
महाराष्ट्र विधानसभा 
पहहले अधधिेशन, २०१५ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

शुक्रिार, हदनाांि १३ माचच, २०१५ / फाल्गुन २२, १९३६ ( शिे ) 
  

(१) महसूल, पूनिचसन ि मदत िायच,  
भूिां प पुनिचसन, अल्पसांखयाांि वििास आणि 
औिाफ, िृषी आणि फलोत्पादन, पशुसांिधचन, 
दगु् धवििास ि मत् ् यव् यिसाय, राज्य उत्पादन 
शुल्ि मांत्री 

 

याांचे प्रभारी विभाग 

(८) पररिहन मांत्री 
(९) उर्ाच, निीन ि निीिरिीय उर्ाच मांत्री 

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

प्रश्नाांची एिूि सांखया - ८६ 
------------------------------- 

  
धुळे-सोलापूर राष्ट्रीय मागाचिर रि ि एस.टी.बस अपघातातील मतृाांच्या  

िारसाांना ि र्खमीांना आधथचि मदत िरण्याबाबत 
  

(१) *  ११६४५   डॉ.सतीश (अण्िासाहेब) पाटील (एरांडोल), श्री.अजर्त पिार (बारामती), 
श्री.राहूल मोटे (पराांडा), श्री.सुरेश लाड (िर्चत), श्री.जर्तेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा), श्री.अिधूत 
तटिरे (श्रीिधचन), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.हदलीप िळस-ेपाटील (आांबेगाि), श्री.राहुल 
र्गताप (श्रीगोंदा), श्री.रािार्गर्ीतससांह पाटील (उ्मानाबाद), श्री.भा्िर र्ाधि (गुहागर), 
श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्री.हनुमांत डोळस (माळसशरस), श्री.हदलीप सोपल (बाशी) :   
सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) धुळे-सोलापूर राषरीय मागाावर चोराखळी नजीकच्या  वळण रस्त्यावर रक व एस.्ी.बस 
समोरासमोर येऊन माहे जानेवारी, २०१४ च्या दसूऱ्या सप्ताहात झालेल्या अपघातात ४ जण 
ठार तर २१ जण गींभीर जखमी झाल्याची घ्ना घडली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त घ्नेची शासनामार्ा त चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तदनुसार मतृाींच्या कु्ूींबबयाींना तसेच जखमीींना 
आर्थाक मदत करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. हदिािर राित े: (१) हे अींशतः खरे आहे. 
     ददनाींक ०९.०१.२०१५ रोजी सोलापूर ववभागातील तळुजापूर आगाराची बस क्र.एम.एच.-
१४- बी्ी २१६४ ही चोराखळी पासून २ कक.मी. वर आली असता ववरुध् द ददशेने येणा-या 
मालरक क्र. आरजे-०७ जीए-४१२४ ने बसला समोरुन धडक ददली व अपघात झाला. सदर 
अपघातात ४  राज् य पिरवहन ्रववासी व एक राज् य पिरवहन चालक अस ेएकूण ५ जण मतृ व 
२१ राज् य पिरवहन ्रववासी जखमी झाले. 
(२) व (३) सदर अपघाताची पोलीस स्त ्ेशन, येरमाळा याींनी चौकशी केली असून या चौकशीत 
सदर अपघातास मालरक चालकास जबाबदार धरले आहे. पोलीसाींनी रक चालकाववरुध् द गुन् हा 
रजजस्त ्र क्र.९/१५ नसुार भा.दीं.वव. कलम ३०४ (अ), २७९, ३३७, ३३८ व १८४ या कलमान् वये 
गुन् हा दाखल केलेला आहे. या अपघाताची रा.प. खा् यान े केलेल् या चौकशीत देखील सदर 
अपघातास रक चालक जबाबदार असल् याच ेषनष पन् न झाले आहे. 
     अपघातग्रस्त त ५ मतृाींपैकी ३ मतृाींचे नातेवाईकाींना रा.प.महामींडळातरे् षनयमानसुार 
्रव् येकी १०,०००/- ्रवमाणे एकूण रुपये ३०,०००/- ता् कालीक मदत देण् यात आली. १ मतृाच े
नातेवाईकाींनी आर्थाक ता् कालीक मदत घेण् यास नकार ददला. तसेच २१ जखमीींपैकी १६ जखमी 
्रववाशाींना ्रव् येकी रुपये १,०००/- व १ ्रववाशास रुपये ५००/-  असे एकूण १६,५००/- असे एकीं दर 
रुपये ४६,५००/- ची आर्थाक ता् कालीक मदत देण् यात आली आहे. तसेच अपघात नकुसान 
भरपाईसाठीच े ‘पी’ र्ॉमा देण् यात आले. १ रा.प. ्रववाशी अपघात स्त थळावरुन परस्त पर षनघून 
गेल् याने ् यास आर्थाक ता् कालीक मदत देता आली नाही. २ जखमी रा.प. ्रववाशाींनी आर्थाक 
ता् कालीक मदत घेण् यास नकार ददला. उवािरत १ गींभीर जखमी रा.प. ्रववासी दवाखान् यात 
दाखल होऊन वैद्यकीय उपचार घेत असल् यान े् यास आर्थाक ता् कालीक मदत देण् यात येत 
आहे. 
     सदर अपघातात मतृ झालेले रा.प. कामर्गरीवरील चालक कामगार नकुसान भरपाई 
कायदा १९२३ नुसार अपघात नकुसान भरपाई पात्र असल् यान े ् याींच े वारसदारास धनादेश 
क्र.२५२६०७, ददनाींक ६.२.२०१५ नुसार रुपये ५,८९,८००/- ची रक् कम नुकसान भरपाईसाठी अदा 
करण् यात आलेली आहे. 
     अद्यापपयतं कोण् याही मतृाच् या वारसदाराकडून ‘पी’ र्ॉमाद्वारे रा.प. महामींडळाकड े
अपघात नकुसान भरपाईची मागणी करण् यात आलेली नाही. मात्र, १ जखमी रा.प. ्रववाशाकडून 
‘पी’ र्ॉमाद्वारे अपघात नुकसान भरपाईची मागणी करण् यात आलेली असून ् यावर कायावाही 
करण् यात येत आहे. एका मतृाच् या वारसदाराने उस्त मानाबाद को्ाात एमएसीपी क्र. १५/१५ 
नुसान १.५० को्ीचा (दीड को्ी) दावा दाखल केलेला आहे. 
(४) ्रवश् न उद्् ावत  नाही. 

----------------- 
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मागील ७ िषाचत िें द्र शासनािडून विविध योर्नाांसाठी प्राप्त झालेल्या ननधीपिैी साडतेीन 
हर्ार िोटी रूपयाांचा ननधी अखधचचत राहहल्याबाबत 

  

(२) *  ६६२७   श्री.पराग िार् े (ससन्नर), श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबूर), श्री.दत्तात्रय भरिे 
(इांदापूर), श्री.हनुमांत डोळस (माळसशरस), श्री.सुननल राऊत (विक्रोळी), श्री.सांर्य पोतनीस 
(िसलना), श्री.सशरीषदादा चौधरी (अमळनेर), श्री.किशोर पाटील (पाचोरा), श्री.छगन भरु्बळ 
(येिला), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.जर्तेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा), 
श्री.तुिाराम िाते (अनुशजततनगर), श्री.जर्तेंद्र आव्हाड (मुांरा ा िळिा), श्री.बाबुराि पाचिे 
(सशरुर), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.उन्मेश पाटील (चाळीसगाि), श्री.नानार्ी शामिुळे 
(चांद्रपूर) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दठींबक ससींचनापासून पाणलो् ववकासापयतं जवळपास १८ योजनाींसाठी कें द्र शासनाकडून 
राज् याला गेल् या ७ वर्ाात ४ हजार ९४० को्ी रुपये समळाले व ् यापैकी केवळ ३ हजार ५६७ 
को्ी राज् य शासनान ेखचा केलेला नाही हे नकुतेच षनदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, भडगाींव  व पाचोरा (जज.जळगाींव) तालुक्यातील १४५० शेतकरी सन २०१२-२०१३ 
वर्ाात राषरीय दठबक ससींचन योजनेतून अनुदानासाठी पात्र ठरले होते ्यापैकी ६५१ शेतकऱ्याींना 
अनुदानाची रक्कम अद्यापपावेतो समळाले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या्रवकरणी शासनाने अर्धक चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल् यास, चौकशीत काय आढळून आले व ्यानुसार या्रवकरणी जबबादार असणाऱ्या 
सींबींर्धताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) नाही. दठबक ससींचन, वसुींधरा पाणलो् ववकास यींत्रणा व पाणलो् 
के्षत्र ववकास कायाक्रमाींतगात गेल् या सात वर्ाात कें द्र शासनाकडून एकूण रु. ४९३६.१६ को्ी 
षनधी ्रवाप् त झाला असनु ् यापैकी रु. ४६३८.९८ को्ी षनधी खचा झालेला आहे. 
(२), (३) व (४) सन २०१२-१३ या वर्ाातील पाचोरा व भडगाव तालुक् यातील रु. ७.४७ को्ी 
एवढ्या रकमेच े २४३८ ्रवस्त ताव ्रवलींबबत होत.े सदर ्रवस्त ताव षनकाली काढण् यासाठी रु. ५.५९ 
को्ी एवढा षनधी उपलब् ध करुन देण् यात आला आहे. उवारीत षनधी उपलब् ध करुन देण् याची 
कायावाही सुरु आहे. 
     सन २०१२-१३ या वर्ाासाठी कें द्र शासनाकडून ्रवाप् त झालेला षनधी सन २०११-१२ या 
वर्ाातील ्रवलींबबत ्रवस्त तावासाठी वापरण् यात आल् याने सन २०१२-१३ या वर्ाातील ्रवकरणाींसाठी 
षनधी उपलब् ध होऊ शकला नाही. ् यामळेु सन २०१२-१३ मध् ये शतेक-याींना अनुदानाची रक् कम 
देता आली नाही. सबब यासाठी कोणीही अर्धकारी जबाबदार नाहीत. ् यामुळे कारवाईचा ्रवश् न 
उद्् ावत  नाही. 
(५) ्रवश् न उद्् ावत  नाही. 

----------------- 
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आत्महत्या िरिाऱ्या शेतिऱ्याांच्या िुटूांबबयाांना शासिीय मदतीसाठी अपात्र ठरविल्याबाबत 

(३) *  ५३१९   श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.विर्य िडटे्टीिार 
(रा म्हपूरी), श्री.पतांगराि िदम (पलूस िडगेाांि), अॅड.यशोमती ठािूर (सोनाििे) (नतिसा), 
श्री.अब् दलु सत्तार (ससल्लोड), श्री.सुरेश धानोरिर (िरोरा), श्री.समीर िुिािार (हहांगिघाट) :   
सन्माननीय पुनिचसन ि मदत िायच मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर जजल््यात माहे नोव्हेंबर, २०१५ मध्ये आ्मह्या केलेल्या ९ शेतकऱ्याींपैकी र्क्त 
एकाच कु्ूींबाला शासनाने मदतीसाठी पात्र ठरववले असल्याच े माहे डडसेंबर, २०१४ मध्ये वा 
्यासुमारास षनदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच वधाा जजल् ्यातील शतेक-याींच्या आ् मह् या ्रवकरणा सींदभाात १८ पैकी केवळ ११ 
्रवकरणे पात्र ठरववण् यात आल् याच े माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा ्या दरम् यान षनदशानास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास,उक्त ्रवकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, सततची नावपकी, कजाबाजारीपणा ककीं वा कजा मागण्याचा बँकेचा तगादा यान े
त्रस्तत झालेल्या उवािरत कु्ूींबाला मदत देण्याबाबत तसेच शेतकऱ्याींची आ् मह् या रोखण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायावाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत  ? 
 

श्री. एिनाथराि खडस े : (१) नागपूर जजल् ्यात नोव् हेंबर, २०१४ या मदहन् यात एकूण ०६ 
शेतकरी आ् मह् या ्रवरकण े षनदशानास आली आहेत. यापकैी ०१ ्रवकरण शासकीय 
षनकर्ानुसार पात्र ठरले असून ०२ ्रवकरणे अपात्र ठरली आहेत. उवािरत ०३ ्रवकरणे 
षनणायाकरीता ्रवलींबबत आहेत. 
(२) व (३) वधाा जजल् ्यातील १८ शेतकरी आ् मह् या ्रवकरणाींपकैी ११ ्रवकरणे पात्र ठरली 
असून ०२ ्रवकरणे अपात्र ठरली आहेत. उवािरत ०५ ्रवकरणाींची रे्रचौकशी करण् यात येवून 
् यापैकी ०४ ्रवकरणे पात्र ठरली असून ०१ ्रवकरण अपात्र ठरले आहे. 
(४) शेतकरी आ् मह् ये पात्र ्रवकरणी मयत शेतक-याच् या कु्ुींबबयास रु. १.०० लक्ष इतकी मदत 
देण् यात येत.े 
शेतक-याींच् या आ् मह् या रोखण् यासाठी शासन षनणाय दद. १९.१२.२००५ अन् वये शेतक-याींना 
कजााची पुनबांधणी,  सावकारी कजााच े षनयमन, स्त वयींसहा्यता ग्ामार्ा त कजा वा्प, शेती 
सींलग् न व् यवसायाला चालना सेंदद्रय शेती सींलग् न व् यवसायाला चालना सेंदद्रय शेती तींत्र्ान 
असभयान, ववदभा पाणलो् समशन इ् यादी उपाययोजना तभूात करण् यात आल् या आहेत. तसेच 
शासन षनणाय दद. २८.०४.२०१४ अन् वये ् याींना आधुषनक शतेीववर्यक ्रवसशक्षण देणे, ् याींचे 
समुपदेशन करणे / ्रवबोधन करणे, तणावमुक् ती कायाक्रम आयोजजत करणे, कें द्र / राज् य 
शासनाच् या सोयी सवलतीींबाबतची मादहती अवगत करुन ् याींचा लाभ जास्त तीत जास्त त शेतक-
याींना होईल याबाबत कायावाही करणे, इ् यादी उपाययोजना अींतभूात करण् यात आल् या आहेत. 
(५) ्रवश् न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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मराठिाड्यातील ५५१ शेतिऱ्याांनी िेलेल्या आत्महत्या 
  

(४) *  ५७८७   श्री.अब् दलु सत्तार (ससल्लोड), श्री.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.त्र्यांबिराि 
सभसे (लातूर ग्रामीि), श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.विर्य िडटे्टीिार (रा म्हपूरी), श्री.रमेश 
िदम (मोहोळ), श्री.राहुल र्गताप (श्रीगोंदा), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.जर्तेंद्र आव् हाड 
(मुांरा ा िळिा), श्री.बसिरार् पाटील (औसा), श्रीमती सांगीता ठोंबरे (िेर्), श्री.रािार्गर्ीतससांह 
पाटील (उ्मानाबाद), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.रार्ेश टोपे (घनसािांगी), श्री.सुरेश लाड 
(िर्चत), डॉ.सतीश (अण्िासाहेब) पाटील (एरांडोल), अॅड.यशोमती ठािूर (सोनाििे) (नतिसा), 
श्री.नसीम खान (चाांहदिली), श्री.सुरेश गोरे (खेड आळांदी), श्री.सदा सरिििर (माहहम), 
श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.र्यांत पाटील (इ्लामपूर), श्री.बच्चू िड े (अचलपूर), 
श्री.राधािृष्ट् ि विख-ेपाटील (सशडी), श्री.बालार्ी कििीिर (अांबरनाथ), श्री.शसशिाांत सशांदे 
(िोरेगाि), श्री.भा्िर र्ाधि (गुहागर), श्री.अननल बोंड े (मोशी) श्री.छगन भुर्बळ (येिला), 
श्री.हनुमांत डोळस (माळसशरस), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.सुरेश 
धानोरिर (िरोरा), श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली) :   सन्माननीय पुनिचसन ि मदत िायच मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मराठवाड्यात झालेली गारपी्, अवकाळी पाऊस, कमी ्रवमाणात पडलेला पाऊस तसेच 
नावपकीमुळे कजाबाजारी झालेल् या आठही जजल् ्यातील तब् बल ५५१ शेतकऱ्याींनी  आ्मह् या 
केल् याच ेमाहे जानेवारी,२०१५ मध्ये वा ्यादरम्यान षनदशानास आले, हे खरे आहे काय,   
(२) असल्यास, उक्त ्रवकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,                         
(३) असल् यास, ददवसेंददवस वाढत असलेल् या शेतक-याींच् या आ् मह् या रोखण् याबाबत तसेच 
आ् मह् या केलेल् या शेतक-याच् या कु्ूींबाला आर्थाक मदत समळण् याबात शासनाने कोणती 
तातडीची कायावाही केली वा करण् यात येत आहे,  
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. एिनाथराि खडस े: (१) व (२) होय. औरींगाबाद ववभागात सन २०१४ या वर्ाात (जानेवारी 
ते डडसेंबर) एकूण ५७४ शेतकरी आ् मह् या ्रवकरणे षनदशानास आली असून ् यापैकी 
चौकशीअींती पात्र ठरलेल् या ४२९ ्रवकरणी वारसदाराींना ्रव् येकी रु.१.०० लक्ष इतकी मदत देण् यात 
आली आहे. १४३ ्रवकरणे आपात्र ठरली असून उवारीत ०२ ्रवकरणाींची चौकशी सुरु आहे. 
(३) शेतकरी आ् मह् या पात्र ्रवकरणी मयत शतेक-याच् या कु्ूींबबयास रु.१.०० लक्ष रक् कम 
देण् यात येत.े तसेच आ् मह् या रोखण् यासाठी उपाययोजना राबववण् यात येत आहेत. 
(४) ्रवश् न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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राज्य उत्पादन शुल्ि विभागातील िमचचाऱ्याांनी लाच घेतल्याबाबत 
  

(५) *  ९६३४   श्री.विर्य औटी (पारनेर) :   सन्माननीय राज् य उत् पादन शुल् ि मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे येथील राज्य उ्पादन शुल्काच्या गुन््यात जप्त केलेले वाहन परत देण्यासाठी 
दु् यम षनिरक्षक बाळासाहेब पा्ील, पोलीस सशपाई मधकुर राठोड व खाजगी व्यक्ती रामदास 
कदम याींना २३ हजाराींची लाच घेताना अ्क केल्याच े ददनाींक २५ जानेवारी, २०१५ रोजी वा 
्या समुारास षनदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने या ्रवकरणाची चौकशी केली आहे काय, 
(३) चौकशीत काय आढळून आले व ्यानुसार सींबींर्धताींववरुध्द काय कारवाई करण्यात आली 
आहे वा येत आहे, 
(४) नसल्यास,ववलींबाची कारणे काय आहेत  ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) , (२) व (३) 
    ठाणे येथील राज् य उ् पादन शुल् काच् या गुन् ्यात जप् त केलेले वाहन परत देण् यासाठी 
बाळासाहेब पा्ील, दु् यम षनरीक्षक व मधुकर राठोड, जवान व खाजगी इसम रामदास कदम 
याींनी रु. २३, ००० /- इतक् या लाचेची रक् कम स्त वीकारण् याचे मान् य करुन एकमेकाींना सहा्य 
केयाची बाब षनदशानास आल् यान े् याींच् याववरुध् द लाचलुचपत ्रवषतबींधक अर्धषनयम, १९८८ चे 
कलम ७, १२, १३ (१) (ड) सह १३ (२) ्रवमाणे गुन् हा नद द क्र. II १/२०१५ अन् वये दद. 
२२.०१.२०१५ रोजी गुूून् हा दाखल केला असून री.ी.बाळासाहेब पा्ील, दु् यम षनरीक्षक व 
री.ी.मधकुर राठोड, जवान याींना दद. २३.०२.२०१५ च् या आदेशान् वये षनलींबबत करण् यात आले 
आहे. 
(४) ्रवश् न उद्् ावत  नाही. 

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

नागभीड तालुतयात (जर्.चांद्रपूर) आयनच ओरची होत असलेली ओव्हरलोड िाहतिु 
  

(६) *  ५४८७   श्री.विर्य िडटे्टीिार (रा म्हपूरी), अॅड.यशोमती ठािूर (सोनाििे) (नतिसा), 
श्रीमती ननमचला गावित (इगतपूरी) :   सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) चींद्रपूर जजल््यातील नागभीड तालुक् यात ददनाींक ५ जून, २०१४ रोजी आयना ओरची 
ओव्हरलोड वाहतूक केली जात असताींना चींद्रपूरच्या मो्र वाहतकू षनरीक्षकाींन े पाच रकवर 
कारवाई करुन तीन रक मालकाकडून दींड वसूल करुन िरतसर कारवाई केली परींत ू ्यापकैी 
एम.एच. ४० वाय ७८४ व एम.एच. ४० वाय ९८४ या क्रमाींकाचे दोन रक कोण्याही ्रवकारच े
दींड वसूल न करता व कोण्याही ्रवकारची कारवाई न करता आर्थाक व्यवहारातून मो्र 
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वाहतूक षनरीक्षकान ेसदर दोन्ही रक सोडून ददले असल्याची  मादहती ददनाींक १३ जानेवारी, 
२०१५ च्या समुारास षनदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या  ्रवकरणाची मादहती माहे डडसेंबर, २०१४ च्या सुमारास उप्रवादेसशक पिरवहन 
अर्धकाऱ्याींना होताच र्क्त सदर रक मालकाकडून दींडाची रक्कम वसूल करण्याचे आदेश ददले 
परींतू या  ्रवकरणामध्ये गैर्रवकार करणाऱ्या मो्ार वाहतकू षनरीक्षकाींवर कोण्याही ्रवकारची 
कारवाई करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या सींपुणा ्रवकरणाची राज्य शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीअींती जबाबदार अर्धकाऱ्याींवर कोणती कारवाई करण्यात आली आहे वा 
करण्यात येणार आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची  कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हदिािर राित े: (१) हे खरे आहे. 

चींद्रपूर जजल् ्यातील नागभीड तालुक् यात ददनाींक ०५ जनू, २०१४ रोजी ् यावेळी 
कायारत असलेल् या वायुवेग पथकाद्वारे २०१४ रोजी ् यावेळी कायारत असलेल् या वायुवेग 
पथकाद्वारे ५ वाहनाींवर क्षमतेपके्षा जास्त त वाहतूक व इतर गुन् हे असल् याचे आढळल् याने 
अ्कावून ठेवण् याची कायावाही करण् यात आली होती. ् यापैकी ३ रक मालकाींकडून िरतसर 
करण् यात आली होती. ् यापकैी ३ रक मालकाींकडून िरतसर कायावाही करुन वसूली करण् यात 
आली. उवारीत २ वाहन े एम.एच.४०-वाय-७८४ व एम.एच. ४०-वाय-९८४ ही वाहन े
सोडववण् यासींबींधी एकच वाहन मालक असल् याने वाहने सोडववण् यासींबींधी एकच वाहन मालक 
असल् यान े ददनाींक ०८.०६.२०१४ व ददनाींक ११.०६.२०१४ रोजी िरतसर अजा करुन आर्थाक 
पिरजस्तथती बरोबर नसल् याने ्रवकरण न् यायालयात दाखल करावे असा ववनींती अजा वाहन मालक 
याींनी उप ्रवादेसशक पिरवहन अर्धकारी,  चींद्रपूर येथ े सादर केला. ् यावर मो्ार वाहन 
षनरीक्षक याींनी व ख्ला ववभाग शाखेतील विरष ठ सलवपक याींनी वाहन सोड ण् यासींबींधी कायावाही 
केली. 
(२) हे खरे नाही. 

सदर ्रवकरणाची मादहती उप ्रवादेसशक पिरवहन अर्धकारी, चींद्रपूर याींना झाल् यानींतर 
् याींच े कायाालयाकडून मो्ार वाहन मालकाकडून तडजोड शुल् काची वसुली करण् यात आली. 
तसेच सदर ्रवकरणी त् कालीन विरष ठ सलवपक व मो्ार वाहन षनरीक्षक याींना ्ापन े देऊन 
याींच् याकडून खुलासे घेण् यात आले आहेत. सदर ्रवकरणाची शासनास मादहती झाल् यानींतर 
सींबींर्धताींवर कडक कारवाई करुन कायावाहीचा अहवाल एक मदहन् याच् या आत शासनास सादर 
करण् याचे आदेश देण् यात आलेले आहेत. 
(३), (४) व (५) ्रवश् न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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बोइचसर (ता.जर्.पालघर) येथील सशगाि र् त्यािर बिेायदेशीर  

इमारतीच ेबाांधिाम सुरु असल्याबाबत 
  

(७) *  १२३४८   श्री.शाांताराम मोरे (सभिांडी ग्रामीि) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  बोइासर (ता.जज.पालघर) येथील सशगाव रस्यावर सुमारे ६ गुींठे एवढया स रकारी 
भूखींडाच् या सव् हे नीं ९२ वर अषतक्रमण करुन इमारतीचे बेकायदेशीर बाींधकाम केले जात 
असल् याच ेमाहे डडसेंबर, २०१४ मध्ये वा ् यासमुारास षनदशानास आले  आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, तेथील स्त थाषनक नागिरकाींनी लेखी तक्रार करुनदेखील ् याकड ेसींबींर्धत मींडळ 
अर्धकारी, तहससलदार याींनी दलुाक्ष केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, अनर्धकृत बाींधकाम करणाऱ्याींकड े दलुाक्ष करुन  पाठीशी घालणाऱ्या 
सींबींर्धताींवर  शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडस े: (१) मौज ेबोईसर ता. पालघर येथील स.नीं. ९२ व स.नीं. १७६/६ प् लॉ् 
नीं. ६५ या शासकीय जसमनीलगत स.नीं.३४ ही खाजगी मालकीची जमीन आहे. या के्षत्रात सुरु 
असलेले बाींधकाम नेमक् या कोण् या जसमनीवर सुरु आहे हे सकृतदशानी स्त पष ् होत नसल् यान े
सदर जसमनीींच् या हदी ी उपर्धक्षक भूमी असभलेख, पालघर याींचेकडून षनजश्चत करुन घेण् यात येत 
आहेत. दरम् यान बाींधकामाच ेसींदभाात सींबर्धताींवर महाराष र जमीन महसलू अर्धषनयम १९६६ 
च् या तरतुदीनुसार डडसेंबर २०१४ मध् ये नो्ीस बजावण् यात आली आहे. 
(२) असे षनदशानास आले नाही. 
(३) व (४) ्रवश् न उद्् ावत नाही. 

