
महाराष्ट्र विधानसभा 
दसुरे अधधिेशन, २०१५ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

सोमिार, ददनाांि १३ जुलै, २०१५ / आषाढ २२, १९३७ ( शिे ) 
  
(१) महसलू, पूनिवसन ि मदत िायव, भूिां प 

पुनिवसन, अल्पसांखयाांि वििास आणि 
औिाफ, िृषी आणि फलोत्पादन, पशुसांिधवन, 
दगु् धवििास ि मत् ् यव् यिसाय, राज्य 
उत्पादन शुल्ि मांत्री 

 

याांच ेप्रभारी विभाग 

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

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

प्रश्नाांची एिूि सांखया - ७६ 
------------------------------- 

  
नाशशि जजल् ्यातील नाांदगाि तालुा यात ानाम ितन ि शत् या  
जशमनीांबाबत अधधिार नसताना तहसीलदार याांनी जशमनीां या 

 खरेदी-विक्रीला अनुमती ददल्याबाबत 

(१) *  २५१८९   श्रीमती मोननिा राजळे (शेिगाांि - पाथर्डी), श्री.रुपेश म् हात्रे (शभिांर्डी 
पूिव), श्री.विजय औ ी (पारनेर), श्री.सांदीपानराि भुमरे (पैठि), श्री.अतुल सािे 
(औरांगाबाद पूिव), श्री.राजाभाऊ (पराग) िाजे (शसन्नर), श्री.सांजय पोतनीस (िशलना), 
श्री.प्रशाांत बांब (गांगापूर) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) नाशिक जिल् ्यातील नाींागात तालु यात ानाम ततन त ित् या िशमनीींबाबत 
अधिकार नसतानाही तहसीलााराींनी स् ततच या अधिकारात सुमारे ५०० एकर िमीन 
खरेाी-वतक्रीची अनुमती खािगी व् य ती त बाींिकाम व् यातसाकयकाींना लाल्याचे माहे 
मे, २०१५ मध् ये ता याया ारयायान कनािानास ेले ेहे, हे खरे ेहे काय, 
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(२) असल् यास, तहसीलाार याींनी वतभागीय ेयु ताीं या अधिकारात हस् तक्षेेप करुन 
िासनाच ेसुमारे सव् तातीन को्ी रुपयाींच े नुकसान केल् याचहेी कनािानास ेले ेहे,    
हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल् यास, उ त ्रककरीी चककिी कर् यात ेली ेहे काय, 
(४) असल् यास, चककिीच ेकनष कर्षा काय ेहेत त या यानुसार तहसीलाार त ातर ाोर्षी 
असीाऱ्या अधिका-याींतर कोीती कारताई कर् यात ेली ेहे ता येत ेहे, 
(५) नसल् यास, वतलींबाची कारीे काय ेहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खर्डसे : (१), (२), (३) त (४) ्रकश्नाधित ्रककरीी अपर 
जिल्हाधिकारी, मालेगाींत याींनी केलेल् या चककिीत तहशसलाार नाींागात याींनी 
अधिकारबा्यररयाया काही ्रककरीात नतीन ितीया भोगत्ााार तगा-२ या 
िेतिमीनीींया खरेाी-वतक्रीस परतानगी लाल्याच े कनािानास ेले ेहे. चककिीतील 
कनषकर्षााया ेिारे अपर जिल्हाधिकारी, मालेगाींत याींनी सींबींधित िमीनी सरकार 
िमा कर्याबाबत ेाेि पाररत केले ेहेत. तसेच या ्रककरीािी सींबींिीत श्री.सुााम 
महािन, तयाकालीन तहशसलाार, नाींागाींत जि.नाशिक, सध् या कनयुती तहशसलाार, 
सुरगाीा, जि.नाशिक याींना महाराषर नागरी सेता (शिस्त त अवपल) कनयम १९७९ 
या कनयम ४(१)(अ) नुसार, िासन ेाेि ला.०७/०७/२०१५ अन्तये कनलींबबत कर्यात 
ेले असून, यायाींया वतरुध्ा महाराषर नागरी सेता (शिस्त त अवपल) कनयम १९७९ 
अन्तये वतभागीय चककिी ्रकस्तावतत कर्यात येत ेहे. या ्रककरीािी सींबींधित अन्य 
अधिकारी/कमाचारी याींची ाेखखल िबाबाारी कनजश्चत कर्याबाबत कायाताही सुरु ेहे. 
(५) ्रकश्न उद् ातत नाही. 

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

अिोला जजल्हयामध्ये बबयािे ि वपि िाढ सांजीििे  
याांची होत असलेली विना परिाना विक्री 

(२) *  २१४०८   श्री.गोिधवन शमाव (अिोला पजश्चम), र्डॉ.सांजय िु े (जळगाि 
जामोद), श्री.सुधािर देशमुख (नागपूर पजश्चम) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अकोला जिल्हयामध्ये वतना परताना बबयाीे त वपक ताढ सींिीतके वतक्रीला 
ेल्याच ेमाहे एव्रकल, २०१५ या िेत्या ेठतडयात कनािानास ेले, हे खरे ेहे 
काय, 
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(२) असल्यास, वतना परताना बबयाीे वतक्रीकड ेिासनाच ेअधिकारी ालुाक्षे करतात, हे 
ही खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चककिी केली ेहे काय, 
(४) चककिीअींती वतना परताना बबयाीे वतक्री करीाऱ्याींतर त तपासीी न करीाऱ्या 
अधिकाऱ्याींतर कारताई कर्याबाबत िासनाने काय कायाताही केली ता कर्यात येत 
ेहे, 
(५) नसल्यास, वतलींबाची कारीे काय ेहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खर्डसे : (१) हे खरे नाही. 
(२) ्रकश्न उद् ातत नाही. 
(३) ्रकश्न उद् ातत नाही. 
(४) ्रकश्न उद् ातत नाही. 
(५) ्रकश्न उद् ातत नाही. 

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

िाळसे (ता. मालिि, जज.शसांधुदगूव), मौजे दादर (ता.पेि, जज.रायगर्ड) ि र्डहािू  
(जज.पालघर) तालुायात बेिायदा रेती उत्खनन होत असल्याबाबत 

(३) *  १७८६६   श्री.जजतेंद्र आव् हार्ड (मुांरा ा िळिा), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाि), 
श्री.पाांरु्डरांग बरोरा (शहापूर), श्री.िैभि वपचर्ड (अिोले), श्री.भा्िर जाधि (गुहागर), 
श्री.जयांत पा ील (ा्लामपरू), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.हनुमांत र्डोळस 
(माळशशरस), श्री.धैयवशील पा ील (पेि), श्री.सुभाष उफव  पांडर्डतशेठ पा ील (अशलबाग), 
श्री.पा्िल धनारे (र्डहािू) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) काळसे (ता.मालती, जि.शसींिुागूा) येथील कली खाडीपात्रात बेसुमार रेती उपसा 
केला िात असून पररसरातील िशमनी खचत असल् या्रककरीी जिल् हाधिकारी 
याीं याकड ेलानाींक १४ एव्रकल, २०१५ रोिी तक्रारी केलेल् या ेहेत, हे खरे ेहे काय, 

(२) तसेच मकिे ााार (ता.पेी, जि.रायगड) येथील खाडीमध्ये गातक-याींनी २ बाि 
३४० ब्रास चोर्ी ताळू ताहून नेत असताना लानाींक २३ मे २०१५ रोिी पकडले ेहेत, 
हे ही खरे ेहे काय, 
(३) डहाीू (जि.पालघर) तालुयात बहुताींि भागातील िेताींमध्ये बेकायाा 
रेती उयाखनन कर्यासाठी ४० त े ५० फु्ाींच े खड्ड े कर्यात ेले असून यायाकडे 
महसूल वतभागाच ेालुाक्षे झाले असल्याच े लानाींक ३० एव्रकल, २०१५ रोिी कनािानास 
ेले, हे खरे ेहे काय, 
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(४) डहाीु तालुयातील (जि.पालघर) समुद्रककनारी गाताींमध्ये ताळूचा बेसुमार उपसा, 
उभार्यात येीारे वतवति ्रककल्प, अनधिकृत बाींिकामे यामुळे समुद्रककनाऱ्याींची 
मोठया ्रकमाीात िूप होऊन गातातील घराींमध्ये पाीी शिर्याचा िोका कनमााी झाला 
ेहे असे लानाींक ३० माचा, २०१५ रोिी कनािानास ेले, हे खरे ेहे काय, 
(५) असल् यास, उत ्रककरीी िासनामाफा त चककिी केली ेहे काय, 
(६) असल् यास, चककिीनुसार सींबींधिताींवतरुध्ा काय कारताई केली ता कर्यात येत 
ेहे, 
(७) नसल् यास, वतलींबाची कारीे काय ेहेत ? 
  

श्री. एिनाथराि खर्डसे : (१) जिल्हाधिकारी शसींिुागूा याींचकेडे यासींाभाात तक्रार ्रकाप्त 
झाल्याच ेेढळून ेले नाही. 
(२) होय, हे खरे ेहे. 
(३) त (४) पालघर जिल््यातील डहाीू तालुयात अिी बाब कनािानास ेली नाही. 
तथावप गकी खकनिाया अतैि ताहतूकीची काही ्रककरीे दृष्ोयापतीस ेली ेहेत. 
(५) त (६) (अ) तर्षा २०१४-१५ मध्ये मकिे काळसे (ता.मालती, जि.शसींिुागुा) येथील 
ताळूया अनधिकृत उयाखनन त ताहतूकीया २२ ्रककरीात रु.५,२४,३००/- एतढा ाींड 
तसूल कर्यात ेला ेहे. तसेच खाडीपात्रात अतैि उयाखननासाठी तापर्यात येीारे 
रॅयाप तोड्यात ेले असून, अनधिकृत उयाखनन करीाऱ्या कामगाराींया तायापुरयाया 
झोपड्याही तोड्यात ेल्या ेहेत. 
(ब) मकिे ााार (ता.पेी, जि.रायगड) येथील बािामिून ताळूची अनधिकृत ताहतूक 
कर्याया ्रककरीात १० ासमाींवतरुध्ा गुन्हा ााखल कर्यात येतून ३४० ब्रास ताळू 
त २ बािा िप्त कर्यात ेले ेहेत. 
(क) सन २०१४-१५ मध्ये डहाीू तालुयात (जि.पालघर) अतैि ताहतुकीया ५३ 
ताहनाींतर रु.८,९०,२००/- एतढी ाींडनीय कारताई कर्यात ेली ेहे. 
(७) ्रकश्न उद् ातत नाही. 

 
----------------- 
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राहुरी िृषी विद्यापीठाची अनतररात जशमन शेतिऱयाांना परत िरण्याबाबत 

(४) *  २२३९६   श्री.शशिाजीराि िडर्ड वले (राहुरी) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  राज्यातील पलहले कृर्षी वतदयापीठ याहीून १९६८ साली राहुरी (जि.अहमानगर) 
तालुयातील िेतकऱ्याींनी सींिोिन कायाासाठी त ातर कामासाठी सहा गातातील 
साडेे ठ हिार एकर िशमन लाली होती, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, अहमानगर जिल््यातील राहूरी कृर्षी वतदयापीठाच े कायाक्षेेत्र घ्ले 
असून या कृर्षी वतदयापीठाच ेवतभािन होीार असल्याने राहूरी कृर्षी वतदयापीठातून ४ 
हिार एकर अकतररत िशमन ्रककल्पग्रस्त िेतकऱ्याींना परत कराती अिी मागीी 
ग्रामस्थाींनी िासनाकड ेमाहे मे, २०१५ या िेत्या ेठतड्यात केली ेहे, हे खरे 
ेहे काय, 
(३) असल्यास, राहूरी कृर्षी वतदयापीठातून ४ हिार एकर अकतररत िशमन 
्रककल्पग्रस्त िेतकऱ्याींना परत ाे्याबाबत िासनाने काय कायाताही केली ता कर्यात 
येत ेहे, 
(४) नसल्यास, वतलींबाची कारीे काय ेहेत ? 
  

श्री. एिनाथराि खर्डसे : (१) महायामा फुले कृर्षी वतदयापीठासाठी, सन १९६८ साली 
राहुरी (जि.अहमानगर) तालुयातील सहा गातातील िेतकऱ्याींची ३९५२.४५ हे्र 
ातकी िशमन सींिोिन कायाासाठी त ातर कामाींसाठी सींपालात केलेली ेहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) त (४) ्रकश्न उद् ातत नाही. 

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

राष्ट् रीय िृवष वििास योजने या अांमलबजाििी या रिमेचा िापर ातरत्र  
खाजगी खात् यात िेल् याचा तसेच यात अनेि गैरप्रिार असल् याचा  

ठपिा ननयांत्रि ि महालेखा पररक्षि याांनी ठेिल्याबाबत 

(५) *  १७३००   श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), श्री.अशमन प ेल (मुांबादेिी), 
श्री.र्डी.पी.सािांत (नाांदेर्ड उत्तर), श्री.सांतोष  ारफे (िळमनुरी), श्री.विजय िर्डटे्टीिार 
(रा म्हपूरी) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राष रीय कृवर्ष वतकास योिने या अींमलबिातीी या रकमेचा तापर ातरत्र खािगी 
खाया यात केल् याचा तसेच यात अनेक गैर्रककार असल् याचा ठपका कनयींत्रक त महालेखा 
पररक्षेक याींनी ठेतला असल् याच े माहे मे, २०१५ मध् ये ता या याारया यान कनािानास 
ेले ेहे, हे खरे ेहे काय, 
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(२) असल् यास, उ त अहतालानुसार तरील योिनेत अनेक तेळा मींिूर रकमेपेक्षेा 
िास् त र कम खचा कर् यात ेली असून राज् याींनी कनिीचा गैरतापर केला 
असताींनाही यु्ीलायझिेन ्रकमाीपत्र िारी केले तसेच राज् याींनी अनुाानाअींतगात 
शमळालेली र कम एकतर खचा केली नाही ककीं ता काही र कम खचा केली मात्र 
युल्लायझिेन ्रकमाीपत्र पूीा ्रकाप् त र कमासाठी िारी केले या ्रककरीी िासनाने 
चककिी केली ेहे काय, 
(३) चककिीअींती िासनाने काय कायाताही केली ता कर्यात येत ेहे, 
(४) नसल् यास, वतलींबाची कारीे काय ेहेत ? 
 
श्री. एिनाथराि खर्डसे : (१), (२) त (३) महाराषरात राषरीय कृवर्ष वतकास योिनेया 
अींमलबिातीीया रकमेचा तापर ातरत्र खािगी खायायात केल्याचा तसेच यात अनेक 
गैर्रककार असल्याचा ठपका कनयींत्रक त महालेखा परीक्षेक याींनी केला नाही तथावप, 
यायाींनी योिनेया अींमलबिातीीमध्ये कायापध्ातीत रालहलेल्या उीीता कनािानास 
ेीलेल्या ेहेत. यायाच्रकमाीे, योिनेत मींिूर रकमेपेक्षेा िास्त रकम खचा 
कर्यात ेलेली नाही ता रकमेचा गैरतापर ाेखखल झालेला नाही. काही वतभागाींनी 
हाती घेतलेल्या ्रककल्पाींचा कनिी बाींिकामासाठी सातािकनक बाींिकाम 
वतभागाकड/ेअींमलबिातीी यींत्रीेकड ेतगा केला होता त याया ेिारे सींबींधित वतभागाींनी 
ताथा उपयोधगता ्रकमाीपत्र साार केलेले ेहे कनयींत्रक त महालेखा परीक्षेकाींया 
अहतालातर राज्य िासनाचा अनुपालन अहताल कें द्र िासनास साार करातयाचा 
असल्याने सदयजस्थतीत, चककिी कर्याचा ्रकश्न उद् ातत नाही. 
(४) ्रकश्न उद् ातत नाही. 

