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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

शुक्रिार, हदनाांि २७ माचच, २०१५ / चैत्र ६, १९३७ ( 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 - ४० 
------------------------------- 

  
भादा (ता.औसा, जर्.लातूर) पररसरातील शेतिऱ याांनी सोया ीन वपिाचे ा याि ेउगिले 

नसल्याची तक्रार िरुनही शेतिऱ याांना नुिसान भरपा  न ममळाल्या ा त 
  

(१) *  १३२९२   श्री.त्र्यां िराि मभसे (लातूर ग्रामीि) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भादा, (ता.औसा,जि.लातूर) पररसरातील शेतकऱ याींनी माहे िून, २०१४ मध् ये सोयानीन 
पपकाचे बनयाण े उगवले नसल् याप्रकरणी तक्रार करुनही, कृषी पवभागान े पींचनामा करुनही  
शेतकऱ याींना अद्यापही नकुसान भरपाई देण् यात ेलेली नाही, ही नान माहे िानेवारी, २०१५ 
मध्ये वा त् यादरययान ननदशशनास ेली ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल् यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली ेहे काय, 
(३) असल् यास, चौकशीत काय ननष पन् न ााले व सींनींधित प्रकरणी िनानदार कीं पन् याींवर 
शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण् यात येत ेहे, 
(४) नसल् यास, पवलींनाची कारणे काय ेहेत ? 
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श्री. एिनाथराि खडसे : (१) होय, हे खरे ेहे. 
(२) होय, 
(३) सदर प्रकरणी वतृ् तप्ात प्रिसध् द ाालेल् या नातमी या अनुषींगाने अ पर जिल् हाधिकारी, 
लातूर याींनी नातमीची दखल घेवनू तक्रारदार शेतकरी, जिल् हा  यव्  ापक, महानीि, लातूर 
ेणण कृपष पवकास अधिकारी, जिल् हा पररषद, लातूर याींची सुनावणी घेऊन महानीिला 
पींचनाय या या ेिारे देय होणारी नुकसान भरपाईची रक् कम शेतकऱ यास अदा करण् याच े
ेदेशीत केले. त् याप्रमाणे तक्रारदार शेतकऱ याला ३ बनयाण् याीं या नागाींपो्ी रु.७,१५५/- एवढी 
रक् कम िनादेशाद्वारे अदा करण् यात ेलेली ेहे. 
       महानीि अकोला याींचकेडून २१३ नागाींपो्ी ५,०८,००५/- रु. ७७ शेतकऱ याींना मदत 
देण् यात ेलेली असून १९ शेतक-याींना ६३ नागाींपो्ी रु.१,५०,२५५/- इतकी मदत रक् कम 
देण् यानानत कायशवाही चालू ेहे. 
(४) प्रश् न उद्भ ावत नाही.   

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

मसांधुदगुच जर्ल् ्यातील मशरांगे ि रतलारी प्रिल्पार्िळील  
 ेिायदेशीर दगड खािी  ांद िरण्या ा त 

  

(२) *  १५०४९   श्री.िैभि ना ि (िुडाळ) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िसींिुदगुश जिल् ्यातील िशरींगे व नतलारी प्रकल् पाींतगशत येणाऱ या नेकायदेशीर का ा दगड 
उत् खनन खाणी तानडतोन नींद न ााल् यास दोडामागश तहसील कायाशलयासमोर उपोषणास 
नसण् याचा इशारा नोडदे सरपींच याींनी लदला ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल् यास, सदर लिकाणी दगडाचे उत् खनन होत असल् यान ेवारींवार ् ो् होत असल् याने 
िरणाला िोका ननमाशण ााला असून सदर ्  ो्ामु े िशरींगेसह खानया े, नोडदेला हादरा 
नसला ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल् यास, सतत उत् खनन व ्  ो्ामु े िसींिुदगुश गोवा राज् यातील शेतकऱ याींचे भपवत य 
िोक् यात ेले असून नतलारी िरणा या खाली येणारी सुमारे ३५ पेक्षा िा् त गावे येत 
असल्यान ेदघुश् ना ााल् यास हिारो कु्ुींन उध् दव् त होतील, हे ही खरे ेहे काय, 
(४) असल् यास, यानानत शासनान ेसखोल चौकशी केली ेहे काय, 
(५) असल्यास, चौकशी नुसार शासन ् तरावर काय कायशवाही केली ेहे वा करण् यात येत 
ेहे, 
(६) नसल् यास, पवलींनाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडस े : (१) या सींदभाशत सरपींच, गु्रप ग्रामपींचायत नोडदे याींच े        
लदनाींक ०५/११/२०१४ रोिी ननवेदन प्रा त ााले ेहे. 
(२), (३), (४), (५) व (६) मौि ेिशरींगे ये ील सवे नींनर ६८/२ व ६९/२ मध् ये खाणप््ा मींिूर 
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असून, त् याची मुदत लद. ३०.०३.२०१६ अखेरपयतं ेहे. सदर खाणपट्टािारकाकडून अधिकृत 
्  ो्क परवानािारकामा श त ्  ो्काचा वापर करुन उत् खनन करण् यात येत.े सदर उत् खनन 
करताना केलेल् या ्  ो्ामु े िशरींगेसह खानया े, नोडदेला हादरा नसण् याची व िरणाला िोका 
ााल् याची नान ननदशशनास ेलेली नाही. सदर खाण नतलारी िरणापासून दीड त ेदोन कक.मी. 
अींतरावर ेहे. सदर खान पट्यातनु सध्या उत्खनन नींद ेहे. 
    तसेच मौिे िशरींगे ये ील सवे नींनर ७०/२ मध् ये १७१ ब्रास काळ्या दगडाचे अविै उत् खनन 
केल् याच े ष्ष ्ोत् पत् तीस ेल् यानुसार सींनींधितावर रुपये ३,४२,०००/- इतका दींड ेकारण् यात 
ेला ेहे.  

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

माजर्िड े(ता.जर्.ठािे) येथील र्ममनीच्या ७/१२ उताऱयामध् ये  
रनयम ा्यररत् या फेरफार िरण् यात आल् या ा त 

  

(३) *  १५१६७   श्री.विनायिराि र्ाधि-पाटील (अहमदपूर) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) माजिवड ेिाणे ये ील सवे नीं. २४/१  या ििमनीचा मु  मालक मयत असतानाही त् याचा 
ननाव् अींगिा दशशवून ििमनी या ७/१२ मध् ये ननयमना्यररत् या  ेर ार करण् यात ेल् याच े
माहे िानेवारी, २०१३ मध् ये ननदशशनास ेले ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल् यास, सदर ििमनीची पवक्री अ वा पवकास करण् यानानत कोणतेही कायदेशीर द् त 
उपलब् ि नसताना ननाव् कागदप्ाींद्वारे सींनींधित पवकासकाने ननयमना्यररत् या  ेर ार करुन 
ििमन न कावली असल् याप्रकरणी शासनाकड े तसेच तहिसलदार, िाणे याीं याकड े तक्रारी 
केल् या ेहेत, हे खरे ेहे काय, 
(३) असल् यास, सवे नीं. २४ /१  या शेिारील सव े नीं. २१/१ वर देखील या पवकासकाने 
अनधिकृतपणे नहुमिली इमारतीच ेनाींिकाम केले ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(४) असल् यास, उक् त प्रकरणी चौकशी केली ेहे काय, 
(५) असल् यास, चौकशी अींती सींनींधित अधिकारी व पवकासक याीं यापवरुध् द कारवाई 
करण् यानानत तसचे उक् त अनधिकृत नाींिकाम ननष कापषत करण् यानानत शासनाने कोणती 
कायशवाही केली वा करण् यात येत ेहे, 
(६) नसल् यास, पवलींनाची कारणे काय ?  

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) व (२) मौिे माजिवड,े ता.जि.िाणे ये ील स.नीं. २४/१ या 
ििमनी या अधिकार अिभलेखात भोगव्ादार सदरी एकूण १४  यक् तीींची नाव े समापवष ् 
ेहेत. सदर ििमनी या पवकसन करारनाय याची नद द  ेर ार क्रमाींक २५२२,          
लदनाींक २६/१२/२००६ अन् वये दाखल करण् यात ेली असता सदर  ेर ार नद दीसींनींिी सवश 
लहतसींनींिी याींना तलाठ्याने वदी नो्ीस लदली. सदर वदी नो्ीस या कायाशलयीन प्रतीवर 
भोगव्ादाराींपकैी श्री.िगन् ना  ना ा पा्ील याीं या नावासमोर अींगठ्याचा िसा असल् याच े
लदसून येते. सदर नद द लद. ८/२/२००७ रोिी मींिूर करण् यात ेली असून सदर नद दी पवरुध् द 
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भोगव्ाराींपैकी श्री.इींद्रपाल ना ा पा्ील याींनी उप पवभागीय अधिकारी, िाणे याीं याकड ेदाखल 
केलेल् या अपील क्रमाींक २०३/२०१० मध् ये श्री.िगन् ना  ना ा पा्ील हे लदनाींक २५/१०/२००६ 
रोिी मयत ााल् याच ेननदशशनास ेणून लदले. 
(३) मौि ेमाजिवड,े ता.जि.िाण ेये ील स.नीं. २१/१ व स.नीं. २४/१ या िम कती शिेारी नसून 
स.नीं. २१/१ या िम कतीस लदनाींक १५/०३/२००४  या ेदेशान् वये जिल् हाधिकारी, िाणे याींनी 
अकृपषक वापरास परवानगी लदली असून िाणे महानगरपािलकेन े स.नीं. २१/१ नानत लदनाींक 
१९/१२/२००३ रोिी नाींिकाम परवानगी लदलेली ेहे. 
(४), (५) व (६) प्रश् न भाग (१) व (२) मध् ये नमूद प्रकरणी लाच लुचपत प्रनतनींिक 
पवभागामा श त उघड चौकशी होऊन तत् कालीन तलािी, मींड  अधिकारी याीं यापवरुध् द तसेच 
सींनींधित पवकासकाचे सींपकश  सहायक त् याीं यापवरुध् द भा.दीं.पव. कलम ४६५, ४६६, १६६, १६७, 
२१७, १२०(न), १०९ व ३४ सह ला.ल.ुप्रनत.का. कलम १३(१)(ड) सह १३(२) प्रमाणे िाणेनगर 
पोलीस िाणे ये  ेगुन् हा दाखल करण् यात ेला असून सदरचा गुन् हा न् यायालयात न् यायप्रपवष ि 
ेहे. 
     उक् त दाखल गुन् ्या या अनुषींगाने तत् कालीन तलािी याींना लदनाींक २१/११/२०१३ पासून 
ननलींबनत करण् यात ेले होते. 

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

घारगाि (ता.श्रीगोंदा,जर्.अहमदनगर) येथे अििाळी पािसामुळे  
शेतिऱयाांच्या डामळां  ि द्राक्ष  ागाांचे झालेले नुिसान  

  

(४) *  १११७३   श्री.राहुल र्गताप (श्रीगोंदा), श्री.जर्तेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा), श्री.अिधूत 
तटिरे (श्रीिधचन) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अहमदनगर जिल््यातील श्रीगद दा तालुक्यातील घारगाव ये  े लदनाींक १३ डडसेंनर, २०१४ 
रोिी वा त्यासमुारास मोठ्या प्रमाणात अवका ी पाऊस होऊन त्यात ते ील शतेकऱयाींया 
डाि ींन व द्राक्ष नागाींचे लाखो रुपयाींचे नकुसान ााले ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, कृषी पवभागातील कृषी सहाय्यक याींनी या भागात पाहणी केली, परींतु पाऊस 
ााला नसल्याचा ननषकषश काढून चूकीची मालहती सींनींधित वररषि अधिकाऱयाींकड ेपािपवली, हे 
ही खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास, यासींदभाशत प्राींताधिकारी याींयाकड े कृषी सहाय्यकाींपवरुध्द तक्रार केल्यानींतर 
महसूल पवभागाया अधिकाऱयाींकडून पाहणी करण्याया सूचना देऊन अहवाल मागपवण्यात 
ेला, हे ही खरे ेहे काय, 
(४) असल्यास, अहवालातील िश ारशीचे ्वरुप काय, त्यानुसार ेपादग्र्त शेतकऱयाींना 
शासनाने मदत देण्यानानत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत ेहे, 
(५) नसल्यास, पवलींनाची कारणे काय ेहेत ? 
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श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२) व (३) हे खरे नाही. 
(४) व (५) प्रश् न उद्भ ावत  नाही. 

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

माळीि (ता.आां ेगाि, जर्.पुिे) गािाचे पुनचिसन न झाल्या ा त 

(५) *  ५२१९   श्री.अममत विलासराि देशमुख (लातूर शहर), श्री.छगन भुर् ळ (येिला), 
श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.जर्तेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा), 
श्री.गिपत गायििाड (िल्याि पिूच), श्री.सांदीप ना ि (ऐरोली), श्री.र्यांत पाटील (इ्लामपूर), 
श्री.राधािृष्ट् ि विख-ेपाटील (मशडी) :   सन्माननीय पुनिचसन ि मदत िायच मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) माहे िुल,ै २०१४ मध्ये पुणे जिल््यातील ेींनेगाव तालक्यातील मा ीण गाव मुस िार 
पावसान े डद गराचा कडा कोस ून गावातील ४४ घरे गाडली िावनू त्यात १५१ लोकाींचा मतृ्यु 
ााला, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, मा ीण गावाया पनुवशसनासािी शासनाकडून १० को्ी रुपयाींची तरतूद 
करण्यात येईल अस े िाहीर करुनही प्रत्यक्षात तरतूद केली नसल्याची नान माहे िानेवारी, 
२०१५ मध्ये ननदशशनास ेली ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(३) असल् यास, याप्रकरणी शासनाने अधिक चौकशी केली ेहे काय, 
(४) असल् यास, चौकशीत काय ेढ ून ेले, त् यानुसार मा ीण गावाचे तातडीन े पुनवशसन 
करण् या या ष्ष ्ीने कोणती कायशवाही केली वा करण् यात येत ेहे, 
(५) नसल् यास, पवलींनाची कारणे काय ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) अींशतः खरे ेहे. 
(२), (३) व (४) मदत व पुनवशसन पवभागाकडील लेखािशषाशखाली ननिी उपलब् ि करण् यानानत 
लदनाींक २५  ेब्रुवारी, २०१५ रोिी सुिाररत शासन ननणशय ननगशिमत करण् यात ेला ेहे. 
(५) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
राज् यात राष्ट् रीय शाश् ित शेती अमभयानाांतगचत शेतिऱ याांना अनुदान िाटप झालेले नसल्या ा त 

(६) *  १२९५२   श्री.सांर्य साििारे (भुसािळ) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज् यात सन २०१४-१५ या ेध शक वषाशत राष रीय शाश् वत शतेी अिभयानाींतगशत २२१ को्ी 
८७ लाख ४७ हिार तर राष रीय कृषी पवकास योिनेंतगशत ५० को्ी अस े२७१ को्ी ८७ लाख 
४७ हिार मींिूर ननिी असताना माहे नो हेंनर, २०१४ पयतं एकाही शेतकऱ याला अनुदान वा्प 
ाालेले नाही, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल् यास, उक् त प्रकरणी चौकशी करण् यात ेली ेहे काय, 
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(३) असल् यास, चौकशी या अनुषींगाने उक् त ननिी वा्पान्दलल शासनाने कोणती कायशवाही केली 
वा करण्यात येत ेहे, 
(५) नसल् यास, पवलींनाची कारणे काय ेहेत ? 