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

महात्मा फुले िृषी विद्यापीठ, राहुरीमधील नोिर भरतीत झालेला गैरव्यिहार 
  

(८) *  ११२७८   श्री.उल्हास पाटील (सशरोळ), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.असमन पटेल 
(मुांबादेिी) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अहमदनगर जजल् हयातील राहुरी येथील महा् मा रु्ले कृर्ी ववद्यापीठात झालेल् या ततृीय व 
चतुथा रेी.णीच् या कमाचा-याच् या भरतीत मोयाया ्रवमाणावर गैरव् यवहार झाल् याचे माहे नोव् हेंबर, 
२०१४ मध् ये षनदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या ्रवकरणी तातडीने  चौकशी करण् यात यावी अशी सवा पक्षीय लोकव्रव तषनधीनी 
शासनाकड ेमाहे डडसेंबर, २०१४ मध् ये मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, या ्रवकरणी चौकशीत काय आढळून आले व ् यानरु्ींगाने पुढे कोणती कायावाही 
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केली आहे, 
(४) या ्रवकरणाची अदयापही चौकशी केली नसल् यास ववलींबाची कारणे काय ? 

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) नाही. 
(२) नाही. 
(३) ्रवश् न उद्् ावत नाही. 
(४) ्रवश् न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
राज्य सहिारी दधु महासांघ मयाच.महानांद, मुांबई या सां्थेत िोटयिधी रूपयाांचा  

अपहार िरिा-या महानांदच् या सांचालिाांची चौिशी िरण्याबाबत 

(९) *  ८४७०   श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर), श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार हहल), 
श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.योगेश हटळेिर (हडपसर), श्री.र्गदीश मुळीि (िडगाि शहर), 
श्री.सभमराि तापिीर (खडििासला), श्री.प्रशाांत बांब (गांगापूर), श्री.सांदीपानराि भुमरे (पैठि), 
श्री.विनायिराि र्ाधि-पाटील (अहमदपूर), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाच), श्री.बाबुराि पाचिे 
(सशरुर), श्री.सुननल प्रभ ू(हदांडोशी), श्री.सुभाष साबन े(देगलूर), श्री.अतुल भातखळिर (िाांहदिली 
पूिच), श्री.चांद्रिाांत सोनििे (चोपडा), श्री.प्रिाश सुिे (मागाठािे), श्री.सरदार ताराससांह (मलुुांड), 
श्री.अ् लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.विर्य औटी (पारनेर), श्री.विर्य िडटे्टीिार (रा म्हपूरी), 
श्री.रुपेश म् हात्र े(सभिांडी पूिच), श्री.सदा सरिििर (माहहम), श्री.सुरेश हाळिििर (इचलिरांर्ी), 
श्री.हररष वपांपळे (मुनत चर्ापूर), श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), डॉ.अननल बोंड े(मोशी), श्री.रार् पुरोहहत 
(िुलाबा) :   सन्माननीय दगु् धवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईत महानींद दगु्धशाळेत कोट्यावधी रुपयाींचा अपहार करणा-या सींचालकाींची चौकशी 
करण्याच े आदेश राज्य शासनान े ददनाींक १९ जानेवारी, २०१५ रोजी वा ्या सुमारासददले 
आहेत, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, सदर आदेशाच्या अींमलबजावणीची चौकशी करण्यात आली आहे काय, सदर 
चौकशीत काय आढळून आले आहे व ्यानुसार भ्रष्ाचार करणा-या सींचालकाींवर शासन 
कोणती कारवाई करणार आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ? 

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) महाराष र राज् य सहकारी दधू महासींघ मयाा. महानींद गोरेगाव 
(पूवा) याींच ेसन २००९-१० व सन २०१०-११ या कालावधीच् या लेखापरीक्षणामधील आके्षपाींबाबत 
सहषनबींधक, सहकारी सींस्त था (दगु् ध) याींनी महाराष र राज् य सहकारी सींस्त था अर्धषनयम १९६० च े
कलम ८३ अींतगात चौकशी करण् याचे आदेश दद. ०५/०१/२०१४ रोजी षनगासमत केले आहेत. 
(२) सहषनबींधक, सहकारी सींस्त था (दगु् ध) याींनी दद. ०५/०१/२०१४ रोजी चौकशी करण् याचे आदेश 
षनगासमत केले असनू चौकशी सुरु आहे. 
(३) ्रवश् न उदभवत नाही. 

----------------- 
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अल्पसांखयाांि विद्यार्थयाांच्या सांगिि साक्षरतेसाठी सुमारे २७ लाख  
रुपये मांर्ूर ननधीचा िापर िेला नसल्याबाबत 

(१०) *  ५७२३   श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्री.पराग अळििी (विलेपाले) :   
सन्माननीय शालेय सशक्षि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  अल्पसींखयाींक ववद्यार्थयांच्या सींगणक साक्षरतेसाठी सन २०१३ मध्ये सुमारे २७ लाख 
रुपये षनधी मींजूर केला परींत ु राज्य शासनान े वारींवार मुींबई महानगरपासलकेकड े पत्रव्यवहार 
करुनही सशक्षण खा्याने वर्ाभरात षनधीचा वापर केला नसल्याच ेमाहे जानेवारी, २०१५ च्या 
दरम्यान षनदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीच्या अनुर्ींगाने षनधीचा वापर न करणाऱ्या सींबींर्धताींवर कोणती कारवाई 
करण्यात आली आहे वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद तािड े: (१) होय. 
(२) नाही. 
(३), (४) व (५) सवा सशक्षा असभयाींनातगात मुींबई महानगरपासलकेच् या १२ उदूा शाळाींमध् ये 
सींगणक ्रवयोगशाळा षनसमातीसाठी सन २०१३ मध् ये २७.१२ लक्ष इतका षनधी उपलब् ध करुन 
ददला होता. त थावप, दर कराराची यादी जानेवारी, २०१४ मध् ये उपलब् ध झाली असनू ् यानसुार 
रे्ब्रुवारी, २०१४ मध् ये ववववध सींस्त थाींकडून दरपत्रके मागववण् यात आली असून ् यास अद्याप 
महानगरपासलकेन े मान् यता ददलेली नाही. सन २०१५-१६ मध् ये ्रव् येक शाळेला सींगणक 
्रवयोगशाळा इीं्रने्सदहत देण् याचा षनयोजन आहे. 

----------------- 
पुिे जर्ल् ्यात पुनिचसनाच ेबनािट दाखले तयार िरुन दव ड ि सशरुर तालुत यातील सुमारे ९०० 

एिर र्मीन धरिग्र् त नसलेल् या व् यत तीांना िाटप झाल् याचा प्रिार 

(११) *  ५२७७   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), अॅड.यशोमती ठािूर (सोनाििे) (नतिसा), श्री.असमन 
पटेल (मुांबादेिी), श्री.विर्य िडटे्टीिार (रा म्हपूरी), श्री.गिपतराि देशमुख (साांगोला), श्री.योगेश 
हटळेिर (हडपसर), श्री.र्गदीश मळुीि (िडगाि शहर), श्री.सभमराि तापिीर (खडििासला) :   
सन्माननीय पुनिचसन ि मदत िायच मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) पुणे जजल् ्यात पुनवासनाचे बोगस दाखले तयार करुन दव ड व सशरुर तालुक् यातील समुारे 
९०० एकर जमीन धरणग्रस्त त नसलेल् या व् यक् तीींना वा्प झाल् याचा ्रवकार माहे जानेवारी, २०१५ 
मध्ये वा ्यादरम्यान षनदशानास आला, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, सदरहू ्रवकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल् यास, उपरोक् त ्रवकरणी दोर्ी आढळून येणा-या सींबींर्धत अर्धकारी / कमाचारी याींचेवर 
काय कारवाई करण् यात आली आहे वा येणार आहे, 
(४)  नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथराि खडसे : (१) हे अींशतः खरे आहे. 
असा ्रवकार जानेवारी, २०१५ वा ् या दरम् यान षनदशानास आलेला नाही तथावप दव ड 
तालुक् यातील ७७३ हेक् ्र जमीन वा्पाबाबत हा ्रवकार सन १९९७ ते २००० च े दरम् यान 
झाल् याचे ददसुन येते आ ण सन २००० चे दरम् यान षनदशानास आला आहे. 
(२) होय, सदरहू ्रवकरणी बनाव् सही व सशक् क्यासह पयाायी जमीन वा्पाच ेआदेश केलेले 
्रवकरणाींचा शोध घेऊन ् यापैकी सींशयास्त पद असल् याचे षनदशानास आलेल् या ्रवकरणाींची मादहती 
उपववभागीय अर्धकारी, बारामती याींना जजल् हार्धकारी, पुणे याींचेकड ेसादर केली होती. ् यापैकी 
९६ ्रवकरणाींची रे्रतपासणी करुन अींषतम कायावाही करुन ३३० एकर जमीन सरकार जमा 
केलेली आहे. उवारीत ्रवकरणाींत रे्रतपासणी करुन सुनावणीची कायावाही सुरु आहे. 
(३) दोर्ी अर्धकारी व कमाचारी याींच े ववरुध् द र्ौजदारी गुन् हा दाखल करुन षनलींबनाची 
कायावाही करणेत आली आहे. 
(४) ्रवश् न उदभवत नाही. 

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

लाांर्ा (जर्.रत्नाधगरी) तालुतयातील पुनस महसूल मांडळातील आांबा  
बागायतदाराांना नुिसान भरपाई समळण्याबाबत 

(१२) *  ९३६८   श्री.रार्न साळिी (रार्ापूर), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.रार् पुरोहहत 
(िुलाबा), श्री.समीर िुिािार (हहांगिघाट), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.बाबुराि पाचिे 
(सशरुर) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  लाींजा तालुक् यातील काही आींबा बागायदाराींना गेल् यावर्अ अषतउष णतेमुळे आींबा र्ळवपकाची 
मोयाया ्रवमाणात गळती झाल् यान े लाखो रुपयाींच े आर्थाक नकुसान झालेल् या र्ळवपक ववमा 
योजनेतील सहभागामुळे नुकसान भरपाई समळाली मात्र पुनस महसूल मींडळातील १० हून 
अर्धक गावातील शेतकरी व आींबा बागायतदाराींना अद्यापही या नकुसान भरपाईपासून वींर्चत 
रादहल् याचे नुकतचे माहे जानेवारी, २०१५ मध् ये वा ् या सुमारास षनदशानास आले हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल् यास, याबाबत शासनान ेसखोल चौकशी केली आहे काय, ् यात काय आढळून आले, 
(३) तद्नुसार उक् त नुकसानभरपाई ता् काळ देण् याबाबत शासन स्त तरावर कोणती कायावाही 
केली आहे वा येत आहे, 
(४) नसल् यास,ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) हे खरे आहे. 
(२) हवामानावर आधािरत र्ळवपक ववमा योजनेच् या ववमा ्रवमाणकानुसार व स्त वयींचसलत 
हवामान कें द्रावर नद द झालेल् या आकडवेारीनसुार सन २०१३-१४ मध् ये लाींजा तालकु् यातील पुनस 
महसूल मींडळातील आींबा या र्ळवपकास नुकसान भरपाई देय होत नाही. 
(३) व (४) ्रवश् न उदभवत नाही. 

----------------- 
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सोलापूर जर्ल्हयाची रब्बीचा जर्ल्हा अशी नोंद असल्यामुळे  

खरीप पीि नुिसान भरपाई समळत नसल्याबाबत 
  

(१३) *  १०५६४   श्री.बबनराि सशांदे (माढा), श्री.प्रदीप नाईि (किनिट), श्री.जर्तेंद्र आव् हाड 
(मुांरा ा िळिा), श्री.रमशे िदम (मोहोळ) :   सन्माननीय पुनिचसन ि मदत िायच मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यात सन २०१४-२०१५ मध् ये पुरेसा पाऊस नसल् यामळेु नकुसान झालेल् या वपकाींसाठी 
शासनान े तब् बल ४ हजार ८०३ को्ी रूपयाींचा षनधी मींजूर केला आहे,  मात्र सोलापूर हा 
रब् बीचा जजल् हा अशी नद द केल् यान ेजजल् हयात खरीप वपकाींच ेनुकसान होऊनही नकुसान भरपाई 
समळाली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उक् त ्रवकरणी शासनामार्ा त चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल् यास,  चौकशीच े षनष कर्ा काय आहेत, ् यानुसार सोलापरू जजल् हयात खरीप वपकाींच े
नुकसान झालेल् या शेतक-याींना खरीप वपकाींच् या नुकसानीची रक् कम देण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायावाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२) व (३) वपक पैसेवारी पध् दतीच् या ्रवचसलत षनयम / तरतुदी 
या नसुार खरीप व रब् बी अशी दोन् ही वपके घेणा-या गावाींमध् ये लागवडी खालील एकूण 
वपकाच् या २/३ ककीं वा ् यापेक्षा जास्त त के्षत्र हे खरीप असल् यास रब् बी हींगामाची वा् न पाहता 
पैसेवारी जाहीर करण् यात येते. सोलापूर जजल् ्यातील खरीप लागवडीची एकूण लागवडीलायक 
के्षत्राशी ्क् केवारी १४.०५% इतकी आहे. तद्नुसार जजल् ्याची खरीप हींगामाची पैसेवारी षनरींक 
आलेली असल् याने शासनाने खरीप २०१४ हींगामातील बाधीत शेतक-याींना मींजुर केलेल् या षनधीत 
सदर जजल् ्याचा समावेश करण् यात आलेला नाही. 
(४) ्रवश् न उद्् ावत नाही. 

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

बीड जर्ल् ्यामध् ये अनिे हठिािी अिैध िाळू उपसा ि डोंगर 
 फोडीचे प्रिार मोठया प्रमािात सुरु असल्याबाबत 

(१४) *  ८३२७   श्रीमती सांगीता ठोंबरे (िेर्) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बीड जजल् ्यामध् ये अनके दठकाणी अवैध वाळू उपसा व डद गर र्ोडीच े ्रवकार मोठया 
्रवमाणात सुरु आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर वाळू माकर्याींना सींबींर्धत ववभागाचे काही अर्धकारी मदत करत आहेत 
तर काही अर्धका-याींवर वारींवार हल् ले होत असल् याच े माहे जानेवारी, २०१५  च्या दसु-या 



13 

आठवडयात षनदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, मदत करणाऱ्या अर्धका-याींमुळेच डद गर र्ोडी आ ण वाळू उपसा करणा-या वाळू 
माकर्याींचे ्रवमाण ददवसेंददवस वाढत असल् याने पयाावरणाचा ्रवचींड ्रवमाणात -हास होत आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, सदर ्रवकरणी  चौकशी करण् यात आली आहे  काय, 
(५) असल् यास, चौकशीत काय षनष पन् न झाले आहे, 
(६) असल् यास, ् यानुसार वाळू तस्त कराींना मदत करणाऱ्या अर्धकारी तसेच वाळू तस्त करी 
करणा-याींवर  शासन कोणती  कारवाई करणार आहे  वा करण्यात येत आहे, 
(७) अद्याप कारवाई केली नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. एिनाथराि खडस े: (१), (२), (३), (४), (५) व (६) बीड जजल् ्यात अवधै गौण खषनज 
उ् खनन व वाहतूकीची काही ्रवकरणे ृषष ्ो् प् तीस आली आहेत, ही वस्त तुजस्तथती आहे. तथावप, 
गौण खषनजाच े अवैध उ् खनन व वाहतकू रोखण् यासाठी तालुका व जजल् हा स्त तरावर भरारी 
पथके गठीत करण् यात आलेली असुन, अशा भरारी पथकाींनी सन २०१४-२०१५ मध् ये केलेल् या 
तपासणीत ४६३ ्रवकरणाींत रुपये ७१,७९,१३८/- इतका दींड वसूल करण् यात आला आहे. माहे 
जानेवारी, २०१५ च् या दसु-या आठवड्यात तहससलदार माजलगाींव याींचेवर हल् ला झाला होता. 
सदर आरोपी ववरुध् द गुन् हा दाखल करुन, सींबींर्धतास अ्क करण् यात आली आहे. 
    वाळू माकर्याींना सींबींर्धत ववभागाचे अर्धकारी पाठीशी घातल असल् याचे षनदशानास आले 
नाही. 
(७) ्रवश् न उद्् ावत  नाही. 

----------------- 
मुांबई येथील विविध प्रिल् पा अांतगचत प्रिप्ल् पग्र् त झालेल् या रहहिाशाांचे पनुसचसना बाबत 

  

(१५) *  १०१२९   श्री.राधािृष्ट् ि विखे-पाटील (सशडी), श्री.प्रिाश फातपिेर (चेंबूर), 
श्री.बसिरार् पाटील (औसा), श्री.सुननल राऊत (विक्रोळी) :   सन्माननीय मुखयमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईत मेरो-मोनो रेल् व,े स्त कायवॉक, सलींक रोड आदी मह् ् वपूणा ्रवकल् पाींमुळे ववस्त थावपत 
झालेल् या ४० हजाराहून अर्धक लोकाींचे पनुवासन करण् यात आले परींत ू अजूनपयतं साडपेाच 
हजार ्रवकल् पग्रस्त त लोकाींच े पुनवसान झाले नसल् याचे माहे जानवेारी, २०१५ च् या सुमारास 
षनदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर ्रवकल् पातील साडपेाच हजार ्रवकल् पग्रस्त ताींचे पुनवासन करण् याबाबत 
शासनाकडून कोणती कायावाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(३)  नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

(उत्तर आले नाही.) 
----------------- 
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लातूर जर्ल् ्यात विर्ेच ेबबल अांदार्ीत ररडीांगनुसार देत असल्याबाबत. 

  

(१६) *  ११४३०   श्री.विनायिराि र्ाधि-पाटील (अहमदपूर) :   सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लातूर जजल् ्यात मोठया ्रवमाणावर ग्राहकाींवर ववजेच े बबल अींदाज िरडीींग घेवुन देण् यात 
आल् याचा ्रवकार जानेवारी २०१५ मध् ये षनदशानास आले, हे खरे आहे काय ? 
(२) असल् यास, महाववतरण कीं पनीींने सहा महीन् याींपूवअच बसववलेल् या नववन सम्र मध् ये दोर् 
षनमााण झाल् यान ेसम्र िरडीींगची नद द घेता येत नाही हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, दोर् पुणा सम्सा पुरववणा-या कीं पनीवर तसेच ही सम्सा खरेदी करणा-या 
अर्धका-याींवर शासन काय कारवाई करणार आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४)नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) नाही. 
(२) नाही. 
(३) ्रवश् न उद्् ावत नाही. 
(४) ्रवश् न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
राज् यातील यांत्रमागासह इतर औद्योधगि िीर् ग्राहिाांच् या िीर् दरातील सिलतीपोटी 

शासनािडून महावितरि िां पनीस देण् यात येिारे अनुदान बांद िेल् याबाबत 

(१७) *  ८५१९   श्री.सुरेश हाळिििर (इचलिरांर्ी) :   सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील यींत्रमागासह इतर औद्योर्गक वीज ग्राहकाींच् या वीज दरातील सवलतीपो्ी 
शासनाकडून महाववतरण कीं पनीस देण् यात येणारे अनुदान बींद केल् यामुळे वीजेच् या दरात माहे 
नोव् हेंबर, २०१४ पासून षतप् प् वाढ झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर दरवाढीमळेु राज् यातील लघ ु व मध् यम उद्योजक मोठया आर्थाक 
अडचणीत सापडल् यामुळे राज् यभरातून या वीज दरवाढीस ववरोध होत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल् यास, लोक्रवषतषनधी याींनी यींत्रमाग उद्योगास कृर्ी ्रवमाणेच सवलतीचा वीजदर लागू 
करण् याची मागणी शासनाकड ेमाहे जानेवारी, २०१५ मध् ये वा ्या दरम्यान केली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(४) असल् यास, उक् त मागणीबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली आहे वा करण् यात येत 
आहे, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) अींशतः खरे आहे. 
(२)होय. 
(३) होय. 
(४) याबाबत महाववतरण कीं पनीकडून असभ्रवाय मागवून घेण् यात आले आहेत. 
(५) ्रवश् न उद्् ावत नाही. 

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

डहािू येथील तलासरी तालुत यातील िडिली आहदिासीांना िाटप झालेल् या भूखांडापिैी 
मोत याच्या भूखांडाची िागदोपत्री अदलाबदल िेल्याबाबत 

  

(१८) *  ७५७०   श्री.पराग अळििी (विलेपाले), श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर), श्री.प्रशाांत 
बांब (गांगापूर), श्रीमती मोननिा रार्ळे (शेिगाांि - पाथडी) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) डहाणू येथील तलासरी तालकु् यातील वडवली येथील  आददवासीींना वा्प झालेल् या सव् हे 
नींबर १९१ या भूखींडापैकी मोक् याचा भखूींड कागदोपत्री बदल करुन ् या दठकाणी भूमाकर्याींनी 
बाींधकाम केल् याच ेषनदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, आददवासीींना वा्प झालेल् या भूखींडाची सींपूणा चौकशी करण् यात आली आहे 
काय, 
(३) असल् यास, चौकशीत काय आढळून आले आहे, व ्यानुसार सदर भूमाकर्याींवर शासनान े
कोणती कायावाही केली आहे वा करण्यात येत आहे,    
(४) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) अस ेषनदशानास आले नाही. 
(२), (३) व (४) ्रवश् न उदभवत नाही. 

----------------- 
गोदािरी नदीच्या पात्रात बेसमुार अिैध िाळू उपसा सुरू असल्याबाबत 

(१९) *  ११८७४   श्री.बसिरार् पाटील (औसा) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गोदावरी नदीच्या  पात्रात सरुू असलेल्या बेसुमार वाळू उपशामुळे औरींगाबाद जजल््यातील 
पैठण तालुक्यातील आपेगाव आ ण बीड जजल््यातील गेवराई तालुक्यातील कुरणवपींपरी या 
गावाींना जोडणारा पूल दद. ८ नोव्हेंबर, २०१४ रोजी खचून  पूलाला जागोजागी तड े गेल्यामळेु 
या दोन्ही तालुक्यातील सींपका  तु्ला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) गोदावरी नदीच्या पात्रात बेसुमार अवैध वाळू उपसा सुरू असतानाही महसूल ववभागाच े
अर्धकारी दलुाक्ष करीत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मागील अनेक वर्ाापासून गोदावरी नदीच्या पात्रात सुरू असलेल् या बेसमुार वाळू 
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उ्खननाला पिरणामकारकिर्या आळा घालण्याच्या ृषष्ीन े शासनान े कोणती कारवाई केली 
आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) असल्यास अद्यपी कारवाई करण्यात आली नसल्यास ्याची सवासाधारण कारणे काय 
आहेत ? 

(उत्तर आले नाही.) 
----------------- 

मु.देिघर (ता.म्हसळा, जर्.रायगड) येथे विनापरिाना डबर उत्खननाचे िाम सरुू असल्याबाबत 

(२०) *  १२०७५   श्री.अिधूत तटिरे (श्रीिधचन), श्री.रमशे िदम (मोहोळ), श्री.जर्तेंद्र आव् हाड 
(मुांरा ा िळिा) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मु.देवघर (ता.म्हसळा, जज.रायगड) येथे सव्हे नीं.३६ मध्ये ग्रामपींचायतीत व जजल्हार्धकारी 
रायगड याींची परवानगी नसतानाही अनर्धकृपणे मोयाया ्रवमाणात स्तर्ो् घडवून डबर 
उ्खननाच ेकाम गेले वर्ाभर चाल ूआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या डबर उ्खनन व स्तर्ो्ामुळे देवघर बौध्दवाडी व देवघर गावामध्ये मोयाया 
्रवमाणात घराींना हादरे बसून  तड ेगेले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या उ्खनना ववरूध्द ग्रामपींचायतीने आ ण ग्रामस्तथाींनी जजल्हार्धकारी रायगड, 
तहससलदार म्हसळा, पोलीस षनरीक्षक म्हसळा याींच्याकड े अनेकवेळा लेखी तक्रार करण्यात 
येऊनही कारवाई केली जात नाही, हे ही खरे आहे काय,, 
(४) असल्यास, या ्रवकरणी शासनान ेचौकशी करुन कोणती कायावाही केली आहे वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची सवासाधारण कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) मागील वर्ाभरात असे षनदशानास आले नाही. 
(२) सद्यजस्तथतीत ्रवश् नाधीन दठकाणी उ् खनन बींद असल् यान ेअशी बाब नाही. तथावप, मींडळ 
अर्धकारी म् हसळा याींनी पूवअ ददनाींक १३/१२/२०१२ रोजी केलेल् या चौकशीतील पींचनाम् यानसुार 
मौज ेदेवघर- बौध् दवाडी येथील तीन घराींना तड ेगेल् याच ेषनदशानास आले होते. 
(३) ग्रामपींचायत देवघर याींनी मौजे देवघर येथील सव ेनींबर ३६ मधील खाणीला ग्रामस्त थाींचा 
ववरोध असल् याबाबत ददनाींक १३/१२/२०११ रोजी ठराव केल् यानींतर, सदर दठकाणी उ् खननास 
परवानगी देण् यात आलेली नाही. 
(४) व (५) ्रवश् न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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इगतपुरी तहससल िायाचलयासाठी बाांधण् यात आलेल् या इमारतीच े 
िाम ही ननिृष्ट् ट दर्ाचच ेझाल् याबाबत 

  

(२१) *  ९१९८   श्रीमती सीमाताई हहरे (नासशि पजश्चम) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) इगतपुरी तहससल कायाालयासाठी बाींधण् यात आलेल् या इमारतीच े काम षनकृष ् दजााच े
झाल् याची बाब माहे जानेवारी २०१५ मध् ये उघडकीस आली हे खरे आहे काय. 
(२) असल् यास,  सदरहू इमारतीच ेकाम पुणा  होऊन देखील ती ववनावापर पडून आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, इमारतीचे काम करताींना चुकीची जागा षनवडली गेल् याचा   आरोप शासनावर 
केला जात आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, इमारतीचे षनकृष ्  कामाची शासनाने चौकशी केली काय व चौकशीत काय 
आढळून आले व ्या नुसार कोणती कायावाही करण्यात आली आहे वा करण्यात येत आहे , 
(५) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१),(२) व (३) अशा स्तवरुपाची बातमी काही वृ् तपत्रात ददनाींक २३ 
जानेवारी,२०१५ रोजी ्रवससध्द झाली होती. तथावप इगतपुरी तहससल कायाालयाच्या नववन 
इमारतीची जागा इगतपूरी व लगतच्या पिरसरात उपलब्ध असलेल्या जागेतून जजल्हार्धकारी, 
नासशक याींनी षनवडली आहे. सदर इमारतीच ेबाींधकाम भौषतकृषषट्या जरी पुणा झालेले असले 
तरी सदर इमारतीची कुीं पण सभींत, पथददव,े डाींबरी रस्तता व र्षनाचर इ्यादी कामे करावयाची 
आहेत. ्यामुळे सदर इमारतीचा ताबा सावाजषनक बाींधकाम ववभागाकडून अद्याप घेण्यात 
आला नाही. अशा पिरजस्तथतीत सदर इमारत जजल्हार्धकारी याींच्या ताब्यात येवूनही वापराववना 
पडून आहे अशी वस्ततुजस्तथती नाही. 
(४) व (५) ्रवश्न उद्् ावत नाही. 