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

राज्यात विजेया दरात िाढ िरण्याच ेसांिेत  
महावितरि िरू्डन देण्यात आल्याबाबत 

  

(६) *  १९५४०   श्री.आशसफ शेख (मालेगाांि मध्य), श्री.अ् लम शेख (मालार्ड 
पजश्चम), श्री.प्रशाांत बांब (गांगापूर), श्री.चांद्रदीप नरिे (िरिीर) :   सन्माननीय ऊजाव 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील औदयोधगक तीि ग्राहकाींतरील तीि ाराचा भार कमी कर्यासाठी 
महावततरीने महाराषर राज्य तीि कनयामक ेयोगाकड ेसरासरी ८ ्के ारताढीचा 
४ हिार ७१७ को्ी रुपयाींचा ्रकस्तात माहे फेब्रुतारी, २०१५ मध्ये ता यायाारयायान 
साार केला ेहे, हे खरे ेहे काय, 
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(२) असल्यास, या ्रकस्तातामुळे महसुलामध्ये होीारी तू् भरुन काढ्यासाठी 
ारताढीचा भार सामान्य तीि ग्राहकाींतर ्ाकलेला ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास, महावततरीने ााखल केलेला ्रकस्तात महाराषर राज्य तीि कनयामक 
ेयोगाने मींिूर केल्यातर राज्यातील को्यतिी सामान्य तीि ग्राहकाींना, रुग्ीालय, 
शिक्षेी सींस्था, उदयोिक त व्यापारी तगाांना ेधथाक बोिा सहन कराता लागीार 
ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(४) असल्यास, सामान्य तीि ग्राहकाींतरील तीि ाराचा भार कमी कर्यासाठी 
िासनाने कोीती कायाताही केली ता कर्यात येत ेहे, 
(५) नसल्यास, वतलींबाची कारीे काय ेहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) अींित: खरे ेहे. 
(२) नाही. 
(३) अींित: खरे ेहे. १०० युकन् पयांत घरगुती ग्राहकाींसाठी तीिारात कुठलीही 
ारताढ ्रकस्तावतत केलेली नाही. 
(४) महाराषर राज्य तीि कनयामक ेयोगाने पूीा कनयामक ्रककक्रयेचा अतलींब करुन 
लानाींक २६ िून २०१५ रोिी महावततरीने ्रकस्तावतत केलेल्या याधचकेतर ेाेि 
पारीत केले ेहेत. 
(५) ्रकश्न उद् ातत नाही 

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

अििाळी पाऊस, गारपी  आणि िादळी िाऱयाांमुळ नुिसान झालेल्या  
शेतिऱयाांना पूिव नुिसान भरपाई देण्याबाबत 

(७) *  १६५९६   श्री.अशमत विलासराि देशमुख (लातूर शहर), श्री.विजय िर्डटे्टीिार 
(रा म्हपूरी), श्री.अशमन प ेल (मुांबादेिी), अॅर्ड.यशोमती ठािूर (सोनाििे) (नतिसा), 
श्री.िुिाल पा ील (धुळे ग्रामीि), श्री.सत्यजीत पा ील-सरुर्डिर (शाहूिार्डी), श्री.सांग्राम 
थोप े (भोर), श्री.जयांत पा ील (ा्लामपूर), श्री.जजतेंद्र आव् हार्ड (मुांरा ा िळिा), 
श्री.िैभि वपचर्ड (अिोले), श्री.अिधूत त िरे (श्रीिधवन), श्री.भा्िर जाधि (गुहागर), 
श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाि), श्री.पाांरु्डरांग बरोरा (शहापूर), 
श्री.हनुमांत र्डोळस (माळशशरस), श्री.मिरांद जाधि-पा ील (िाई), श्री.हसन मुश्रीफ 
(िागल), श्रीमती ददवपिा चव्हाि (बागलाि), श्री.दत्तात्रय भरिे (ाांदापूर), श्री.नरहरी 
णझरिाळ (ददांर्डोरी), श्री.विजय औ ी (पारनेर), र्डॉ.सतीश (अण्िासाहेब) पा ील 
(एरांर्डोल), श्री.राजेश क्षीरसागर (िोल्हापूर उत्तर), र्डॉ.सुजजत शमिचेिर (हातििांगले), 
श्री.प्रिाश आबब िर (राधानगरी), श्री.शशिाजीराि िडर्ड वले (राहुरी), श्री.अजजत पिार 
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(बारामती), श्री.रािाजगजीतशसांह पा ील (उ्मानाबाद), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), 
श्री.सुरेश लार्ड (िजवत), श्रीमती सुमन पा ील (तासगाि - ििठेमहाांिाळ), श्री.ददपि 
चव्हाि (फल ि), श्री.अब्दलु सत्तार (शसल्लोर्ड),  श्री.छगन भुजबळ (येिला), 
श्री.ददलीप िळसे-पा ील (आांबेगाि), श्री.अननल िदम (ननफार्ड), श्री.सुरेश धानोरिर 
(िरोरा), श्री.िसांतराि चव्हाि (नायगाांि) :   सन्माननीय पुनिवसन ि मदत िायव 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील वतवति भागाींमध्ये माहे माचा, २०१५ मध्ये झालेल्या अतकाळी पाऊस, 
गारपी् ेखी तााळी तारे यामुळे ककमान २ लाख ६३ हिार ६७७ हे्र 
िशमनीतरील वपकाींच ेनुकसान झाले असून अहमानगर, नाशिक या जिल््याच ेिास्त 
नुकसान झाले, हे खरे ेहे काय, 

(२) असल्यास, पारनेर तालुयात ाोघाींचा मयृायू होऊन सुमारे १५० घराींची पडझड, 
ेींबा, काींाा, डाळीींब, गहू ायायााी वपकाींच े नुकसान झाल्याच े तसेच कोल्हापूर 
जिल््यात अनेक घराींची पडझड, तेलतगीय वपकाींच े नुकसान होऊन ाोन मलहन्यात 
५४ लाख २४ हिार रुपयाींच ेनुकसान झाले, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास, अहमानगर जिल््यातील राहूरी तालुयात १३३० िेतकऱ्याींच े ७८४ 
हे्र क्षेेत्रातरील वपकाींच े नुकसान झाल्याच े माहे एव्रकल-मे, २०१५ या ारयायान 
कनािानास ेले, हे खरे ेहे काय, 
(४) असल्यास, श्रीगोंाा तालुयात सन २०१२-१३ या रब्बी हींगामात कनसगााया 
्रककोपामुळे सुमारे ९९ हिार ८१८ िेतकऱ्याींच े नुकसान होऊन यासाठी िासनाने ४६ 
को्ी ८८ हिार रुपये अनुाान मींिूर केले होत,े यायापैकी ३६ को्ी रुपयाींच ेअनुाान 
िेतकऱ्याींया बँक खायायातर िमा कर्यात ेले यायापैकी १५ हिार िेतकरी 
अनुाानापासून तींधचत रालहले ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(५) असल्यास, गातस्तरातर पींचनामे करुन बाधित िेतकऱ्याींना ेधथाक मात 
ाे्याबाबत िासनाने काय कायाताही केली ेहे ता कर्यात येत ेहे, 
(६) नसल्यास, वतलींबाची कारीे काय ेहेत ? 
  

श्री. एिनाथराि खर्डसे : (१) होय. 
(२) पारनेर तालुयात ाोन व्यतीींचा मयृायू झाला असून ४ घराींची अींित: पडझड 
झाली ेहे. ेींबा, काींाा, डाशळींब त गहू ायायााी वपकाींच े नुकसान झाले ेहे. 
कोल्हापूर  जिल््यात अतकाळी पाऊस, गारपी् ेखी तााळी तारे यामुळे एकूी ५८ 
घराींच ेअींित: नुकसान झाले ेहे. मात्र तेलतगीय वपकाींच ेनुकसान झालेले नाही. 
(३) अहमानगर जिल््यातील राहूरी तालुयात ्रकाथशमक अींाािानुसार १३३० 
िेतकऱ्याींच े७४८.६० हे्र क्षेेत्रातर वपकाींच ेनुकसान झाले ेहे. 
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(४) श्रीगोंाा तालुयात सन २०१२-१३ या रब्बी हींगामात झालेल्या वपकाींया 
नुकसानीमुळे ९८ हिार ३४४ िेतकऱ्याींना रुपये ४२ को्ी ४६ लक्षे ५५ हिार ६१५ 
्रकमाीे अनुाानाची ेतश्यकता होती. यायापैकी ७५,७६८ ेपाग्रस्त िेतकऱ्याींया बँक 
खायायात रुपये ३४ को्ी ३९ लक्षे ०४ हिार ७०५ ातकी मात िमा कर्यात ेली 
असून उताररत अनुाान उपलब्ि करुन ाेीेबाबत कायाताही कर्यात येत ेहे. 
(५) नैसधगाक ेपयाती अींतगात िेतीवपकाच े नुकसान झाल्यास तसेच िीतीत त 
वतयातहानी झाल्यास यायाबाबतच ेपींचनामे करुन मात ाे्याबाबत िासन कनीायानुसार 
कायाताही करुन ेधथाक मात ाे्यात येत.े 
(६) ्रकश्न उद् ातत नाही. 

----------------- 
मे.आलाना सन् स िां पनीने मौजे खोप े (ता.उरि, जज.रायगर्ड)  

येथील शेति-याांची िेलेली फसििूि 
  

(८) *  १९८१८   श्री.मनोहर भोईर (उरि) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सन २००५ त े २००६ या कालातिीत खोप्े (ता.उरी, जि.रायगड) येथील   
िेतक-याीं या िशमनी मे.ेलाना सन् स कीं पनीने खो्ी खरेाी खत े करुन 
बळकावतल्याच ेमाहे एव्रकल, २०१५ रोिी ता याया ारयायान कनािानास ेले, हे खरे 
ेहे काय, 
(२) असल् यास, या ्रककरीी िासनाने चककिी केली ेहे काय, चककिीत काय 
ेढळून ेले, 
(३) चककिी  नुसार सार कीं पनीतर  िासनाने कोीती कारताई केली ता कर्यात 
येत ेहे, 
(४) नसल्यास, वतलींबाची कारीे काय ेहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खर्डसे : (१) ्रकाप्त अहताल त अशभलेखाची तपासीी केली असता 
अिी बाब कनािानास ेली नाही. 
(२) तथावप, वतचारािीन ्रकश्नाया अनुर्षींगाने ्रककरीाची चककिी केली असता 
मे.अलाना सन्स कीं पनी याींच ेसन २००५ त े२००६ या कालातिीत १४ ास्त नोंाीीकृत 
झाले असून त ेनोंाीी अधिकनयम १९०८ मिील तरतुाी नुसार कर्यात ेले ेहेत. 
(३) ्रकश्न उद् ातत नाही. 
(४) ्रकश्न उद् ातत नाही. 

----------------- 
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राज्यात ६०१ शेतिऱयाांनी िजवबाजारीपिाला िां  ाळून िेलेल्या आत्महत्या 

(९) *  १६७३६   प्रा.िषाव गायििार्ड (धारािी), श्री.अशमन प ेल (मुांबादेिी), 
श्री.अ् लम शेख (मालार्ड पजश्चम), श्री.सांतोष  ारफे (िळमनुरी), श्री.िुिाल पा ील 
(धुळे ग्रामीि), अॅर्ड.यशोमती ठािूर (सोनाििे) (नतिसा), प्रा.विरेंद्र जगताप 
(धामिगाि रेल्िे), श्री.मधुिरराि चव्हाि (तुळजापूर), श्री.अजजत पिार (बारामती), 
श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.अिधूत त िरे (श्रीिधवन), श्री.िैभि वपचर्ड (अिोले), 
श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.हनुमांत र्डोळस (माळशशरस), श्री.पाांरु्डरांग बरोरा (शहापूर), 
श्री.रािाजगजीतशसांह पा ील (उ्मानाबाद), श्री.ददलीप िळसे-पा ील (आांबेगाि), 
श्री.जजतेंद्र आव् हार्ड (मुांरा ा िळिा), श्री.सत्यजीत पा ील-सरुर्डिर (शाहूिार्डी), श्री.राहुल 
मो े (पराांर्डा), श्री.भा्िर जाधि (गुहागर), श्री.मिरांद जाधि-पा ील (िाई), श्री.सुरेश 
लार्ड (िजवत), श्रीमती ददवपिा चव्हाि (बागलाि), श्री.दत्तात्रय भरिे (ाांदापूर), 
श्री.नरहरी णझरिाळ (ददांर्डोरी), श्री.डर्ड मल्लीिाजूवन रेड्र्डी (राम ेि), श्री.शशिाजीराि 
िडर्ड वले (राहुरी), श्री.राधािृष्ट् ि विखे-पा ील (शशर्डी), श्री.छगन भुजबळ (येिला), 
श्री.ददपि चव्हाि (फल ि), श्री.किसन िथोरे (मुरबार्ड), र्डॉ.बालाजी कििीिर 
(अांबरनाथ), श्री.गिपत गायििार्ड (िल्याि पूिव), र्डॉ.सतीश (अण्िासाहेब) पा ील 
(एरांर्डोल), श्री.राजेश िाशीिार (सािोली), श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोर्ड), श्री.रमेश 
बुांददले (दयावपूर), िुमारी प्रणिती शशांदे (सोलापूर शहर मध्य), र्डॉ.पतांगराि िदम 
(पलूस िर्डगेाि), श्री.विजय िर्डटे्टीिार (रा म्हपूरी), श्री.भाऊसाहेब िाांबळे (श्रीरामपूर), 
श्री.र्डी.पी.सािांत (नाांदेर्ड उत्तर), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाि), श्री.जयांत पा ील 
(ा्लामपूर), श्रीमती सुमन पा ील (तासगाि - ििठेमहाांिाळ), श्री.सांजय िेळिर 
(ठािे), र्डॉ.सुधािर भालेराि (उदगीर), र्डॉ.राहूल आहेर (चाांदिर्ड), श्री.योगेश (बापू) 
घोलप (देिळाली), श्री.िुिाल पा ील (धुळे ग्रामीि), श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), 
श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :   सन्माननीय पुनिवसन ि मदत िायव मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात माहे िानेतारी त े एव्रकल, २०१५ या कालातिीत ६०१ िेतकऱ्याींनी 
किाबािारीपीाला कीं ्ाळून ेयामहयाया केल्याच ेकनािानास ेले, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल् यास, अमरातती वतभागात सन २००१ त े१४ मे, २०१५ पयांत १० हिार १३१ 
किाबािारी िेतकऱ्याींनी ेयामहयाया केली असून यामध्ये सतााधिक १ हिार १२२ 
ेयामहयाया या ३० त े ४० तयोग्ातील तरूी िेतकऱ्याींनी केली असल्याची 
िकााायक बाब माहे मे, २०१५ या सुमारास कनािानास ेली, हे खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास, वतमुत िाती त भ्या िमातीमध्ये िेतकरी ेयामहयायेचे ्रकमाी 
सतााधिक ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
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(४) असल्यास, राज्य िासनाने िेतकरी ेयामहयाया थाींबवत्यासाठी िेतकऱ्याींना 
समुपाेिन कर्याबाबत, िास्त ेयामहयाया करीाऱ्या जिल््याींमध्ये वतिेर्ष पॅकेि 
ाेऊन िेतकऱ्याींया ेयामहयाया रोख्याबाबत काय कायाताही केली ता कर्यात येत 
ेहे, 
(५) नसल्यास, वतलींबाची कारीे काय ेहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खर्डसे : (१) अींित: खरे ेहे.  
(२) त (३) अमरातती वतभागात सन २००१ त ेमाहे मे, २०१५ या कालातिीत १०,२१२ 
िेतकरी ेयामहयाया ्रककरीे कनािानास ेली ेहेत. िेतकरी ेयामहयाया ्रककरीाींची 
मालहती तयोग्ानुसार अथता िातीनुसार सींकशलत कर्यात ेलेली नाही. 
(४) राज्यातील िेतकरी ेयामहयाया सींाभाात ठोस उपाययोिना कर्याया दृष्ीने 
िेतकऱ्याींबाबतची सवतस्तर मालहती सींकशलत कर्यासाठी वताभाातील यततमाळ त 
मराठताड्यातील उस्मानाबाा जिल््याींची पथािी ्रककल्प याहीुन कनतड कर्यात 
ेली ेहे. तदनुर्षींगाने ेयामहयायाग्रस्त त ेयामहयाया्रकती क्षेेत्रास वतिेर्ष मात त 
सहाय्य कर्यासाठी सार ाोन जिल््यातील ्रकयायेक उप वतभागाकररता सधचत 
स्तरातरील अधिकाऱ्याींची नेमीुक कर्यात ेली ेहे. या सींाभाात िेतकऱ्याींया 
सतेक्षेीाच ेत मालहती सींकशलत कर्याच ेकाम सुरु ेहे. 
(५) ्रकश्न उद् ातत नाही. 

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

दारुबांदी या ननिवयानांतर चांद्रपूर जजल््यात परराज्यातून मोठ्या 
प्रमािािर दारुची त्िरी होत असल्याबाबत 

(१०) *  २३७५७   श्री.प्रतापराि धचखलीिर (लोहा) :   सन्माननीय राज् य उत् पादन 
शुल् ि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)  चींद्रपूर जिल् ्यातील सीमातती भागात ाारुबींाी या अींमलबातीीसाठी १४ 
चकेपोस् ्, २५ कक.मी.चा बफर झोन त ाारुबींाी वतभागाची ४० पथके तैनात करुनही 
या जिल् ्यात ीयातीसगड, ेींध्र्रकाेि, तलेींगीा त मध् य्रकाेिातून ाारुची मो्या 
्रकमाीात तस् करी होत असल् याच े माहे मे, २०१५  या िेत् या ेठतड्यात 
कनािानास ेले, हे खरे ेहे काय, 

(२) असल् यास, चींद्रपूर जिल् ्यात ाारुबींाीसाठी कठोर कनयम करुन ाारुबींाी लाग ू
कराती असे कनाेि सींबींधित जिल् हाधिका-याींनी सींबींधित अधिका-याींना लाले होत,े हे ही 
खरे ेहे काय, 
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(३) असल् यास, चींद्रपूर जिल् ्यात चोर्या ाारुची तस्करी रोख् याबाबत िासनाने 
काय कायाताही केली ता कर्यात येत ेहे, 
(४) नसल्यास, वतलींबाची कारीे काय ेहेत ? 
  

(उत्तर आले नाही.) 
 