श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२), (३) व (४) राष रीय शाश् वत शेती अिभयानाींतगशत-शेतावरील 
पाणी  यव्  ापन उपअिभयानासािी सन २०१४-१५ या वषाशसािी कें द्र व राज् य लह् सा िम ुन 
रु. २२१.४७ को्ी व राष रीय कृपष पवकास योिनेतून रु. १००.०० को्ी व त् याप्रमाणात राज् य 
लह् सा रु. २४.८२ को्ी असा एकुण रु. ३४६.२९ को्ी ननयत यय उपलब् ि ेहे. 
     कें द्र शासनाकडून पलहल् या ह त् यापो्ी प्रा त ाालेला रु. ६२.५० को्ी ननिी जिल् हा 
् तरावर वा्प करण् यात ेलेला ेहे. सदर ननिी व त् याप्रमाणात राज् य लहश् श् याचा रु.१५.६२ 
को्ी अशा एकूण रु. ७८.१२ को्ी ननिीपैकी रु. ४०.२० को्ी व राष रीय कृपष पवकास 
योिनेतील रु. १२४.८२ को्ीपैकी रु. १०.४५ को्ी ननिी शेतक-याीं या खात् यात वगश करण् यात 
ेला ेहे. 
     कें द्र शासनाकडून दसु-या ह त् याची रक् कम रु. ११५.०० को्ी पवतरीत करण् यात ेली 
असून सदर रक् कम ेयुक् त कृपष याींना उपलब् ि करुन देण् याची कायशवाही सुरु ेहे. 

----------------- 
मुां   महानगर के्षत्रात तीन मोठ्या खार्गी टॅक् सी िां प या  

अनधधिृतपिे व् यिसाय िरीत असल् या ा त 

(७) *  १४५९५   श्री.सुरनल मशांदे (िरळी), श्री.मभमराि धोंड े(आष्ट्टी) :   सन्माननीय पररिहन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींनई महानगर के्ष्ात ा्क् सी  यवसायासािी पवपवि परवाने ेणण नद दणीींची ेवश् यकता 
असतानाही तीन मोठ्या खािगी ा्क् सी कीं पन् या गेले वषशभर ननयमाींना डावलून  यवसाय करीत 
असल् याच ेमाहे िानेवारी, २०१५  या समुारास ननदशशनास ेले ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल् यास, उक् त प्रकरणाची शासनाकडून चौकशी करण् यात ेली ेहे काय, 
(३) असल् यास, उक्त चौकशीनुसार ननयमना्य ा्क् सी  यवसाय करणाऱ या सींनींधित कीं पन् याींवर 
शासनाकडून कोणती कायशवाही करण् यात ेली वा येत ेहे, 
(४) नसल् यास, पवलींनाची सवशसािारण कारणे काय ेहेत ? 
 

श्री. हदिािर राित े: (१), (२) व (३) मालहती तीं्ज्ञानाचा वापर करुन ग्राहकाीं या प्रवासा या 
मागणीनुसार पयश् क वाहन (्ुरर् ् ा्क् सी) मालकाींशी सींपकश  करुन ग्राहकाींना ा्क् सी सेवा 
उपलनि करुन देण् याची कायशवाही काही कीं पन् याींमा श त करण् यात येत ेहे. अशा कीं पन् याींना 
‘समु चयक’ असे सींनोिून त् याींची नद दणी करण् यासींदभाशत तसेच प्रवाशाीं या सुरषितक्षततेनानत 
उपाययोिना करण् यासािी ननयमावली ननपवण् याची कायशवाही अींनतम ्  यात ेहे. 
(४) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
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मेरा  ु. (जर्. लुढािा) येथ ेराखीि ठेिण् यात आलेल्या र्मीनीच्या  
७/१२ मध्ये  िेायदेशीरपिे फेरफार िेल्या ा त 

(८) *  १५०५९   डॉ.शमशिाांत खेडिेर (मसांदखेड रार्ा) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मेरा नु. (जि.नुलढाणा) ये े मुज्लम समािासािी गावालगत ग् क्र. ७३३ मध् ये ९१ ेर 
ििमन मिशदीसािी व ५ ेर ििमन ् मशानभूमीसािी राखीव िेवण् यात ेली ेहे, हे खरे 
ेहे काय, 
(२) तसेच, सदर ििमनी या ७/१२ मध् ये तलािी व मींड  अधिकारी याींनी सींगनमतान े
खाडाखोड करुन पर् पर ती गावातील दसुऱ याच  यक् तीीं या नाव ेकेल् याचे माहे डडसेंनर, २०१५ 
मध् ये ननदशशनास ेले, हे खरे ेहे काय, 
(३) असल् यास, या प्रकरणी चौकशी करण् यात ेली ेहे काय, 
(४) असल् यास, चौकशीनुसार पुढे कोणती कायशवाही करण् यात ेली वा येत ेहे, 
(५) नसल्यास, पवलींनाची कारणे काय ेहेत ? 
 
श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२), (३), (४) व (५) मेरा नु. ता. धचखली, जि.नुलढाणा ये ील 
ग् क्र. ७३३ ही िमीन ् मशानभमूीसािी राखीव िेवण् यात ेलेली नाही. त ापप ग् क्र. ७३६ 
(क्षे् ०.९१ हे. ेर) या ििमनी या वषश १९८१-८२ ते १९९५-९६ या कालाविी या गाव नमुना 
क्र. ७/१२ मध् ये ०.०५ हे. ेर िमीन ् मशानभूिमसािी घेण् यात ेल् याची पेजन्सलची नद द ेहे. 
मा् सदर नद द अधिकार अिभलेखा या पुनलेखनानींतर या गाव नमनुा क्र. ७/१२ मध् ये ेढ त 
नाही. 
       सदरहू ् मशानभूमी या ििमनीची नद द सातनारा वरुन कमी केल् यानानत ग्राम्  , रा. 
मेरा नु. याींनी लद. २५/११/२०१४ रोिी तहिसलदार, धचखली याींना ननवेदन लदले ेहे. सदर 
ननवेदनाची नायन तहिसलदार, धचखली याीं यामा श त चौकशी सुरु ेहे. ग् क्र. ७३६  या गाव 
नमुना क्र. ७/१२ मध् ये  ेर ार क्र. २२१८ (मींिूर लद. १५/५/२००८) अन् वये पवद्यमान खातेदाराचे 
नाव लावण् यात ेलेले ेहे व पवू् या खातेदाराची नावे वग ण् यात ेलेली ेहेत. 

----------------- 
डड ांगिे टाििाडी (ता.सािांतिाडी, जर्.मसांधुदगुच) येथ ेिार्ू  ागायतीला आग लागून १६०० 

एिरपेक्षा र्ा्त के्षत्र आगीच्या भष्यसय्थानी पडल्या ा त 

(९) *  १३४३९   श्री.अशोि पाटील (भाांडूप पजश्चम) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) डड ींगणे ्ाकवाडी (ता.सावींतवाडी, जि.िसींिुदगुश) ये  ेकािू नागायतीला ेग लागून १६०० 
एकरपेक्षा िा्त के्ष् ेगीया भ्य् ानी पडल्याने काि ू नागायतादाराींचे लाखो रुपयाींच े
नुकसान ााल्याचे लदनाींक २  ेब्रवुारी, २०१५ रोिी वा त्या समुारास ननदशशनास ेले ेहे, हे 
खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी चौकशी केली ेहे काय, 
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(३) चौकशी अींती सदरहू नागायदाराींना शासनाने ेध शक नकुसान भरपाई देण्यानानत कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत ेहे, 
(४) नसल्यास, पवलींनाची कारणे काय ेहेत ? 
 

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) हे अींशतः खरे ेहे. 
(२) व (३) िसींिुदगुश जिल् ्यातील सावींतवाडी तालुक् यातील डड ींगणे ये े लदनाींक २  ेब्रुवारी, 
२०१५ रोिी अचानक ेग लागून ३७ शेतक-याींचे सुमारे २५.९८ लाखाचे नुकसान ााल् याचे 
तहिसलदार, सावींतवाडी याीं या पींचनामा अहवालावरुन लदसून येते. या प्रकरणी सखोल 
चौकशीअींती ननणशय घेण् यात येईल. 
(४) प्रश् न उद्भ ावत  नाही. 

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

मुां  त देशी, विदेशी आणि गािठी दारुच् या त् िरीत िाढ झाल् या ा त 

(१०) *  १४१८४   श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीय राज् य उत् पादन शुल् ि मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींनईत देशी, पवदेशी ेणण गाविी दारु या त् करीत वाढ ााली असून राज् य उत् पादन 
शुल् क पवभागाने माहे एपप्रल त ेडडसेंनर, २०१४ दरय यान केलेल् या कारवाईत सुमारे अडीच को्ी 
रुपयाहून अधिक मद्यसािा ि त करण् यात ेला ेणण २ हिाराहून अधिक ेरोपीींना 
प्रशासनाने अ्क करुन त् याींचेवर गुन् हे दाखल केले अस ेलदनाींक २१ िानेवारी, २०१५ रोिी वा 
त् या दरय यान ननदशशनास ेले ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल् यास, मुींनई शहरात गाविी दारु त् करी या केसेस िा् त असून मुींनईत गाविी दारु 
तयार होत नसली तरी िाण ेजिल् ्यातून त् याची त् करी केली िाते अस ेही ननदशशनास ेले 
ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल् यास, मुींनईत होणारी मद्याची त् करी रोखण् यासािी शासनाने कोणती कारवाई व 
उपाययोिना केली अ वा करण् यात येणार ेहे, 
(४) नसल्यास, पवलींनाची कारणे काय ेहेत ? 
 

श्री. एिनाथराि खडस े: (१) राज् य उत् पादन शुल् क पवभागान ेअविै मद्याची ननिमशती व पवक्री 
होऊ नये यासािी ननयिमत कारवाया करुन माहे एपप्रल, २०१४ त े डडसेंनर, २०१४ या 
कालाविीत मुींनई शहर व मुींनई उपनगरे या जिल् ्यात एकूण २४३४ गुन् हे उघडकीस ेले 
ेहेत. त् यानुसार २३०० ेरोपीींवर कारवाई करण् यात ेली ेहे. सदर गुन् ्यात समुारे २.६९ 
को्ी रुपये ककीं मतीचा मु्ेदलमाल ि त केलेला ेहे. 
(२) मुींनई उपनगरे व िाणे जिल् ्यातून काही प्रमाणात गाविी दारु अवैिररत् या वाहतुक करुन 
मुींनई शहरात पवक्रीसािी येत असल् याचे ेढ ून ेले ेहे. 
(३) अवैि मद्यासािी पवक्री होऊ नये यासािी राज् य उत् पादन शुल् क पवभागा या अधिकाऱ याींना 
सींशनयत लिकाणी ग् त घालून अवैि मद्याशी ननगडीत गुन् हे नद दपवण् यानानत वे ोव ेी ननदेश 
देण् यात ेले ेहेत. 
(४) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
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 ारामती जर्ल््यातील पररिहन िायाचलयातील िमचचाऱयाांनी अपहार िेल्या ा त 
  

(११) *  ६४०१   श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.पाांडुरांग  रोरा 
(शहापूर), श्री.जर्तेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा), श्री.सांर्य िदम (दापोली), श्री.भा्िर र्ाधि 
(गुहागर), श्रीमती सीमाता  हहरे (नामशि पजश्चम), श्री.लष्यसमि र्गताप (धचांचिड), श्री.शरददादा 
सोनििे (र्ुनर), श्री.चांद्रिाांत सोनििे (चोपडा), श्री.प्रशाांत  ां  (गांगापूर), श्री.िामलदास 
िोळां िर (िडाळा), श्री.विर्य औटी (पारनेर), श्री.दत्तात्रय भरिे (इांदापूर) :  सन्माननीय 
पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सन २०१० ते २०१२ या कालाविीत मो्ारवाहन कर,  यवसाय करापो्ी िमा होणारी 
रक् कम लेखा कोषागारात न भरता नारामती पररवहन कायाशलयातील सींनींधित कमशचाऱ याींनी 
७३.७६ लाखाींचा तब् नल २ वषे वापरुन अपहार केल् याची नान महालेखाकाराींनी ननदशशनास 
ेणल् यानींतर तातडीन ेभरण् यात ेली ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल् यास, मुींनई या पररवहन ेयुक् त कायाशलयाने याप्रकरणी लदनाींक ७ िानेवारी, २०१४ 
रोिी प् पािपवल् यानींतर त् यानुसार नारामती तालकुा पोलीस िाण् यात उपप्रादेिशक पररवहन 
अधिकारी याींनी क याशद नद दपवली ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल् यास, सन २०१२ साली घडलेले प्रकरण िे हा ननदशशनास ेले त् यावे ेही गुन् हा 
दाखल करण् यात ेला नाही तर मुींनई प्रादेिशक कायाशलयान े क पवल् यानींतर गुन् हा दाखल 
करण् यात ेला ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(४) असल् यास, यासींपूणश गैरकारभार व अपहारानानत सखोल चौकशी करण् यात ेली ेहे 
काय, 
(५) असल् यास, चौकशीत काय ेढ ून ेले व त् यानुसार पुढे सींनींधिताींपवरुध् द कारवाई केली 
वा करण् यात येत ेहे, 
(६) नसल् यास, पवलींनाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री. हदिािर राित े: (१) होय, हे खरे ेहे. 
     मा. महालेखापाल, मुींनई याीं या ननरीक्षण प काने सन २०१०-२०११ साली ऑक् ्ोनर, 
२०१० व माचश, २०११ या मलहन् यातील लेखापररक्षणात रु.९,४३,७८५/- एवढ्या रक् कमे या 
 यवसाय कराची रक् कम कोषागारात ेढ ून येत नसल् याचे ेके्षप नद दपवले होते. प्रादेिशक 
पररवहन अधिकारी, पुणे याीं या अींतगशत लेखा पररक्षणात उप प्रादेिशक पररवहन कायाशलय, 
नारामती ये े लदनाींक ०५.०७.२००८ ते लदनाींक ३१.०५.२०१२ या कालाविीतील अींतगशत लेखा 
पररक्षणात सदर  यवसाय कराची भरणा न ाालेली रक् कम रु.७३.७६ लाख असल् याच ेननष पन् न 
ााले ेहे.  यवसाय करापो्ी रु.७३.७६ लाख इतकी रक् कम माहे स ्ेंनर, २०१२ या मलहन् यात 
 यवसाय कर लेखािशषश ००२८ या खात् यावर भरले. 
 