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

तोंडिळी (ता.मालिि, जर्.ससांधुदगुच) या समुद्रकिनारी खाडीतून  
बेिायदेशीरररत्या िाळु उत्खनन होत असल्याबाबत 

  

(२२) *  ८४१७   श्री.असमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अ् लम 
शेख (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ससींधुदगुा जजल््यातील मालवण तालुक्यातील तद डवळी या समदु्रककनारी वसलेल्या गावातील 
खाडीतून मागील तीन वर्ाापासनू  बेकायदेशीरिर्या वाळू माकर्याींकडून वाळु उ्खनन व 
वाहतुक ्रवचींड ्रवमाणात होत असल्याचे माहे जानेवारी,२०१५ च्या सुमारास षनदशानास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रात्रीच्या वळेी अींधारात होणाऱ्या बेकायदा वाळु उ्खनन व वाहतकुीमळेु 
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अपघाताींना व चोरीच्या घ्नाींना आळा घालण्यासाठी तेथील ग्रामस्तथाींनी ददनाींक १२ 
जानेवारी,२०१५ च्या सुमारास जजल्हार्धकारी,ससींधुदगुा, तहससलदार, मालवण याींचकेड े लेखी 
तक्रार केलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अद्यापपयतं स्तथाषनक महसूल ्रवशासन व वाळू माकर्या याींच्या सींगनमतान े
एकाही वाळु माकर्याववरोधात कुठल्याही ्रवकारची कारवाई करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, बेकायदेशीरिर्या वाळु उ्खनन व वाहतुक केल्याने शासनाचे कोट्यावधी 
रुपयाींचे नुकसान करणाऱ्या वाळुमाकर्याींवर तसेच महसूल ्रवशासनाच्या अर्धकाऱ्याींवर शासनान े
कोणती कारवाई केली अथवा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) मालवण तालुक् यातील अवैध वाळू उ् खननाची काही ्रवकरणे 
ृषष ्ो् प् तीस आली आहेत, ही वस्त तुजस्तथती आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) व (४) मालवण तालुक् यात गौण खषनजाची अवधै उ् खनन व वाहतकू रोखण् यासाठी 
तहससलदार कायाालयाकडून मींडळस्त तरावर भरारी पथकाींची  षनयुक् ती करण् यात आली आहे. 
     सदर पथकाद्वारे मालवण तालुक् यात माचा, २०१४ पासून १२३ ्रवकरणाींत रुपये 
२३,३६,८८७/- इतका दींड वसूल करण् यात आला आहे. ् यापकैी, मौज े तद डवळी येथील 
्रवकरणाींमधील रुपये ३,५१,६००/-  इतक् या रकमेचाही समावेश आहे. 
      तहससलदार मालवण याींनी वाळू/रेतीच े अवैध उ् खनन करण् यासाठी वापरात येत 
असलेली मौज ेतद डवली येथील १ व इतर दठकाणी ३ अशा चार बो्ीींना ससल केले आहे. तसेच 
मौज ेदेवली, आींबेरी, मसुदे व धामापूर येथील ७२ रॅम् प षनकामी करण् यात आले आहेत. 
(५) ्रवश् न उद्् ावत  नाही. 

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

राज्यात सिच औद्योधगि ग्राहि ि तीनश ेयुननटच्या आतील  
घरगुती िीर् ग्राहिाांच ेिीर्दर िाढल्याबाबत 

(२३) *  ११७५१   श्री.अननल बाबर (खानापूर) :   सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात सवा औद्योर्गक ग्राहक व तीनशे युषन्च्या आतील घरगुती वीज ग्राहकाींचे 
वीजदर १ डडसेंबर २०१४ पासून वाढले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आणखी बारा ्क्के वीजदर वाढ करण्याचा ्रवस्तताव शासनाच्या ववचाराधीन 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याववरोधात राज्यभरात सींघर्ा करणाऱ्या ववववध सींघ्नाींनी व्यापक पिरर्द 
ददनाींक ३.२.२०१५ रोजी मुींबईतील आझाद मैदानाजवळील पत्रकार भवनात आयोजजत केली 
आहे,  हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, या सवा वीज दर वाढीस सदर पिरर्देत तीव्र ववरोध केला आहे,  हे ही खरे 
आहे काय, 
(५) असल्यास, यासींदभाात शासनाने कोण्या उपाययोजना केल्या आहेत वा करण्यात येत 
आहे, 
(६) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) अींशतः खरे आहे. 
(२) नाही. 
(३) होय. 
(४) होय. 
(५) ववद्युत अर्धषनयम २००३ मधील तरतुदीनुसार महाराष र ववद्युत षनयामक आयोगास 
राज् यातील ववतरण परवानाधारकाींच् या ग्राहकाींच े वीजदर षनश् चत करण् याच े अर्धकार ्रवदान 
करण् यात आलेले आहेत. एकूण महसूलाची गरज व ् या्रवमाणात वीजदर ठरवून समळावेत 
याकिरता महाराष र ववघुत षनयामक आयोग याींच् याकड े ववतरण कीं पनीतरे् ्रवस्त ताव सादर 
करण् यात येतो व सींपूणा षनयामक ्रवकक्रयेचा अवलींब करुन मा. आयोगातरे् वीज दरबाबत 
षनणाय घेण् यात येतो व ् यानुसारच ववतरण कीं पनीकडून वीज दराची आकारणी करण् यात येत.े 
महाववतरण कीं पनीकडून सुधारीत बहुवावर्ाक वीजदर याींर्चका दद.०३ रे्ब्रुवारी, २०१५ रोजी वीज 
आयोगाकड े सादर केली असून महाववतरणची एकूण महसुलातील तु् पहाता. अींदाज े ८ % 
इतकी दरवाढ ्रवस्त ताववत केली असून वीज दर आयोगाकडून षनजश्चत करण् यात येणार आहेत. 
(६) ्रवश् न उद्् ावत नाही. 

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

टेिेपार (जर्.भांडारा) उपसा ससांचन प्रिल् पाचे विद्युत बबल भरले नसल् यामुळे महावितरि 
िां पनीन ेऐन रब् बी हांगामाच् या तोंडािर िीर्पुरिठा खांडीत िेल्याबाबत 

(२४) *  ९७४३   श्री.रार्ेश िाशीिार (सािोली) :   सन्माननीय र्लसांपदा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भींडारा जजल् हयातील ्ेकेपार उपसा ससींचन ्रवकल् प मागील १६ वर्ांपासून सुरू असून या 
्रवकल् पामुळे पिरसरातील ४१ गावातील ६ हजार हेक् ्र शेती ओसलताखाली आली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल् यास, सुरळीत सरुू असलेल् या या ्रवकल् पाच े ववद्युत बबल भरले नसल् यामळेु माहे 
डडसेंबर, २०१४ दरम् यान महाववतरण कीं पनीकडून वीजपुरवठा खींडीत करण् यात आला आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, ऐन रब् बी हींगामाच् या तद डावर वीजपुरवठा खींडीत केल् यामुळे पिरसरातील 
शेतकरी उन् हाळी धानाच् या लागवडीला मुकला असल्याच े लक्षात घेता  वीजपुरवठा पूवावत सुरू 
करण् यासींबींधी काय उपाययोजना करण्यात येत आहे  
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीष महार्न : (१) होय 
(२) होय  
या ्रवकल् पाचे ववदयुत बील न भरल् यामुळे महाववतरण कीं पनीकडून दद. १३.१२.२०१४ रोजी वीज 
पुरवठा खींडीत करण् यात आला होता. 
(३) थकीत ववदयुत देयकाची अदायगी के्षत्रीय कायाालयाकडून ददनाींक २३.१२.२०१४ रोजी 
करण् यात आली व ववदयुत पुरवठा पूवावत सुरु करुन धान वपकाकिरता ससींचन कायाक्रम 
राबववण् यात येत आहे. 
(४) ्रवश् न उद्् ावत नाही. 

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

् िातांत्र्य सैननिाांच् या गोिा मुत ती सहिारी गहृननमाचि सां् थलेा पयाचयी र्ागा देण् याबाबत 
  

(२५) *  ७४९३   अॅड.आसशष शेलार (िाांदे्र पजश्चम) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) स्त वातींर्य य सैषनकाींच् या गोवा मुक् ती सहकारी गहृषनमााण सींस्त थलेा मूींबईतील मौज े वसोवा 
सी.्ी.एस.क्र १६१ लगतची खाडी जमीन असभन् यास भाग क्र. ७ क मधील भूखींड क्र. ५ ददनाींक 
१७/७/१९९८ रोजी मींजूर करण् यात आला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदरचा भूखींड सी.आर.झडे मुळे बार्धत झाल् यान ेसींस्त थेने पयाायी दसुरी जागा 
उपलब् ध करुन देण् यासाठी अजा केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, सदर स्त वातींर्य य सषैनकाींच् या सहकारी सींस्त थेला पयाायी भूखींड देण् याबाबत शासन 
स्त तरावर कोणती कायावाही केली जात आहे वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहे ? 

श्री. एिनाथराि खडस े : (१) स्त वातींर्य यसैषनकाींच् या गोवा मुक् ती सहकारी गहृषनमााण सींस्त थेला 
मौ.वसोवा, स.नीं. १६१ लगतची खाडी जमीन असभन् यास क्र. ७ क मधील भखूींड क्रमाींक ५ च े
६७५ चौ.मी. अर्धक रस्त ् याच ेअषतिरक् त च्ईक्षेत्र ३६० चौ.मी. असे एकूण १०३५ चौ.मी. के्षत्र 
शासन ्ापन, ददनाींक ७.७.१९९७ अन् वये व जजल् हार्धकारी, मुींबई उपनगर जजल् हा याींच ेआदेश 
ददनाींक १८.७.१९९८ अन् वये मींजूर करण् यात आले होते. 
(२) होय. 
(३) व (४) सहकारी गहृषनमााण सींस्त थाींना जमीन वा्प करण् याबाबतचे सुधािरत धोरण षनजश्चत 
करण् याची बाब शासनाच् या ववचाराधीन आहे. सदर धोरण षनजश्चत झाल् यानींतर सदर सींस्त थेच् या 
अजाासींदभाात उर्चत षनणाय घेण् यात येईल. 

----------------- 
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दीि, दमि ि गोिा या भागातनू उत् पादन शुल् ि चिुिून राज् यात आिण् यात येिारा मद्यसाठा 
  

(२६) *  ८७९१   श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार हहल), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाच) :   
सन्माननीय राज् य उत् पादन शुल् ि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  दीव, दमण, गोवा या भागातून मोयाया ्रवमाणात उ् पादन शुल् क चुकवून मद्यसाठा 
आणण् याचे ्रवकार सराासपणे सुरु आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच नकुतेच राज् य उ् पादन शुल् क ववभागान े केलेल् या कारवाईत सुमारे अडीच को्ी 
रुपयाींहून अर्धक मद्यसाठा जप् त करण् यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच उक् त ्रवकरणी सुमारे २ हजाराींहून अर्धक आरोपीींना अ्क करण् यात आली असून 
गुन् हे दाखल केले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे, ् यात काय आढळून आले, 
(५) तद्नुसार यास आळा बसण् याच् या ृषष ्ीन ेशासन स्त तरावर कोणती कारवाई केली आहे वा 
करण् यात येत आहे, 
(६) नसल् यास, ववलींबाची  कारणे काय आहेत ? 

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) दीव, दमण व गोवा या भागातून मोठया ्रवमाणात उ् पादन शुल् क 
चुकवून मद्यसाठा आणण् याच े्रवकार सराासपणे सुरु आहेत हे खरे नाही. तथावप दमण व गोवा 
या दठकाणाचे मद्याचे दर महाराष राच् या तुलनेत कमी असल् याने ् या दठकाणाहून काही 
्रवमाणात मद्यसाठा चोरुन आणण् याचे ्रवकार आढळून आले आहेत. 
(२), (३) व (४) राज् य उ् पादन शुल् क ववभागाच् या अर्धका-याींनी सतत कायावाही करुन माहे 
एव्रवल २०१४ ते माहे रे्ब्रुवारी २०१५ अखेर दमण व गोवा षनसमात मद्याशी षनगडीत ७८० गुन् हे 
नद द करुन ४३६ आरोपीींना अ्क केली तसेच गुन् ्यातील वाहन ेव अवैध मद्य असा सुमारे 
रुपये ३.७४ को्ी ककीं मतीचा मुदी ेमाल जप् त केला आहे. 
(५) सीमाभागात सात् यान े के्षत्रीय अर्धकारी व भरारी पथकाचे अर्धका-यामार्ा त गस्त त 
घालण् यात येते व सींशयीत वाहनाींची तपासणी करण् यात येते.तसेच सीमा तपासणी नाके 
उभारुन ् याद्वारे अवैध वाहतुकीवर षनयींत्रण समळववण् याची कायावाही करण् यात येते. 
(६) ्रवश् न उदभवत नाही. 

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

रामटेि-पारसशिनी (जर्.नागपूर) पररसरातील शतेि-याांना िृषी  
विभागािडून िळेेिर खत पूरिठा होत नसल् याबाबत 

  

(२७) *  ९५३५   श्री.डड मल्लीिार्ूचन रेड्डी (रामटेि) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राम्ेक - पारसशवनी येथील शेतक-याींना कृवर् ववभागाकडून परुववण् यात येत असलेले खत 
वेळेवर समळत नसल् यान े ् याींना खाजगी दकुानाींमधून अर्धक भावान े ववकत य याव े लागत 
असल् याच ेमाहे जानेवारी, २०१५ च् या समुारास षनदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या खाजगी दकुानदाराींकडून शेतक-याींची र्सवणूक केली जात आहे हे खरे आहे 
काय, 
(३) असल् यास, कृवर् ववभागाकडून पुरववण् यात येत असलेले खत वळेेवर न समळण्याची करणे 
काय आहेत, 
(४) तसेच या सींदभाात शेतकत-याींना पुरववण् यात येत असलेले खत वेळेवर न देणारे तसेच 
खाजगी दकुानाींमधून अर्धक भावाने  खत देणारे दकुारनदार यासवा बाबतीत जबाबदार असणा-
याींवर  कोणती कारवाई केली वा करण् यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) खताींचा पुरवठा वेळेवर व पुरेशा ्रवमाणात करण् यात आलेला आहे. 
(४) ्रवश् न उद्् ावत नाही. 
(५) ्रवश् न उद्् ावत नाही. 

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

औांढा नागनाथ (जर्.हहांगोली) तालतु यातील सातबारािरुन देि् थान, ईदगाह  
सां् थान याांची नािे अनधधिृतपिे िगळयात आल्याबाबत 

  

(२८) *  ५६४८   श्री.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अब् दलु सत्तार (ससल्लोड), श्री.असमन पटेल 
(मुांबादेिी) :   सन्माननीय महसलू मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) औींढा नागनाथ (जज.दहींगोली) तालुक् यातील नालेगाव ग् क्र.१९, आसेगाव सव े
नीं.१६,१७८,१७९,१८ औींढा नागनाथ, तपावेन सवे नीं.३१,३५,५६ पेरजाबाई ग् नीं.३१,३२,३३, 
र्चींचोली ग् क्र.४१,४२,४३,४४,१०५,१०७,१०८,१२३, ्ाकळगव् हाण, गाींगलवाडी अशा ८ गावाींत 
ईनामी व देवस्त थानची ४०० वर जसमन असून या जसमनीवर खाजगी व् यक् तीींनी अनार्धकृत 
ताबा घेऊन सातबारावरुन देवस्त थान, ईदगाह सींस्त थान याींची नावे गायब करण् यात आली 
असल् याच ेमाहे जानेवारी, २०१५ रोजी वा ् यासुमारास उघडकीस आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उपरोक् त ्रवकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल् यास, चौकशीअींती जसमनी गायब करणा-या सींबींर्धत अर्धकारी /कमाचारी याींचेवर 
काय कारवाई करण् यात आली आहे वा येत आहे, 
(४) अद्याप याबाबत कोणतीच कायावाही करण् यात आली नसल् यास, ् याची सवासाधारण कारणे 
काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथराि खडसे : (१) व (२) ्रवश् नाधीन ्रवकरणी ्रवाप् त तक्रारी तसेच सींबींर्धत जसमनीच े
असभलेख याींची पडताळणी करुन  सखोल चौकशी अहवाल शासनास सादर करण् याबाबत 
जजल् हार्धकारी,दहींगोली व जजल् हार्धकारी, परभणी याींना षनदेश देण् यात आले आहेत. 
(३) व (४) जजल् हार्धकारी, दहींगोली व जजल् हार्धकारी, परभणी याींचे चौकशी अहवाल ्रवाप् त 
झाल् यानींतर पुढील कायावाही करण् यात येईल. 

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

सातारा जर्ल् ्यातील स्याद्रीच् या पठारािर पिन उर्ाच प्रिल् पाांनी  
ग्रामपांचायतीांना समळिारा िर थिविला असल्याबाबत 

  

(२९) *  १०१९३   श्री.शांभुरार् देसाई (पाटि) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सातारा जजल् ्यातील स्याद्रीच् या पठारावर मोयाया ्रवमाणात पवनउजाा ्रवकल् पाींनी 
अपाआपले ्रवकल् प उभारले असून जजल् ्यातील ग्रामपींचायतीच् या हदी ीत तब् बल १६४४ 
पवनचक् क्या उभारल् याची नद द झाली असनू उभारलेल् या पवनचक् की कीं पन् याींनी सुमारे ३० को्ी 
४५ लक्ष रुपयाींचा ग्रामपींचायतीींना समळाणारा कर थकववला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, ज् या ग्रामपींचायतीींच् या हदी ीत  कीं पन् यानी पवनचक् क्या उभारल् या आहेत ् या 
पवनचक् की कीं पनीने तातडीने ् याचा होणारा कर सींबींर्धत ग्रामपींचायतीकड े भरणे राज् य 
शासनाने बींधनकारक केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, राज् य शासनाच् या धोरणानुसार सींबींर्धत ग्रामपींचायतीनी या थकलेल् या कराींची 
मागणी सींबींर्धत पवनचक् की ्रवकल् पाकड े करुनही सींबींर्धत कीं पन् या ग्रामपींचायतीींना कर देत 
नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, राज् य शासनाने याबाबत चौकशी केली आहे काय, चौकशी नुसार राज् य शासन 
सदरचा थकेलेला कर वसूल करणेसींबींधी कोणता षनणाय घेणार, आहे वा घेण्यात येणार आहे 
(५) असल् यास, चौकशी न करण् याची व षनणाय न घेण् याची सवासाधारण कारणे काय आहेत ? 
  

(उत्तर आले नाही.) 
----------------- 

  
अिोला जर्ल् ्यातील बनािट बबयािे पूरवििा-या  
िां पनीिड ेपून् हा नव् यान ेपरिाना हदल् याबाबत 

  

(३०) *  ६००६   श्री.छगन भरु्बळ (येिला), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.हसन मशु्रीफ 
(िागल), श्री.जर्तेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
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(१) अकोला जजल् ्यातील बनाव्  बबयाणे पुरववणा-या एका कीं पनीला अवय या दोन मदहन् यात 
पुन् हा परवाना देण् यात आल् याची बाब माहे डडसेंबर, २०१४ च् या शेव्च् या  सप् ताहात षनदशानास 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, ददनाींक १९ जनू, २०१४ रोजी दगुाा इींडस्तरीज अकोला या कीं पनीमध् ये सोयाबीन 
इ. वपकाींचे अ्रवमाणीत बबयाणे ्रवमा णत असल् याचे ्ॅग लावून पॅकीींग करताना पकडल् यामळेु 
गुणव् ता षनयींत्रण ववभागाने गुन् हे दाखल केलेले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, ्रवश् न भाग (१) व (२) बाबत शासनामार्ा त चौकशी करण् यात आली आहे काय, 
(४) असल् यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नुसार शासनामार्ा त कोणती कारवाई केली 
वा करण् यात येत आहे,  
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) हे खरे नाही. 
    मे.इींडो अॅग्रो जजने्ीक् स ससड्स, देवास (म.्रव) ही बबयाणे उ् पादक कीं पनी मध् य ्रवदेशातील 
असल् यान े व सदर कीं पनीस महाराष रामध् ये परवाना नसल् यान े सदर कीं पनीला पुन् हा परवाना 
बहाल करण् याचा ्रवश् न उद्् ावत  नाही. 
(२) होय. 
(३) होय. 
(४) मे.इींडो अॅग्रो जजने्ीक् स ससड्स, देवास मध् य ्रवदेश या कीं पनीच् या सोयाबीनच् या बबयाण् याींवर 
मे. दगुाा अॅग्रो इींडस्त रीज, आको् जज.अकोला येथ ेअवैधिर् या ्रवकक्रया करण् यात येत असल् याच े
आढळून आल् यान ेत ेजप् त करुन ५ आरोपीींववरुध् द गु.नो.क्र. १०६/२०१४ अन् वये आको् पोलीस 
ठाण् यात र्ौजदारी गुन् हा दाखल करण् यात आलेला आहे. २ आरोपीींना अ्क करण् यात आलेली 
असून ३ आरोपीींना माननीय न् यायालयाने अ्कपूवा जामीन मींजूर केलेला आहे. पुढील तपास 
सुरु आहे. 
(५) ्रवश् न उद्् ावत  नाही. 

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

गोिळिोट िदम बौध्दिाडी (ता.धचपळूि, जर्.रत्नाधगरी ) येथील र्लुै २००५ मधील अनतिषृ्ट्टी 
ि पूर यामुळे बाधीत झालेल्या २७ िुटुांबाच ेिायम्िरूपी पुनिचसन दसुऱ्या र्ागेत िरण् याबाबत 
  

(३१) *  १२४३१   श्री.सदानांद चव्हाि (धचपळूि) :   सन्माननीय पुनिचसन ि मदत िायच 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गोवळको् कदम बौध्दवाडी (ता.र्चपळूण, जज.र्नार्गरी) येथील जुलै २००५ मधील 
अषतवषृ्ी व पूर यामुळे बाधीत झालेल्या २७ कु्ुींबाच े पुनवासन शासकीय जागेत षनजश्चत 
करण्यात आले होत ेपरींत ुसदर जागा डद गर उताराची असल्यान ेस्तथाषनकाींचा या पूनवासनाला 
ववरोध असल्यामळेु ्यापैकी १५ कु्ुींबाच ेकायमस्तवरूपी पुनवासन दसुऱ्या जागेत करव् याबाबतचा 
्रवस्तताव यापूवअच कायस्तवरूपी र्नार्गरी याींचेकड ेमींजूरीसाठी सादर आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर ्रवस्ततावाबाबत अद्याप कोणतीही कायावाही न झाल्यामुळे सदर 
आप्तीबाधीत कु्ुींबामध्ये नाराजी असून ्याींनी आींदोलनाचा इशारा ददलेला आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, स्तथाषनक लोक्रवषतषनधीनी याबाबत त्कालीन मदत व पुनवासन मींत्री याींना 
वारींवार षनवेदन देऊन ववनींती केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, तदनुर्ींगाने कोणती कायावाही केली आहे वा करण् यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२) व (३) होय. 
(४) पूनवासनासाठी स्त थाषनकाींच े ववनींतीनुसार सव् हे क्रमाींक १२७ ची ददनाींक २४/१२/२०१४ रोजी 
्रव् यक्ष स्त थळ पाहणी करणेत आली. सदर जागा सी.आर. झडे मध् ये असल् यान ेपयाायी जागेची 
पाहणी कायावाही सुरु आहे. 
(५) ्रवश् न उदभवत नाही. 

----------------- 
 नोंदिी ि मुद्राांि विभाग, हिेली क्र.२ (ता.हिेली, जर्.पुिे) येथील मशीनची चोरी झाल् याबाबत 

(३२) *  ९७०८   श्री.विर्य िाळे (सशिार्ीनगर), श्री.योगेश हटळेिर (हडपसर), श्री.र्गदीश 
मुळीि (िडगाि शेरी), श्री.सभमराि तापिीर (खडििासला) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नद दणी व मुद्राींक ववभाग, हवेली क्र.२ (ता.हवेली, जज.पुणे) येथनू सन २००५ मध् ये चोरीस 
गेलेल् या ७ को्ी ७७ लाख मुद्राींक सशल् लक असलेल् या रकिककीं ग मशीनचा शोध अद्याप लागला 
नसल् याची बाब माहे जानेवारी, २००५ मध् ये वा ् या दरम् यान षनदशानास आली, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल् यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(३) असल् यास, चौकशीत काय षनष पन् न झाले व ्यानसूार दोर्ी असणाींऱ्यानवर काय कारवाई 
करण् यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. एिनाथराि खडस े : (१) होय, हे खरे आहे. परींत ु सदर रँकिकीींग मशीनमध् ये सशल् लक 
असलेली रक् कम रु. ६.७६९५ को्ी एवढी आहे. 
(२) व (३) होय. स्त वारगे् पोलीस स्त ्ेशन, पुणे येथे गुन् हा नद दववण् यात आला असून, कर्यााद 
खरी असल् याच ेपरींत ुआरोपी समळाला नसून आरोपी समळताच पढेु तपास चाल ू केला जाईल, 
असा अहवाल देण् यात आला आहे. तसेच सदर ्रवकरणी चौकशी करुन सींबींधीत अर्धकारी याींना 
षनलींबबत करण् यात आले असून जबाबदार असणा-या व् यक् तीींवर ववभागीय चौकशी ्रवस्त ताववत 
करण् यात आली आहे. 
(४) ्रवश् न उदभवत नाही. 

----------------- 
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भांडारा ि िासशम जर्ल्हयातील शतेि-याांना निुसान भरपाई वितरीत झाली नसल् याबाबत 

  

(३३) *  ८८२२   श्री.रामचांद्र अिसरे (भांडारा), श्री.र्यांत पाटील (इ्लामपूर), श्री.जर्तेंद्र 
आव् हाड (मुांरा ा िळिा), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.रार्ेंद्र पाटिी (िारांर्ा) :   सन्माननीय 
पुनिचसन ि मदत िायच मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भींडारा जजल् हयात सन २०१३-२०१४ मधील अषतवषृ ्ीमुळे धान उ् पादकाींसाठी जाहीर केलेली 
नुकसान भरपाईपासून शेतकरी वींर्चत असल् याच ेषनदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, वासशम जजल् हयात ददनाींक ३१ डडसेंबर, २०१४ ते जानेवारी २०१५ या कालावधीत 
झालेल् या अवकाळी पावसामुळे घरासह शेतीवपकाींच े मोठया ्रवमाणात नुकसान झाले ् यावेळी 
ता् कालीन मखु यमींत्री, उपमुख यमींत्री याींनी स्तवत: पाहणी करुन व पींचनाम े होऊन सुध् दा 
अद्यापपयतं शेतक-याींना मोबदला समळालेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, सदर ्रवकरणी चौकशी केली आहे काय, 
(४)  असल् यास,  शेतक-याींना तातडीने मोबदला देण् याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली 
वा  करण् यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) हे अींशतः खरे आहे. 
(२), (३) व (४) हे खरे आहे. 
षनधी ्रवाप् त करुन घेण् यासाठी पुरवणी मागणी सादर करण् यात आली आहे. 
(५) ्रवश् न उदभवत नाही. 

