवण (जि.शसींिुदगूम) तालुक्यात ददनाींक ८ मे, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास 
नैसधगमक वणव्यामुळे लागलेल्या आगीमध्ये १०० एकर क्षेत्रातील कािू व आींबा 
बागाींचे लाखो रुपयाचे नुकसान झाल्याची घ्ना घडली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीच्या अनषुींगाने बागायतदाराींना नकुसान भरपाई देण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अींशत: खरे आहे. 
       शसींिदुगुम जिल््यातील मालवण तालुक् यात १२ एकर िमीनीतील ७ 
शेतकऱयाींच्या ४.७७ हे.आर. क्षेत्रातील आींबा, काि ूकलमाींचे नकुसान झाले आहे. 
(२) व (३) सदर नुकसानीचे पींचनामे करण्यात आले असून सदर बागायतदाराींना 
नुकसान भरपाई देण्याबाबत कायमवाही करण्यात येत आहे. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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आांबेगाि (जज.पुिे) तालुक्याच्या पजश्चम भागातील आददिासी गािातील 
ग्राम्र्थाांची ि विद्यार्थयाांची बस र्थाांब्याअभािी होत असलेली गैरसोय 

  

(२१) *  ५८५९१   श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि) :   सन्माननीय पररिहन 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) आींबेगाव (जि.पुणे) तालुक्याच्या पजचचम भागात एस.्ी चे थाींबेच नसल्याने 
या भागातील ४० आददवासी गावाींतील ग्रामस्थाींची व पवद्यार्थयाांची बस 
थाींब्याअभावी मोठ्या प्रमाणात गैरसोय होत असून या सींदभामत स्थाननक 
लोप्रननननिीींनी ददनाींक २ िनू, २०१६ रोिी मा.पररवहन मींत्री याींचेकड े ननवेदन 
सादर केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या भागातील स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी पवकास ननिीतनू अनेक 
दठकाणी बाींिलेल्या पपक-अप शेडिवळ एस.्ी बस न थाींबता दसुऱयाच दठकाणी 
थाींबत असल्याने प्रवाशाींनादेखील त्याचा त्रास सहन करवा लागत आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीअींती ग्रामस्थाींच्या व पवद्यार्थयाांच्या सोईनुसार पुरेसे बस 
थाींबे बाींिण्याच्या दृष्ष्ीने शासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. ददिािर रािते : (१) होय. 
(२) नाही. 
(३) व (४) आींबेगाींव तालुक्यातील पजचचम भागामध्ये पपींपळगाींव (घोड)े,  
शसनोली, डड ींबेकॉलनी, डड ींबाखदूम, पोखरी, येथे राज्य पररवहन महामींडळाचे तर 
गोहेवस्ती, रािेवाड े र्ा्ा, िाबेवाडी येथे लोकप्रनतननिी पवकास ननिीतनू 
उभारण्यात आलेले प्रवासी ननवारे आहेत. 
      वररल सवम प्रवाशी ननवाऱयाींवर त्याचप्रमाणे दगुमम व ग्रामीण भाग 
असल्याने पवनींती थाींब्यावर राज्य पररवहन महामींडळाच्या बसेसद्वारे सवम 
पवद्याथी, प्रवाशाींची चढ-उतार ननयशमतपणे करण्यात येते, तरी सुध्दा सदर 
प्रचनाच्या अनुषींगाने तपासणी करण्यात येवनू योग्य त्या सूचना देण्यात येतील. 
(५) प्रचन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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िाशशम ि बुलढािा जजल््यात िादळी िारा ि गारपीटीमुळे शेतिऱयाांच्या रब्बी 
वपिाांसह फळबागा ि भाजीपाल्याचे झालेले नुिसान 

 

(२२) *  ५५३४७   श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), श्री.अशमत झनि (ररसोड), 
श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.सांग्राम र्थोपटे (भोर), 
डॉ.आशशष देशमुख (िाटोल) :   सन्माननीय पनुिवसन ि मदत िायव मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) वाशशम जिल््यात वादळी वारा व गारपी्ीमुळे शेकडो हेक््रवरील 
र्ळबागाींसह भािीपाला काींदा, गहू, हरभरा इ.पपकाींचे नकुसान झाले असून ररसोड 
तालुक्यातील आगरवाडी येथे वीि पडून गोठ्याचेही नुकसान झाले असल्याचे माहे 
माचम, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशमनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, बुलढाणा जिल््यातील शेतकऱयाींचे मागील तीन वषामपासून 
दषुकाळामुळे खरीप व  रब्बी हींगामात, अवकाळी पाऊस व गारपी्ीमुळे पपकाींचे 
प्रचींड नुकसान झाले असून शेतकऱयाींना त्वरीत नुकसान भरपाई देण्यात यावी 
अशी मागणी होत असल्याचे माहे िनू, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशमनास 
आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीअींती या आपादग्रस्त शतेकऱयाींना आधथमक मदत 
देण्याबाबत शासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१)  व (२) हे खरे आहे. 
(३) व (४) बुलडाणा जिल््यातील शेतक-याींना मागील तीन वषाांमध्ये झालेल्या 
अवकाळी पाऊस, गारपी् यामुळे झालेल्या नकुसानीकररता नुकसान भरपाई 
देण्यात आली आहे. रे्ब्रुवारी ते माचम २०१६ दरम्यान झालेल्या अवेळी पाऊस व 
गारपी् यामुळे झालेल्या नकुसानीची भरपाई देण्याची कायमवाही शासन ननणमय 
ददनाींक १३ मे,२०१५ नूसार सुरु आहे. वाशशम जिल््यातील ररसोड तालुक्यातील 
आगरवाडी येथे वीि पडून गोठ्यातील अविाराींचे नुकसान झाले आहे. गोठ्यातील 
अविाराींच्या  बाबीकररता  सानुग्रह अनदुानाची तरतूद नाही. 
(५) प्रचन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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नाांदेड जजल्हयातील दषु्ट्िाळग्र्त शेतिऱयाांना अनदुान देणयाबाबत 
  

(२३) *  ५८१८८   श्रीमती अशमता चव्हाि (भोिर), श्री.प्रतापराि पाटील 
धचखलीिर (लोहा) :   सन्माननीय पनुिवसन ि मदत िायव मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
(१) नाींदेड जिल्यातील िवळपास एकूण १८५ गावातील पवशेषत: मुखेड 
तालुक्यातील ७० गावाींतील दषुकाळग्रस्त शेतकरी शासनाच्या अनदुानापासून 
वींधचत असल्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशमनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीअींती दषुकाळग्रस्त शेतकऱयाींना तातडीने अनदुान 
देण्यासींदभामत शासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
       नाींदेड जिल््याला (पवशेषत: मुखेड तालुक्यातील) ७४ गावाींना खरीप 
२०१५ चे अनदुान पवतरीत करण्यात आले आहे. उवमररत ६१ गावाींना 
शासनस्तरावर ननिी वा्प करण्यात आलेला आहे. 
(२), (३) व (४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
मौजा पोहरा पूिाव (जज.अमरािती) ि खडिपूिाव, आमना (जज.बलुढािा) येर्थील 

नदीपात्रातनू िाळूचा अिधैररत्या उपसा सुरु असल्याबाबत 
  

(२४) *  ५५८५०   प्रा.विरेंद्र जगताप (धामिगाि रेल्िे), श्री.विजय िडटे्टीिार 
(रम्हपूरी), श्री.अ्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.िुिाल पाटील (धळेु ग्रामीि), श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), डॉ.सांतोष टारफे 
(िळमनुरी), डॉ.शशशिाांत खेडिेर (शसांदखेड राजा) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मौिा पोहरा पूणाम (ता.भातकुली, जि.अमरावती) येथील नदीपात्रातून वाळूचा 
अवैिररत्या उपसा सुरु असल्याचे माहे माचम, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशमनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) तसेच, खडकपूणाम  व आमना नदीपात्रात (ता. देऊळगाव रािा, जि.बुलढाणा) 
ननयमबाहय पध्दतीने वाळूचा उपसा सूरू असल् याचे माहे मे, २०१६ च्या शेव्च्या 
आठवडयात ननदशमनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अविै वाळू उपशामुळे शासनाचा लाखो रूपयाींचा महसूल बुडत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सींबींधिताींपवरुध्द कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) या बाबी ननदशमनास आलेल्या नाहीत. 
(३) व (४) मौिे पोहरा पूणाम, ता. भातकुली या वाळूग्ाचा सन २०१५-२०१६ या 
वषामकरीता शललाव झाला असून, सींबींधित शललाविारकाकडून वाळूचे उत्खनन सुरु 
आहे. 
        जिल्हाधिकारी बलुढाणा याींना देऊळगाव रािा तालुक्यातील शललाव 
झालेल्या रेतीघा्ातनू रेतीचा अवैि उपसा सुरु असल्याबाबतच्या तक्रारी मे, 
२०१६ मध्ये प्राप्त झाल्या. सदर तक्रारीच्या अनषुींगाने केलेल्या चौकशीत तसेच 
मोिमापानसुार सींबींधित शललाविारकाींनी मींिूर रेतीसाठ्यापेक्षा िास्त उत्खनन 
केल्याचे आढळून आले नाही. तसेच खडकपूणाम व आमना नदीपात्रातून रेतीचे 
अवैि उत्खनन होत असल्याचे ननदशमनास आले नाही. 
(५) प्रचन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
िृषी विभाग ि िीज िां पनीच्या (जज.दहांगोली) िादामुळे शेतिरी तीन िषावपासून 

िीज जोडिीच्या प्रतीक्षते असल्याबाबत 
  

(२५) *  ५८१४५   श्री.तानाजी मुटिुले (दहांगोली), श्रीमती ननमवला गावित 
(इगतपूरी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी) :   
सन्माननीय ऊजाव मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) दहींगोली जिल््यात मुख्यमींत्री पवशेष कृती कृषी कायमक्रमाअींतगमत बाींिण्यात 
आलेल्या पवहीरीवर जिल्हा पररषद कृषी पवभाग व वीि कीं पनीच्या वादामुळे 
एकूण ७२ शतेकरी  मागील तीन वषामपासून शेतीपींपासाठी लागणाऱया वीि 
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िोडणीच्या प्रतीक्षेत असल्याचे माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशमनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या दोन्ही कायामलयाींच्या वादामध्ये शेतकऱयाींचे मात्र मोठया 
प्रमाणात नुकसान होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास,  शेतकऱयाींना शेतीपींपाला वीि िोडणी शमळण्यासाठी शासनाने 
कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे नाही. 
       महाराषर शासनाच्या मुख्यमींत्री पवशेष कृती कायमक्रमा अींतगमत रोिगार 
हमी योिने अींतगमत  अनुसूचीत िाती/नवबौध्द शेतकऱयाींना बाींिण्यात आलेल्या 
पवहीरीवर वीि िोडणी देण्यासाठी सन २०११-१२ मध्ये जिल्हा पररषद, कृषी 
पवभाग, दहींगोली याींचेकडून एकूण ६६६ लाभार्थयाांची यादी वीि िोडणीसाठी प्राप्त 
झाली होती. सदर सवम लाभार्थयाांना महापवतरण मींडळ कायामलय, दहींगोलीकडून 
सन २०१२-१३ मध्ये वीि पुरवठा करण्यात आला आहे. 
       त्यानींतर सन २०१२-१३  मध्ये सदर कायमक्रमा अींतगमत जिल्हा पररषद, 
कृषी पवभाग दहींगोली याींचेकडून एकूण ५८ लाभार्थयाांची यादी दद. ११/०२/२०१४ 
रोिी प्राप्त झाली त्यापकैी ४९ अनुसूधचत िाती /नवबौध्द लाभार्थयाांचे वीि 
िोडणीचे काम पुणम करण्यात आले आहे व उवमरीत ९ अनुसूधचत िाती/नवबौध्द 
लाभार्थयाांना वीि पुरवठा करण्यासाठी २.१६ ककमी लघुदाब वादहनी आवचयक 
असून सदरचे काम डीपीडीसी पवशेष घ्क योिना सन २०१६-१७ च्या प्राप्त 
ननिीमिनू काढण्यात आलेल्या ननपवदेमध्ये समापवष् करण्यात आले आहे व 
त्याींची कामे एका मदहन्यात पूणम करण्यात येणार आहेत. 
मा. मुख्यमींत्री पवशेष कृती कायमक्रमाींतगमत लाभार्थयाांची यादी वषम २०१२-२०१३ 
नींतर जिल्हा पररषद,कृषी पवभाग, दहींगोली  याींचेकडून महापवतरण दहींगोली मींडळ 
कायामलयास प्राप्त झालेली नाही. 
(२), (३) व (४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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अिोला पांजाबराि िृषी विद्यापीठाचे िुलगुरु याांनी बनािट विमान प्रिास ि 
िैद्यकिय बबले सादर िरुन िेलेला गैरव्यिहार 

  