 

नाांदेर्ड जजल् ्यात िादळीिा-यासह गारपी  ि अििाळी पाऊस झाल् याने शेति-याांच े
शशल् लि असलेली वपिेही उध् दि् त झाल्याबाबत 

(११) *  १७०९५   श्री.र्डी.पी.सािांत (नाांदेर्ड उत्तर), श्री.अशमन प ेल (मुांबादेिी), 
श्री.िसांतराि चव्हाि (नायगाांि), प्रा.विरेंद्र जगताप (धामिगाि रेल्िे), श्री.जयप्रिाश 
मुांदर्डा (बसमत), श्री.वििास िुां भारे (नागपूर मध्य), श्री.सुधािर देशमुख (नागपूर 
पजश्चम), श्री.िृष्ट्िा खोपर्ड े (नागपूर पूिव), श्री.राजेश िाशीिार (सािोली), श्री.सुधािर 
िोहळे (नागपूर दक्षक्षि), र्डॉ.राहूल पा ील (परभिी), श्री.सुभाष साबने (देगलूर), 
र्डॉ.शशशिाांत खेर्डिेर (शसांदखेर्ड राजा), श्री.ज्ञानराज चौगुले (उमरगा), अॅर्ड.यशोमती 
ठािूर (सोनाििे) (नतिसा), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), 
श्री.पाांरु्डरांग बरोरा (शहापूर), श्री.गिपत गायििार्ड (िल्याि पूिव), श्री.जजतेंद्र आव् हार्ड 
(मुांरा ा िळिा), श्री.अजजत पिार (बारामती), श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोर्ड), र्डॉ.पतांगराि 
िदम (पलूस िर्डगेाि), श्री.अशमत झनि (ररसोर्ड), श्री.मधुिरराि चव्हाि (तुळजापूर), 
श्री.रािाजगजीतशसांह पा ील (उ्मानाबाद), श्री.राहुल मो े (पराांर्डा), श्री.डर्ड 
मल्लीिाजूवन रेड्र्डी (राम ेि)  :   सन्माननीय पुनिवसन ि मदत िायव मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मराठताडयात सताच जिल्हयात वतिेर्षत: िालना, लहींगोली, बीड, उस् मानाबाा त 
ताशिम जिल् ्यात झालेल् या पातसामुळे वपकाींच े मो्या ्रकमाीातर नुकसान झाले, 
तीि कोसळून पाच िी ठार होऊन अनेक िी िखमी झाले हे खरे ेहे काय, 
(२) तसेच लहमायतनगर पररसरामध्ये (ता.जि.नाींाेड) माहे माचा-एव्रकल-मे, २०१५ या 
ारया यान तााळीता-यासह गारपी् त अतकाळी पाऊस झाल् याने रब् बी वपकाींच े त 
फळबागाींच े मो्या ्रकमाीात नुकसान झाले असून या ्रककरीी नुकसानीच े सतेक्षेी 
अदयाप झाले नसल् याच ेमाहे मे, २०१५ रोिी ता या या सुमारास कनािानास ेले ेहे, 
ही हे खरे ेहे काय, 
(३) तसेच लहींगोली जिल् हयात एव्रकल मलहन् यात तााळी पाऊस पडल्याने रब् बी 
वपकाींसह सींत्री मोसींबी, केळी, पपई ्रबूि त धचकू या फळबागा उध् तस् त झाल्या 
तसेच िेतक-याीं या घराींची पडझड झाली हे खरे ेहे काय, 
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(४) परभीी जिल्हयात परभीी, झरी, गींगाखेड, पालम, सोनपेठ या तालुयाींमध्ये 
लानाींक ११ एव्रकल, २०१५ रोिी ता याया सुमारास तााळी ताऱ्यासह अतकाळी 
पातसामुळे मोठया ्रकमाीात रब्बी वपकाींच,े तसेच फळबागाींच े नुकसान झाले, हे ही 
खरे ेहे काय, 
(५) असल् यास, उया ा ्रककरीी िासनाने पहाीी केली ेहे काय, 
(६) असल्यास, सार पाहीी अहतालानुसार िेतक-याींना नुकसान भरपाई ाे्याबाबत 
िासनाने काय कायाताही केली ता कर्यात येत ेहे, 
(७) नसल् यास, वतलींबाची कारीे काय ेहेत ? 
 
श्री. एिनाथराि खर्डसे : (१) अींित: खरे ेहे. 
     माहे फेब्रुतारी त े मे, २०१५  या कालातिीत अतेळी पातसामुळे मराठताड्यात 
वतिेर्षत: िालना जिल््यात माहे माचा त एव्रकल, २०१५ या कालातिील ७५५६.४८ 
हे्र क्षेेत्रात िेती त फळ वपकाींच ेनुकसान झाले ेहे. लहींगोली जिल््यात ला. १ त े
१५ एव्रकल, २०१५ या कालातिीत अतेळी पाऊस, गारपी् यामुळे १२६.५० हे्र 
क्षेेत्रात फळवपकाींच ेनुकसान झाले असून, तीि पडून ८ िनातरे मतृ झालेली ेहेत. 
बीड जिल््यात फेब्रुतारी-माचा, २०१५ या कालातिीत १०००.०० हे्र क्षेेत्रात वपकाींचे 
नुकसान झाले असून एव्रकल, २०१५ मध्ये झालेल्या नुकसानीच ेपींचनामे कर्यात येत 
ेहेत. उस्मानाबाा जिल््यात माहे फेब्रुतारी त े मे, २०१५ या कालातिीत ९००.४३ 
हे्र क्षेेत्रात िेती त वपकाींच े नुकसान झाले असून, तीि पडून ३ व्यतीींचा मयृायू 
झालेला ेहे. नाींाेड जिल््यात जिरायत, बागायत  त फळवपकाींच े एकूी ३१६.३६ 
हे्र क्षेेत्रात नुकसान झाले ेहे. तसेच ताशिम जिल््यात माचा त एव्रकल, २०१५ 
मध्ये अतकाळी पाऊस त गारपी् यामुळे ५९९५.७१ हे्र क्षेेत्रात िेती/फळवपकाींचे 
नुकसान झाले असून ला. १०.४.२०१५ रोिी तीि पडून २ व्यतीींचा मयृायू झालेला 
ेहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) होय. लहींगोली जिल््यात लानाींक १ त े१५ एव्रकल, २०१५ या कालातिीत एकूी 
१२६.५० हे्र क्षेेत्रात फळपककाींच े नुकसान झाले असून, ५ घराींची अींित: पडझड 
झालेली ेहे. 
(४) हे खरे नाही. 
(५) ्रकश्न उद् ातत नाही. 
(६) त (७) ेपाग्रस्ताींना मात ता्प कर्याची कायाताही कर्यात येत ेहे. 

----------------- 
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खाजगी ि अशासिीय दधु सां्था ग्राहिाांिरू्डन  
शल रमागे जादा पैसे घेत असल्याबाबत 

(१२) *  २००४०   अॅर्ड.आशशष शेलार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.पराग अळििी (विलेपाले), 
श्री.डर्ड मल्लीिाजूवन रेड्र्डी (राम ेि), श्री.अ् लम शेख (मालार्ड पजश्चम), श्री.अशमन 
प ेल (मुांबादेिी), प्रा.िषाव गायििार्ड (धारािी), श्री.शशिाजीराि िडर्ड वले (राहुरी), 
श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार दहल), श्री.सुधािर भालेराि (उदगीर) :   सन्माननीय 
दगु् धवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्य सरकारया कनयमानुसार बहृन्मुींबई ागु्ि योिनेअींतगात ेरे डअेरी िेतक-
याींकडून ािुाची खरेाी करुन ग्राहकाींना रास्त ारात ािु उयापाान करुन ाेत असली 
तरी खािगी त अिासकीय ागु्ि सींस्था ग्राहकाींकडून शल्रमागे पाच रुपये िााा 
तसूल करीत असल्याच े माहे एव्रकल, २०१५ या िेत्या ेठतड्यात कनािानास 
ेले ेहे, हे खरे ेहे काय, 

(२) असल्यास, खािगी त अिासकीय ािु सींस्थाींतर सरकारचा अींकुि नसल्याने ते 
अनधिकृतपीे फु्पाथतर ािुाची वतक्री करत असून या ािुाचा ािाा ेरे ािुा समान 
असतानाही तुलनेत ५ रुपये िास्त घेतले िातात, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास, उत ्रककरीी चककिी कर्यात ेली ेहे काय, 
(४) असल्यास, चककिीअींती खािगी त अिासकीय ागु्ि सींस्थाींतर िासनाने कोीती 
कारताई केली ता कर्यात येत, 
(५) नसल्यास, वतलींबाची कारीे काय ेहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खर्डसे : (१) िासनाने िासकीय ािुासाठी कनजश्चत केलेले ािू खरेाी 
त वतक्रीच े ार हे िासकीय ािुाकरीता लागू असतात. खािगी त अिासकीय ािू 
सींस्थाींनी ािुाची खरेाी त वतक्री कोीयाया ाराने कराती याबाबत कायाेिीर कनबांि 
नाहीत. तथावप, िासकीय ािू वतक्री ाराया तुलनेत खािगी त अिासकीय ािु 
सींस्थाींच ेािू वतक्री ार िास्त असल्याच ेकनािानास ेले ेहे. 
(२) त (३) िीतनातश्यक तस्तू अधिकनयम, १९५५ च े कलम २ (अ) (क) मिील 
तरतूाीनुसार िीतनातश्यक तस्तूया खरेाी-वतक्रीच ेार कनयींबत्रत कर्यासाठी ेाेि 
िारी कर्याच े अधिकार कें द्र िासनास असून त े सींपूीा ाेिासाठी लागू होतात. 
सदयजस्थतीत सार अधिकनयमाखाली कें द्र िासनाने ािुाकररता कनयींत्री ार कनजश्चत 
केलेले नाहीत. यायामुळे सहकार त खािगी क्षेेत्रामाफा त वतक्री कर्यात येीारे ार 
यायाींयामाफा त कनजश्चत केले िातात. सार तस्तुजस्थती लक्षेात घेता, या्रककरीी 
चककिी कर्याचा ्रकश्न उद् ातत नाही. 
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(४) खािगी तसेच अिासकीय ािू सींस्थाींनी ािू वतक्री ार कमी कराते असे 
िासनाकडून ेताहन कर्यात ेले ेहे. सार ेताहनास अनुसरुन मार डअेरी त 
महानींा याींनी यायाींच ेािू वतक्री ार ्रककत शल्र रु.२/- ने कमी केले ेहेत. 
(५) ्रकश्न उद् ातत नाही. 

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

रा म्हपुरी (जज.सोलापूर) येथे महावितरि िां पनीया रोदहत्रामधून पर्डलेल्या दठिग्याांमुळे 
ऊस ि दठबि शसांचन यांत्रिा जळून खाि झाल्याबाबत 

(१३) * १६६७२  श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.अशमन प ेल (मुांबादेिी) :  
सन्माननीय ऊजाव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) मींगळतेढा (जि.सोलापूर) तालुयातील ब्रयाहपुरी येथील बठाी रस्यायातर असलेल्या 
महावततरी कीं पनीया रोलहत्रामिून लानाींक ९ माचा, २०१५ रोिी पडलेल्या 
लठीग्याींमुळे तेथील १० िेतकऱ्याींचा ६० एकर िमीनीतरील ऊस त लठबक शसींचन 
यींत्रीा िळून िेतकऱ्याींच ेसुमारे १ को्ी रुपयाच े नुकसान झाले ेहे, हे खरे ेहे 
काय, 

(२) असल्यास, या्रककरीी चककिी कर्यात ेली ेहे काय, 
(३) असल्यास, चककिीअींती सींबींिीत िेतकऱ्याींना नुकसान भरपाई ाे्याबाबत 
िासनाने कोीती कायाताही केली ता कर्यात येत ेहे, 
(४) नसल्यास, वतलींबाची कारीे काय ेहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) अींित: खरे ेहे. 
(२) होय. 
(३) सार ेग वतदयुत कारीाने लागली नसल्याने नुकसान भरपाई अनुजे्ञय नाही. 
(४) ्रकश्न उद् ातत नाही. 

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

राज्यातील िां त्रा ी िीज िामगाराांना सेिेत िायम्िरुपी सामािून घेण्याबाबत 
  

(१४) *  १९५९५   श्री.राजन साळिी (राजापूर), श्री.सदानांद चव्हाि (धचपळूि), 
श्री.राजेश क्षीरसागर (िोल्हापूर उत्तर), र्डॉ.सुजजत शमिचिेर (हातििांगले), श्री.प्रिाश 
आबब िर (राधानगरी), प्रा.िषाव गायििार्ड (धारािी), श्री.अशमन प ेल (मुांबादेिी), 
श्री.सांतोष  ारफे (िळमनुरी), श्री.िुिाल पा ील (धुळे ग्रामीि), श्री.अननल बाबर 
(खानापूर) :   सन्माननीय ऊजाव मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील ितळपास १०,००० कीं त्रा्ी तीि कामगाराींना सेतेत कायमस्तरुपी 
सामातून घे्याबाबतचा ्रकस्तात िासनाया वतचारिीन ेहे, हे खरे ेहे काय, 

(२) तसेच, कोल्हापूर येथील महावततरीमध्ये कीं त्रा्ी पध्ातीने काम करीा-या ८३ 
कमाचाऱ्याींना माहे डडसेंबर, २०१४ मध्ये कामातरुन काढून ्ाकल्याने यायाींयातर 
उपासमारीची तेळ ेल्याच ेमाहे मे, २०१५ मध्ये ता याया ारयायान कनािानास ेले 
ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास, कीं त्रा्ी कामगाराींना कायमस्तरुपी सेतते सामातून घे्याबाबत 
िासनाने काय कायाताही केली ता कर्यात येत ेहे, 
(४) नसल्यास, वतलींबाची कारीे काय ेहेत, 
  
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) नाही. 
(२) हे अींित: खरे ेहे. 
     महावततरी कीं पनीया कोल्हापूर येथील क्षेेबत्रय कायाालयामिील ८३ बा्यस्त्रोत 
कमाचाऱ्याींनी माहे डडसेंबर, २०१४ मध्ये मा.औदयोधगक न्यायालय, कोल्हापूर येथे 
कनयशमतपीे कामातर घे्यासाठी ाात े ााखल केले होते. सार ााव्याींची सुनातीी 
होऊन मा.औदयोधगक न्यायालय, कोल्हापूर याींनी यायाच े अिा रद्दबााल ठरवतल्याने, 
सार बा्यस्त्रोत कमाचाऱ्याींना ठेकेााराने कामातरुन कमी केले होत.े तदनींतर ररत 
असलेल्या पााया उपलब्ितनुेसार त कामाच े कनकडीनुसार सार ८३ बा्यस्त्रोत 
कमाचाऱ्याींना ठेकेााराने बा्यस्त्रोत पध्ातीने पुन्हा तायापुरयाया स्तरुपात कामातर घेतले 
ेहे. 
(३) मा.सतोच न्यायालयाचे ेाेि ेखी िासन कनीायातील तरतुाीनुसार, 
कोीयायाही कीं त्रा्ी कमाचाऱ्यास कीं पनीया सेतेमध्ये वतलहत भरती ्रककक्रया न करता, 
सामातून घेीे िय नाही. तथावप, कीं पनीतील ररत पाे भर्याकररता िालहरात 
लाल्यानींतर असे कमाचारी ातर पात्र कमाचाऱ्याींसोबत स्पिाा करु िकतात. 
(४) ्रकश्न उद् ातत नाही. 

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

 सन २०१३-१४ या िषावत शेतिरी जनता  अपघात विमा योजनतेील  
शेतिरी नुिसान भरपाई पासून िांधचत असल्याबाबत  

(१५) *  २०४१९   श्री.बचू िरू्ड (अचलपूर), श्री.गिपत गायििार्ड (िल्याि पूिव), 
र्डॉ.शमशलांद माने (नागपूर उत्तर), श्री.चांद्रदीप नरिे (िरिीर) :   सन्माननीय िृषी 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) कृर्षी ेयु तालयास २०१३-१४ या तर्षाात िेतकरी िनता अपघात वतमा 
योिनेतींगात राज् यभरातून १,९०८ वतया याच े ्रकस् तात ्रकाप् त झाले असून मागील पाच 
तर्षाात १४,८७२ वतया याच े ्रककरी ्रकाप् त झाले, या यामिून ४,५६७ ्रककरीामध् ये िेतक-
याींना नुकसान भरपाई पासून तींधचत ठेत् यात ेले, हे खरे ेहे काय, 

(२) असल् यास, यामध् ये िासनाने २०.३६ लक्षे रु. वतया या या हप् ता अाा केलेला 
असूनही  िेतक-याींना ११.५८ लक्षे रु. नुकसान भरपाई ाे् यात ेली हेही खरे ेहे 
काय, 
(३) असल् यास, सार वतमा कीं पन् याची िासनाने चककिी केली ेहे काय, 
(४) असल् यास, चककिी अींती िेतक-याींना नुकसान भरपाई ाे्याबाबत िासनाने काय 
कायाताही केली ता कर्यात येत ेहे, 
(५) नसल् यास, वतलींबाची कारीे काय ेहेत ? 
  

श्री. एिनाथराि खर्डसे : (१) िेतकरी िनता अपघात वतमा योिनेअींतगात सन २०१३-
१४ या तर्षी वतमा कीं पन्याींकडे एकूी २,७२९ वतमा ्रकस्तात ्रकाप्त झाले. मागील पाच 
तर्षाात १५,७४९ वतमा ्रकस्तात  पाठवत्यात ेले ेहेत. यायामिून ४,२७१ वतमा 
्रकस्तात कीं पन्याींकडून योिनेया अ्ी त ितीत बसत नसल्याने नाकार्यात ेलेले 
ेहेत. 
(२) सन २०१३-१४ या तर्षाात योिनेंतगात िासनाने रु. २०.३६ को्ी ातका वतमा 
हप्ता कीं पन्याींना अाा केलेला असून यायापो्ी िेतकऱ्याींया तारसाींना वतमा 
कीं पन्याींकडून रु. २०.९३ को्ी ातकी नुकसान भरपाई ाे्यात ेलेली ेहे. 
(३) ्रकश्न उद् ातत नाही. 
(४) ्रकश्न उद् ातत नाही. 
(५) ्रकश्न उद् ातत नाही. 