 
 



10 

(२) होय, 
     पररवहन ेयुक् त, महाराष र राज् य याींनी ेदेिशत केल् यानसुार उप प्रादेिशक पररवहन 
अधिकारी, नारामती याींनी लदनाींक ०९.०१.२०१५ रोिी नारामती तालुका पोलीस ् ्ेशन या 
लिकाणी क याशद क्रमाींक ८/१५ नद दपवली ेहे. 
(३) होय, 
     पररवहन ेयुक् त कायाशलयाने क पवल् यानींतर गुन् हा दाखल करण् यात ेला ेहे. 
(४) व (५) सदर प्रकरणी गुन् हा नद दपवण् यात ेला ेहे. तसेच काही कमशचाऱ याींची पवभागीय 
चौकशी करण् यात ेली. त ापप, या प्रकरणाींची  या ती ेणण गाींिभयश पवचारात घेऊन पररवहन 
ेयुक् त याींनी या प्रकरणाींची सखोल चौकशी करण् याकररता एक सिमती अपर पररवहन 
ेयुक् त याीं या अध् यक्षतेखाली लदनाींक २१.०१.२०१५ रोिी गलित केली ेहे. 
(६) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
राज् य शासनािडून राज् यातील दषु्ट् िाळग्र् त शेतिऱ याांना विशेष  

पॅिेर् देण्याच्या शासन रनिचय झाला नसल्या ा त 

(१२) *  ६०८९   श्री.हदलीप िळस-ेपाटील (आां ेगाि), श्री.हनमुांत डोळस (माळमशरस), 
श्री.जर्तेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा), श्री.अिधूत तटिरे (श्रीिधचन), श्री.राहुल र्गताप (श्रीगोंदा), 
श्री.भा्िर र्ाधि (गुहागर), श्री.सरेुश लाड (िर्चत), श्री.रािार्गर्ीतमसांह पाटील (उ्माना ाद), 
श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.हदलीप सोपल ( ाशी), श्री.मिरांद 
र्ाधि-पाटील (िा ), श्री.राधािृष्ट् ि विखे-पाटील (मशडी), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री. च्च ूिडू 
(अचलपूर), अॅड.यशोमती ठािूर (सोनाििे) (रतिसा), श्री.अब् दलु सत्तार (मसल्लोड), श्री.अममन 
पटेल (मुां ादेिी), श्रीमती मोरनिा रार्ळे (शेिगाांि - पाथडी) :   सन्माननीय पनुिचसन ि 
मदत िायच मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् य शासनाकडून राज् यातील दषु का ग्र् त शेतकऱ याींना ३ हिार ९२५ को्ी रुपयाींची मदत 
देण् याची घोषणा लदनाींक ११ डडसेंनर, २०१४ रोिी करण् यात ेली होती, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल् यास, दषु का ग्र् त शेतकऱ याींना पवशेष पाकेि देण् याची घोषणा ााली तरी अद्याप 
शासन ननणशय ााला नसल् याच ेमाहे िानेवारी, २०१५  या सुमारास ननदशशनास ेले, हे खरे 
ेहे काय, 
(३) असल् यास, उक्त प्रकरणी चौकशी करण्यात ेली ेहे काय, 
(४) असल् यास, राज् य शासनाने घोषणा केल् याप्रमाणे दषु का ग्र् त शतेकऱ याींना मदत देण् यानानत 
कोणती कायशवाही केली वा करण् यात येत ेहे, 
(५) नसल् यास, पवलींनाची कारणे काय ेहेत ? 
 
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) होय. 
(२) नाही. 
(३) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 
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(४) राज् यातील सन २०१४  या खरीप हींगामातील नाधित शतेकऱ याींना अ शसहाय्य करण् यासािी 
शासन ननणशय लद. ०७.०१.२०१५ व लद. ०२.०२.२०१५ अन् वये प्रत् येकी रु.२०००/- को्ी याप्रमाण े
एकूण रु.४०००/- को्ी इतका ननिी पवतररत करण् यात ेला ेहे. 
(५) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 

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

मसांदखेडरार्ा तालुक् यातील (जर्. लुढािा) िाघर्ा , सािांगी मशिारात परिानगी  
न घेताच विद्युत टॉिर उभारण् याचे िाम सुरु असल् या ा त 

(१३) *  १५०३७   डॉ.सांर्य रायमुलिर (मेहिर), श्री.शमशिाांत खेडिेर (मसांदखेड रार्ा) :   
सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) िसींदखेड रािा तालुक् यातील (जि.नुलढाणा) वाघिाई, सावींगी िशवारात परवानगी न घेताच 
महापवतरण महाराष र इ् ्नश ग्रीड पववर रान् सिमशन कीं पनी व पववर ग्रीड कवपपोररेशन इींडडया 
िलिम्ेड भोपा , िु े रान् सिमशन कीं पनी अशा ११ कीं पन् यामा श त पवद्युत ्ववर उभारण् याच े
काम मोठ्या प्रमाणात सुरु असल् याने शेतकऱ याीं या पपकाींच े मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत 
असल् याच ेनुकतचे उघडकीस ेले ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल् यास, शेतकऱ याीं या ाालेल्या नुकसानीची तातडीन े नकुसान भरपाई देण्यानानत 
िसींदखेडरािा तहिसल कायाशलयासमोर १८ शेतक-याींनी लदनाींक २  ेब्रुवारी, २०१५ पासून नेमुदत 
उपोषण केले, हे खरे ेहे काय, 
(३) असल् यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली ेहे काय, चौकशीनुसार शतेकऱयाींना 
नुकसान भरपाई देण् यासािी शासनाने कोणती कायशवाही केली ेहे वा करण्यात येत ेहे, 
(४) नसल्यास, पवलींनाची कारणे काय ेहेत ? 

श्री. चांद्रशेखर  ािनिुळे : (१) हे अींशतः खरे ेहे. 
(२) मोनदला न िम ाल् यान ेिसींदखेडरािा तहिसल कायाशलयासमोर १८ शेतकऱ याींनी वेगवेगळ्या 
लदवशी उपोषण केल् याचे खरे ेहे. 
(३) तहिसलदार, िसींदखेडरािा याींनी सींनींधित शेतकरी व पववर ग्रीड कवपपोररेशन ऑ  इींडडया िल. 
चे अधिकारी याीं यात चचाश घडवून ेणली व पपकाचा यो य मोनदला लदला िाईल अशी 
सकारात् मक चचाश ााल् यान ेउपोषणकत् यांनी उपोषण मागे घेतले. 
   मे. पववर ग्रीड कवपपोररेशन ऑ  इींडडया िल. व महाराष र ई् ्नश ग्रीड पववर रान् सिमशन 
कीं पनी िल. या कीं पन् यानी पवद्यतु वालहन् याीं या कामात अड  ा ननमाशण ााल् यान े सींनींधित 
शेतमालकाीं या पवरुध् द ्ेलीग्रा  अाक् ् १८८५ नुसार जिल् हाधिकारी नुलढाणा याीं याकड ेप्रकरणे 
दाखल केली होती. जिल् हाधिकारी नुलढाणा याींनी ननयमानुसार यो य मोनदला देणे कीं पन् याींना 
नींिनकारक रालहल व कीं पनीने लदलेला मोनदला मान् य नसल् यास सींनींिीत शेतमालकाींनी जिल् हा 
न् यायालयाकड ेदाद मागावी असे सींनींधिताींना क पवण् यात ेले ेहे. 
(४) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
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राज् य शासनाने चांद्रपूर सो तच यितमाळ जर्ल् ्यात दारु ांदी िरण्या ा त 
  

(१४) *  १५४८८   श्री.रार् ु तोडसाम (अिी), श्री.सांजर्िरेड्डी  ोदिुरिार (ििी) :   
सन्माननीय राज् य उत् पादन शुल् ि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् य शासनाने चींद्रपूर सोनतच यवतमा  जिल् ्यात दारुनींदी करावी अशी मागणी 
ेलदवासी मलहला सींघषश सिमतीकडून मा.मुख् यमी्ं ी महोदयाींकड ेएका ननवेदनाद्वारे केली ेहे, 
हे खरे ेहे काय, 
(२) असल् यास, याची चौकशी करण् यात ेली ेहे काय, 
(३) असल् यास, चौकशी या अनुषींगाने जिल् ्यातील समुारे १ हिार २०० ग्रामसभे या 
दारुनींदी या िरावाची दखल घेता जिल् ्यात दारुनींदी लागू करण् यानानत शासनान े कोणती 
कायशवाही केली ेहे वा करण् यात येत ेहे, 
(४) नसल् यास, होत असलेल् या पवलींनाची सवशसािारण कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) यवतमा  जिल् ्यात दारुनींदीचा ननणशय घेण् यानानत यवतमा  
जिल् ्यातील जिल् हा पररषद सद् य, मलहला नचत ग् व इतर ग्राम्   याींनी लद. ३.३.२०१५ 
रोिी मा.मुख् यमीं्ी महोदयाींना ननवेदन लदलेले ेहे. 
(२) ननवेदनाद्वारे जिल् ्यात दारुनींदी करण् यानानत ननयमात तरतदू नाही. त ापी, एखाद्या 
गावात ककीं वा प्रभागात दारुनींदी करण् यानानतची कायशपध् दती शासन अधिसूचना लद. २५ माचश, 
२००८ व लद. १२.२.२००९ नुसार पवहीत करण् यात ेली ेहे. त् यानुसार सींनींधित जिल् ्या या 
जिल् हाधिकाऱ याींकड े ननवेदन लदल् यास त् याीं याकडून सींनींधित गावात ककीं वा प्रभागात दारुनींदी 
करण् यानानत पुढील कायशवाही करण् यात येते. सद्यज् तीत यवतमा  जिल् ्यात दारुनींदी 
करण् यानानतचा कोणताही प्र् ताव शासना या पवचारािीन नाही. 
(३) व (४) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 

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

िधाच जर्ल् ्यातील शासि्य ् तरािर दारु ांदी असली  
तरी अिैधपिे दारुविक्र् सुरुच असल्या ा त 

  

(१५) *  ५४२३   श्री.विर्य िडटे्टीिार (रा म्हपूरी), श्री.अब् दलु सत्तार (मसल्लोड), श्री.अममन 
पटेल (मुां ादेिी), अॅड.यशोमती ठािूर (सोनाििे) (रतिसा) :   सन्माननीय मुखयमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) विाश जिल् ्यातील शासकीय ् तरावर दारुनींदी असली तरी अविैपणे दारुपवक्री सुरुच असून 
गावातील १७५ दारुचे अविै िींदे नींद करावेत या मागणीसािी माहे िानेवारी, २०१५ मध्ये वा 
त् या समुारास मलहला व पवद्या ् याींनी र् त् यावर येऊन मोचाश काढला, हे खरे ेहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी केली ेहे काय, 
(३) असल् यास, सदर जिल् ्यात ु या पध् दतीने अविैररत् या दारु पवक्री करणा-याींवर शासनान े
काय कारवाई केली वा करण्यात येत ेहे, 
(४) नसल् यास, पवलींनाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडििीस : (१) नाही. 
(२) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 
(३) ु या पध् तीन ेअवैि दारु पवक्री करणा-या पवके्रत् याकड ेापे ्ाकून दारुनींदी कायद्यान् वये 
कायशवाही केली िात.े त् यािशवाय अवैि दारु पवक्रीचा  यवसाय करणारे याींचेवर प्रनतनींिात् मक 
कायशवाही करुन दारुचे समु  उ चा्न होणकेररता कायशवाही करण् यात येत.े दारु पवके्रत् याींवर 
ाप े्ाकण् यासािी जिल् हा ् तरावर व उप पवभागाींतगतं पवशेष प के नमेण् यात ेली असनू 
त् याद्वारे कायशवाही करण् यात येते. अवैि दारु पवके्रत् याींपवरुध् द मुींनई दारुनींदी कायद्यान् वये 
कलम ९३ अन् वये कारवाई केली िाते. 
(४) प्रश् न उद्भ ावत  नाही. 

----------------- 
राज्यातील घरगुती िीर् ग्राहिाांसाठी दरिाढ िरण्या ा त महावितरि िां पनीचा प्र्ताि 

(१६) *  १४३८२   श्री.हरीभाऊ र्ािळे (रािेर), श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.अजर्त पिार 
( ारामती), श्री.रमशे िदम (मोहोळ), श्री.जर्तेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा), श्री.चांद्रदीप नरिे 
(िरिीर) :   सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महापवतरण कीं पनीन ेराज् यातील वीि दरवाढीचा प्र् ताव राज् य वीि ननयामक ेयोगाकड े
लदनाींक १८  ेब्रुवारी, २०१५ रोिी वा त् यासुमारास मींिूरीसािी पािपवलेला ेहे, हे खरे ेहे 
काय, 
(२)असल्यास, महापवतरण वीि कीं पनीने औद्योधगक व  यावसानयक ग्राहकाींना सवलत देवून 
घरगुती वीि ग्राहकाींवर वीि दरवाढ सुचपवली ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास, या दरवाढीमु े अहमदनगर जिल् ्यातील सुमारे ९० हिार ८३५ घरगुती 
वीिग्राहाकाींवर ेध शक भुदंड पडणार ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(४) असल् यास, ही दरवाढ कमी करण् यास शासनाने कोणती उपाययोिना केली वा करण् यात 
येत ेहे ? 
  