(२६) *  ५३९६६   डॉ.शमशलांद माने (नागपूर उत्तर) :  सन्माननीय िृषी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) अकोला येथील पींिाबराव कृषी पवद्यापीठाचे कुलगुरू याींनी बनाव् पवमान 
प्रवास व वदै्यककय त्रबले सादर करून आधथमक लाभ घेतलेला असल्याचे अींकेक्षण 
अहवालात पररक्षण अधिकाऱयाींनी ननदशमनास आणले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अींकेक्षण पररक्षण अधिकाऱयाींनी पवत्तीय अननयशमतता अिोरेणखत 
केली असून अशभलेख सादर न केल्यास सींबींधिताींवर िवाबदारी ननजचचत करून 
त्याींच्याकडून रक्कम वसूल करण्यात यावी अशी शशर्ारस करण्यात आली आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कुलगुरू याींनी यापूवीही अनेकदा आधथमक अननयशमतता केल्याचे 
अींकेक्षण अहवालामध्ये नमुद केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, कुलगूरू याींच्यावर कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. पाांडुरांग फुां डिर : (१) नाही. 
(२) प्रचन उद्् ावत नाही. 
(३) नाही. 
       प्राप्त झालेल्या सवम लेखा आक्षेपाची पतुमता डॉ.पींिाबराव देशमुख कृषी 
पवद्यापीठ, अकोला याींचेकडून करण्यात आलेली आहे. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 
(५) प्रचन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
ननलांगा ि उदगीर (जज.लातूर) तालुक्यातील आगारात त्रमैाशसि पास योजनेत 

लाखो रुपयाांचा अपहार झाल्याबाबत 
  

(२७) *  ५७३२५   श्री.अतलु सािे (औरांगाबाद पिूव) :   सन्माननीय पररिहन 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  
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(१) महाराषर राज्य पररवहन महामींडळाच्या लातूर आगारा अींतगमत ननलींगा व 
उदगीर या दठकाणी त्रमैाशसक पास योिनेत लाखो रुपयाींचा अपहार झाल्याचे माहे 
मे, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशमनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीअींती दोषी असणाऱयाींपवरुध्द  शासनाने कोणती कारवाई  
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ददिािर रािते : (१), (२) व  (३) माशसक पास व त्रमैाशसक पास योिनेत 
लातूर आगार, ननलींगा आगार व उदधगर आगार येथे अपहार झाल्याचे ननदशमनास 
आले आहे. सदर अपहार प्रकरणी लातूर आगारातील श्री. ए.बी. बोयणे, वाहतकू 
ननयींत्रक याींच्यापवरुध्द लातूर येथे  गुन्हा रजिस््र नोंद क्र.४००/१६, 
दद.०१.०६.२०१६ नुसार कलम क्र.४०९ भा.दीं.वी. प्रमाणे गुन्हा नोंद करण्यात आला 
आहे. 
        उक्त प्रकरणात श्री. बोयणे याींच्यासह श्री.आर.एम. कुलकणी, आगार 
लेखाकार याींना दद.३०.०६.२०१६ रोिी ननलींत्रबत करण्यात आलेले आहे. 
        उदधगर आगारामध्ये झालेल्या अपहार प्रकरणी श्री.पी.एम.भींडारे, 
वाहतूक ननयींत्रक याींना दद. १०.०६.२०१६ रोिी ननलींत्रबत करण्यात आले आहे. 
         तसेच, ननलींगा आगारात झालेल्या अपहार प्रकरणी श्री.व्ही.बी.साळुींके, 
वाहतूक ननयींत्रक याींच्यापवरुध्द ननलींगा पोशलस स््ेशन येथे गुन्हा नोंद रजिस््र 
क्र.१०८/२०१३, दद.२७.०९.२०१३ नुसार भा.दीं.वी. कलम क्र.४०९ व ४२० अन्वये 
गुन्हा नोंद केला आहे. तसेच श्री.साळुींखे याींना उक्त प्रकरणी दद.१९.११.२०१३ 
रोिी राज्य पररवहन सेवेतनू बडतर्म  करण्यात आले आहे. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
बेडीि (ता.भुदरगड, जज.िोल्हापूर) येर्थील विांड िां पनी ि ररझन पॉिर याांचेमाफव त 

राबविलेला पिनचक्िी प्रिल्प बांद असल्याबाबत 
  

(२८) *  ५९५६३   श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय ऊजाव मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) बेडीव (ता.भुदरगड, जि.कोल्हापूर) येथील ककल्ल्याच्या पाठीमागे पवींड कीं पनी 
व ररझन पॉवर याींचेमार्म त राबपवलेला पवनचक्की प्रकल्प मागील दोन वषाांपासून 
बींद आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, प्रकल्प बींद 
असण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, चौकशीच्या अनषुींगाने राज्यातील पवि ी्ंचाई लक्षात घेता सदर 
पवनचक्की प्रकल्प पुन्हा सुरु करण्याबाबत  शासनाने कोणती कायमवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे नाही. 
     श्री.मारुती पवींड पाकम  डवे्हलपसम या पवकासकामार्म त भुदरगड तालुक्यात वन 
िशमनीवर मे. ररन्यु पवींड एनिी (एमपी) प्रा.शल. व मे.्ा्ा पॉवर ररन्युएबल 
एनिी शल. या गुींतवणकूदाराींच्या नावे पवन उिाम प्रकल्पाच्या मूलभूत सुपविा 
सींमतीसाठी अपारींपाररक ऊिाम ननशममतीचे नवीन िोरण-२००८ नुसार , अनकु्रमे दद. 
५/३/२०१४ व २/७/२०१४ रोिी महाराषर उिाम पवकास अशभकरण, पुणे या 
कायामलयास प्रस्ताव झाले होते. परींतु त्याींची पारेषण िोडणीच्या परवानगीची 
वैिता दद. ३/११/२०१३ रोिी म्हणिेच त्यापूवीच सींपलेली असल्याने त्याींना 
महाराषर उिाम पवकास अशभकरण, पुणे या कायामलयाकडून मुलभूत सुपविा सींमती 
देण्यात आलेली नाही. 
(२) प्रचन उद्् ावत नाही. 
(३) प्रचन उद्् ावत नाही. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

राज्यामध्ये खासगी रॅव्हल्सना ्टेट परमीट नसताांनाही  
अिैध प्रिासी िाहतूि िरत असल्याबाबत 

  

(२९) *  ५८४७४   श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम) :   सन्माननीय पररिहन 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) राज्यामध्ये खासगी रॅव्हल्सना स््े् परमी् नसताींनाही सरामस अवैि प्रवासी 
वाहतूक होत असल्याचे माहे िून, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशमनास आले, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, खािगी रॅव्हल्सला केवळ समूहाचे बकुीींग असलेल्या प्रवाशाींच्या 
पदहल्या ्प्प्यापासून ते शेव्च्या ्प्प्यापयांत वाहतूकीला परवानगी आहे, 
त्याव्यनतररक़् नतकी् घेवून वैयजक्तक प्रवासी भरण्यास व िागोिागी थाींबण्याची 
त्याींना परवानगी नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कमाईच्या उद्देशाने क्षमतेपेक्षा िास्त प्रवासी बसमध्ये घेवनू 
त्याींना चालकाच्या केबीनमध्ये बसवले िात असून अविै प्रवासी वाहतकूीमुळे 
सतत अपघाताच्या घ्ना घडत आहेत यावरुन दाखल झालेल्या याधचकेनुसार 
न्यायालयाने शासनासह सींबींधित पवभागाींवर यापवूीही ताशेरे ओढलेले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, अविै प्रवासी वाहतकु करणाऱ या खािगी रॅव्हल्सवर कारवाई न 
करणाऱ या प्रादेशशक पररवहन अधिकाऱ याींवर कारवाई करण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत  ? 
 
श्री. ददिािर रािते : (१) व (२) ऑल इींडडया ्ुरीस्् बसेस, महाराषर एसी 
परमी् तसेच स्लीपर बसेस यासारख्या खािगी बसेसना कीं त्रा्ी पध्दतीचे परवाने 
िारी करण्यात येतात. सदर बसेसना ्प्पा वाहतकू करण्याची परवानगी नाही. 
       खािगी रव्हल्सला कीं त्रा्ी परवाना/पवशेष परवाना असल्यास समुहाचे 
बुकीींग असलेल्या प्रवाशाींची वाहतकू करता येते. यामध्ये समुहातील नमूद 
केलेल्या प्रवाशाींना वेगवेगळ्या दठकाणावरुन घेणे व उतरपवण्याची मुभा आहे. 
(३) मा.उच्च न्यायालय,मुींबई याींनी याधचका क्र.१८४/२०१४ मध्ये दद.२२.१२.२०१५ 
रोिी अवैि प्रवासी वाहतूक पवरुध्द कारवाई न करणा-या अधिका-याींपवरुध्द 
कारवाई करावी म्हणनू ननदेश ददले आहेत. त्यानुसार दद.१४.०१.२०१६ रोिी 
पररपत्रक ननगमशमत करण्यात आले आहे. 
(४) अवैि प्रवासी वाहतकू करणा-या वाहनाींपवरुध्द राज्यातील पररवहन वायुवेग 
पथकाव्दारे तसेच महसूल सुरक्षा पथकाव्दारे ननयशमतपणे कारवाई करण्यात येते. 
अवैि प्रवासी वाहतूक करणा-या खािगी बसेस पवरुध्द केलेल्या कारवाईची 
मादहती खालीलप्रमाणे आहे. 
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कालाविी तपासलेली 
वाहने 

दोषी वाहने 
 

कर वसूली 
 

दींड वसूली 
 

एकुण 
(रु.लाखात) 

एप्रील २०१६ 
ते मे २०१६ 

८४०० 
 

२१५२ 
 

१८५.०९ ४७.४८ 
 

२३२.५७ 

(५) प्रचन उद्् ावत नाही. 
----------------- 

  
राज्यातील िीजेशी सांबांधधत अपघाताची चौिशी िरुन विद्यतु ननररक्षिाांिडून 

एिही गुन्हा दाखल होत नसल्याबाबत 
  

(३०) *  ५३९३८   श्री.सांजय पोतनीस (िशलना), श्री.जयिुमार गोरे (माि), 
प्रा.िषाव गायििाड (धारािी) :   सन्माननीय ऊजाव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) पविेशी सींबींधित अपघात झाल्यास या अपघाताची चौकशी करुन त्याबाबत 
गुन्हा (एर्आयआर) दाखल करण्याचे अधिकार वीि कायद्यानुसार प्रत्येक 
जिल्हयाच्या पवद्यतु ननररक्षकास असताींनाही अकोला, वाशशम, अमरावती, 
शसींिदूगूम, रत्नाधगरी, ठाणे, नगर, नाशशक, आदद जिल्हयात अपघात झाले असून  
पवद्युत ननररक्षकाींकडून आतापयमत एकही गुन्हा दाखल केला नसल्याचे माहे 
एपप्रल, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशमनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात दरवषी तीन हिाराींहून अधिक वीिेचे  अपघात होत 
असताींनाही पवद्यतु ननरीक्षकाींकडून गुन्हे दाखल होत नसल्याने अपघातातील 
पीडीताींना व मतृाींच्या वारसाींना नुकसान भरपाई पासून वींधचत रहावे लागत आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यासींदभामत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्या अनुषींगाने पवद्यतु 
ननरीक्षकाींनी अपघाताचे गुन्हे दाखल न केल्याबाबत त्याींच्यावर कारवाई करुन 
पीडीताींना व मतृाींच्या वारसाींना नुकसान भरपाई देण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे नाही. 
       कें द्र शासनाचे वीि अधिननयम, २००३ अींतगमत अपघाताची सूचना 
ननयम, २००५ मिील ननयम क्र ३ मिील तरतदुीनुसार एखाद्या दठकाणी पवद्युत 
अपघात घडल्यास वीि परुवठाकार कीं पनीने अथवा वीि सींच माींडणीच्या 
मालकाने पवद्यतु अपघाताची सूचना २४ तासाच्या आत व ४८ तासाच्या आत 
लेखी अहवाल सींबींधित जिल्हयाच्या पवद्यतु ननरीक्षकास देणे बींिनकारक आहे. 
त्यानींतर पवद्यतु ननरीक्षक प्रत्यक्ष अपघाताची ननजचचत कारणे शोिनू 
ननरीक्षणाच्या वेळी आढळलेल्या त्रु् ी सींबींधितास कळपवतात. तसेच अपघाताची 
िबाबदारी ननजचचत करून अपघातग्रस्ताींना नकुसान भरपाई देण्याबाबत वीि 
पुरवठाकार / वीि सींच माींडणीच्या मालकास शशर्ारस करतात. 
       पवद्यतु अपघात घडल्यानींतर अपघाताच्या सींलग्न कायमक्षेत्रातील पोलीस 
ठाण्यात पोलीसाींमार्म त याबाबतचा एर्.आय.आर. स्वतींत्रपणे दाखल केला िातो. 
पवद्युत ननरीक्षक याींनी केलेल्या अपघात चौकशीच्या ननषकषम / अशभप्रायाच्या 
अनषुींगाने पोलीस पवभागाकडून पढुील कायमवाही केली िाते. त्यामुळे  एका 
अपघातासाठी एकाच वेळी दोन एर्.आय.आर. दाखल करण्यात येत नसल्याने 
पवद्युत ननरीक्षक याींच्यामार्म त वेगळा एर्. आय. आर. दाखल करण्यात येत 
नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
पवद्युत अपघात झालेल्या अपघातातील पीडडत व्यक्ती मरण पावल्यास तातडीने 
त्याींच्या नातेवाईकास / वारसदारास महापवतरण कीं पनीकडून / वीिसींच 
माडणीच्या मालकाकडून मतृाींच्या वारसाींना अींतरीम नकुसान भरपाई (आधथमक 
मदत) ददली िाते. पवद्यतु ननरीक्षक याींनी नुकसान भरपाई देण्यासाठी केलेल्या  
शशर्ारशीनुसार महापवतरण कीं पनीकडून / वीि सींचमाडणीच्या मालकाकडून 
मतृाींच्या वारसाींना अींनतम नकुसान भरपाई (आधथमक मदत) ददली िाते. 
(३), (४) व (५) प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