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

मुांबई - अहमदाबाद महामागाचच् या रूां दीिरि ि चौपदरीिरि िरण्यासाठी सांपादीत र्समनीचा 
मोबदला अद्याप शतेिऱ्याांना हदला गेला नसल्याबाबत 

(३४) *  ५८८९   प्रा.िषाच गायििाड (धारािी), श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी), अॅड.यशोमती ठािूर 
(सोनाििे) (नतिसा), श्री.नसीम खान (चाांहदिली), श्री.हहतेंद्र ठािूर (िसई), श्री.क्षक्षतीर् ठािूर 
(नालासोपारा), श्री.विलास तरे (बोईसर) : सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) मुींबई -अहमदाबाद महामागााच् या रूीं दीकरण व चौपदरीकरण करण् यासाठी  सींपादन करण् यात 
आलेल् या जसमनीचा आददवासी शेतक-याींना मोबदला अद्यापपयतं समळाले नसल् याने १२ 
गावातील शेकडो आददवासी नाराज असल् याने आददवासी पुनवासन आींदोलन ससमतीतरे् 
स्त वातींर्य यसैषनक, षनवृ्  त तहससलदार रा.वव.भुस्त कु्े याींच् या नेतृ्  वाखाली ् याींनी तीव्र आींदोलन 
केले असल् याचे माहे जानेवारी, २०१५ रोजी वा ् या सुमारास षनदशानास आले, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल् यास, उपरोक् त ्रवकरणी अनके वर्ाापासून मोबदला समळववण् यासाठी राष रीय महामागा 
्रवार्धकरण व उपववभागीय अर्धकारी डहाणू याींच् याकड े लेखी तक्रार व अनके वेळा आींदोलन 
करूनसुध् दा दखल घेतली नसल् याचे आढळून आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, याबाबत शासनाने िरतसर चौकशी केली असता आददवासीींना जसमनीचा 
मोबदला तातडीने देण् याबाबत शासनाने काय कायावाही केली आहे वा करण् यात येणार आहे, 
(४) नसल् यास,ववलींबाची सवासाधारण कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) अींशतः खरे आहे. 
    आददवासी पुनवासन आींदोलन ससमतीने ्रवथम दद. १८ म,े २०१२ रोजी व नींतर रे्ब्रुवारी, 
२०१४ मध् ये आींदोलन केले होते. 
(२) हे खरे नाही. 
     आददवासी पनुवासन आींदोलन ससमती याींचशेी वेळोवेळी चचाा करण् यात येऊन ् याींनी 
उपजस्तथत केलेल् या शींकाींच े षनरसन जजल् हार्धकारी, पालघर, ठाणे, उपववभागीय अर्धकारी, 
डहाणू, व् यवस्त थापक (ताींबत्रक) भारतीय राष रीय महामागा ्रवार्धकरण, पी.आय.यु., सुरत 
(एक् स्रवेसवे) याींचेकडून करणेत आले आहे. 
(३) उप ववभागीय अर्धकारी, डहाणू याींच ेअध् यक्षतखेालील दद. १६.६.२०१२ रोजीच् या बैठकीस 
तहससलदार, पालघर, ससमतीच े ्रवषतषनधी व ्रवार्धकरणाचे ्रवषतषनधी उपजस्तथत होते. ् यावेळी 
४१ खातेदाराींनी सादर केलेल् या अजााची तपासणी करण् यात येऊन ्रवाप् त असभलेखानुसार सदर 
४१ खातेदाराींना मोबदला देण् यात आल् याचे व् यवस्त थापक (ताींबत्रक), भारतीय राष रीय महामागा 
्रवार्धकरण, पी.आय.य.ु सुरत याींनी ् याींच् या अहवालात नमूद केलेले आहे. भूधारकाशी याबाबत 
सींवाद साधून सहापदरीकरणाच े काम जवळ - जवळ पूणा करण् यात आले आहे. तसेच या 
भागातील सहा पदरीकरणाींच् या षनवाड्याच ेवा्पही बहुताींशी पूणा करण् यात आलेले आहे. 
(४) ्रवश् न उद्् ावत  नाही. 

----------------- 
अििाळी पाऊस ि गारपीट ग्र् त शेति-याांना अद्याप  

नुिसान भरपाई समळालेली नसल् याबाबत 
  

(३५) *  ७२४२   श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.जर्तेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा), श्रीमती 
सांध् यादेिी देसाई-िुपेिर (चांदगड), श्री.भा्िर र्ाधि (गुहागर), श्री.र्यांत पाटील (इ्लामपूर), 
श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.हदलीप िळस-ेपाटील (आांबेगाि), श्री.हनुमांत डोळस (माळसशरस), 
श्री.राहुल र्गताप (श्रीगोंदा), श्री.अिधूत तटिरे (श्रीिधचन), श्री.सुरेश लाड (िर्चत), श्री.मिरांद 
र्ाधि-पाटील (िाई), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.बबनराि सशांदे (माढा), श्री.प्रदीप नाईि 
(किनिट), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.सुननल प्रभू (हदांडोशी), श्री.अब् दलु सत्तार (ससल्लोड), 
श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अ् लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.अननल बाबर (खानापूर), 
श्री.सभुाष साबन े (हदांडोशी), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर-मांगळिेढा), श्री.हदपि चव्हाि 
(फलटि) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) माहे डडसेंबर २०१४ मध्ये राज्यात अवकाळी पाऊस व गारपी्ीने नकुसान झालेल्या 
शेतकऱ्याींना २६ जानेवारी २०१५ पयतं ्याींच्या वपकाींच्या नुकसानी पो्ी भरपाईची रक्कम जमा 
करण्याच ेआदेश सरकारन े देवूनही सोलापूर जजल्हयातील साींगोला, मींगळवेढा या तालुक्यातील 
शेतकऱ्याींच्या ज्वारीच ेनकुसान होवूनही आजतागायात  नुकसान भरपाई देण्यात आलेली नाही 
हे खरे आहे काय, 
(२) गडदहींग्लज तालुक्यातील (जज.कोल्हापूर) माहे एव्रवल व म े २०१३ मध्ये अवेळी पाऊस 
गारपी् यामुळे नुकसान झालेल्या ५२ शतेकऱ्याींच्या नकुसानीचा ्रवस्तताव पाठवून माहे डडसेंबर 
२०१४ अखेर नकुसान भरपाई रक्कम समळाली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) साींगली, समरज शहरासह साींगली जजल् हयात ददनाींक १ व २ जानेवारी, २०१५ रोजी 
झालेल् या अवकाळी पावसामळेु द्राके्ष, डाळीींब बागायतदाराींच ेमोठया ्रवमाणात नुकसान झाले, हे 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकशीअींती नुकसान भरपाई रक्कम जमा न करणाऱ्या अर्धकाऱ्याींवर कोणती 
कारवाई करुन शेतकऱ्याींना व बागायतदाराींना ता्काळ आर्थाक मदत देणेबाबत शासनान े
कोणती कायावाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(६) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) हे खरे नाही. 
     माहे डडसेंबर, २०१४ मध् ये सोलापूर जजल् ्यातील मींगळवेढा तालुक् यात अवकाळी पावसान े
३४०० हेक््र, तर साींगाला तालुक् यात अवकाळी पावसान े१३७.११ हेक् ्र के्षत्राचे नुकसान झाले, 
सदरचे नुकसान हे ५० ्क् केपेक्षा कमी असल् यान ेकें द्र शासनाच् या षनकर्ाींनुसार नुकसानीच् या 
के्षत्रास मदत अनु्ेय नाही. 
(२) कोल् हापूर जजल् ्यातील गडदहींग् लज तालुक् यात माहे माचा, एव्रवल व म-े २०१३ या 
कालावधीत नैसर्गाक आप् तीमुळे ५.८४ हेक् ्र के्षत्राचे ५० ्क् केपके्षा जास्त त नुकसान झालेले 
होते. ् यानुर्ींगाने बार्धत झालेल् या ३६ शेतक-याींना मदत वा्पासाठी रु.६८९८०/- इतका षनधी 
उपलब् ध करुन देण् यात आलेला होता. सदर षनधी बाधषत शेतक-याींच् या बकँ खा् यावर जमा 
करण् यात आलेला आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) ्रवश् न उद्् ावत नाही. 
(५) ्रवश् न उद्् ावत नाही. 
(६) ्रवश् न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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तेलगाि नतरांगी मागाचिर (ता. िळमेश् िर, जर्.नागपूर) अत् युच् च दाबाची टॉिरलाईन  
टािल्यान ेशेति-याांच् या बोअरिेल ननिामी झाल्याबाबत 

  

(३६) *  ५९०१   श्री.हषचिधचन सपिाळ (बुलढािा), श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी), अॅड.यशोमती 
ठािूर (सोनाििे) (नतिसा), श्री.अब् दलु सत्तार (ससल्लोड) :   सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कळमेश् वर जज.नागपूर तालकु् यापासून ३० कक.मी. अींतरावर असलेल् या तेलगाव षतरींगी 
मागाावर जसमनीपासून केवळ ४० रू्् उींचीवरुन अ् युच् च दाबाची ्ॉवरलाईन ्ाकण् यात 
आल् यामुळे अनेक शेतक-याींच् या बोअरवेलच् या मशीन जळून बोअरवेल षनकामी झाल् यामुळे 
शेतक-याींच े लाखो रुपयाींच े नुकसान झाले असल् याच े माहे जानेवारी, २०१५ रोजी वा ् या 
सुमारास आढळून आले हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, ्ॉवरलाईनमळेु बोअरवेलचे होत असलेले नुकसान थाींबववण् याबाबत तसचे 
नुकसानग्रस्त त शतेक-याींना झालेल् या नुकसानीची नकुसान भरपाई समळण् याबाबत शासनान े
कोणती तातडीची कायावाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(३) अद्याप कोणतीच कायावाही करण् यात आली नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) नाही. 
(२) व (३) ्रवश् न उद्् ावत नाही. 

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

राज् यातील दधू सांघ महानांदला ननयसमतपिे दधू पुरिठा िररत नसल् याबाबत 
  

(३७) *  ६४३२   श्री.सुननल प्रभ ू (हदांडोशी), डॉ.सांर्य रायमलुिर (मेहिर), श्री.सुभाष साबने 
(देगलूर), अॅड.आसशष शेलार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.रुपेश म् हात्र े (सभिांडी पूिच), श्री.योगेश सागर 
(चारिोप), श्री.प्रिाश सुिे (मागाठािे), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाच) :   सन्माननीय 
दगु् धवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराष र राज् य सहकारी दधू महासींघाचे (महानींद) सदस्त य असलेल् या दधू सींघाींना महानींदला 
षनयसमतपणे दधू पुरवठा करणे बींधनकारक असताींनाही राज् यातील १०५ पैकी तब् बल ७६ दधू 
सींघाींनी महानींदाला षनयसमतपणे दधू पुरवठा केला नसल् याच ेमाहे जानेवारी, २०१५ मध् ये वा 
् या दरम् यान षनदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर दधू सींघाकडून दधू पुरवठा होत नसल् याने महानींदला बाजारातून जादा 
दराने दधू खरेदी करावे लागत असल् यान ेमहानींदला गेल् या एका वर्ाातच ५४ को्ी रूपयाींचा 
तो्ा झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, ज् या दधू सींघानी महानींदला दधूाचा पुरवठा केला नाही ् याींच् यावर कोणती 
कारवाई केली आहे,  
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(४) अद्याप याबाबत दधू सींघावर कोणतीच कारवाई केली नसल् यास, होणा-या ववलींबाची कारणे 
काय आहेत ?  

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) व (४) महासींघास दधू पुरवठा करणा-या सदस्त यसींघाना षनयसमतपणे दधू पुरवठा 
करण् याबाबत महासींघामार्ा त दद. १९/०१/२०१५ रोजीच् या पत्रान् वये षनदेश देण् यात आले आहेत. 
् यानुर्ींगाने १५ सदस्त य सींघाींकडून खुलासे ्रवाप् त झाले असनू उवािरताींकडून अद्यावप खुलास े
्रवाप् त झाले नाहीत. 

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

अििाळी पाऊस आणि गारपीटग्र् त शेति-याांना निुसान 
 भरपाई अद्यात समळालेली नसल् याबाबत 

  

(३८) *  ७१५६   श्री.मनोहर भोईर (उरि), श्री.सांर्य िदम (दापोली), श्री.जर्तेंद्र आव् हाड (मुांरा ा 
िळिा), श्री.भा्िर र्ाधि (गुहागर), श्री.ज्ञानरार् चौगुले (उमरगा), श्री.सभुाष साबने (देगलूर), 
श्री.प्रदीप नाईि (किनिट), श्री.र्यांत पाटील (इ्लामपूर), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), 
श्री.गुलाबराि पाटील (र्ळगाि ग्रामीि) :   सन्माननीय पुनिचसन ि मदत िायच मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रायगड जजल् ्यातील असलबाग, तळा, म् हसळा, माणगाींव, खालापूर, री.ीवधान, मुरुड, 
सुधागड या तालुक् यात ददनाींक ३०.९.२०१४ रोजी तसेच माहे ऑक् ्ोबर, २०१४ च् या पदहल् या 
आठवड्यात परतीच् या पावसामळेु शेतक-याींचे मोयाया ्रवमाणावर नुकसान झाले, हे खरे आहे 
काय,  
(२) राजापूर तालुक् यात (जज.र् नार्गरी) ढगाळ वातावरण असल् याने शेतकरी र्चींतेच असताींना 
ददनाींक १ व २ जानेवारी, २०१५ रोजी झालेल् या अवकाळी पावसामळेु आींबा, काज,ू 
बागायतदाराींचे मोठया ्रवमाणात नकुसान झाले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) मौजे गुगळगाव, (ता.उमरगा, जज. उस्त मानाबाद ) येथील गारपी्ग्रस्त त नागरीकाींना नुकसान 
भरपाई समळणेबाबत उमरगा-लोहारा येथील लोक्रवषतषनधी याींनी मा.मुख यमींत्री, महाराष र राज् य 
याींना ददनाींक २३ डडसेंबर, २०१४ रोजी वा ् यासुमारास लेखी पत्राद्वारे ववनींती केली होती, हे 
खरे आहे काय,  
(४) नाींदेड जजल् हयातील देगलूर बबलोली व मखुेड तसचे ककनव् या तालुक् यामध् ये सन २०१४ 
च् या रब् बी हींगामामध् ये मोठया ्रवमाणावर गारपीठ होऊन शेतातील उ् या वपकाींच,े र्ळाींचे व 
घराचे मोठया ्रवमाणावर नकुसान झाले होत,े अशा नुकसानग्रस्त ताींना शासकीय मदत करण् याच् या 
उदेशाने नकुसानग्रस्त त शेती, वपके व घराींचे सवाक्षण करण् यात आले होत,े हे ही खरे आहे 
काय,  
(५) असल् यास, उक्् ा ्रवकरणी चौकशी केली काय, 
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(६) असल्यास, चौकशीअींती सदर नुकसानग्रस्तत शेतकऱ्याींना आर्थाक मदत ता्काळ 
समळणेबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली आहे वा करण्यात येणार आहे, 
(७)  नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) नाही, 
(२) नाही, 
(३) होय, 
(४) होय, 
(५) होय, 
(६) व (७) मौ.गुगळगाव (ता.उमरगा, जज.उस्त मानाबाद) येथील ४८० बार्धत शतेक-याींच् या बँक 
खा् यात मदतीची रक् कम जमा करण् यात आली आहे. तसेच नाींदेड जजल् ्यातील रे्ब्रुवारी व 
माचा २०१४ मध् ये ५० ्क् के पेक्षा जास्त त बार्धत झालेल् या ६६२९९.१८ हे के्षत्रातील १३३९८६ 
शेतक-याींच् या बकँ खा् यात ७४.५३ को्ी इतकी रक् कम जमा करण् यात आली आहे. 

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

अिोला िृषी विदयापीठातील ८३ अधधिारी, िमचचाऱ्याांना नोिरीत सामािून घेण्याबाबत 
  

(३९) *  ८२१२   श्री.गोिधचन शमाच (अिोला पजश्चम), श्री.बाबुराि पाचिे (सशरुर), श्री.प्रिाश 
भारसािळे (अिोट), श्री.सांर्य िुटे (र्ळगाांि) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अकोला येथील डॉ.पींजाबराव देशमुख कृर्ी ववद्यापीठाींतगात असलेल्या वणीरींभापूर येथ े
२००७ पासून काम करणाऱ्या अस्तथायी कमाचाऱ्याींना तीन मदहन्याींपासून काढून  ्ाकण्यात 
आले असून व ् याींना कामावर परत घेण्यासाठी ्या कमाचाऱ्याींनी १० ददवसाींपासून धरणे 
आींदोलन सुरु केले असल्याचे जानेवारी,२०१५ च्या पदहल्या आठवडयात षनदशानास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अकोला कृर्ी ववदयापीठातील ८३ अर्धकारी, कमाचाऱ्याींना नोकरीत सामावून 
घेण्यासाठी सुरु असलेल्या आींदोलनानींतर कुलसर्चवाींनी सशष्मींडळाला १ रे्ब्रुवारी २०१५ पयतं 
योग् य ती कायावाही करण् याच ेआश्वासन ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त आश्वासनानुसार या ८३ अर्धकारी व कमाचाऱ्याींना नोकरीत सामावून  
घेण्याबाबात शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) होय. 
(२) नाही, ववद्यापीठाद्वारे पदभरती सींबींधी सुरु असलेल् या कायावाहीबाबत सशष ्मींडळास 
अवगत करण् यात आले आहे. 
(३) डॉ. पींजाबराव देशमुख कृवर् ववद्यापीठ, अकोला याींना विरष ठ व कषनष ठ सींशोधन 
सहा्यकाींची भरती ्रवकक्रया लवकर करण् याबाबत सुचना देण् यात आल् या असनू विरष ठ व 
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सींशोधन सहा्यकाींची भरती ्रवकक्रयाबाबतची कायावाही ववद्यापीठ स्त तरावर ्रवाधान् यान ेकरण् यात 
येत आहे. 
(४) ्रवश् न उदभवत नाही. 

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

रार्ापूर (जर्.रत् नाधगरी) तालुत यात माहे र्ानेिारी, २०१५ मध् ये उधािामुळे 
 खारेपािी शेतात घुसल् यामुळे झालेले नुिसान 

  

(४०) *  ६१७८   श्री.भा्िर र्ाधि (गुहागर), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.जर्तेंद्र आव् हाड 
(मुांरा ा िळिा), श्री.रार्न साळिी (रार्ापूर) :   सन्माननीय पनुिचसन ि मदत िायच मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) र् नार्गरी जजल् ्यातील राजापूर तालुक् यामध् ये ददनाींक २० व २१ जानेवारी, २०१५ रोजी 
समुद्राला आलेल् या उधाणामुळे खाडीपट्यायातील गावाींमध् ये खाडीची पातळी ओलाींडून खारे पाणी 
शेतात घुसले, हे खरे आहे काय, 
(२) खाडीपट्यायातील गोवळ, सशवणे, ववलये, पडव,े धाउलवल् ली, अणसुरे, पारवाडी याींसह 
पिरसरातील ५० ते ६० गावाींमध् ये खारे पाणी शेतजसमनीत सशरल् याने उन् हाळी शतेी करणा-या 
शेतक-याींचे ्रवचींड नुकसान झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) खारे पाणी सशरल् यामुळे केवळ हाती आलेले वपकच नव् हेतर पुढील काही वर्े या जसमनीत 
शेतक-याींना पीक घेता येणार नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, नुकसानग्रस्त त शतेक-याींना भरपाई देण् याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची करणे काय ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) होय, 
(२) ठुकरुलवाडी, अणसुरे, कुीं भवड,े खालचीवाडी व गोवळ येथे काही ्रवमाणात नकुसान झाले 
आहे. 
(३) यासींदभाात खारभूमी ववभाग, कृवर् ववद्यापीठ व कृवर् ववभाग याींच् या सींयुक् त पाहणीनींतर 
षनष कर्ा काढणे शक् य होईल. 
(४) नुकसान झालेल् या गावातील सींयुक् त पींचनामे करण् यात आले असून, ् या अनुर्ींगान ेपुढील 
कायावाही करण् यात येत आहे. 
(५) ्रवश् न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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पुिे जर्ल््यातील लोहगड, तुांग, नतिोना किल्ला आणि पिना धरि  
पररसरातील टेिड्याांची बेिायदेशीर फोड होत असल्याबाबत 

  

(४१) *  १२१९२   श्रीमती मेधा िुलििी (िोथरुड) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे जजल््यातील लोहगड, तुींग, षतकोना ककल्ला आ ण पवना धरण पिरसरातील ्ेकड्या 
र्ोडून परवान्याींतील षनयम व अ्ी न पाळता षनयमबा्य पध्दतीने जसमनीच े सपा्ीकरण 
करून ्या जसमनीवर बींगल्याची बाींधकामे जोरात सुरू आहेत हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास  याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीनसुार सींबींर्धताींवर शासनान े काय कारवाई  केली  वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

(उत्तर आले नाही.) 
----------------- 

  
पुिे जर्ल् हा पररषदेच् या अनेि शाळेतील विद्युत पूरिठा बांद  
िेल् यामुळे विद्यार्थ याांचे होत असलेले शैक्षणिि निुसान 

  

(४२) *  ६२८०   श्री.बाबुराि पाचिे (सशरुर) :   सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे जजल् हयातील जजल् हा पिरर्देच् या अनके शाळाींना वीज बबले थकल् यामळेु महाववतरण 
कीं पनीने शाळेमधील वीज जाडणी बींद करून वीज मी्र काढून नले् यामुळे ्रवजास् ताक ददनाला 
ददनाींक २६ जानेवारी, २०१५ रोजी जजल् हयातील सुमारे ७०० शाळाींमधील ववद्युत पूरवठा बींद 
होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, पुणे जजल् हयातील अनेक शाळाींना वीजेवरील सींगणक लॅब, ्रवोजेक् ्र, ई-लषनगं, 
स्त मा ा् काडा, पाणी शुध् दीकरण यींत्र अशा वीजेवर चालणा-या सुववधा ददलेल् या असताना 
वीजेअभावी शैक्ष णक उपकरणे बींद पडून ती खराब होऊ  लागली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास शासनाकड े वीज बबल अनुदान थे् शाळाींना देण् याची मागणी महाराष र राज् य 
सशक्षक सींघाने करूनही वीज बबलापो्ी कुठलेही अनुदान शाळाींना उपलब् ध करून ददले जात 
नाही, हे खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, जजल् हा पिरर्देच् या शाळाींना व् यावसाषयक दरान ेववज बबल आकारण् यात येत,े हे 
ही खरे आहे काय, 
(५) असल् यास, पुणे जजल् हयातील जजल् हा पिरर्द शाळाींना घरगुती दराने वीजबबल 
आकारण् याबाबत व ववज बबल अनुदान थे् शाळाींना समळण् याबाबत शासनस्त तरावरून कोणती 
कायावाही  केली वा करण्यात येत आहे ? 
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श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) नाही. 
     ददनाींक २६.१.२०१५ पयात पुणे जजल् ्याींतगात एकूण ११ जजल् हा पिरर्द शाळाींच् या वीज 
जोडण् या थकबाकीसाठी खींडडत करण् यात आल् या आहेत. 
(२) ्रवश् न उद्् ावत नाही. 
(३) ्रवश् न उद्् ावत नाही. 
(४) व (५) जजल् हा पिरर्द शाळाींच् या सावाजषनक सेवा या वगावारीच् या दरान े वीज पुरवठा 
करण् यात येतो. 

----------------- 
खडखड धरिग्र् ताांना प्राथसमि सोई-सुविधा समळत नसल् याबाबत 

(४३) *  ९०४५   श्री.हहतेंद्र ठािूर (िसई) :   सन्माननीय पुनिचसन ि मदत िायच मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जव् हार तालुक् यातील खडखड धरणाच् या कामासाठी खडखड गावातील २०० कु्ूींबाच े
कासरवाडी ग्रामपींचायत हृषीत ६ वर्ांपूवअ पनुवासन होऊनही अद्यापपयतं सदरहू गावास रस्त त,े 
वीज, पाणी, सशक्षण व आरोग् य इ् यादी ्रवाथसमक सोई-सुववधा उपलब् ध करून  न ददल् याची 
बाब स्त थाषनक ्रवकल् पग्रस्त त, ग्रामपींचायत सदस्त य व आददवासी यवुा सींघ्ना अध् यक्ष याींनी 
उपोर्णाद्वारे माहे डडसेंबर, २०१४  मध् ये वा ् या दरम् यान षनदशानास आणली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल् यास, सदरहू ग्रामस्त थाींना गावाच् या पुनवासनाच् या ृषष ्ीन े अप-ुया रादहलेल् या ववववध 
सोई-सुववधा पुरववण् याबाबत शासनाने कोणती कारवाई केली आहे वा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) हे अशींतः खरे आहे. 
खडखड धरणामळेु बार्धत ्रवकल् पग्रस्त ताींना ्रवाथसमक सोई-सुववधा समळण् यासाठी ग्रामपींचायत 
सदस्त य री.ी.सुषनल घा्ाळ व इतर स्त थाषनक ्रवकल् पग्रस्त त याींनी उपोर्ण केले होत.े तथावप, मौज े
खडखड व खडखड अींतगात धापडपाडा येथील ३५ धरणग्रस्त ताींनी मौजे कास्वाडी येथे स्त वतः घरे 
बाींधून वस्त ती केली आहे. 
(२) सदर पुनवाससत गावामध् ये शाळ, वपण् याचे पाणी या सुववधा पुरववण् यात आलेल् या असून 
उवािरत नागरी सुववधा पुरववण् यासाठीची कायावाही करण् यात येत आहे. 
(३) ्रवश् न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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र्ालना जर्ल््यात महावितरििडून समटर ररडीांग न घेता र्ादाची विदतु देयिे हदल्याबाबत 
  

(४४) *  ११५३५   श्री.रार्ेश टोपे (घनसािांगी), श्री.जर्तेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा), श्री.अिधूत 
तटिरे (श्रीिधचन), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.सुरेश लाड (िर्चत) :   सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जालना जजल््यात महाववतरणाकडून सम्र िरडीींग न घेता जादाची ववदतु देयके ददल्याचे 
माहे जानेवारी २०१५ मध्ये उघडकीस आले हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ्रवकरणी शासनामार्ा त चौकशी करण्यात आली  आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तदनसुार र्ो्ोसह सम्र िरडड ींगची अींदाज े
बबले देणाऱ्याींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) अद्याप कोणतीच कायावाही केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) नाही. 
(२) ्रवश् न उद्् ावत नाही. 
(३) ्रवश् न उद्् ावत नाही. 
(४) ्रवश् न उद्् ावत नाही. 

