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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

शुक्रिार, हदनाांि २० माचच, २०१५ / फाल्गुन २९, 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 

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

  
 

------------------------------- 
प्रश्नाांची एिूि सांखया - ४३ 

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

ससांधुदगुच सशक्षि प्रसारि मांडळ, ििििली याांनी िम् युनिटन ी सटर रसा    
हदलेल्या र्ागेचा व्यािसायीि िापर सुरु असल्याबाबत 

  

(१) *  १००८९   श्री.प्रिाश आबब िर (राधानगरी) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दिनाींक २६ म,े २००४ रोजीच् या ेिेनानुसार ंसींदुिगुश ंनषण प रसासारक मीं ळ, कपकवली या 
सावशजननक ववश्वस्त सींस्थलेा कम् युनन्ी सटर्रसा स सव् हे नीं  १४१ - A मौजे ेींबिवली, ता  
अींदेरी येथील १६६९.५ चौ  मी  जागा िेण्यात ेली ेहे, हे खरे ेहे काय,  
(२) असल् यास, नैषण णपक उदिष ् असलेल् या या ववश् वस् त सींस् थेन ेयाद कापी कम्युनन्ी सटर्र न 
िाींदता गॅ्रन्   मम् पोरियरयन ि क्वे् नावाचा एक िहूउद्देंनय मजेवापी हॉल िाींदून या सींपूपश 
जागेचा व् यावसानयक वापर केला जात ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास, नासकीय जंमनीचा खाजगी वापर करुन नासनाचा को्यावदी रुपयाचा महसूल 
िु वल् यारसाकरपी सींस् थेला दिलेल् या जागेची चौकनी करुन सिरची जागा रिद् करुन ताब्यात 
घेण्यािाित कोपती कायशवाही केली वा करण्यात येत ेहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारपे काय ेहेत ? 
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श्री. एिनाथराि खडसे : (१) नासन ज्ञापन, महसूल व वन ववभाग, दिनाींक २२.९.१९९९ व 
नुध्दिपत्रक दिनाींक २६/५/२००४ अन् वये मौजे ेींबिवली ता अींदेरी स नीं  १४१ अ येथील १६६९.५ 
चौ मी  जमीन ंसींदुिगुश ंनषण प रसासारक मीं ळ याींना कम् युनन्ी सटर्रसा स ३० वर्ाशच् या 
भा पेट्टय्ान ेकाही अ्ी व नतीवर मींजूर करण् यात ेली ेहे  
(२) नासन पत्र महसूल व वन ववभाग, दिनाींक १०.०५.२००७ अन् वये सिर सींस् थेन े िाींदकाम 
केलेल् या षेण त्राच् या १५ ्क् के मतके षेण त्र अकदक लाभिायक रसायोजनासा स वापर करण् यास 
त् याचरसामापे सींस् थेच् या कम् युनन्ी सटर्रमदील सभागाहाचा ि्क् वे्   हॉल / मद्ींग हाऊस 
रसायोजनासा स वापर करण् यास नासनान े परवानगी दिली ेहे  त् यानुर्ींगान े सिर ममारतीच् या 
तळ मजल् याचा उपयोग िॅन् क् वे् हॉल / म्ीींग हाऊस या रसायोजनसा स करण् यात येत ेहे  
(३) नासन मान् यतेने सिर द कापी वाणपध्यियक वापर करण् यात येत असल् यामळेु कायशवाही 
करण् याचा रसाश् न उद्भ ावत नाही  
(४) रसाश् न उद्भ ावत नाही  

----------------- 
घनसाांिगी तालुक् यात (.र्.र्ालना) ह बि ससांचन बसविल् याच ेदाखिनू 

 अधधिारी ि एर्न् सीधारिाांनी लाखो रुपयाांची बबले उचलल्याबाबत 

(२) *  ११५४९   श्री.रार्ेश  ोप े (घनसािांगी), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री..र्तटरद्र आव् हाड 
(मुांब्रा िळिा), श्री.प्रतापराि धचखलीिर (लोहा) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) घनसाींवगी तालुक् यात िध्ज जालनाठ द िक ंसींचन िसववल् याच े िाखवून अकदकारी व 
एजन् सीदारकाींनी लाखो रुपयाींची बिले उचलल् याचे माहे जानेवारी, २०१५ मद ये वा त्या िरम्यान 
ननिनशनास ेले, हे खरे ेहे काय, 
(२)  असल् यास, उक् त रसाकरपी नासनामा श् त चौकनी केली ेहे काय, 
(३) असल् यास, चौकनीत काय ेढळून ेले व तद्नुसार नासनान े सींिींकदत अकदकाऱ्यावर 
ेणप एजन् सीदारकाींवर कोपती कारवाक केली वा करण् यात येत ेहे, 
(४) नसल् यास, ववलींिाची कारपे काय ेहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) अींनतः खरे ेहे  
ि२ठ व  ि३ठ होय, द िक ंसींचन सींच न िसववता िसववल् याच े िाखवून अनुिान काढपे, 
मागशिनशक सुचनाींनुसार िेय असलेल् या अनुिानापेषण ा जास् त अनुिान काढपे यािािी चौकनीमद ये 
ेढळून ेल् या ेहेत  िोर्ी ेढळून ेलेल् या ववतरकास वसूलपात्र रकमेचा भरपा 
करण् यािाित कळववण् यात ेले ेहे, तसेच ेपली नोंिपी का रद्द करण् यात येऊ नये व 
ेपले नाव काळ्या यािीत का ्ाकण् यात येऊ नये यािाितचा खुलासा मागववण् यात ेला 
ेहे  पुरव ािार कीं पनीच् या रसानतननदीस ेपपाववरुद ि कायिेनीर कायशवाही का करु नये, 
यािाितची ववचारपा करपारी नो्ीस िेण् यात ेली ेहे  
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     त् याचरसामापे रसााथंमक चौकनी अहवालानुसार िोर्ी ेढळून ेलेल् या सींिींकदत तालुका 
का वर् अकदकारी व मीं ळ का वर् अकदकारी याींना कारपे िाखवा नो्ीसीद्वारे खुलासा मागववण् यात 
ेला ेहे  सिर खुलासा रसााप् त ााल् यानींतर त् याींचेववरुद ि पुढील रसानासकीय कारवाक करण् यात 
येकल  
ि४ठ रसाश् न उद्भ ावत नाही  

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

शेगाांि र्िळील (.र्.बुलडािा) िाघोली र्ांगलातील मेसा येथून बांधा-याचे दगड  
रॅक् र व्यािसानिटयिाांनी रेतीसोबत चोरी िरुन त्याांची विक्री िेल्याबाबत 

(३) *  ८६७०   श्री.सुरेश धानोरिर (िरोरा) :   सन्माननीय िने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१ठ नेगाव जवळील िध्ज िुल ापाठ वाघोली जींगलातील मसेा येथून जापा-या नाल्यावर 
वनववभागामा श् त लाखो रुपये खचूशन मागील वर्ी िाींदण्यात ेलेल्या िींदा-याचे िग  
परियरसरातील टॅ्रक््र व्यवसानयकाींनी रेतीसोित चोरी करुन त्याींची ववक्री केल्याचा रसाकार माहे 
जानेवारी, २०१५ च्या पदहल्या े वड्यात ननिनशनास ेले ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२ठ असल्यास, या रसाकरपी चौकनी केली ेहे काय, त्यात काय ेढळून ेले, 
(३ठ असल्यास, चौकनीनुसार सींिींकदत िोर्ीींवर काय कारवाक केली वा करण्यात येत ेहे, 
(४ठ अद्याप कारवाक केली नसल्यास, ववलींिाची कारपे काय ेहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगां ीिार : ि१ठ व ि२ठ रसाश् नात नमूि षेण त्र िुलढापा ध्जल् ्यात नसून चींूपूर 
ध्जल् ्यातील वरोरा तालुक् यात ेहे   चींूपूर वन ववभागातील वरोरा वन परियरषेण त्रातील वाघोली, 
मेसा जींगलातील नाल् याींवर सन २०१०-११ मद ये िींदारे िाींदण् यात ेले ेहेत  वन ववभागान े
तक्रारीच् या अनुर्ींगान ेजानेवारी, २०१५ मद ये चौकनी केली असता, िींदा-याचे िग  चोरी करुन 
ववक्री केल् याचा रसाकार ेढळून ेला नाही  
(३) रसाश् न उद्भ ावत नाही  
(४) रसाश् न उद्भ ावत नाही  

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

धुळे .र्ल््यातील महामागच वि्तारीिरिासा   भूसांपादन ि मूल्याांिन 
गैरव्यिहार प्रिरिातील अधधिा-याांिर िारिाई िरण्याबाबत 

(४) *  ११८१४   श्रीमती मोनिटनिा रार्ळे (शेिगाांि - पाथडी) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१ठ दुळे ध्जल््यातील महामागश ववस्तारीकरपासा स भूसींपािन व मलू्याींकन यामदये िनाव् 
िस्तऐवजाद्वारे नासनाक ून ंमळपा-या अनुिानात अकदका-याींनी गैरव् यवहार केल् याच ेमाहे 
जानेवारी, २०१५ मदये ननिनशनास ेले ेहे, हे खरे ेहे काय, 
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(२ठ असल्यास, या गैरव् यवहारारसाकरपी चौकनीनुसार दुळे येथील तीन उपध्जल्हाकदकारी, ध्जल्हा 
अकदषण क व का र्ी अकदका-यासह एकूप १४ सींननयताींववरुद ि  माहे जानेवारी, २०१५ मदये गुन्हे 
िाखल करण्यात ेले ेहेत, हे ही खरे ेहे काय, 
(३ठ असल्यास, या गैरव्यवहार रसाकरपातील गुन्हेगाराींवर काय कारवाक करण्यात ेली ेहे वा 
करण्यात येत ेहे, 
(४ठ अद्याप कारवाक केली नसल्यास, ववलींिाची कारपे काय ेहेत ? 

 श्री. एिनाथराि खडस े: (१) हे खरे नाही  
(२) हे खरे नाही  
     तथावप सिर रसाकरपी त्रयस् थ व् यक् ती री.ी  सींतोर् गुलािराव िावीस् कर याींनी मा  
न् यायालय, दुळे याींच् यासमोर तक्रार िाखल केली होती  मा न् यायालय िकननष   स् तरठ, दुळे 
याींच् या ेिेनानुसार सिर रसाकरपाचा तपास करुन पुढील कायशवाही करण् यािाित पोलीस 
ननरीषण क, दुळे याींना ेिेंनत केलेले ेहे  त् यानुसार पुढील कायशवाही सुरु ेहे  
(३) मा  न् यायालय, दुळे याींच् या ेिेनानुसार कायशवाही सुरु ेहे  
(४) रसाश् न उद्भ ावत नाही  

----------------- 
लाखाांदरू (.र्.भांडारा) येथे एस. ी.चा डपेो सुरु िरण् याबाबत 

(५) *  ९७५७   श्री.रार्ेश िाशीिार (सािोली) :   सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भीं ारा ध्जल््यातील लाखाींिरू हे तालुक्याच ेद काप असून लाखाींिरू येथून नागपूर, हैूािाि, 
रायपूर, गोंदिया, ग कचरोली, चींूपूरला जो पारे रस्त ेअसून िळपवळपासा स लाखाींिरू येथून 
हजारो रसावासी िैनींदिन रसावास करीत असतात, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, लाखाींिरू येथे रायिय महामागाशवर १० वर्ाशपासून एस्ी िसस्््  व  पेोकरीता ८ 
एकर जागा उपलब् द असून तेथे ्क्त एस्ी स्््  िनववण्यात ेले, त्यामुळे नागरियरकाींक ून 
वारींवार  पेो सुरु करण्याची मागपी होत असल्याच े ननिनशनास ेले ेहे, हे ही खरे ेहे 
काय, 
(३) असल्यास, भौगोंलक परियरध्स्थती पाहता लाखाींिरू येथ े  पेो सुरु करण्यासा स नासनाने 
कोपती कायशवाही केली ेहे, नसल्यास, ववलींिाची कारपे काय ेहेत ? 
 
श्री. हदिािर राित े: ि१ठ हे खरे ेहे  
(२) व ि३) लाखाींिरू येथून दिवसभरात जापा-या व येपा-या एकूप ४० ्े-याींद्वारे रसावासी सेवा 
िेण् यात येते  येथील रसावानी वाहतूक पाहता सद याची िसस् थानकाची व् यवस् था पुरेनी ेहे  
त् यामुळे येथ ेिस  पेो िाींदपे रसास् ताववत नाही  
 

----------------- 
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मुांबई उपनगरातील गोरेगाि येथील दधू सागर सोसाय ीच् या रहहिाशाांनी खो े 
असभलेखे तयार िरुन शासनाची र्मीन समळविल् याबाबत 

  

(६) *  ५५६४   श्री.नसीम खान (चाांहदिली), श्री.असमन प ेल (मुांबादेिी) :   सन्माननीय 
दगु् धवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींिक उपनगरातील गोरेगाव येथील िदू सागर सोसाय्ीच् या रदहवानाींनी ेदिवासी 
असल् याच े भासवून  तसेच खो्े अंभलेख तयार करुन नासनाची जमीन ंमळववल् यािाित 
चौकनी करण्याची मागपी माहे जानेवारी, २०१५ मदये वा त् यासुमारास केली ेहे, हे खरे ेहे 
काय, 
(२) असल् यास, उपरोक् त रसाकरपाची नासनाने चौकनी केली ेहे काय,  
(३) असल् यास, चौकनीत िोर्ी ेढळून येपा-या सींिींकदताींवर नासनाने काय कारवाक केली ेहे 
वा करण्यात येत ेहे ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) हे खरे नाही  तथावप, यासींिभाशत ०२/०१/२०१५ रोजी एका िैननकात 
िातमी ेल् याचे दिसून येते  
(२) वात् तपत्रातील िातमीची नहाननना केली असता ेरोप वस् तुध्स्थतीनी ववसींगत असल् याच े
ेढळून ेलेले ेहे  
(३) रसाश् न उद्भ ावत नाही  

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

उत् तरमाांड (ता.पा ि,.र्.सातारा) प्रिल् पाच् या सभांतीलगत बेिायदेशीर ग ि  
खनिटनर्ाच ेउत् खनन होत असल्याबाबत 

  