राज्य सरिारने पसवसीन नेटद्िारे समुद्रात १२ नॉदटिलच्या पुढे परिानगी 
ददल्यामुळे पारांपाररि मासेमारी व्यिसाय धोक्यात आल्याबाबत 

  

(३१) *  ६०१७३   श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी) :   सन्माननीय मत््यव् यिसाय 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) राज्य शासनाने पसमसीन ने्द्वारे मासेमारीसाठी खोल समुद्रात १२ 
नॉद्कलच्या पढेु परवानगी देण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता ददल्यामुळे पारींपाररक 
मासेमारी व्यवसाय िोक्यात आला असून यापवरोिात मच्िीमार सींघ्नेने आझाद 
मैदानावर आींदोलन केल्याचे ददनाींक २६ एपप्रल, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास 
ननदशमनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने पसमसीन ने्च्या मासेमारीवर पूणमपूणे बींदी घालावी, 
कायदे तोडणाऱ या पसमसीन परवानािारक बो्ीींवर कडक कारवाई करावी व दपु्प् 
दींड वसूल करावा, ज्या बो्ी ननयमाींचे पालन करुन मासेमारी करत नाही त्याींचा 
परवाना रदद करावा आदी मजच्िमाराींच्या मागण्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनषुींगाने पारींपाररक मच्िीमाराींच्या मागण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. महादेि जानिर : (१) १२ सागरी मैल क्षेत्रापुढचे राज्य शासनाचे क्षेत्र 
नसल्यामुळे, त्या क्षेत्रापढेु पसमसीन ने्द्वारे मासेमारीसाठी परवानगी देण्याचा 
प्रचन उद्् ावत नाही. तथापप ददनाींक २६ एपप्रल,२०१६ रोिी या मागण्याींकरीता 
आींदोलन केले होते हे खरे आहे. 
(२) होय हे खरे आहे. 
(३) पसमसीन मासेमारी व नतचा राज्याच्या ककनाऱ यावरील पारींपाररक मासेमारी व 
पयामवरणावर होणारा पररणाम याींचा अ्यास करण्यासाठी डॉ.कै.व्ही.एस.सोमवींशी 
याींचे अध्यक्षतेखाली सशमती नेमण्यात आली होती या सशमतीच्या शशर्ारशीनुसार 
पसमसीनने्ीद्वारे मासेमारी, राज्याच्या सागरी िलिी क्षेत्राबाहेर पारींपाररक 
मजच्िमाराींचे िलिी क्षेत्र वगळून (१२ नॉ्ीकल मैलाच्या पढेु) काही ननबांिासह 
मासेमारी करण्यास मींिुरी शासन रािपत्र ददनाींक ५.२.२०१६ अन्वये मींिुरी 
देण्यात आली आहे. प्रनतपषध्द क्षेत्रात पसमसीनने्द्वारे मासेमारी करताना 
आढळल्या अशा नौकाींवर महाराषर सागरी ननयमन अधिननयम १९८१ अनुसार 
कारवाई करण्यात येते. 
(४) व (५) प्रचन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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उल्हासनगर (जज.ठािे) येर्थील आझादनगर मध्ये राहिाऱया  
बालिाचा रोदहत्राचा शॉि लागून झालेला मतृ्य ू

  

(३२) *  ६०९८७   श्री.गिपत गायििाड (िल्याि पिूव) :   सन्माननीय ऊजाव 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) उल्हासनगर (जि.ठाणे) येथील आझादनगर मध्ये राहणाऱया १० वषीय 
बालकाचा रोदहत्राचा शॉक लागून मतृ्यू झाल्याची घ्ना ददनाींक १० मे, २०१६ 
रोिी वा त्यासुमारास ननदशमनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर घ्नेची शासनामार्म त चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर चौकशीच्या अनषुींगाने मतृ मुलाच्या कु्ूींत्रबयाींना आधथमक 
मदत देण्याबाबत शासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय. 
     सदर अपघाताची चौकशी दद. ११.०५.२०१६ रोिी पवदयतु ननरीक्षक, 
ननरीक्षण पवभाग क्र. २ ठाणे या कायामलयामार्म त करण्यात आलेली आहे. 
(३) पवद्युत ननरीक्षक, ननरीक्षण पवभाग क्र. २ ठाणे या कायामलयामार्म त ददनाींक 
०४/०७/२०१६ अन्वये महाराषर राज्य वीि पवतरण कीं पनी मयामददत उल्हासनगर 
उपपवभाग-२ याींना मयताच्या वारसदाराींना नुकसान भरपाई देणेसाठी कळपवण्यात 
आले आहे. 
सदर प्रकरणी मतृकाच्या वारसास/कु्ुींत्रबयाींना म.रा.पव.पव.कीं पनी मयाम.,उल्हासनगर 
उपपवभाग-२ याींचे मार्म त तातडीची मदत म्हणनू रु. २०,०००/- ददनाींक 
११/०५/२०१६ रोिी देण्यात आले आहेत. सींबींधिताींकडून कागदपत्राींची पतूमता 
झाल्यावर नकुसान भरपाई देण्याबाबतची पढुील कायमवाही महापवतरण कीं पनी 
मार्म त करण्यात येईल. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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फजीिाडा (जज.जालना) िक्फ बोडावच्या मालिीची  
जमीन बेिायदेशीरपिे वििल्याबाबत 

  

(३३) *  ५७२०४   श्री.सरदार ताराशसांह (मुलुांड), डॉ.राहूल आहेर (चाांदिड) :   
सन्माननीय अल्पसांखयाांि वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) िालना येथील र्िीवाडा वक्र् बोडामचे सदस्य सय्यद अहमद याींनी र्िीवाडा 
वक्र् बोडामच्या मालकीची १८ एकर िमीन बेकायदेशीरपणे पवकल्याची तक्रार 
राज्य अल्पसींख्याींक आयोगाचे अध्यक्ष याींनी मा. अल्पसींख्याींक मींत्री याींचेकड ेमाहे 
मे, २०१६ वा त्या दरम्यान केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीअींती र्िीवाडा वक्र् बोडामचे सय्यद अहमद याींचेपवरोिात 
कारवाई करण्याबाबत तसेच सदर िमीन र्िीवाडा वक्र् बोडामकड े सपुमद 
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े: (१) नाही. 
(२), (३) व (४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

ओझर (जज.नाशशि) पररसरात गोदािरी ि धगरिा नदीतील अिधै िाळू 
उपसािरुन खासगी मालिाांच्या जागेिर साठिििू िरणयात येत असल्याबाबत 

  

(३४) *  ६०६५०   डॉ.राहूल आहेर (चाांदिड) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) ओझर (जि.नाशशक) पररसरात गोदावरी नदीतील अविै वाळू उपसा करणारे 
माकर्या गोदाकाठावरील शेती ककीं वा खािगी मालकाींच्या िागेवर कोणतीही 
परवानगी न घेता साठवणकू करीत असून महसूल व पोलीस पवभागाकडून िागा 
मालकाींनाच नो्ीसा बिावण्यात येत असल्याचे माहे िून,२०१६ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशमनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, नाशशक जिल््यातील धगरणा नदीपात्रातील देवळा नऊ गाव 
सामुदानयक पाणीपुरवठा योिनेिवळून होत असलेला अवैि वाळू उपसा त्वररत 
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बींद करण्यात यावा अशी मागणी नगरपींचायतीने केली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणाींची शासनामार्म त चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनुषींगाने अवैि वाळू उपसा बींद करण्याबाबत व 
वाळूमाकर्याींवर तातडीने कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायमवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अशी बाब ननदशमनास आली नाही. 
(२) या सींदभामतील देवळा नगर पींचायतीचे दद.८.१.२०१६ रोिीचे ननवेदन 
तहशसलदार देवळा याींना प्राप्त झाले. 
(३) व (४) तहशसलदार देवळा याींनी वाळूच्या अवैि उत्खनन व वाहतकुीस आळा 
घालण्यासाठी गस्ती पथकाची नेमणकू केली असून, सदर पथकाने िानेवारी 
२०१६ पासून केलेल्या तपासणीत मौिे लोहोणेर येथे वाळूच्या अवैि वाहतकुीच्या 
११ प्रकरणाींत वाहनिारकाींकडून रु.५,८९,२४०/- एवढ्या दींडाची रक्कम वसूल 
करण्यात आली आहे. तसेच ४ वाहनचालकाींवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे. 
त्याचप्रमाणे देवळा पोलीसाींनी वाळूच्या अवैि वाहतकुीच्या प्रकरणात २ गुन्हे 
दाखल केले असून, ३.५ ब्रास वाळू, २ रॅक््र रॉली व १ मो्ारसायकल िप्त 
केली आहे. 
(५) प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

लातूर जजल््यातील गौिखननज उत्खनन िरिाऱयाांिड े 
रॉयल्टी र्थिीत असल्याबाबत 

  

(३५) *  ५७९७०   श्री.जयप्रिाश मुांदडा (बसमत) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) लातूर जिल््यातील दहा तालुक्यात विै व अविैपणे गौणखननि उत्खनन 
करणाऱया खदान चालकाींकड ेएकूण ३३ को्ी ४८ लाख १८ हिार ३३१ रूपयाींची 
रॉयल््ी मागील दीड वषामपासून थकीत असल्याचे ननदशमनास आले आहे,  हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, खदान चालकाींना जिल्हाधिकारी, लातूर याींनी थकबाकी 
भरण्याबाबत नो्ीस काढूनही अद्याप र्क्त १२ ्क्केच थकबाकीची वसूली 
करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनषुींगाने गौण खननि उत्खनन करणाऱया खदान 
चालकाींकडून रॉयल््ीची रक्कम वसूल करण्याबाबत शासनाने कोणती कायमवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२), (३) व (४) डडसेंबर, २०१३ ते िुलै, २०१४ या 
कालाविीत लातूर जिल््यातील गौण खननि उत्खननाची ईलेक्रॉननक ्ो्ल 
स््ेशन मशशनद्वारे (ETS)  मोिणी करून, उत्खनन झाल्याचे ननदशमनास 
आलेल्या गौण खननिाच्या अनुषींगाने शासनिमा करण्यात आलेल्या 
स्वाशमत्विनाची रक्कम विा करून, रू. ३५,४७,६०,९१८/- एवढ्या थकबाकीच्या 
रकमेच्या वसूलीचे आदेश सींबींधित तहशसलदार याींनी पाररत केले आहेत. सदर 
रकमेपकैी रू. ५,२६,६२,७१०/- इतक्या रकमेची म्हणिेच सुमारे १५ ्क्के 
रक्कमेची वसूली करण्यात आली आहे. उवमररत रकमेच्या वसुलीसाठी महाराषर 
िशमन महसूल सींदहता, १९६६ मिील तरतदुीन्वये सींबींधिताींना नो्ीसा काढून 
खदानी सील करणे, िींगम मालमत्ता अ्कावनू िप्तीचे आदेश पाररत करणे व 
गाव नमुना नींबर ७/१२ वर थकीत रकमेचा बोिा चढपवण्याची कायमवाही करण्यात 
आली आहे. तसेच २७ खदानिारकाींनी उपपवभागीय अधिकारी याींच्याकड ेअपपल 
केले असून, ६ खदानिारकाींनी मा. उच्च न्यायालयात रर् याधचका दाखल केल्या 
आहेत. सदर प्रकरणे न्यायप्रपवष् आहेत. 
(५) प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

दौंड (जज. पुिे) तालुक्यातील पुनिवसन गािठािे मुलभूत  
सोईसुविधाांपासून िांधचत असल्याबाबत 

  