----------------- 
  
खेर्ड तालुायातील चासिमान (जज.पुिे) धरिामुळे पुनिवशसत झालेल्या ३५० त े१५०० 

लोिसांखया असलेल्या गािाांना ग्रामपांचायतीचा दजाव देण्याबाबत 

(१६) *  २०५३३   श्री.सुरेश गोरे (खेर्ड आळांदी) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) खेड तालुयातील चासकमान, (जि.पुीे) िरीाींमुळे पुनताशसत झालेल्या ३५० ते 
१५०० लोकसींख्या असलेल्या गाताींना ग्रामपींचायतीचा ािाा ाे्याबाबत लानाींक ४ माचा, 
२०१४ रोिी िासन कनीाय क्र.व्हीपीएम २०११/्रक.क्र.१९१/परा घेतला ेहे, हे खरे ेहे 
काय, 
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(२) असल्यास, सार िरीाींमुळे वतस्थावपत झालेल्या गाताींना अदयापही 
ग्रामपींचायतीींचा ािाा लालेला नाही, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास, सार वतस्थावपत गाताींना ग्रामपींचायतीचा ािाा ाे्याबाबत िासनाने 
कोीती कायाताही केली ता कर्यात येत ेहे, 
(४) नसल्यास, वतलींबाची कारीे काय ेहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांर्ड े : (१) होय. लानाींक ०४ माचा, २०१४ या िासन कनीायान्तये 
्रककल्पामुळे पुनताशसत झालेल् या ३५० त े १००० लोकसींख्या असलेल् या तसाहतीत 
ग्रामपींचायती स्थापन करीेबाबतचा कनीाय घे्यात ेलेला ेहे. 
(२) त (३) खेड तालु यातील चासकमान, (जि.पुीे) िरीाींमुळे वतस्थावपत झालेल्या 
२७ गाताींपैकी २१ गाताींमध्ये सदय:जस्थतीत ग्रामपींचायती अजस्तयातात ेहेत. मकिे 
िामीगात बु. हे गात एकलहरे या ग्रुप ग्रामपींचायतीमध्ये, मकिे मािगात हे सुरुकुीं डी 
या ग्रुप ग्रामपींचायतीमध्ये त मकिे पाभे हे गात ग्रुप ग्रामपींचायत भोमाळे मध्ये 
समावतष् ेहे. 
     मकिे कडु त मकिे कोयाळी ेखी मकिे ारकताडी या पुनताशसत गाताींसाठी 
ग्रामपींचायत स्थापन करीेबाबतच े ्रकस्तात ला.३ िुलै, २०१५ रोिी जिल्हा पररर्षा, 
पुीे याींयाकड े ्रकाप्त झाले असून, सार ्रकस्तात वतलहत पध्ातीने मुख्य कायाकारी 
अधिकारी, जि.प.पुीे याींचकेडून वतभागीय ेयुत, पुीे याींच े शिफारिीसह िासनास 
्रकाप्त झाल्यास यायातर कनयमानुसार ेतश्यक ती कायाताही कर्यात येईल. 
     तसेच, खेड तालुयातील चासकमान, (जि.पुीे) िरीामुळे वतस्थावपत झालेल् या 
ज्या गाताींमध्ये ग्रामपींचायत अजस्तयातात नाही. अिा गाताींमध्ये ग्रामपींचायत स्थापन 
करीेबाबतच े ्रकस्तात वतलहत पध्ातीने िासनास ्रकाप्त झाल्यानींतर यायातर 
कनयमानुसार ेतश्यक ती कायाताही कर्यात येईल. 
(४) ्रकश्न उद् ातत नाही. 

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

िें द्र शासनाने वितरीत िेलेले राज् यातील शेति-याांच ेखरीप विमा ई. योजनाांच े 
एिूि २२६९.२१ िो ी रुपयाांचे अनुदान राज्य शासनाने रोखल् याबाबत 

(१७) *  १८२४०   श्री.छगन भुजबळ (येिला), श्री.जजतेंद्र आव् हार्ड (मुांरा ा िळिा), 
श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.रािाजगजीतशसांह पा ील (उ्मानाबाद), श्री.ददलीप 
िळसे-पा ील (आांबेगाि), श्री.अिधूत त िरे (श्रीिधवन), श्री.राहुल मो े (पराांर्डा), 
श्री.शभमराि धोंर्ड े(आष्ट् ी) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
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(१) कें द्र िासनाने राज् यातील िेतक-याींच ेखरीप वतमा योिनेच े१६०० को्ी, शसींचन 
सालहया य खरेाी अनुाानाच े१३४.७४ को्ी, ाषु काळापो्ी ५३२ को्ी तर फळपीक वतमा 
योिनेच े २.४७ को्ी असे एकूी २२६९.२१ को्ी रुपयाींच े अनुाान राज् य िासनास 
वततरीत करुनही राज् य िासनाने सार अनुाान रोखल् यामुळे राज् यातील िेतक-याींना 
खरीप वपक वतमा योिना, फळपीक वतमा योिना ाया यााी योिनाींचा अदयाप लाभ 
शमळालेला नाही, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, या ्रककरीी िासनाने चककिी केली ेहे काय, 
(३) असल् यास, चककिी अींती राज् यातील िेतक-याींना अनुाान शमळ्याबाबत िासनाने 
काय कायाताही केली ता कर् यात येत ेहे, 
(४)  नसल् यास, वतलींबाची कारीे काय ेहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खर्डसे : (१) राषरीय कृवर्ष वतमा योिना खरीप २०१४ मध्ये 
राज्यातील िेतकऱ्याींना ाेय ठरलेल्या वपक वतमा भरपाईतील कें द्र िासनाया 
लहश्याया रु.६९०,७४,४१९४४.९० या रकमेपैकी रु.४५०,७४,४१९४४.९१ ातकी रकम 
भारतीय कृवर्ष वतमा कीं पनीकड े ्रकाप्त झाली ेहे. तर राज्य िासनाया लहश्याया 
रु.६९०,७४,४१९४४.९१ पैकी रु.६९०.७४ को्ी  ातकी रकम भारतीय कृवर्ष वतमा 
कीं पनीकड े िमा झाली असुन िेतकऱ्याींना नुकसान भरपाईच े ता्प भारतीय कृवर्ष 
वतमा कीं पनीकडून कर्यात येत ेहे. 
     सुक्ष्म शसींचन योिनेअींतगात सन २०१४-१५ मध्ये कें द्र िासनाने रु.१७७.५० को्ी 
ातया तावर्षाक  कृती ेराखड्यास मींिूरी लाली असून सारचा कनिी पूीापीे खचा 
कर्यात ेलेला ेहे. 
     खरीप  २०१४ हींगामातील वपकबािीत िेतकऱ्याींना मात ाे्यासाठी कें द्र 
िासनाने राज्याला रु.१९६२.९९ को्ी ातकी मात मींिूर केली असून ही ता्प 
कर्याची कायाताही ्रकगतीपथातर ेहे. 
     फळवपक वतमा योिनेअींतगात कें द्र िासनाकडील सुमारे रु.२६ को्ी ातके 
अनुाान सार योिना राबवतीाऱ्या चार वतमा कीं पन्याींकडे थे् िमा कर्यात ेले 
असून वतमा कीं पन्यादतारे  नुकसान भरपाईची रकम िेतकऱ्याींना ाे्याची कायाताही 
कर्यात येत ेहे. 
(२) ्रकश्न उद् ातत नाही. 
(३) ्रकश्न उद् ातत नाही. 
(४) ्रकश्न उद् ातत नाही. 

 
----------------- 
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राज् यात सुमारे तीन लाख शेत ि-याांनी िो ेशन भरुनही  
महावितरिने िीज जोर्डण् या ददल् या नसल् याबाबत 

(१८) *  १६८०५   अॅर्ड.यशोमती ठािूर (सोनाििे) (नतिसा), श्री.अशमन प ेल 
(मुांबादेिी), श्री.अ् लम शेख (मालार्ड पजश्चम), प्रा.विरेंद्र जगताप (धामिगाि रेल्िे), 
श्री.मधुिरराि चव्हाि (तुळजापूर), श्री.छगन भुजबळ (येिला), श्री.जजतेंद्र आव् हार्ड 
(मुांरा ा िळिा), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.रािाजगजीतशसांह पा ील (उ्मानाबाद), 
श्री.ददलीप िळसे-पा ील (आांबेगाि), श्री.अिधूत त िरे (श्रीिधवन), र्डॉ.शमशलांद माने 
(नागपूर उत्तर), श्री.राजेश क्षीरसागर (िोल्हापूर उत्तर), र्डॉ.सुजजत शमिचिेर 
(हातििांगले), श्री.प्रिाश आबब िर (राधानगरी), श्री.उल्हास पा ील (शशरोळ), 
श्री.शभमराि धोंर्ड े (आष्ट् ी), श्री.प्रशाांत बांब (गांगापूर), श्री.सुरेश हाळिििर 
(ाचलिरांजी), श्री.सुरेश धानोरिर (िरोरा), श्री.सांजय पुराम (आमगाि), श्री.सुभाष 
देशमुख (सोलापूर दक्षक्षि), श्री.गोिधवन शमाव (अिोला पजश्चम), र्डॉ.सांजय िु े 
(जळगाि जामोद), श्री.सुननल शशांदे (िरळी), श्रीमती सांध् यादेिी देसाई-िुपेिर (चांदगर्ड), 
श्री.अजुवन खोतिर (जालना), र्डॉ.शशशिाांत खेर्डिेर (शसांदखेर्ड राजा), श्री.राहूल िुल 
(दौंर्ड), श्री.सशमर मेघे (दहांगिा), श्री.सुधािर देशमुख (नागपूर पजश्चम), श्री.िृष्ट्िा 
खोपर्ड े (नागपूर पूिव), श्री.वििास िुां भारे (नागपूर मध्य), श्री.सुधािर िोहळे (नागपूर 
दक्षक्षि), श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोर्ड), श्री.सदानांद चव्हाि (धचपळूि) :   
सन्माननीय ऊजाव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज् यात सुमारे तीन लाख िेत क-याींनी को्ेिन भरुनही महावततरीने तीि 
िोड् या लाल् या नसल् याच ेमाहे मे, २०१५ मध् ये ता या या ारयायान कनािानास ेले 
ेहे, हे खरे ेहे काय, 

(२) असल् यास, कोल् हापूर साींगली, जिल् हयातील िेतक-याीं या कृर्षी पींपाच े १९ हिार 
तीि िोडीी अिा ्रकलींबबत ेहेत, हे खरे ेहे काय, 
(३) असल् यास, एतढ्या मोठया ्रकमाीात तीि िोड् या ्रकलींबबत अस् या मागची 
कारीे काय ेहेत, 
(४) यासींाभाात िासनाने सखोल चककिी केली ेहे काय, या यात काय ेढळून ेले, 
(५) तदनुसार यास िबाबाार असीा-या व् य तीींतर कोीती कारताई केली ेहे ता 
कर् यात येत ेहे, 
(६) नसल् यास, वतलींबाची कारीे काय ेहेत ? 
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श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) नाही. राज्यात मे, २०१५ रोिी १८७२०५ कृर्षीपींप ग्राहक 
को्ेिन भरुन ्रकलींबबत ेहेत. 
(२) होय. मे, २०१५ अखेर कोल्हापूर पररमींडलातील कोल्हापूर जिल््यामध्ये ८१६४ त 
साींगली जिल््यामध्ये ११५१४ असे एकूी १९६७८ ातके िेतीपींप तीि िोडीी अिा 
्रकलींबबत ेहे. 
(३) िेतीपींपाया तीि िोडीीच ेकाम पायाभूत ेराखडा-२ या योिनेतून कर्यात 
येत असून सींबींधित कीं त्रा्ाारास कामे िलागतीने सुरु कर्याया सूचना ाे्यात 
ेलेल्या ेहेत. 
(४) िेतीपींपाया नतीन तीि िोडीीसाठी पैसे भरुन ्रकलींबबत असीाऱ्या 
िेतकऱ्याींसाठी उचााब त लघुााब तालहनी, नतीन वततरी रोलहत्रे (रान्सफॉमार) ा. 
कामे महावततरीया ान्रा-२ या योिनेत समावतष् कर्यात ेली ेहेत त 
ज्येषठतायााी नुसार िेतीपींपाना तीि पुरतठा कर्याच ेकामे ्रकगतीपथातर ेहे. सार 
कामे लतकर पूीा कर्यासाठी कीं त्रा्ााराकड े पाठपुराता कर्यात येत असून, सार 
कामे ्रकािान्याने पूीा कर्यात येतील. 
(५) कीं त्रा्ााराने तातडीने कामे पुीा न केल्यास कीं त्रा्ाया अ्ी त ितीनुसार 
कायाताही कर्यात येत ेहे. सींबींधित ान्रा-२ कीं त्रा्ााराींना कामे िलागतीने 
कर्यासाठी नो्ीस ्ू करे् त नो्ीस ्ू ्शमाने् ाे्यात ेलेल्या ेहेत. 
कीं त्रा्ााराने तातडीने कामे पीूा न केल्यास कीं त्रा्या अ्ी त ितीनुसार कायाताही 
कर्यात येत ेहे. 
(६) ्रकश्न उद् ातत नाही. 

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

जालना तालुायातील देिमुती ग्रामपांचायत हदीत अिृषि परिानगी नसताना 
प्लॉ  विक्रीत िो यिधी रुपयाांचा गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

(१९) *  २३७९३   श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िालना तालुयातील ाेतमुती ग्रामपींचायत हदृीत अकृर्षक परतानगी नसताना 
४०० त े५०० एकर िशमनीमध्ये प्लॉल्ींगची वतक्री कर्यात ेली ेहे हे खरे ेहे 
काय, 

(२) असल्यास, या प्लॉ् वतक्रीत कोट्यतिी रुपयाींचा गैरव्यतहार झाल्याची तक्रार 
्रकाप्त झाल्यामुळे उपवतभागीय अधिकाऱ्याींनी िालना पींचायत सशमतीच े ग्वतकास 
अधिकारी त ायु्यम कनबींिक याींना ग्कनहाय चककिी कर्याच ेेाेि लाले ेहेत हे 
खरे ेहे काय, 
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(३) असल्यास, सार ेाेिानुसार चककिी कर्यात ेली ेहे, यायात काय ेढळून 
ेले, 
(४) तानुसार ाोर्षी व्यतीींतर काय कारताई कर्यात ेली ता येत ेहे, 
(५) नसल्यास, वतलींबाची कारीे काय ेहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खर्डसे : (१) त (२) यासींाभाात श्री.कािीनाथ सखाराम फुलझाड ेया 
व्यतीने ला.११.०५.२०१५ अन्तये उपवतभागीय अधिकारी, िालना याींयाकड े तक्रार 
केली असून तक्रारीया अनुर्षींगाने उपवतभागीय अधिकारी, िालना याींनी ग् वतकास 
अधिकारी, िालना त ायु्यम कनबींिक, िालना याींना ला. २१.०५.२०१५ रोिीया 
पत्रान्तये तस्तुजस्थतीची पडताळीी करुन अहताल साार कर्याच ेेाेि लाले ेहेत. 
(३) चककिी अहताल अ्रकाप्त ेहे. 
(४) ्रकश्न उद् ातत नाही. 
(५) ्रकश्न उद् ातत नाही. 

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

साांगली जजल् ्यामध् ये ज्यादा दराने युररया खताची विक्री होत असल्याबाबत 
  

(२०) *  २३३७०   श्री.धनजांय (सुधीर हरी) गार्डगीळ (साांगली) :   सन्माननीय िृषी 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साींगली जिल् ्यामध् ये बहुताींि खत ाकुानाार युररयाची कृबत्रम ी्ंचाई कनमााी 
करुन ज् यााा ाराने खताची वतक्री करुन िेतक-याींची फसतीुक करत असल् याच ेमाहे 
मे, २०१५ मध् ये ता यायाारयायान कनािानास ेले ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल् यास, या्रककरीाची चककिी कर् यात ेली ेहे, चककिीत काय ेढळून 
ेले, 
(३) असल् यास, चककिीअींती सींबींिीत ाोर्षीींवतरुध्ा िासनाने काय कारताई केली ता 
कर् यात येत ेहे, 
(४) नसल् यास, वतलींबाची काय कारीे ेहेत ? 
  

श्री. एिनाथराि खर्डसे : (१) हे खरे नाही. अिा ्रककारया तक्रारी ्रकाप्त झालेल्या 
नाहीत. 
(२) ्रकश्न उद् ातत नाही. 
(३) ्रकश्न उद् ातत नाही. 
(४) ्रकश्न उद् ातत नाही. 