श्री. चांद्रशखेर  ािनिुळे : (१) अींशतः खरे ेहे. महापवतरण कीं पनीन े सुिाररत नहुवष्य 
वीिदर याधचका लदनाींक ३.२.२०१५ रोिी राज् य वीि ननयामक ेयोगाकड ेसादर केली ेहे. 
(२) अींशतः खरे ेहे. 
(३) अींशतः खरे ेहे. 
(४) पवद्युत कायदा २००३ मिील तरतुदीस अनुसरुन वीि दराची ननजश्चती ननयामक 
ेयोगाकडून करण् यात येत.े 

----------------- 
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राज् यातील विशेषत: मीरा-भाईंदर, ठािे, डोंा िली-िल् याि भागात  नािट ररक्षा 
 ॅर् ि लायस स सराचस तयार िेले र्ात असल्या ा त 

  

(१७) *  १४९६६   प्रा.िषाच गायििाड (धारािी), श्री.अममन पटेल (मुां ादेिी), :   सन्माननीय 
पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज् यातील पवपवि जिल् हा तालुक् यासह मीरा-भाईंदर, िाणे, डद बनवली-कल् याण भागात 
ननाव् ररक्षा नाि व लायसन् स सराशस तयार केले िात असून त े प्रत् येकी ३० त े ४० हिार 
रुपयाींना खुलेेम पवकले िात असल् याचे माहे  ेब्रुवारी, २०१५  या सुमारास ननदशशनास ेले, 
हे खरे ेहे काय, 
(२) असल् यास, काही मो्ार रेननींग ् कुल या ेडून ररक्षाचालकाींना ननाव् नाि व लायसन् स 
प्रत् येकी ३० व ४० हिार रुपयाींना पवकले िात ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल् यास, सदर प्रकरणाची शासनान ेसखोल चौकशी केली ेहे काय, 
(४) असल् यास, चौकशीत काय ेढ ून ेले व त् यानुसार ननाव् नाि तयार करणाऱयाींवर 
कडक कारवाई करण् यानानत तसेच सदर प्रकारास े ा घालण्यानानत कोणती कायशवाही 
करण् यात ेली वा येत ेहे, 
(५) अद्याप उक् त प्रश् नानानत कोणतीच कायशवाही ााली नसल् यास, पवलींनाची कारणे काय 
ेहेत ?  

श्री. हदिािर राित े: (१) अस ेननवेदन शासनास प्रा त ाालेले नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रादेिशक पररवहन कायाशलय, िाणे या कायाशलया या अिभलेखावर असलेल् या अनुज्ञ ती 
सींदभाशत कोणत् याही कामकािासािी अनुज्ञ ती सादर केल् या अिभलेखाची पडता णी करुनच 
पुढील कायशवाही केली िाते. नोगस नाि व लायसन् स नान तची नान िाण ेपररवहन कायाशलयात 
ेढ ून ेली नाही. 
(४) िाणे पररवहन कायाशलया या भरारी प कामा श त ऑ्ो ररक्षाींची ननयिमत ् वरुपात 
तपासणी करुन कारवाई करण् यात येते. सदरहू तपासणी दरय यान ननाव् अनुज्ञ ती व नाि 
नानतची नान ननदशशनास ेल् यास तात् का  कारवाई केली िाईल. 
(५) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
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आढळगाि (ता.श्रीगोंदा,जर्.अहमदनगर), तनिाडी (ता.भोिरदन,जर्.र्ालना) ि भांडारिाडी 
(जर्.लातूर) गािात शॉटचसकिच टमुळे झालेली र्ीिीत ि वित्त हानी 

  

(१८) *  ७८५२   श्री.अर्ुचन खोतिर (र्ालना), श्री.राहुल र्गताप (श्रीगोंदा), श्री.जर्तेंद्र आव् हाड 
(मुांरा ा िळिा), श्री.अिधूत तटिरे (श्रीिधचन), श्री.त्र्यां िराि मभसे (लातूर ग्रामीि) :   
सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अहमदनगर जिल् ्यातील श्रीगद दा तालुक् यातील ेढ गाव िशवारात तसचे तनवाडी 
(ता.भोकरदन, जि.िालना) व लातूर जिल्यातील भींडारवाडी गावातील  शव श्सककश ्म ेु उसाया 
शेताला ेग लागून मोिया प्रमाणात ऊस ि ून शेतकऱयाींच े नुकसान होऊन या ेगीत 
एकाचा मतृ्य ूााला ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल् यास, यासींदभाशत शासनामा श त चौकशी करण् यात ेली ेहे काय, 
(३) असल् यास, चौकशीनसुार नकुसान ाालेल्या शेतकऱ याींना व ेगीत मतृ्यू पावलेल् या 
यक्तीना नुकसान भरपाई देण्यानानत शासनाने काय कारवाई केली वा करण्यात येत ेहे,  
(४) नसल्यास, पवलींनाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर  ािनिुळे : (१) अींशतः खरे ेहे. 
(२) होय. 
(३) सदर या तीनही प्रकरणात चौकशीअींती ेढ गाींव िशवार ता.श्रीगद दा, जि.अहमदनगर ये  े
शव श्सकी् होऊन ऊस ि ून शतेकऱ याींचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होण् याची व कुिल् याही 
प्रकारची िीपवतहानी ााल् याची तक्रार नद द महापवतरण कीं पनीकड े नाही. तनवाडी 
(ता.घनसावींगी, जि.िालना) ये  े ऊसा या शेताला ेग लागण् या या दोन् ही घ्ना ्या 
शव श्सकी्मु े ाालेल् या नाहीत. दोन् ही घ्नेत कोणाचाही मतृ् यू ााला नाही. लातूर 
जिल् ्यातील भींडारवाडी गावात ऊसाला लागलेल् या ेगीच ेकारण पवद्युत तारेमिील ् पाकंग 
नसल् याम ेु सदर ेगीस महापवतरण कीं पनी िनानदार नसल् याच ेेढ ून ेले ेहे. सनन 
नुकसान भरपाईचा प्रश् न उद्भ ावत नाही. 
(४) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 

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

नागपूर येथे डलेीरनड्स व् यापाऱ याांनी िाहनाांची नोंद न िरुन िोट्यिधीचा िर  ुडविल् या ा त 
  

(१९) *  १४००३   श्री.वििास िुां भारे (नागपूर मध्य) :   सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पपज् िा, हव्ेल ेणण डलेीननड्स  यापारी घरपोच डडले हरी सेवेसािी दचुाकी वाहन 
वापरतात परींतु या वाहनाींची परमी् वाहन य हणून नद दणी करणे अननवायश असतानाही पाच वष े
उल्ून गेली तरी नागपूर ेर्ीओ कायाशलयात अशा प्रनतष िीत  यापाऱ याींनी ेपल् या वाहनाींची 
नद द केली नसल् याचे माहे  ेब्रुवारी, २०१५ मध् ये ननदशशनास ेले ेहे, हे खरे ेहे काय, 



16 

(२) असल् यास, डलेीननड्स  यापाऱ याींनी ेर्ीओचा दरवष् कोट्यविीचा कर नुडपवला ेहे, हे 
ही खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास, डलेीननड्स  यापा-याींनी ेर्ीओचा नुडपवलेला कोट्यविीचा कर वसुल 
करण्यानानत शासनान ेकोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत ेहे, 
(४) असल् यास, उक् त प्रकरणी सदरहू  यापारी कीं पन् याीं या वाहनाींवर काय कारवाई करण्यात 
ेली ेहे वा येत ेहे, 
(५) नसल् यास, पवलींनाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री. हदिािर राित े: (१) अस ेननवेदन शासनास प्रा त ाालेले नाही. 
(२) व (३)  प्रादेिशक पररवहन अधिकारी, नागपूर (शहर) याींनी तपासणी केलेली सवश १३ वाहन े
ही पररवहनेत् तर सींवगाशत नद द असून कीं पनी या नाव े नद द केल् यामु े, नद दणी व ेी नत प् 
दराने कराची वसलूी करण् यात ेलेली ेहे. सदर कर ेकारणी ही मुींनई मो्ार वाहन कर 
कायद्यात पवलहत करण् यात ेलेल् या तरतूदी नुसार केली असल् याने या प्रकरणी शासकीय 
महसूलाची हानी ाालेली नाही. 
(४) प्रादेिशक पररवहन कायाशलय, नागपूर (शहर) याींचे भरारी प काने पपज् िासारख् या व् तूची 
वाहतूक करणा-या १८ वाहनाींची तपासणी करुन दोषी ेढ लेल् या १३ वाहनाींकडून रु.५८००/-  
इतका दींड वसूल केला ेहे. 
(५) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 

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

िसमत तालुक् यातील (जर्.हहांगोली) येथील शेतिऱ याांना हठ ि ि तुषार  
मसांचनाचे अनुदान ममळाले नसल् या ा त 

(२०) *  ५६५५   श्री.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अब् दलु सत्तार (मसल्लोड), श्रीमती रनमचला 
गावित (इगतपूरी), श्री.अममन पटेल (मुां ादेिी), श्री.राहुल  ोंदे्र (धचखली) :   सन्माननीय िृषी 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) लहींगोली जिल् ्यातील वसमत तालुक् यातील अडीच हिार शेतकऱ याींना लिनक व तुषार 
िसींचनाचे अनुदान िम ाले नसल् याने यानानत सींनींधित जिल् हाधिकाऱ याींनी लक्ष घालावे असे 
ननवेदन वसमत तालुक् यातील शेतकऱ याींनी लदले असल् याचे माहे िानेवारी, २०१५ रोिी वा त् या 
सुमारास ननदशशनास ेले ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल् यास, जिल् ्यात अडीच हिार शेतकऱ याींना अद्यापपयतं मागील ेध शक वषश   २०११-
१२, २०१२-१३ चे अनुदान अद्याप िम ालेले नाही. शेती िसींचनासािी पन् नास त ेसाि ्क् के 
अनुदानावर ेपल् या शेतीमध् ये शींभर ्क् के रक् कम कीं पनीला देऊन शेतक-याींनी लिनक व तुषार 
िसींचनाचे सींच नसवून घेतले ेहेत, परींतु अनुदान िम त नसल् याचे शेतकऱ याींचे पैस ेकीं पनीकड े
अडकून पडले ेहेत तसेच अनुदानाअभावी शतेकऱ याींना अनेक अडचणीींना तद ड द्याव ेलागत 
ेहे हे पाहता शासन त् वरीत ेवश् यक ती कायशवाही करणार वा करीत ेहे काय, 
(३) नसल् यास, पवलींनाची कारणे काय ेहेत ? 



17 

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) यानानत कोणतेही प् प्रा त ाालेले नाही. 
(२) सन २०११-१२ या वषाशतील लहींगोली जिल् ्यातील सू् म िसींचनाच े सवश प्रलींबनत प्र् ताव 
ननकाली काढण् यात ेलेले ेहेत. 
      लहींगोली जिल् ्याकडून सन २०१२-१३ या वषाशतील प्रलींबनत प्रकरणाींसािी रु. ६.७९ को्ी 
एवढया ननिीची मागणी करण् यात ेली होती, सन २०१४-१५ मध् ये रु. ६.७८ को्ी एवढा ननिी 
उपलब् ि करुन देण् यात ेला असून त् यापकैी रु. ५.०९ को्ी ननिीच े वा्प शेतकऱ याींना 
करण् यात ेले ेहे. उवशररत ननिी पवतरणाची कायशवाही सुरु ेहे. 
(३) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 

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

राज् यात खार्गी  स सेिाांचे दर एस.टी. महामांडळाच् या दरापेक्षा िमी असल् या ा त 

(२१) *  ११८६४   श्री.सदा सरिििर (माहहम) :   सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात एस.्ी. महामींड ाच ेएस.्ी. डपेो पररसरात खािगी वाहतूक नकुीींगया ््वलचा 
पव खा प्रामुख्याने मुींनई सेंरल, दादर, परेल, िाण,े िशवािी नगर या लिकाणी ेढ तो, हे 
खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, सदर खािगी नस सेवाींचे दर एस.्ी. महामींड ाया दरापेक्षा कमी असल्यामु े 
प्रवासी खािगी वाहतकूीकड े व ला िात ेहे व त्याम ेु एस.्ी. महामींड ाला दरवष् ७०० 
को्ीींची ा  सोसावी लागत ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास, त्यासािी एस.्ी. महामींड ापासून २०० मी्र पररसरात खािगी वाहतूक 
नुकीींगचे ््वल न िेवणे तसेच नो पाकंग ाोन असणे ेवश्यक ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(४) असल्यास, त्याची अींमलनिावणी करण्यानानत शासनान े कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत ेहे 
(५) नसल्यास, पवलींनाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री. हदिािर राित े: (१) हे खरे ेहे. 
(२) हे अींशतः खरे ेहे. 
     खािगी वाहतुकदार कमी गदी या कालाविीत रा.प. प्रवासभाड्यापेक्षा कमी व गदी या 
कालाविीत िादा प्रवासभाड ेेकारतात. खािगी वाहतकुीम ेु व खचाशत वाढ ााल् याम ेु सन 
२०१३-१४ या ेध शक वषाशत राज् य पररवहन महामींड ास रु. ५८७ को्ी तो्ा ाालेला ेहे. 
(३) व (४) हे खरे ेहे. 
     जिल् हाधिकाऱ याींमा श त वरील सवश नस्  ानक व पररसरामध् ये २०० िम्र अींतरापयतं 
गाड्या लावण् यास नींदी पररके्ष् (नो पाककंग ाोन) िालहर करण् यात ेलेले ेहे व त् याींची 
अींमलनिावणी पोलीस व पररवहन कायाशलयामा श त करण् यात येते. तसेच २०० मी्र 
पररसरातील खािगी वाहतूकदाराींनी खािगी वाहना या प्रवासाची पवक्री कें दे्र (नकुीींग ् ्वल) 



18 

काढण् यानानतची कायशवाही नगर पवकास पवभाग व सींनींधित महानगर / नगरपािलका 
याीं यामा श त करण् यात येत.े 
    अवैि प्रवासी वाहतकू व नस्  ानकाीं या लगत या गाड्या लावण् यास २०० मी्र नींदी 
पररके्ष्ात वाहन े (नो पाककंग ाोन) उभी करणाऱ याींपवरुध् द पोलीस ेयुक् त (वाहतुक) याींना 
तसेच नस्  ानकाीं या पररके्ष्ातील लगत या अनतक्रमीत खािगी वाहनाीं या प्रवासाची पवक्री 
कें द्र याीं यावर कडक कारवाई करण् यानानत सींनींधिताींना ननदेश देण् यात ेलेले ेहेत. 
(५) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 

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

ता.मािळ ि खेड (जर्.पुिे), ता.मोशी (जर्.अमरािती), ता.श्रीगोंदा (जर्.अहमदनगर)  
येथील अिैध गौि खरनर् उत्खनना ा त 

(२२) *  ९२८६   प्रा.विरेंद्र र्गताप (धामिगाि रेल्िे), अॅड.यशोमती ठािूर (सोनाििे) 
(रतिसा), श्री.सुरेश गोरे (खेड आळांदी), श्री.राधािृष्ट् ि विख-ेपाटील (मशडी), श्री.राहुल र्गताप 
(श्रीगोंदा), श्री.अिधूत तटिरे (श्रीिधचन), श्री.सुरेश गोरे (खेड-आळांदी), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), 
श्री.अब् दलु सत्तार (मसल्लोड), श्री.अममन पटेल (मुां ादेिी) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ता.माव  व ता.खेड (जि.पणेु), रािुरवाडी, अींनाडा व सालनड् ता.मोश् (जि.अमरावती), 
ये े मुरुम माती व वा ू लागत असल् यान े ते ील डद गर ोड करुन मुरुम व वा ू याींचे 
अनधिकृतपणे उत् खनन व चोरी केली िात असल् याच ेमाहे िानेवारी, २०१५ मध् ये ननदशशनास 
ेले, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल् यास, कोसेग हाण (ता.श्रीगद दा, जि.अहमदनगर) ये ील शासकीय िमीनीमिनू 
नेकायदा मुरुम उत् खनन केल् याप्रकरणी, श्रीराम मान् य ुा क् चररींग कीं पनीला त ेील तहिसलदाराींनी 
सुमारे ८४ लाख रुपयाीं या दींडाची नो्ीस निापवली ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल् यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली ेहे काय, असल् यास, त् यात काय ेढ ून 
ेले ेहे, 
(४) असल् यास, चौकशीनुसार अशा प्रकारे अवैि मुरुम उपसा करणाऱ याींवर व दींडाची रक् कम न 
भरणाऱ या दोषी कीं ्ा्दार व कीं पन् याींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण् यात येत ेहे, 
(५) नसल् यास, पवलींनाची कारणे काय ेहेत ? 