(३६) *  ६०५१६   श्री.राहूल िुल (दौंड) :   सन्माननीय पुनिवसन ि मदत िायव 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) दौंड (जि. पुणे) तालुक्यातील पुनवमसन गावठाणे मुलभूत सोईसुपविाींपासून 
वींधचत असल्याने ददनाींक २३ नोव्हेंबर, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास मा. महसूल 
मींत्री याींनी त्याींच्या मींत्रालयातील दालनात बठैक आयोजित केली होती, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, बैठकीच्या अनषुींगाने घेण्यात आलेल्या ननणमयानुसार अद्याप 
पुनवमसन गावठाणाना मुलभूत सोईसुपविा पुरपवण्याचा प्रस्ताव माहे िनू,२०१६ 
पयांत शासनास सादर करण्यात आलेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त पनुवमसीत गावाींना मुलभूत सोईसुपविा पुरपवण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय, हे खरे आहे. 
दद. २३/११/२०१५ रोिी अशी बैठक झाली होती. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) दौंड (जि.पुणे) तालुक्यातील पनुवमशसत गावठाणाींना मुलभूत सोईसुपविा 
पुरपवण्यासाठीचा प्रस्ताव पवभागीय आयुक्त याींचेकड े प्राप्त असून तो यथाशीघ्र 
शासनास सादर करण्याच्या सूचना पवभागीय आयुक्त, पणेु याींना देण्यात आल्या 
आहेत. सदर प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानींतर त्यास प्रशासकीय मान्यता व ननिी 
देण्याचे ननयोजित आहे. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

साांगोले (जज.सोलापूर) तालुक्यात िादळी िाऱयाने झालेले नुिसान 
  

(३७) *  ५५०८६   श्री.गिपतराि देशमुख (साांगोले) :   सन्माननीय पनुिवसन ि 
मदत िायव मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) साींगोले (जि.सोलापूर) तालुक्यात ददनाींक १९ मे, २०१६ रोिी व त्या सुमारास 
झालेल्या वादळी वाऱयामुळे ३२ गावातील सुमारे ५५० घराींवरील पत्र े उडून 
गेल्यामुळे व वीि पडून माणसे व िनाींवरे िखमी झाल्याने सुमारे दीड को्ी 
रुपयाींचे नकुसान झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) तसेच, साींगोले तालुक्यातील िाय्ी येथील पारिी समािासाठी शासनाने 
बाींिनू ददलेल्या घरावरील पत्र ेउडून गेल्यामुळे ५० पेक्षा िास्त घरे िमीनदोस्त 
झाली असून मदत शमळावी यासाठी आपदग्रस्त पारिी समािाच्या ग्रामस्थाींनी 
मा.पालकमींत्री, सोलापूर याींना ननवेदन ददले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या सवम नकुसानग्रस्ताींचे पींचनामे करून त्याींना आधथमक  मदत 
देण्याबाबत शासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) दद.१९ मे, २०१६ रोिी अल्पश: पावसाबरोबर आलेल्या वाऱयामुळे झालेल्या 
सवम नुकसानग्रस्त घराींचे पींचनामे करण्यात आले असून नकसानग्रस्ताींना मदत 
देण्याची बाब जिल्हाधिकारी, सोलापूर याींचे स्तरावर तपासण्यात येत आहे. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
ररलायन्स एनजी िां पनीने निीन िीजमीटर बसविणयासाठी पाठविलेला प्र्ताि 

  

(३८) *  ५३६४१   श्री.राधािृष्ट् ि विखे-पाटील (शशडी), श्री.अजय चौधरी 
(शशिडी) :   सन्माननीय ऊजाव मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) ररलायन्स एनिी कीं पनीने गेल्या पाच-सात वषामत मुींबई उपनगरातील वीि 
ग्राहकाींना ददलेले वीि शम्र तकलाद ूअसून, वीि मी्रची वॉरीं्ी सींपल् याने ते 
आता योग्य काम करु शकणार नसल्याचे कारण देवनू, मुींबई उपनगरातील १५ 
लाख वीि शम्र बदलण्याची परवानगी द्यावी अशा मागणीचा प्रस्ताव ररलायन्स 
कीं पनीने वीि ननयामक आयोगाकड े माहे एपप्रल २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान 
पाठपवला आहे, हे खरे आहे काय. 
(२) असल्यास, मी्र बदलपवण्यासाठी येणारा २७० को्ीचा खचम ररलायन्स कीं पनी 
वीिदर वाढीच्या माध्यमातून सवमसामान्य ग्राहकाींकडून वसूल करणार आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
 



42 

(४) असल्यास, चौकशीच्या अनषुींगाने वीि मी्र बदलण्याच्या नावाखाली 
सवमसामान्य ग्राहकाींची होणारी लू् थाींबपवण्याच्या दृष्ष्ीने शासनाने कोणती 
कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) सध्याचे िे मी्र आहेत त्याींचा वॉरीं्ीचा कालाविी 
सींपून गेलेला असल्याने त्याऐविी नवीन मी्र बसपवण्यासाठी ररलायन्स कीं पनीने 
महाराषर पवद्यतु ननयामक आयोगाकड े प्रस्ताव सादर केलेला आहे. परींत ु
आयोगाने अद्याप त्यास मान्यता ददलेली नाही. 
(२) सदरचे मी्र तसेच स्मा म् मी्सम, नवीन िोडणीसाठी मी्सम व ग्रीड मी्सम 
यासाठी एकूण २५६ को्ी इतका अींदाजित खचम ररलायन्स कीं पनीने दशमपवलेला 
आहे.  सदर मी्र सन २०१६-१७ ते २०१९-२० या कालाविीत बदलपवण्यात 
येणार असून त्यामुळे सदर कीं पनीच्या वीि ग्राहकाींवर प्रनत यनुन् १ ते ४ पैसे 
एवढा बोिा पडणार आहे. 
(३), (४) व (५) प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

उत्तर महाराष्ट्रात नावपिी ि दषु्ट्िाळग्र्त पररज्र्थतीला  
िां टाळून शेतिऱयाांनी िेलेल्या आत्महत्या 

  

(३९) *  ५५८६८   श्री.िुिाल पाटील (धुळे ग्रामीि), श्री.सांग्राम र्थोपटे (भोर), 
श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.आशसफ शेख (मालेगाांि 
मध्य), श्री.चांद्रिाांत सोनाििे (चोपडा), श्रीमती ननमवला गावित (इगतपूरी), 
अॅड.िे.सी.पाडिी (अक्िलिुिा), श्री.िाशशराम पािरा (शशरपूर), श्री.योगेश (बापू) 
घोलप (देिळाली), श्री.िसांतराि चव्हाि (नायगाांि), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), 
श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा िळिा) :   सन्माननीय 
पुनिवसन ि मदत िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) उत्तर महाराषरात यावषी चार मदहन्यात १५२ शतेकऱयाींनी आत्महत्या केल्या 
असल्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशमनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) तसेच, िुळे (जि.िळेु) तालुक्यातील कुळथे व वींिारी या शेतकऱयाींनी 
आत्महत्या केल्याचे तसेच िळगाव जिल्हयात माचम ते मे, २०१६ या कालाविीत 
नापपकी व दषुकाळग्रस्त पररजस्थतीला कीं ्ाळून जिल्हयात ११ शेतकऱयाींनी 
आत्महत्या केल्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशमनास आले आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीअींती सदर शेतकऱयाींच्या पररवाराला आधथमक मदत 
देण्याबाबत शासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) िुळे तालुक्यात श्री. भावलाल बा. णझींिर, रा.कुळथे याींनी ददनाींक ५.५.२०१६ 
व श्री. महारु क.वींिारी, रा.कुीं डाणे याींनी ददनाींक १६.०४.२०१६ रोिी आत्महत्या 
केल्याचे ननदशमनास आले आहे. 
     िळगाींव जिल््यात माहे माचम २०१६ ते मे २०१६ कालाविीत एकूण ४५ 
व्यक्तीींनी आत्महत्या केलेली असून त्यापैकी १२ व्यक्ती शतेकरी आत्महत्या 
सदराखाली सशमतीने पात्र ठरपवल्या आहेत. 
(३) सदर शेतकरी आत्महत्या प्रकरणाींची चौकशी करण्यात आलेली आहे. 
(४) चौकशीअींती शेतकरी आत्महत्या या सदराखाली पात्र प्रकरणाींना महसुल व 
वन पवभाग, शासन ननणमय क्र.एससीवाय-१२०५/प्र.क्र.१८९/म-७ ददनाींक 
२३.०१.२००६ अन्वये रक्कम रु.१ लाख प्रत्येकी अदा करण्यात आलेली आहे. 
(५) प्रचन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
पुिे शहरात ओला आणि उबेर या खासगी टॅक् सी “सजव प्राइशसांग” च्या नािाखाली 

ग्राहिाांची फसिििू िरत असल्याबाबत 
  

(४०) *  ५३७४८   श्री.शभमराि तापिीर (खडििासला) :   सन्माननीय पररिहन 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  
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(१) पुणे शहरात ओला आणण उबेर या खािगी ्ॅक् सी प्रवासी सेवा देणाऱया 
कीं पन्या “सिम प्राइशसींग” च्या नावाखाली ग्राहकाींची र्सवणकू करत असल्याचे 
माहे िनू २०१६ च्या पदहल्या आठवड्यात ननदशमनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, पवशेषतः गदीच्या वेळेत हमखास दपु्प् ककीं वा नतप्प् भाड े
आकारणी सुरू झाली असून, ददल्ली आणण कनाम् क सरकारने िशी बींदी घातली 
तशी पुण्यासह महाराषरातही “सिम प्राइशसींग” वर बींदी घालण्याची मागणी 
नागररकाींकडून तसेच ररक्षा सींघ्नाकडून होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीअींती “सिम प्राइशसींग” वर तसेच बेकायदेशीर प्रवासी वाहतकू 
करणाऱया कीं पन्याींवर बींदी घालण्याबाबत  शासनाने  कोणती कायमवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची  कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ददिािर रािते : (१) व (२) होय. 
(३) व (४)  ओला, उबेर सारख्या अग्रीगे्र ्ॅक्सी सेवेचे ननयमन करण्यासाठी 
“शस्ी ्ॅक्सी जस्कम, २०१५” ही ननयमावली तयार करून व ती प्रशसद्ध करून 
त्यावर सवमसामान्याींच्या सूचना व हरकती मागपवण्यात आल्या होत्या. त्याप्रमाणे 
प्राप्त झालेल्या सूचनाींनूसार सुिारीत केलेला ननयमावलीचा मसुदा अींनतम 
करण्यासाठीची कायमवाही सुरू आहे. 
(५) प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

मालेगाि (जज.नाशशि) ि धळेु, साक्री (जज.धळेु) तालुक्यातील निुसानग्र्त 
शेतिऱयाांना आधर्थवि मदत देणयाबाबत 

  

(४१) *  ५५३९७   श्री.आशसफ शेख (मालेगाांि मध्य), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेिी), श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री), श्री.िुिाल पाटील (धुळे ग्रामीि) :   
सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) धचींचावड, आघारसह गाळणे, धचींचवे, हरणशशकार (ता.मालेगाव, जि.नाशशक) 
या भागात ददनाींक ४ मे, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास झालेल्या वादळी वाऱयासह 
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झालेल्या गारपी्ीमुळे काींदा, डाशळींब व आींब्याचे नकुसान होवनू शेतक-याींचे 
आधथमक नुकसान झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, िुळे, साक्री (जि.िुळे) तालुक्यात माहे एपप्रल, २०१६ मध्ये वा 
त्यादरम्यान झालेल्या अवकाळी पाऊस व गारपी्ीमुळे शेतकऱयाींच्या डाळीींब, 
काींदा, शमरची रोपाींचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीअींती नुकसानग्रस्त शेतकऱयाींना आधथमक मदत देण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. पाांडुरांग फुां डिर : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. िुळे जिल्हयातील िुळे व साक्री तालुक्यामध्ये 
माचम,२०१६ मध्ये अवकाळी पाऊस व गारपी्ीमुळे पपकाींखालील अनकु्रमे ६७३.७० 
हेक््र व ६९०.७४ हेक््र क्षेत्र बाधित झालेले होते. 
(३) व (४) होय. यासींदभामतील आधथमक मदत देण्याबाबची कायमवाही महसूल व 
वन पवभागामार्म त सुरू आहे. 
(५) प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

सोलापूर जजल् ्यातील हजारो हेक्टर क्षेत्रातील फळबागा  
दषु्ट् िाळामुळे जळून गेल् याबाबत 

  

(४२) *  ५८२१६   श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :   सन्माननीय पनुिवसन ि मदत 
िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) पींढरपूर, मींगळवेढा, साींगोला, माढा, अक् कलको्, मोहोळ (जि.सोलापूर) आदी 
तालुक् यात दषु काळामुळे हिारो हेक् ्र क्षेत्रातील र्ळबागा अक्षरशाः िळून गेल्याने 
हिारो शतेकऱ याींचे कोवधयविी रुपयाींचे नुकसान झाले असल् याचे माहे मे, २०१६ 
मध्ये वा त्यादरम् यान ननदशमनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
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(३) असल् यास, चौकशीअींती शासनाने  नुकसानग्रस् त र्ळबागाींचे पींचनामे करुन 
शेतकऱयाींना नुकसान भरपाई देण् याबाबत शासनाने कोणती कायमवाही केली वा 
करण् यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
(उत्तर आले नाही.) 
----------------- 