(७) *  १०२०४   श्री.शांभुरार् देसाई (पा ि) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सातारा ध्जल् ्यातील पा्प तालुक् यात का ष पा खोरे ववकास महामीं ळातींगशत उत् तरमाीं  हा 
मद यम दरप रसाकल् प साकारण् यात ेला ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल् यास, माहे ड सटरिर, २०१४ मद ये वा त् या िरम् यान उत् तरमाीं  दरप रसाकल् पाच् या 
ंभतीींलगतच िेकायिेनीर गौप खननजाच ेउत् खनन करण् यात ेले ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल् यास, उत् तरमाीं  दरप रसाकल् पाच् या ंभतीींलगत गौप खननजाच े िेकायिेनीरपपे 
उत् खनन करण् यात येत असल् याची मादहती उत् तरमाीं  दरप व् यवस् थापनाचे उप अंभयींता याींनी 
महसूल ववभागास दिली होती, हे ही खरे ेहे काय, 
(४) असल् यास, दरप रसाकल् पाच् या ंभींतीलगत गौप खननजाचे िेकायिेनीरपपे उत् खनन करण् यात 
येत असल् याची मादहती ंमळूनही िोर्ीींवर क क कारवाक न करपा-या महसलू ववभागाच् या 
सींिींकदत अकदका-याींवर नासन काय कारवाक करपार ेहे वा करण्यात येत ेहे ? 
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 श्री. एिनाथराि खडस े: ि१ठ होय  
(२) हे खरे नाही  
(३) व ि४) उत् तरमाीं  दरपाच ेसहायक अंभयींता याींनी दिनाींक १ ड सटरिर, २०१४ च् या पत्रान् वये 
तहंसलिार पा्प याींना उत् तरमाीं  दरपाच् या खालील िाजूस प लेल् या िग , मातीच् या   
दढगाऱ् यातून २० ब्रास ख ी वाहतुकीसा स री.ी नननाकिेवी मजूर सहकारी सींस् था, पा्प याींना 
स् वांमत् वदन भरुन घेऊन परवानगी िेण् याची ववनींती केली होती  त् यानुसार तहंसलिार पा्प 
याींनी उक् त सींस् थेक ून स् वांमत् वदन भरुन घेऊन, वाहतुकीची परवानगी दिली ेहे  तेव् हा 
दरप रसाकल् पाच् या ंभींतीलगत अवैद उत् खनन ाालेले नसल् यामळेु कारवाक करण् याचा रसाश् न 
उद्भ ावत नाही  

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

म र् ेधचखले (ता. डहािू, .र्. पालघर) येथील शासनाच्या  
र्समनीिर अनधधिृत घराांचे बाांधिाम िेल्याबाबत 

  

(८) *  १३६३३   श्री.िृष्ट्िा घोडा (पालघर) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे कचखले िता   हापू, ध्ज  पालघरठ येथील स नीं / ग नीं २१९/३० षेण त्र ०.१०.१ हेक् ्र ेर 
या जंमनीवर अनकदका तपपे १८ ंम्र लाींि व ६.५० ंम्र रुीं ि व ९.०० ंम्र उींच असलेल् या 
घराचे िाींदकाम व ७५.०० ंम्र लाींि व ०.५० ंम्र रुीं ि व ३.०० ंम्र उींच वॉल कीं पाऊीं  च े
िाींदकाम केले ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल् यास, अनकदका त िाींदकाम करपा-या मालकाींवर तहंसलिार कायाशलय, ता  हापू, 
ध्ज पालघर याींनी दि  ३.११.२०१४ रोजी सिरहू िाींदकाम पा ण् याची नो्ीस िजावूनही ेजपयतं 
कोपतीच कारवाक  करण्यात ेली नाही, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल् यास, सिर िाींदकाम पा ण्यािाित  कोपती कारवाक करण्यात येपार ेहे वा 
करण्यात येत ेहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारपे काय ेहेत  ? 
 
श्रीमती पांिर्ा मुांड े: ि१ठ होय हे खरे ेहे  
(२) होय हे अींनतः खरे ेहे  
(३) महाराष ट्र ग्रामपींचायत अकदननयम १९५८ कलम ५३ अन् वये सिर अनकदका त िाींदकाम 
दिनाींक १२.०३.२०१५ पयतं िरू करपेसा स ग् ववकास अकदकारी पींचायत संमती  हापू 
याींचेक ील पत्र क्रमाींक पींस /ग्रापीं/वनी - २९३ दिनाींक ०३.०३.२०१५ अन् वये सरपींच व ग्राम 
ववकास अकदकरी याींना कळववण् यात ेले होते परींत ु दिनाींक १३.०३.२०१५ पयतं सिर 
अनतक्रमप/ अनकदका त िाींदकामािाित कोपतीही कारवाक केलेली नसल् याने री.ीमती तनुजा 
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साव,े ग्राम ववकास अकदकारी, ग्रामपींचायत कचखले याींनी कतशव् यात कसूर केल् यान ेत् याींची एक 
वेतनावाढ िींि करण् यात ेली ेहे  तसचे सरपींच री.ी सींिेन रघुनाथ का्ेला, ग्रामपींचायत  
कचखले याींचेववरुद ि दिनाींक १३.०३.२०१५ अन् वये मुींिक ग्रामपींचायत अकदननयम १९५८ चे कलम 
३९ (१) नुसार कारवाक करपेसा स ग् ववकास अकदकारी, पींचायत संमती,  हापू याींनी मुख् य 
कायशकारी अकदकारी, ध्जल् हा परियरर्ि पालघर याींचके  ेरसास् ताव सािर केला ेहे  
(४) रसाश् न उद्भ ावत नाही  

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

र्ाम (च र्ता) (ता.समुद्रपूर, .र्.िधाच) येथील बस ्थानिात  
मुलभूत सोयी-सुविधा उपलब्ध िरण्याबाबत 

  

(९) *  १२७७७   श्री.समीर िुिािार (हहांगिघा ), श्री.प्रशाांत  ािूर (पनिेल) :   सन्माननीय 
पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

 (१) जाम िचौरस्ताठ िता समुूपरू, ध्ज वदाशठ येथील िस स्थानकात अपु-या सोयी-सुववदाींमुळे 
रसावानाींची रसाचीं  गैरसोय होत असल्याचे माहे नोव्हटरिर, २०१४ मदये वा त्या िरम्यान ननिनशनास 
ेले ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, िस स्थानकात मलुभूत सोयी-सुववदा पुरववण्यािाितची मागपी रसाहार सींघ्नेन े
परियरवहन महामीं ळाला ननवेिन िेऊन केली ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास, सिरहू मागपीच्या अनुर्ींगान ेजाम िचौरस्ताठ येथील िस स्थानकात मुलभूत 
सोयी-सुववदा उपलब्द करण्यािाित नासनाने कोपती कायशवाही केली ेहे वा करण्यात येत 
ेहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची सवशसादारप कारपे काय ेहेत ? 
  
श्री. हदिािर राित े: (१) हे खरे नाही  
(२) अना स् वरुपाचे ननवेिन रसााप् त ाालेले ेहे  
(३) जाम िस स् थानकावर सकाळी ६ ते रात्री १० वा  पयतं िोन पाळीत वाहतकू ननयींत्रक 
कायशरत ेहेत  िस स् थानकावर दिवसभरात ६३६ रा प िससे येतात/जातात  रसावानाींकरीता िस 
स् थानकावर वपण् याच् या पाण् याचा परुव ा ग्रामपींचायतीत्े केला जातो  परींत ूपाण् याचा िाि कमी 
असल् यान ेपुरेना रसामापात पापी उपलब् द होत नसल् याने िस स् थानकाच् या िाजूला असलेल् या 
नीव मींिीर ट्रस् ् त्े पापी घेऊन पाण् याच् या पुरव याची स् थायी व् यवस् था करण् यात ेलेली 
ेहे  िसस् थानक परियरसरात रसाकानाची िलाक्ठ व् यवस् था करण् यात येवून िींि असलेले दिवे 
ििली करण् यात ेलेले ेहेत  मदहलाींच् या स् वच् छतागाहाजवळील िींि असलेले दिवे ििलण् यात 
ेलेले ेहेत  तसेच स् वच् छतागाह व त् या परियरसराची सा्स्ाक ननत् यननयमाने िररोज 
करण् यात येते  
(४) रसाश् न उद्भ ावत नाही    

----------------- 
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हहांडाल् िो िां पनीिर (.र्.िोल्हापूर) गुन् हा दाखल होहनही  
अिैध बॉक् साई  उत् खनन सुरु असल्याबाबत 

(१०) *  ११७५६   श्री.रार्शे क्षीरसागर (िोल्हापूर उत्तर), डॉ.सु.र्त समिचेिर 
(हातििांगले) :   सन्माननीय खनिटनिमच मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कोल् हापूर ध्जल् हयातील नाहूवा ीसह चार तालुक् यामद ये रसाींच  रसामापात िॉक् साक्  
उत् खनना रसाकरपी चौकनीच् या अहवालानसुार दहीं ाल् को या कीं पनीवर गुन् हा िाखल होऊनही 
अवैद उत् खनन होत असल् यान े नासनाचा महसूल िु त असनूही या कीं पनीवर कारवाक 
करण् यास सींिींकदत अकदकारी  िलुशषण  करीत असल् यािाितची  तक्रार मा मुख् यमींत्री याींना माहे 
जानेवारी, २०१५ च् या सुमारास स् थाननक लोकरसानतननदीींनी लेखी ननवेिनाद्वारे केली ेहे, हे खरे 
ेहे काय, 
(२) असल्यास, या रसाकरपी नासनाने कीं पनीची चौकनी केली ेहे काय व चौकनीनुसार 
सींिींकदत कीं पनीवर कोपती कारवाक केली ेहे वा करण् यात येत ेहे, 
(३) असल् यास, या कीं पन् याींवर कारवाक करण् यास िलुशषण  करपा-या अकदका-याींवर कोपती 
कारवाक केली वा करण् यात येत ेहे, 
(४) नसल् यास, ववलींिाची कारपे काय ेहेत ? 
 
श्री. प्रिाश मेहता : ि१ठ अना ेनयाची तक्रार मा मखु् यमींत्री याींना जानेवारी, २०१५ मद ये दिली 
असल् याच े ेढळून ेलेली नाही  तथावप, याच ववर्यावरील स् थाननक लोकरसानतननदीींच े  
दिनाींक ०१ ०५ २०१४ चे ननवेिन तात् कालीन मा मुख् यमींत्री याींना रसााप् त ााले होते  
(२), (३) व ि४) कीं पनीन ेकटर ू नासनाच् या वन व पयाशवरप ववभागाक ून तसचे महाराष ट्र रसािरु्प 
ननयींत्रप मीं ळाक ून ेवश् यक परवानग् या रसााप् त करुन घेतल् या ेहेत  या कीं पनीववरुद ि अवैद 
उत् खनना सींिभाशत कोपताही गुन् हा िाखल करण् यात ेलेला नाही  त् यामुळे कारवाक करण् याचा 
रसाश् न उद्भ ावत नाही  
 

----------------- 
पुिे महानगरपासलिेच् या हदीलीलगतच्या १४ गािाांतील  ेिड्या फोडून दोन  

हर्ाराांहून अधधि बिेायदा बाांधिामे िेल्याबाबत 

(११) *  ८२४३   श्रीमती माधुरी समसाळ (पिचती), श्री.योगेश ह ळेिर (हडपसर), श्री.र्गदीश 
मुळीि (िडगाि शेरी), श्री.सभमराि तापिीर (खडििासला) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुपे महानगरपांलकेच् या हद्दीलगत असलेल् या १४ गावाींतील ्ेकड्या ्ो ून िोन हजाराींहून 
अकदक अनकदका त िाींदकामे उभी रादहली असल् याची िाि दिनाींक २७ ड सटरिर, २०१४ च् या 
समुारास ननिनशनास ेली ेहे, हे खरे ेहे काय, 
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(२) असल्यास, अनकदका त िाींदकाम े कारताना एैंनीहून अकदक द कापी ववनापरवाना 
उत् खननही करण् यात ेले असल्याचा पुपे महानगरपांलकेन ेयािाितचा अहवाल तयार केला 
ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) पुण् यातील बििवेवा ी व गींगादाम परियरसरातही मोठ्या रसामापात ्ेक ी्ो  करुन 
सपा्ीकरप करण् यात ेले, हे खरे ेहे काय, 
(४) असल् यास, रसाश्न भाग १, २, व ३ यानूसार नासनाने कोपती कायशवाही केली वा करण् यात 
येत ेहे, 
(५) असल्यास, अद्याप यारसाकरपी कोपतीच कायशवाही केली नसल् यास, ववलींिाची कारपे काय 
ेहेत ? 
 
श्री. एिनाथराि खडसे : ि१ठ, (२ठ, (३ठ, (४ठ व ि५ठ 
     पुपे ध्जल् ्यातील हवलेी तालकु् यात पुपे महानगरपांलकेच् या हद्दीववस् ताराच् या 
उीं िरठ्यावरील १४ गावात ्ेकड्याींवर अनकदका त गौपखननज उत् खननाची एकूप ४७ रसाकरपे व 
१९५३ िाींदकामाींची रसाकरपे दृष ्ोपत् तीस असलेली ेहेत  सिर रसाकरपी तहसीलिार हवेली याींनी 
ननयमानुसार कायशवाही सुरु केली असून गौप खननज उत् खननाच् या ४७ रसाकरपात 
रु  १६,८३,६५,१२२/- मतका िीं  ेकारण् यात ेला ेहे  
     सिर १४ गाव े पुपे महानगरपांलकेच् या हद्दीत समाववष ् करपेिाितची अींनतम 
अकदसूचना अद्याप रसांसद ि ाालेली नाही  तसेच सिर भागात अनकदका त िाींदकाम करताना 
एैंनीहून अकदक द कापी ववनापरवाना उत् खनन करण् यात ेले असल् याववर्यी पुपे 
महानगरपांलकेने कोपताही अहवाल तयार केलेला नाही  
     पुण् यातील बििवेवा ी व गींगादाम परियरसरात ्ेक ी्ो  करुन सपा्ीकरप करण् याच ेकाम 
हे वैयक् तीक छो्ी िाींदकाम ेकरताना काही द कापी ााले ेहे  ही वस् तुध्स्थती ेहे  अना 
रसाकरपी कायद्यातील तरतुिीनसुार पुपे महानगरपांलकेक ून कायशवाही करण् यात येत ेहे  
 

----------------- 
पनिेल (.र्.रायगड) बस ् थानिातील गैरसोईमुळे प्रिाशाांना  

अनेि सम् याांना तदड दयािे लागत असल् याबाबत 

 (१२) *  ९५०७   श्री.प्रशाांत  ािूर (पनिेल) :   सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पनवेल िध्ज रायग ठ िस स्थानकातील गैरसोकमुळे रसावानाींना अनेक समस्याींना तों  द्याव े
लागत असल्याच ेमाहे जानेवारी, २०१५ रोजी वा त्या सुमारास ननिनशनास ेले ेहे, हे खरे 
ेहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िस स्थानकाींच्या ममारतीच्या दोकािायक स्लॅि, जीपश ाालेल्या ंभींती, 
पोलीस चौकी व वाहनासा स पार्कंगचा अभाव, िस स्थानकातील मोठ्या रसामापात प लेले 
खड् ,े िरुवस्थेतील स्वच्छतागाह व िस स्थानकाच्या परियरसरात सरुु असलेला वेश्या व्यवसाय 
अना अनेक कारपास्तव नागरियरकाींना मानंसक व नारीरियरक त्रास सहन करावा लागतो, हे ही 
खरे ेहे काय, 
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(३) असल्यास, रसाश्न भाग क्र २ िाित स्थाननक लोकरसानतननदी, रसावासी सींघ्नाींनी व 
नागरियरकाींनी िस ेगार रसामखुाींक  े वारींवार तक्रार करुन सुदिा कोपतीच कारवाक करण्यात 
ेलेली नाही, हे ही खरे ेहे काय, 
(४) असल्यास, यािाित नासनान ेकोपती कायशवाही केली वा करण्यात येत ेहे, 
(५) नसल्यास, यामागील ववलींिाची कारपे काय ेहेत ? 
  