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) पुणे जिल् ्यातील माव  व खेड तालुक् यात तसचे अमरावती 
जिल् ्यातील रािुरवाडी अींनाडा व सालनड् ये  े गौण खननिा या अवैि उत् खननाची काही 
प्रकरणे ष्ष ्ोत् पत् तीस ेली ेहेत, ही व् तुज् ती ेहे, 
(२) होय, हे खरे ेहे. 
(३), (४) व (५) सन २०१४-२०१५ या वषाशत पुणे जिल् ्यातील रािगुरुनगर (खेड) तालुक् यात 
गौण खननिा या अविै उत् खनन व वाहतुकी या १३ प्रकरणाींमध् ये रुपये २,४८,०००/- व माव  
तालुक् यात १३३ प्रकरणाींमध् ये रुपये १,१२,३०,०८९/- इतका दींड वसलू करण् यात ेला ेहे. 
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     अमरावती जिल् ्यातील मौिे रािुरवाडी, अींनाडा व सालनड् पररसरात माहे िानेवारी, 
२०१५ मध् ये वा ू व माती या गौण खननिा या अवैि उत् खनन व वाहतुकी या ६ प्रकरणाींत 
रुपये ५४,६००/- इतका दींड वसूल करण् यात ेला ेहे. 
      अहमदनगर जिल् ्यातील मौिे कोसेग हाण, ता.श्रीगद दा ये ील र् त् या या कामासािी 
मे. लाई्नर श्रीराम मान् य ुा क् चरीींग प्रा.िल. या कीं पनीन े २,६४७ ब्रास मुरुमाच े अनधिकृत 
उत् खनन केल् यामु े, तहिसलदार श्रीगद दा याींनी रुपये ८४,७०,४००/- इतक् या दींडाच ेेदेश पाररत 
केले असून, वसूलीची कायशवाही सुरु ेहे. तसेच कीं पनीपवरुध् द पोलीसात गुन् हा दाखल केला 
ेहे.    

----------------- 
ििी तालुक्यातील घोसा येथील विदभच नदीच्या िाठािर मोठ्या  

प्रमािात मातीच ेउत्खनन होत असल्या ा त 

(२३) *  १३७१४   श्री.मदन येरािार (यितमाळ), श्री.रार्ेंद्र नर्रधन े (उमरखेड), 
श्री.सांजर्िरेड्डी  ोदिुरिार (ििी) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) वणी तालुक्यातील घोन्सा ये ील पवदभश नदीया कािावर मोठ्या प्रमाणात िेसीनी 
मशीनन ेमातीच ेउत्खनन होत ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, घोन्सा ग्रामपींचायत कायाशलय के्ष्ातील शेत सहे नींनर ४६/२, ४६/३, ४६/४ 
मध्ये पविय अिुशन िीवन ेव पवलास नथ् ु डाऊले याींनी ग्रामपींचायत कायाशलयाची परवानगी न 
घेता अनधिकृतपणे अवैिरीत्या माती उत्खनन करून वी् ननपवण्याचे काम सुरू ेहे, हे खरे 
ेहे काय, 
(३) असल्यास, या ििमनीवर वकेोिल घोन्सा सेक्शन ११/१ लागू असून कें द्र शासनाच ेअधिकार 
् ापपत असून ही िागा गावाया ४०० मी्र के्ष्ाया ेत असल्याम ेु पव्भट्टयाींपासून 
दपूषत वायू प्रदषूणाम ेु घोन्सा गावातील गावकऱयाींया  ेरोयावर पवपरीत पररणाम होत 
ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(४) असल्यास, यानानत शासनाकडून चौकशी करण्यात ेली ेहे काय, चौकशीनुसार 
सींनींधिताींवर कोणती कायशवाही करण्यात ेली ेहे वा करण्यात येत ेहे, 
(५) नसल्यास, पवलींनाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२), (३) व (४) वणी तालुक् यातील मौिे घोन् सा ये ील शेत सव े
नींनर ४६/२, ४६/३, ४६/४ मध् ये पवनापरवाना माती उत् खनन केल् याचे ननदशशनास ेले ेहे. 
त् यानुसार सींनींधिताींपवरुध् द रुपये ८३,५६८/- इतक् या रकमे या दींडाचे ेदेश पाररत करण् यात 
ेले असून दींडा या रकमे या वसलूीची कायशवाही सुरु ेहे. 
     पव्भट्टय्ापासनू वायू प्रदषूणामु े घोन् सा गावातील गावक-याीं या ेरो यावर पवपरीत 
पररणाम होत ेहे, असे ननदशशनास ेले नाही. 
(५) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
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रत् नाधगरीतील मररन इांजर्रनअररांग िॉलेर्च् या इमारतीांचे िाम प्रलांा त असल् या ा त 

  

(२४) *  १३३१९   श्री.रार्न साळिी (रार्ापूर) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रत् नाधगरी ये े मररन इींजिननअररींग कवलेि उभारण् याकररता १७ को्ी रुपये खचूशन 
इमारतीींच े नाींिकाम सुरु ेहे, परींतु उवशररत काम ननिीअभावी नींद असल् याच े नुक् तेच      
माहे डडसेंनर, २०१४ मध् ये ननदशशनास ेले ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल् यास, उक् त इमारतीचे काम ननिीअभावी प्रलींबनत असण्याची कारणे काय ेहेत, 
(३) असल् यास, यानानत शासनाने चौकशी केली ेहे काय, त् यात काय ेढ ून ेले व    
तद्नुसार उक् त इमारतीला तात् का  ननिी उपलब् ि करुन सदरील कवलेि या इमारतीींच ेकाम 
त्वरीत पूणश करण्यानानत शासन् तरावर कोणती कायशवाही करण् यात ेली वा येत ेहे, 
(४) नसल्यास, पवलींनाची कारणे काय ेहेत ? 
 
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) नाही. 
(२) व (३) डव.ना ासाहेन सावींत कोकण कृपष पवद्यापीि, दापोली अींतगशत िशरगाव, जिल् हा 
रत् नाधगरी ये ील मत् ् य अिभयाींब्की महापवद्यालया या इमारत नाींिकामाींसािी सन २०१०-११ 
ते सन २०१४-१५ या कालाविीत एकूण रु.८.८४ को्ी इतके अनुदान शासन ् तरावरुन पवतरीत 
करण् यात ेले ेहे. 
(४) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 

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

िालाच ि िुमठा (जर्.लातूर) येथील भूिां पग्र् ताांना आधथचि मदत देण्या ा त 
  

(२५) *  ११८८०   श्री. सिरार् पाटील (औसा) :   सन्माननीय पुनिचसन ि मदत िायच मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) औसा तालुक् यातील (जि.लातरू) मौि,े कालाश व कुमिा या गावाींतील सन २००७ मध् ये वा 
त्यादरययान ाालेल् या भूकीं पामु े घराींचे खािगी मालमत् तचेे तसेच सावशिननक मालमत् तेच े
कोट्यविीचे नकुसान ााले, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू कालाश व कुमिा ये ील भकूीं पग्र् ताींना ेििमतीस घराीं या 
नुकसानीनानत शासनाकडून कोणतीही भरपाई देण्यात ेलेली नाही, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल् यास, सदरहू भूकीं पग्र् ताींना घराीं या नुकसानीींची भरपाई देण् यानानत शासनान ेकोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत ेहे, 
(४) नसल्यास, पवलींनाची कारणे काय ेहेत ? 
 
  



21 

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) होय. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) २००७  या भूकीं पामध् ये नािीत ७३३ कु्ुींना या घराींची दरुु् ती/पुनशनाींिणी करण् याचे 
अनुषींगाने पवश् वेश् वरैय्या नाशनल इजन््््यु् ऑ  ्ेक् नवलविी, नागपूर याींचकेडून कालाश व 
कुमिा ये ील नािीत घराींची दरुु् ती/पुनशनाींिणी नानत अहवाल तसेच ेयेय्ी, मुींनई याींनी 
लदलेल् या मागशदशशक तत् वानुसार सावशिननक नाींिकाम पवभाग, लातूर याींचकेडून 
दरुु् ती/पुनशनाींिणी या खचाशच ेअींदािप्क मागपवण् यात ेलेले ेहे. त् यानानत पुढील कायशवाही 
के्ष्ीय ् तरावर सुरु ेहे. 
(४) प्रश् न उद्भ ावत नाही.  

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

लोहा शहराच् या (जर्.नाांदेड) मध् यिती भागातील सांपाहदत िेलेल्या  
र्ममनीची पर् पर विक्र् झाल् या ा त 

  

(२६) *  १५४०३   श्री.प्रतापराि धचखलीिर (लोहा) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) लोहा शहरा या (जि.नाींदेड) मध् यवत् भागात १५ वषाशपूव् मािलगाींव कालवा पवभाग क्र.७ 
सािी सव े क्रमाींक ११४ मिील सींपालदत केलेली ६५ ेर इतक् या ििमनीची पर् पर पवक्री 
ााल् याची घ्ना लदनाींक १६ िानवेारी, २०१५ रोिी वा त् यासमुारास ननदशशनास ेली ेहे, हे 
खरे ेहे काय,  
(२) असल् यास, या प्रकरणाची शासनान ेचौकशी केली ेहे काय, चौकशीत काय ेढ ून ेले 
व त् यानुषींगाने पुढे कोणती कारवाई केली ेहे, 
(३) अद्यापही चौकशी केली नसल् यास, होणाऱ या पवलींनाची कारणे काय ेहेत व यानानतची 
सद्यःज् ती काय ेहे ? 

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) हे अींशतः खरे ेहे. 
    सवे नीं. ११४ मिील िमीनीची पवक्री ाालेली ेहे. परींत ुसदर ििमन सींपालदत ाालेली 
नाही. 
(२) होय. 
    सदर प्रकरणी उप पवभागीय अधिकारी, कीं िार याींचे मा श त चौकशी करण् यात ेलेली 
ेहे. लद. १७.१२.८८ रोिी सवे नीं.११४ मिील ४.८० हे. िमीनीचा भुसींपादन प्र् ताव कायशकारी 
अिभयींता मािलगाींव पव.क्रीं .७ याींनी सादर केला होता. नींतर लद. १२.०७.९०  या प्ान् वये ३.६५ 
हे.के्ष्ाचेच भूसींपादन कराव ेअस ेत् याींनी क पवले. त् यानुषींगान ेभूसींपादन कायशवाही सुरु ााली 
होती. प्रकरणात कलम ६ ची अधिसूचना लद. ६.९.२००१ रोिी रािप्ात प्रिसध् द ााल् यानींतर 
त् या लदनाींकापासून दोन वषाश या कालाविीत ननवाडा घोपषत होणे कायद्याने नींिनकारक ेहे. 
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परींतु भुसींपादनासािी ेवश् यक ननिी सींपादक सीं्  ेन े पवहीत कालाविीमध् ये िमा न 
केल् यामु े भुसींपादन प्रकरण  यपगत ााले ेहे. 
    भूसींपादन प्रकरण  यपगत ााल् यानींतर लद. २९.१२.२०१४ रोिी िमीन पवक्री केली ेहे. 
सींपालदत ििमनीची पवक्री ाालेली नाही. 
(३) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 

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

िामशम तालुक्यामधील (जर्.िामशम) िोंडाळा येथील भिानी  
माता मांहदराची र्ागा  ळिािून वििल् या ा त 

  

(२७) *  १२७११   श्री.रार्ेंद्र पाटिी (िारांर्ा) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वािशम तालुक्यामिील (जि.वािशम) कद डा ा ाामरे या गावामध्ये ग्राम सधचवाींशी 
सींगनमत करून भवानी माता मींलदराची िागा न कावल्यानींतर ती पवकण्यात ेली असून 
सदर िमीन मींलदराची ेहे अस े शासकीय दतरी नद द असनू यानानत ििमन पवकणाऱया 
सींनींधिताची लद. ४ िानेवारी, २०१५ रोिी तक्रार करून सुध्दा कोणतीच कारवाई होत नाही ेहे, 
हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू प्रकरणी सखोल चौकशी करण्यात ेली ेहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीच े ननषकषश काय ेहेत व त्यानुसार ही िागा न कावून पवकणाऱया 
यक्तीींपवरुध्द व त्याला मदत करणाऱया ग्रामसेवकापवरूध्द काय कारवाई करण्यात ेली ेहे 
वा येत ेहे, 
(४) असल्यास, अद्याप कोणतीही कारवाई केली नसल्यास, पवलींनाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्रीमती पांिर्ा मुांड े: (१), (२) व (३) 
     प्र् तुत प्रकरणी सन २००४-०५ मध् ये तत् कालीन ग्रामसेवक याींचेशी सींगनमत करुन 
ग्रामपींचायत नमनुा नीं ८ मध् ये  ेर ार करुन मींदीराशेिारील िागा पवक्री करण् यात ेल् याचे 
ननदशशनास ेले ेहे. त ापप प्र् तुत अनतक्रमणा या अनुषींगान ेनान न् यायप्रपवष ् ेहे. 
     प्र् तुत प्रकरणातील ग्रामसेवक सद्यःज् तीत सेवाननवतृ् त ााले असून लद.१/५/२०१४ 
रोिी मयत ााले ेहेत. त ापप त् याींचेपवरुध् द अन् य एका प्रकरणाींतगशत दाखल ाालेल् या 
 ौिदारी गुन् ्या या अनुषींगाने त् याींचे सेवाननवतृ् ती पवषयक लाभ अद्यापपयतं देण् यात ेलेले 
नाहीत. 
(४) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
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िाांहदिली (पूिच), नरसीपाडा, हनुमान नगर, आिुली येथील शासि्य विहहरीच्या भोितालच्या 
भूखांडािर अनधधिृत  ाांधिाम/व्यिसाय सुरु असल्या ा त 

  

(२८) *  १४०८०   श्री.अतुल भातखळिर (िाांहदिली पूिच) :   सन्माननीय गहृरनमाचि मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) काींलदवली (पूवश), नरसीपाडा, हनुमान नगर, ेकुली रोड ये ील सी.्ी.एस. क्रमाींक १६३ 
सहे क्रीं .१३ मिील शासकीय पवलहरीया भोवतालया २५०० चौ.मी. भखुींडापैकी १८७५ चौ.मी. 
के्ष्  ाींया भखूींडावर श्री.सलीम शेख ही यक्ती अनधिकृत नाींिकाम करुन यवसाय करीत 
ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, सदर भूखींडावर श्री.सलीम शखे या यक्तीन े िशव वेल् ेअर सोसाय्ी तयार 
केली ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास, सदर सोसाय्ीत े केलेल्या अनधिकृत नाींिकामासींदभाशत मा.उच न्यायालयात 
याधचका दाखल केली असता सदरची याधचका न्यायालयान े  े्ा लेली असून ननणशय 
शासनाया नािून ेलदला ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रकरणी सींनींधित अनधिकृत नाींिकाम/यवसायानानत वारींवार सहाय्यक 
सींचालक भारतीय कक्रडा प्राधिकरण, ् ाननक लोकप्रनतननिी व ् ाननक रलहवाशाींमा श त तक्रारी 
केल्या ेहेत, हे ही खरे ेहे काय, 
(५) असल्यास, सींनींधित यक्तीवर व अनधिकृत नाींिकाम व यवसायावर काय कारवाई केली 
वा करण्यात येत ेहे, 
(६) नसल्यास, कारवाई न करण्याचे कारणे काय ेहे ? 
  