  
मौजे दहरयाली, विक्रोळी (मुांबई) येर्थील डोंगर भागात शासनाची  

परिानगी न घेता खोदिाम िरणयात आल्याबाबत 
  

(४३) *  ५७३५३   श्री.सुननल राऊत (विक्रोळी) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मौिे दहरयाली, पवक्रोळी (मुींबई) येथील न.भू.क. ४ डी/१ ते ४ डी/६ या डोंगर 
भागातील शासनाच्या भूखींडावर शासनाची परवानगी न घेता बेकायदेशशर 
खोदकाम करण्यात आल्याने येथील शींभरच्यावर असलेल्या कु्ूींबाींना िोका 
ननमामण झाला असल्याने खोदकाम करणाऱयाींपवरुध्द कारवाई करण्याची मागणी 
स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी माहे मे, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान केली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीच्या अनषुींगाने दोषी असणाऱया सींबींधिताींपवरुध्द शासनाने 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय. 
(२) व (३) सदर प्रकरणी केलेल्या चौकशीत सदर िागा खािगी असून, सन 
२०१२-२०१३ मध्ये सक्षम प्राधिकाऱयाची परवानगी घेऊन खोदकाम करण्यात 
आल्याचे आढळून आले आहे. तसेच प्रचनािीन दठकाणी सध्या कोणत्याही प्रकारचे 
खोदकाम सुरु नसल्याने तेथील कु्ुींबाींना िोका होण्याची शक्यता वा्त नाही. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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डहाि ूि तलासरी (जज. पालघर) तालुक्यातील आददिासी शेतिऱयाांना पॉिरग्रीड 
िां पनीिडून निुसान भरपाई शमळत नसल्याबाबत 

  

(४४) *  ५९५२५   श्री.पा्िल धनारे (डहाि)ू, श्री.विलास तरे (बोईसर), श्रीमती 
सीमाताई दहरे (नाशशि पजश्चम), श्री.दहतेंद्र ठािूर (िसई), श्री.रुपेश म् हात्र े(शभिांडी 
पूिव) :   सन्माननीय ऊजाव मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) डहाण ू व तलासरी (जि.पालघर) तालुक्यातील आददवासी शेतकऱयाींच्या 
िशमनीतनू पॉवरग्रीड कीं पनीच्या उच्चदाबाच्या पवद्युतवादहन्या व मनोरे 
उभारल्याने झालेली नकुसान भरपाई मागील २ ते ३ वषामपासून शमळत नसल्याचे 
ददनाींक २५ मे, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास ननदशमनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास,  उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीच्या अनुषींगाने आददवासी शेतकऱयाींना नुकसान भरपाई 
देण्याबाबत व पवलींबास िबाबदार असणाऱयापवरुध्द शासनाने कोणती कायमवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय ? 
 
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२)  व  (३)  तलासरी तालुक्यात पॉवरग्रीड कॉपोरेशन  ऑर् इींडडया  शल.  या 
कीं पनीमार्म त ४०० केव्ही  वापी-कुडुस पारेषण वादहनी उभारण्याचे काम सन २०१३ 
मध्ये सुरु  करण्यात आले आहे. या वादहनीमुळे तलासरी तालुक्यात एकूण ९५९ 
शेतकरी बाधित झाले असून त्यापकैी ८४३ शतेकऱयाींच्या  नुकसान भरपाई  
बाबतचे  मूल्याींकन वन पररक्षेत्र  अधिकारी याींचेकडून करण्यात आले आहे व  
११६ शतेकऱयाींच्या  नकुसान भरपाई बाबतचे  मूल्याींकन  करणे बाकी  आहे.  
मूल्याींकन करण्यात आलेल्या ८४३ प्रकरणाींपकैी  ८०३  शेतकऱयाींना  नकुसान 
भरपाई  देण्यात आली आहे व ४० शेतकऱयाींना  नुकसान भरपाईबाबतचे  
िनादेश  अदा करणे प्रलींत्रबत  आहे. उवमररत  ११६ प्रकरणी मूल्याींकन पूणम 
करणेबाबतची  कायमवाही  तात्काळ करणेबाबत  जिल्हाधिकारी, पालघर याींचे 
स्तरावरुन  तहशसलदार, तलासरी याींना सूचना  देण्यात  आल्या आहेत.  तसेच 
डहाण ू तालुक्यातील बाधित शेतकऱयाींच्या  नकुसान भरपाईबाबतचे मूल्याींकन 
अहवाल सींबींधित कृपष अधिकारी व वनपररक्षेत्र अधिकारी याींचेकडून  मागपवण्यात 
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आले असून सदर अहवाल प्राप्त झाल्यानींतर सींबींधित बाधित शेतकऱयाींना  
नुकसान भरपाई देण्याबाबत कायमवाही  करण्यात येईल.  
(४) प्रचन  उद्् ावत नाही. 

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

जयगड (जज. रत्नाधगरी) येर्थील जे.एस.डब्ल्यू पोटव िां पनी ड्रजेजांगद्िारे भर टािून 
समुद्राचा िाही भाग बजुविणयाचा प्रयत्न िरीत असल्याबाबत 

  

(४५) *  ५४१७८   श्री.भा्िर जाधि (गुहागर), श्री.सुननल िेदार (सािनेर), 
श्री.राधािृष्ट् ि विखे-पाटील (शशडी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अ्लम शेख 
(मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) ियगड (जि. रत्नाधगरी) येथील िे.एस.डब्ल्यू पो म् कीं पनीकडून समुद्रानजिक 
िे्ी उभारताना ियगड ग्रामपींचायतीच्या २६ नींबरला नोंद असलेल्या रस्त्यावर 
अनतक्रमण केल्याची तक्रार स्थाननक ग्रामस्थाींनी उपोषण करून जिल्हाधिकारी, 
रत्नाधगरी याींचेकड े ददनाींक २० मे २०१६ रोिी मोचाम काडून  व ददनाींक ३० मे 
२०१६ रोिी ननवेदनाद्वारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर दठकाणी ड्रजेिींगद्वारे बेकायदेशीर उत्खनन करून समुद्रामध्ये 
भर ्ाकून समुद्राचा काही भाग बुिपवण्याचा प्रयत्न कीं पनीकडून सुरू आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनषुींगाने शासनाने कीं पनीपवरोिात कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२), (३) व (४) ियगड सडये वाडी येथील ग्रामस्थाींनी 
ददनाींक ११/०५/२०१६ रोिीच्या ननवेदनाद्वारे िे.एस.डब्ल्यू पो म् कीं पनीकडून 
अनधिकृतररत्या िेट्टीबाींिकाम व वाळू उत्खननामुहे समुद्राींच्या दठकाणी होणाऱया 
िाशममक कायाांना बािा ननमामण होत असल्याने ददनाींक १९/०५/२०१६ रोिी मोचाम 
काढण्यात येणार असल्याबाबत जिल्हाधिकारी रत्नाधगरी याींना कळपवल्यानुसार 
ियगड सडये वाडी येथील ग्रामस्थाींनी ददनाींक १९/०५/२०१६ रोिी कीं पनीवर मोचाम 
काढला होता. 
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       तसेच सडये वाडी मदहला मींडळाने ददनाींक ३०/०५/२०१६ रोिी उपोषण 
करण्यात येत असल्याबाबत तहशसलदार रत्नाधगरी याींना कळपवल्यानुसार सडये 
वाडी येथील मदहला मींडळाने ददनाींक ३०/०५/२०१६ रोिी उपोषण केले होते. 
       िे.एस.डब्ल्यू पो म् कीं पनीने ग्रामस्थाींना िाशममक कायामसाठी पयामयी िागा 
उपलब्ि करुन ददली असून, पयामयी व्यवस्थेपयांत िाण्यासाठी पोच रस्ता करुन 
ददला असल्याचे व ग्रामस्थाींच्या काही रास्त मागण्या पवचारािीन असल्याचे 
कळपवले आहे. 
       कें द्र शासनाच्या पयामवरण व वन मींत्रालयाच्या ददनाींक ३०/०३/२०१५ च्या 
पयामवरण दाखल्यातील अ्ी/शतीनुसार सींबींधित कीं पनीकडून ड्रजेिींगद्वारे उत्खनन 
करुन, समुद्रामध्ये बींदर उभारणीसाठी भराव करण्यात येत आहे. 
(५) प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

देगलूर ि बबलोली (जज.नाांदेड) तालुक्यातील पनुिवशसत झालेल्या  
गािाांमध्ये नागरी सुविधा नसल्याबाबत 

  

(४६) *  ५७८२४   श्री.सुभाष साबिे (देगलूर) :   सन्माननीय पुनिवसन ि मदत 
िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) देगलूर व त्रबलोली (जि.नाींदेड) तालुक्यातील सन १९६३ व १९८३ मध्ये पूर 
पुनवमशसत झालेल्या गावाींमध्ये अद्यापी नागरी सुपविाींची कामे झालेली नसल्याचे 
नुकतेच ननदशमनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीअींती नाींदेड जिल््यातील देगलूर व त्रबलोली या 
तालुक्यातील पुनवमशसत झालेल्या गावाींमध्ये नागरी सुपविाींची कामे तात्काळ 
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही. देगलूर व त्रबलोली (जिल्हा नाींदेड) 
तालुक्यातील १९६३ व १९८३ मिील पूरपनुवमशसत गावामध्ये त्याींच्या मूळ 
पूरबाधित गावात ज्या सुपविा उपलब्ि होत्या त्या सुपविा शासनामार्म त 
पुरपवण्यात आल्या आहेत. शासनाच्या प्रचशलत पूरपनुवमसन योिनेनुसार मूळ 
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पूरग्रस्त गावात ज्या सुपविा उपलब्ि होत्या त्या सुपविा नवीन पनुवमशसत 
गावामध्ये शासनामार्म त र्क्त एकदाच पुरपवण्यात येतात. त्यानींतर त्या सुपविा 
पुढील देखभाल दरुुस्तीसाठी सींबींधित जिल्हा पररषद/ग्राम पींचायतीकड ेहस्ताींतररत 
करण्यात येतात. 
(२) प्रचन उद्् ावत नाही. 
(३) प्रचन उद्् ावत नाही. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

महाड (जज.रायगड) तालुक्यातील गािाांना दरडी िोसळणयाचा धोिा ननमावि 
झाल्याने ग्राम्र्थाांचे ्र्थलाांतर िरणयाबाबत 

  

(४७) *  ६०१४१   श्री.भरतशेठ गोगािले (महाड) :   सन्माननीय पुनिवसन ि 
मदत िायव मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) महाड (जि.रायगड) तालुक्यातील ३४ गावाींना दरडी कोसळण्याचा िोका 
सींभवत असल्याने दरडीचा िोका ्ाळण्यासाठी या गावातील दोन हिार पन्नास 
कु्ूींबातील नऊ हिार ग्रामस्थाींना स्थलाींतर करण्याच्या सूचना महसूल 
पवभागामार्म त देण्यात आल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त गावातील बहुताींश कु्ूींबानी स्थलाींतर करण्यास पवरोि 
दशमपवला असून आिी पुनवमसन करा मगच त्या दठकाणी स्थलाींतर करु अशी 
भूशमका ग्रामस्थाींनी घेतली आहे, हे ही खरे आहे काय , 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीअींती दरडप्रवण गावातील कु्ूींबाचे तात्काळ पनुवमसन 
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय. 
(२) अशी बाब नाही. 
     मौिे दासगाींव-भोईवाडा येथील नागररकाींनी तात्पुरते सुरक्षक्षत स्थळी 
स्थलाींतरीत होण्याबाबतचे सूचनापत्र जस्वकारण्यास नकार ददला. 
(३) प्रचन उद्् ावत नाही. 
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(४) दरडप्रवण ३४ गावाींचे कायमस्वरुपी पनुवमसन करणेबाबत जिल्हाधिकारी, 
रायगड याींनी दद.०२.०६.२०१६ रोिी प्रस्ताव सादर केला आहे. 
(५) पवलींबाचा प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

नायगाि ि मुदखेड (जज.नाांदेड) तालुक् यात रेतीचा अिधैररत्या  
उपसा होत असल्याबाबत 

  