----------------- 
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मौजे गुांदिली (ता.शभिांर्डी, जज.ठािे) येथे ाांडर्डयन ऑईल िॉपोरेशन ि खाजगी 
िां पन् याांनी महसूल विभागाची परिानगी न घेता 

 अनधधिृतपिे ामारती बाांधल्याबाबत 

(२१) *  २०७०४   श्री.रुपेश म् हात्रे (शभिांर्डी पूिव) :   सन्माननीय मुखयमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मकिे गुींातली (ता.शभतींडी, जि.ठाीे) येथे ाींडडयन ऑईल कॉपोरेिन त खािगी 
कीं पन् याींनी महसूल तसेच कोीया याही वतभागाची परतानगी न घेता अनधिकृतपीे 
मो्या ्रकमाीात ामारती खाडी पात्रात बाींिल्या असनू सार ामारती पाडून 
्ाक् याबाबत तथेील स् थाकनक लोक्रककतकनिी याींनी माहे एव्रकल, २०१५ मध् ये ता 
या याारयायान पालकमींत्री, ठाीे याीं याकड े लेखी कनतेानादतारे मागीी केली ेहे, हे 
खरे ेहे काय, 

(२) असल्यास, सार ामारती बाींि् यासाठी तथेील स् थाकनक िेतकरी श्री. अींकुि या हात्रे 
त सक.िशमाला या हात्रे याींची ितेिमीन या याींची परतानगी न घेता सींबींधित स् थाकनक 
अधिका-याीं या सींगनमताने या याीं या बनात् स्या कागापत्राींतर घेतल् या ेहेत, हे  
ही खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास, सींबींधित ्रककरीी मा.मुख् यमींत्री याींनी सार अनधिकृत बाींिकाम 
तोड् याच ेेाेि तहशसलाार-शभतींडी, ्रकाींत अधिकारी त एमएमेरडीए याींना ाेऊनही 
सार अनधिकृत ामारतीींच ेबाींिकाम अदयापही पाड् यात ेले नाही, हे ही खरे ेहे 
काय, 
(४) असल् यास, याबाबत िासनाने चककिी केली ेहे काय, चककिीत काय ेढळून 
ेले त तानुसार सार पररसरात अनधिकृत बाींिकाम करीा-या िासकीय त ातर 
कीं पन् याींवतरुध् ा तसेच सार अनधिकृत ामारतीच े बाींिकाम पाड् याच े मा.मुख् यमींत्री 
याींनी ेाेि ाेऊनही अदयाप बाींिकाम पाड्यात ेले नसल्याने तहशसलाार, ्रकाींत 
अधिकारी त ातर अधिका-याींवतरुध् ा िासनाने कोीती कारताई केली ता कर् यात येत 
ेहे, 
(५) नसल् यास, वतलींबाची कारीे काय ेहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फर्डििीस : (१) होय. 
(२) िशमन मालक श्री. अींकुि कान्हा याहात्रे त वतकासक श्री.रुद्र्रकताप उमाशलया 
बत्रपाठी याींयात ताा असल्याने श्री.याहात्रे याींनी श्री.बत्रपाठी याींयावतरुध्ा लाताीी ााता 
ााखल केला ेहे. 
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(३) त (४) मकि ेगुींातली ता.शभतींडी, जि.ठाीे येथील स.नीं. २६/९ बाबत मा.लाताीी 
न्यायालय, शभतींडी रे.मु.नीं. ३९५/१५ अन्तये ााता ााखल असून सार ााता ााखल 
करुन घेताना मा.लाताीी न्यायालयाने पुढील सुनातीी पयांत िैसे थे पररजस्थती 
राख्याच ेेाेि लाले ेहे. तसेच  मकिे गुींातली स.नीं. ३१ त े५१, ५३, ५५ त मकि े
लाते-अींिूर मिील स.नीं. ३६ ते ३८ बाबत शभतींडी न्यायालयात, वतिेर्ष लाताीी ख्ला 
क्र. ७४२/१२ हा ााता ााखल असून यायातही िैसे थे असा मा. न्यायालयाने ेाेि 
लाला ेहे. 
(५) ्रकश्न उद् ातत नाही. 

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

अमरािती विभागातील १८४ िृषी िें द्राच ेपरिाने गुिित्तेचा  
अभाि आढळल्याने ननलांबबत िेल्याबाबत 

(२२) *  २३१०७   श्री.हररष वपांपळे (मुनतवजापूर), श्री.रमेश बुांददले (दयावपूर) :   
सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमरातती वतभागातील १८४ कृर्षी कें द्राच ेपरताने गुीतयातेचा अभात ेढळल्याने 
बबयाीे, कक्कनािके ेखी रासायकनक खताींचा वतक्री करीाऱ्या वतके्रयायाच े परताने 
राा केले, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, माहे माचा, २०१५ पयांत या सता वतके्रयायाींकडील बबयाीे, खत ेेखी 
कक्क नािकाींच ेनमुने घेऊन ्रकयोगिाळेत तपासीी केली असता यायात ाोर्ष ेढळून 
ेले, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास, चाींगल्या बबया्याया नाताखाली काही कृर्षीसेता वतक्री कें दे्र 
िेतकऱ्याींना बनात् बबयाीे त खताींचा पुरतठा करीत ेहेत, हे ही खरे ेहे काय, 
(४) असल्यास, अिा बनात् बबयाीे त खत वतके्रयायाींतर कारताई कर्याबाबत 
िासनाने काय कायाताही केली ता कर्यात येत ेहे, 
(५) नसल्यास, वतलींबाची कारीे काय ेहेत ? 
  

श्री. एिनाथराि खर्डसे : (१) होय, हे खरे ेहे. 
     माचा, २०१५ अखेर अमरातती वतभागात २२ कृवर्ष सेता कें द्राच े परताने 
कायमस्तरुपी रद्द करुन ४ कृवर्ष सेता कें द्राच े परताने कनलींबीत कर्यात ेलेले 
ेहेत. तसेच, वतभागामध्ये १५८ कृवर्ष सेता कें द्राींच े परताने वतहीत मुातीत 
नुतकनकरी न केल् याने रद्द कर्यात ेलेले ेहेत. 
(२) अींित: खरे ेहे. 
(३) हे खरे नाही. 
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(४) वतनापरताना बनात् बबयाीे त रासायकनक खत वतके्रयायातर कनररक्षेकाींमाफा त 
कायाेिीर कारताई कर्यात येतून बबयाीे त रासायकनक खताचा साठा िप्त 
कर्यात ेलेला ेहे. तसेच सींबींिीताींतर फकिाारी गुन्हे ााखल कर्यात ेलेले 
असून पुढील पोलीस कायाताही सुरु ेहे. 
(५) ्रकश्न उद् ातत नाही. 

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

शशांदखेर्डा (जज.धुळे) तालुायात तापी नदीतून मोठ्या प्रमािािर  
िाळूचा उपसा िेला जात असल्याबाबत 

(२३) *  २२८०३   श्री.जयिुमार रािल (शशांदखेर्डा) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साहूर, िुने कोडाे, लहसपूर, ्ाकरखेडा, कमखेडा, अमळथे, सुलताड,े याहळसर 
(ता.शिींाखेडा जि.िुळे) अिा वतवति गाततील तापी नाीतून ारतर्षी मो्या ्रकमाीातर 
ताळूचा उपसा केला िातो, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, उत ताळू ताहतुकीमुळे सताच गाताींच े रस्त े अयायींत खराब झालेले 
असून यायासाठी िासनाकडून मात्र रस्यायाया ारुूस्तीसाठी कोीताही कनिी अदयाप 
ाे्यात ेलेला नाही, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास, िासनाया िोरीानुसार ज्या तालुयातून ताळू उपसा केला िातो 
याया तालुयाया गाताींना रस्यायाींया कामासाठी कनिी लाला िातो, तसेच ज्या 
गाताया शसमेतून ताळूचा उपसा केला िातो याया गाताींना कनिी ाे्याची तरतूा 
असताींना शिींाखेडा तालुयाला मात्र गेल्या ५ तर्षाात गकी खकनिाचा कोीताही कनिी 
न ाेता ासुऱ्या तालुयाींना शिींाखेडा तालुयापेक्षेा अधिकचा कनिी ाे्यात येत ेहे 
हे खरे ेहे काय, 
(४) असल्यास, या ्रककरीाची िासनाने चककिी केली ेहे काय, चककिीत काय 
कनषपन्न झाले याया नुसार चककिीअींती कोीती कायाताही कर्यात ेली ेहे ता येत 
ेहे  
(५) नसल्यास, वतलींबाची कारीे काय ेहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खर्डसे : (१) ्रकश्नात नमूा केलेल्या ताळूसा्याींच ेभूिल सतेक्षेी त 
वतकास यींत्रीा याींनी सतेक्षेी करुन, कनजश्चत केलेल्या ताळूचा कनयमानुसार शललात 
कर्यात ेला ेहे. सार ताळूग्ातून कनजश्चत केलेल्या ्रकमाीापेक्षेा िास्त 
उयाखनन झाल्याची बाब कनािानास ेलेली नाही. 
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(२), (३) त (४) ताळू ताहतूकीमुळे पररसरातील िोडरस्त े काही ्रकमाीात खराब 
झाल्याने स्तामीयातिनापो्ी अनुाान तेळोतेळी वततरीत कर्यात ेले ेहे. तसेच 
शिींाखेडा तालुयासाठी सन २०११-१२ त े सन २०१४-१५ या कालातिीत खकनि 
कनिीपो्ी एकूी रुपये ४९,५२,०४४/- एतढा कनिी ाे्यात ेला ेहे. सार कनिी िुळे 
जिल््यातील िुळे, साक्री त शिरपूर या तालु याींना तरील कालातिीत खकनि 
कनिीपो्ी लालेल् या कनिी पेक्षेा िास्त ेहे. 
(५) ्रकश्न उद् ातत नाही. 

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

मुांबईतील िाळिेश् िर समुद्रात विना परिाना मासेमारी िरताांना  
पिर्डण्यात आलेल्या बो ीिर िारिाई िरण्याबाबत 

(२४) *  १७५१४   श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.अशमन प ेल (मुांबादेिी), 
श्री.अ्लम शेख (मालार्ड पजश्चम), श्री.िुिाल पा ील (धुळे ग्रामीि), श्री.शशशिाांत 
शशांदे (िोरेगाि), श्री.जजतेंद्र आव्हार्ड (मुरा ा-िळिा), श्री.सत्यजीत पा ील-सरुर्डिर 
(शाहूिार्डी), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.भा्िर जाधि (गुहागर), श्री.मांगलप्रभात 
लोढा (मलबार दहल) :   सन्माननीय मत््य व् यिसाय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील ताळकेश् तर समुद्रात वतना परताना पसेशसन िाळीचा तापर करुन 
मासेमारी करीारी बो् स् थाकनक कोळी बाींितानी पकडली असून याबाबत मया स् य 
वतभागा या अधिका-याींना बोलतून सींबींधित बो्ीतर कारताई कर् याची मागीी केली 
असल् याच ेमाहे एव्रकल, २०१५ मध्ये ता यायाारया यान कनािानास ेले ेहे, हे खरे 
ेहे काय, 
(२) असल् यास, या ्रककरीी िासनाने चककिी केली ेहे काय 
(३) असल्यास, चककिीअींती सींबींधिताींवतरुद्ध कोीती कारताई केली ता कर्यात येत 
ेहे, 
(४) नसल् यास, वतलींबाची कारीे काय ेहेत ? 
  

श्री. एिनाथराि खर्डसे : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) सींबींधितावतरुध्ा महाराषर सागरी मासेमारी कनयमन अधिकनयम १९८१ अींतगात 
ाींडायामक कायाताही कर्यात ेली ेहे. 
(४) ्रकश्न उद् ातत नाही. 

----------------- 
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अििाळी पािसामुळे उध् ि् त झालेल् या अनेि आांबा बागायतदाराांपैिी  
देिगर्ड (जज.शसांधुदगुव) येथील बागायतदाराने शासिीय मदत 

न शमळाल् यामुळे आत् महत् या िेल्याबाबत 

(२५) *  १६८७२   श्री.िालीदास िोळांबिर (िर्डाळा), श्री.नसीम खान (चाांददिली), 
श्री.अशमन प ेल (मुांबादेिी), श्री.अ्लम शेख (मालार्ड पजश्चम), श्री.आशसफ शेख 
(मालेगाांि मध्य), श्री.िैभि नाईि (िुर्डाळ), श्री.ननतशे रािे (ििििली), श्री.सदा 
सरिििर (मादहम), श्री.सुरेश गोरे (खेर्ड आळांदी), श्री.ओमप्रिाश ऊफव  बचू िरू्ड 
(अचलपूर), श्री.विलास तरे (बोईसर), श्री.मनोहर भोईर (उरि), श्री.राजन साळिी 
(राजापूर), श्री.सुननल िेदार (सािनेर), श्री.ददपि चव्हाि (फल ि), श्री.रमेश िदम 
(मोहोळ), श्री.भा्िर जाधि (गुहागर), श्री.जजतेंद्र आव्हार्ड (मुरा ा िळिा), श्री.सुरेश 
लार्ड (िजवत) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोकीात मागील ३ मलहन्यात झालेल्या अतेळी पाऊस त गारपी्ीमुळे ीेंबा, 
कािू बागायतााराींच ेमोठया ्रकमाीात नुकसान झाले ेहे, हे खरे ेहे काय, 

(२) सारहू नुकसानीमुळे ाेतगड तालुयातील (जि.शसींिुागूा) ीेंबा बागायताार 
िेतकरी पाींडुरींग कोल्हे याने किाबािारीपीामुळे माहे मे, २०१५ या पलहल्या 
ेठतडयात ेयामहयाया केली ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) अतकाळी पाऊस त गारपी् यामुळे बागायतााराींना ेींब्याच ेउयापाान केतळ १० 
त े २० ्के शमळाले असून काि ू त अन्य फळबागायतााराींचहेी ्रकचींड ्रकमाीात 
नुकसान झाल्यामुळे यायाींना तातडीने ेधथाक मात ाे्यात याती, अिी मागीी 
लानाींक ६ मे २०१५ रोिी मा.मुख्यमींत्र्याना एक लेखी कनताेन साार करुन केलेली 
ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(४) असल्यास, अतकाळी पाऊस त गारपी् यामुळे कोकीातील ीेंबा, कािू त ातर 
नुकसान झालेल्या फळबागायतााराींना तसेच िेतकरी पाींडुरींग कोल्हे याींया कु्ुींबबयाींना 
ेधथाक मात ाे्याबाबत िासनाने काय कायाताही केली ता कर्यात येत ेहे, 
(५)  नसल्यास, वतलींबाची कारीे काय ेहेत ? 

 

श्री. एिनाथराि खर्डसे : (१) होय. 
(२) अींित: खरे ेहे श्री.पाींडूरींग हरी कोल्हे, रा.लहींाळे, ता.ाेतगड, जिल्हा शसींिुागूा 
याींनी कनरकनरळ्या बॅंकाींमिून किे घेतलेली होती. सार किाांची  हप्त े यायाींनी 
कनयशमतपीे भरलेले ेहेत. ्रकाथशमक चककिीमध्ये श्री.कोले याींनी ाारुया निेत 
मानशसक सींतुलन बबघडल् याने लानाींक ०३/०५/२०१५ रोिी ेयामहयाया केल् याची 
ेढळून ेलेले ेहे. 
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(३) अतकाळी पाऊस त गारवप्ीमूळे बािीत झालेल्या िेतक-याींना ेधथाक मात 
ाे्यासींाभाात लोक्रककतकनिीींकडून िासनास मे, २०१५ मध्ये कनतेान ्रकाप्त झालेले 
ेहे.  

(४) राज्यात माहे फेब्रुतारी त माचा, २०१५ मध्ये अतकाळी पाऊस त गारवप्ीमुळे 
बािीत झालेल्या ेींबा, कािू त ातर फळबागायतााराींना लानाींक १३/०४/२०१५ 
रोिीया िासन कनीायान्तये बहुतावर्षाक वपके (फळबागाींसाठी) रु.२५,०००/- ्रककतहे्री 
अिी ेधथाक मात िाहीर कर्यात ेलेली ेहे. सार मात ता्पाची कायाताही 
सुरु ेहे. 

     मयत श्री.पाींडूरींग हरी कोले याींया कु्ूींबबयाींसाठी ेधथाक मात ाे्याबाबतची 
बाब वतचारािीन ेहे. 
(५) ्रकश्न उद् ातत नाही. 

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

पुिे जजल् ्यातील हिेली तालुा या या पूिव भागातील उरुळी िाांचन 
पररमांर्डळ िायवक्षेत्रातील रोदहत्रे चोरीला गेल्याबाबत 

(२६) *  १९२४६   श्री.बाबुराि पाचिे (शशरुर) :   सन्माननीय ऊजाव मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 

(१) पुीे जिल् ्यातील पुीे पररमींडळा या ग्रामीी भागातून सन २०१३-१४ मध्ये २०९ 
रोलहत्रे, सन २०१४-१५ मध् ये १२६ रोलहत्रे तसेच हतेली तालु या या पूता भागातील 
उरुळी काींचन पररमींडळ कायाक्षेेत्रातील २३ गाताींमिून सन २०१४-२०१५ मध्ये ७० 
रोलहत्रे चोरीला गेल् याच े लानाींक २२ एव्रकल, २०१५ रोिी ता यायासुमारास कनािानास 
ेले, हे खरे ेहे काय, 

(२) असल् यास, रोलहत्रे चोरी गेल् यानींतर नतीन रोलहत्रे बसवत् यासाठी िेतकऱ् याींना २ ते 
३ मलहने ता् पाहूनही रोलहत्रे बसतून लाले िात नाहीत, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल् यास, रोलहत्राींची होीारी चोरी थाींबवत् यासाठी िासनस् तरातरुन कोीती 
कायाताही केली ता कर्यात येत ेहे, 
(४) नसल्यास वतलींबाची कारीे काय ेहेत ? 