श्री. हदिािर राित े: ि१ठ व ि२ठ हे अींनतः खरे ेहे  
     रसावानाींची काही रसामापात गैरसोय होत ेहे  रा प पनवले िसस् थानकाच् या एकूप चार 
नेड्स असून पैकी कोकप व घा्ावर जापा-या रसावानाींकरीता असलेल् या िसस् थानकाची 
का्क्री्ची ममारत जुनी ााली असल् याने ती पा ण् यािाितची कायशवाही सत् वर करण् यात येत 
ेहे  सिर िसस् थानकाच् या छताचे ननखळलेले प् लास् ्र काढून घेण् यात ेले ेहे  सिर 
िसस् थानकात पोलीस चौकीची व् यवस् था ेहे  रायि य परियरवहन िसेसच् या पाककगकरीता 
वाहनतळ ेहे  िसस् थानकाच् या ेगमन व ननगशमन द्वारावरील खड्  ेका्क्री्ीकरपान ेभरुन 
घेतलेले ेहेत  वाहनतळावरील खड्  ेका्क्री्ीकरपाने भरण् यासा स कामाचा कायाशिेन िेण् यात 
ेलेला ेहे  वाहनतळावरील खड्  े सत् वर भरुन घेण् यात येत ेहेत  िसस् थानकातील 
स् वच् छतागाह सलुभ मीं्रनॅननल ही सींस् था चालवत असून स् वच् छतागाह सुध्स्थतीत ेहे  
िसस् थानकामद ये कोपत् याही रसाकारची अनैनतक का त् ये चालत नसनू त् या अनुर्ींगाने ाालेल् या 
तक्रारीिाित ेगार व् यवस् थापक पनवेल याींनी पोलीस खात् याच् या मितीन े िसस् थानकावर  
कोपत् याही रसाकारचे अवैद दींिे चालपार नाहीत यािाित योग् य ती कायशवाही केली ेहे  
(३) व ि४) रसावानी सींघ्ना स् थाननक लोक रसानतननदी व नागरियरक याींनी वेळोवळेी केलेल् या 
सुचनाींचा ववचार करुन रसावानाींना असुववदा होपार नाही यािाित रा प महामीं ळाक ून ेवश् यक 
ती कायशवाही करण् यात येत ेहेत  
(५) रसाश् न उद्भ ावत नाही  

----------------- 
भूम तालुक्यात (.र्.उ्मानाबाद) महावितरिािडून सम र ररडीांग 

न घेता र्ादाची विद्युत देयिे हदल्याबाबत 
  

(१३) *  ११०३३   श्री.रािार्गर्ीतससांह पा ील (उ्मानाबाद), श्री.रमशे िदम (मोहोळ), 
श्री.राहुल मो े (पराांडा), श्री.रार्ेश  ोपे (घनसािांगी), श्री.सुरेश लाड (िर्चत), श्री..र्तटरद्र आव् हाड 
(मुांब्रा िळिा) :   सन्माननीय हर्ाच मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१ठ भूम तालुक्यातील िध्ज उस्मानािािठ मी्र रियरड ींग ्ो्ोसह िेण्यात ेलेल्या बिलात मोठ्या 
रसामापात रसात्यषण  रियरड ींगपेषण ा जािाची ववद्युत बिले महाववतरप कीं पनीक ून िेण्यात ेल्याच े
माहे जानेवारी, २०१५ च्या िसु-या े वड्यात ननिनशनास ेले, हे खरे ेहे काय, 
(२ठ असल्यास, उक्त रसाकरपी नासनामा श् त चौकनी केली ेहे काय, 
(३ठ असल्यास, चौकनीत काय ेढळून ेले व त्यानुसार ववद्युत वापरापेषण ा जािाची ववद्युत 
बिले िेपा-या अकदका-याींवर कोपती कायशवाही केली वा करण्यात येत ेहे, 
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(४) तसेच जािाची ववद्युत िेयके कमी करुन िेपेिाित नासनान ेकोपती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत ेहे, 
(५ठ नसल्यास, ववलींिाची कारपे काय ेहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : ि१ठ हे अींनतः खरे ेहे  
(२) होय  
(३) यािाित १९९ वीज ग्राहकाींच े वीज मी्र वाचन रसात् यषण ात असलेल् या वापरापेषण ा जास् त 
घेण् यात ेल् याचे ेढळून ेले  यािाित सींिींदीत मी्र वाचन एजन् सीला मी्र वाचन अचुक 
घेण् यािाित लेखी ननिेन िेण् यात ेलेले ेहेत  सींिींदीत एजन् सीवर िीं ात् मक कारवाक करण् यात 
ेली असनू एजन् सीच् या िेयकातनू महाववतरप कीं पनीच् या ननयमारसामापे १९९ वीज ग्राहकाींच् या 
चुकीच् या वाचनािाित िीं ाची रक् कम कपात करण् यािाित कायशवाही करण् यात ेलेली ेहे  
(४) सिर १९९ वीज ग्राहकाची वीज बिले रसात् यषण  मी्र वाचनारसामापे िरुुस् त करुन िेण् यात 
ेली ेहेत  
(५) रसाश् न उद्भ ावत नाही  

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

िृषी सांर्ीिनी योर्नतेील निटनम् मे िीर् बबल माफ झाले नसल् याबाबत 
  

(१४) *  १३३९६   श्री.उन्मेश पा ील (चाळीसगाि) :   सन्माननीय हर्ाच मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नासनान े नेतक-याींसा स का र्ी सींजीवनी योजनेच् या माद यमातनू एक रकमी ननम् म े वीज 
बिल भरल्यानींतर ननम् म े बिल व व् याज मा् करण् यात येते मात्र चाळीसगाव तालुक् यातील    
नेतकऱ् याींनी कजश काढून वीज बिल भरपा करुनही  त्याना ननम्म े बिले  व व्याज मा् न 
करता उल् नवीन बिलाच्या ेकारपीसह वीज िील  िेण् यात ेली ेहेत, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल् यास, वीज ववतरप कीं पनीन े नेतक-याींच् या केलेल् या ्सवपूकीसींिभाशत नासनान े 
चौकनी  करुन कोपती  कायशवाही केली ेहे  वा करण्यात येत ेहे, 
(३) नसल्यास, ववलींिाची कारपे काय ेहेत ? 
  

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१)  नाही  
(२)  रसाश् न उद्भ ावत नाही  
(३)  रसाश् न उद्भ ावत नाही  

----------------- 
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पुिे .र्ल््यातील िासूली पररसरात अिैध मुरुम उत् खनन िेले र्ात असल्याबाबत 

 (१५) *  १२३९७   श्री.सुरेश गोरे (खेड आळांदी) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१ठ पुपे ध्जल््यातील वासूली परियरसरात चाकप एमेय ीसी ्प्पा क्र २ मदये मोठ्या रसामापात 
अवैद मुरुम उपसा केला जात असल्याचे माहे जानेवारी, २०१५ च्या सुमारास ननिनशनास ेले 
ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२ठ असल्यास, या रसाकरपी नासनाने चौकनी केली ेहे काय, त्यात काय ेढळून ेले व 
त्यानुसार अवैद मुरुम उपसा करपाऱ् याींवर कोपती कारवाक केली जापार ेहे वा करण्यात येत 
ेहे, 
(३) नसल्यास, ववलींिाची कारपे काय ेहेत ? 
  

श्री. एिनाथराि खडस े : (१) व ि२) पुपे ध्जल् ्यातील वासूली परियरसर  चाकप एमेय ीसी 
्प् पा क्र २ मद ये समाववष ् असून, सिर परियरसरात महाराष ट्र यद्योकगक ववकास 
महामीं ळामा श् त जंमनीचे भूखीं  पा ून उद्योजकाींना उद्योग उभा करण् यासा स दिलेले ेहेत  
सिर परियरसराचा िहुताींन भाग चढ-उतार व खाचखळग् याचा असल् याने जंमनीचे सपा्ीकरप 
करपे ेवश् यक ेहे  
       नासनान े नासन ननपशय दिनाींक ०७/०१/२०११ अन् वये, महाराष ट्र यद्योकगक ववकास 
महामीं ळाक ून उद्योगाींना मींजरू केलेल् या भखूीं ाचा ववकास करताना खोिकामामदून 
ननघालेल् या गौप खननजाचा वापर त् याच भूखीं ावर िाींदकाम र्कीं वा ववकासकामासा स केल् यास 
स् वांमत् वदन ेकारपीपासनू सू्  दिलेली ेहे  तसेच, मा  सवोच् च न् यायालयात िाखल 
केलेल् या एका याकचकेमद ये मा  सवोच् च न् यायालयान े दिनाींक ०३/१२/२०१४ रोजी िाींदकाम 
करताना खोिकामामुळे ननघालेले िग -माती हे त् याच भूखीं ावर जंमन सपा्ीकरपासा स 
वापरल् यास त े स् वांमत् वदनाच् या ेकारपीसा स गौप खननज या व् याख् येमद ये मो त नाहीत, 
अना स् वरुपाचा ननवाशळा दिला ेहे  सिर पाश् वशभूमीवर रसास् तुत रसाकरपी सींिींकदताींववरुद ि कारवाक 
करण् याचा रसाश् न उद्भ ावत नाही  
(३) रसाश् न उद्भ ावत नाही  

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



13 

आरे िॉलनी (मुांबई) पररसरातील अनधधिृतपिे उभारण्यात आलेल्या  
बाांधिाम,े बांगले आणि गोदामाांिर िारिाई िरण्याबाबत 

(१६) *  ६४४१   श्री.सुनिटनल प्रभ ू(हदांडोशी), श्री.अतुल भातखळिर (िाांहदिली पूिच), श्री.विर्य 
औ ी (पारनेर), श्री..र्तटरद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.राहुल र्गताप (श्रीगददा), श्री.रमेश िदम 
(मोहोळ), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.प्रिाश सुि े(मागा ािे) :   
सन्माननीय दगु् धवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१ठ ेरे कॉलनी हा मुींिकतील हरियरत पट्टा असून सिरहू परियरसर ना ववकास षेण त्र म् हपून रायि य 
नासनाने घोवर्त केला ेहे, हे खरे ेहे काय, 

(२ठ असल् यास, या परियरसरात अनकदका तपपे िाींदकाम,े िींगले ेणप गोिामे उभारण् यात ेल् याच े
तसेच भा केरार सींपूनही जागेचा तािा सींिींकदताींनी न सो ल्याचे नकुतेच ननिनशनास ेले ेहे, 
हे ही खरे ेहे काय, 
(३ठ असल्यास, या रसाकरपी चौकनी करुन कारवाक करण्याच ेेिेन मा िगु्दववकास मींत्री याींनी 
दिनाींक २२ जानेवारी, २०१५ रोजी वा त् या सुमारास रसानासनाला दिलेले ेहे, हे ही खरे ेहे 
काय, 
(४ठ असल् यास, उक्त रसाकरपी सींिींकदताींववरुदि नासनाने कोपती कारवाक केली वा करण्यात येत 
ेहे, 
(५ठ नसल्यास, ववलींिाची कारपे काय ेहेत ? 

श्री. एिनाथराि खडसे : ि१ठ हे खरे ेहे  
(२) व ि३) होय हे खरे ेहे  
   ेरे ना-ववकास षेण त्र असल् याने तेथे कु लीही िाींदकामे होऊ नयेत यासा स नासनाक ून 
ननध्श्चत अना सूचना िेण् यात ेल् या ेहेत  तसचे ेरे मद ये ेतापयतं ाालेली सवश 
अनतक्रमप, अनकदका त िाींदकाम,े िींगले, गोिामे, ममारती याींची व परियरसर सुरक्षषण त राहण् यासा स 
करण् यात येत असलेल् या कायशवाही िाितची मादहती मागववली ेहे  
(४) रसाश् न उद्भ ावत नाही  
(५) रसाश् न उद्भ ावत नाही  

----------------- 
रार्धानी हदल्लीत घडलेल्या ‘उबर’ प्रिरिानांतर मुांबई शहरातील  

ररक्षा- ॅक्सीने प्रिास िरिा-या महहलाांच्या सुरक्षक्षततेबाबत 

(१७) *  १०२५०   श्री.शरददादा सोनििे (र्ुन्नर), श्री.सुनिटनल सशांदे (िरळी), श्री.सभमराि धदड े
(आष्ट् ी) :   सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१ठ राजदानी दिल्लीत घ लेल्या ‘उिर’ रसाकरपानींतर मुींिक नहरातील रियरषण ा-्ॅक्सीने रसावास 
करपा-या मदहलाींच्या सुरक्षषण तेचा रसाश्न ऐरपीवर  ेला असून या पाश् वशभूमीवर मुींिकच्या 
उपनगरात दावपा-या तब्िल ३५ हजार रियरषण ा अनकदका त असल् याचा िावा मुींिक ो्ोरियरषण ामेन्स 
युननयननेच केला ेहे, हे खरे ेहे काय, 
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(२ठ असल् यास, परियरवहन रसानासनासोित असलेल्या सींिींदामुळेच  एवढ्या मोठ्या रसामापात 
अवैद वाहतूक सुरु असल्याचा ेरोप माहे ड सटरिर, २०१४ मदील पदहल्या पींदरवड्यात 
घेतलेल्या पत्रकार परियरर्िेत जादहररियरत्या केली ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(३ठ मुींिक ो्ोरियरषण ामेन्स युननयनक ून वारींवार परियरवहन रसानासनाक  े अवदै वाहतुकीच्या 
तक्रारी करण्यात ेल्या असतानाही केवळ रसानासनाच्या िलुशषण ामुळे,  ५ वर्ाशपूवी १० हजार या 
रसामापात असलेल्या अवैद वाहतकूीत ेज ४० हजाराींपयशत वाढ ााली ेहे, हे ही खरे ेहे 
काय, 
(४ठ असल्यास, अवैद वाहतूकीवर कायमस्वरुपी तो गा काढण्याच्या दृष्ीन ेनासनाने कोपती 
कायशवाही केली ेहे वा करण्यात येत ेहे, 
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारपे काय ेहेत  ? 
  