(४८) *  ५५६०१   श्री.िसांतराि चव्हाि (नायगाांि), श्री.विनायिराि जाधि-पाटील 
(अहमदपूर), श्रीमती अशमता चव्हाि (भोिर), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), 
श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.प्रतापराि पाटील धचखलीिर (लोहा) :   
सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) नायगाव (जि.नाींदेड) तालुक् यातील मनुर घा्ाचा शललाव झाल्या नसल्याने 
येथनू रेतीचा अविैररत्या  उपसा करण्यात येत  असल्याने शासनाचा  कोवधयविी 
रुपयाींचा महसूल बुडत असल्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशमनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय,   
(२) तसेच, मुदखेड (जि.नाींदेड) तालुक्यातील गोदावरी पात्रात व िवळ असलेल् या 
वेळी, माहा्ी, देवापूर, कामळि, खिुडा, शींकरनतथम, आमदरूा भागात पवना 
रॉयल् ्ी वाळूची अवैिररत् या चोरी होत असताींनाही शासकीय अधिकाऱयाींकडून 
दलुमक्ष करण् यात येत असल् याने शासनाचा महसूल बुडत असल्याचे माहे िनू, 
२०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशमनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणाींची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनुषींगाने अवैि वाळू उपसा बींद करण्याबाबत व 
वाळूमाकर्याींवर व दलुमक्ष करणाऱया अधिकाऱयाींवर शासनाने कोणती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२), (३) व (४) मौिे मनुर त.ब., ता. नायगाव,   
जि. नाींदेड या वाळूग्ाचा सन २०१५-२०१६ या वषामत शललाव झाला असून, 
सींबींधित शललाविारकाकडून वाळूचे उत्खनन करण्यात येत आहे. 
    मुदखेड तालुक्यात गौण खननिाच्या अवैि उत्खनन व वाहतकूीस आळा 
घालण्यासाठी दक्षता पथक गठीत करण्यात आले आहे. सदर पथकामार्म त माहे 
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एपप्रल २०१६ ते िुलै २०१६ या कालाविीत केलेल्या तपासणीत, गौण खननिाच्या 
अवैि उत्खनन व वाहतकूीच्या एकूण ३० प्रकरणाींत दींडात्मक कारवाई करुन, 
रुपये ५,७१,६००/- इतकी दींडात्मक रक्कम वसूल करण्यात आली आहे. 
(५) प्रचन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
सातारा ि साांगली जजल््यातील शेतिऱयाांना राष्ट्रीय िृषी विमा योजनेंतगवत विमा 

िां पनीिडून भरपाई शमळणयाबाबत 
  

(४९) *  ५७२८५   श्री.ददपि चव्हाि (फलटि), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा 
िळिा), श्री.सुरेश लाड (िजवत), श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.शामराि ऊफव  
बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.राधािृष्ट् ि 
विखे-पाटील (शशडी), डॉ.पतांगराि िदम (पलूस िडगेाि) :   सन्माननीय िृषी 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) सातारा जिल््यातील शेतकऱयाींनी राषरीय कृषी पवमा योिने अींतगमत सन 
२०१४-१५ आणण २०१५-१६ या दोन वषामत पवमा कीं पन्याींकड े१६ को्ी ४७ लाख 
रुपये पवमा हप्ता भरलेला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, राषरीय पीक पवमा योिनेअींतगमत भारतीय कृषी पवमा कीं पनीच्यावतीने 
सन २०१५ मध्ये साींगली जिल््यातील १० तालुक्यातील ८१ हिार १३४ 
शेतकऱयाींनी पीक पवमा उतरपवला त्याकररता सींबींधित शेतकऱयाींनी २ को्ी ५ 
लाख ९६ हिाराींचा पवमा हप्ता भरला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, नैसधगमक आपत्ती, पपकाींवर रोगाचा प्रादभुामव, अनतवषृ्ी आणण 
दषुकाळ या आपत्तीमुळे नकुसान झालेल्या सातारा जिल्हयातील व पलूस, 
आ्पाडी व शशराळा (जि.साींगली) या तालुक्यातील ३६३ दषुकाळी गावातील १८ 
हिार शेतकऱयाींना पवमा कीं पनीच्या िाचक ननकषामुळे भरपाई शमळण्यास 
अडचणी ननमामण होत आहेत, हे ही खरे आहे काय,   
(४) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(५) असल्यास,चौकशीअींती सातारा व साींगली जिल्हयातील शतेकऱयाींना पवमा 
कीं पनीकडून भरपाई शमळण्याबाबत शासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(६) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. पाांडुरांग फुां डिर : (१) हे, खरे नाही. सन २०१४-१५ व २०१५-१६ या दोन 
वषामत सातारा जिल्हयातील १.८१ लाख शेतकऱयाींनी रुपये ३.०६ को्ी पवमा हप्ता 
भरुन राषरीय कृपष पवमा योिनेत सहभाग घेतला होता. 
(२) राषरीय कृपष पवमा योिनेअींतगमत खरीप २०१५ मध्ये साींगली जिल्हयात ८२ 
हिार शेतकरी सहभागी झाले असून त्याींनी रु. २.२२ को्ी इतका पवमा हप्ता 
भरला आहे. 
(३) राषरीय कृपष पवमा योिनेअींतगमत ननजचचत करण्यात येणारी नकुसान भरपाई 
ही कें द्र शासनाने ननिामररत केलेल्या पध्दतीने पीक कापणी प्रयोगाींद्वारे प्राप्त 
सरासरी उत्पन्नाचे आिारे ननजचचत केली िाते. योिनेअींतगमत नकुसान भरपाई 
ननजचचत करण्यासाठी आवचयक असणारे अधिसूधचत पीकननहाय व मींडळननहाय 
सरासरी उत्पन्न ननजचचत करण्याठी सींबींधित मींडळस्तरावर १२ पीक कापणी 
प्रयोग घेतले िातात. यापकैी ककमान १० पीक कापणी प्रयोगाद्वारे प्राप्त 
झालेल्या मींडळननहाय सरासरी उत्पन्नाची तुलना सींबींधित मींडळाच्या उींबरठा 
उत्पन्नाशी करुन कमी आलेल्या उत्पन्नाच्या प्रमाणात पवमा कीं पनीमार्म त 
नुकसान भरपाई ननजचचत केली िाते. 
        खरीप हींगाम २०१५ ची नुकसान भरपाई भारतीय कृपष पवमा 
कीं पनीमार्म त वरीलप्रमाणे ननजचचत करण्यात आली आहे त्यानुसार पलूस, 
आ्पाडी व शशराळा या तालुक्यासाठी नकुसान भरपाई देय होत नाही. मात्र 
साींगली जिल्हयातील इतर तालुक्यातील ६४००० शतेकऱयाींना रुपये २७.७८ को्ी 
नुकसान भरपाई रक्कम मींिरू करण्यात आली आहे. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 
(५) प्रचन उद्् ावत नाही. 
(६) प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

लातूर जजल्हयात गारपीटीमुळे नुिसानग्र्त झालेल्या  
शेतिऱयाांना अनदुान न शमळाल्याबाबत 

  

(५०) *  ५४३१२   श्री.अशमत विलासराि देशमुख (लातूर शहर) :   सन्माननीय 
पुनिवसन ि मदत िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) लातूरमध्ये गेल्या वषी माहे एपप्रल या मदहन्यात झालेल्या गारपी्ीत १२ 
हिार ३९८ शेतकऱयाींच्या सुमारे ६ हिार हेक््र वरील र्ळबाग व पपकाींच्या 
नुकसानीचे पींचनामे करून नुकसानीपो्ी ददलेला ८ को्ी ९७ लाख ४५ हिार 
रुपयाींचा ननिी वा्पाअभावी शासनाकड ेपरत गेल्याचे माहे एपप्रल, २०१६ मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदशमनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ननलींगा (जि.लातूर) तालुक्यातील मसलगा, मुगाव, गौर, 
आनींदवाडी आणण आींबेगाव येथील ग्रामस्थाींनी तहशसलदाराींना गारपप्ीचे नुकसान 
शमळावे म्हणनू ननवेदन देखील ददले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त शतेकऱ याींना नुकसान भरपाई देण्याबाब त शासनाने कोणती 
कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) होय. हे खरे आहे. 
(३) व (४) सींबींधित जिल्हाधिकारी याींचकेडून अींनतम सुिाररत मागणी प्राप्त 
झाल्यानींतर ननिी  तात्काळ पवतरीत करण्यात येईल. 
(५)  प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

रासे (ता.खेड, जज.पुिे) येर्थील गायरान जशमनीतनू अिैधररत्या  
गौि खननजाचे उत्खन्न होत असल्याबाबत 

 

(५१) *  ५९३८४   श्री.सुरेश गोरे (खेड आळांदी) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) रासे (ता.खेड, जि.पुणे) येथील िमीन ग् क्रमाींक २४४ मिील शासकीय 
गायरान िशमनीतून अविै दगड, मुरूम यासारखे २०० ते ५०० ब्रास गौण 
खननिाची चोरी केल्याचे तेथील ग्रामस्थाींनी तहसीलदार, खेड याींना माहे एपप्रल 
२०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननवेदनाद्वारे ननदशमनास आणले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीच्या अनषुींगाने गौण खननिाची चोरी करणाऱया सींबींधिताींवर 
शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२) व (३) मौिे रासे, ता. खेड येथील ग् नींबर २४४ 
या शासकीय िमीन मिनू अवैि उत्खनन होत असल्याबाबत मौिे रासे येथील 
ग्रामस्थाींकडून ददनाींक ०६/०४/२०१६ रोिी जिल्हाधिकारी पुणे याींच्याकड े तक्रार 
प्राप्त झाली होती. त्यापूवीच तहशसलदार खेड याींच्या कायामलयातील क्षते्रत्रय 
अधिकाऱयाींनी ददनाींक ०२/०४/२०१६ रोिी सदर क्षेत्राची पाहणी केली असता, 
मुरुमाचे अवैि उत्खनन होवून ते लगतच्या रस्त्याच्या कामासाठी वापरण्यात 
आल्याचे ननदशमनास आले.  त्यानषुींगाने महाराषर िमीन महसूल सींदहता, १९६६ 
मिील तरतदूीनुसार दींडात्मक कारवाई करण्याच्या अनुषींगाने सींबींधिताींकडून 
खलुासा मागपवण्यात आला असून, ननयमानुसार पढुील कायमवाही सींकजल्पत आहे. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

नागपूर जजल््यातील २८९ गािाांमध्ये राज्य पररिहन महामांडळाची बस सेिा 
अद्याप सुरु झालेली नसल्याबाबत 

  

(५२) *  ५७८९२   श्री.सुधािर देशमुख (नागपूर पजश्चम) :   सन्माननीय 
पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर जिल््यातील २८९ गावाींमध्ये राज्य पररवहन महामींडळाची बस सेवा 
अद्यापपयांत पोहचली नसल्याची  बाब माहे मे, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशमनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नागपूर जिल्हयातील मौदा-५९, कुही-४८, कामठी-३४, कळमेचवर-
३० राम्ेक-२७, शभवापूर-१९, दहींगणा-१५, सावनेर-१४, नागपूर(ग्रामीण)-१३, 
नरखेड-१२ उमरेड-११, का्ोल-११ व पारशशवणी-०६ असे िवळपास २८९ 
गावाींमध्ये बससेवा अद्यापपयांत पोहचलेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीअींती नागपूर जिल््यातील २८९ गावाींमध्ये बसरे्ऱया सुरु 
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. ददिािर रािते : (१), (२), (३) व (४) नागपूर जिल्हयातील २८९ गावाींपकैी 
२१३ गावे ही २ कक.मी. पररक्षेत्रात असून सदर दठकाणी राज्य पररवहन सेवा 
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उपलब्ि आहे. उवमररत ७६ पैकी १३ गावे पुनवमसनातील असल्याने, ४१ गावाींचा 
रस्ता खराब असल्याने, २ गावाींना रस्ता नसल्याने, ७ गावाींना अरुीं द पुल 
असल्याने राज्य पररवहन महामींडळाची सेवा उपलब्ि होव ूशकलेली नाही. 
      तसेच ४ गावाींना यापुवी रा.प. सेवा ददली होती परींतू प्रवाशी प्रनतसाद 
नसल्यामुळे रा.प. सेवा बींद करण्यात आली. एका दठकाणी बस सेवा सुरु असून 
व ८ दठकाणी रा.प. सेवा उपलब्ि नाही. 
     वरील गावाींचे सवेक्षण करण्यात येवनू प्रवासी सेवेस अडचणी येत 
असल्याने सींबींधित अडचणी दरू झाल्यास गावाींना सेवा देण्यात येईल. 
(५) प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

पशुिदै्यिीय दिाखाणयाांमध्ये (जज.बुलढािा) होत असलेल्या  
अपऱुया औषधी पुरिठयाबाबत 

  