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

राज् यात विविध हठिािी अिैध रेती उपसा होत असल्याबाबत 
  

(४५) *  ६६५३   श्री.गिपत गायििाड (िल्याि पूिच), श्री.जर्तेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा), 
श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.आससफ शखे (मालेगाांि मध्य), श्री.भरतशठे गोगािले (महाड), 
श्री.सांदीपानराि भुमरे (पैठि) :   सन्माननीय महसलू मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) रायगड जजल् ्यातील कुीं डसलका नदीच् या पात्रात, रु्लींब्री तालुक्यातील (जज.जालना) र्गरीचा 
नदीच े पात्रात तसेच डद बबवली त े कल् याण ग् नीं.९ पिरसरातील खाडी ककनारी अवैध रेती 
उपसा होत असल्याच ेमाहे जानेवारी, २०१५ मध्ये षनदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) मालेगाींव (जज.नासशक) येथे अवैध रेती उपसा होत असूनही ्याकड े सींबींर्धत अर्धकारी 
दलूाक्ष करीत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, अवैध रेती उपसा करणे व साठा करण् यास शासनाच् या जागेचा वापर करण् यात 
येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत लोक्रवषतषनधी याींनी जजल् हार्धका-याींना वारींवार षनवेदन ेदेवूनही अवैध 
रेती उपसा थाींबववण् यात येत नसल् याने शासनाचा महसुल बुडत आहे, हे खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त ्रवकरणी चौकशी केली आहे काय, 
(६) असल् यास, चौकशीच्या अनरु्ींगाने अवैध रेती उपसा करणा-याींवर व ्याींना सहा्य  
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करणा-या सींबींधीत अर्धका-याींवर शासनाने काय कारवाई केली वा करण् यात येत आहे, 
(७) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) गौण खषनजाची अवैध उ् खनन व वाहतूक रोखण् यासाठी रायगड, 
ठाणे व औरींगाबाद जजल् ्यात गठीत करण् यात आलेल् या भरारी पथकाींनी केलेल् या तपासणीत 
अवैध उ् खननाची काही ्रवकरणे षनदशानास आलेली आहेत, ही वस्त तजुस्तथती आहे, 
(२) अवैध रेती उपशाकड ेअर्धका-याींनी दलुाक्ष केल् याची बाब षनदशानास आली नाही, 
(३) ्रवश् नाधीन दठकाणाींपैकी कल् याण तालुक् यात खाडीककनारी अवैध वाळूचा साठा होत 
असल् याची बाब षनदशानास आली असून उप ववभागीय अर्धकारी कल् याण याींनी याबाबत 
कारवाई करण् यासाठी महाराष र मेरी्ाईम बोडाास कळववले आहे, 
(४), (५) व (६) रायगड जजल् ्यातील रोहा तालुक् यात सन २०१४-२०१५ या वर्ाात गौण 
खषनजाचा अवैध उ् खनन/वाहतकूीच् या ११९ ्रवकरणात रुपये १६,०९,६७८/- इतका दींड वसलू 
करण् यात आला असनू, ४ ्रवकरणात गुन् हे दाखल करण् यात आले आहेत, 
     औरींगाबाद जजल् ्यातील रु्लींब्री तालुक् यातील र्गरीजा नदीपात्रातील अवैध वाळू उपशाच् या 
्रवकरणात जानेवारी, २०१५ मध् ये रुपये ९१,७८०/- इतका दींड वसलु करण् यात आला असुन, २ 
व् यक् तीींवर गुन् हे दाखल करण् यात आले आहेत. 
     ठाणे जजल् ्यातील कल् याण तालुक् यात सन २०१३-२०१४ व सन २०१४-२०१५ मध् ये गौण 
खषनजाच् या अवैध उ् खनन/वाहतकुीच् या ४३१ ्रवकरणात रुपये १,२५,७८,५५०/- इतका दींड वसूल 
करण् यात आला आहे. 
     नासशक जजल् ्यातील मालेगाींव तालुक् यात सन २०१४-२०१५ या वर्ाात गौण खषनजाच् या 
अवैध उ् खनन व वाहतकुीच् या ४३५ ्रवकरणात रुपये २९.०१ लक्ष इतका दींड वसूल करण् यात 
आला असुन, ६ ्रवकरणामध् ये गुन् हे दाखल करण् यात आले आहेत, 
(७) ्रवश् न उद्् ावत नाही. 

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

रायगड जर्ल् ्यातील तळा ि म् हसळा तालुत यातील शेति-याांची  
फसििूि िरुन बिेायदेशीर र्मीन खरेदी िेल् याबाबत 

  

(४६) *  १०६१९   श्री.भरतशेठ गोगािले (महाड) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रायगड जजल् ्यातील तळा व म् हसळा तालुक् यातील शतेक-याींची ववरेश छाब्रा डायरेक् ्र 
बॉम् बे मरीन इींजजषनअर वक् सा याींनी  र्सवणूक व ददशाभलू करुन बेकायदेशीर जमीन खरेदी 
केल् याच ेनुकतेच माहे जानेवारी, २०१५ मध् ये षनदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, यासींदभाात ्रवमोद घोसाळकर, याींनी मा.जजल् हार्धकारी, रायगड व तहससलदार 
तळा व म् हसळा याींना ददनाींक २६ डडसेंबर, २०१३ रोजी पत्रव् यवहार करुन सदर बाब षनदशानास 
आणूनही अद्यापी कोणतीच कायावाही करण्यात आलेली  नाही हे खरे आहे काय, 
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(३) असल् यास, याबाबत शासनान ेसखोल चौकशी केली आहे काय, ् यात काय आढळून आले, 
व ्यानुसार दोर्ी असणा-या व्यक्तीवर कोणती कारवाई करण्यात आली आहे वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास,  ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) रायगड जजल् ्यातील तळा तालकु् यात महाराष र शेतजमीन 
(जमीनधारणेची कमाल मयाादा) अर्धषनयम, १९६१ च् या तरतुदीचा ववचार करता री.ी. ववरेश 
छाब्रा या व् यक् तीन ेसुमारे १-२३-५ हे आर अषतिरक् त वरकस के्षत्र धारण केल् याचे ्रवथमदशानी 
ददसून आले आहे तसचे बॉम् बे मरीन इींजीषनअर वक् सा ्रवा.सल.तरे् सींचालक री.ी. ववरेश छाब्रा 
याींनी महाराष र कुळवदहवा् व शतेजसमन अर्धषनयम १९४८ च े कलम ६३ अन् वये आवश् यक 
परवानगी न घेता म् हसळा तालुक् यात जमीन खरेदी केल् याच े्रवथमदशानी षनदशानास आले आहे. 
(२) व (३) री.ी. ्रवमोद घोसाळकर याींनी डडसेंबर २०१३ मध् ये ददलेल् या पत्रातील मुद्याींच् या 
अनुर्ींगान े तहससलदार म् हसळा व तळा याींनी ्रवाथसमक चौकशी केली असून सदर ्रवकरणी 
तहससलदार याींचे स्त तरावरुन महाराष र कुळवदहवा् व शेतजमीन अर्धषनयम १९४८ च् या कलम 
६३ मधील तरतुदीचा भींग झाल् याववर्यी कलम ८४ क नुसार चौकशी सुरु करण् यात आली आहे. 
तसेच री.ी. ववरेश छाब्रा याींच् याकडील अषतिरक् त के्षत्राबाबत उपववभागीय अर्धकारी माणगाव 
याींचेकडून महाराष र शेतजमीन (जमीनधारणेची कमाल मयाादा) अर्धषनयम, १९६१ मधील 
तरतुदीनुसार कायावाही सुरु करण् यात आली आहे. 
(४) ्रवश् न उद्् ावत नाही. 

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

ससिलसेल रुग् िाांना राज् य पररिहन मांडळाच् या बसमधून  
मोफत प्रिासाची सुविधा उपलब् ध िरुन देण् याबाबत 

(४७) *  ८७३१   श्री.सधुािर देशमुख (नागपूर पजश्चम), श्री.वििास िुां भारे (नागपूर मध्य), 
श्री.िृष्ट्िा खोपड े (नागपूर पूिच) :   सन्माननीय सािचर्ननि आरोग्य मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य पिरवहन महामींडळाच्या मोर्त ्रववासाचा लाभापासून ससकलसेलग्रस्तत रुग्णाींना वींर्चत 
रहावे लागत असल्याबाबतच ेवृ् त ददनाींक ११ जानेवारी, २०१५ रोजी वा ्यासुमारास षनदशानास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज् य शासनान े सन २०१४-१५ मध्ये १५.११ को्ीींच्या रुपयाींची तरतूद केली 
परींतु ्रवशासकीय अर्धकाऱ्याींनी ही रक्कम एस.्ी. महामींडळाकड े वळती न केल्यामुळे 
ससकलसेलग्रस्तत रुग्णाींना मोर्त ्रववासाच्या लाभापासुन वींचीत रहावे लागले, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सदर मादहती मादहतीच्या अर्धकार अींतगात मार्गतली असता शासनाने सन 
२०१४-१५ मध्ये १५.११ को्ी रुपयाींची तरतुद केली असून आददवासी ववभागाला १२.५६ को्ी, 
सामाजजक न्याय ववभागाला १.८८ को्ी आ ण सावाजषनक आरोग्य ववभागाला ०.६६ को्ी रुपये 
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ददलेले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर षनधी हा एस.्ी. महामींडळाकड े वळता करण्यास ववलींब करणाऱ्या 
्रवशासकीय अर्धकाऱ्याींवर शासनान ेकोणती  कारवाई केली वा   करण्यात येत  आहे , 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

(उत्तर आले नाही.) 
----------------- 

राज् याला िीर् पुरिठा िरिा-या महावितरि िां पनीची विविध  
विभागािडून थिबािी िाढत असल् याबाबत 

(४८) *  ८०८०   श्री.शरददादा सोनििे (र्ुन्नर) :   सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् याला वीज पुरवठा करणा-या महाववतरण कीं पनीची उद्योजक, शेतकरी, पाणी पुरवठा 
सींस्त था आ ण स्त थाषनक स्त वराज् य सींस्त थाींनी वीज देयक भरले नसल् यामळेु थकबाकीच् या आकडा 
२० हजार को्ीींवर गेला असल् याची बाब ददनाींक २६ जानेवारी, २०१५ रोजी वा ् या सुमारास 
षनदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय,  
(२)असल्यास,उक्त ्रवकरणी चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल् यास,चौकशीच् या अनुर्ींगान े ही थकबाकी वसुल करण् याबाबत  ववजधारकावर  काय 
कायावाही करण् यात येत आहे, वा करण्यात आली आहे, 
(४) नसल् यास, होणा-या ववलींबाची सवासाधारण  कारणे काय आहेत ? 

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) होय 
(२) महाववतरण कीं पनीची एकूण थकबाकी २००८१ को्ी असून ् यापैकी अद्योजक, शेतकरी 
पाणी पुरवठा सींस्त था आ ण स्त थाषनक स्त वराज् य सींस्त थाच् या चालू (Live) ग्राहकाची थकबाकी 
रु.१३०६० को्ी एवढी असल् याचे आढळून आले असून थकबाकी  वसुली करण् याकिरता 
महाववतरण कीं पनीतरे् योग् य ती कायावाही करण् यात येत आहे. 
(३) थकबाकी वसलुी करण् याकिरता महाववतरण कीं पनीतरे् वेळोवेळी वीज पुरवठा खींडीत 
करण् याची कायावाही षनयसमतपणे करण् यात येत.े परींतु काही कारणास्त तव महाववतरण कीं पनीला 
कृर्ी ग्राहकाींवर व स्त थाषनक स्त वराज् य सींस्त थअेींतगात पाणी पुरवठा व ददवाब् ती ग्रहकाींवर ववद्युत 
पुरवठा खींडीत करण् याची कायावाही का्ेकोरपणे करणे शक् य होत नाही. 
(४) ्रवश् न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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रायगड जर्ल् हा मजच्छमार मध् यिती सहिारी सांघाला मागील  
सहा महहने बोटीच ेप्रमािपत्र समळाले नसल् याबाबत 

(४९) *  ८१६९   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिले), श्री.रार् पुरोहहत (िुलाबा), श्री.समीर िुिािार 
(हहांगिघाट), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.बाबुराि पाचिे (सशरुर) :   सन्माननीय मत््य 
व् यिसाय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रायगड जजल् हा मजच्छमार मध् यवतअ सहकारी सींघाला मागील सहा मदहने बो्ीचे ्रवमाणपत्र 
समळाले नसल् यामुळे मजच्छमाराींचे मोठया्रवमाणात आर्थाक नुकसान होत असल् याच े माहे 
जानेवारी २०१५ मध् ये वा ् या समुारास षनदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सींबींर्धत खा् याकडून मजच्छमार नौकाींच ेव् ही.आर.सी देण् याचे बींद करण् यात आले 
असल् याने नववन तयार केलेल् या मासेमारी नौका तसेच हस्त ताींतरीत केलेल् या मासमेारी नौका 
मजच्छमारीकरीता समुद्रात जाऊ शकत नाही, ही गोष ् खरी आहे काय, 
(३) असल् यास, ्रवश् न भाग १ व २ सींदभाात मजच्छमाराींच ेआर्थाक नकुसान ्ाळण् यासाठी शासन 
् वरीत आवश् यक ती कायावाही करणार आहे काय वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, यामागील ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) नाही. 
(२) होय. 
(३) व (४) महाराष र सागरी मासेमारी षनयमन अर्धषनयम, १९८१ व षनयम १९८२ मध् ये 
आवश् यक बदल करण् याची कायावाही शासन स्त तरावरुन सुरु असून मजच्छमाराींना अडचण येऊ 
नये म् हणून मासेमारी नौका नद दणीचे ्रवस्त ताव जस्तवकारण् याबाबत के्षबत्रय अर्धका-याींना सूचना 
देण् यात आल् या आहेत. 

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

डोंबबिलीच्या दािडी गािातील (ता.िल् याि, जर्.ठािे) र्समनीांच्या  
नोंदीच ेरेिॉडचच ेचोरीला गेल्याबाबत 

(५०) *  ९३८६   श्री.प्रताप सरनाईि (ओिळा माजर्िडा), श्री.अशोि पाटील (भाांडूप पजश्चम), 
डॉ.शसशिाांत खेडिेर (ससांदखेड रार्ा) :   सन्माननीय मुखयमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) कल्याण तालुक्यातील (जज.ठाणे) डद बबवलीच्या दावडी गावातील गोववींद पाींडू पा्ील व 
मारुती पाींडू पा्ील याींचे षनधन झाल्यनींतर ्याची सुमारे २०० को्ी रुपयाींची जमीन बबल्डर व 
काही बोगस व्यक्तीींच्या नाींव े करण्यासाठी तलायायाींची बनाव् नद दी केल्याचे नकुतेच 
षनदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बनाव् नद दी करण्याचा ्रवकार उघडकीस येताच दावडीसह चार गावातील 
जसमनीींच्या नद दीचे रेकॉडा चोरीला गेल्याच े तहसील कायाालयातील कमाचाऱ्याींनी दाखवून 
्याबाबत पोलीस ठाण्यात तक्रारी करण्यात आल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, या ्रवकरणाची चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले 
्यानुर्ींगान ेपुढे कोणती कारवाई केली आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडििीस : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) तलाठी कायाालय, सजा दावडी कायाालयात ददनाींक ११.१२.२००९ रोजी सरकारी 
दस्ततऐवज चोरी करुन नेलेबाबत मानपाडा पोलीस स्त ्ेशन येथे गुरनीं. ४२१ / २००९ भादींववसीं 
कलम ४५४, ४५७, ३८० ्रवमाण े ददनाींक १२.१२.२००९ रोजी गुन् हा दाखल आहे. सदर ्रवकरणी 
न् यायालयान ेददनाींक २२.०२.२०१२ रोजी सदर गुन् ्याची अ वगाात समरी मींजुर केलेली आहे. 
     महसूल ववभागान ेचौकशी करुन सदर जसमन शासन जमा केलेली आहे. 
(४) ्रवश् न उद्् ावत नाही. 

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

अहमदनगर जर्ल् ्यातील पारनेर, नेिासा, िर्चत ि र्ामखेड तालुत याती 
ल र्समन तेथील खार्गी साििाराांनी बळिािली असल्याबाबत 

(५१) *  ६०३२   श्री.राहुल र्गताप (श्रीगोंदा), श्री.जर्तेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा), श्री.किसन 
िथोरे (मुरबाड), श्री.सुरेश लाड (सहिार) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अहमदनगर जजल् ्यातील पारनेर, नेवासा, कजात व जामखेड तालुक् यातील सुमारे २०० 
एकरहून अर्धक जसमन तेथील खाजगी सावकाराींनी बळकावली असून ् या जसमनी परत 
समळण् याबाबत व सावकाराींववरुध् द कारवाई करावी या मागणीसाठी तथेील शेतक-यानी मुींबईतील 
आझाद मैदानावर ददनाींक १० जानेवारी, २०१५ पासून धरणे आींदोलन सुरु केले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल् यास, यातील सवा शेतकरी अल् पभूधारक असून अनेक शेतक-याींनी ् याींच् या कजााची 
परतरे्ड केली असताना सुध् दा सावकाराने ् याच् या जसमनी परत ददल् या नाहीत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल् यास, या सींदभाात चौकशी करण् यात आली आहे काय,  
(४) असल् यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नुसार सींबींर्धत सावकाराींववरुध् द कोणती 
कारवाई केली वा करण् यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) होय. री.ी. रावसाहेब भागुजी गाजरे अध् यक्ष शेतकरी बचत ग् 
वपींपळनेर जज. अहमदनगर याींनी दद. ८.०१.२०१५ पासून खाजगी सावकाराींनी शेतक-याींच् या हडप 
केलेल् या शेतजसमनी परत कराव े व इतर मागणीकरीता आझाद मैदान, मुींबई येथ े उपोर्ण 
कायाक्रम आयोजजत केला होता. 
(२), (३) व (४) नगर जजल् ्यातील सावकारी ववरोधात शासनाकड े ्रवाप् त झालेल् या तक्रारी 
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आवश् यक ् या कायावाही करीता सहकार आयुक् त व षनबींधक, सहकारी सींस्त था, पुणे व जजल् हा 
उपषनबींधक, नगर याींच् याकड े पाठववण् यात आल् या आहेत. पारनेर तालुक् यामध् ये बेकायदेशीर 
सावकारी बाबत ७ तक्रारी ्रवाप् त झालेल् या आहेत. सदर तक्रारीबाबत महाराष र सावकारी 
(षनयमन) अर्धषनयम २०१४ मधील तरतूदीनुसार कायावाही करण् यात येत आहे. ् यानसुार 
सकृत दशानी सवारी.ी भागचींद साकला, माधव ढुमणे दहरालाल पगारीया व चाींदमल चोपडा हे 
बेकायदेशीर सावकारी करतात  अस े ददसून आल् यान े ् याींच् या ववरुध् द गुन् हे दाखल करण् यात 
आले आहेत. 

नेवासा तालुक् यामध् ये एकूण ४ तक्रारी ्रवाप् त झालेल् या असून ् याबाबतही कायावाही 
करण् यात येत आहे. कजात तालकु् यात एकूण १६ तक्रारी ्रवाप् त झाल् या हो् या. ् यापकैी ७ 
तक्रारीवर कायावाही करुन तक्रारी षनकाली काढण् यात आल् या आहेत. उवारीत तक्रारीबाबत 
अींषतम कायावाही करुन तक्रारी षनकाली काढण् यात आल् या आहेत. उवारीत तक्रारीबाबत अींषतम 
कायावाही सुरु आहे. जामखेड तालकु् यात अशा ्रवकारची एकही तक्रार ्रवाप् त झालेली नाही. 
(५) ्रवश् न उदभवत नाही. 

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

िोल् हापूर जर्ल् ्यातील शेति-याांना िराियाच् या खत पूराव् यातील गैरप्रिार 

(५२) *  ९३३०   डॉ.सुजर्त समिचेिर (हातििांगले), श्री.रार्ेश क्षीरसागर (िोल्हापूर 
उत्तर) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) कोल् हापूर जजल् ्यातील शेतक-याींना ्रव् यक्ष खत े न देता खते ददल् याच् या खोट्या नद दी 
तयार करुन शासनाकडून अनुदान ला्ण् याचा ्रवकार माहे डडसेंबर, २०१४ च् या सुमारास 
षनदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या ्रवकरणी शासनाने सींबींर्धताींची चौकशी केली आहे काय, ् यात काय आढळून 
आले, 
(३) चौकशीनसुार पुढे सींबींर्धताींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) हे खरे नाही. 
(२) ्रवश् न उद्् ावत नाही. 
(३) ्रवश् न उद्् ावत नाही. 
(४) ्रवश् न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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आांबोली (जर्.ससांधुदगुच) बस ् थानिात सोयी - सुविधा उपलब् ध िरुन देण् याबाबत 
  

(५३) *  ८००४   श्री.िैभि नाईि (िुडाळ) :   सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ससींधुदगुा जजल््यातील आींबोली पया् न कें द्रासाठी मह्वपूणा असणारे आींबोली बसस्तथानक 
अनेक समस्तयाींच्या ववळखयात असून अनेक सोयी-सुववधाींपासून वींर्चत असल्याचे नुकतचे माहे 
जानेवारी, २०१५ मध्ये वा ्यादरम्यान षनदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सुमारे २४ लाख खचूान बाींधण्यात आलेल्या बसस्तथानकावर तेवढ्या ्रवमाणात 
सुववधाच पुरववण्यात आलेल्या नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त बसस्तथानकास अनके सोयी-सुववधाींचा अभाव असताींनाही सदर बसस्तथानक 
सुरु करण्यास परवानगी कोण्या षनकर्ानुसार देण्यात आली आहे, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, ्यात काय आढळून आले, 
(५) तद्नुसार शासनाने पुढे कोणती कायावाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हदिािर राित े: (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
आींबोली बसस्त थानकाची पनुबांधणी रु. १५,४४,५८०.७८ इतका खचा करुन करण् यात आली आहे. 
६०x२० रू्् आकाराच े बसस्त थानक इमारत असून बसस्त थानकात सकाळी ८ त े ५ या वेळेत 
वाहतूक षनयींत्रकाची नेमणूक केली आहे. ्रववाशाींसाठी ्रवषतक्षालय, उपहारगहृ, वपण्याच्या 
पाण् याची सोय, इ. सोयी सुववधा पुरववण् यात आल् या आहेत तसेच ्रवसाधनगहृाची दरुुस्त ती 
करण् यात आलेली आहे. 
(३) आींबोली बसस्त थानक जानेवारी, २०१४ पासून कायााजन्वत करण् यात आले असून ्रववाशी 
वाहतूक सुरु आहे. तसचे बसस्त थानकात ्रववाशाींना देय असलेल् या सवा सोयीसुववधा पुरववण् यात 
आल् या आहेत. 
(४), (५) व (६) ्रवश् न उद्् ावत नाही. 

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

पुिे जर्ल् हा पररषदेच् या र्िळपास सिचच शाळाांची िीर् र्ोडिी तोडली असल्याबाबत 

(५४) *  ६०७२   श्री.हदलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.हनुमांत डोळस (माळसशरस), श्री.राहुल 
र्गताप (श्रीगोंदा), श्री.जर्तेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा), श्री.अिधूत तटिरे (श्रीिधचन), श्री.भा्िर 
र्ाधि (गुहागर), श्री.सुरेश लाड (िर्चत), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.हसन मशु्रीफ 
(िागल) :   सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे जजल् ्यातील जजल् हा पिरर्देच् या जवळपास सवाच शाळा सींगणकयुक् त झाल् या आहेत, 
हे खरे आहे काय, 



43 

(२) असल्यास, सींगणकयुक् त झालेल् या शाळाींना यापूवअ व् यावसाषयक दरान ेवीज बबल आकारणी 
केली जात होती. परींत ुआता सावाजषनक सेवा दरान ेवीज बबल आकारणी केली जात आहे परींत ु
व् यावसाषयक दर व सावाजषनक सवेा दारात र्ारशी तर्ावत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ब-याच शाळाींची आर्थाक पिरजस्तथती बबक् असल् यामुळे व वीज बबल ५०० 
रुपयाींपेक्षा जास्त त येत असल् यामळेु शाळा वीज बबल भरु शकत नाही ् यामळेु शाळेची वीज 
जोडणी तोडली जात,े हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास सदर शाळासाठी वीज बबल घरगुती दरान े समळावी अशी मागणी आींबेगाव 
तालुका ्रवाथसमक सशक्षक सींघान े ददनाींक १२ डडसेंबर, २०१४ रोजी शासनाकड े व तेथील 
लो्रवषतषनधीींकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल् यास, यावर शासनाने कोणता षनणाय घेतला वा घेण् यात येत आहे ? 
 

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) नाही. 
(२) अींशतः खरे आहे. 
(३) जजल् हापिरर्द शाळाींनी वीज बबल थकबाकी न भरल् यास षनयामा्रवमाणे वीज पुरवठा 
ता् पुर् या स्त वरुपात खींडीत करण् यात येतो. 
(४) नाही. 
(५) ्रवश् न उद्् ावत नाही. 

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

खामगाि जर्.बुलढािा येथे महारािा िेबल नेटििच चे अिधै िनेत शन बांद िरिेबाबत 
  

(५५) *  ८४८५   श्री.आिाश फुां डिर (खामगाांि) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खामगाव पिरसरात महाराणा केबल ने्वका चे ्रवचींड जाळे पसरले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, वास्त तववक केबल कनेक् शन जास्त त असून सुध् दा शासनाकड े कमी कनेक् शन 
दाखवून शासनाच् या मनोरींजन कर भरण् यामध् ये र्सवणूक करीत आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, महाराणा केबल ने्वका  शासनाचा करमणूक कर बुडववत असल् याबाबत 
् याींच् यावर कर बुडवणूक व शासनाची र्सवणूक केल् याबदी ल सींबींर्धताींवर र्ौजदारी गुन् हा दाखल 
करून बुडववलेला करमणूक कर वसुली करण् यासींबींधी अॅड.आकाश रु्ीं डकर, वव.स.स. खामगाव 
याींनी ददनाींक २४ डडसेंबर, २०१२ रोजी मा.मींत्री, महसुल, महाराष र राज् य याींच् याकड ेपत्राद्वारे 
मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, शासनाची र्सवणूक करणा-या व कर बुडववणा-या  महाराणा केबल ने्वका च् या 
सींचालकाींवर शासन कडक कारवाई करणार आहे काय, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) होय, महाराणा केबल ने्वका  या कीं पनीन ेखामगाींव शहरामध् ये 
तसेच ग्रामीण के्षत्रामध् ये अनेक केबल जोडण् या ददलेल् या आहेत. 
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(२) महाराणा केबल ने्वका  या कीं पनीच् या केबल सेवेसींदभाात जजल् हार्धकारी कायाालयाद्वारे 
माहे डडसेंबर, २०१४ मध् ये केलेल् या सवेक्षणामध् ये या केबल आयोजकान े शहरी भागामध् ये 
ददलेल् या घोवर्त जोडण् याींपेक्षा १५५० अषतिरक् त जोडण् या आढळून आल् या आहेत. ् याच्रवमाण े
खामगाींव तालुक् यातील ग्रामीण भागातील सदर केबल आयोजकाकड े असलेल् या केबल सेवेच े
सवेक्षण जजल् हार्धकारी कायाालयामार्ा त सुरु आहे. 
(३), (४) व (५) मा.मींत्री (महसूल) याींच् या कायाालयातील असभलेखामध् ये तपासणी केली असता 
अशा ्रवकारे पत्र आढळून आले नाही. तथावप, घोवर्त केबल जोडण् याींपेक्षा अषतिरक् त आढळून 
आलेल् या केबल जोडण् यासींदभाात महाराष र करमणूक शुल् क अर्धषनयमाच् या तरतुदीनुसार 
सींबींर्धत केबल चालकाववरुध् द जजल् हार्धकारी याींच् या स्त तरावर कारवाई करण् याची तजवीज ठेवली 
आहे. 