श्री. प्रिाश महेता : (१) व (२) काींलदवली (पूवश), नरसीपाडा, हनुमान नगर, ेकुली ये ील 
सी.्ी.एस. क्रमाींक १६३ सहे क्र.१३ या २५०० चौ.मी. भूखींडापैकी १८७६ चौ.मी. के्ष्ावर िशव 
वेल्  ेअर सह.गहृ.सीं ेन े(ननयोजित) अनतक्रमण केल् याच ेननदशशनास ेले ेहे. सदर ननयोजित 
सहकारी गहृननमाशण सीं्  ते श्री.सलीम शेख हे सद् य ेहेत. 
(३) िशव वेल्  ेअर सह.गहृ.सीं्  नेे गहृननमाशण सीं्  सेािी भखूींड प्रदान करण् यानानत शासनास 
केलेली पवनींती मान् य केल् याने सदरहू सीं्  ेने महाराष र शासन व इतर याीं यापवरुध् द मा.मुींनई 
उ च न् यायालयात रर् पप्ीशन क्र.२०२६/१९९९ दाखल केली होती. सदरहू रर् याधचका 
मा.न् यायालयान े लद.०१.०८.२००० रोिी ननकाली काढून सीं्  ेची (याधचकाकत् याचंी) पवनींती 
अमान् य केली ेहे. 
(४), (५) व (६) होय, हे खरे ेहे. 
     सदर ििमनीवरील अनधिकृत नाींिकामे लद.०९.०७.१९९९, लद.२२.०६.२००४, लद.२३.०८.२०१० 
व लद.३०.१०.२०१० रोिी ननष कािसत करण् याची कायशवाही उपजिल् हाधिकारी (अनत/ननष का), 
नोरीवली या कायाशलयाकडून करण् यात ेली ेहे. 
     सदर अनतक्रमण पवरहीत भूखींडावर अनतक्रमण व अनधिकृत नाींिकामे होऊ नयेत या 
ष्ष ्ीने सुरक्षा रक्षक िेवून भूखींडा या रक्षणाची िनानदारी उपसींचालक, कक्रडा व युवक सेवा 
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याींनी सहायक सींचालक, ् पो श्स ऑ ोरर्ी ऑ  इींडडया याींना लद.२८.०७.१९९९ रोिी या प्ान े
क पवले ेहे. त् यानुसार सदर मोकळ्या भखूींडाचे सींरक्षण करण् याची िनानदारी सींचालक, 
् पो श्स ऑ ोरर्ी ऑ  इींडडया याींची ेहे. त ापप, सदरहू मोकळ्या भूखींडा या सींरक्षणानानत 
यो य ती का िी त् या प्राधिकरणाकडून घेण् यात न ेल् याने व त् यावर श्री.सिलम शेख याींचे 
अनतक्रमण ााल् यावर व उ च न् यायालयाने त् याींचा दावा  े्ा ून लावल् यावर श्री.शेख याींनी 
मा.नगर लदवाणी न् यायालयात २९५७/०३ व ८५४/०७ ेणण १५७७/०९ दाव ेदाखल केले. ता ापप, 
त् याींना ्  धगती प्रा त न ााल् याने ती अनतक्रमण े ननष कािसत करण् यात ेली. श्री.सिलम 
अब् दलु शेख हे लद.०९.०४.२०१४ रोिी मयत ााले ेहेत. सध् या िागेवर १६२२.५० चौ.मी. 
इतक् या के्ष्ावर अनतक्रमण ेढ ून ेले ेहे. 
     सदर ििमनीनानत श्री.शाहू िशवराम देसाई व इतर १ पवरुध् द सिलम अब् दलु शेख हा 
दावा क्र.६२३/२०१० मा.मुींनई उ च न् यायालयात दाखल होता. सदर दावा तद्नींतर नगर लदवाणी 
न् यायालय, लदींडोशी याीं याकड ेवगश करण् यात ेला. सदर दा यामध् ये याधचकाकत् यांन ेदावा मागे 
घेतल् यान े लद.३०.१०.२०१० रोिी दावा ननकालात काढण् यात ेला. तसेच सदर िम कतीवरील 
को श् ररिस हर याींची ननयुक् त मा.नगर लदवाणी न् यायलय, मुींनई याींचे ेदेश लद.११०३.२०१५ 
अन् वये र्दल केली ेहे. त् यामु े सदर िम कतीवरील अनतक्रमणे ननष कािसत करण् यानानत 
शासकीय अिभयोक् ता याींचे अिभप्राय मागपवण् यात ेले असनू सदर अिभप्राय प्रा त 
ााल् यानींतर पुढील कायशवाही करण् यात येईल. 

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

शासनाच् या शेती पीि िर्च योर्नसेाठी र्ममनीचे खोटे सात ारा  
ि आठ ‘अ’ तयार िरुन शासनाची फसििूि िेल् या ा त 

(२९) *  १२०४४   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शासना या शेती पीक किश योिनेसािी ििमनीचे ननाव् सातनारा व ेि ‘अ’ चे दाखले 
तयार करुन नॅंक ऑ  इींडडया नणेसे, (ता.पेण, जि.रायगड) शाखेतनू ० ्क् के  याि दराने किश 
काढून ाोनतरपाडा, (ता.पेण, जि.रायगड) ये ील काही  यक् तीींनी शासनाची व नचकेची मोठ्या 
प्रमाणात  सवणूक केल् याची तक्रार ्  ाननक सींघ्ना व नागररकाींनी माहे िानेवारी, २०१५ 
रोिी वा त् या सुमारास जिल् हाधिकारी, रायगड याीं याकड ेकेली ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल् यास, सदर प्रकरणी सींनींधिताींची चौकशी करुन कारवाई करण् याचे ेदेश 
जिल् हाधिकारी, रायगड याींनी तहिसलदार, पेण, जि.रायगड याींना लदले ेहेत, हे ही खरे ेहे 
काय, 
(३) असल् यास, उक् त प्रकरणी चौकाशी करून सींनींधिताींपवरु्ध  शासनाने कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत ेहे, 
(४) नसल् यास, पवलींनाची कारणे काय ेहेत ? 
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श्री. एिनाथराि खडस े : (१) भ्रषराचार ननमूशलन सींघ्ना, ाोनतरपाडा पवभाग, पेण याींनी    
लद. १२/१२/२०१४  या प्ान् वये जिल् हाधिकारी, रायगड याींचेकड ेअशा ेशयाची तक्रार केली 
ेहे. 
(२) जिल्हाधिकारी, रायगड याींनी लद. २०/१२/२०१४ या प्ान्वये तहिसलदार, पेण याींना 
प्रकरणी चौकशी करुन उधचत कायशवाही करण्याच ेननदेश लदले ेहेत. 
(३) व (४) प्र्तुत प्रकरणी चौकशी अींती १६ यक्तीींनी ननाव् कागदप् े सादर केल् याचे 
ेढ ून ेल्यान ेपोलीस िाणे, नागोिणे ये  े१६ यक्तीींपवरुध् द लद. ०३/०३/२०१५ रोिी तलािी 
सिा िशहू याींनी गुन्हा दाखल केलेला असून पोलीसाींमा श त पुढील तपास सुरु ेहे. 

----------------- 
 ुटी ोरी, (ता.हहांगिा, जर्.नागपूर) येथील रहदारीच्या हठिािी अिैधररत्या 

 देशीदारू ि विलायती दारूची विक्र् होत असल्या ा त 

(३०) *  १४८४६   श्री.सममर मघेे (हहांगिा) :   सन्माननीय राज् य उत् पादन शुल् ि मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नु्ीनोरी, (ता.लहींगणा, जि.नागपूर) ये ील पींचताराींककत म.औ.पव.म.ये ील चौकात 
रहदारीया लिकाणी अवैिररत्या ६ बनयरनार व १ देशीदारू व पवलायती दारूया दकुानात  
मोठ्या प्रमाणात पवक्री होत असनू त्याचा ्ास शा ेतील पवद्या ्, ये-िा करणाऱ या ग्राम्  व 
मलहलाींना होत असल्याची गींभीर नान ननदशशनास ेली, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, सदर चौकशीत मद्यपवक्रीचे दकुान त्वरीत नींद करण्याची मागणी लदनाींक ९ 
डडसेंनर, २०१४ रोिी वा त्या सुमारास लोकप्रनतननिीींनी मा. मीं्ी याींयाकड ेकेली, हे खरे ेहे 
काय, 
(३) असल्यास, सदरहू चौकातील मद्यपवक्रीचे दकुाने नींद करण्यानानत शासनान े कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत ेहे, 
(४) नसल्यास, पवलींनाची कारणे काय ेहेत ? 
 

श्री. एिनाथराि खडस े: (१) व (२) यानानत श्री.समीर मेघे, पविानसभा सद् य (लहींगणा) याींचे 
लद. ९.१२.२०१४ रोिीच ेननवेदन प्रा त ााले असून त् यामध् ये सदर नान नमूद ेहे. 
(३) चौकशीमध् ये सदर लिकाणी असलेल् या नीअर नार तसेच देशी व पवदेशी मद्या या 
अनुज्ञ ती िारकाींकडून कोणताही ननयमभींग / पवसींगती ााल् याचे ेढ ून ेलेले नाही. 
त् यामु े त् याींचेवर कोणतीही कायशवाही करण् यात ेलेली नाही. 
     मद्य पवक्रीची दकुान े नींद करण् यानानत शासन अधिसचूना लद. २५ माचश, २००८ व    
लद. १२.२.२००९ नसुार कायशपध् दती पवहीत करण् यात ेली ेहे. त् यानुसार एखाद्या गावातील 
ककीं वा प्रभागातील २५ ्क् केपेक्षा कमी नसलेल् या मलहला मतदाराींनी अ वा एकूण मतदाराींनी 
प्रभागातील मद्यपवक्रीची अनुज्ञ ती नींद करण् यानानत सींनींधित जिल् ्या या जिल् हाधिका-याींकड े
ननवेदन लदल् यास त् याीं याकडून सींनींधित गावात ककीं वा प्रभागात दारुनींदी करण् यानानत पुढील 
कायशवाही करण् यात येते. सदर तरतूदीनुसार कोणतेही ननवेदन प्रा त ाालेले नाही. 
(४) प्रश् न उद्भ ावत  नाही. 

----------------- 
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खेड तालुक्याला (जर्.रत्नाधगरी) चक्र्िादळाचा तडाखा  सून  
सािचर्रनि मालमत्तेच ेनुिसान झाल्या ा त 

  

(३१) *  ६२२०   श्री.भा्िर र्ाधि (गुहागर), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.जर्तेंद्र आव् हाड 
(मुांरा ा िळिा) :   सन्माननीय पनुिचसन ि मदत िायच मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) खेड तालुक्याला (जि.रत्नाधगरी) माहे म,े िून, ऑग्् व ऑक््ोनर, २०१४ या का ात 
चक्रीवाद ाचा तडाखा नसला, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, या वाद ात ७१५ िणाींया घराींचे अींशत: ३ घराींच ेपूणशत: २९ गोिे, १५ शा ा 
व ८ सावशिननक मालमत्ता याींच े िम ून ८,२०,१६९/- रुपयाींच ेनुकसान ााले, हे ही खरे ेहे 
काय, 
(३) असल्यास, नुकसानग्र्ताींना भरपाई त्वरीत देण्यानानत शासनाने कोणती कायशवाही केली 
वा करण्यात येत ेहे, 
(४) नसल्यास, पवलींनाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) नाही, हवामान खाते कुलाना याींच ेअहवालानसुार चक्रीवाद ाची 
नद द नाही. 
(२) लदनाींक ४, ६ व ७ म,े २०१४ ेणण लद. १६.१०.२०१४ रोिी वाद  ााले होते. या 
वाद ामध् ये एकूण ७१५ िणाींचे अींशतः घरे, ३ घरे पूणशतः २९ गोिे अींशतः १५ शासकीस शा ा 
व ८ सावशिननक मालमत् तेचे नुकसान ााले ेहे. 
(३) नैसधगशक ेपत् ती या नुकसान भरपाई ननकषानसुार पा् ेपदग्र् ताींना ेध शक मदतीच े
वा्प शासन ् तरावरुन प्रा त अनुदानातून करण् यात ेले ेहे. 
(४) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 

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

श्रीगोंदा तालुक्यातील शेतिरी अनदुानापासून िांधचत असल्या ा त 
  

(३२) *  १११७५   श्री.राहुल र्गताप (श्रीगोंदा), श्री.जर्तेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा), श्री.अिधूत 
तटिरे (श्रीिधचन) :   सन्माननीय पुनिचसन ि मदत िायच मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) श्रीगद दा तालुक्यातील सन २०१२-२०१३ या रब्नी हींगामात ननसगाशया प्रकोपामु े समुारे ९९ 
हिार ८१८ शतेकऱयाींच ेनकुसान होऊन यासािी शासनान े ४६ को्ी ८८ हिार रुपये अनुदान 
मींिूर केले होत,े त्यापैकी ३६ को्ी रुपयाींचे अनुदान शेतकऱयाींया नचक खात्यावर िमा 
करण्यात ेले, त्यापैकी १५ हिार शेतकरी अनुदानापासून वींधचत रालहले ेहेत, हे खरे ेहे 
काय, 
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(२) असल्यास, १५ हिार शेतकऱयाींना सन २०१२-२०१३ या रब्नी हींगामातील सुमारे ८ को्ी 
रुपयाींया पपकाींची नुकसान भरपाई अद्यापही देण्यात ेली नाही, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास, या शेतकऱयाींना नकुसान भरपाई देण्यानानत शासनाने कोणती कायशवाही केली 
वा करण्यात येत ेहे 
(४) नसल्यास, पवलींनाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) हे अींशतः खरे ेहे. 
(२) व (३) हे खरे ेहे. 
     ननिी उपलब् ि करुन देण् यात येत ेहे. 
(४) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
  