(५३) *  ५९४३६   श्री.हषविधवन सपिाळ (बुलढािा) :   सन्माननीय पशुसांिधवन 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) पुशवैद्यकीय दवाखाण्याींमध्ये (जि.बुलढाणा) अपऱुया औषिी पुरवठयामुळे व 
डॉक््ाराींच्या ररक्त पदाींमुळे गाय,बैल इत्यादी प्राण्याींचा मतृ्यू झाल्याचे माहे मे, 
२०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशमनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तालुक्यातील पशु वैद्यकीय दवाखान्याींना स्व:ताची इमारत नसून 
सद्यजस्थतीत हे दवाखाने ग्रामपींचायतीत अथवा तात्परुत्या स्वरुपाच्या इतरत्र 
उपलब्ि इमारतीत सरु आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनषुींगाने पशुवैद्यकीय दवाखान्याींना स्वतींत्र इमारत, 
पशु वैद्यकीय अधिकाऱयाींची ररक्त पदे व औषिाींचा पुरवठा वेळेवर उपलब्ि 
करुन देण्याबाबत शासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. महादेि जानिर : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नसून, बुलढाणा जिल््यात ७ राज्यस्तरीय आणण १२२ स्थाननकस्तरीय 
अशा एकूण १२९ पशुवदै्यकीय सींस्था कायमरत आहेत. यापैकी १२७ पशुवदै्यकीय 
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सींस्थाींना स्वत:च्या इमारती आहेत. तथापप, राज्यस्तरीय तालुका लघुपशुवदै्यकीय 
सवमधचककत्सालय, मलकापूर व जिल्हा पररषदेंतगमत पशुवदै्यकीय दवाखाना शे्रणी-
२, मौिे देवुळघा् या दोन सींस्थाना स्वत:च्या इमारती नसल्यामुळे त्या अनकु्रमे 
श्री गोरक्षण सींस्थेच्या व ग्रामपींचायत कायामलयाच्या खोलीमध्ये कायमरत आहेत. 
(३) होय. 
(४) तालुका लघुपशुवैद्यकीय सवमधचककत्सालय, मलकापूर या राज्यस्तरीय 
सींस्थेच्या बाींिकामासाठी ८१ आर शासकीय िागा उपलब्ि असून सन २०१५-१६ 
मध्ये उपलब्ि करुन देलेला ननिी रु.२०.०० लक्ष कायमकारी अशभयींता,खामगाींव 
याींनी बाींिकामाचे अींदािपत्रक तयार करणे, ननपवदा मागपवणे व ननपवदा 
ननजचचतेची कायमवाही करण्यासाठी २ ते २.५ मदहन्याींचा कालाविी लागणार 
असल्यामुळे तो समपपमत केलेला आहे. सन २०१६-१७ मध्ये या सींस्थेच्या 
बाींिकामासाठी रु.४५.३० लक्ष ननिी मींिुर करण्यात आलेला आहे. पशुवदै्यकीय 
दवाखाना शे्रणी-२ देवूळघा् या सींस्थेसाठी ग्रामपींचायतीने ददलेली िागा र् 
क्लासची असल्याने तेथे सदर दवाखान्याचे बाींिकाम करता आलेले नाही. कररता, 
या िागेऐविी दसुरी िागा उपलब्ि करुन देण्याबाबत ग्रामपींचायत देवळुघा् 
याींना कळपवण्याींत आलेले आहे. 
     जिल््यात एकूण पशुिन पयमवेक्षक या सींवगामची एकूण ८५ पदे मींिुर 
असून ३ पदे ररक्त आहेत. सदरहू पदे भरण्याबाबत कायमवाही करण्याींत येत आहे. 
सहाय्यक पशुिन पवकास अधिकारी या सींवगामची एकूण २८ पदे मींिुर असून सवम 
पदे भरलेली, पशुिन पवकास अधिकारी या सींवगामची ५८ पदे मींिुर असून केवळ 
१ पद ररक्त आणण सहायक आयकु्त पशुसींविमन सींवगामतील ७ पदे मींिुर असून 
त्यापैकी २ पदे ररक्त आहेत. 
     तसेच, जिल््यातील सवम पशुवदै्यकीय दवाखान्याींना औषिाींचा पुरवठा 
करण्याींत आला असून शेतकरी/गोपालकाींच्या रुग्ण पशुींना पशु आरोग्य सेवा 
ननयशमतपणे पुरपवण्यात येत आहेत. 
(५) प्रचन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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आांबेगाि ि शशरुर (जज.पुिे) तालुक्यातील घोड ि भीमा नदी पात्रातून  
अिैधररत्या िाळू उपसा होत असल्याबाबत 

  

(५४) *  ५८६०१   श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि) :   सन्माननीय महसूल 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) आींबेगाव व शशरुर (जि.पुणे) या तालुक्यातील घोड व भीमा नदीपात्रातनू 
मोठ्या प्रमाणात वाळूचा बेकायदेशीर उपसा होत असल्याचे माहे, एपप्रल, २०१६ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशमनास आल्याने याप्रकरणी ददनाींक २ िून, २०१६ रोिी 
मा.महूसल मींत्री याींना ननवेदनाद्वारे तक्रार केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कानसे ते गींगापूर,घोडगेाव ते धचींचोली, नारोडी ते चास, कळींब ते 
एकहरे, चाींडोली ते चाींडोली बुद्रकु, पप ींपळगाव ते खडकी, पारगाींव ते शशींगवे  
(ता.आींबेगाव, जि.पुणे) अशा गावाींना िोडणाऱया पलुाींना तसेच िवळे ते 
ननरगुडसर या बाींिकाम सुरू असलेल्या पुलास व पणेु नाशशक रस्त्यावरील 
पुलाींना याचा िोका ननमामण झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनषुींगाने वाळू उपसा करणाऱयाींवर शासनाने कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अशा आशयाचे ननवेदन लोकप्रनतननिीकडून मा. 
मुख्यींमत्री कायामलयाकड ेप्राप्त झालेले आहे. 
(२), (३) व (४) लोकप्रनतननिी याींच्याकडून प्राप्त तक्रारीच्या अनुषींगाने चौकशी 
करुन, ननयमानुसार कारवाई करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी पुणे याींना देण्यात 
आल्या आहेत. 
    तसेच गौण खननिाच्या अविै उत्खनन व वाहतूकीस आळा घालण्यासाठी 
आींबेगाव व  शशरुर तालुक्यात दक्षता पथके गठीत करण्यात आली असून, सदर 
पथकाींनी माहे एपप्रल, २०१६ ते िनू, २०१६ या कालाविीत केलेल्या तपासणीत 
घोडनदी व शभमा नदीपात्रातील वाळूच्या अवैि उत्खनन व वाहतूकीच्या ४६ 
प्रकरणात रुपये ३२,०५,०२५/- एवढ्या दींडाची रक्कम वसूल करण्यात आली आहे. 
(५) प्रचन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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बुलढािा जजल््यातील शेतिऱयाांना दठबि शसांचनासाठी िृषी विभागाची  
परिानगी घेिे बांधनिारि िेल्याबाबत 

  

(५५) *  ५५३५०   श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), श्री.विजय िडटे्टीिार (रम्हपूरी), 
श्री.सांग्राम र्थोपटे (भोर), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), 
श्री.अ्लम शेख (मालाड पजश्चम) :  सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :-  

(१) शासनाने दठबक शसींचनावर ददले िाणरे अनदुान कमीकरुन मागील वषीच्या 
प्रस्तावातील सवमच शतेकरी अनदुानापासून वींधचत असल्याने बुलढाणा 
जिल््यातील ६८,६५९ शतेकऱयाींना अनदुान ददले नसल्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदशमनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यावषी कृषी पवभागाची परवानगी घेणे बींिनकारक करण्यात आले 
त्यामुळे मागील सवम प्रस्ताव प्रलींत्रबत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीअींती याबाबतचे ननकष बदलून दठबक शसींचन अनुदान 
शेतकऱयाींना त्वरीत शमळण्याबाबत शासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात  
येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. पाांडुरांग फुां डिर : (१), (२), (३) व (४) सुक्ष्म शसींचनासाठी शेतकऱयाींकढून 
ऑनलाइन अिम जस्वकारुन उपलब्ि ननिीच्या मयामदेत सूक्ष्म शसींचन सींच 
बसपवण्यासाठी पवूम परवानगी देण्यात येते. ज्या अिमदाराींनी पवूम परवानगी घेऊन 
सूक्ष्म शसींचन सींच बसपवलेले आहेत, असेच अिमदार अनदुानासाठी पात्र ठरतात. 
सन २०१५-१६ अखेर बुलडाणा जिल््यातील रु.४९.९१ को्ी एवढ्या रकमेचे पवूम 
सींमती ददलेले १२७ अिम प्रलींत्रबत आहेत. सदर अिमदाराींना अनदुान वा्पाची 
कायमवाही सुरु आहे. 
(५) प्रचन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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जालना जजल््यातील पूिाव ि गोदािरी नदीतून अिैधररत्या  
िाळू उपसा होत असल्याबाबत 

  

(५६) *  ५५१४०   श्रीमती अशमता चव्हाि (भोिर), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड 
उत्तर), श्री.िसांतराि चव्हाि (नायगाांि), श्री.राजेश टोपे (घनसािांगी) :   
सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) पूणाम नदी पात्रावरील (ता.िार्राबाद, जि.िालना) पूलाखाली सींबींधित 
अधिकाऱयाींच्या दलुमक्षामुळे अवैि वाळू उपसा होत असल्याने नदीपात्रावरील पलू  
िोक्यात आल्याबाबत ग्रामस्थाींनी ननवेदनाद्वारे जिल्हाधिकाऱ याींकड े कारवाई 
करण्याची मागणी ददनाींक १३.५.२०१६ रोिी वा त्यासुमारास केली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) तसेच, घनसावींगी (जि.िालना) तालुक्यातील गोदावरी नदीतून वाळूचा अविै 
उपसा सुरु असल्याने नदी पात्रातील तसेच तीरावर असलेल्या िाशममक स्थळाींना 
िोका ननमामण झाल्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशमनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(३) तसेच, अींबड (जि.िालना) तालुक्यातील हसनापूर येथे गोदावरी नदीतून एका 
ननपवदािारकास वाळू उपसा करण्यास परवानगी असूनही ननपवदािारक 
प्रशासनाच्या ननयम व अ्ी कागदावर ठेवनू सरामस बेसुमार वाळू उपसा करुन 
िादा वाळू भरुन वाहतूक करीत असल्याचे नकुतेच माहे मे, २०१६ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशमनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणाींची शासनाने चौकशी करुन अवैि वाळू उपसा बींद 
करण्याबाबत वाळूमाकर्याींवर व दलुमक्ष करणाऱया अधिकाऱयाींवर शासनाने कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२), (३) व (४) अविै वाळू उपशामुळे पुणाम नदीचा 
पूल िोक्यात आला असल्याबाबतचे ददनाींक २५/०५/२०१६ रोिीचे ननवेदन प्राप्त 
झाले आहे. त्यानषुींगाने तपासणी करुन, ६ रॅक््रवर गुन्हा नोंदपवण्यात आला 
असून, १३ वाहनाींवर दींडात्मक कारवाई करुन, रुपये २,३३,३३६/- एवढा दींड वसूल 
केला आहे. सदर पुलास िोका ननमामण झाल्याचे ननदशमनास आले नाही. 
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       घनसावींगी तालुक्यातील गोदावरी नदीतनू वाळूच्या अवैि उत्खननाची 
काही प्रकरणे दृष्ष्ोत्पत्तीस आली असून, त्याबाबत सींबींधिताींपवरुध्द दींडात्मक 
कारवाई करुन, मे, २०१६ मध्ये रुपये ७६,२००/- एवढा दींड वसूल करण्यात आला 
आहे. तथापप, वाळूच्या अविै उत्खननामुळे गोदावरी नदी काठावरील िाशममक 
स्थळाींना िोका झाल्याचे ननदशमनास आले नाही. 
       हसनापूर वाळूग्ातून क्षमतेपेक्षा िास्त भाराची वाहतकु करण्यात 
आलेल्या १४ वाहनाींवर गुन्हे दाखल करण्यात आले असून, १९ व्यक्तीींना अ्क 
करण्यात आली आहे. तसेच वाळूची अविै वाहतकू केल्याप्रकरणी सींबींधिताींकडून 
एकूण रुपये ४,९४,१०६/- इतका दींड वसूल करण्यात आला आहे. 
       तसेच सदर वाळूग्ातून अविै उत्खनन व क्षमतेपेक्षा िास्त भाराच्या 
वाहतूकीस आळा घालण्यासाठी मींडळ अधिकारी, तलाठी व कोतवाल याींचे पथक 
ननयुक्त करण्यात आले आहे. 
(५) प्रचन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
तपोिन (जज.अमरािती) मागाविरील पशुसांिधवन विभागाच्या गोदामात पशुिदै्यिीय 

औषधाांचा साठा विनािापर पडून असल्याबाबत 
  

(५७) *  ५५८५३   प्रा.विरेंद्र जगताप (धामिगाि रेल्िे), डॉ.सांतोष टारफे 
(िळमनुरी), श्री.विजय िडटे्टीिार (रम्हपूरी), श्री.अ्लम शेख (मालाड पजश्चम) :   
सन्माननीय पशुसांिधवन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) तपोवन (जि.अमरावती) मागामवरील पशुसींविमन पवभागाच्या गोदामात 
िवळपास ७० ्क्के पशुवैद्यकीय औषिाींचा साठा पवनावापर पडून 
असल्याबाबतची मादहती ददनाींक २१ माचम, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास ननदशमनास 
आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पशुवदै्यकीय अधिकारी शे्रणी-१ अींतगमत येणाऱया तालुकास्तरावरील 
पशुवदै्यकीय रुग्णालयाींना हा औषिी साठा मोर्त असूनही सींबींधित 
अधिकाऱयाींनी यापकैी केवळ ३० ्क्केच औषिीसाठा पुरपवला गेला व तो 
कागदोपत्री १०० ्क्के पुरपवण्यात आल्याचे दाखपवण्यात आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणाची शासनस्तरावर चौकशी करण्यात आली आहे 
काय, 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनषुींगाने दोषी असणाऱया सींबींधित अधिकाऱयाींवर 
शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. महादेि जानिर : (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३), (४) व (५) प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