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

परभिी जर्ल् ्यातील १३३ गािाांना राज्य पररिहन महामांडळाची  
बस सेिा उपलब् ध िरुन देण् याबाबत 

  

(५६) *  ११००३   डॉ.राहूल पाटील (परभिी) :   सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) परभणी जजल् हयातील ९ तालकु् याींमध् ये असलेल् या ८३१ गावाींपकैी १३३ गावाींना एस.्ी.बस 
सेवा उपलब् ध नसल् याच े नकुतेच माहे जानेवारी, २०१५ मध् ये षनदशानास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर गावाींना एस.्ी.बस सेवा उपलब् ध नसल् यामुळे स्त थाषनक ववद्यार्थ यांच े
शैक्ष णक नुकसान तसेच आजारी रूग् णाींना जजल् हयाच् या दठकाणी रूग् णालयाींत जाण् याकिरता 
गैरसोयीचे होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, याबाबत शासनान ेसखोल चौकशी केली आहे काय, ् यात काय आढळून आले, 
(४) तदनुसार उपरोक् त गावाींना ता् काळ एस.्ी.बस सेवा उपलब् ध करण् याबाबत शासन स्त तरावर 
काय कायावाही करण् यात आली आहे वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. हदिािर राित े: (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
वरील १३३ गावाींपैकी बहुताींश गावे ही ३ कक.मी. च् या पिरघात असून एस.्ी.च् या थाब् याींद्वारे 
गावाींच् या नजीकच् या र्ाट्यापयतं जोडलेली आहेत. तसेच वरील गावाींना र्ाट्यापासून 
गावाींपयतंच् या थाींब् यापयतं रस्त ता योग् य नसल् यान ेर्ाट्यापयतं बस सेवा सुरु आहे. 
(३) सदर गावाींना बस सेवा सुरु करण् याबाबत ्रववाशाींकडून मागणी ्रवाप् त झालेली नाही. तसचे 
जजल् हा पिरर्देच् या अख् यािरतील रस्त ते वाहतकुीस अयोग् य असल् यामुळे बस सेवा सुरु करणे 
शक् य होत नाही. 
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(४) जजल् हा पिरर्देच् या अख् यािरतील सदर रस्त त े वाहतुकीयोग् य झाल् यास रस्त ् याची पाहणी 
करुन बस सेवा सुरु करण् याबाबत ववचार करण् यात येईल. 
(५) ्रवश् न उद्् ावत नाही. 

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

शहापूर तालुत यात (जर्.ठािे) माहुली किल् ला पररसरात अभयारण् य  
के्षत्रात अिैधररत् या दगडखाि सुरु असल्याबाबत 

(५७) *  ८४३२   श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शहापूर तालुक् यात (जज.ठाणे) माहुली ककल् ला पिरसरात अभयारण् य के्षत्रात अवैधिर् या 
दगडखाण सुरु असून क्रशर मसशनद्वारे दगड र्ोडण् यात येत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या खाणीतील स्त र्ो्ाच् या मोठया  आवाजामुळे तेथील नागिरकाींच् या घराींच े
नुकसान होत असून ्याची धूळ उडत असल् यामुळे नागिरकाींच ेआरोग् य धोक् यात आले आहे हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, या अवैध दगडखाणी बींद करण् याबाबत शासनान े कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय? 

श्री. एिनाथराि खडस े: (१) व (२) शहापूर तालुक् यातील माहुली ककल् ला पिरसरात अभयारण् य 
के्षत्रात दगडखाण नसून, मौज ेआवाळे, ता. शहापूर येथ ेखाजगी ग् नींबर १९६ जमीनीवर जनू 
२०१० मध् ये ५ वर्ा कालावधीसाठी खाणपट्या मींजूर करण् यात आला आहे. सदर खाणपट्ययातील 
उ् खनन केलेला दगड क्रशरद्वारे र्ोडण् यात येत आहे. सदरचा खाणपट्या माहुली गावापासून 
५०० मी्र अींतरावर असून पाहणीत खाणपट्ययातील स्त र्ो्ाच् या मोयाया आवाजामुळे 
नागरीकाींच् या घराींचे नुकसान झाल् याचे षनदशानास आले नाही. 
     सदर खाणकामामुळे ्रवदरू्ण होणार नाही याींची षनयमानसुार दक्षता घेण् याचे षनदेश 
सींबींर्धत खाणपट्याधारकाींना देण् याबाबत जजल् हार्धका-याींना सुर्चत करण् यात आले आहे. 
(३) व (४) ्रवश् न उद्् ावत  नाही. 

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

अमरािती जर्ल््यातील शेति-याांना बनािट बबयाि े 
पूरवििा-या व्यापा-यािर िारिाई िरण्याबाबत 

  

(५८) *  ९२७८   अॅड.यशोमती ठािूर (सोनाििे) (नतिसा) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१)  पुणाानगर (ता.षतवसा, जज.अमरावती) येथील शेतक-याींना बनाव् बबयाणे देण् यात येवनू 
शेतक-याींची र्सवणूक करण् यात आलेल् या ्रवकरणाची चौकशी होण् यासाठी स्त थाषनक 
लोक्रवषतषनधी याींनी जजल् हार्धकारी अमरावती याींचकेड े माहे जानेवारी, २०१५ वा ् या सुमारास 
मागणी करण् यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, बनाव् बबयाणाींची ववक्री करणा-या व् यापा-याींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण् यात येत आहे, 
(३)  नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री.एिनाथराि खडस े : (१) पूणाानगर, ता.भातकुली, जज.अमरावती येथील शेतक-याींना बोगस 
बबयाणे देवून ् याींची र्सवणूक  करण् यात येत असल् याबाबत स्त थाषनक लोक ्रवषतषनधी याींनी  
दद.०७/०१/२०१५ रोजी जजल् हार्धकारी अमरावती याींना षनवेदन ददलेले होते. 
(२) सोयाबीन बबयाणे उगवणीबाबत २२ शेतक-याींच् या तक्रारी तालुका स्त तरावरील तक्रार 
षनवारण ससमतीकड े ्रवाप् त झालेल् या हो् या. तपासणीत सदर २२ शेतक-याींच् या तक्रारीतील 
बबयाणे सदोर् असल् याच े षनदशानास आले. २२ पैकी १४ ्रवकरणात सींबींधीत कीं पन् याींनी शेतक-
याींना बबयाणे मोबदला ददलेला असून ८ ्रवकरणात कीं पन् याींकड ेपाठपुरावा सुरु आहे. पूणाानगर 
येथील २ कृवर् कें द्राचे परवाने कायम स्त वरुपी रदी  करण् यात आलेले असून कु-हा येथील २ कृवर् 
कें द्राचे परवाने ६ मदहन् याींकरीता षनलींबीत करण् यात आलेले आहेत. 
(३) ्रवश् न उद्् ावत नाही.  

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

मेळघाट अभयारण् यातील पनुिचसीत झालेल् या शेति-याांना शेतीची मालिी देण् यात आली 
नसल् यामळेु िृषी विभागाच् या योर्नाांपासून िांचीत रहािे लागत असिे 

  

(५९) *  १२७८४   श्री.प्रिाश भारसािळे (अिोट) :   सन्माननीय िन ेमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आको् (जज.अकोला) येथील व् याघ्र प ्रवकल् पामुळे मेळघा् अभयारण् यामधुन आको् 
तालुक् यातील पनुवासीत झालेल् या कोहा, कुड, बोरी या गावातील आददवासी शेतक-याींना गत १४ 
वर्ाापासून अद्यापही शेतीची मालकी देण् यात आली नाही ् यामळे ् याींना शासनाच् या ववववध 
कृर्ी योजनाींपासून वींर्चत रहावे लगत आहे, या गींभीर ्रवकाराकड ेस्त थाषनक ्रवशासनाच ेदलुाक्ष 
होत असल् यान ेआददवासी शेतक-याींवर अन् याय होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उक् त गावाचे अमरावती जजल् ्यातून कोहा, कुीं ड, बोरी, आको् तालुका 
(जज.अकोला) येथे सन २००१-२००२ मध् ये पुनवासन होवून शेकडो आददवासी कुीं ्ूींबाींनी आपली 
मालकीणी जमीन व् याघ्र प ्रवकल् पाला ददली परींत ु ् याींना अद्यापही घराव् यतीिरक् त र्क् त 
भोगव्दार वगा-२ म् हणून वा शेती करीता जमीन देण् यात आली व मात्र या जमीनीची मालकी 
शासनाकड ेकरीता जमीन देण् यात आली व मात्र या जमीनीची मालकी शासनाकड ेआहे, हे खरे 
आहे काय, 
(३) असल् यास,  अद्याप पावतेो आददवासी शेतक-याींनी व् याघ्र प ्रवकल् प करीता जमीनी 
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ददल् यानींतर उक् त ्रवकरणी शासना मार्ा त चौकशी केली काय, 
(४) चौकशीत काय आढळून आले व तद्नुसार सदर ददरींगाईस जबाबदार असणा-या अर्धका-या 
ववरुध् द कोणती कारवाई केली वा करण् यात येत आहे, 
(५) अद्याप कोणतीच कारवाई केली नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

(उत्तर आले नाही.) 
----------------- 

  
मुांबई शहरातील भाांडूप (प.) मुांबई उपनगर येथे रॉयल् टी न भरता ४ हर्ार  

डांपरचा मातीचा भराि टािण् यात आल्याबाबत 
  

(६०) *  ६५२०   श्री.अशोि पाटील (भाांडूप पजश्चम), श्री.तुिाराम िाते (अिुशतती नगर) :   
सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई शहरातील भाींडूप (प.) मुींबई उपनगर येर्थल सें् झवेवयसा शाळेच् या मागे असलेल् या 
भूखींडावर ददनाींक १ ऑक् ्ोबर, २०१४ ते २७ ऑक् ्ोबर, २०१४ या कालावधीत  रॉयल् ्ी न 
भरता ४ हजार डींपरचा मातीचा भराव ्ाकण् यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर भराव ्ाकल् यामुळे नाल् याची उींची कमी होऊन नाल् यातील पाण् याचा 
षनचरा होत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच नाल् यात पाणी साठून रादहल् यामुळे पिरसरातील लोकाींना दगुधंी व  डासाींचा त्रास  व 
सींसगाजन् य रोगाचा ्रवादभुााव होतो, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, सदरचा भराव ्ाकताींना रॉयल् ्ी बुडववण् यात आल् याबाबत शासनाने चौकशी 
केली आहे काय, चौकशीनुसार पुढे कोणती कारवाई केली वा करण् यात आली, आहे वा करण्यात 
येत आहे 
(५) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडस े: (१), (२), (३), (४) व (५) मौज ेकाींजूर, ता. कुलाा येथील सव ेनींबर 
६२ येथील काही जमीनीवर १३५६ ब्रास मातीचा ववनापरवाना भराव केल् याच ेऑक् ्ोबर २०१४ 
मध् ये षनदशानास आले आहे. सदर जागा भारतीय नौसेनेच् या ताब् यात असुन, ववनापरवाना 
माती भरावाच् या अनुर्ींगान े सींबींर्धताववरुध् द रुपये ४८,७६,१७६/- इतकी दींडषनय रक् कम 
आकारण् याचे आदेश तहससलदार कुलाा याींच् याकडून पािरत करण् यात आले आहेत. 
     सदर दठकाणी मींडळ अर्धकारी घा्कोपर याींनी ददनाींक २६/०२/२०१५ रोजी पाहणी केली 
असता नाल् यातील पाण् याचा षनचरा होत असल् याच े व पाणी  साठून रादहलेले नसल् याच े
षनदशानास आले आहे. 

----------------- 
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ठािे जर्ल् ्याच् या महसूल विभागाने गेल् या िषचभरात बिेायदा रेती  

उपसा िरिा-याांिर िेलेली िायचिाही 
  

(६१) *  ११८०८   श्रीमती मोननिा रार्ळे (शेिगाांि - पाथडी) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे जजल् ्याच् या महसलू ववभागाने गेल् या वर्ाभरात बकेायदा रेती उपसा करणा-याींवर धाड 
्ाकून १८ हजार ब्रास रेती जप् त केली तर ४२ जणाींवर गुन् हे दाखल केले, हे खरे आहे काय, 
(२)असल्यास ३० सींक्शन पींप, १५ बो्ी, १६ पोकलेन मशीन जप् त केल् या असतानाही खाडी 
ककनाऱ्यावर  रेती उपसा  सुरु असल् याच ेमाहे जानेवारी, २०१५ मध् ये षनदशानास आले आहे , 
हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, या रेती माकर्याींवर सींबींर्धत अर्धकाऱ्याींनी काय कारवाई केली आहे, वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) ठाण ेजजल् ्यात सन २०१३-२०१४ व सन २०१४-२०१५ या २ वर्ाात 
२३०७६ ब्रास रेती जप् त करुन, ४३ गुन् हे दाखल करण् यात आले आहेत. 
(२) व (३) ठाणे जजल् ्यात गौण खषनजाचे अवधै उ् खनन/ वाहतूक रोखण् यासाठी गठीत 
करण् यात आलेल् या भरारी पथकाींद्वारे षनयसमत कारवाई करण् यात येत आहे. सदर पथकाींद्वारे 
माहे जानेवारी २०१५ मध् ये ४ वेळा कारवाई करुन, ् यामध् ये रेतीचे प् लॉ् उध् वस्त त करणे, 
रेतीसाठा जप् त करणे व रेती उ् खनन करणा-या बाजा नष ् करणे अशा ्रवकारची कारवाई 
करण् यात आली आहे. 
(४) ्रवश् न उद्् ावत  नाही. 

----------------- 
अमराितील जर्ल् हयात वििण् यात आलेले सोयाबीन बबयािे उगिि न झाल् याबाबत 

(६२) *  १०२८४   डॉ.सुननल देशमुख (अमरािती), डॉ.पांिर् भोयर (िधाच), श्री.विर्य भाांबळे 
(जर्ांतूर), श्री.जर्तेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), 
श्री.प्रदीप नाईि (किनिट), अॅड.यशोमती ठािूर (सोनाििे) (नतिसा) :   सन्माननीय िृषी 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमरावतील जजल् हयात ववक्री करण् यात आलेले ववववध कीं पनीचे सोयाबीन बबयाणे उगवण 
न झाल् याबाबत ४९८ तक्रारी कृर्ी ववकास अर्धकारी, जजल् हा पिरर्द, अमरावती याींचकेड े्रवाप् त 
झाल् या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, बबयाणे उगवण न झाल् यामुळे एकूण ककती हेक् ्र के्षत्रामधील वपकाींच ेनुकसान 
झाले आहे, 
(३) असल् यास, या तक्रारीच् या अनरु्ींगाने चौकशी करण् यात आली आहे काय, 
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(४) असल् यास, उगवणशक् ती नसलेले बबयाणे ववक्री करणा-या कीं पनीववरूध् द काय कायावाही 
करण् यात आली आहे, 
(५) नसल् यास, याबाबत होणा-या ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री.एिनाथराि खडसे : (१) अमरावती जजल् ्यात खरीप हींगाम २०१४ मध् ये सोयाबीन बबयाणे 
उगवण न झाल् याबाबत ४९९ शेतक-याींच् या तक्रारी ्रवाप् त झालेल् या हो् या, हे खरे आहे. 
(२) होय. 
(३) चौकशीत ३१५ शेतक-याींच् या सोयाबीन बबयाण् याींत दोर् आढळून आला. ् यानुर्ींगाने सींबींधीत 
कीं पन् याींना आयुक् त (कृवर्) याींच् या स्त तरावरुन कारणे दाखवा नो्ीसा देण् यात आलेल् या आहेत. 
३१५ तक्रारीींपकैी २४ शेतक-याींना ४५ जक्वीं्ल बबयाणे परतावा आ ण २१४ शेतक-याींना बबयाण े
मोबदला रक् कम रुपये २३,८६,५४५/- सींबींधीत कीं पनीकडून अदा करण् यात आलेली आहे. उवारीत 
शेतक-याींना बबयाण ेमोबदला देण् याबाबत पाठपुरावा चाल ूआहे. दोन कृवर् कें द्राींच ेपरवान ेकायम 
स्त वरुपी रदी  करण् यात आलेले आहेत, तर २ कृवर् कें द्राींच ेपरवान ेसहा मदहन् याींकिरता षनलींबबत 
करण् यात आलेले आहेत. 
(४) ्रवश् न उद्् ावत नाही.  

----------------- 
मौर् ेननळेमोरे (ता.िसई, जर्.पालघर) येथे बिेायदेशीरपिे ि गैरप्रिारान े 

तलाठी ि मांडल अधधिारी याांनी असभलेखात फेरफार िेल्याबाबत 

(६३) *  ५३५२   श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.नसीम खान (चाांहदिली) :   सन्माननीय 
महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौज ेषनळेमोरे (ता.वसई, जज.पालघर) येथील सव्हे नीं. २२० प.ै या जसमनीबाबतच ेरे्रर्ार 
नीं. १४४१ व १२४३ रदी  केल् यानींतर ् या अगोदरच् या रे्रर्ारानसुार अर्धकार असभलेखाची 
पुवाजस्तथती पुना्रवस्त थावपत न करता तलाठी व मींडल अर्धकारी याींनी , बेकायदेशीरपणे व 
गैर्रवकाराने ८५ गुींठे जसमनीचा ७\ १२ उतारा तयार केला आहे, असे सींबींर्धत शेतक-याींना 
री.ी.पी.वेलरास,ु जजल् हार्धकारी, ठाणे याींना ददनाींक २५ एव्रवल, २०१३ रोजी पुराव् यासह षनवेदन 
देऊन ् याींचे षनदशानास आणले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर सव् हे नींबरमधील ५ गुींठे जसमनी व् यषतरीक् त उवािरत जसमनी कुळाींना 
कुळकायद्यान े समळाल् या असून कुळकायद्याच े आदेश रदी  न करता ५ गुींठे जसमनीत कुळ 
असलेल् या व् यक् तीींची ४३ गुींठे जसमनीत कुळ असल्याची बकेायदेशीर नद द सींबींर्धत मींडल 
अर्धका-याने ्रवमा णत केल् याच े उक् त षनवेदनात पुराव् यासह जजल् हार्धकारी ठाणे याींच् या 
षनदशानास आणण् यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, या ्रवकरणी मोयाया ्रवमाणात भ्रष राचार झाल् यामुळे ८५ गुींठे जसमनीचा 
बेकायदेशीर ७/१२ उतारा तयार करुन ४३ गुींठे जसमनीसाठी कुळाचे नावाची केलेली नद द रदी  
करणे व सदर बेकायदेशीर नद द करणारे तलाठी व मींडल अर्धका-याींववरुध् द कोणती कारवाई 
करण् यात आली आहे वा येत आहे, 
(४) अद्यापपयतं कारवाई केली नसल् यास, ् याची सवासाधारण कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथराि खडसे : (१) व (२) अशा स्त वरुपाची तक्रार जजल् हार्धकारी, ठाणे याींच् याकड े  
दद. ०२.०५.२०१३ च् या षनवेदनान् वये ्रवाप् त झाली आहे. 
(३)  सदर ्रवकरणी उपववभागीय अर्धकारी, सभवींडी याींनी आदेश ददनाींक १४.०२.२०११ अन् वये 
रे्रर्ार नीं. १४४१ व १२४३ रदी  केले असून सदर आदेश मा. मींत्री (महसूल) याींच् या ददनाींक 
२५.०९.२०१२ च् या आदेशान् वये कायम करण् यात आल् याने तदनसुार सींबर्धत तलाठी व मींडळ 
अर्धकारी याींच् याकडून अर्धकार असभलेखाची पुवाजस्तथती पनुः्रवस्त थावपत करण् यात आली 
असल् यान ेसदर कमाचा-याींववरुध् द कायावाही करण् याचा ्रवश् न उद्् ावत नाही. 
(४) ्रवश् न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
शेतिऱ्याांच्या आत्महत्या थाांबविण्यािररता नमेलेल्या डॉ.नरेंद्र दाभोलिर  

ससमतीच्या सशफारशीांची अांमलबर्ाििी िरण्याबाबत 

(६४) *  ५७९३   श्री.अब् दलु सत्तार (ससल्लोड), श्री.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.त्र्यांबिराि 
सभसे (लातूर ग्रामीि), श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.विर्य िडटे्टीिार (रा म्हपूरी), डॉ.पतांगराि 
िदम (पलसू िडगेाि), अॅड.यशोमती ठािूर (सोनाििे) (नतिसा), श्री.शसशिाांत सशांदे (िोरेगाि), 
श्री.हनुमांत डोळस (माळसशरस), श्री.राहुल र्गताप (श्रीगोंदा), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), 
श्री.मिरांद र्ाधि-पाटील (िाई), श्री.अिधूत तटिरे (श्रीिधचन), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), 
श्री.सुरेश लाड (िर्चत), श्री.जर्तेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा), श्री.भा्िर र्ाधि (गुहागर), श्री.सदा 
सरिििर (माहहम), श्री.दत्तात्रय भरिे (इांदापूर), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), 
श्री.सशरीषदादा चौधरी (अमळनेर), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.सभुाष साबन े (देगलूर), 
श्री.सुननल प्रभू (हदांडोशी), श्री.बच्च ूिडू (अचलपूर), श्री.रािार्गर्ीतससांह पाटील (उ्मानाबाद), 
श्री.अर्ुचन खोतिर (र्ालना), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.प्रिाश 
भारसािळे (अिोट) :   सन्माननीय पुनिचसन ि मदत िायच मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यात ववशेर्त: मराठवाडा व ववदभाात मागील एक मदहन् यात शेतक-याींनी दषु काळाला व 
कजाबाजारीपणा ,पावसाचा अषनयसमतपणा, गारपी्, अवकाळी पाऊस, सावकाराचे कजा, 
दलालाच े कसमशन, व्यापाराची वपळवणूक यामुळे शेतकऱ्याींनी कीं ्ाळून ववर् वपऊन तसचे 
गळर्ास घेऊनही आ् मह् या करण् यात आल् या असून दररोज तीन ते पाच शेतकरी दषु काळ व 
कजााला कीं ्ाळून आ् मह् या किरत असनूही ्रवषतबींधा् मक अशी उपाययोजना  करण् यात येत 
नसल् याचा  अनुभव येत असल् याचे माहे जानेवारी, २०१५ रोजी वा ् यासुमारास षनदशानास 
आले हे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात शेतकऱ्याींच्या आ्मह्या थाींबववण्यासाठी शासनाने नेमलेल्या डॉ. नरेंद्र 
जाधव ससमतीच्या सशर्ारशीींची अींमलबजावणी  अद्यापही करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल् यास, दषु काळग्रस्त त शतेक-याींना आर्थाक मदत देण् यासाठी मा.मुख यमींत्री याींनी  
केलेल् या घोर्नेनसुार  पॅकेज मधनू ककती आर्थाक तरतूद करण् यात आली आहे, 
(४) असल् यास, ददवसें ददवस वाढत असलेल् या शेतक-याींच् या आ् मह् या रोखण् यासाठी  
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लवकारात लवकर आर्थाक पॅकजची तरतूद करण् याबाबत तसेच डॉ.नरेंद्र जाधव ससमतीच्या 
सशर्ारशीींची अींमलबजावणी करण्याबाबत शासनाने कोणती  कायावाही केली वा करण् यात येत 
आहे, 
(५)  नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडस े : (१) माहे जानेवारी, २०१५ मध् ये नागपूर ववभागात २८, अमरावती 
ववभागात ७८ व औरींगाबाद ववभागात ५६ शेतकरी आ् मह् या षनदशानास आल् या आहेत. तसेच 
आ् मह् या रोखण् यासाठी उपाययोजना राबववण् यात येत आहेत. 
(२) डॉ. नरेंद्र जाधव ससमतीन ेसचुववलेल् या १३ सशर्ारशीींच् या बाबतीतील कायापुतअ अहवालास 
मान् यता देण् यात आली आहे. तसेच अींमलबजावणी सींदभाात सशर्ारशीनसुार ससम् या स्त थापन 
करुन आवश् यक कायावाही सींबींर्धत ववभागामार्ा त करण् यात येत आहे. 
(३) व (४) बार्धत शतेक-याींना अथासहा्य करण् यासाठी शासन षनणाय दद. ०७.०१.२०१५ व दद. 
०२.०२.२०१५ अन् वये एकूण रु. ४०००/-  को्ी इतका षनधी ववतरीत करण् यात आला आहे. 
तसेच डॉ. नरेंद्र जाधव ससमतीच् या सशर्ारशीींच् या अनुर्ींगाने कायावाही करण् याबाबत सींबींधीत 
ववभागामार्ा त योग् य ती कायावाही करण् यात येत आहे. 
(५) ्रवश् न उद्् ावत नाही. 