श्री. हदिािर रािते : (१) व ि२) अना स् वरुपाचे कोपतेही ननवेिन नासनास रसााप् त ाालेले नाही  
तसेच ही िाि वस् तुध्स्थतीला दरुन नाही  
(३) हे खरे नाही  
(४) मुींिक उपनगरातील परियरवहन कायाशलयाींच् या भरारी पथकामा श् त ो्ोरियरषण ामदून होपा-या 
अवैद रसावासी वाहतुकीववरुद ि ननयंमत तपासपी करुन कारवाक करण् यात येते  मुींिकतील 
परियरवहन कायाशलयाींच् या भरारी पथकाींनी माहे एवरसाल, २०१४ त े माहे जानेवारी, २०१५ या 
कालावदीत एकूप २,८३६ ो्ोरियरषण ाींना ववववद गुन् ्याींखाली रसानतवेदित केले ेहे  
     मुींिक नहरातील अवैद वाहतुकीववरुद ि पोलीस िवाहतूकठ ववभागामा श् त सन २०१४ मद ये 
१३०२ मो्ार वाहन चालकाींवर कारवाक करण् यात ेली ेहे  
(५) रसाश् न उद्भ ावत नाही  

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

सातपा ी-पालघर (.र्.पालघर) इत् यादी ह िािी समुद्रातून सुमारे  
५ िो ी रुपयाची अनधधिृत मासमेारी िेल् याबाबत 

  

(१८) *  १२२५२   श्री.विलास तरे (बोईसर), श्री.हहतटरद्र  ािूर (िसई), श्रीमती मनिटनषा च धरी 
(दहहसर) :   सन्माननीय मत््य व् यिसाय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सातपा्ी-पालघर मत् यािी द कापी ननयमानुसार र्कना-यापासनू १२ नॉ्ीकल मलैाींपलीक  े
पसशसीन पद ितीने मासेमारी करण् यास परवानगी असताना सुद िा माहे जानेवारी, २०१५ मद ये 
५०० पसशसीन मच् छसमार िो्ीींनी मादहम-सातपा्ी-पालघर येथील समुूातून सुमारे ५ को्ी 
रुपयाींची अनकदका त पपे मासेमारी केल् याचे ेढळून ेले ेहे, हे खरे ेहे काय,  
(२) असल् यास, मतक् या मो या रसामापात पसशसीन िो्ी र्कना-याजवळ येऊन मध्च्छमारी करुन 
जातात यासींिींदी स् थाननक मध्च्छमाराींनी वेळोवळेी तक्रारी करुनही मत् स् यव् यवसाय ववभागातील 
सींिींकदत अकदकारी या रसाकरपी कोपतीही कारवाक करत नाहीत, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास, यािाित पसशसीन िो्ीववरुद ि मादहम-सातपा्ी समुू षेण त्रात घुसखोरी करुन 
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केलेल् या अवघै मासमेारीिद्दल स् थाननक व राक मच् छसमार सहकारी सींस् थेन े मत् स् यव् यवसाय 
ववभागाच् या पालघर कायाशलयात तक्रारी िेऊनही त् याववरुद ि अद्यापपयतं कोपतीही कारवाक 
करण् यात ेली नाही, हे खरे ेहे काय, 
(४) असल्यास, यारसाकरपी चौकनी करून सींिींकदताींववरुद्ध  कोपती कारवाक केली ेहे वा 
करण्यात येत ेहे, 
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारपे काय ेहेत ? 

श्री. एिनाथराि खडसे : ि१ठ नाही  
(२) नाही  
     ववभागाने भा  ेतत् वावर घेतलेल् या गस् ती नौकाद्वारे गस् त घालण् यात येऊन पारींपारियरक 
मध्च्छमाराींच् या दहताची व मत् स् यसाठ्याची जपपूक केली जाते  
(३) नाही  सींस् थके ून तक्रार रसााप् त होताच तात् काळ गस् तीनौका उपलिद करुन त् या षेण त्रात 
गस् त घालण् यात ेलेली ेहे  
(४)  हापू कायशषेण त्रात गस् तीनौकाद्वारे ५ अवैद नौकाींववरुद ि रसानतवेिने िाखल करण् यात ेली 
ेहेत  
(५) रसाश् न उद्भ ावत नाही  

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

आिो  (.र्.अिोला) येथील पोप खेड लघुपा बांधारे प्रिल् पाअांतगचत  
बाधधत १५४ िु ूांबाचे पनुिचसनाबाबत 

  

(१९) *  १३५३८   श्री.प्रिाश भारसािळे (अिो ) :   सन्माननीय पुनिचसन ि मदत िायच 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ेको् िध्ज अकोलाठ येथील पोप्खे  लघुपा्िींदारे रसाकल् पाअींतगशत िादीत १०८ घरे व 
कुीं ्ुिाचे अींनतः पुनवशसन करण् यात ेले, परींतु ऊवशरीत १५४ कु्ूींिाचे अद्यापी पुनवशसन न 
ााल् याने त ेवींकचत ेहे, हे खरे ेहे काय,  
(२) असल् यास, अद्यापी १५४ कु्ुींिाचे पुनवशसन तात ीने न केल् यास त े दरपषेण त्राच् या ७५ 
ंम्र अींतरावरील येत असल् यान े तसेच दरपाच े नाल् यामदुन येपारे पापी हे खालच े िाजसु 
जमा होत ेहे त् यामळेु त् याचे ध्जवीतास व ेरोग् यास दोका होण् याची नक् यता ेहे, हे ही खरे 
ेहे काय, 
(३) असल् यास, उक् त रसाकरपी गेल् या १० ते १५ वर्ाशपासून सिर कु्ुींिाचे तात ीन ेपुनवशसन न 
करण् याचे रसामुख कारपे काय, 
(४) असल् यास, यावर नासनान ेकु्ुींिाचे तात ीन ेपुनवशसन करण्यािाित कोपती कायशवाही केली 
वा करण्यात येत ेहे, 
(५) नसल् यास, ववलींिाची कारपे काय ेहेत ? 
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श्री. एिनाथराि खडस े : (१) व ि२) पोप्खे  लघूिींदारे योजनया रसाकल् पाींच् या िु ीत षेण त्रात 
येपा-या १०८ घराींचे पुनवशसन करण् यात ेले ेहे  पुनवशसनाचे ननयमानुसार पूपश सींजय 
पातळीपासून ७५ मी  च ेेतील सवश घराींच ेपुनवशसन करपे िावश् यक ेहे  तथावप १५४ कु्ूींि 
हे दरप रेर्ेच् या खालच् या िाजसू असल् याने िाकदत होत नाही  त् यामळेु १५४ कु्ूींिाच े
पुनवशसनाचा रसाश् न उद्भ ावत नाही  दरपाच् या नाल् यातून िC-Drains) येपा-या पाण् यामुळे 
ेरोग् य दोका असपेिाित कोपतीही तक्रार रसााप् त ाालेली नाही  
(३), (४) व ि५) रसाश् न उद्भ ातव नाही  

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

सारुळ, विल् होळी (.र्.नासशि), खडे तालिुा ि अगळांब े(ता.हिेली .र्.पुिे) पररसरात 
बेिायदेशीरररत् या ग ि खनिटनर् आणि दगडाांची चोरी होत असल् याबाबत 

  

(२०) *  ११७३४   श्री.योगेश (बापू) घोलप (देिळाली), श्री.सुरेश गोरे (खेड आळांदी), 
श्री.सभमराि तापिीर (खडििासला), श्री.प्रिाश आबब िर (राधानगरी), श्री.रार्ाभाह (पराग) 
िार् े (ससन्नर), श्री.सभुाष साबने (देगलूर), श्री.अर्ुचन खोतिर (र्ालना) :   सन्माननीय 
महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सारुळ, ववल् होळी िध्ज नांनकठ येथे होपा-या अवैद गौप खननज उत्खननािाित तला स 
याींनी तहंसलिारास अहवाल सािर करुनही तहंसलिारान े त्याक  े िलुशषण  केल्यामुळे तेथ े
उघ पपे उत्खनन चाल ूअसल्याच ेमाहे ्ेब्रुवारी,२०१५ मदये वा त् या िरम् यान ननिनशनास ेले, 
हे खरे ेहे काय, 
(२ठ तसेच, खे  तालुका व अगळींिे ता हवलेी िध्ज पुपेठ येथे सदुिा अनकदका तरियरत्या गौप 
खननजाींच ेउत्खनन सुरु असल्याच ेननिनशनास ेले, हे खरे ेहे काय,  
(३ठ असल् यास, उक्त रसाकरपाची सखोल चौकनी करण्यात ेली ेहे काय, 
(४ठ असल्यास, चौकनीअींती या रसाकरपी िोर्ी अकदकारी व कीं त्रा्िाराींवर कोपती कारवाक केली 
वा करण्यात येत ेहे, 
(५ठ नसल् यास, ववलींिाची कारपे काय ेहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : ि१ठ, (२ठ, (३ठ व ि४ठ मौज े सारुळ व मौज े ववल् होळी, ता  व 
ध्ज नांनक येथील अवैद उत् खननािाित तला स व मीं ळ अकदकारी पाथ ी याींनी तहंसल 
कायाशलयात सािर केलेल् या ४ अहवालाींपकैी, एका अहवालाच् या अनुर्ींगान े सींिींकदताींक ून 
अनकदका त गौप खननज उत् खननापो्ी िीं ाच् या वसुलीची कायशवाही पूपश ााली असून, ३ 
अहवालाींनसुार नो्ीस िेऊन सींिींकदताींचा खुलासा मागववण् याची कायशवाही सुरु ेहे व १० 
स् ्ोनक्रनर ंसल करण् यात ेले ेहेत  
    पुपे ध्जल् हयातील मौजे अगळींिे, ता हवेली येथे गौप खननजाचे अवैद उत् खनन व 
वाहतुकीची रसाकरपे दृष ्ोत्पत् तीस ेली नाहीत  तथावप, राजगुरुनगर िखे ठ तालुक् यात गौप 
खननजाच े अवैद उत् खनन व वाहतुकीची काही रसाकरपे दृष ्ोत् पत् तीस ेली असून,         
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सन २०१४-१५ या वर्ाशत गौप खननजाच् या अवैद उत् खनन व वाहतुकीच् या १३ रसाकरपाींमद ये 
रुपये २,४८,००० /- मतका िीं  वसलू करण् यात ेला ेहे  
(५) रसाश् न उद्भ ावत नाही  

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

मुांबई,  ािे शहरापा ोपा  िल्याि शहरातील सीएनर्ी ररक्षा चालि प्रिाशाांिडून पेरोल 
दरपत्रिाच्या दराप्रमािे भाड ेिसुली िरत असल्याबाबत 

  

(२१) *  ७३८४   श्री.अर्य च धरी (सशिडी) :   सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१ठ मुींिक,  ापे नहरापा ोपा  कल्याप नहरातही सीएनजी रियरषण ा सेवा ाालेली असून 
ेजंमतीस नहरात ४० ्क्के रियरषण ा सीएनजी वर दावतात मात्र रियरषण ा चालक  सीएनजी 
िरपत्रकाऐवजी रसावानाींक ून पेट्रोल िरपत्रकाच्या िरारसामापे भा  े वसुली करतात, हे खरे ेहे 
काय, 
(२ठ असल्यास, पेट्रोल िरपत्रकाच्या िरान ेभा  े वसुली करण्यात येत असल्याची कारपे काय 
ेहेत, 
(३ठ असल्यास, यािाित नासनान ेसखोल चौकनी केली ेहे काय, त्यात काय ेढळून ेले, 
(४ठ अना रसाकारे िकेायिेनीर भा  ेवसुल करपाऱ्या रियरषण ा चालकाींवर कोपती कारवाक करण्यात 
ेली ेहे वा येत ेहे, 
(५ठ नसल्यास, त्याची कारपे काय ेहेत ? 
  
श्री. हदिािर राित े: ि१ठ हे खरे ेहे  
(२), (३), (४) व ि५) उप रसाािेंनक परियरवहन कायाशलय, कल् याप याींच् या कायशषेण त्रात पेट्रोल 
मींदनावर चालपा-या रियरषण ाींची सींख् या ८,३४०, सीएनजी मींदनावर चालपाऱ् या रियरषण ाींची सींख् या 
१०,०५९, तर एलपीजी मींदनावर चालपा-या रियरषण ाींची सींख् या १,९६२ एवढी ेहे  
     हकीम संमतीच् या ंन्ारनीनुसार जोपयतं स् वस् त मींदनावर चालपा-या रियरषण ाींची सींख् या 
महाग मींदनावर चालपा-या वाहनाींपेषण ा कमी असेल तोपयतं सवशच वाहनाींना महाग मींदनाच् या 
वाहनाींना िेय असपा-या भा िेरारसामापे भा  ेेकारण् यास परवानगी िेण् यात येते  

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

एिाच नददिी क्रमाांिािर तीन रि चालविण् यासांबधीत प्रिरिाची च िशी िरण् याबाबत 
  

(२२) *  ५४९५   श्री.विर्य िडटे्टीिार (ब्रम्हपूरी), अॅड.यशोमती  ािूर (सोनाििे) (निटतिसा), 
श्रीमती निटनमचला गावित (इगतपूरी) :   सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१ठ वाहनाचा मळू चेंसस क्रमाींक घासून खो ल्यानींतर नववन िनाव् क्रमाींक ्ाकण्यात येत 
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असून पा श् क्रमाींक सुदिा ििलवून िनाव् क्रमाींक ्ाकून त्याेदारे ओव्हरलो  वाहतुक करीत 
असल्याची मादहती वदाश ेर ्ी ओ क  ेरसााप्त होताच त्याींनी सापळा रचनू सीजी ०४ जी ६३७४ 
या क्रमाींकाचा ट्रक जप्त केला असता सींि दीत  ेर ्ी ओ अकदकाऱ् यास ििाव ्ाकून जीव े
मारण्याच्या दमक्या िेण्यात येत असल्याची मादहती दिनाींक १० जानेवारी २०१५ रोजी वा त् या 
सुमारास ननिनशनास ेली ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२ठ असल्यास, तीन ट्रक खरेिी करून त्यापैकी एका ट्रकची नोंिपी छत् तीसग मद ये करावयाची 
ेणप तोच नींिर मतर िोन ट्रकवर ्ाकून तीनही ट्रक वेगवेगळया मागाशवर चालवायचा असा 
गैररसाकार करपारे रॅके् असल्याची मादहती ननिेननास ेलेली ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(३ठ असल्यास, या रसाकरपाची चौकनी करून कोपती कायशवाही करण्यात ेलेली ेहे वा 
करण्यात येत ेहे, 
(४ठ नसल्यास, ववलींिाची कारपे काय ेहेत ? 
  
श्री. हदिािर रािते : ि१ठ वदाश ध्जल् ्यात िनाव् साींगा ा िचेंससठ क्रमाींक असलेल् या मो्ार 
वाहनातून वाहन षण मतेपेषण ा जास् त माल घेऊन जाताना ेढळून ेले  तथावप परियरवहन 
कायाशलयातील अकदका-याींवर ििाव अथवा जीवे मारण् याची दमकी िेण् यात ेलेली नाही  
(२) नाही  
(३) सिर रसाकरपी िनाव् साींगा ा िचेंससठ क्रमाींक असलेल् या मो्ार वाहन क्रमाींक CG-०४G-
६३७४ च् या वाहन मालकाववरुद ि दि  ६.१.२०१५ रोजी सेवाग्राम पोलीस  ापे येथे गु र क्र  ०६/१५ 
भा िीं वव  कलम ४२०,४८६,४७१ अन् वये गुन् हा नोंि करण् यात ेला ेहे  सिर गुन् हा तपासादीन 
ेहे  तसचे सिर रसाकरपी उप रसाािेंनक परियरवहन अकदकारी, वदाश याींचेक ून त् याींच् या 
कायाशलयीन तपासपी पथकास अनी वाहन े वाढळून ेल् यास कायशवाही करण् यािाित ननिेन 
दिले ेहेत  
(४) रसाश् न उद्भ ावत नाही  

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

धरुई (ता.मुरबाड, .र्. ािे) पररसरातील दिुानदाराांनी भटरडीच् या वपिाची  
समनाक्षी र्ातीची बनाि  बबयािे वितरीत िेल् याबाबत 

(२३) *  ९८३७   श्री.रुपेश म् हात्र े (सभिांडी पूिच) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दरुक िता मुरिा , ध्ज  ापेठ परियरसरातील िकुानिाराींनी नेतक-याींना ववक्री केलेली  भटर ीच् या 
वपकाची ंमनाषण ी जातीच्या िनाव् बियाण् याींमुळे  भटर ीची रोप े मरु लागल् यान े लागव  
केल् यापासून यर्द ्वारपी, मजूर, नाींगरपी, खत,े मत् यािीसा सची २५ हजार रुपयाींची नेतक-
याींची लागत ननष ् ळ गेली ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल् यास, यािाित तालकुा का वर् अकदकारी मुरिा  व तहंसलिार मुरिा  याींचेक  े
जानेवारी, २०१५ च् या सुमारास तक्रार िाखल करण् यात ेली ेहे,  हे ही खरे ेहे काय, 
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(३) असल् यास, यारसाकरपी अकदक चौकनी केली ेहे काय, 
(४) असल् यास, चौकनीत काय ेढळून ेले व त् यानुसार बियापे उत् पािन करपा-या कीं पनीवर 
व िकुानिाराींवर कोपती कारवाक केली ेहे वा करण् यात येत ेहे ? 