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) अींित: खरे ेहे. 
(२) नाही. चोरी गेलेली रोलहत्रे सींबींधित कायाालयाकडून उपलब्ितेनुसार बसतून ाे्यात 
ेलेली ेहेत. 
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(३) चोरी झालेल्या रोलहत्राींच ेसींबींधित पोलीस स््ेिनमध्ये गुन्हे नोंा कर्यात ेलेले 
असून खबराारीच े उपाय याहीून रोलहत्रे तेल्डीींग करीे, तसेच ेतश्यक तवे्हा 
स्थाकनक पोलीसाींबरोबर रात्रीया तेळी गस्त घालीे, रोलहत्रे चोरी होऊ नयेत यासाठी 
गस्ती पथक तयार करीे ा. उपाययोिना कर्यात ेल्या ेहेत. 
(४) ्रकश्न उद् ातत नाही. 

----------------- 
अनतिषृ्ट्  ीमुळे विदभावतील नुिसानग्र् त म छीमाराांना अद्यापही  

नुिसान भरपाई ननधी वितरीत िरण् यात न आल्याबाबत 

(२७) *  २२०६३   श्री.सुधािर देशमुख (नागपूर पजश्चम), श्री.िृष्ट्िा खोपर्ड े(नागपूर 
पूिव), श्री.वििास िुां भारे (नागपूर मध्य), श्री.सुधािर िोहळे (नागपूर दक्षक्षि), 
श्री.नानाजी शामिुळे (चांद्रपूर) :   सन्माननीय मत््य व् यिसाय मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सन २०१३  या िून त े सप् ्ेंबर मलहन् यात अकततषृ ्ीमुळे वताभाातील तिाा, 
नागपूर, चींद्रपूर, गडधचरोली, गोंलाया त भींडारा जिल् ्यातील म ीीमारी सींस् थाीं या 
तलातातील मासे, मयास्यबीि, होडया, िुना मया स्यसाठा, िाळे याींच ेमो्या ्रकमाीात 
नुकसान झाले असुन या नुकसानीची भरपाई या हीून लानाींक २७ माचा २०१५ रोिीया 
महसुल त तन वतभागा या िासन कनीाय ्रकमाीे ११.७० को्ी रुपये मींिूर कर् यात 
ेले ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल् यास, सार कनिी वताभाातील तिाा, नागपूर, चींद्रपूर, गडधचरोली, गोंलाया त 
भींडारा जिल् ्यातील नुकसानग्रस् त म ीीमाराींना अदयापही वततरीत कर् यात ेला 
नाही, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल् यास, याबाबत िासनाने चककिी केली ेहे काय, 
(४) असल् यास, चककिीत काय ेढळुन ेले, या यानुर्षींगाने नुकसानग्रस् त म ीीमाराींना 
नुकसान भरपाई तातडीने ाे् यासींाभाात कोीती कायाताही कर् यात ेली ेहे ता 
कर्यात येत ेहे, 
(५) नसल्यास, वतलींबाची कारीे काय ेहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खर्डसे : (१) होय, हे खरे ेहे. 
(२) हे अींित: खरे ेहे. गडधचरोली त तिाा जिल््याींमध्ये काही लाभाथ्ना अींित: 
अनुाानाच ेवततरी कर्यात ेले ेहे. 
(३) त (४) ्रकश्न उद् ातत नाही. 
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(५) सहायक ेयुत, मयास्य व्यतसाय नागपूर याींना अदयाप पयांत कनिी ्रकाप्त न 
झाल्यामुळे, भींडारा त गोंलाया जिल््याींमध्ये ेचारसींलहता लागू असल्यामुळे त 
वतभागातील लाभाथीया/मजीमाराींया बँक खायायाींची पररपूीा मालहती न 
शमळाल्यामुळे अनुाान ता्पास वतलींब झालेला ेहे. 

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

मछीमाराांना शासनािरू्डन शमळिाऱया डर्डझले ि सबशसर्डीमध्ये  
आधथवि गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

(२८) * १७७५८ श्री.अ् लम शेख (मालार्ड पजश्चम), श्री.अशमन प ेल (मुांबादेिी) :  
सन्माननीय मत््य व् यिसाय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागोठीे (ता.रोहा, जि.रायगड) येथील बोली माींडला येथील सागरपुत्र मीीमार 
सोसाय्ीया सींचालक मींडळाने बनात् सास्याींची नोंाीी करुन यायाींया नाींतातर 
बो्ी खरेाी केल्या असे ााखतुन मीीमाराींना शमळीाऱ्या सरकारी डडझले त 
सबशसडीमध्ये ेधथाक गैरव्यतहार केल्याच ेमाहे एव्रकल, २०१५ मध्ये ता यायाारयायान 
कनािानास ेले ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, उत ्रककरीी अजस्तयातात नसलेल्या २५ पेक्षेा अधिक बो्ीींना सन 
२००७ पासून लाखो रुपयाींच ेडडझले वततरीत कर्यात ेले ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास, उत ्रककरीाची चककिी कर्यात ेली ेहे काय, 
(४) असल्यास, चककिीया अनुर्षींगाने लाखो रुपयाींया सबशसडी गैरव्यतहारा्रककरीी 
रेतींाडा पोलीस ठा्यात गुन्हा ााखल कर्यात ेला ेहे काय, 
(५) असल्यास, या ्रककरीी ाोर्षी असीाऱ्या सता सींबींधिताींवतरुद्ध कोीती कारताई 
कर्यात ेली ता येत ेहे  
(६) नसल्यास, वतलींबाची कारीे काय ेहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खर्डसे : (१) होय, हे खरे ेहे. तथावप सार सींस्था ही नागोठीे 
(ता.रोहा, जि.रायगड) येथील नसून बोली माींडला (ता.मुरुड, जि.रायगड) येथील ेहे. 
(२) होय. अींित: खरे ेहे. अजस्तयातात नसलेल् या एकूी १८ मासेमारी नककाींसाठी 
डडझले उचल कर्यात ेल्याच ेकनािानास ेले ेहे. 
(३) होय. 
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(४) त (५) होय. रेताींडा पोलीस ठा्यामध्ये गु.र.नीं. ८८/२०१३ अन्तये सींस्थेचे 
चअेरमन त सींचालक मींडळावतरुध्ा गुन्हा ााखल असून पुढील तपास चालू ेहे. 
सींबींधित अधिका-याींस ४८ तासापेक्षेा िास्त पोलीस कोठडी शमळाल्यामुळे कनलींबबत 
कर्यात ेले ेहे. सींबींधित सींस्थेवतरुध्ा महाराषर सहकारी सींस्था, अधिकनयम, 
१९६० या कलम ७८ अन्तये नो्ीस बिात्यात ेली ेहे. 
(६) ्रकश्न उद् ातत नाही. 

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

रायगर्ड जजल््यात किनाऱयािरील ३८५ ि पायथ्याशी असलेल्या ८४  
गािाांमध्ये पािसाळ्यात आपत्तीजन्य पररज्थती उद्् ािण्याची  

शायता ितवविण्यात आल्याबाबत 

(२९) *  १९५२५   श्री.भरतशेठ गोगािले (महार्ड) :   सन्माननीय पुनिवसन ि मदत 
िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रायगड जिल््यात ककनाऱ्यातरील ३८५ तर पायथ्यािी असलेल्या ८४ गात े
पातसाळ्यात पुराया कक्षेेत असल्याच ेकनािानास ेले, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, ३८५ गाते परुजस्थतीया कक्षेेत असून गातकनहाय ेराखड े तयार 
कर्याच ेेाेि जिल्हा ्रकिासनाने लाले ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चककिी केली ेहे काय, यायात काय ेढळून 
ेले, 
(४) असल्यास, चककिीअींती िासनाने काय कायाताही केली ता कर्यात येत ेहे, 
(५) नसल्यास, वतलींबाची कारीे काय ेहेत ? 
  

श्री. एिनाथराि खर्डसे : (१) रायगड जिल््यामध्ये नाी ककनारी २७३ गाींते, समुद्र 
ककनारी ५३ गाींते त खाडी ककनारी ८१ गात ेतसलेली ेहेत. अकततषृ्ी, िरी वतसगा 
त समुद्र भरती याींची तेळ एकच ेल्यास सखल भागामध्ये पूर पररस्थती कनमााी 
हो्याची ियता असत.े 
(२) ेपयाती व्यतस्थापनाच ेेराखड ेारतर्षी अदययातत केले िातात. 
(३) ्रकश्न उद् ातत नाही. 
(४) ्रकश्न उद् ातत नाही. 
(५) ्रकश्न उद् ातत नाही. 

----------------- 
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राम ेि (जज. नागपुर) तालुा यातील ३२१ शेति-याांना तहशसल िायावलयातील  
अधधिा-याांचा चुिीमुळे नुिसान भरपाई पासुन िांधचत रहािे लागल्याबाबत 

(३०) *  २११४०   र्डॉ.शमशलांद माने (नागपूर उत्तर), श्री.सुधािर देशमुख (नागपूर 
पजश्चम), श्री.िृष्ट्िा खोपर्ड े (नागपूर पूिव), श्री.वििास िुां भारे (नागपूर मध्य), 
श्री.सुधािर िोहळे (नागपूर दक्षक्षि), श्री.डर्ड मल्लीिाजूवन रेड्र्डी (राम ेि) :   
सन्माननीय पुनिवसन ि मदत िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राम्ेक (जि.नागपूर) तालु यातील ३२१ िेतक-याींना तहशसल कायाालयातील 
अधिका-याींया चुकीमुळे नुकसान भरपाई पासुन तींधचत ठेत् यात ेले, हे खरे ेहे 
काय, 
(२) असल्यास, २०१४-१५  या खरीप हींगामात राज् यातील िेतकरी सींक्ात असल् याने 
िासना या ततीने ३२१ िेतक-याींना १७,०५,०२१ रुपयाींच े िनााेि स् ्े् बँकेत तसेच 
बँक ऑफ बडोाा येथे ाे् यात ेले हे खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास, िनााेि ता्प कर्यास ालुाक्षे करीा-या अधिकारी कमाचा-याींतर 
कारताई कर्याबाबत िासनाने काय कायाताही केली ता कर्यात येत ेहे, 
(४) नसल् यास, वतलींबाची कारीे काय ेहेत ? 
  

श्री. एिनाथराि खर्डसे : (१) हे खरे नाही. 
(२) राम्ेक तालुयातील स््े् बँक ऑफ ाींडडया, राम्ेक याींचकेड े तहशसलाार, 
राम्ेक याींच े पत्र क्र.कानुनगो/तह.राम/कावत-१०९/२०१५, ला.२३/५/२०१५ अन्तये ३२१ 
िेतक-याींया नाताची यााी त रकम रु.१६,५२,०२१/- िनााेि क्र.००२५४८, 
ला.२३/१/२०१५ अन्तये पाठवत्यात ेली होती. तसेच स््े् बँक ऑफ ाींडडया, 
राम्ेक याींनी िेतक-याींया बँक खायायात रकम िमा केल् याबाबत Remmitance 
Certificate तहसील कायाालय, राम्ेकला साार केले ेहे. 
(३) ्रकश्न उद् ातत नाही. 
(४) ्रकश्न उद् ातत नाही. 

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

आचायव विनोबा भािे याांया भूदान चळिळीतून शासनास प्राप्त झालेल्या  
जशमनीची ननयमाांच ेउल्लांघन िरुन विक्री िेल्याबाबत 

(३१) *  २०३२५   श्री.ननतशे रािे (ििििली), श्री.राहूल िुल (दौंर्ड), श्री.विजय 
औ ी (पारनेर), श्री.बसिराज पा ील (औसा), श्री.जयांत पा ील (ा्लामपूर) :   
सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) कें द्र िासन पुरस्कृत ेचाया वतनोबा भाते याींया भूाान चळतळीत तिाा 
जिल्हयात १९८०.४९ हे्र िशमन िासनास ्रकाप्त झाली असल्याच ेमाहे मे, २०१५ 
मध्ये ता यायाारयायान कनािानास ेले ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, भूाान िमीनीच े हस्ताींतरी त विकी होत नसताींनाही कनयमाींचे 
उल्लींघन करुन मोठया ्रकमाीात िासकीय िमीन खािगी सींस्था, व्यापारी त 
कीं पन्याींना वतक्री केल्याच ेमालहतीया अधिकाराखाली कनािानास ेले ेहे, हे ही खरे 
ेहे काय, 
(३) असल् यास, यायापैकी तिाा मींडळातील एका िमीन िारक सींस् थेला भूाान 
िशमनीतून खरेाी केलेल्या िशमनीतर ३ बँकाींनी ९८ को्ी रुपयाींच ेकिा ता्प केले 
ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(४) असल्यास, तिाा जिल्हयात भूाान चळतळीतून िासनास ्रकाप्त झालेल्या सारहू 
िशमनीया गैरव्यतहाराची चककिी कर्यात ेली ेहे काय, 
(५) असल्यास, चककिीत काय ेढळून ेले त यायानुसार सींबींधित ाोर्षी 
अधिकाऱ्याींतर त खरेाी करीाऱ्या सींस्था चालकाींतर, व्यापाऱ्याींतर त कीं पन्याींतर 
कोीती कारताई कर्यात ेली ता येत ेहे, 
(६) नसल्यास, वतलींबाची कारीे काय ेहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खर्डसे : (१) ेचाया वतनोबा भाते याींया भुाान चळतळीत तिाा 
जिल््यात १९८०.८९ हे्र िमीन भुाान यज्ञ मींडळास ्रकाप्त झाली होती. 
(२) तिाा जिल््यात काही ्रककरीी भुाान िमीनीच े अनधिकृत हस्ताींतरी ककीं ता 
अकृर्षक तापर झाल्याच ेकनािानास ेले ेहे. सार मालहती ही मालहतीचा अधिकार 
अधिकनयमान्तये पुरवत्यात ेलेली ेहे. 
(३) होय. तिाा तालुयातील सातींगी (मेघे) गातातील भुमापन क्र.१२० या 
गा.न.नीं.७/१२ तर एकूी रुपये ११५.१२ को्ी एतढ्या किााची नोंा लासून येत.े 
(४) त (५) याबाबत सींबींिीत उपवतभागीय अधिकारी याींना मध्य्रकाेि भुाान यज्ञ 
अधिकनयम, १९५३ अन्तये कायाताही करीेबाबत जिल्हाधिकारी, तिाा याींया 
कायाालयाया पत्र लानाींक २४/०६/२०१५ अन्तये कळवत्यात ेले ेहे. यायाअनुर्षींगाने 
चककिीचा अहताल ्रकाप्त व्हातयाचा ेहे. 
(६) ्रकश्न उद् ातत नाही. 

 
----------------- 
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मनसर (जज.नागपूर) ि सािली (जज.चांद्रपूर) तालुायात अिैधरीत्या 
िाळू उपसा ि िाहतुि होत असल्याबाबत 

(३२) *  २२८२८   श्री.डर्ड मल्लीिाजूवन रेड्र्डी (राम ेि), श्री.सुरेश धानोरिर 
(िरोरा) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मनसर नजिकया काींद्री (माईन्स) (जि.नागपूर) पररसरात अतैि रेती ताहतुकीच े
रक पकड्यात ेल्याचे माहे िून, २०१५ मध्ये ता यायाारयायान कनािानास ेले, हे 
खरे ेहे काय, 
(२) सातली तालु यातील (जि.चींद्रपूर) सहापैकी काही रेती घा्ाींच े ेखी घराीं या 
पायाभरीीसाठी तापर् यात येीा-या ताळूचा शललात झालेला नसताना या घा्ाींतरुन 
सराास ताळू उपसा होत असल् याच ेमाहे मे, २०१५ मध्ये ता यायाारयायान कनािानास 
ेले, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल् यास, ्रकश्न भाग (१) त ्रकश्न भाग (२) बाबत िासनाने चककिी केली ेहे 
काय, 
(४) असल्यास, चककिीया अनुर्षींगाने रेती उपसा करीाऱ्याींतर त यायाकड े ालुाक्षे 
करीाऱ्या महसूल अधिकाऱ्याींतर काय कारताई कर्यात ेली ता येत ेहे, 
(५) नसल्यास, वतलींबाची कारीे काय ेहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खर्डसे : (१), (२), (३) त (४) अिा बाबी कनािानास ेल्या नाहीत. 
मात्र गकी खकनिाया अतैि उयाखनन/ताहतुकीस ेळा घाल्यासाठी तहशसल 
स्तरातर गठीत कर्यात ेलेल्या पथकाने माहे एव्रकल, २०१५ त े िून, २०१५ या 
कालातिीत राम्ेक तालुयात ४ ्रककरीात रु.७४,२००/- ातका ाींड तसूल केला 
असून, सातली तालुयात १२ ्रककरीाींत रु.१,४४,२००/- ातका ाींड तसूल केला ेहे. 
(५) ्रकश्न उद् ातत नाही. 