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

तलाठी सर्ा खारबाांि (ता.सभिांडी, जर्.ठािे) अांतगचत मौर् ेपाचगाांि येथे  
अनाधधिृत भराि टािून शासनाचा महसलू बुडविल्याबाबत 

  

(६५) *  १२३५१   श्री.शाांताराम मोरे (सभिांडी ग्रामीि) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) तलाठी सजा खारबाींव (ता.सभवींडी, जज.ठाणे) अींतगात मौज ेपाचगाव येथील सव् हे नीं.१५, १६, 
१७, १८, १९ व २५४ मधील एक एकर अशा एकूण १३ एकर जागेमध् ये अनार्धकृत भराव 
्ाकलेला असल् याच े माहे नोव् हेंबर, डडसेंबर, २०१४ मध् ये वा ् या दरम् यान षनदशानास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर जागेत ५० हजार ब्रास मातीचा वापर करून मातीची रॉयल् ्ी रू.१ को्ी 
शासनाचा महसूल बुडववला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, खारबाींव सजाच े तलाठी री.ी.धात्रक, मींडळ अर्धकारी री.ी.कमलाकर पा्ील, 
रेतीग् शाखचेे भरारी पथक अर्धकारी, सध् या खारबाींबच े मींडळ अर्धकारी री.ी.महेश चौकशी 
याींच् या सहा्यान े शासनाचा महसूल बुडवला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, उक्त ्रवकरणी शासनाने सवा सींबींर्धताींववरुद्ध  कोणती कारवाई केली वा 
करण् यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथराि खडसे : (१) सदर अनर्धकृत भराव नोव् हेंबर- डडसेंबर, २०१४ मध् ये झालेला 
नसून, २०१२ मध् ये झालेला आहे. 
(२) सदर जागेत ५० हजार ब्रास मातीचा वापर झालेला नसनू, ४५०० ब्रास मातीचा भराव 
केल् याच ेषनदशानास आले आहे. 
(३) असे षनदशानास आले नाही. 
(४) ्रवश् नाधीन ्रवकरणी ववनापरवाना माती भरावाबाबत सींबींर्धताींववरुध् द दींडा् मक कारवाई करुन 
रुपये ६३ लक्ष इतका दींड आकारण् यात आला आहे. दींडा् मक रक् कम भरणा न केल् यान े
सींबींर्धताींच् या गाव नमुना नींबर ७/१२ वर बोजा ठेवण् यात आला आहे. 
(५) ्रवश् न उद्् ावत  नाही. 

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

राज् यातील औद्योधगि विर्ेची सबससडी सरिारन ेिाढल्याबाबत 
  

(६६) *  ५७५०   श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.विर्य 
िडटे्टीिार (रा म्हपूरी), श्री.त्र्यांबिराि सभस े (लातूर ग्रामीि), प्रा.िषाच गायििाड (धारािी), 
श्री.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अब् दलु सत्तार (ससल्लोड), डॉ.पतांगराि िदम (पलूस िडगेाि), 
श्री.छगन भुर्बळ (येिला), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.जर्तेंद्र 
आव् हाड (मुांरा ा िळिा), श्री.बसिरार् पाटील (औसा), श्री.सुननल राऊत (विक्रोळी), श्री.राधािृष्ट् ि 
विखे-पाटील (सशडी), श्री.राहुल र्गताप (श्रीगोंदा), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.किसन िथोरे 
(मुरबाड), श्री.हदपि चव्हाि (फलटि), श्री.प्रशाांत बांब (गांगापूर) :   सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील औद्योर्गक ववजेची सबससडी सरकारन ेनोव् हेंबर, २०१४ पासनू काढल् यान ेववजेच े
दर युषन्ला साडनेऊ रुपये इतके झाल् यामुळे ववदभाातील स्त ्ील कीं पन् याींनी आपले उद्योग 
गुींडाळून शजेारच् या मध् य ्रवदेश ककीं वा छ् तीसगड राज् यात जाण् याच् या तयारीत असल् याचे माहे 
जानेवारी, २०१५ च् या सुमारास उजेडात आले हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, ववदभाातील १०० स्त ्ील उद्योगाींपैकी षनम् मे उद्योग बींद पडले असून २० ्क् के 
उद्योग २० ्क् के क्षमतेन े चाल ूआहे हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, शेजारील राज् याींमध् ये औद्योर्गक ववजेच ेदर पाच रुपयाींपेक्षा कमी आहे हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, राज् य शासनाने उद्योग धींदे ववजेच ेदर वाढल् यान ेबींद करुन शेजारील राज् यात 
जाऊ नये याकरीता औद्योर्गक ववजेला सबससडी सुरु करुन ववजेचे दर कमी करण् याबाबत 
कोणती कायावाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(५) अद्याप, उक् त ्रवश् नाबाबत कोणतीच कायावाही होत नसल् यास ववलींबाची कारणे काय   
आहेत ? 
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श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) नाही. 
(२) नाही. 
(३) नाही. 
(४) नोव् हेंबर २०१४ ला बींद करण् यात आलेली सबससडी डडसेंबर २०१४ साठी औद्योर्गक 
ग्राहकासाठी पुन् हा सुरु ठेवली. तसचे एव्रवल २०१५ पासून होणा-या ्रवस्त ताववत वीज दर वाढीच् या 
्रवस्त ताववत वीज दर वाढीच् या ्रवस्त तावामध् ये औद्योर्गक ग्राहकाींच े वीज दर कमी ठेवण् याचा 
शासनाचा ्रवय् न आहे. 
(५) ्रवश् न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
राज् यातील सीमा तपासिी नात याांिर आर.टी.ओ. अधधिा-याांच् या रष्ष्ट् टाचाराबाबत 

(६७) *  १०१३१   श्री.राधािृष्ट् ि विखे-पाटील (सशडी), श्री.अब् दलु सत्तार (ससल्लोड), 
अॅड.यशोमती ठािूर (सोनाििे) (नतिसा), श्री.विर्य िडटे्टीिार (रा म्हपूरी), श्री.राहुल बोंदे्र 
(धचखली), श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री), श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी) :   सन्माननीय पररिहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)  राज् यातील २२ सीमा तपासणी नाक् याींवर आर.्ी.ओ. अर्धका-याींकडून ओव् हरलोड, कर, 
परसम्, पाससींग अशा ववववध का्ेकोर षनयमाींचा ससेसमरा चुकवण् यासाठी को्यवधी रूपयाींचा 
भ्रष ्ाचार केला जात असल् याची बाब माहे जानेवारी, २०१५ मध् ये वा ् या दरम् यान षनदशानास 
आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, आर.्ी.ओ. अर्धका-याींच् या सींगनमतान े वर्ाानुवर्े चाललेल् या या रॅके्च् या 
व् यवहाराची सखोल चौकशी करण् यात आली आहे काय, 
(३) असल् यास, चौकशीत काय आढळून आले व ् यानुसार सदर ्रवकरणातील दोर्ी अर्धका-
याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) तसेच राज् यातील २२ सीमा तपासणी नाक् यावरील व् यवहार पारदशाकता होण् यासाठी 
शासनाने कोणती उपाययोजना केली आहे, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. हदिािर रािते : (१) हे खरे नाही. यासींदभाात माहे जानेवारी, २०१५ दरम् यान पिरवहन 
अर्धका-याींववरुध् द भ्रष ्ाचाराबाबत कोणताही गुन् हा नद द नाही.  
(२), (३) व (४) ज् या सीमा तपासणी नाक् याींचे आधुषनकीकरण झालेले आहे तेथ े पारदशाकता 
आणण् यासाठी सवा व् यवहार हे सींगणकीकरणाद्वारे करुन आ ण कमीत कमी मानवी हस्त तके्षप 
होण् याच् या ृषष ्ीन ेउपाययोजना सरुु केल् या आहेत. सेवापुरवठादाराच् या कामकाजातील त्रु्ीींबाबत 
् याींना कारणे दाखवा नो्ीस बजावण् यात आली आहे. उवािरत सीमा तपासणी नाक् याींच् या 
आधुषनकीकरणाची ्रवकक्रया चाल ूआहे. सदर सेवापुरवठादार याींना ् याींच् या कामकाजात सधुारणा 
करण् याबाबत कारणे दाखवा नो्ीस बजावण् यात आली आहे.  
(५) ्रवश् न उद्् ावत नाही.  

 ----------------- 
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िोहीनुर फुटािा समलिर टािलेल् या धाडीत सुमारे ३ िोटी रूपये  

किां मतीचे बनािट सोयाबीन बबयािे र्प् त िेल्याबाबत 
  

(६८) *  ११४३४   श्री.विनायिराि र्ाधि-पाटील (अहमदपूर) :   सन्माननीय िृषी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पींचायत ससमती उदगीर (जज.लातूर) येथील कृर्ी अर्धकारी याींनी ददनाींक २३ जुल,ै २०१४ 
रोजी कोहीनुर रु््ाणा समलवर ्ाकलेल् या धाडीत सुमारे ३ को्ी रूपये ककीं मतीच े बनाव् 
सोयाबीन बबयाण ेजप् त केले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या्रवकरणी उद्गीर पोलीस स्त ्ेशन येथे गुन् हा दाखल करण् यात आला आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, लातूर जजल् हयात सन २०१४ मध् ये सोयाबीन बबयाणे उगवत नसल् याच् या हजारो 
तक्रारी तालुक् यातील तक्रार षनवारण ससमतीकड ेआल् या हो् या, हे खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, सुमारे २१ कीं पन् याींच् या बबयाण् याींमध् ये दोर् आढळून आला, हे खरे आहे काय, 
(५) असल् यास, या बबयाणे कीं पन् याींवर तसेच या बबयाण् याींचा बेकायदा साठा करणा-याींवर काय 
कारवाई करण् यात आली आहे, 
(६) तसेच या बबयाण् याींमळेु नकुसान झालेल् या शेतक-याींना काय नकुसान भरपाई देण् यात आली 
आहे ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) होय हे खरे आहे. 
(२) होय, उदगीर ग्रामीण पोलीस स्त ्ेशन येथे गु.र.क्र. १५३/२०१४  अन् वये भारतीय दींड ववधान 
तसेच बबयाणे अर्धषनयम खाली गुन् हा नद दववण् यात आलेला आहे. 
(३) होय, लातूर जजल् ्यातील ९ तालुक् यातील ६८४ गावातील २१४४ शेतक-याींनी, ३३ बबयाणे 
कीं पन् याच् या सोयाबीन बबयाण् याची उगवण न झाल् याच् या तक्रारी तक्रार षनवारण ससमतीकड े
केल् या हो् या. 
(४) २० कीं पन् याींच् या बबयाण् यामध् ये दोर् आढळून आलेला आहे. 
(५) सदर ्रवकरणी पोलीसाींमार्ा त चौकशी होऊन आरोपीींववरुध् द मा.न् यायालयात दोर्ारोप पत्र 
दाखल करण् यात आलेले असून ्रवकरण न् याय्रवववष ् आहे. 
(६) नुकसान झालेल् या १००५ शेतक-याींपैकी ३४४ शतेक-याींना बबयाणे उ् पादक कीं पन् यानी 
आर्थाक मदत केलेली आहे. उवारीत, ६६१ शेतक-याींना मदत देण् याबाबत सींबींधीत बबयाणे 
उ् पादक कीं पन् याींना सचुना देण् यात आलेल् या आहेत व कायावाही सुरु आहे. 

----------------- 
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पिनचत िी िां पनीने शासनाच् या लाखो रुपयाांच्या अनुदानातून बाांधण् यात आलेला बेिापूर 
(ता.खानापूर, जर्.साांगली) येथील मातीनाला बाांध फोडल् याबाबत 

(६९) *  ११७५३   श्री.अननल बाबर (खानापूर) :   सन्माननीय र्लसांधारि मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शासनाच् या षनयम कायद्याींना न जुमानता एका पवनचक् की कीं पनीन े शासनाच् या लाखो 
रुपयाींच्या अनुदानातून बाींधण् यात आलेला बेणापूर (ता.खानापूर, जज.साींगली) येथील मातीनाला 
बाींध र्ोडल् याचे नुकतेच उघडकीस आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या ्रवकारामळेु शेतक-याींच ेमोठया ्रवमाणात नकुसान झाले असनू या मातीनाला 
बाींधाच ेसध् या मोठया सडकेत रुपाींतर झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, या ्रवकरणी चौकशी केली आहे काय, चौकशीचे षनष कर्ा काय आहे व 
् यानुर्ींगान ेसींबर्धत पवनचक् की कीं पनीवर कोणती कारवाई केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) असल्यास,  या ्रवकरणाची अद्यापही चौकशी केली नसल् यास, होणा-या ववलींबाची कारणे 
काय आहेत व याबाबतची सद्यःजस्तथती काय आहे ? 
  
श्रीमती पांिर्ा मुांड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) नाही, 
     तथावप सींबींर्धत शेतक-याने सदर माती नाला बाींधच् या शेजारुन एका पवनचक् की 
कीं पनीस वा् ददली होती ् यामुळे माती नाला बाींध एका कडनेे खराब झाला होता. ् यानसुार 
मींडळ कृवर् अर्धकारी, खानापुर याींनी पहाणी केली असता माती नाला बाींध दरुुस्त त करुन 
घेण् याची जबाबदारी सींबींर्धत शेतक-यान ेघेतली, तदनींतर पवनचक् की कीं पनीन ेमाती नाला बाींध 
दरुुस्त त करुन ददला व तालकुा कृर्ी अर्धकारी, वव्ा याींनी पहाणी केली असुन सद्य ःजस्तथतीत 
माती नाला बाींध हा सुजस्तथतीत आहे. 
(४) माती नाला बाींध हा सुजस्तथतीत आहे. 

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

मौर् ेनतड्डी (जर्.भांडारा) या िैनगांगा ि िन्हान या दोन नद्याांच्या  
सांगमािरील गािाांच्या पुनिचसनाबाबत 

  

(७०) *  ९७५०   श्री.रार्ेश िाशीिार (सािोली) :   सन्माननीय पनुिचसन ि मदत िायच मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भींडारा जजल् हयातील वैनगींगा व कन् हान या दोन् ही नद्याींच् या सींगमाजवळ असलेल् या षतड्डी 
या गावाला १९९४ मध् ये महापुरान ेवेढा घातला होता तेव् हापासून षतड्डी या गावाच ेपुनवासन  
करण् याची मागणी शासनदरबारी ्रवलींबबत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, गोसे धरणाचे पाणी अडववल् यामुळे नदीच े पात्र वाढून परत हे गाींव वाहून 
जाण् याची शक् यता वताववली जात असल् याचे माहे जानेवारी, २०१५ च् या सुमारास षनदशानास 
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आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, मागील २० वर्ाापासून ्रवलींबबत असलेल् या षतडडी या गावाच े पुनवासन 
करण् यासींबींधी शासनाने कोणती कायावाही केली आहे,  
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) ्रवश् न उद्् ावत  नाही. 

----------------- 
नागपूर ि परभिी जर्ल्हयातील दषु्ट्िाळग्र्ताांसाठी र्ाहीर िेलेली 

 मदत अद्याप पूिचपिे समळालेली नसल्याबाबत 
  

(७१) *  ६०११   श्री.छगन भरु्बळ (येिला), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.हसन मशु्रीफ 
(िागल), श्री.जर्तेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा), अॅड.आसशष शेलार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.अजर्त पिार 
(बारामती), श्री.प्रदीप नाईि (किनिट), श्री.राहूल मोटे (फराांडा), श्री.भा्िर र्ाधि (गुहागर), 
श्री.बच्चू िडू (अचलपूर), डॉ.राहूल पाटील (परभिी), श्री.राहुल र्गताप (श्रीगोंदा), श्री.विर्य 
औटी (पारनेर), श्री.हनुमांत डोळस (माळसशरस) :   सन्माननीय पनुिचसन ि मदत िायच मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर जजल् ्यातील दषु काळग्रस्त ताींसाठी शासनाने पदहल् या ्प् यात २००० को्ीींची मदत 
जाहीर केली असनू ् यापीकी ११० को्ी रुपये नागपूर जजल् ्याला ्रवाप् त झाले आहेत, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल् यास, ११० को्ी रुपयाींपैकी आतापयतं र्क् त १३ को्ी रुपये शेतक-याींच् या बँक 
ख् यात जमा करण् यात आले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३)  तसेच परभणी जजल्हयात रब्बी व खिरप हींगामात वपके गेल्यान े नकुसानग्रस्त त 
शेतकऱ्याींना  आर्थाक मदत देण्याकिरता ्रवशासनाने अडीचशे को्ीचा ्रवस्तताव शासनाकड े
पाठववला असून ्यापैकी ९५ को्ी ३५ लाख रुपयाींचा षनधी जजल्हा ्रवशासनाकड े वगा केला 
आहे, हे ही खरे  आहे काय, 
(४) असल्यास, यासींदभाात चौकशी करण् यात आली आहे काय, 
(५) असल्यास , ् यात काय आढळून आले व राज् यातील आपदग्रस्तत शेतक-याींना ् विरत मदत 
देण् याबाबत शासनान ेकोणती उपाययोजना केली वा करण् यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत  ? 
 

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) व (२) हे अींशतः खरे आहे.   
     नागपूर जजल् ्यास २२१ को्ी इतका षनधी ववतरीत करण् यात आला आहे. ् यापैकी 
रु.१०४.७६ को्ी इतका षनधी शेतक-याींच् या खा् यात जमा करण् यात आला आहे. 
(३) हे अींशतः खरे आहे. 
     परभणी जजल् ्यात रब् बी व खिरप हींगामात गारीपी्ीमुळे वपके गेल् यान े बाधीत    
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शेतक-याींना आर्थाक मदतीसाठी जजल् हा ्रवशासनान ेशासनाकड ेकोणताही  ्रवस्त ताव पाठववलेला 
नाही. 
     खरीप हींगाम २०१४ मधील बाधीत शेतक-याींना आर्थाक मदत देण् याकिरता एकूण 
रु.१९०.७५ को्ी एवढा षनधी देण् यात आला आहे. ् यापकैी रु.१०५.१८ को्ी इतका षनधी शतेक-
याींच् या खा् यात जमा करण् यात आला आहे. 
(४),(५) व (६) ्रवश् न उद्् ावत  नाही. 

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

धचपळूि (जर्.रत् नाधगरी) तालुत यातील डोंगराळ ि दगुचम भागात अनतिषृ्ट् टी ि सततच् या 
भूिां पामळेु र्समनीला भेगा ि तड ेगेले असल् याबाबत 

(७२) *  १२४३६   श्री.सदानांद चव्हाि (धचपळूि) :   सन्माननीय पुनिचसन ि मदत िायच 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) र्चपळूण तालुक् यातील (जज.र् नार्गरी) कोळकेवाडी-बोलाडवाडी, बौध् दवाडी हे गावठाण 
डद गराळ व दगुाम भागात असनू कोळकेवाडी धरणाच् या तीरावर वसलेले असून अषतवषृ ्ी व 
सततच् या भूकीं पामुळे या भागातील जसमनीला सुमारे ५/६ रु््ाच् या भेगा/तड े गेले असल् यान े
ग्रामस्त थाींमध् ये सभतीच ेवातावरण  षनमााण झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, महसूल ववभागाने यापूवअही पाहणी करुन गावठाणामध् ये राहणे अ् यींत 
धोकादायक असल् याच ेनमुद केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, काही ददवसाींपूवअ माळीण (पुणे) येथे घडलेल् या दघुा् नेच् या पाश्वाभमूीवर अशी 
धोकादायक घ्ना ्ाळण् याच् या ृषष ्ीने योग् य ती खबरदारी घेण े आवश् यक असून स्त थाषनक 
लोक्रवषतषनधीनी मा.जजल् हार्धकारी याींचकेड े वारींवार पत्रव् यवहार करुन योग् य ् या तातडीच् या 
उपाययोजना करणेची मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, याबाबत शासनान ेकोणती कारवाई केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारणे कोणती ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) व (२) याबाबतच् या पाहणीमध् ये मौजे कोळकेवाडी येथील 
बोलाडवाडीतील ५४ घराींना धोका सींभवत असल् याच ेददसून आले आहे. 
(३) व (४) याबाबत ग्रामस्त त, लोक्रवषतषनधी याींच ेसमवते उप ववभागीय अर्धकारी, र्चपळूण 
याींचे स्त तरावर बठैक सींपन् न झाली होती. तथावप, ग्रामस्त थाींनी सोलापूर येथे उपलब् ध जागेत 
जाण् यास नकार ददलेला आहे. तथावप, अन् य पयाायाची छाननी चाल ूआहे. 
(५) ्रवश् न उद्् ावत  नाही. 

----------------- 
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मौर् ेिेळिी (ता.िल्याि, जर्.ठािे) गािचे पोलीस पाटलाांनी िायाचलयातील  
दप् तरात खाडाखोड िरून ् ितचच् या नाि ेबनािट फेरफार िेल्याबाबत 

  

(७३) *  ७२५०   श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.जर्तेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा) :   
सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे जजल् हयातील कल् याण तालुक् यातील मौजे केळणी येथील सव् हे नीं.४०/१ ही जमीन 
केळणी गावचे पोलीस पा्लाींनी शासकीय अर्धका-याींना हाताशी धरून तलाठी कायाालयातील 
दप् तरात खाडाखोड करून स्त वतःच् या नाव ेकरून बोगस रे्रर्ार नद द केल् याच ेमाहे जोनवारी, 
२०१५ मध् ये वा ् या दरम् यान षनदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(३) असल् यास, चौकशीअींती काय षनदशानास आले, तदनुसार तलाठी कायाालयातील दप् तरात 
खाडाखोड करून दसु-याची जमीन हडप करणा-या केळणी गावाच् या पोलीस पा्लाींवर व 
् याच् याशी सींगनमत करणा-या महसूल ववभागातील अर्धका-याींवर कोणती  कारवाई करण् यात 
आली वा करण् यात येत आहे, 
(४) अद्याप चौकशी करून कारवाई केली नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२) व (३) ता.कल् याण येथी केळणी गावाचे पोलीस पा्ील 
री.ी.सशवनाथ मींगल भोईर याींनी मौजे केळणी येथील सव् हे ४०/१ब या जसमनीचा ् याींच ेस्त वतःचे 
हस्त ताक्षरात नवीन गाव नमनुा नींबर ७/१२ तयार करुन तो मळू गाव नमुना ७/१२ वर 
र्चक्ववला असल् याचे मळू असभलेखा खाडाखोड केलेली असल्याच ेसन २०१३ मध् ये षनदशानास 
आले. ् यानुर्ींगान ेकेळणी गावचे पोलीस पा्ील री.ी.सशवनाथ मींगल भोईर याींना उप ववभागीय 
अर्धकारी, कल् याण याींनी ददनाींक २३/०२/२०१५ च् या आदेशान् वये पदावरुन षनलींबबत केले आहे. 
तसेच, सींबींर्धत तलाठी व मींडळ अर्धकारी याींच् याववरुध् द कारवाई करण् याबाबतचा ्रवस्त ताव सादर 
करण् याच् या सूचना तहससलदार, कल् याण याींना देण् यात आल् या आहेत. 
(४) ्रवश् न उद्् ावत नाही. 

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

िधाच येथील नगरपररषदेच् या हदीतीत येत असलेल् या लष् मीनगर  
भागातील ले-आऊटमधील मोिळ्या र्ागेबाबत 

  

(७४) *  ५९०५   श्री.हषचिधचन सपिाळ (बुलढािा), श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अब् दलु 
सत्तार (ससल्लोड), अॅड.यशोमती ठािूर (सोनाििे) (नतिसा) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वधाा येथील नगरपिरर्देच् या हदी ीत येत असलेल् या लष् मीनगर भागातील ले-आऊ्मधील 
मोकळी जागा त् कालीन महसूलमींर्य याींच् या आदेशान् वये ले-आऊ् मालकाींच् या नावावर पुन् हा 



59 

करण् यात आली असल् याच ेमाहे जानेवारी, २०१५ मध् ये वा ् या दरम् यान षनदशानास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदरील मोकळया जागेवर नगरपिरर्देने कुीं पण सभींत, हायमास्त ् लाई् लावून 
नागिरकाींना वापरण् यासाठी ठेवली होती, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, सदरील जागा ले-आऊ् मालकाने सरळ मा.महसूल मींर्य याींकडून आदेश आणून 
भूमीअसभलेख कायाालयातूनच या जागेच े ्रवॉप्ी काडा तयार केल् याने या भागातील नागरीक 
सींतप् त झाले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, उक् त ्रवकरणाची शासनाने चौकशी केली असल् यास, सींबींर्धताींवर काय कायावाही 
केली आहे वा करणार आहे, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. एिनाथराि खडस े : (१) (२) (३) व (४) जजल् हा षनरीक्षक, भूसम असभलेख याींच् या दद. 
१८.०३.१९८५ च् या आदेशान् वये ्रवश् नाधीन वधाा सश् क्र. ५-ड भुखींड क्र. ६७५३ /१ या 
समळकतीवर री.ीमती कोना एींकुबाई आर.बी.नायडू ऊर्ा  लष् मीबाई नायडू रा.वधाा तसेच ६७५३ /२ 
या समळकतीवर सींतोर्कुमार चींद्रशखेर नायडू रा. वधाा अशी नद द केली होती. 
     उपरोक् त दद. १८.०३.१९८५ चे आदेश अधीक्षक, भूसम असभलेख वधाा याींनी पुनरीक्षणात 
घेवून दद. १९.१०.२००६ रोजी सधुािरत आदेश ददले व उपसींचालक, भुमी असभलेख, नागपूर 
याींनी दद. १८.०६.२००९ च् या आदेशान् वये अधीक्षक, भूसम असभलेख वधाा याींचे उपरोक् त आदेश 
अपीलात कायम ठेवले. 
     यासींदभाात मा. मींत्री (महसलू) याींचकेड े्रवाप् त रे्रतपासणी अजााच् या अनुर्ींगान ेत् कालीन 
मा.मींत्री (महसूल) याींनी दद. २६.०६.२०१३ च् या अधान् याषयक आदेशाद्वारे अधीक्षक, भूसम 
असभलेख वधाा याींच े दद.१९.१०.२००६ रोजीच े व उप सींचालक भमूी असभलेख नागपूर याींच े   
दद. १८.१०.२००९ रोजीच ेआदेश रदी  करुन अजादाराचा रे्रतपासणी अजा मींजूर केला आहे. 
     सदर अधान् याषयक आदेशाववरुध् द नगर पिरर्द वधाा याींनी मा.उच् च न् यायालय खींडपीठ 
नागपूर येथे अपील दाखल केले असून ्रवकरण न् याय्रवववष ठ आहे. 
(५) ्रवश् न उद्् ावत  नाही. 

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

मासेमारीच् या मोसमात ओएनर्ीसीद्िारे होिा-या तेल सिेक्षिाबाबत 
  

(७५) *  ६४३७   श्री.सुननल प्रभू (हदांडोशी), श्री.सभुाष साबिे (देगलूर), श्री.अशोि पाटील 
(भाांडूप पजश्चम), श्री.मनोहर भोईर (उरि), श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर), श्री.सुननल राऊत 
(विक्रोळी), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाच), श्री.रुपेश म् हात्र े (सभिांडी पिूच) :   सन्माननीय मत््य 
व् यिसाय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अरबी समुद्रात तेलाच ेसाठे शोधण् यासाठी ओएनजीसीने वसई, अनााळा, सातपा्ी या सागरी 
पट्ययात ऐन मासमेारीच् या हींगामात मजच्छमाराींशी कोण् याही ्रवकारे चचाा न करता सवेक्षण सुरू 
केल् यामुळे मजच्छमार सींघ्नाींनी सवेक्षणाला ववरोध केला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, याबाबत शासनान े चौकशी व पाहाणी केली आहे काय, 
(३) असल् यास, चौकशीचे षनष कर्ा काय आहेत व ् यानुर्ींगाने मजच्छमाराींच े होणारे नुकसान 
पाहता शासनाने याबाबत कोणती कायावाही वा उपाययोजना केली आहे वा करण् यात येत आहे, 
(४) अद्यापी, कायावाही वा उपाययोजना केली नसल् यास होत असलेल् या ववलींबाची सवासाधारण 
कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) अींशतः खरे आहे. 
(२) व (३) स्त थाषनक मजच्छमार व मजच्छमार सींघ्नेच् या ववनींतीनसुार ्रवस्त ताववत सवेक्षण पुढे 
ढकलण् यात आले आहे. 
(४) ्रवश् न उद्् ावत  नाही. 