श्री. एिनाथराि खडसे : ि१ठ हे खरे नाही  
(२) हे खरे नाही  तालुका का वर् अकदकारी, मुरिा , पींचायत संमती, मुरिा  र्कीं वा तहसीलिार 
मुरिा  तसेच ध्जल् हा अकदषण क का वर् अकदकारी,  ापे, का र्ी ववकास अकदकारी ध्जल् हा परियरर्ि 
 ापे याींच् या कायाशलयाक  ेयािाित कोपतीही तक्रार ेलेली नाही  तथावप िैननक लोकमतच् या 
दि १३/०१/२०१५ च् या वात् तपत्रामद ये अनारसाकारची िातमी रसांसद ि ाालेली ेहे  
(३) व ि४) होय  रसांसद ि ाालेल् या िातमीच् या अनुर्गान ेचौकनी करुन नेतक-याींच् या नतेीची 
पाहपी केली असता भटर ीच े वपक चाींगल् या ध्स्थतीत असल् याच ेेढळून ेलेले ेहे  तसेच 
त् यािाित तक्रार नसल् याच ेलेखी स् पष ्ीकरप नेतक-याींनील दिलेले ेहे  त् यामळेु कीं पनी अथवा 
िकुानिाराींवर कारवाक करण् याचा रसाश् न उद्भ ावत नाही  
(४) रसाश् न उद्भ ावत नाही  

----------------- 
अिोला .र्ल् ्यातील मेळघा  व् याघ्र प्रिल् पाच् या प्रनिटतबांधधत के्षत्रात  

अिैधररत् या खोदिाम सुरु असल्याबाबत 

(२४) *  १३२००   श्री.हररष वपांपळे (मुनिटत चर्ापूर) :   सन्माननीय िन े मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मेळघा् व् याघ्र प रसाकल् पाच् या ता अको् ध्ज अकोला रसानतिींकदत षेण त्रात अवैदरियरत् या खोिकाम 
सुरु असून ेदिवासीींच् या जंमनी ंलजवर घेऊन ेपल् या नावावर करुन कोयायावदीींच् या गौप 
खननजाींची सराशसपपे चोरी सुरु असल् याच े माहे जानेवारी, २०१५ मद ये वा त् या िरम् यान 
ननिनशनास ेले ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल् यास, सिरहू रसाकरपी वरियरष   अकदकारी िलुशषण  करीत असनू अवैद उत् खनन करपा-या 
मार््याींवर कारवाक करण् यास महसूल ववभागाचे अकदकारी ्ाळा्ाळ करीत ेहेत, हे ही खरे 
ेहे काय, 
(३) असल् यास, उक् त रसाकरपी सखोल चौकनी करण् यात ेली ेहे काय, 
(४) असल् यास, चौकनीत काय ेढळून ेले व त्यानुसार िोर्ीींवर  काय कारवाक  करण्यात 
ेली ेहे वा करण् यात येत ेहे, 
(५) नसल् यास, ववलींिाची कारपे काय ेहेत ? 
 
श्री. सुधीर मुनगां ीिार : ि१ठ, (२ठ, (३ठ व ि४ठ अको् तालुक् यातील मळेघा् 
व् याघ्र परसाकल् पाअींतगशत अको् वन् यजीव ववभागाच् या नरनाळा अभयारण् यात कोपतेही अवैद 
खोिकाम सुरु नाही  तथावप अकोला वन ववभागाच े कायशषेण त्र असलेल् या मळेघा् व् याघ्र प 
रसाकल् पाचे ि्र ाोनमदील पोप्खे  व मलकापूर ंभल येथील खापीस ि्र ाोन अकदसूचीत 
होण् यापूवीच महसलू ववभागामा श् त परवानगी िेण् यात ेली असल् याने सिर खापी सुरु ेहेत  
दिनाींक २७ ०८ २०१४ रोजी ध्जल् हा खापकाम योजना २०१४ अींतगशत ध्जल् हास् तरीय संमतीची 
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ध्जल् हाकदकारी, अकोला याींचके  ेिै क पार प ली असून सिर िै कीत पोप्खे  व मलकापूर 
ंभल येथील खापी िींि करण् याचा ननपशय घेण् यात ेला ेहे  
(५) रसाश् न उ्भववत नाही  

----------------- 
भातिुली (.र्.अमरािती) तालुक् यात रेतीमाफीयाांनी तलाठ्याला िेलेली मारहाि 

(२५) *  ५६८६   प्रा.विरटरद्र र्गताप (धामिगाि रेल्िे), श्री.अब् दलु सत्तार (ससल्लोड), श्री.विर्य 
िडटे्टीिार (ब्रम्हपूरी), श्री.नसीम खान (चाांहदिली) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) अमरावती ध्जल् ्यातील भातकुली तालुक् यात रेतीची अवदैरियरत् या वाहतूक करपारी गा ी 
पक ली असता रेतीमा्ीयाींनी तलाठ्याला मारहाप करुन पेट्रोल ्ाकून जाळून ्ाकण् याची 
दमकी दिल् याचा रसाकार माहे जानवेारी, २०१५ वा त् या सुमारास ननिनशनास ेला ेहे, हे खरे 
ेहे काय, 
(२) असल् यास, अमरावती ध्जल् ्यात रेतीमार््याींक ून महसूल ववभागातील कमशचा-याींवरील 
हल् लाच् या रसाकारात वाढ होत ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल् यास, उक् त रसाकरपाची चौकनी करण् यात ेली ेहे काय, 
(४) असल् यास, चौकनीत काय ेढळून ेले व त् यानसुार सिर रसाकरपातील ेरोपीींवर 
कोपती  क क कारवाक करण्यात ेली ेहे वा करण्यात येत ेहे, 
(५) असल् यास, यारसाकरपी अियाप कोपतीच कारवाक ााली नसल्यास, ववलींिाची कारपे काय 
ेहेत ? 

श्री. एिनाथराि खडस े : ि१ठ, (२ठ, (३ठ व ि४ठ अमरावती ध्जल् ्यातील मौजा भातकूली येथ े
दिनाींक २९/१२/२०१४ रोजी अवैद रेती वाहतूक करीत असलेल् या टॅ्रक् ्रवर कारवाक करताींना 
सींिींकदत वाहन मालक याींनी नायि तहंसलिार भातकुली व तला स अींतापूर याींना मारहाप 
केली व ध्जव ेमारण् याचा रसायत् न केला  सिर रसाकरपी सींिींकदताींववरुद ि भातकुली पोंलस स् ्ेनन 
येथे गुन् हा िाखल करण् यात ेला ेहे  त् याअनुर्ींगान े ३ व् यक् तीींना अ्क करण् यात ेलेली 
असून, ेरोपी सद या न् यायालयीन को  ीमद ये ेहेत  रसाकरपी पोलीस तपास सुरु ेहे  
     अमरावती ध्जल् ्यात अवदै रेती उत् खनन/वाहतूक करपा-याींक ून महसूल ववभागातील 
कमशचा-याींना ंनवीगाळ व मारहाप केल् याच् या वर्श २०१३, २०१४ व २०१५ मद ये अनकु्रमे ५, १ 
व १ घ्ना घ लेल् या असून, सिर रसाकरपात गुन् हे िाखल करण् यात ेले ेहेत  
(५) रसाश् न उद्भ ावत नाही  

----------------- 
िल् याि- डदबबिली (.र्. ािे) शहरानर्ीि असलेल् या गाांिाम ये शासनाची परिानगी  

न घेता सुमारे ३० इमारतीचे अनधधिृत बाांधिाम िरण्यात आल्याबाबत 

(२६) *  ७०७४   श्री..र्तटरद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.किसन िथोरे 
(मुरबाड), श्री.राहुल र्गताप (श्रीगददा), श्री.हसन मशु्रीफ (िागल) :   सन्माननीय मुखयमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१ठ  ापे ध्जल् ्यातील कल् याप -  ोंबिवली नहरानजीक असलेल् या गाींवामद ये नासनाची 
परवानगी न घेता समुारे ३० ममारतीच े अनकदका त िाींदकाम करण्यात ेले असल्याचे माहे 
जानेवारी, २०१५ मद ये वा त् या समुारास  महसूल ववभागान ेकेलेल्या सवेषण पामदये ननिनशनास 
ेले ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२ठ असल् यास, उक्त रसाकरपाची सखोल चौकनी करण् यात ेली ेहे काय, 
(३ठ असल् यास, चौकनी अींती या रसाकरपी िोर्ी अकदकारी व सींिींकदताींवर कोपती कारवाक केली 
वा करण् यात येत ेहे, 
(४ठ नसल् यास, ववलींिाची कारपे काय ेहेत ? 

श्री. देिटरद्र फडििीस : ि१ठ हे अनींतः खरे ेहे  
(२), (३) व ि४) तहंसलिार बिननेती पथकान ेकेलेल् या नोद मोदहमेत समुारे २८० अनकदका त 
िाींदकामे ेढळली ेहेत  ननयमिा्य िाींदकाम करपा-या िाींदकामादारकाींना महाराष ट्र जंमन 
महसूल अकदननयम, १९६६ च े कलम ४५(२) रसामापे िीं ाच् या नो्ीसा ध्जल् हाकदकारी,  ापे 
याींच् यामा श् त िजावपेत ेलेल् या असून पुढील कायशवाही सुरु ेहे  तसेच महाराष ट्र रसाािेंनक 
ननयोजन ेणप नगर रचना अकदननयम, १९६६ अन् वये सिर िाींदकामाची तपासपी करुन 
कायशवाही करण् याच ेमुींिक महानगर रसािेन ववकास रसााकदकरपाच् या स् तरावर रसागतीत ेहे  

----------------- 
पुिे .र्ल््यातील आहदिासीांच्या मालिीची र्मीन बबगर  

आहदिासी समार्ातील व्यक्तीांनी खरेदी िेल् याबाबत 

(२७) *  ८६०६   श्री.सांर्य साििारे (भुसािळ) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१ठ पुपे ध्जल््यातील ेदिवासीींच्या मालकीची तब्िल १६४७ एकर जमीन ध्जल् हाकदका-याींची  
परवानगी न घेता बिगर ेदिवासी  समाजातील व्यक्तीींनी खरेिी केल् याची िाि माहे ड सटरिर 
२०१४ मद ये वा त् या िरम्यान उघ कीस ेली ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२ठ असल्यास, १२२ रसाकरपाींमदये ६०० एकर जंमनीवरच्या खरेिीच्या नोंिी थाींिवून ९६ खरेिी 
रसाकरपातील २९० एकर जंमन ेदिवासीींना परत करण्यात ेली, हे ही  खरे ेहे काय, 
(३ठ असल्यास, या रसाकरपी चौकनी करण्यात ेली ेहे काय, 
(४ठ असल्यास, चौकनीच्या अनुर्ींगाने िोर्ी ेढळपा-या व्यक्तीींवर कोपती कारवाक करण्यात 
ेली ेहे  वा करण्यात येत ेहे, 
(५ठ नसल्यास, कारवाकस होपाऱ्या ववलींिाची सवशसादारप कारपे काय ेहेत ? 
 

श्री. एिनाथराि खडस े: ि१ठ, (२ठ, (३ठ व ि४ठ पुपे ध्जल् ्यातील जनु् नर, ेींिेगाव,खे , मावळ, 
मुळनी व भोर तालुक् यातील एकूप ३७७ रसाकरपामद ये ेदिवासीच् या मालकीच े६५९ १५ हेक् ्र 
षेण त्र परवानगी न घेता बिगर ेदिवासी समाजातील व् यक् तीींनी खरेिी केलयाची िाि एवरसाल, 
२०१३ िरम् यान उघ कीस ेल ेहे  सिर रसाकरपापैकी १२८ रसाकरपाींतील २४८ ०० हेक् ्र 
षेण त्रािाित खरेिी व् यवहाराच् या ्ेर्ार नोंिी रद्द ााल् याने र्कीं वा नोंिी ाालेल् या नसल् यान े७/१२ 
चे उता-यावर ेदिवासीींची नाव े िाखल ेहेत  उवशरीत २४९ रसाकरपातील ४११ १५ हेक् ्र 
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षेण त्रापैकी १३४ रसाकरपात १६९ ६२ हेक् ्र षेण त्र मळू ेदिवासीींना परत करण् याची कायशवाही पूपश 
ााली ेहे  उवशरीत ११५ रसाकरपातील २४१ ५३ हेक् ्र षेण त्रािाित सुनावपीची कायशवाही चाल ू
असून ेदिवासीींना जमीन परत करण् याची तजवीज  ेवली ेहे  
(५) रसाश् न उद्भ ावत नाही  

आचायच विनोबा भाि ेयाांच् या िु ुांबबयाांनी भूदान चळिळीत हदलेला म र् ेगागोदे (.र्. रायगड)  
गािातील १६५ हेक्  र के्षत्राचा डदगर वििायला िालल्याबाबत 

  

(२८) *  ७८१०   श्री.अर्ुचन खोतिर (र्ालना), श्री.हदपि चव्हाि (फल ि), श्री.रमेश िदम 
(मोहोळ), श्री..र्तटरद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.अर्य च धरी (सशिडी), श्री.सुरेश लाड (िर्चत), 
श्री.अ.र्त पिार (बारामती), श्री.राहुल र्गताप (श्रीगददा), श्री.भा्िर र्ाधि (गुहागर) :   
सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ेचायश ववनोिा भावे याींच् या कु्ुींबियाींनी भूिान चळवळीत दिलेला रायग  ध्जल् ्यातील 
गागोिे गावातील १६५ हेक् ्र षेण त्र असलेला  ोंगर गावातील काही समाजकीं ्काींनी ७० को्ी 
रुपयाींना एका रसांसद्ध उद्योगपतीींना ववकायला काढला असल् याचा रसाकार माहे जानेवारी, २०१५ 
च् या नतस-या े व यात ननिनशनास ेला ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल् यास, यारसाकरपी नासनाने चौकनी केली ेहे काय, त् यात काय ेढळून ेले व 
त् यानुर्ींगान ेया रसाकरपी  िोर्ी असलेल्या  व् यक् तीींवर कोपती कारवाक केली ेहे, वा करण्यात 
येत ेहे 
(३) असल्यास, या रसाकारपी अद्याप चौकनी केली नसल् यास, होपा-या ववलींिाची कारपे काय 
ेहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडस े: (१) मौजे गागोिे िु ता पेप ध्जल् हा रायग  येथील एका जंमनीववर्यी 
“भुिानातील  ोंगर ववक्रीचा घा्” अना ेनयाची िातमी दि  १९/०१/२०१५ रोजी एका 
वात् तपत्रामद ये रसांसद ि ााली होती  त् यानुर्ींगान े दि  २०/०१/२०१५ रोजी तहसीलिार, पेप,    
ध्ज  रायग  याींनी मौज े गागोिे िु  येथ े रसात् यषण  भे् िेऊन स् थळ पाहपी व अंभलेखावरुन 
खात्री केली असता सिर िातमीत काहीही तथ् य असल् याचे ेढळून ेले नाही  
(२) व ि३) रसाश् न उद्भ ावत नाही  

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

म र् ेदेिघर (ता.गुहागर, .र्.रत् नाधगरी) पररसरात आग  
लागलेल् या बागाांना निुसान भरपाई देण् याबाबत 

  

(२९) *  १०६७०   श्री.रार्न साळिी (रार्ापूर), श्री.सांर्य िदम (दापोली) :   सन्माननीय 
पुनिचसन ि मदत िायच मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रत् नाकगरी ध्जल् ्यातील गुहागर तालुक् यातील िेवघर येथे गुहागर कचपळूप रो पासून ३ 
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र्कलोमी्र परियरसरामद ये अचानक लागलेल् या ेगीला वपव् याचे स् वरुप येऊन त् यामद ये 
परियरसरातील काज,ू नारळ, ेींिा िागाींना ेगीची ाळ पोहचून मोठ्या रसामापात नकुसान 
ााल् याची घ्ना माहे ड सटरिर, २०१४ मद ये वा त्यािरम्यान ननिनशनास ेली, हे खरे ेहे 
काय, 
(२) असल् यास, यािाित नासनान ेसखोल चौकनी केली ेहे काय, त् यात काय ेढळून ेले, 
(३) तद्नुसार उक् त नुकसानग्रस् ताींना नासनान े ेकथशक मित िेण्यािाित कोपती कायशवाही 
केली वा करण्यात येत ेहे, 
(४) नसल् यास, ववलींिाची कारपे काय ेहेत ? 