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

नाशशि जजल््यातील ३६ शेतिऱयाांनी िेलेल्या आत्महत्या 

(३३) *  १९१६७   श्री.अननल िदम (ननफार्ड), श्री.सुरेश धानोरिर (िरोरा), 
श्री.गुलाबराि पा ील (जळगाि ग्रामीि), श्री.किशोर पा ील (पाचोरा), श्री.गिपतराि 
देशमुख (साांगोले), श्री.जयिुमार रािल (शशांदखेर्डा), श्री.िसांतराि चव्हाि (नायगाांि), 
श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.अशमन प ेल (मुांबादेिी), श्री.अ् लम शेख (मालार्ड 
पजश्चम), श्री.सांतोष  ारफे (िळमनुरी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.सांग्राम थोप े 
(भोर), श्री.सुधािर देशमुख (नागपूर पजश्चम), श्री.िृष्ट्िा खोपर्ड े (नागपूर पूिव), 
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श्री.वििास िुां भारे (नागपूर मध्य), श्री.सुधािर िोहळे (नागपूर दक्षक्षि), र्डॉ.सतीश 
(अण्िासाहेब) पा ील (एरांर्डोल), श्री.शशरीषदादा चौधरी (अमळनेर), श्री.सांजय साििारे 
(भुसािळ) :   सन्माननीय पुनिवसन ि मदत िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) नाशिक जिल् हातील ३६ िेतकऱ्याींनी ेया महया या केल् या ेहेत, हे खरे ेहे काय, 

(२) चाींासीी (ता.चोपडा, जि.िळगाींत) येथील तसींत अमतृ पा्ील त ाींाबूाई तसींत 
पा्ील या िेतकरी ाायापयायाने ेिारपी त नावपकीला कीं ्ाळून गळफास घेऊन 
तसेच तरे ्ोळी (ता.पारोळा) येथील ज्ञानेश्तर कनींबा पाचुींाे याींनी वतर्ष ्रकािन करुन 
ेयामहयाया केल्याची घ्ना माहे मे, २०१५ मध्ये ता याया ारयायान घडली ेहे, हे ही 
खरे ेहे काय, 
(३) नेरले (ता.करमाळा, जि.सोलापूर) येथील श्री.शितािी बािारात गतळी या 
िेतकऱ्याने खािगी सातकाराया किााला त िाचाला कीं ्ाळून लानाींक १५ मे, २०१५ 
रोिी ता यायासुमारास ेयामहयाया केली हे खरे ेहे काय, 
(४)  ाोंडाईचा, ायाताीे, कले (जि.िुळे) यासह शिींाखेडा तालुयात अनेक लठकाीी 
गेल्या ४ त े ५ मलहन्यात िेतकऱ्याींनी किाबािारीपीामुळे ेयामहयाया केल्याच े
कनािानास ेले हे खरे ेहे काय, 
(५) असल्यास, िासनाने या ्रककरीी चककिी केली ेहे काय, चककिी अींती 
ेयामहयाया थाींबवत् यासाठी तसेच ेयामहयायाग्रस्त कु्ुींबबयाींना ेधथाक मात 
ाे्याबाबत िासनाने काय कायाताही केली ता कर्यात येत ेहे, 
(६) नसल्यास, वतलींबाची कारीे काय ेहेत ? 

श्री. एिनाथराि खर्डसे : (१) अींित: खरे ेहे. नाशिक जिल््यात माहे िानेतारी 
२०१५ त े ला. २५ िुन, २०१५ या कालातिीत २३ िेतकरी ेयामहयाया कनािानास 
ेल्या ेहेत. 
(२) होय. माहे मे, २०१५ मध्ये तसींत अमतृ पा्ील त ाींाबुाई तसींत पा्ील, 
रा.चाींासीी, ता.चोपडा, जि.िळगात या िेतकरी ाायापयायाने ेिारपीामुळे त 
एक्ेपीामुळे ेलेल्या नैराश्यातून गळफास घेऊन ेयामहयाया केल्याच े कनािानास 
ेले ेहे. तसेच ज्ञानेश्तर कनींबा पाचुींाे, रा.्ोळी, ता.पारोळे, जि.िळगात याींनी वतर्ष 
्रकािन करुन ेयामहयाया केल्याची घ्ना घडलेली ेहे. 
(३) अींित: खरे ेहे. मयत िेतकऱ्याींया पयानीने अिी तक्रार केली असून 
तदनुर्षींगाने गुन्हा ााखल कर्यात ेला ेहे. मयत गतळी याींनी सातकारी किा 
फेड्याकररता एच.डी.एफ.सी. बँकेकडून किा घेतले असल्याच ेत या किााबाबत सार 
बँकेकडून तगााा झाल्या नसल्याच ेचककिीत लासून ेले ेहे. 
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(४) त (५) िुळे जिल््यातील शिींाखेडा तालुयात िानेतारी, २०१५ त ेमे, २०१५ या 
कालातिीत ०७ िेतकऱ्याींनी ेयामहयाया केल्याच े कनािानास ेले ेहे. चककिीअींती 
यातील ०३ ्रककरीे अपात्र ठरली ेहेत. ०१ ्रककरी चककिीसाठी ्रकलींबबत ेहे. सार 
पात्र ्रककरीी मयत िेतकऱ्याींया कु्ुींबबयास रु.१.०० लक्षे मात ाे्यात ेली ेहे. 
(६) ्रकश्न उद् ातत नाही. 

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

राज् यात अल् पसांख याि दजाव असलेल् या शैक्षणिि सां् थामध् ये विद्याथ् याांना  
ददल् या जािाऱया प्रिेश प्रकक्रयेमध् ये त्रु ी असल्याबाबत 

(३४) *  १८१६४   श्री.ददलीप िळसे-पा ील (आांबेगाि), श्री.रािाजगजीतशसांह पा ील 
(उ्मानाबाद), श्री.जजतेंद्र आव् हार्ड (मुांरा ा िळिा), श्री.सत्यजीत पा ील-सरुर्डिर 
(शाहूिार्डी), श्री.किसन िथोरे (मुरबार्ड), श्री.गिपत गायििार्ड (िल्याि पूिव), 
श्री.अ्लम शेख (मालार्ड पजश्चम), श्री.अिधूत त िरे (श्रीिधवन), श्री.पाांरु्डरांग बरोरा 
(शहापूर), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.भा्िर जाधि (गुहागर), श्री.सुरेश लार्ड 
(िजवत), श्री.िैभि वपचर्ड (अिोले), श्री.मिरांद जाधि-पा ील (िाई), श्री.राहुल मो े 
(पराांर्डा), श्री.हनुमांत र्डोळस (माळशशरस), श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार दहल), 
श्री.ददपि चव्हाि (फल ि), श्री.राधािृष्ट्ि विखे-पा ील (शशर्डी), श्रीमती मोननिा 
राजळे (शेगाि), श्री.सांजय िेळिर (ठािे), श्री.अतुल सािे (औरांगाबाद पूिव), श्री.विजय 
औ ी (पारनेर), श्री.अननल िदम (ननफार्ड) :   सन्माननीय अल्पसांखयाांि वििास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यात अल् पसींख् याींक ािाा असलेल् या २४७२ शिक्षेी सींस् थाींना िासनाने परतानगी 
लाली असून, यातील बहुताींि सींस् थाीं या िाळात अल् पसींख् याींक वतदयाथ् याांना ्रकतेि 
ाे् याऐवजतिी ातर समािा या वतदयाथ् याांनाच अधिक सींख् येने ्रकतेि ाे् यात येत 
असल् याने, या सता सींस् थाींची चककिी कर् याच ेेाेि मा.अल् पसींख् याींक कल्याी मींत्री 
याींनी लानाींक ८ मे, २०१५ रोिी ता याया सुमारास लाले ेहेत, हे खरे ेहे काय, 
(२) ाक्षक्षेी मुींबईतील तब् बल १२७ पैकी ८७ िाळाींमध्ये गेल् या तीन तर्षाात 
अल् पसींख् याींक समािा या ककमान ३५ ् के वतदयाथ् याांना ्रकतेि ाे् यात ेले, हे ही 
खरे ेहे काय, 
(३) राज् यात अल् पसींख् याींक ािाा असलेल् या िैक्षेखीक सींस् थामध् ये वतदयाथ् याांना लाल् या 
िाीा-या ्रकतेि ्रककक्रयेमध् ये असलेल् या त्रु्ी, अल् पसींख्याींक िाळाींतील िैक्षेखीक ािाा त 
सींस् थाीं या िैक्षेखीक कारभार या अनुर्षींगाने राज् यातील २३०० अल् पसींख् याींक िैक्षेखीक 
सींस् थाींची तपासीी कर् याचा कनीाय िासनाने घेतला ेहे, हे खरे ेहे काय, 
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(४) असल् यास, उत ्रककरीी चककिी केली ेहे काय, सार चककिीसाठी िासनाने 
काय कनकर्ष कनजश्चत केले ेहेत, 
(५) असल्यास, चककिीया अनुर्षींगाने अिा सींस्थाींवतरुद्ध िासनाने कोीती कारताई 
केली ता कर्यात येत ेहे, 
(६) नसल्यास, वतलींबाची कारीे काय ेहेत ? 
 

श्री. एिनाथराि खर्डसे : (१) अींित: खरे ेहे. 
(२) होय शिक्षेी कनररक्षेक, ाक्षक्षेी मुींबई याींनी िासनास साार केलेल्या अहतालानुसार 
्रकथमािानी ही बाब कनािानास ेली ेहे. 
(३), (४) त (५) अींित: खरे ेहे. ज्या अल्पसींख्याक सींस्थाींया िाळाींनी यायाींना 
असलेल्या अल्पसींख्याक ािााया वतदयाथ्याांना अल्प ्रकमाीात ्रकतेि लाले ेहेत. 
अिा ाक्षक्षेी मुींबईतील अल्पसींख्याक सींस्थाना कारीे ााखता नो्ीस ाेतून 
यायाींयाकडून खुलासा मागवत्यात ेला ेहे. या ्रककरीी िासन कनीाय 
अ.वत.वत.अिैसीं-२०१२/्रक.क्र.२१/का-५, ला.२७.०५.२०१३ ्रकमाीे वतलहत कायापध्ातीनुसार 
कायाताही कर्यात येईल. 
(६) ्रकश्न उद् ातत नाही. 

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

नाांदेर्ड जजल् हा िृषी अधधक्षि िायावलयातील अधधिा-याांनी शेिर्डो  
शेतिऱ याां या नािे बनाि  प्र् ताि तयार िेल्याबाबत 

(३५) *  १७३७३   श्री.अशमन प ेल (मुांबादेिी), श्री.विजय िर्डटे्टीिार (रा म्हपूरी), 
श्री.अ्लम शेख (मालार्ड पजश्चम), श्री.हेमांत पा ील (नाांदेर्ड दक्षक्षि), श्री.सांतोष  ारफे 
(िळमनुरी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.सांग्राम थोप े (भोर), श्रीमती अशमता 
चव्हाि (भोिर), श्री.र्डी.पी.सािांत (नाांदेर्ड उत्तर) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींाेड जिल् हा कृर्षी अधिक्षेक कायाालयातील अधिका-याींनी िेकडो िेतकऱ् याीं या 
नाते बनात् ्रकस् तात तयार करुन लठींबक शसींचन सींचासाठी ाे् यात येीारे कोट्यतिी 
रुपयाींच े अनुाान धगळींकृत केले असल् याच े माहे मे, २०१५ मध्ये ता या याारया यान 
कनािानास ेले ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल् यास, उपरो त अपहार्रककरीी िासनाने चककिी केली ेहे काय, 
(३) असल्यास, चककिीअींती िासनाने सींबींिीत अधिकाऱ्यावतरुध्ा कोीती कारताई 
केली ता कर् यात येत ेहे, 
(४)  नसल् यास, वतलींबाची कारीे काय ेहेत ? 
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श्री. एिनाथराि खर्डसे : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) त (४) ्रकश्न उद् ातत नाही. 

----------------- 
जेिराळा (जज.भांर्डारा) येथे मागील एि-दोन िषावपासून अनतिषृ्ट् ी ि िोरर्डा 

 दषु्ट्िाळ यामुळे धान वपिाांच ेउत्पादन िमी प्रमािात  
आल्याने शेतिऱयाांच ेआधथवि नुिसान झाल्याबाबत 

(३६) *  २१२७१   श्री.रामचांद्र अिसरे (भांर्डारा) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िेतराळा (जि.भींडारा) येथे मागील एक-ाोन तर्षाापासनू अकततषृ्ी त कोरडा 
ाषुकाळ यामुळे िान वपकाींच े उयापाान कमी ्रकमाीात ेल्याने िेतकऱ्याींच ेेधथाक 
नुकसान झाले ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, वतमा कीं पनीने मात्र नुकसानीमुळे झालेल्या िान वपक वतयायाचा लाभ 
लाला नसून िेतकऱ्याींनी काढलेल्या लाखो रुपयाींचा एकवतमा रकम कीं पनीने 
बळकावतली असून वतयायाचा लाभ मात्र अनेक तर्षाापासून लाला िात नाही, हे ही खरे 
ेहे काय, 
(३) असल्यास, िेतकऱ्याींनी काढलेल्या लाखो रुपयाींचा एकवतमा रकम 
बळकावतलेल्या कीं पनीतर कारताई कर्याबाबत तसेच िेतकऱ्याींना वतयायाचा लाभ 
शमळतून ाे्याबाबत िासनाने काय कायाताही केली ेहे ता कर्यात येत ेहे, 
(४) नसल्यास, वतलींबाची कारीे काय ेहेत ? 
  

श्री. एिनाथराि खर्डसे : (१) होय. 
      िेतराळा हे गात महसुल मींडळ पालाींारु, ता.लाखनी, जि.भींडारामध्ये समावतष् 
असून महसुल मींडळस्तरातर घे्यात येीाऱ् या पीक कापीी ्रकयोगानींसार भींडारा 
जिल््यातील लाखनी तालुयातील  पालाींारु मींडळाच ेिान वपकाच ेसरासरी उयापन्न 
सन २०१३-१४ मध्ये १३३९ कक.गॅ्र./हे. होत ेतर सन २०१४-१५ मध्ये सरासरी उयापन्न 
९८६ कक.गॅ्र./हे. ेलेले ेहे. 
(२) राषरीय कृवर्ष वतमा योिना कें द्र िासनाया मागाािाक सुचनानुसार राज्यात क्षेेत्र 
हा घ्क (Area Approach) िरुन भारतीय कृवर्ष वतमा कीं पनी माफा तक राबवत्यात 
येत ेहे. 
     खरीप हींगाम २०१३ मध्ये या योिनेअींतगात भींडारा जिल््यातील २१,७८२ 
िेतकऱ्याींनी योिनेत सहभाग घेतला असून रु. ३५०.४१ लाख वतमा हप्ता भरुन 
२६,२३५ हे. क्षेेत्र वतमा सरींक्षेीत केले होत.े यायापैकी १०४ िेतकरी नुकसान भरपाईस 
पात्र ठरले असून यायाींना रु. ५.०६ लाख नुकसान भरपाई भारतीय कृर्षी वतमा 
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कीं पनीमाफा त अाा कर्यात ेली ेहे. यामध्ये िेतराळा (महसुल मींडळ पालाींारू, 
ता.लाखनी, जि.भींडारा) येथील िान वपकासाठी योिनेया तरतुाीनुसार नुकसान 
भरपाई ाेय होत नाही. 
     खरीप हींगाम २०१४ मध्ये या योिनेअींतगात भींडारा जिल््यातील १६,००० 
िेतकऱ्याींनी योिनेत सहभाग घेतला असून रु. १७४.९६ लाख वतमा हप्ता भरुन 
२१,००० हे. क्षेेत्र वतमा सरींक्षेीत केले होत.े यायापैकी २००० िेतकरी नुकसान भरपाईस 
पात्र ठरले  असून यायाींना रु. ३७.०१  नुकसान भरपाई अाा कर्याची कायाताही  
भारतीय कृवर्ष वतमा कीं पनीमाफा त सुरु ेहे. या योिनेअींतगात भात वपकाचा वतमा 
केलेल्या पालाींारु महसुल मींडळातील एकुी १,९३७ िेतकऱ्याींना रु. ३६,५४,१३५.१६ 
नुकसान भरपाई भारतीय कृवर्ष वतमा कीं पनीमाफा त ाेय होत असून सारची रकम 
सींबींधित बँकामाफा त िेतकऱ्याींया खायायातर िमा कर्याची कायाताही सुरु ेहे. 
(३) ्रकश्न उद् ातत नाही. 
(४) ्रकश्न उद् ातत नाही. 