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

अिोल्यातील डॉ.पांर्ाबराि देशमुख िृषी विदयापीठ पररसरातील  
चांदनाचे झाड हदिसाढिळया तोडल्याबाबत 

  

(७६) *  ८२१४   श्री.गोिधचन शमाच (अिोला पजश्चम), श्री.बाबुराि पाचिे (सशरुर), श्री.समीर 
िुिािार (हहांगिघाट) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अकोल्यातील डॉ.पींजाबराव देशमुख कृर्ी ववदयापीठ पिरसरातील चींदनाच े झाड 
ददवसाढवळया तोडून नेल्याचा ्रवकार ददनाींक ४ जानेवारी,२०१५ रोजी सायींकाळी वा ्यासुमारास 
षनदशानास आला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ्रवकरणी सखोल चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीअींती  सदरहू चींदनाच्या झाडाची क्तल करणाऱ्याींववरुध्द शासनान े
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२), (३) व (४) याबाबत ससव् हील लाईन, पोलीस स्त ्ेशन, अकोला येथे अ्ात इसमाववरुध् द 
गुन् हा दाखल केला आहे. 

----------------- 
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सशरूर (जर्.पुिे) तालुतयातील बस ्थानिे मोडिळीस आल्याबाबत 
  

(७७) *  ६२९२   श्री.बाबुराि पाचिे (सशरुर) :   सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे जजल््यातील सशरुर तालकु्यातील इनामगाव, माींडवगण र्रा्ा, आींबळे इ. गावाींमध्ये 
राज्य पिरवहन महामींडळाचे बसस्तथानक मोडकळीस आल्यान ेधोकादायक जस्तथतीत उभी आहेत, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सशरुर तालकु्यातील अनेक ग्रामपींचायतीींनी एस.्ी. महामींडळास 
बसस्तथानकासाठी ३०-४० वर्ांपूवअ जागा बक्षीसपत्र करुन महामींडळाच्या नावावर करुन ददल्या, 
हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सशरुर तालुक्यातील अनके गावातील बसस्तथानके मोडकळीस आल्यान े्रववासी, 
मदहला, शाळकरी मुले व ज्येषठ नागिरकाींना उन्हा-पावसात तासनतास एस.्ी. बसची वा् 
पाहत ता्कळत उभ ेरहावे लागते, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, मोक्याच्या दठकाणी असलेल्या एस.्ी. महामींडळाच्या जागेवर नव्यान े
बसस्तथानक बाींधण्यासाठी पुणे जजल्हा षनयोजन ससमतीमधून षनधी उपलब्ध व्हावा अशी 
मागणी लोक्रवषतषनधी याींनी ददनाींक १६ जानेवारी, २०१५ रोजी  वा ्यासुमारास जजल्हार्धकारी 
पुणे याींचकेड ेकेली, हे खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, सशरुर तालुक्यातील मोडकळीस आलेली बसस्तथानके नव्याने बाींधण्याबाबत षनधी 
उपलबध होण्यासाठी शासनान ेकोणती कायावाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत  ? 
  
श्री. हदिािर राित े: (१) अींशतः खरे आहे. 
    पुणे जजल् ्यातील सशरुर तालुक् यातील इनामगाव व माींडवगण र्रा्ा, आींबळे येथ ेरस्त ता 
हदी ीमध् ये मागा षनवारे आहेत. सदर मागा षनवारे जुन ेझाल् यान ेजजणा झाले आहेत. 
(२), (३) व (४) हे खरे नाही. 
(५) सशरुर तालुक् यातील सवा रा.प. मागा षनवा-याींची तपासणी करुन आवश् यकतनेुसार नववन 
मागाषनवारे बाींधण् याची व जुन ेमागाषनवारे दरुुस्त त करण् याकरीता स्त थाषनक ववकास कायाक्रमामधनू 
षनधी समळवण् यासाठी जजल् हार्धकारी याींचेकड ेपाठपुरावा करण् यात येत आहे. 
(६) ्रवश् न उद्् ावत  नाही. 

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

 
 
 
 
 



62 

िसई-विरार महानगरपासलिा के्षत्रातील राज्य पररिहन महामांडळाच्या बस  
्थानिाांच्या र्ागा महानगरपासलिेच्या पररिहन सेिसेाठी देण्याबाबत 

  

(७८) *  ९०५७   श्री.हहतेंद्र ठािूर (िसई), श्री.विलास तरे (बोईसर) :   सन्माननीय मुखयमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वसई-ववरार शहर महानगरपासलका के्षत्रातील सुमारे १६ लाख लोकवस्त तीसाठी वसई-ववरार 
शहर महानगरपासलका पिरवहन ववभागातरे् सुमारे ८० ्क् के वाहतुक सेवा पुरववण् यात येत 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, वसई-ववरार शहर महानगरपासलका के्षत्रातील राज् य पिरवहन महामींडळाची शहरी 
बस वाहतुक मोठया ्रवमाणावर कमी झाल् यामुळे ववरार, नालासोपारा, वसई रोड (नवघर), वसई 
आ ण अनााळा येथील ्रवशस्त त बस स्त ्ॅन् डमधील जागा ववनावापर पडून असल् यान े् यातील काही 
जागेचा वापर वसई-ववरार शहर महानगरपासलका पिरवहन ववभागाच् या बस स्त ्ॅन् डसाठी उपलब् ध 
करून द्यावी अशी मागणी वसई-ववरार शहर महानगरपासलकेतरे् राज् य पिरवहन महामींडळाकड े
३ वर्ांपूवअ करण् यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, ववरार, नालासोपारा, वसई रोड (नवघर), वसई आ ण अनााळा येथील पिरवहन 
महामींडळाच् या बस स्त ्ॅन् डमधील काही जागा वसई-ववरार शहर महानगरपासलका पिरवहन 
ववभागाच् या बस स्त ्ॅन् डसाठी देण् यास  पिरवहन महामींडळकडून  ्ाळा्ाळ करण् यात येत आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, ् याची सवासाधारण कारणे काय आहेत, 
(५) वसई-ववरार शहर महानगरपासलका पिरवहन ववभागाच्या बस स्त ्ॅन् डसाठी सदरहू जागेपैकी 
मागणी केलेली के्षत्र ववनाववलींब उपलब् ध करण् याच् या ृषष ्ीने शासन कोणती कायावाही  करणार 
आहे ? 

(उत्तर आले नाही.) 
----------------- 

  
नोव्हेंबर, २०१४ मध्ये झालेल्या अििाळी पािसामळेु नासशि जर्ल्हयातील १२ हर्ार 
एिरािरील पीिाांचे तसेच फळबागाांचे समुारे २२५ िोटी रुपयाांचे नुिसान झाल्याबाबत 

(७९) *  ६६८५   श्री.गिपत गायििाड (िल्याि पूिच), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.जर्तेंद्र 
आव् हाड (मुांरा ा िळिा), श्री.र्यांत पाटील (इ्लामपूर), श्री.रमशे िदम (मोहोळ), श्री.अजर्त 
पिार (बारामती), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.भा्िर र्ाधि (गुहागर), श्री.सुरेश (रार्ूमामा) 
भोळे (र्ळगाि शहर), श्री.र्ीिा गावित (िळिि), श्री.हदपि चव्हाि (फलटि), श्री.हदलीप 
िळस-ेपाटील (आांबेगाि), डॉ.सतीश (अण्िासाहेब) पाटील (एरांडोल) :   सन्माननीय फलोत् पादन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नासशक जजल्हयातील १२ हजार एकरावरील द्राक्ष, ्ोमॅ्ो, डाळीींब, सोयाबीन, काींदे इ्यादी 
पीकाींच े तसेच र्ळबागाींचे नोव्हेंबर, २०१४ मध्ये झालेल्या अवकाळी पावसामळेु समुारे २२५ 
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को्ी रुपयाींचे नकुसान झाल्याचा  ्रवाथसमक अींदाज झाला असनू ्रवभारी जजल्हार्धकारी याींनी 
सवा तहससलदाराींना पींचनामा करण्याचे आदेश १६ नोव्हेंबर २०१४ च्या समुारास ददले हे खरे 
आहे काय, 
(२) जळगाव जजल् हयातील ददनाींक १२  डडसेंबर, २०१४ रोजी झालेल् या अवकाळी पावसामळेु 
५०२ गावातील २१ हजार ७२९ शतेक-याींचे मोठया ्रवमाणात नकुसान झाले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, या्रवकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय , 
(४) असल्यास, चौकशीच े षनषकर्ा नुसार नकुसानग्रस्तत शेतकऱ्याींना तातडीन े मदत देण्याच्या 
ृषष्ीने कोणती कायावाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(५)  नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) व (२) हे अींशतः खरे आहे. 
(३), (४) व (५) राज् यात नोव् हेंबर-डडसेंबर, २०१४ मध् ये झालेल् या अवकाळी पाऊस व इतर 
नैसर्गाक आप् तीमूळे नासशक, जळगाव सह एकूण ९ जजल् हे बाधीत झालेले होते. ् यातील 
नुकसानग्रस्त त के्षत्राच् या पींचनाम् याची कायावाही पूणा झालेली असून ् यानुसार शासनान े ददनाींक 
४/०२/२०१५ रोजीच् या आदेशानसुार कोरडवाहू शेतीवपकाींना    रु.१०,०००/- ्रवषत हेक् ्र, 
आश् वासीत ससींचनाखालील वपकाींना रु. १५,०००/- ्रवषत हेक् ्र व बहुवावर्ाक वपकाींना (र्ळबाग) 
रु.२५,०००/- ्रवषत हेक् ्र अशी मदत जाहीर केलेली आहे. 

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

महाड तालुिा (जर्.रायगड) येथील अनधधिृत सुरु असलेल् या  
दगड खािीच् या उत् खननाची चौिशी िरिेबाबत 

(८०) *  ८०८२   श्री.शरददादा सोनििे (र्ुन्नर) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाड तालुक् यातील अनर्धकृत दगड खनीज उ् खननाची चौकशी करणेबाबत तालुक् यातील 
जनाधार सामाजजक सींस्त थेतरे् ददनाींक २३ जानेवारी, २०१५ रोजी वा ् या सुमारास मागणी केली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या खाणीींमुळे होणा-या ्रवदरु्णाबाबत ्रवदरु्ण षनयींत्रण मींडळ व महसूल 
ववभागाकड े लेखी तक्रारी करुनही अदयाप कोणतीच कायावाही करण्यात आली नाही  हे खरे 
आहे काय, 
(३) असल् यास, या ्रवकरणी चौकशी करण् यात आली आहे काय, 
(४)असल्यास ् यानुसार दगड खाणी मालकाींवर व दलुाक्ष करणा-या ्रवदरु्ण षनयींत्रण मींडळ 
आ ण महसुल ववभागातील सींबींर्धत अर्धका-याींवर काय कारवाई करण् यात आली वा करण्यात  
येत आहे,  
(५) नसल्यास ववलींबाची सवासाधरण कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथराि खडसे : (१) व (२) जनाधार सामाजजक सींस्त थेतरे् असे षनवेदन जजल् हार्धकारी 
रायगड, उपववभागीय अर्धकारी महाड ककीं वा तहससलदार महाड याींच् या कायाालयात, ्रवाप् त 
झाल् याचे आढळून आले नाही. तसेच महाराष र ्रवदरू्ण षनयींत्रण मींडळाच् या महाड येथील 
उप्रवादेसशक कायाालयातही खाणीमळेु होणा-या ्रवदरू्णाववर्यी लेखी तक्रार ्रवाप् त झालेली नाही. 
(३), (४) व (५) ्रवश् न उद्् ावत नाही. 

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

ठािे शहरातील सुभाषनगर, पोखरि येथे वििासिाने शासनािडून िोितीही  
परिानगी न घेता झोपडपट्टी पुनविचिास प्रिल् पाच ेिाम सुरु िेल्याबाबत 

  

(८१) *  १०६८६   श्री.प्रताप सरनाईि (ओिळा माजर्िडा) :   सन्माननीय मुखयमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे शहरातील सभुार्नगर, पोखरण रोड क्र.२ येथील सव् हे क्रमाींक ५०९ व ५०१० या 
शासकीय जसमनीवर महाकाली डवे् हलपसा नामक ववकासकाने झोपडपट्यी पुनववाकास ्रवकल् पाच े
शासनाकडून कोणतीही परवानगी न घेता काम सुरु केले असून या ्रवकरणाची तातडीने चौकशी 
करण् यात यावी अशी मागणी स्त थाषनक लोक्रवषतषनधीींनी ददनाींक १८ डडसेंबर, २०१४ रोजी 
मा.मुख यमींत्री, मा.गहृराज् यमींत्री, तसेच ददनाींक २२ डडसेंबर, २०१४ रोजी मा.सहकार मींत्री व 
मा.सहकार राज् यमींत्री याींचेकड ेपत्राद्वारे केली आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या ्रवकरणी शासनाने चौकशी केली  आहे काय, चौकशीचे षनष कर्ा काय आहेत 
व ् यानुर्ींगाने सींबींर्धत ववकासकावर कोणती कारवाई केली आहे, 
(३) असल् यास, यासींदभाात अद्याप चौकशी पूणा झाली नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत 
तसेच  याबाबतची सद्य ःजस्तथती काय आहे ? 

(उत्तर आले नाही.) 
----------------- 

राज्यात पाऊस, गारपीट आणि गारठा ननमाचि झाल्यान े 
शेतीवपिाच ेि फळाांचे निुसान झाल्याबाबत 

  

(८२) *  ६०३४   श्री.राहुल र्गताप (श्रीगोंदा), श्री.जर्तेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा), श्री.अजर्त 
पिार (बारामती), श्री.भा्िर र्ाधि (गुहागर), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.पाांडुरांग बरोरा 
(शहापूर), श्री.रािार्गर्ीतससांह पाटील (उ्मानाबाद), श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्री.अिधूत 
तटिरे (श्रीिधचन), श्री.हनमुांत डोळस (माळसशरस), श्री.शसशिाांत सशांदे (िोरेगाि), श्री.सुरेश लाड 
(िर्चत), श्री.मिरांद र्ाधि-पाटील (िाई), डॉ.सुरेश (भाऊ) खाड े (समरर्), श्री.सदा सरिििर 
(माहहम), श्री.सुरेश गोरे (खेड आळांदी), श्री.सुननल सशांदे (िरळी), श्री.िैभि नाईि (िुडाळ), 
श्री.गिपत गायििाड (िल्याि पिूच), श्री.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), 
श्री.शरददादा सोनििे (र्ुन्नर), श्री.दत्तात्रय भरिे (इांदापूर), श्री.सशिार्ीराि िडड चले (राहुरी), 
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श्री.सशरीषदादा चौधरी (अमळनेर), श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्री.असमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.अब् दलु सत्तार (ससल्लोड), श्री.विर्य िडटे्टीिार (रा म्हपूरी), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), 
श्री.हषचिधचन सपिाळ (बुलढािा), श्री.नानार्ी शामिुळे (चांद्रपूर), अॅड.सांर्य धोटे (रार्ूरा), 
श्री.सुधािर देशमुख (नागपूर पजश्चम), श्री.िृष्ट्िा खोपड े (नागपरू पूिच), श्री.वििास िुां भारे 
(नागपूर मध्य), श्री.सुधािर िोहळे (नागपूर दक्षक्षि), डॉ.आसशष देशमुख (िाटोल), श्री.प्रदीप 
नाईि (किनिट), श्री.बालार्ी कििीिर (अांबरनाथ), श्री.समीर िुिािार (हहांगिघाट), श्री.रार्ेश 
िाशीिार (सािोली), श्रीमती ननमचला गािीत (इगतपूरी), श्री.सुरेश भोळे (र्ळगाि शहर) :   
सन्माननीय पुनिचसन ि मदत िायच मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)    राज्यातील ववशेर्तः नागपूर , ठाणे, पालघर, साींगली, सोलापूर, दहींगोली, नासशक सह कोकण 
भागातील ऑक््ोबर, नोव्हेंबर, २०१४ मध्ये झाले असून अवकाळी पावासामळेु खरीप हींगामातील 
सोयाबीन, ज्वारी, भुईमगु, भात तसेच द्राके्ष, मोसींबी, डाळीींबे इ्यादी वपके व र्ळभागाींच्या 
झालेल्या नुकसानी बाबत शेतक-याींना नकुसानीच ेभरपाई देण्यासाठी शेतवपके व र्ळबागाींच्या 
नुकसानाच ेपींचनामे शासनास ्रवाप्त झाले आहेत काय,  

(२)    कोकणात माहे ऑक््ोबर - डडसेंबर, २०१४ मध्ये अवकाळी पाऊस पडून भातशेतीसह आींबा, 
काज ू वपकाींच े मोयाया ्रवमाणात नुकसान होऊन  देखील र्नार्गरी कृवर् ववभागाने नुकसान 
अहवाल षनरींक दाखवून १९ को्ी रुपये शासनास परत पाववण्याच ेमाहे जानेवारी, २०१५ च्या 
पदहल्या सप्ताहात षनदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय,  

(३)  असल्यास, सदर ्रवकरणाची शासनामार्ा त सखोल चौकशी करण्यात आली आहे काय,  

(४) असल्यास, चौकशीत काय षनषपन्न झाले व ्याअनुर्ींगान े देण्याबाबत तसेच शेतकऱ्याींच े
पीकाच ेव र्ळाींच ेझालेले  नुसानाची भरपाई देण्याबाबत तसेच कोकणातील भातशेतीसह आींबा, 
काज ूबागाींच ेनुकसानीचे पींचनाम ेकरुन नकुसान भरपाई देणेबाबत शासनाने कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे,  

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

 
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) होय. राज् यात ब-याच दठकाणी नोव् हेंबर व डडसेंबर, २०१४ मध् ये 
अवकाळी पाऊस व गारपी् यामळेु झालेल् या नकुसानीच ेपींचनामे शासनास ्रवाप् त झाले आहेत. 
(२) व (३) माहे नोव् हेंबर-डडसेंबर, २०१४ मध् ये अवकाळी पावसामुळे कोकण ववभागातील रायगड 
जजल् ्यामध् ये भातवपकाच ेव आींबा वपकाच ेनुकसान झाले आहे. र् नार्गरी जजल् ्यात नकुसान 
झालेले नाही. 
(४) व (५) शासन षनणाय, दद. ४ रे्ब्रुवारी, २०१५ अन् वये ववशेर् स्त वरुपात शेतक-याींना मदत 
जाहीर करण् यात आली असून, नुकसानीच् या पींचनाम् यानसुार मदत देण् याबाबत शासनस्त तरावर 
कायावाही सुरु आहे. 

----------------- 
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राज् यातील िृषीपांपाच् या िीर् बबलाची थिबािी िाढत असल्याबाबत 

(८३) *  ५७९७   श्री.अब् दलु सत्तार (ससल्लोड), श्री.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.असमन पटेल 
(मुांबादेिी), श्री.विर्य िडटे्टीिार (रा म्हपूरी), अॅड.यशोमती ठािूर (सोनाििे) (नतिसा) :   
सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील कृर्ीपींपाच् या वीज बबलाची थकबाकी वाढत असून आता ही रक् कम १० हजार 
८०० को्ी रुपयाींपयतं पोहोचली असल् याचे माहे जानेवारी, २०१५ रोजी वा ् यासमुारास 
षनदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, दरवर्अ कृवर्पींपाना सरासरी २४०० को्ी रुपयाींची आकारणी होत असताना 
वसूली मात्र सुमारे ९०० को्ी रुपये होत असल् याचे आढळून आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, दर तीन मदहन् याला एकदा बबल आकारणी होत असून काही शेतक-याच्या  
दबावामुळे आ ण महाववतरणची वीजबबल वसुलीतील अकायाक्षमता यामळे दरवर्अ कृर्ीपींपाच् या 
दोन ततृीयाींश वीलबबलाची वसूलीच होत नसल् याचे आढळून येत आहे, हे सुध् दा खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, उपरोक् त ्रवकरणी वीज बबलाची वसूली पूणा करण् याबाबत शासन काय कायावाही 
वा उपाययोजना करणार आहे, 
(५) अद्याप उक् त ्रवकरणी कोणतीच कायावाही करण् यात आली नसल् यास, ् याची सवासाधारण 
कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) नाही. 
(४) राज् यातील थकबाकीदार ग्राहकाींच् या वसुलीकरीता महाववतरण कीं पनी नेहमी ्रवय् नशील 
असून शासनाकडूनही कृर्ी ग्राहकाींना वीज बबले भरणा करणेबाबत वेळोवेळी आवाहन केले 
जाते. कृर्ी ग्राहकाींवरील वीज बबलाच् या थकीत रक् कमेचा बोजा कमी करण् याक रीता शासनाने 
दद.१९.६.२०१४ नुसार ‘’कृर्ी सींजीवनी योजना-२०१४’’ राबववण् याचा षनणाय घेतला आहे. या 
योजनेमध् ये भाग घेणा-या कृर्ी ग्राहकाच े३१.०३.२०१४ रोजी थकीत असलेले पुणा व् याज व दींड 
हे महाववतरण कीं पनीतरे् मार् करण् यात येईल. सदर योजनेची मुदत ३१.०३.२०१५ पयतं 
वाढववण् यात आलेली आहे. 
(५) ्रवश् न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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विर् महावितरिाचे लातूर पररमांडळातील मुख य असभयांता ि िररष्ट् ठ  
व् यि् थापि लेखा ि वित् त याांना ननलांबबत िेल्याबाबत 

  

(८४) *  ११७७०   श्री.विनायिराि र्ाधि-पाटील (अहमदपूर) :   सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ववज महाववतरणाचे लातूर पिरमींडळातील मुख य असभयींता व विरष ठ व् यवस्त थापक लेखा व 
वव् त, याींना ऑक् ्ोबर २०१४ मध् ये षनलींबबत करण् यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, षनववदा न काढता को्यावधी रुपयाींची खरेदी केल् याच् या आरोपावरुन ् याींना 
षनलींबबत करण् यात आले, हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, या्रवकरणी चौकशी करण् यात आली आहे काय, 
(४) असल् यास, चौकशीनुसार दोर्ीीं असणा-या व् यक् तीवर काय कारवाई करण् यात आली आहे  
वा करण्यात येत आहे ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) होय 
(२) होय 
(३) सदर ्रवकरणाच् या ्रवाथसमक चौकशी अहवालाच् या अनुर्ींगान ेमखु य असभयींता आ ण विरष ठ 
व् यवस्त थापक (वव् त व लेखा) याींना दद.२७.१०.२०१४ रोजी षनलींबीत करण् यात आले आहे. तसेच 
या ्रवकरणी ववभागीय चौकशी अर्धकारी याींची षनयुक् ती करण् यात आली असून, कसुरदार 
कमाचा-याींची ववभागीय चौकशी सरुु आहे. 
(४) ्रवश् न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
डहािू तालुतयातील (जर्.पालघर) येथील आहदिासी र्मीन बबगर आहदिासी असलेल् या 

पालाभाई हररभाई रािा याांनी सांगनमत िरुन बळिािली असल् याबाबत 

(८५) *  ७२६४   श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.जर्तेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा) :   
सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) डहाणू तालुक्यातील (जज.पालघर) येथील मौज े मसोळी स.नीं.१८५ ही आददवासी जमीन 
बबगर आददवासी असलेल् या पालाभाई हिरभाई राणा याींनी शासकीय अर्धकारी याींना हाताशी 
धरून जमीन बळकावण् याचा ्रवय् न केल् याच ेमाहे जानेवारी, २०१५ मध् ये वा ् या दरम् यानच् या 
कालावधीमध् ये षनदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, याबाबत शासनामार्ा त चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल् यास, चौकशीअींती काय षनदशानास आले व तदनसुार पालाभाई हिरभाई राणा या 
बबगर आददवासी इसमावर व ् याच् याशी सींगनमत करणा-या सरकारी  सींबींर्धत अर्धका-याींवर 
कोणती कडक कारवाई करण् यात आली वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२) व (३) ठाणे जजल् ्यातील डहाणू तालकु् यातील मौज ेमसोळी 
येथील स.नीं. १८५ या आददवासी खातेदाराकडील जसमनी पकैी ०.४९ हे. आर जमीन        
री.ी.पालाभाई हिरभाई राणा याींना शेतीच् या ्रवयोजनाथा ववकण् याची परवानगी अप् पर 
जजल् हार्धकारी जव् हार, जज. ठाण े याींनी दद. १७/७/२००० च् या आदेशान् वये ददली होती. सदर 
खरेदीदार री.ी.पालाभाई हिरभाई राणा याींच् याकड ेतालुका दींडार्धकारी डहाणू याींनी दद.३/५/१९९४ 
रोजी ददलेल् या अनुसुर्चत जमातीचा दाखला आहे. सदर दाखल् याची वैधता तपासण् यात आली 
आहे ककीं वा कसे याववर्यी शहाषनशा करण् यास जजल् हार्धकारी, पालघर याींना कळववण् यात आले 
असून जजल् हार्धकारी, पालघर याींना कळववण् यात आले असून जजल् हार्धकारी याींच् याकडून ्रवाप् त 
होणा-या अहवालाच् या आधारे पुढील कायावाही करण् याचे सींकजल्पत आहे. 
(४) ्रवश् न उद्् ावत नाही. 

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

मालिि (जर्.ससांधुदगुच) येथ ेकिनारपटटीिर आलेल् या उधानाने निुसानग्र् त  
मजच्छमाराांना आधथचि मदत समळिेबाबत 

(८६) *  ८०८३   श्री.शरददादा सोनििे (र्ुन्नर) :   सन्माननीय मत््य व् यिसाय मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मालवण, जज.ससींधुदगुा येथ े ददनाींक २२ जानेवारी, २०१५ रोजी वा ् या सुमारास 
ककनारपट्यीवर आलेल् या उधानामळेु मजच्छमाराींच् या होड्या व इतर सादह् याींच े लाखो रुपयाींच े
नुकसान झाले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या नकुसानीबाबत शासनाकडून पींचनामे करण् यात आले आहेत काय, 
(३) असल् यास, या मजच्छमाराींना पींचेनाम ेनुसार आतापयतं ककती मदत देण् यात आली, आहे, 
वा देण्यात येत आहे  
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) नाही. 
(२), (३) व (४) ्रवश् न उद्् ावत  नाही. 
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