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

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

गदहदया .र्ल् ्यात पशुधन योर्नते पशुधन वििास अधधिारी ि पांचायत  
ससमतीचे पशुधन वििास अधधिारी याांनी िेलेला गैरव्यिहार 

(३०) *  १३९७२   श्री.गोपालदास अग्रिाल (गदहदया) :   सन्माननीय पशुसांिधचन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गोंदिया ध्जल् ्यात वर्श २०१२-१३ व २०१३-१४ मद ये रायि य सरकारची नाववण् यपूपश योजना 
ेणप रायि य ेणप कटर ू सरकारच् या अन् य योजनेमद ये स् थानीय िी पी एल ेणप गोरगरीि 
लोकाींना िदुाळू जनावर, नेळीग्, िैलजो ी, कोंि ी व अन् य पन ू वा्प करण् यात येतात, हे 
खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, या पनुींच् या खरेिी मद ये ध्जल् ्यातील सहायक ेयुक् त पनुसींवदशन, ध्जल् हा 
पनुदन ववकास अकदकारी ेणप पींचायत संमतीच ेपनुदन ववकास अकदकारी याींनी सींगनमत 
करुन रसात् यषण  जनावरे न घेता पनु ववके्रताच् या नावाने मोठ्या रसामापात सरकारी ननदीची 
अ्रात्र केली ेणप िनाव् पनु ववके्रत् याींना रोखीन ेरक् कम अिा केल् याच ेिाखववले, हे ही 
खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास, लाखों रुपयाींचा ननदी सरकारच् या, ध्जल्हापरियरर्िेच्या अकदकाऱ् याींद्वारे रोखीन े
अिा करपे हे ननयमिाहय असल्याने यारसाकरपी नासनान े चौकनी केली ेहे काय व 
चौकनीनुसार सींिींकदताींवर कोपती कायशवाही केली ेहे वा करण्यात येत ेहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारपे काय ेहेत ? 

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) हे खरे ेहे  
     तथावप, िैलजो ी वा्पाची योजना या ववभागाक ून रािववण् यात येत नाही  
(२) हे खरे नाही  
(३) व ि४) रसाश् न उद्भ ावत नाही  

----------------- 
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लातूर .र्ल् ्यातील ग्रामीि भागात महावितरिच् या विर् वितरि  
व् यि् थेची दरुि् था झाली असल् याबाबत 

(३१) *  १३२७५   श्री.त्र्यांबिराि सभस े (लातूर ग्रामीि) :   सन्माननीय हर्ाच मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लातूर ध्जल् ्यातील ग्रामीप भागात महाववतरपची ववज ववतरप व् यवस् था ननकामी ााली 
असून रोदहत्राींच े र्क्कॅ् नसपे, केिल नसप,े रोदहत्राचे ोकल नसपे, पोल ाकुलेले असपे, 
ववद्युत लाकनच् या तारा लोंिकळत असपे ेदि अनेक िािीींमुळे नतेक-याींचे नेतातील नेतीपीके 
नॉ्सर्कश ्न ेजळून जात असल् याने मो े नकुसान होत असल् याच ेदिनाींक १५ जानेवारी, २०१५ 
रोजी वा त् यासमुारास ननिनशनास ेले ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल् यास, सिर रसाकरपी नासनाने चौकनी केली ेहे काय, 
(३) असल् यास, चौकनीत काय ेढळून ेले ेहे व त्यानुसार सींिींकदत िोर्ीींवर कोपती 
कायशवाही करण् यात ेली ेहे, 
(४)  असल् यास, सिर रसाकरपी तात ीन ेउपाययोजना करुन ववज परुव ा सुरळीत करण् यािाित 
नासनाने कोपती कायशवाही केली वा करण् यात येत ेहे, 
(५) अद्याप कोपतीच कायशवाही करण् यात ेली नसल् यास, ववलींिाची कारपे काय ेहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे : ि१ठ अींनतः खरे ेहे  ड सटरिर - २०१४ व जानेवारी- २०१५ या िोन 
मदहन् याच् या कालावदीत पीक जळीताच् या २ घ्ना घ ल् याच ेननिनशनास ेले ेहे  
(२) व ि३) लातूर ध्जल् ्यातील वीज ववतरप व् यवस् था सुरळीत  ेवण् यािाित ववववद 
उपाययोजनाींचे काम रसागतीपथावर ेहे  पीक जळीत रसाकरपाची नहाननना करुन त् यावर 
ननयमानुसार पुढील कायशवाही करण् यात येत ेहे  
(४) रसाकरपी तात ीने कायशवाही करुन ववद्युत पुरव ा सुरळीत केला ेहे  तसेच जुने व 
कालािा्य ाालेले रोहीत्र,े पोल, तारा मत् यािी वेगवेगळ्या योजने अींतगशच् या कामात ििलून त् या 
द कापी नववन रोहत्र,े पोल, तारा िसवले जातात  लाकन व रोहीत्राींचे िेखभालीचे काम सींिींकदत 
नाखा, उपववभाग व उपववभागीय कायाशलयाक ून ननयमीतपपे करण् यात येत े 
(५) रसाश् न उद्भ ावत नाही  

----------------- 
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पुिे, चांद्रपूर ि यितमाळ .र्ल् ्यात खनिटनर् अधधिा-याांशी सांगनमत िरुन िां त्रा दार 

विनापरिाना ि बेिायदेसशरररत् या खनिटनर् उत् खनन िरीत असल् याबाबत 
  

(३२) *  १११६४   श्री.राहुल र्गताप (श्रीगददा), श्री.अिधूत त िरे (श्रीिधचन), श्री.रार्ेश  ोप े
(घनसािांगी), श्री..र्तटरद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.सुरेश लाड 
(िर्चत), श्री.शाांताराम मोरे (सभिांडी ग्रामीि), श्री.किशोर पा ील (पाचोरा), डॉ.राहूल आहेर 
(चाांदिड), श्री.मदन येरािार (यितमाळ), श्री.रार्टरद्र नर्रधन े (उमरखेड), श्री.सां.र्िरेड्डी 
बोदिुरिार (ििी), श्रीमती सीमाताई हहरे (नासशि प.श्चम) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१ठ वपींरसाीहा् िता भ गींव, ध्ज जळगावठ येथील कगरपा निीपात्रातून, राजापूर नींिर १ 
(ता री.ीगोंिा, ध्ज अहमिनगरठ येथील निीपात्रातून, गोिावरील िदुना, पुपाश निीपात्रातून 
िध्ज जालनाठ, कगरपा निीतून िता िेवळा, ध्ज नांनकठ, वदाश निीवरील दहवरा ििरपेठ घा्ातुन 
िता कळींि, ध्ज यवतमाळठ तसेच घा ी्ंची, महागाव, िारव् हा तालकुा िध्ज यवतमाळठ, कल् याप 
िध्ज  ापेठ नगर हायवेवरुन सींिींकदत अकदका-याींच् या सींगनतान ेिेकायिेनीरपपे वाळू उपसा सुरु 
ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल् यास, सिर िेकायिेनीर वाळू उपश् यामळेु नासनाचे महसलू िु त असून पयाशवरपाची 
हानी होत ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(३) असल् यास, या गींभीर रसाकरपाची सखोल चौकनी करण् यात ेली ेहे काय, 
(४) असल् यास, उक् त रसाकरपी िोर्ी अकदकारी व कीं त्रा्िारावर कारवाक करण् यािाित तसेच 
अनकदका त वाळू उपसा िींि करण् यािाित नासनान ेकोपती कायशवाही केली वा करण् यात येत 
ेहे, 
(५) नसल् यास, ववलींिाची कारपे काय ेहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडस े : ि१ठ रसाश् नाकदन भागाींपैकी काही भागात अवैदवाळू उत् खनन व 
वाहतूकीची काही रसाकरपे दृष्ोत् पत् तीस ेली ेहेत  ही वस् तुध्स्थती ेहे  तथावप,     
अकदकाऱ् याींच् या सींगनमतान े अनकदका तरियरत् या वाळूच े उत् खनन केले जात असल् याची िाि 
ननिनशनास ेली नाही  
(२), (३) व ि४) मौज ेवपींरसाीहा् िता भ गाींव, ध्ज जळगावठ येथ ेसन २०१४-२०१५ मद ये वाळूच् या 
अवैद उत् खनन व वाहतूकीच् या ६ रसाकरपाींमद ये रुपये ९६,०००/- मतका िीं  वसूल करण् यात 
ेला ेहे  
     अहमिनगर ध्जल् ्यातील री.ीगोंिा तालुक् यातील राजापूर - नींिर १ येथील घो  
निीपात्रातून वाळूच ेअवैद उत् खनन होत असल् याचे ननिनशनास ेले नाही  
     जालना ध्जल् ्यातील पुपाश, िदूना व गोिावरी या नद्यामदून अवैद वाळू उत् खनन/ 
वाहतूक रोखण् यासा स ग सत केलेल् या ध्जल् हास् तरीय पथकान े दिनाींक १०/१२/२०१४ पासून 
केलेल् या तपासपीत सींिींकदताींक ून रुपये ६,२४,३५०/- एवढा िीं  वसलू केला ेहे  
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     नांनक ध्जल् ्यातील िेवळा तालुक् यातील कगरपा निीपात्रात सन २०१४-२०१५ मद ये 
वाळूच् या अवैद उत् खनन व वाहतकूीच् या ४१ रसाकरपामद ये रुपये १४.५८ लाख मतका िीं  वसूल 
करण् यात ेला असनू, ८ गुन् हे िाखल करण् यात ेले ेहेत  
     गौप खननजाच् या अवैद उत् खनन व वाहतुकीिाित सन २०१४-२०१५ मद ये यवतमाळ 
ध्जल् ्यातील कळींि तालुक् यातील ३४ रसाकरपात रुपये १,९१,३५०/- घा ी्ंजी तालुक् यात ४२ 
रसाकरपात रुपये १,९८,०००/- महागाव तालूक्यात ९८ रसाकरपात रुपये ११,१२,८००/- व िारव् हा 
तालुक् यात ९७ रसाकरपात रुपये ९,८२,३००/- मतका िीं  वसूल करण् यात ेला ेहे  
      ापे ध्जल् ्यातील कल् याप तालुक् यात एवरसाल २०१३ ते ्ेब्रवुारी २०१५ या कालावदीत 
गौप खननजाच् या अवैद उत् खनन व वाहतूकीच् या रसाकरपात रुपये १,३९,७४,४९८/- मतका िीं  
वसुल करण् यात ेला ेहे  
(५) रसाश् न उद्भ ावत नाही  

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

म .बीबी (ता.लोिार, .र्.बुललािा) येथे अिैध प्रिाशी िाहतिू होत असल् याबाबत 

(३३) *  ७८९८   डॉ.सांर्य रायमुलिर (मेहिर) :   सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौ िीिी िता लोपार, ध्ज िुलढापाठ येथे अवैद रसावानी वाहतकू होत असल् याच ेमाहे ड सटरिर, 
२०१४ च् या नेव्च् या े वड्यात ननिनशनास ेले, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल् यास, या अवैद वाहतूकीक  ेवाहतकू अकदकारी व कमशचारी िलुशषण  करीत ेहेत, हे 
ही  खरे ेहे काय, 
(३) तसेच वाहतकू कमशचारी अवदै वसूली करुन वाहतकूीचा परवाना िेतात, हे खरे ेहे काय, 
(४) असल् यास, या रसाकरपी चौकनी केली ेहे काय व त् यानुसार पुढे कोपती कारवाक केली वा 
करण् यात येत ेहे ? 