ठािे ि पालघर जजल््यातील नद्याांमधनू िाळूचे  
बेिायदेशीर उत्खन्न होत असल्याबाबत 

  

(५८) *  ५७३०५   श्री.सरदार ताराशसांह (मुलुांड), श्रीमती ननमवला गावित 
(इगतपूरी), श्री.बाळासाहेब र्थोरात (सांगमनेर), श्री.पा्िल धनारे (डहाि)ू :   
सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) शभवींडीतील तहसील क्षेत्र (जि.ठाणे) पडघा अींतगमत भदाने ग्रामपींचायत 
क्षेत्रामध्ये सव्हे नीं. ९५ या शासकीय िशमनी मिील रेतीचे िेसीबी मशशनच्या 
सहाय्याने बेकायदेशीर उत्खन्न करुन, भूमाकर्याींकडून त्याची पवक्री होत 
असल्याबद्दल पडघा, भदाने येथील शेकडो नागरीकाींनी स्थाननक तहशसलदार, 
तलाठी, प्राींत, जिल्हाधिकारी याींच्याकड ेवारींवार भूमाकर्याींपवरोिात कडक कारवाई 
करण्याची मागणी माहे िून, २०१६ च्या पदहल्या आठवड्यात वा त्यादरम्यान 
लेखी तक्रारीद्वारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, मुरबाड (जि.ठाणे) तालुक् यात वाळूमार्ीयाींनी काळू डोईर्ोड,े मुरबाडी, 
कनवीरा, बारवी या पाचही नद्यातनू िेसीबी यींत्राने रेती काढल् यामुळे नदीपात्र े
कोरडी पडली असल् याचे माहे मे, २०१६ मध्ये वा त्यादरम् यान ननदशमनास आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच, वरोळी नदीतून (ता.तलासरी, जि.पालघर) अविै पध्दतीने वाळूचे 
उत्खनन केल्याने बारमाही वाहणाऱया नदीचे पाणी आ्ून पात्र रुीं दावनू 
पावसाळ्यात पुरसदृष्षय पररजस्थती ननमामण होऊन शेतकऱयाींच्या शेतिशमनी 
पाण्याखाली िाण्याचा िोका ननमामण झाला असल्याचे ददनाींक  १० िनू, २०१६ 
रोिी वा त्यासुमारास ननदशमनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरणाींची शासनामार्म त चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकशीच्या अनषुींगाने अवैि वाळू उपसा बींद करुन 
वाळूमाकर्याींवर तसेच सींबींधित अधिकाऱयाींपवरुि शासनाने कोणती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अशा प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्याचे ननदशमनास आले 
नाही. मात्र, मौिे भादाने येथील सवे नींबर ९५ येथे भे् देऊन पाहणी केली 
असता, सदर िशमनीवर ५ तलाव खोदल्याचे ननदशमनास आले. त्यामिनू रेती 
ननघालेली नसल्याने पवक्री करण्याचा प्रचन उद्् ावत नाही. सदर िशमन गुरचरण 
असून, ग्रामपींचायतीकड े वगम केली आहे. त्यामुळे सदर िशमनीची देखभाल 
करण्याची िबाबदारी ग्रामपींचायतीची असल्याने, तहशसलदार शभवींडी याींनी ग् 
पवकास अधिकारी, पींचायत सशमती शभवींडी याींना सदर प्रकरणी सींबींधिताींपवरुध्द 
गुन्हा दाखल करण्याबाबत ग्रामपींचायत भादाने याींना ननदेश देण्याचे कळपवले 
आहे. 
(२) व (३) अशा बाबी ननदशमनास आल्या नाहीत. 
(४), (५) व (६) प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

मराठिाड्यात नावपिी ि िजावला िां टाळून शेतिऱयाांच्या  
होत असलेल्या आत्महत्या 

  

(५९) *  ५३६४३   श्री.राधािृष्ट् ि विखे-पाटील (शशडी), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), 
श्री.अ्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेिी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.विजय िडटे्टीिार (रम्हपूरी), 
श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लातूर ग्रामीि), श्री.बाळासाहेब र्थोरात (सांगमनेर), प्रा.िषाव 
गायििाड (धारािी), श्री.िसांतराि चव्हाि (नायगाांि), श्री.सुभाष उफव  पांडडतशेठ 
पाटील (अशलबाग), श्री.धयैवशील पाटील (पेि), श्री.राजेश टोपे (घनसािांगी), 
श्री.रािाजगजीतशसांह पाटील (उ्मानाबाद) :   सन्माननीय पनुिवसन ि मदत 
िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) मराठवाड्यात दषुकाळ वाढत असल्यामुळे नापपकी व किमबािारीपणाला 
कीं ्ाळून १ िानेवारी २०१६ ते ७ मे २०१६ या कालाविीत शतेक-याींनी आत्महत्या 
केलेल्या ३९२ प्रकरणाींपैकी तब्बल ११७ प्रकरणे अद्यापही शासनाकड े प्रलींत्रबत 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच औरींगाबाद जिल्हयात गेल्या तीन वषामत २०० शेतकऱयाींनी आत्महत्या 
केल्या असून शसल्लोड तालुक्यात सवामधिक शेतकऱयाींनी आत्महत्या केल्याचे माहे 
मे २०१६ मध्ये वा त् यादरम् यान ननदशमनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) तसेच, पराींडा-भूम-वाशी (जि.उस्मानाबाद) या भागात २०१५-१६ या वषामत 
एकूण ६४ शेतकऱयाींनी खािगी सावकाराींच्या किम वसूलीच्या िाचामुळे 
आत्महत्त्या केल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त सवम प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकशीअींती आत्महत्या करणाऱया शेतकऱयाींच्या कु्ूींत्रबयाींना 
तातडीने मदत देण्याबाबत तसेच आत्महत्या रोखण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अींशत: खरे आहे. आत्महत्या केलेल्या एकुण ३९२ 
प्रकरणाींपैकी १८ प्रकरणात चौकशी प्रलींत्रबत आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) होय, चौकशी करण्यात आली आहे. 
(५) चौकशीअींती पात्र प्रकरणी शासन ननणमय क्र.एससीवाय-१२०५/प्र.क्र.१८९/म-७ 
ददनाींक २३.०१.२००६ अन्वये आत्महत्या करणाऱया शेतकऱयाींच्या कु्ुींबाला मदत 
देण्यात आली आहे. 
(६) प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

झाई-बोरीगाांि (ता.तलासरी, जज.पालघर) येरे्थ उच्च दाब िीजिादहनीच्या  
शॉटव सकिव टमुळे शेतिऱयाांच्या फळबागाांचे झालेले निुसान 

  

(६०) *  ६०३४२   श्री.पा्िल धनारे (डहाि)ू :   सन्माननीय ऊजाव मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) झाई -बोरीगाींव  (ता.तलासरी जि.पालघर) येथील ११ केव्ही उच्च दाबाच्या 
वीिवादहनीमुळे शॉ म् सककम ् होऊन आग लागल्याने केळीच्या बागेसह आींबा, 
नारळ व र्णस झाड ेिळून शेतकऱयाींचे लाखो रुपायाचे नुकसान झाले असल्याचे 
ददनाींक ५ मे, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास ननदशमनास आले आहे, हे खरे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीच्या  अनषुींगाने  शेतकऱयाींना नकुसान भरपाई देण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) होय. सदर अपघात दद. ०५/०५/२०१६ रोिी झालेला 
नसून दद. १९/०३/२०१६ रोिी झालेला आहे. 
(२) होय. सदर अपघाताची चौकशी पवद्युत ननरीक्षक, ननरीक्षण पवभाग-ठाणे १ 
या कायामलयामार्म त दद. २३/०३/२०१६ रोिी करण्यात आली आहे. 
(३) सींबींधित शेतकरी श्री. िनींिय दत्तात्रय राऊत याींना नकुसान देण्याबाबत 
पवद्युत ननरीक्षक, ननरीक्षण पवभाग क्र.१ ठाणे याींनी उप कायमकारी अशभयींता, 
महाराषर राज्य पवद्यतु पवतरण कीं पनी मींडळ डहाण ू उप पवभाग ता. डहाण,ू   
जि. पालघर याींना दद. २८/०३/२०१६ च्या पत्रान्वये कळपवले आहे.सींबींधिताींकडून 
आवचयक कागदपत्राींची पतूमता दद. ०५/०७/२०१६ रोिी झाली असून नुकसान 
भरपाई देण्याबाबत कायमवाही सुरू आहे. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

महावितरि िां पनीमध्ये समायोजन आिार िसुलीत झालेला गैरव्यिहार 
  

(६१) *  ५७५७२   श्री.सरदार ताराशसांह (मुलुांड), श्री.मिरांद जाधि-पाटील (िाई), 
श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा िळिा), श्री.रािाजगजीतशसांह पाटील (उ्मानाबाद), 
श्री.किसन िर्थोरे (मुरबाड), श्री.ददपि चव्हाि (फलटि), श्री.हसन मुश्रीफ 
(िागल), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाि), श्री.राधािृष्ट् ि विखे-पाटील (शशडी), 
श्री.जयांत पाटील (इ्लामपूर) :   सन्माननीय ऊजाव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
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(१) महापवतरण कीं पनी मध्ये वीि खरेदी खचामपेक्षा इींिन आकार अनेक प्ीने 
आकारुन समायोिन आकार वसुलीत गैरव्यवहार झाला असल्याचे माहे िून, 
२०१६ च्या पदहल्या आठवड्यात वा त्यादरम्यान ननदशमनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, गेल्यावषी ३.७० पैसे प्रनत यनुन् वीि खरेदीचा दर असून 
प्रत्यक्षात ३.६८ पैशाींनी वीि खरेदी करुन प्रत्येक यनुन्मागे ४७ पैशाप्रमाणे 
ग्राहकाींकडून िास्त वसुल केलेल्या ४३८६ को्ी रुपायाचा दहशोब शासनाने 
अद्यापी ददलेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, वीि खरेदी खचामपेक्षा इींिन आकार अनेक प्ीने आकारुन गेल्या 
दोन वषामत ७४८० को्ी िास्त आकारले गेले असल्याने या प्रकरणाची चौकशी 
करण्यात यावी अशी मागणी महाराषर वीि ग्राहक सींघ्नेचे अध्यक्ष याींनी केली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकशीच्या अनषुींगाने महाराषर वीि ग्राहक सींघ्नेने उपजस्थत 
केलेल्या मुद्दयाींबाबत तसेच या प्रकरणी दोषी असणाऱया सींबींधित 
अधिकाऱ याींपवरुध्द शासनाने  कोणती  कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
       महापवतरण कीं पनीने महाराषर पवद्यतु ननयामक आयोगाकड े बहुवषीय 
वीिदर याधचकेच्यावेळी ददलेला सन २०१५-१६ साठीचा वीि खरेदीचा प्रस्तापवत 
दर हा रु. ३.६८ प्रनत यनुन् गहृीत िरला होता. परींतु प्रत्यक्षातील वीि खरेदीचा 
दर अींदािे रु. ३.८० प्रनत यनुन्च्या आसपास आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
       महाराषर वीि ग्राहक सींघ्नेचे अध्यक्ष याींनी  िून, २०१६ मध्ये या 
प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी केल्याचे ननदशमनास  आले आहे. 
(४), (५) व (६)  प्रचन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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सोलापूर जजल््याचे जजल्हाधधिाऱ याांनी चुिीचा अहिाल सादर िेल्याबाबत 
  

(६२) *  ५३६४४   श्री.राधािृष्ट् ि विखे-पाटील (शशडी) :   सन्माननीय पनुिवसन 
ि मदत िायव मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१)  सोलापूर जिल््याचे जिल्हाधिकाऱयाींनी शेतकऱयाींच्या शेतातील उभी पपके 
चारा दाखवनू शासनाची केलेली ददशाभूल, उिनीच्या पाण्याचे ननयोिन करुन 
तेथील शतेकऱयाींना पाण्याचे योग्य वा्प करणे गरिेचे असताना तसे न करणे, 
जिल््यातील लोक पाण्याचा ्ँकर व चारा िावण्याची सातत्याने आग्रही मागणी 
करत असताना जिल्हाधिकारी याींनी अधिकाऱयाींना दमदा्ी करुन, चुकीचा 
अहवाल सादर करुन शासनाला खो्ी आकडवेारी सादर केल्याचे मा.पवरोिी 
पक्षनेता पविानसभा याींनी ददनाींक २२ मे, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास केलेल्या 
पाहणी दौऱयात ननदशमनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने  चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीअींती चुकीचा अहवाल सादर करणा-याींपवरुध्द व ददशाभूल 
करणारी मादहती देणाऱया जिल्हाधिकाऱयाींपवरुध्द शासनाने कोणती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत  ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रचन उद्् ावत नाही. 
(३) प्रचन उद्् ावत नाही. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

महाराष्ट्र विधानसभा 
________________________________________________________ 
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