राज् याच् या सीमेिरील चांद्रपूर जर्ल् हयातील १२ गािाांच् या सीमािादािर तोडगा िाढण् या ा त 

  

(३३) *  १४६००   श्री.सुरनल मशांदे (िरळी), अॅड.सांर्य धोटे (रार्ूरा), श्री.मभमराि धोंड े
(आष्ट्टी) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज् या या सीमेवरील चींद्रपूर जिल् हयातील १२ गावाींची मालकी महाराष राकड े की 
ेींध्रप्रदेशकड ेहा वाद मागील २५ वषांपासून प्रलींबनत ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) तसचे, महाराषर व तेलींगणा राज्य िसमेवरील असलेल्या चींद्रपूर जिल््यातील जिवती 
तालुक्यातील १४ गावाींनानतचा सुपप्रम को्ाशन े लदनाींक १७ िुल,ै १९९७ रोिी लदलेल्या 
ेदेशनुसार तहसील जिवती मध्ये समापवष् केले ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास, िसमावत् भागातील जिवती तहसील मिील ८४ गावाचा महसलु रेकवडश उपलब्ि 
असून सवपोरय न्यायालयाच ेेदेशनुसार तहसील जिवती मध्ये समापवष् १४ गावाचा महसूल 
रेकवडश उपलब्ि नाही, हे ही खरे ेहे काय, 
(४) असल्यास, शासनाने उक्त प्रश्नाींसींदभाशत तोडगा काढण्यासािी कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत ेहे, 
(५) नसल्यास, पवलींनाची कारणे काय ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) ते (५) चींद्रपुर जिल््यातील जिवती तालुक्यातील प्रश्नािीन 
गाींवावरील मालकी सींदभाशत तत्कालीन ेींध्रप्रदेश व महाराषर राज्यामिील सीमावादानानत 
ेींध्रप्रदेश शासनान े हैद्रानाद उच न्यायलयात याधचका दाखल केली होती व त्यात सदर 
गावात महाराषर शासनान ेह्तके्षप न करण्याच ेअींतररम ेदेश सदर न्यायलयाने लदले होत.े 
मा् सदर ेदेशापवरुध्द महाराषर शासनाने मा.सवपोरच न्यायलयात दाखल केलेल्या पवशेष 
अनुमती याधचकेत मा.सवपोरच न्यायलयाने हैद्रानाद उच न्यायालयाया ेदेशास ् धगती 
देवून याधचका ३ मलहन्याींया ेत ननकाली काढण्याचे ननदेश हैद्रानाद उच न्यायालयास लदले 
होते. त ापप तत्कालीन ेींध्रप्रदेश शासनान े प्रश्नािीन गावाींवरील मालकी सींदभाशत हैद्रानाद 
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उच न्यायालयात दाखल केलेली याधचका मागे घेतलेली असल्याने या गावाींवरील महाराषर 
शासनाची मालकी अनाधित ेहे. सदर गावाींना महसूली गावाचा दिाश देण्यात ेलेला ेहे. 
सदर गावातील नागररकाींया नावाींचा समावेश महाराषर राज्याया मतदार याद्या व िनगणना 
यादीत ेहे. सदर गावाींमध्ये राज्य शासनाया पवपवि कल्याणकारी योिना कायशरत ेहेत. 
     तेलींगणा व महाराषर राज्याींया िसमेवरील १४ गावाींचा भूिम अिभलेख तयार करण्याया 
ष्ष्ीने पवशेष नान यहणून िमीन मोिणी करण्यानानतचा प्र्ताव िमानींदी ेयुक्त, पुणे 
याींनी लदनाींक ०३  ेब्रुवारी, २०१४ अन्वये शासनास सादर केला होता. सदर प्र्तावामिील 
्ु्ीींची पुतशता करुन  ेरसादर करण्यानानत िमानींदी ेयुक्त याींना लदनाींक १६.१०.२०१४ या 
शासनाया प्ान्वये क पवण्यात ेले होते. त्यानुषींगान े पूतशता करुन प्र् ताव िमानींदी 
ेयुक् ताीं या लदनाींक २०.०१.२०१५ या प्ान्वये शासनास प्रात ाालेला ेहे. सदर प्र्तावाची 
ाननी शासन्तरावर सुरु ेहे. 

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

अचलपूर तालुिा ि धारिी शहरासह (जर्.अमरािती) तसचे ठािे जर्ल््यातील  
मुांरा ा खाडीतनू रेतीची चोरी होत असल्या ा त 

  

(३४) *  ६१०७   श्री.हदलीप िळसे-पाटील (आां ेगाि), श्री.हनुमांत डोळस (माळमशरस), श्री.राहुल 
र्गताप (श्रीगोंदा), श्री.जर्तेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा), श्री.भा्िर र्ाधि (गुहागर), श्री.अिधूत 
तटिरे (श्रीिधचन), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.हदलीप सोपल ( ाशी), श्री.हसन मुश्रीफ 
(िागल), श्री.पाांडुरांग  रोरा (शहापरू), श्री.रुपेश म् हात्र े(मभिांडी पूिच), श्री.किसन िथोरे (मुर ाड), 
प्रा.विरेंद्र र्गताप (धामिगाि रेल्िे), अॅड.यशोमती ठािूर (सोनाििे) (रतिसा), श्री.अर्य 
चौधरी (मशिडी), श्री.सुरेश लाड (िर्चत) :   सन्माननीय महसलू मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) अचलपूर तालुका व िारणी शहरासह (जि.अमरावती) सींपूणश तालुक् यात अधिकाऱयाींया 
सींगनमताने शासकीय गौण खननिाची चोरी होत असून िारणी तालुक् यातील तापी, गडगा, 
िसपना ेणण डवाल इत् यादी लिकाणया नदीपा्ातनू प्रनतनींधित के्ष्ातून रेतीची चोरी होत 
असल्याच े व जिल् हा पररषद शा े या (ता.िारणी,जि.अमरावती) ेवारात रेतीची सािवणूक 
केली िात असल् याचे माहे िानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्या सुमारास ननदशशनास ेले, हे खरे 
ेहे काय, 
(२) तसेच िाणे जिल््यातील मुींब्रा खाडीतून रेतीची खुलेेम चोरी होत असून िाणे 
जिल् ्यातील नेकायदेशीर रेती उपसा  ाींनपवण् यासािी ् वतीं्पणे सक्षम यीं्णा उभी करण् यासािी 
्  ाननक प्रशासनाने सन २०१४ मध् ये शासनाकड ेसादर केलेल् या प्र् तावावर अद्याप ननणशय 
घेण् यात ेलेला नसल्याच ेमाहे डडसेंनर,२०१४ मध्ये ननदशशनास ेले, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) तसचे, राज्यात वा ू उपशानानतच े नारकोड पध्दतीच े सुिाररत िोरण माहे माचश, २०१३ 
पासून लागू करण्यात ेले ेहे असून त्यातूनही प वा्ा काढण्यात ेलेल्या ेहेत, हे ही 
खरे ेहे काय, 
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(४) असल् यास, उक् त प्रकरणी चौकशी केलेली ेहे काय, असल्यास, चौकशीत काय ेढ ून 
ेले व त् यानुसार वा ूमाक या व सींनींधित अधिकारी याींयापवरुध्द कारवाई करण्यानानत तसचे 
नेकायदेशीर रेती उपसा  ाींनपवण्यानानत प्रश्न भाग २ व ३ या अनुषींगाने शासनाने कोणती 
कायशवाही केली वा करण् यात येत ेहे, 
(५) नसल् यास, पवलींनाची कारणे काय ेहेत ? 

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) अचलपूर व िारणी तालुक् यात गौण खननिा या अवैि उत् खनन 
व वाहतुकीची काही प्रकरणे ष्ष ्ोत् पत् तीस ेली ेहेत, ही व् तुज् ती ेहे. त ापप,  
अधिकाऱ याीं या सींगनमतान े गौण खननिाींची चोरी होत असल् याचे व जिल् हा पररषद शा ा 
िारणी या ेवारात िानेवारी २०१५  या दरय यान रेतीची सािवणूक केली असल् याचे 
ननदशशनास ेले नाही. 
     गौण खननिाच े अवैि उत् खनन व वाहतूकीवर प्रनतनींि घालण् यासािी गिीत करण् यात 
ेलेल् या भरारी प काींद्वारे सन २०१४-२०१५ मध् ये िारणी तालकु् यात ५४ प्रकरणात रुपये 
४,२३,४७५/- इतका दींड व अचलपूर तालुक् यात १८७ प्रकरणात रुपये २४,५५,२३२/- इतका दींड 
वसूल करण् यात ेला ेहे. 
(२) अशा प्रकारचा प्र् ताव ्  ाननक प्रशासनाकडून शासनास प्रा त ाालेला नाही. 
(३) व (४) असे ननदशशनास ेलेले नसल् याने चौकशीचा प्रश् न उद्भ ावत नाही. त ापप वा ू या 
अवैि उत् खनन व वाहतुकीस े ा घालण् यासािी ेिुननक तीं्ज्ञाना या माध् यमातून ् माट्स 
(Sand Mining Approval And Tracking System)  प्रणाली राज् यात सन २०१४-२०१५ 
पासून लागू करण् यात ेली ेहे. 
(५) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 

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

शेगाांि (जर्. लुढािा) येथील एन.ए.लेआऊट मधील २४ प् लॉट विक्र् होण्यासाठी सुधारीत  
आदेश िाढून उपविभाधगय अधधिारी याांनी िेलेला गैरव्यिहार  

(३५) *  १५०४२   डॉ.सांर्य रायमुलिर (मेहिर), डॉ.शमशिाांत खेडिेर (मसांदखेड रार्ा) :   
सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शेगाींव (जि.नुलढाणा) ये ील एन.ए.लेेऊ् मिील २४  लव् के्ष्   मोिे असल् यामु े 
त् याची पवक्री होत नसल् याने यासािी सिुाररत ेदेश काढून तत् कालीन उपपवभागीय अधिकारी, 
श्री.मोहड याींनी मोठ्या प्रमाणात गैर यवहार केल् याचे लदनाींक २  ेब्रुवारी, २०१५ रोिी वा त् या 
सुमारास ननदशशनास ेले ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल् यास, या प्रकरणी चौकशी केली ेहे काय, चौकशीत काय ेढ ून ेले व 
त् यानुषींगान ेपुढे कोणती कारवाई केली ेहे, 
(३) या प्रकरणाची अद्यापी चौकशी केली नसल् यास, होणा-या पवलींनाची कारणे काय ेहेत व 
यानानतची सद्यज् ती काय ेहे  ? 
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श्री. एिनाथराि खडस े : (१), (२) व (३) मौि े शेगाींव, जि. नलुढाणा ये ील स.नीं. ३९३/२ 
मिील २.०२ हे ेर. शेतिमीन उपपवभागीय अधिकारी, खामगाव याीं या लद.६/२/१९८५  या 
ेदेशानुसार अकृपषक करण् यात ेली होती. सदर ििमनी या भूखींडाचे मालकाींनी सुिारीत 
अकृपषक ेदेश िम ण् याची पवनींती केली होती. त् यानुसार लद.१२/७/२००३ रोिी उपपवभागीय 
अधिकारी, खामगाव याींनी सिुारीत ेदेश पारीत केला व त् यात पूव् या ेदेशाप्रमाण े
अिभन् यासातील राखून िेवलेल् या खुल् या िागेतही  लव् पाडण् यात ेले. यानानत लद.७/५/२०१२ 
रोिी तालुका भ्रष ्ाचार ननमुशलन सिमती, शेगाींव याीं याकड े तक्रार प्रा त ााली ेहे. तसेच 
लद.३/२/२०१५  या ्  ाननक वतशमानप्ामध् ये नातमी प्रिसध् द ााली ेहे. 
     या सींदभाशत प्रा त तक्रारी या अनुषींगाने सींनींधित न् तीचा शोि घेण् यात ेला असता 
सदर प्रकरण कायाशलयीन अिभलेखात उपलब् ि होत नसल् यान े पोिलस ननरीक्षक, पोिलस 
् ्ेशन, (खामगाव शहर), खामगाव याींचकेड ेतक्रार दाखल करण् यात ेली ेहे. 
     प्र् तुत प्रकरणी चौकशी करण् यानानत व सींनींधितावर िनानदारी ननजश्चत करुन शासनास 
अहवाल सादर करण् यानानत जिल् हाधिकारी, नुलढाणा याींना क पवण् यात ेले ेहे. 

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

नागपूर येथील िसांतराि ना ि राज् य िृषी वि् तार व् यि् थापन प्रमशक्षि  
(िनामती) सां् थचेा रनधी पुण् याच् या िृषी आयुक् तालयातील दालनाच् या 

 नुतनीिरिासाठी खचच िरण् यात आल्या ा त 

(३६) *  १४२४६   श्री.विर्य िडटे्टीिार (रा म्हपूरी) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  
(१) नागपूर ये ील वसींतराव नाईक राज् य कृषी पव् तार  यव्  ापन प्रिशक्षण (वनामती) 
सीं्  ेला पव् तार व प्रिशक्षण पव् तार सुपविेसािी कें द्रापासनू ५० लाख रुपयाींचा ननिी प्रा त 
ााला असताींना मा् पुण् या या कृषी ेयकु् तालयातील दालना या नुतनीकरणासािी खचश 
करण् यात ेल् याची  मालहती लदनाींक १०  ेब्रुवारी, २०१५ रोिी वा त्या सुमारास ननदशशनास 
ेले, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल् यास, ५० लाख रुपये ननिी हा एकाच लदवसात खचश करण् यात ेला, हे ही खरे ेहे 
काय, 
(३) असल् यास, या प्रकरणाची चौकशी करण् यात ेलेली ेहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीअींती सींनींधिताींवर शासनान े कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
ेहे, 
(५) नसल् यास, पवलींनाची कारणे काय ेहेत ? 