श्री. हदिािर राित े: (१) हे खरे नाही  
(२) उप रसाािेंनक परियरवहन अकदकारी, िुलढापा याींचे कायशषेण त्रात भरारी पथकामा श् त 
अवैदरियरत् या रसावासी वाहतकू करपा-या वाहनाींची ननयंमत स् वरुपात तपासपी करुन कारवाक 
करण् यात येते  
(३) नाही  
(४) रसाश् न उद्भ ावत नाही  

----------------- 
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शासनाने मालती िसांत हा च र्   याांना भाडपेट्टीिर हदलेली र्मीन ताब् यात घेण् याबाबत 

  

(३४) *  १००९०   श्री.प्रिाश आबब िर (राधानगरी) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराष ट्र नासनाच् या वतीन े२९ ड सटरिर १९९७ रोजी १२०५० चौ  मी  जमीन प् लॉ् नीं -१ 
सी  ्ी  क्र  ८३३ सवे क्र - १४१ A मौजे ेींबिवली, ता अींदेरी येथील जमीन रसानतवर्ी १ रुपया 
भा पेट्टीवर मालती वसींत हा श् ट्रस् ् याींना ३० वर्ाशच् या कालावदीसा स दिली होती, हे खरे ेहे 
काय, 
(२) असल् यास, ६ ्ेब्रुवारी २००७ रोजी तत् कालीन  ध्जल् हाकदकारी याींनी या सींस् थेच् या ववश् वस् त 
केलेल् या ववश् वस्ताींच् या ििलािाित नासनाची पूवश परवानगी  न घेता मालकी हक् कात ििल 
केल् यािद्दल या सींस् थलेा २००९ व या िाजारमूल् याच् या ७५ % रक् कम म् हपज े १७४.८८ को्ी 
रुपये नासनाक  ेभराव ेअस े ेिेन दिले होत,े हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास, सिरची जागा १ रु नाममात्र भाड्याने दिली असल् याने या जागेचा  
व् यावसायीक कारपासा स वापर करण् यात ेला असल्यान े यािाित ट्रस् ्ला नो्ीस िेण् यात 
ेली ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(४) असल् यास, नासनाच े १७४ को्ी रुपये नकुसान  करण्यात ेल् यािाित सिर ट्रस् ्ची 
जमीन ताब् यात घेण्यािाित नासनाने कोपती कायशवाही केली वा करण्यात येत ेहे, 
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारपे काय ेहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : ि१ठ होय  
(२) यासींिभाशत ध्जल् हाकदकारी, मुींिक उपनगर याींनी सींिींकदताींना दिनाींक ६.२.२००७ रोजी नो्ीस 
िजावली होती  हे खरे ेहे  मात्र , सिर नो्ीसीमद ये अनध्जशत रक् कमेचा ेक ा नमूि केला 
नव् हता  
(३) होय  ध्जल् हाकदकारी, मुींिक उपनगर याींनी दिनाींक १७.७.२०१० रोजी ट्रस् ्ला नतशभींगासींिभाशत 
नो्ीस दिली होती  
(४) रसास् तुत रसाकरपी, ध्जल् हाकदकारी, मुींिक उपनगर याींनी दिनाींक २४.२.२०१२ व दिनाींक 
२.१२.२०१४ रोजी ेिेन पारीत केले ेहेत  ध्जल् हाकदकारी, मुींिक उपनगर याींच् या दिनाींक 
२.१२.२०१४ रोजीच् या ेिेनाववरुद ि भा पेटे्टिार याींनी नासनाक  े पनुरियरषण प अजश िाखल केला 
ेहे  
(५) रसाश् न उद्भ ावत नाही  

----------------- 
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उ् मानाबाद .र्ल् ्यात िावषचि सरासरीच् या तुलनते अनिटतअल् प पाहस झाल् यान े७३७ गािातील 

तीन लाख ८३ हर्ार शतेि-याांच् या शेती वपिाांच,े फळबागाांचे निुसान झाल्याबाबत 
  

(३५) *  ११०३५   श्री.रािार्गर्ीतससांह पा ील (उ्मानाबाद), श्री.सुरेश लाड (िर्चत), 
श्री.रार्ेश  ोपे (घनसािांगी), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.राहुल मो े (पराांडा), श्री..र्तटरद्र 
आव् हाड (मुांब्रा िळिा) :   सन्माननीय पुनिचसन ि मदत िायच मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) उस् मानािाि ध्जल् ्यात सन २०१४-२०१५ यावर्ी वावर्शक सरासरीच् या तुलनेत अनतअल् प 
पाऊस ााल् याने ७३७ गावातील तीन लाख ८३ हजार नेतक-याींच् या नेती वपकाींच,े ्ळिागाींच े
नुकसान ााले ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) तसेच ध्जल् ्यातील वपकाींची ेपेवारी मोठ्या रसामापात ५० पशै् याींपेषण ा कमी ेहे, हे ही 
खरे ेहे काय, 
(३) असल् यास, रसाश् न भाग ि१) व ि२) िाित नासनामा श् त चौकनी केली ेहे काय, 
(४) असल् यास, चौकनीच े ननष कर्श काय ेहेत व त् यानुसार ध्जल् हा ी्ंचाकग्रस् त समजून   
नेतकऱ् याींना ेकथशक मित िेपेिाित नासनान ेकोपती कायशवाही केली वा करण् यात येत ेहे, 
(५) नसल् यास, ववलींिाची कारपे काय ेहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : ि१ठ होय  
(२) होय  
(३) व ि४) उस् मानािाि ध्जल् ्यातील ७३७ गावाींतील िाकदत अल् प व अत् यल् प भुदारक   
नेतकऱ् याींची सींख् या २,८१,०९६ मतकी असुन िहुभुदारक िाकदत नतेक-याींची सींख् या १,०२,१९२ 
मतकी ेहे  
     िाकदत नेतक-याींना अथशसहाय्य करण् यासा स नासन ननपशय दि  ०७.०१.२०१५ व      
दि  ०२.०२.२०१५ अन् वये उस् मानािाि ध्जल् ्याकरीता अनुक्रमे रु  ७३.४७ को्ी व रु  ७३.५३ 
को्ी यारसामापे एकूप रु  १४७.०० को्ी मतका ननदी ववतरीत करण् यात ेला ेहे  
     तसेच नासन ननपशय दि  २५.०१.२०१५ अन् वये सन २०१४-१५ च् या खरीप हींगामातील 
उस् मानािाि ध्जल् हामदील ३८१ गावाींची पैसेवारी ५० पनैाींपेषण ा कमी ेढळून ेल् यान े तेथ े
ी्ंचाकसदृश् य परियरध्स्थती जाहीर करुन  ववववद उपाययोजना लागू करण् यात ेल् या ेहेत  

(५) रसाश् न उ्भववत नाही  
----------------- 
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चािि पररसरात (.र्.पुिे) खराबिाडी हदीलीतील  ेिडी फोडून  

िारखाने उभ ेिरण् याचे िाम सुरु असल् याबाबत 
  

(३६) *  १२३९९   श्री.सुरेश गोरे (खेड आळांदी) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चाकप परियरसरात िध्ज पुपेठ उद्योगाींच् या उभारपीसा स खरािवा ी हद्दीतील वाघजाकनगर 
येकथल अॅ ववल  हाय्ेक कीं पनीसमोरील ्ेक ी ्ो ून कारखान े उभ े करण् याचे काम सुरु 
असल् याच ेमाहे जानेवारी, २०१५ च् या समुारास ननिनशनास ेले, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल् यास, या रसाकरपी नासनाने चौकनी केली ेहे काय, त् यात काय ेढळून ेले, 
(३) असल्यास, चौकनीनुसार सींिींकदत कीं पनीवर कोपती कारवाक केली वा करण् यात येत ेहे, 
(४) अद्याप कारवाक केली नसल् यास, ववलींिाची कारपे काय ेहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : ि१ठ, (२ठ, (३ठ व ि४ठ  
     पुपे ध्जल् ्यातील खरािवा ी परियरसर हा चाकप एम े  ी सी  मद ये समाववष   असून 
तेथे एम ेय  ी सी  न े जंमनीच े भूखीं  पा ून अद्योजकाींना उद्योग उभ ेकरण् यासा स दिले 
ेहेत  सिर परियरसराचा िहुताींन भाग हा चढउताराचा व खाचखळग् याचा असल् यान े उद्योग 
उभारपीसा स जंमनीचे सपा्ीकरप करपे ेवश् यक ेहे  नासनाने नासन ननपशय 
दि ०७/०१/२०११ अन् वये एम ेय  ी सी  षेण त्रातील भूखीं ावर गौप खननज उत् खनन करुन त् याच 
भूखीं ावर िाींदकाम र्कीं वा ववकासकामासा स वापरल्यास अना गौप खननजावर स् वामीत् व दन 
ेकारण् यापासून सू् दिलेली ेहे तसेच मा सवोच् च न् यायालयान े िाींदकाम करताना 
खोिकामामुळे ननघालेले िग माती हे त् याच भखूीं ावर जमीन सपा्ीकरपासा स वापरल् यास त े
स् वांमत् वदनाच् या ेकारपीसा स गौप खननज या व् याख्येमद ये मो त नाहीत  अना स् वरुपाचा 
ननवाशळा एका याकचका रसाकरपी दिलेला ेहे  या पाश् वशभमूीवर खरािवा ी परियरसरातील चाकप 
एम ेय  ी सी  मदील उद्योगाींनी उद्योग उभारपीसा स जमीन सपा्ीकरपासा स वापरलेल् या 
गौप खननजािाित स् वांमत् वदन ेकारण् याची कायशवाही करण् याचा रसाश् न उद्भ ावत नाही  

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

िीर् चोरीला िायम् िरुपी आळा बसण्यासा   सक्षम यांत्रिा  
म हावितरिाने निटनमाचि िरण्याबाबत 

(३७) *  १२८१२   श्री.अर्य च धरी (सशिडी) :   सन्माननीय हर्ाच मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींिक परियरषेण त्रातील मुींिक उपनगर व  ापे, नांनक, रायग  व पालघर ध्जल् ्यात 
महाववतरपच् या िषण ता ववभागान े०९/०२/२०१५ रोजी वा त् यासमुारास वीज चोरी करपा-याींवर  
दा ी ्ाकुन ३ को्ी ९८ लाख रुपयाींची वीज चोरी पक ली ेहे, हे खरे  काय, 
(२) असल् यास, या परियरसरात याहीपेषण ा मो या रसामापात वीज चोरी केली जाते, हे ही खरे ेहे 
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काय, 
(३) असल् यास, वीज चोरी करपा-याींमद ये र्कती उद्योग-दींिे व समुहाींचा समावेन ेहे व 
त् याींच् यावर काय कारवाक करण् यात ेली ेहे, 
ि४ठ वीज चोरीला कायमस् वरुपी ेळा िसावा यासा स कोपती कायशवाही नासनाने केली वा 
करण् यात येपार ेहे ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : ि१ठ होय  
(२) नाही  
(३) कल् याप, भाीं ूप, नांनक परियरमीं ळाच् या अखत् यारियरतील मुींिक उपनगर व  ापे, नांनक, 
रायग  व पालघर ध्जल् ्यात सन २०१३-१४ व २०१४-१५ मद ये एकूप ३०७८४ वीज चो-या 
ननिनशनास ेल् या असून २६१७ एवढ्या वीज ग्रहकाींवर गुन् हे िाखल करण् यात ेले ेहेत  
ववववद रसाकरपी चोरी करपा-या ग्राहकाींक ून रु  १०४०.६७ लाख मतकी रक् कम वसलु करण् यात 
ेली ेहे  
(४) वीज चोरी रसाकरपाींत वीज बिल ननदाशरप करताना वीज िराच् या दि प् मतक् या िरान े
ेकारपी करण् यात येते  ननदाशरप करपे  ववजचोरीची रसाकरपे उघ कीस ेपण् यासा स र््रत् या 
पथकाींमा श् त खास तपासपी मोदहम रािववण् यात येत े रसाववभागीय/ ववभागीय/ उपववभागीय 
पातळीवर एनजी ो ी् करण् यात येत े ग्राहकाींच् या ंम्र िॉक् स व ंम्र ्ंमशनलला सुरषण ा 
मोहर लावले जातात  तसेच ग्राहकाींच् या ंम्रला यि या सी ्ी  द्वारे द्वीतीय िाजसू वीज 
पुरव ा दिला जातो त् या सवश भागास वेल्   केले जाते  ेदुननक रसाकारची मलेक् ट्रॉननक ंम्सश 
वापरण् यात येत असून ्या ंम्रमद ये ४५ ते ६० दिवसाींची मागील सींपूपश मादहती व वीज 
वापर अथवा ग्राहकान े लिा ीच् या उद्देनान े काही ्ेर्ार केला असल् यास त् याची नोंि होत े 
तसेच र्कोस पद ितीच् या ंम्सश सीस् ्मचा वापर सूरु ेहे  ववज चोरीस ेळा घालून, त् यावर 
कायिेनीर कारवाक त् वरीत होण् यासा स रायि यात ववनेर् न् यायालय म् हपून पिननिेंनत करण् यात 
ेली ेहेत तसेच ववजचोरी रसाकरपाचा लवकरात लवकर तपास पूपश करण् यासा स रायि यात 
कल् याप, पुपे, नांनक, नागपूर, जालना व लातूर या द काप ववतरप कीं पनीच ेववनेर् पोलीस 
 ापे कायशरत करण् यात ेली ेहेत  

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

आमगाि पररसरातील धचरांचाळबाांध (.र्.भांडारा), देिाडा (ता.रार्ुरा, .र्.चांद्रपूर) पररसर  
तसेच यितमाळ .र्ल््यातील नह तालुक्याांमये सांबांधीत अधधिाऱयाांच्या  
सांगनमतान ेअनधधिृतररत्या ग ि खनिटनर्ाांचे उत् खनन सुरु असल्याबाबत 

(३८) *  ५४९८   श्री.विर्य िडटे्टीिार (ब्रम्हपूरी), अॅड.यशोमती  ािूर (सोनाििे) (निटतिसा), 
श्रीमती निटनमचला गावित (इगतपूरी), श्री.मदन येरािार (यितमाळ), श्री.रार्टरद्र नर्रधन े
(उमरखेड), श्री.सां.र्िरेड्डी बोदिुरिार (ििी), श्री.रार् ु तोडसाम (अिी) :   सन्माननीय 
महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१ठ ेमगाव परियरसरातील  कचरींचाळिाींद िध्ज भीं ाराठ, िेवा ा िता राजुरा, ध्ज चींूपूरठ परियरसर 
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तसेच यवतमाळ ध्जल््यातील नऊ तालुक्याींमदये सींिींदीत अकदका-याींच्या सींगनमताने 
अनकदका तरियरत्या गौप खननजाींचे उत् खनन  केले  जात असल्याचे माहे जानेवारी,२०१५ मदये वा 
त् या समुारास ननिनशनास ेले ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२ठ  असल् यास, मो  मो े िग  ्ो ण् यासा स स् ् ो्काींचा वापर करण् यात येत असल् यामळेु 
ेजूिाजूच् या परियरसरातील अनके घराींना त  ेगेले असून नागरियरकाींचे जीवन दोक् यात ेल्याच े
उघ कीस ेले ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(३ठ असल् यास, उक्त रसाकरपाची सखोल चौकनी करण् यात ेली ेहे काय, 
(४ठ असल् यास, चौकनी अींती या रसाकरपी िोर्ी अकदकारी व कीं त्रा्िाराींवर कोपती कारवाक केली 
वा करण् यात येत ेहे, 
(५ठ नसल् यास, ववलींिाची कारपे काय ेहेत ?  

श्री. एिनाथराि खडसे : ि१ठ रसाश् नाकदन भागात अवैद गौप खननज उत् खनन व वाहतूकीची 
काही रसाकरपे दृष ्ोत् पत् तीस ेली ेहेत, ही वस् तुध्स्थती ेहे  तथावप, अकदका-याींच् या 
सींगनमताने अनकदका तरियरत् या गौप खननजाींचे उत् खनन केले जात असल् याची िाि ननिनशनास 
ेली नाही  
(२) सिर भागात अनी िाि ननिनशनास ेली नाही  
(३) व ि४) गोंदिया, चींूपूर व यवतमाळ या ध्जल् ्यात गौप खननजाच े अवैद उत् खनन व 
वाहतूक रोखण् यासा स तालुका व ध्जल् हा स् तरावर भरारी पथके ग सत करण् यात ेलेली असनु, 
अना भरारी पथकाींक ून गोंदिया ध्जल् ्यातील ेमगाींव तालुक् यात माहे जानेवारी २०१५ मद ये 
केलेल् या तपासपीत १७ गौप खननजाींच् या रसाकरपाींत रुपये १,४७,५००/- मतका िीं  वसूल 
करण् यात ेला ेहे  चींूपूर ध्जल् ्यातील राजुरा तालुक् यातील मौजे िेवा ा येथे माहे ्ेब्रुवारी 
२०१५ मद ये केलेल् या तपासपीत २ रसाकरपाींत रुपये ६,४००/- मतका िीं  वसलू करण् यात ेला 
ेहे  यवतमाळ ध्जल् ्यात माहे जानेवारी २०१५ मद ये केलेल् या तपासपीत १०६ रसाकरपाींत 
रुपये ८,५९,४३०/- मतका िीं  वसूल करण् यात ेला ेहे  
(५) रसाश् न उद्भ ावत नाही  

----------------- 
अमरािती शहरात िाहनाद्िारे होिारे प्रदषुि रोखण् याबाबत 

(३९) *  ५६८७   प्रा.विरटरद्र र्गताप (धामिगाि रेल्िे), श्री.अब् दलु सत्तार (ससल्लोड), श्री.विर्य 
िडटे्टीिार (ब्रम्हपूरी), श्री.नसीम खान (चाांहदिली) :   सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१ठ अमरावती नहरात िररोज १ लाखाींवर वाहनाींची विशळ असून वाहन रसािरु्परदहत असाव े
असा िीं क असला तरी रसाािेंनक परियरवहन ववभागाचा ‘पीयुसी’ कटर ूावर कोपताच अींकुन 
नसल्याने कोपतेही ननकर् न पाळताच पीयसुी दिली जात असल्याने नहरातील वातावरप 
रसािरु्ीत करपारी वाहन े दावत असल्याचा रसाकार माहे जानवेारी, २०१५ च्या सुमारास 
ननिनशनास ेला ेहे, हे खरे ेहे काय, 
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(२) असल्यास, सिर रसाकरपातील वाहनाद्वारे रसािरु्पास कारपीभूत  रत असलेले ‘पीयुसी’ 
कटर ूावर कारवाक करण्यािाित तसेच वाहनाींच्या मादयमातून होपार रसािरु्प रोखण्यासा स 
कोपती कायशवाही केली वा करण्यात येत ेहे, 
(३ठ नसल्यास, ववलींिाची कारपे काय ेहेत ? 
 

श्री. हदिािर राित े: (१) व ि२) होय, खरे ेहे  
    दिनाींक २१.१.२०१५ च् या ेिेनान् वये अमरावती ध्जल् ्यातील एकूप १७ मान् यतारसााप् त वायु 
रसािरु्प ननयींत्रप तपासपी कटर ूाींची ववनेर् तपासपी मोदहम रािववण् यात ेली  त् यानसुार िोर्ी 
ेढळून ेलेल् या एका तपासपी कटर ूावर कारवाक करण् यात ेलेली असून त् या कटर ूाच े
रसााकदकार रसामापपत्र दिनाींक ०२.०२.२०१५ च् या ेिेनान् वये रद्द करण् यात ेलेले ेहे  
    वाहनाच् या माद यमातनु होपारे वायु रसािरु्प रोखण् यासा स अमरावती कायाशलयाच् या भरारी 
पथकाद्वारे ननयंमत कारवाक करण् यात येत असनू दि  १ एवरसाल २०१४ ते २८ ्ेब्रुवारी २०१५ 
या कालावदीमद ये रसािरु्प ववर्यी ननयमाींचा भींग करपा-या व रसािरु्प ननयींत्रप रसामापपत्र न 
िाळगपा-या २७६८ वाहनाींवर कारवाक करण् यात ेली असुन रु  २१,७४,६०० एवढे त जो  
नुल् क वसलु करण् यात ेले ेहे  
(३) रसाश् न उद्भ ावत नाही  

----------------- 
तहससलदार (ता.मार्लगाांि, .र्.बीड) याांचेिर िाळू माकफयाांनी हल् ला िेल्याबाबत 

(४०) *  ७८४३   श्री.अर्ुचन खोतिर (र्ालना) :   सन्माननीय मुखयमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गोिावरी पात्रातनू िता माजलगाींव, ध्ज िी ठ वाळू उपनाींची मिुत सींपलेली असताना वाळू 
उपसा होत असल् यारसाकरपी कारवाक करण् यासा स खाजगी वाहनातून गेलेल् या तहंसलिारावर 
वाळू मार््याींनी दिनाींक २३ ड सटरिर, २०१४ रोजीच् या सुमारास हल् ला केला, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल् यास, यारसाकरपी नासनाने वाळू मार््याींना अ्क करण् यात ेली ेहे काय व 
त्यानुसार कोपत् या कलमान् वये वाळू मार््याींवर गुन् हा िाखल करुन कारवाक करण्यात ेली 
ेहे वा करण्यात येत ेहे, 
(३) अद्याप कोपतीच कारवाक केली नसल् यास, ववलींिाची कारपे काय ेहेत ? 
 

श्री. देिटरद्र फडििीस : ि१ठ होय, हे खरे ेहे  
(२) सिर रसाकरपी दि  २३.१२.२०१४ रोजी माजलगाव ग्रामीप पोलीस  ापे येथ े गुन् हा नोंि   
क्र  ००/२०१४ अन् वये तक्रार नोंिववण् यात ेली  तथावप, सिर घ्ना ही तलवा ा पोलीस 
 ाण् याच् या हद्दीत घ ल् यान े तलवा ा पोलीस  ाप े येथ े दि  २४.१२.२०१४ रोजी गुन् हा नोंि    
क्र  १४०/२०१४ कलम ३५३,३३२,३२३,५०४,५०६  अन् वये गुन् हा नोंिववण् यात ेला ेहे  
गुन् ्याच् या तपासात ेरोपीस अ्क करण् यात ेली ेहे  
(३) ववलींि ाालेला नाही  

----------------- 
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लाांर्ा (.र्.रत् नाधगरी) येथील बस् थानिाचे आधुनिटनिीिरि िरण् याबाबत 
  

(४१) *  १२४०४   श्री.रार्न साळिी (रार्ापूर) :   सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१ठ मुींिक-गोवा महामागाशवरील मदयवती द कापी असलेल्या लाींजा िध्ज रत्नाकगरीठ िस 
स्थानकाच्या ममारतीच े ेदुननकीकरप करुन या द कापी ध्जल््यातील पदहले अद्यावत व 
सवाशत मो े मदयवती िस स्थानक नव्याने उभारण्यािाित एस ्ी  महामीं ळाने पाच वर्ाशपूवी 
ननपशय घेतला होता, हे खरे ेहे काय, 
(२ठ असल्यास, एस ्ी  महामीं ळाने पाच वर्ाशपूवी घेतलेल्या ननपशयाची अद्यापी अींमलिजावपी 
ााली नाही हे खरे ेहे काय, 
(३ठ असल्यास, लाींजा िस स्थानकाची सदयाची वास्तू ही जुनी असून िस स्थानकातील 
स्वच्छतागाहाींची िरुावस्था, वपण्याच्या पाण्यासा स असलेल्या ्ाक्याींची अस्वच्छता, एस ्ी पास 
तसेच नतर्क्े काढण्यासा स असपारी अपुरी व्यवस्था अना अनके गैरसोयी असताींनाही ्या 
िस स्थानकाच्या नतुनीकरपाकरियरता नासनाने कोपती उपाययोजना केली ेहे वा करण्यात 
येत ेहे, 
(४ठ असल्यास, यािाित नासनान ेसखोल चौकनी केली ेहे काय, त्यात काय ेढळून ेले, 
(५ठ चौकनीअींती अजुनपयतं नुतनीकरप तसेच सुववदा िेण्यािाित ववलींि करपाऱ्या  जिाििार 
असपाऱ्या व्यक्तीींवर कारवाक करण्यािाित कोपती कायशवाही केली ेहे वा करण्यात येत 
ेहे, 
(६ठ नसल्यास, ववलींिाची कारपे काय ेहेत ? 
  
श्री. हदिािर राित े: (१) व ि२) हे खरे नाही  
(३), (४) व ि५)  लाींजा येथील रायि य परियरवहन िसस् थानक सन १९७७ पासून कायाशध्न्वत ेहे  
सिर िसस् थानक तीन ्ला्ाींच े असून जुने ाालेले ेहे  िसस् थानकातील रसावानाींकरीता 
िाींदलेल् या वपण् याच् या पाण् याची ्ाकी  रसासादनगाह याींच ेवेळोवेळी ननयंमत  ाग ुजी करुन वापर 
करण् यात येत ेहे  तसेच िसस् थानकाची ननयंमत स् वच् छता करुन घेतली जात े िसस् थानकात 
पास व ेगाऊ ेरषण प करण् याची व् यवस् था केलेली असून तेथ े पास व ेगाऊ ेरषण प 
करण् याची सेवा ननयंमत सुरु ेहे  तसचे िसस् थानकातील वाहनतळाच े ाींिरीकरप करण् यात 
ेले ेहे  

     महामीं ळाची ेकथशक ध्स्थती बिक् असल् यान ेिसस् थानकाच् या नूतनीकरप करण् यािाित 
अद्याप ननपशय घेण् यात ेलेला नाही  
(६) रसाश् न उद्भ ावत नाही  

----------------- 
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र्ालना .र्ल् ्यातील भा ेपुरी येथील ् िातांत्र्य सैनिटनिाचा भाचा असल्याच्या 
 खो या प्रमािपत्रािर तला   पदािर न िरी िरीत असल् याबाबत 

  

(४२) *  ५४९९   श्री.विर्य िडटे्टीिार (ब्रम्हपूरी), डॉ.विर्यिुमार गािीत (नांदरुबार), 
अॅड.यशोमती  ािूर (सोनाििे) (निटतिसा) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) जालना ध्जल् ्यातील भा्ेपुरी येथील स् वातींर्य सैननक मनोहर दनाजी िोंिरे याींचा भाचा 
असल् याच े िनाव् कागिपत्राच् या ेदारे स् वातींर्य सैननकाच् या कोयायातून पाीं ूरींग भोसले हा 
मानेपुरी, दनसाींवगी, िध्ज  जालनाठ येथे गेल् या पींचववस वर्ाशपासून तला स पिावर नौकरी करीत 
असल् याची मादहती दिनाींक २० जानेवारी २०१५ रोजी ननिनशनास ेली ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल् यास, ध्जल् हाकदकारी जालना याींनी संमतीद्वारे केलेल् या चौकनीत पाीं ूरींग भोसले 
याींनी िनाव् कागिपत्राच् या ेदारे नासकीय नौकरी ंमळववल् याच े ननिनशनास ेल् यानींतर 
सुद िा त् याींच् यावर अद्यापही कोपत् याही रसाकारची कायशवाही करण् यात ेलेली नसल् याच े
ननिनशनास ेले ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल् यास, या गींभीर रसाकरपािाित नासनाने कोपती कायशवाही केली ेहे वा करण्यात 
येत ेहे,  
(४) नसल् यास, यािाित होपाऱ् या ववलींिाची सवशसादारप कारपे काय ेहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडस े : ि१ठ, (२ठ व ि३ठ स् वातींर्य सैननक, री.ी मनोहर दनाजी िोंिरे,       
रा भा्ेपुरी, ता ध्ज  जालना याींनी त् याींच् या िदहपीचा मलुगा म् हपून री.ी पाीं ुरींग नरंसींगराव 
भोसले याींना दिलेल् या नामननिेनन पत्रानुसार, री.ी भोसले याींना नासन सेवेत ‘तला स’ या 
पिावर १९९० साली ननयुक् ती िेण् यात ेली ेहे  मात्र तक्रारिार, री.ी पी एन मोन,े यरींगािाि 
याींनी री.ी भोसले याींनी सािर केलेल् या सिर नामननिेनन पत्रासींिभाशत चौकनी करण् याची ववनींती 
केली होती  
     त् या अनुर्ींगाने नासनाच् या सामान् य रसानासन ववभागाच् या दि  २४.६.१९९७ च् या नासन 
ननपशयानुसार ध्जल् हाकदकारी, जालना याींनी अप् पर ध्जल् हाकदकारी, जालना याींच् या अद यषण तेखाली 
ननयुक् त केलेल् या संमतीमा श् त सिर रसाकरपाची चौकनी करण् यात ेली  चौकनीअींती स् वातींर्य 
सैननक, री.ी मनोहर दनाजी िोंिरे याींनी री.ी पाीं ुरींग नरंसींगराव भोसले याींना दिलेले नामननिेनन 
पत्र हे अवैद / अववदीग्रा्य असल् याचे ंसद ि ाालेले ेहे  
     त् याअनुर्ींगाने सिर रसाकरपी पुढील कायशवाही करण् यासा स उपववभागीय अकदकारी, अींि  
याींनी दि  ५.२.२०१५ रोजीच् या पत्रान् वये सिर रसाकरप नासनास सािर केले ेहे  सिर 
रसाकरपासींिभाशत नासनस् तरावर कायशवाही सुरु ेहे  
(४) रसाश् न उ्भववत नाही  

----------------- 
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िधाच ि चांद्रपूर .र्ल््यात बनाि  क्रमाांिाची िाहन ेर्प्त िेल्याचे निटनदशचनास आल्याबाबत 
  

(४३) *  ५६९०   प्रा.विरटरद्र र्गताप (धामिगाि रेल्िे), श्री.विर्य िडटे्टीिार (ब्रम्हपूरी), 
श्री.अब् दलु सत्तार (ससल्लोड), श्री.असमत झनि (ररसोड), श्री.नसीम खान (चाांहदिली) :   
सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१ठ वदाश व चींूपूर ध्जल््यात िनाव् क्रमाींकाचे वाहने जप्त केल्याचे माहे जानेवारी, २०१५ 
च्यासुमारास ननिनशनास ेले, हे खरे ेहे काय, 
(२ठ असल्यास, स्कॅ्रप ाालेली वाहने ववकत घ्यायची त्यावर िनाव्  क्रमाींक ेणप िनाव्  
कागिपत्र ेिनवनू त्याींचा सराशस वापर करण्याचा रसाकार वविभाशत मोठ्या रसामापात सुरु ेहे, हे 
ही खरे ेहे काय, 
(३ठ असल्यास, रसाश्न भाग १ व २ िाित चौकनी करण्यात ेली ेहे काय, 
(४ठ असल् यास, चौकनीत काय ेढळून ेले व त्यानुसार वविभाशत चाल ू असलेला रसाकार 
थाींिववण्यािाित तसेच सींिींकदताींववरुदि नासनस्तरावरुन कोपती कारवाक केली वा करण्यात 
येत ेहे, 
(५ठ नसल्यास, ववलींिाची कारपे काय ेहेत ? 
  
श्री. हदिािर राित े : ि१ठ वदाश ध्जल् ्यात अनी िाि ननिनशनास ेली ेहे  तथावप, चींूपूर 
ध्जल् ्यात असे ेढळून ेले नाही  
(२) नाही  
(३) व ि४) वदाश ध्जल् ्यात िनाव् साींगा ा िचेंससठ क्रमाींक असलेल् या मो्ार वाहन क्रमाींक 
CG-०४G-६३७४ च् या वाहन मालकाववरुद ि दि  ६.१.२०१५ रोजी सेवाग्राम पोलीस  ाप े येथे 
गु र क्र ०६/१५ भा िीं वव कलम ४२०, ४८६, ४७१ अन् वये गुन् हा नोंि करण् यात ेला ेहे  सिर 
गुन् हा तपासादीन ेहे  तसेच सिर रसाकरपी उप रसाािेंनक परियरवहन अकदकारी, वदाश याींचेक ून 
त् याींच् या कायाशलयीन तपासपी पथकास अनी वाहने ेढळून ेल् यास कायशवाही करण् यािाित 
ननिेन दिले ेहेत  
(५) रसाश् न उद्भ ावत नाही  

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

विधान भिन :   डॉ. अनांत िळसे 
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