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) नाही. 
     सन २०१०-११ मध् ये राज् या या कृपष पव् तार कायशक्रमाींना पव् तार पवषयक 
सुिारणाकररता सहाय्य (ेत् मा) या कें द्र पुर् कृत योिने या कृती ेराखड्यामध् ये रु. ५० 
लाख रक् कम इमारती दरुु् ती व नूतनीकरण या नानीकररता मींिूर होती व त् याप्रमाणे खचश 
करण् यात ेली ेहे. 
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(२) नाही. 
     कामाींच ेएकीं दरीत देयके साीं.नाीं.पव. पुणे याींनी लद. ३.८.२०११ रोिी देण् यात ेले. 
(३), (४) व (५) चालू वषाशचा (सन २०११-१२) ेराखडा मींिूर होईपयतं मागील वषाशचा (सन 
२०१०-११) चा िशल् लक ननिी पवपवि कायशक्रमासािी उपयोगात ेणण् यानानत कें द्र शासनाच े
ननदेश होते. त् यानुसार सन २०१०-११  या अखच्त ननिी रु. ४९.७४ लक्ष सन २०११-१२ मध् ये 
वापरण् यात ेला असून ेत् मा या योिनेचे कृपष सींचालक (पव.व.प्र.) हे राज् य् तरावर नोडल 
अधिकारी असल् यामु े राज् यातील ेत् मा योिना रानपवण् यासािी पुणे ये ील प्रिशक्षण हवल, 
नूतनीकरण व इतर अनुषींधगक कामासािी सावशिननक नाींिकाम पवभागा या कायशप्रणालीनुसार 
सदरचा खचश करण् यात ेला ेहे, त् याम ेु चौकशीचा प्रश् न उद्भ ावत  नाही. 

----------------- 
विशेष पॅिेर् अांतगचत गा  िाटपात झालेला गैरव्यिहार 

(३७) *  १४२५५   श्री.वििास िुां भारे (नागपूर मध्य) :   सन्माननीय पशसुांिधचन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पवदभाशतील शेतकरी ेत् महत् या करीत असल् यान े त् याींना ेत् महत् येपासून परावतृ् त 
करण् याकररता पवशेष पाकेि अींतगशत गाई वा्प करण् यात ेल् या होत् या, परींतु या वा्पात 
प्रचींड गैरयवहार ााला असून अकोला जिल् ्यातील या गैरयवहाराची चौकशी गेल् या ७ 
वषाशपासून करण् यात ेली नाही, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल् यास, उक् त गाई वा्प प्रकरणी ाालेल् या गैर यवहाराची गेल् या ७ वषाशपासून चौकशी 
न करण् याची कारणे काय ेहेत, 
(३) असल् यास, उक् त प्रकरणी तातडीन े चौकशी करुन सदरहू प्रकरणी दोषीींवर कारवाई 
करण् यानानत शासनान ेकाय कारवाई केली वा करणार ेहे, 
(४) नसल् यास, पवलींनाची कारणे काय ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) उक् त गाई वा्प प्रकरणी चौकशी करण् यात ेलेली असुन, चौकशी सिमती या 
ननष कषाशप्रमाणे पवशेष पाकेि अींतगशत गाई वा्पात गैर यवहार ााला नसल् याच,े ेढ ून ेले 
ेहे. 
(४) नानत प्रश् न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
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नैसधगचि आपत्तीमुळे होिाऱया अपघातात मतृ्युमखुी पडिाऱया शेतिऱयाांच्या  
िुटुां ाला शासनाने शतेिरी अपघात विमा सुरु िरण्या ा त 

  

(३८) *  ६२२८   श्री.भा्िर र्ाधि (गुहागर), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.हसन मुश्रीफ 
(िागल), श्री.जर्तेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा), श्री. ा ुराि पाचिे (मशरुर) :   सन्माननीय िृषी 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नैसधगशक ेपत्तीम ेु होणाऱया अपघातात मतृ्यमुुखी पडणाऱया शेतकऱयाींया कु्ुींनाला 
ेिार िम ावा या हेतूने शासनान ेशेतकरी अपघात पवमा सुरु केला ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील १ को्ी ६३ लाख ९८ हिार ९३५ शेतकऱयाींना पवमा सींरक्षण 
िम णार ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास, या योिनेत शेतक-याींना  क्त अपघाती मतृ्यु ााल्यानींतरच लाभ लदला िातो, 
हे ही खरे ेहे काय, 
(४) असल्यास, पवमा योिनेया िाचक अ्ीमु े (उदा. ्   पींचनामा, शवपवेदन दाखला, 
वारस तपास ेलद नानीींया पूतशतेसािी लागणारा वे ) प्र्ताव सादर केल्यानींतर तो मींिूर 
होईपयतं मुदत सींपून िाते व शेतकरी कु्ुींनाींना लाभ िम त नाही, हे ही खरे ेहे काय, 
(५) असल्यास, पवमा कीं पनीला शासनाकडून मोठ्या प्रमाणात हता देऊनही शतेकऱयाींना 
पवययाचा लाभ देताींना अडवणुक केली िात,े हे ही खरे ेहे काय, 
(६) असल्यास, या िाचक अ्ी िशध ल करण्यासींदभाशत व पवमा कीं पन्याींया अडवणूकीनानत 
शासनाने काय कायशवाही केली वा करण्यात येत ेहे, 
(७) नसल्यास, पवलींनाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) अपघातात मतृ् युमुखी पडणाऱ या शतेकऱ याीं या कु्ुींनाला ेिार 
िम ावा या हेतूने शासनाने शेतकरी अपघात पवमा योिना सुरु केलेली ेहे हे खरे ेहे. 
(२) या योिनअेींतगशत राज् यातील १ को्ी ३६ लाख ९८ हिार ९६५ खातेदार  शेतकऱ याींना पवमा 
सींरक्षण देण् यात ेलेले ेहे. 
(३) या योिनेअींतगशत पुढील कारणाींमु े मतृ् यु अ वा अपींगत् व ेल् यास शेतकऱ याला पवमा 
अ वा त् या या कु्ूींनाला सींरषितक्षत रक् कम देण् यात येत.े 
१) र् ता / रेल् वे अपघात, २) पाण् यात नुडून मतृ् य,ु ३) िींतूनाशके हाता ताींना अ वा अन् य 
कारणाम ेु पवषनािा, ४) पविेचा िक् का नसल् यामु े ाालेला अपघात, ५) वीि पडून मतृ् य,ु ६) 
खून, ७) उींचावरुन पडून ाालेला अपघात, ८) सपशदींश व पवींचूदींश, ९) नक्षलवाद्याींकडून 
ाालेल् या हत् या, १०) िनावराीं या खाल् याम ेु/चावण् यामु े िखमी/मतृ् यु, ११) दींगल, १२) अन् य 
कोणतेही अपघात 
(४) हे खरे नाही. 
    पवमा प्र् ताव पवलहत कागदप्ाींसह योिने या कालाविीत किीही प्रा त ााला तरी तो 
पवचारात घेण ेतसेच अखेर या लदवसात ाालेल् या अपघाताींसािी योिने या चाल ूवषाशचा मींिूर 
कालाविी सींपल् याींनतर ९० लदवसाींपयतं तालकुा कृपष अधिका-याींकड े प्रा त ाालेले प्र् ताव 
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ज्वकारणे पवमा कीं पनीवर नींिनकारक करण् यात ेलेले ेहे. िशवाय सम शनीय कारणाींसह ९० 
लदवसानींतर प्रा त होणारे पवमा प्र् ताव सुध् दा ज्वकारणे पवमा कीं पनीवर नींिनकारक करण् यात 
ेलेले ेहे. 
(५) हे खरे नाही. 
(६) शासनाने पवलहत केलेल् या अ्ी व शतंची पूतशता करुन अपघातग्र् त शेतक-याला अ वा 
त् या या कु्ूींबनयाींना वािवी नकुसान भरपाई िम ावी य हणून शासनाने पवमा सल् लागार 
कीं पन् याींची ननयुक् ती केलेली ेहे. पवमा कीं पन् याींसींदभाशत काही तक्रारी प्रा त ााल् यास शासन 
यीं्णेमा श त त् याची त् वरेने दखल घेतली िात.े 
(७) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 

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

अहमदनगर जर्ल् ्यातील श्रीगोंदा तालुक् यात डामळां ाच् या  ागाांिर तले् या  
रोगाचा प्रादभुाचि झाल् यामुळे शेतिऱ याांचे झालेले नुिसान 

  

(३९) *  १११७८   श्री.राहुल र्गताप (श्रीगोंदा), श्री.जर्तेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा), श्री.अिधूत 
तटिरे (श्रीिधचन) :   सन्माननीय फलोत् पादन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अहमदनगर जिल््यातील श्रीगद दा तालुक्यातील घो्वी, पारगाव व ेढ गाव या भागातील 
शेतकऱयाींनी सुमारे १७०० हेक््र के्ष्ावर डाि ींनाया नागा उभारल्या, हे खरे ेहे काय, 
(२) या डाि ींनाया नागाींवर तेल्या रोगाचा प्रादभुाशव ााल्याम ेु ते ील शेतकऱयाींनी सुमारे १५० 
एकराहून अधिक के्ष्ातील डाि ींनाची ााड े राक््रया सहाय्यान े माहे डडसेंनर, २०१४ मध्ये 
काढून ्ाकले ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) या डाि ींन नागाींसािी शेतकऱयाींनी एकरी लाखो रुपये खचश करुन नागा िगपवल्या, परींतु 
तेल्या रोगाींचा प्रादभुाशव ााल्यान ेशेतकऱयाचे लाखो रुपयाींचे नुकसान ााले ेहे, हे ही खरे ेहे 
काय, 
(४) असल्यास, यासींदभाशत चौकशी करुन शेतकऱयाींना ेध शक मदत देण्यानानत शासनान े
कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत ेहे, 
(५) नसल्यास, पवलींनाची कारणे काय ेहेत  ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२) व (३) हे अींशतः खरे ेहे. 
(४) डा ीींनावरील तलेक् डाग, मर रोग यासींदभाशत  लोत् पादन पपकाींवरील ककडरोग स हेक्षण, 
सल् ला व  यव्  ापन प्रकल् प अींतगशत डा ीींन पपकावरील तेलक् डागाचा प्रादभुाशव ेध शक 
नुकसान सींकेत पात ी या वर (Economic Thr/eshold level ) असल् यास सदर रोगाच े
ननयीं्णाकरीता ५० ्क् के अनुदानावर औषि पुरविा करण् यात येतो. 
     डा ीींन पपक  यव्  ापन यानानत कृषी पवभागामा श त कायशशा ेच े वे ोवे ी ेयोिन 
करण् यात येऊन शेतक-याींना मागशदशशन करण् यात येत ेहे. ज् या शेतक-याींनी नागा काढून 
्ाकलेल् या ेहेत, अशा शेतक-याींना महात् मा गाींिी राष रीय ग्रामीण रोिगार हमी योिना 



34 

अ वा रोिगार हमी योिना या   नाग योिनेअींतगशत न याने लागवड करण् यासािी प्रािान् य 
देण् यात येत.े 
(५) प्रश् न उद्भ ावत  नाही. 

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

चांद्रपूर जर्ल् ्यातील मलू तालुक् यातील र्ममन रनिासी प्रयोर्नासाठी  
अिृवषि िरण् याच् या आदेश पाररत िेला असल् या ा त 

  

(४०) *  १४२४८   श्री.विर्य िडटे्टीिार (रा म्हपूरी) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रपूर जिल् ्यातील मूल तालकु् याअींतगशत होणाऱ या मौिा ेकापूर ये ील ग् नींनर ३५ चे 
तलाव असून या तलावा या माध् यमातून शेकडो शेत ििमनीच ेिसींचन होत ेहे असे असताींना 
सुध् दा तत् कालीन उपपवभागीय अधिकारी (महसूल) मूल याींनी सेवाननवतृ् त  हाय या काही 
तासापूव् लदनाींक ३१ िुल,ै २०१४ रोिी श्री.जिवन भेय्यािी कोतमवार, रा.मूल याींना ननवासी 
प्रयोिनासािी अकृपषक करण् याचा ेदेश पाररत केला असल् याच ेलदनाींक १०  ेब्रुवारी, २०१५ 
 या सुमारास ननदशशनास ेले ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल् यास, ेकापूर या नागररकाींनी मालहती अधिकारात लदनाींक २० डडसेंनर, २०१४ रोिी 
लदलेल् या मालहती या कागदप्ामध् ये असा ेदेश पाररत ाालेला नाही असे य ह्ले ेहे, हे ही 
खरे ेहे काय, 
(३) असल् यास, भुमाक याीं या सींगनमताने उपपवभागीय अधिकाऱ याने लदनाींक ३१ िुल,ै २०१४ 
पाररत केलेले ेदेश हा वैि की अवैि ेहे यानानत राज् य शासनाने चौकशी केली ेहे काय, 
(४) असल् यास, चौकशीत काय ेढ ून ेले, त्यानुसार सींनींधिताींवर कोणती कायशवाही  
करण् यात ेलेली ेहे वा करण् यात येत ेहे, 
(५) नसल् यास, यानानत होत असलेल् या, पवलींनाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडस े : (१) (२) (३) (४) व (५) मौिा ेकापरू ता.मूल जि.चींद्रपूर ये ील 
स हे क्र. ३५ ेरािी २.३६ हे ेर ही िमीन श्री. जिवन भैय्यािी कद तमवार याीं या मालकीची 
असून, त् याींनी सदर िमीनीस ननवासी वापरासािी अकृपषक परवानगीकरीता लद. १९.०६.२०१४ 
रोिी अिश लदलेला होता.  
     सदर प्रकरणी अकृपषक परवानगी देण् यासींनींिी ेदेश कायाशलयीन अिभलेखात उपलब् ि 
नसल् याने उपरोक् त िमीन अकृपषक करण् यानानत ेदेश ाालेला नसून, ेदेश उपलब् ि 
नसल् याचे िन मालहती अधिकारी त ा नायन तहिसलदार, मूल याींनी मालहती या अधिकारात 
प्रा त ाालेल् या एका अिाश या अनुषींगाने सींनधित अिशदारास लद.२०.१२.२०१४ रोिी क पवले 
होते. 
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      त ापप उक् त िमीनीस अकृपषक परवानगी देण् यासींदभाशत त् याींना िम ालेल् या        
लद. ३१.०७.२०१४  या ेदेशाची ायाप्रत श्री.कद तमवार याींनी लद. ३०.०१.२०१५  या अिाशसोनत 
िोडून, सदर ेदेश खो्े ेहेत का याची शहाननशा करण् याची पवनींती उपपवभागीय अधिकारी 
मूल याींना केली ेहे. सदर प्रकरणी उक् त ेदेशा या सत् य-असत् यनानत सखोल चौकशी करुन 
अहवाल सादर करण् यानानतच े ेदेश जिल् हाधिकारी, चींद्रपूर याींनी लद. ११.०३.२०१५  या 
प्ान् वये अ पर जिल् हाधिकारी, चींद्रपूर याींना लदले ेहेत. 

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

महाराष्ट्र विधानसभा 
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