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

मेळघा  (जज.अमरािती) क्षेत्रात ग्राशमि पािी पुरिठा  
योजनाांना सौर उजाव आधाररत पांप बसविण्याबाबत 

(३७) *  २४०६८   र्डॉ.सुननल देशमुख (अमरािती), श्री.समीर िुिािार (दहांगिघा ), 
श्री.चैनसुख सांचतेी (मलिापूर) :   सन्माननीय पािीपुरिठा मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मेळघा् क्षेेत्रातील वतदयुत पुरतठयाची अडची असलेल्या १०० गाताींमिील पाीी 
पुरतठा योिनाींसाठी सकर उिाा ेिाररत पींप बसवत्याचा ्रकस्तात कायाकारी अशभयींता, 
ग्रामीी पुरतठा वतभाग, अमरातती दतारा जिल्हाधिकारी, अमरातती याींना लानाींक २५ 
मे, २०१५ रोिी ता या यासुमारास साार कर्यात ेला ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास मेळघा्ातील बहुींताि गातामध्ये कनयशमत त पुरेसा वतदयुत पुरतठा 
होत नसल्याने सकर उिाा ेिाररत पींप बसवत्यात याते या ेियाच े एक पत्र 
वतिानसभा सास्य, अमरातती यानी मा.ऊिाा मींत्री याींना लानाींक १ िून, २०१५ रोिी 
ता यायासुमारास लाले ेहे हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोत ाोन्ही कनतेानाच ेअनुर्षींगाने िासनाने काय कायाताही केली 
ता कर्यात येत ेहे, 
(४) नसल्यास, वतलींबाची कारीे काय ेहेत ? 
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श्री. बबनराि लोिीिर : (१) होय, हे खरे ेहे. 
(२) होय, हे खरे ेहे. 
(३) ला.०२.०६.२०१५ च ेकनतेान मा.मींत्री, उिाा याींया कायाालयात ्रकाप्त झाले असून, 
सार कनतेानाया अनुर्षींगाने उिाा वतभाग, पाीी पुरतठा वतभाग त ेलातासी वतकास 
वतभागातील अधिका-याींची बैठक मा.मींत्री (उिाा) याींचकेड ेघे्याबाबतची कायाताही उिाा 
वतभागाकडून सुरु ेहे. 
(४) ्रकश्न उद् ातत नाही. 

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

 
  

नाशशि जजल्हयातील स ािा तहशसलदाराांनी निीन शतीया जशमनीया 
 खरेदी-विक्रीस ददलेली बेिायदेशीर परिानगी  

(३८) *  २३१३१   श्री.पांिज भुजबळ (नाांदगाि), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.जजतेंद्र 
आव् हार्ड (मुांरा ा िळिा), श्रीमती सीमाताई दहरे (नाशशि पजश्चम) :   सन्माननीय 
महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाशिक जिल्हयातील स्ाीा तालुयात कायारत असलेल्या तहशसलााराींनी 
िासनाच े अधिकार परस्पर स्तत:कड े ठेतून नतीन ितीया िेत िशमनी खरेाी 
वतक्रीस मान्यता लाल्याने ४० एकर क्षेेत्रापेक्षेा िास्त िमीन ाेतून गैरव्यतहार केल्याचे 
माहे मे, २०१५ मध्ये ता यायाारयायान कनािानास ेले ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत िासनाने चककिी केली ेहे काय, चककिीत काय ेढळून 
ेले ेहे, 
(३) असल्यास, चककिी अहतालानुसार सींबींधिताींतर िासनाने कोीती कारताई केली 
ेहे ता कर्यात येत ेहे, 
(४) नसल्यास, वतलींबाची कारीे काय ेहेत ? 
  

 
श्री. एिनाथराि खर्डसे : (१) (२) त (३) ्रकश्नाधिन ्रककरीी अपर जिल्हाधिकारी, 
मालेगाींत याींनी केलेल्या चककिीत तहशसलाार, बागलाी (स्ाीा) याींनी 
अधिकारबा्यररयाया काही ्रककरीात नतीन ितीया भोगत्ााार तगा-२ या 
िेतिमीनीींया खरेाी वतक्रीस परतानगी लाल्याच े कनािानास ेले ेहे. चककिीतील 
कनषकर्षााया ेिारे अपर जिल्हाधिकारी, मालेगाींत याींनी सींबींधित िमीनी सरकार 
िमा कर्याबाबत ेाेि पाररत केले ेहेत. तसेच या ्रककरीािी सींबींिीत 
तहशसलाार, बागलाी (स्ाीा) याींया वतरुध्ा महाराषर नागरी सेता (शिस्त त 
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अवपल) कनयम १९७९ अन्तये वतभागीय चककिी ्रकस्तावतत कर्यात येत ेहे. या 
्रककरीािी सींबींधित अन्य अधिकारी/कमाचारी याींची ाेखखल िबाबाारी कनजश्चत 
कर्याबाबत कायाताही सुरु कर्यात येत ेहे. 
(४) ्रकश्न उद् ातत नाही. 

----------------- 
राजापूर तालुा यात (जज.रत् नाधगरी) चक्रीिादळामुळे 

मोठ्या प्रमािात नुिसान झाल्याबाबत 

(३९) *  १८९७७   श्री.अिधूत त िरे (श्रीिधवन), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.राहुल 
जगताप (श्रीगोंदा), श्री.जजतेंद्र आव् हार्ड (मुांरा ा िळिा), श्री.राजन साळिी (राजापूर), 
श्री.अजय चौधरी (शशिर्डी), श्री.सुभाष साबने (देगलूर), श्री.अजुवन खोतिर (जालना), 
र्डॉ.शशशिाांत खेर्डिेर (शसांदखेर्ड राजा), श्री.गुलाबराि पा ील (जळगाि ग्रामीि), 
र्डॉ.सांजय रायमुलिर (मेहिर), र्डॉ.बालाजी कििीिर (अांबरनाथ) :   सन्माननीय 
पुनिवसन ि मदत िायव मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रािापूर तालु यात (जि.रया नाधगरी) लानाींक २८ एव्रकल, २०१५ रोिी चक्रीतााळाने 
िबरास् त ताडाखा लाल् याने ताया हीे, मोसम, मोरोिी, केळतली कोंडोिी कनरतरेसह 
अनेक गातात अनेक घरे गो्याींतरील ककले, पत्रे उडून गेल् याने १५० पेक्षेा अधिक 
कु्ुींबे बेघर झाल्याच ेकनािानास ेले, हे खरे ेहे काय, 

(२) असल् यास, हसोळ येथे झाड कोसळल् याने रुखसाना मीर ही मलहला मरी पातली 
कत या घरातील तीन लहान मुले गींभीरररया या िखमी झाले, हे खरे ेहे काय, 
(३) असल् यास, उ त ्रककरीी िासनामाफा त पाहीी केली ेहे काय, 
(४) असल् यास, पाहीीच े कनष कर्षा काय ेहेत त या यानुसार नुकसानग्रस् ताींना मात 
ाेीेबाबत िासनाने काय कायाताही केली ता कर् यात येत ेहे, 
(५) नसल् यास, वतलींबाची कारीे काय ेहेत ? 

श्री. एिनाथराि खर्डसे : (१), (२), (३) त (४) होय. रयानाधगरी जिल््यातील रािापूर 
तालुयात लानाींक २७.४.२०१५ रोिीया तााळाने मकिे हसोळ तफा  येथील श्रीमती 
रुकसाना सुलेमान मीर याींया घरातर तडाच ेझाड कोसळून सार मलहला मतृ झाली 
असून कतया घरात असलेली तीन लहान मलेु िखमी ेहेत. मतृ व्यतीया 
तारसास त िखमीींना कनकर्षानुसार अनुाान ता्प कर्यात येत ेहे. तसेच ज्या 
गाताींना तााळी ताऱ्याचा तडाखा बसला ेहे, अिा गातातील पात्र ेपाग्रस्ताींना 
अनुाान ता्प कर्याची कायाताही चालू ेहे. 
(५) ्रकश्न उद् ातत नाही. 

----------------- 
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राज्यातील िुािु पालन सहिारी सां्थाांनी शासनाच ेिोट्यिधी 
रुपयाांच ेभागभाांर्डिल आणि िजव थिीत ठेिल्याबाबत 

(४०) *  १९४४९   श्री.अतुल भातखळिर (िाांददिली पूिव), श्री.किसन िथोरे 
(मुरबार्ड), श्री.विलासराि जगताप (जत), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाि), श्री.सत्यजीत 
पा ील-सरुर्डिर (शाहूिार्डी), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.भा्िर जाधि (गुहागर), 
श्री.चांद्रिाांत सोनििे (चोपर्डा), श्री.सुरेश हाळिििर (ाचलिरांजी), श्री.रुपेश म् हात्रे 
(शभिांर्डी पूिव), श्री.सांजय साििारे (भुसािळ), श्री.सुननल राऊत (विक्रोळी), श्री.नरहरी 
णझरिाळ (ददांर्डोरी), श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन), श्री.ददपि चव्हाि (फल ि), 
श्री.अिधूत त िरे (श्रीिधवन), श्री.जजतेंद्र आव् हार्ड (मुांरा ा िळिा), श्री.पाांरु्डरांग बरोरा 
(शहापूर), श्री.सांजय िेळिर (ठािे), र्डॉ.सुधािर भालेराि (उदगीर), र्डॉ.बालाजी 
कििीिर (अांबरनाथ) :   सन्माननीय पशुसांिधवन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज् यातील कु कु्पालन सहकारी सींस्थाना राज् य िासनाने किा त 
भागभाींडतला या रुपाने लालेल्या १२४ को्ीींची परतफेड कर् यात ेलेली नसल्याचे 
माहे एव्रकल, २०१५ मध्ये ता यायाारयायान कनािानास ेले, हे खरे ेहे काय, 

(२) असल् यास, राज् य िासनाने किा त भागभाींडतल लालेल् या ७३ पैकी केतळ २० 
सींस् था सुरु असून तीनच सींस् थाींनी किा ेखी भागभाींडतल १०० ् के परत केले 
ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(३) असल् यास, िासनाकडून उत ्रककरीाची चककिी कर्यात ेली ेहे काय, 
(४) असल्यास, चककिी अींती सार भागभाींडतल त किा तसलू कर् यासाठी िासनाने 
कोीती कायाताही केली ता कर् यात येत ेहे, 
(५) नसल् यास, वतलींबाची कारीे काय ेहेत ? 

श्री. एिनाथराि खर्डसे : (१) हो, हे अींित: खरे असून रु.१२८.५१७९ को्ी थकीत 
ेहे. 
(२) हे खरे ेहे. 
(३) होय. 
(४) सार सींस्थाींकडील थकीत तसूली करीता सहकार वतभागाकडून महाराषर सहकारी 
सींस्था अधिकनयम, १९६० मिील तरतुाीींचा अतलींब करुन, रकमेची तसुली कर्याची 
कायाताही कर्यात येत ेहे. 
(५) ्रकश्न उद् ातत नाही. 

----------------- 
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प्रिल्पग्र्ताांया पुनिसवनासाठी ्ितांत्र पुनिसवन 
आयुातालयाची ्थापना िरण्याबाबत 

(४१) *  २१४८८   श्री.प्रिाश आबब िर (राधानगरी), श्री.उल्हास पा ील (शशरोळ), 
श्री.राजेश िाशीिार (सािोली), श्री.जयिुमार रािल (शशांदखेर्डा) :   सन्माननीय 
पुनिवसन ि मदत िायव मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य िासनाने राज्यातील वतवति ्रककल्पातील ्रककल्पग्रस्ताींया पुनतसानासाठी 
स्ततींत्र पुनतसान ेयुतालयाची स्थापना कराती तसेच कोल्हापूर जिल्हयातील 
पुनताशसत गाताींना नागरी सुवतिा पुरवत्यासाठी मींिूर झालेल्या कामासाठी कनिी 
मींिूर कराता अिी मागीी लानाींक २३ मे, २०१५ रोिी ता यायासुमारास     
मा.महसूल मींत्री, महाराषर राज्य् ा याींयाकड ेिरीग्रस्त सींघ्नेने केली, हे खरे ेहे 
काय, 
(२) तसेच भींडारा जिल् ्यातील साकोली तालुकाअींतगात वतलहरगाींत (बुराड्या) ेखी 
त्े्ेकर (खींडाळा) ही गाते चुलबींा नाी या पात्रानिीक असून या याींच ेसन १९७८ मध् ये 
सानगडी त खींडाळा येथे पुनतासन कर् यात ेले असून या ाोन् ही गाताींच ेगेल् या ३७ 
तर्षाापासून पुनातसन झाले नसल् याच ेमाहे िुन, २०१५  या सुमारास कनािानास ेले, 
हे खरे ेहे काय, 
(३) तसेच िसाीे (ता.शिींाखेडा, जि.िुळे) या गाताच े पुनतासन कर्याचा कनीाय 
िासनाने घेतला असून नतीन पुनतासन गातासाठी िागा ाेखील कनजश्चत कर्यात 
ेली असून उत गातातील ग्रामस्थ गेल्या ४० तर्षाापासून पुनतासनासाठी तयार 
असताींना िासनाया वतलींबामुळे यायाींना सातयायाने तापी नाीला येीाऱ्या महापुराचा 
सामना कराता लागत ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(४) असल्यास, या मागीी सींाभाात िासनाने कोीता कनीाय घेतला ेहे, यायाींचे 
स्तरुप काय ेहे, 
(५) असल्यास, सारींगखेडा बॅरेिच े पाीी िसाीे गाताया पायथ्यािी असल्याने 
गातात मो्या ्रकमाीात सपा, वत ींचू ायायााी वतर्षारी ्रका्याचा सराास तातर होत 
असल्याने गाताच े पुनतासन कराते अिी मागीी शिींाखेड्याया लोक्रककतकनिीींसह 
ग्रामस्थाींनी जिल्हाधिकारी, िुळे याींयाकड ेतारींतार केली ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(६) असल्यास, उत गाताींच े तातडीने पुनतासन कर्याबाबत, वतवति ्रककल्पातील 
्रककल्पग्रस्ताींया पुनतसानासाठी स्ततींत्र पुनतसान ेयुतालयाची स्थापना 
कर्याबाबत तसेच कोल्हापूर जिल्हयातील पुनताशसत गाताींना नागरी सुवतिा 
पुरवत्यासाठी मींिूर झालेल् या कामासाठी कनिी मींिूर कर्याबाबत िासनाने काय 
कायाताही केली ता कर्यात येत ेहे, 
(७)  नसल्यास, वतलींबाची कारीे काय ेहेत ? 
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श्री. एिनाथराि खर्डसे : (१)  हे खरे नाही. 
     तथावप, तारीा ्रककल्प यींत्रीेने कोल्हापूर त साींगली जिल््यातील नागरी 
सुवतिा कामाींसाठी लानाींक २३/५/२०१५ रोिी कनिी मागीी ्रकस्तात िासनास साार 
केला ेहे. 
(२) अींित: खरे ेहे. 
     साकोली तालुयातील मक.वतहीरगाींत (बुराड्या) येथील पूरग्रस्ताींया 
पुनतासनासाठी पात्र कु्ुींबाींना १२७ भूखींड ता्प कर्यात ेले ेहेत. तसेच मक. 
त्े्ेकर येथील पूरग्रस्ताींपैकी १४ कु्ुींबानी पुनतासनास नकार  ािावतल्याची नोंा 
असून उताररत पूरग्रस्ताींना ३२ भूखींडाच ेता्प कर्यात ेले ेहे. 
(३) अींित: खरे ेहे. 
     मकिे िसाीे गाताच ेपुनतासनासाठी ग् नींबर ४३/१, ४३/२, ४४, ४५, ४६ मिील 
एकूी ८ हे्र १२ िमीन सींपााीत केलेली ेहे. िासन कनीाय क्र.सीएलएस-
११०५/्रक.क्र.२३९/म-३, ला. २िून, २००६ अन्तये िासनाने नेमलेल्या अशभयाींबत्रकी, 
पयातेक्षेककय, व्यतस्थापकीय सल्लागार ्ीसीई कन्सल््ीींग ाींजिकनअसा शलशम्ेल याींनी 
पुनतासन करातयाया कामाची व्याप्ती त सींकनयींत्रीाबाबत  कायाताही करायया 
सूचना लालेल्या ेहेत. यायानुसार जिल्हाधिकारी, िुळे याींनी याींया लानाींक 
२९/३/२००७ या पत्रान्तये सार ्रककल्पाच े ्रकोिे्र डायरे्र याींना शिाींखेडा 
तालुयातील एकूी १९ गाताींचा ्रकस्तात साार कर्यात ेला ेहे. यायामध्ये िसाीे 
गाताचा ाेखील समातेि ेहे. सार ्रकस्तातातर कायाताही कर्यात येत ेहे. 
(४) हे खरे नाही. 
(५) स्ततींत्र पुनतासन ेयुतालयाची स्थापना कर्याया ्रकस्तात वतभागास ्रकाप्त 
झालेला नाही. तसेच कोल्हापूर जिल््यातील अभयार्य ्रककल्पाींतील पुनतासनाींगतगात 
नागरी सुवतिा कामाींसाठी पनुतासन वतभागामाफा त कनिी उपलब्िकरुन लाला िात 
नाही. यायामुळे या सींाभाात ेतश्यक कनिी मागीी तन वतभागास साार कर्याबाबत 
कोल्हापूर पा्बींिारे मींडळ, कोल्हापूर याींना िासनपत्र ला. २०/४/२०१५ अन्तये 
कळवत्यात ेले ेहे. 
(६) ्रकश्न उद् ातत नाही. 

 
----------------- 
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आत् महत् याग्र् त शेति-याां या िु ूांबाला तातर्डीने मदत देण् याबाबत 
 

(४२) *  १७०६३   श्री.सुननल िेदार (सािनेर), श्रीमती अशमता चव्हाि (भोिर), 
श्री.अशमन प ेल (मुांबादेिी), श्री.सांतोष  ारफे (िळमनुरी), श्री.अ् लम शेख (मालार्ड 
पजश्चम), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.सांग्राम थोप े (भोर), श्रीमती ददवपिा 
चव्हाि (बागलाि), श्री.जजतेंद्र आव् हार्ड (मुांरा ा िळिा), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), 
श्री.पाांरु्डरांग बरोरा (शहापूर), श्री.नरहरी णझरिाळ (ददांर्डोरी), र्डॉ.सांजय रायमुलिर 
(मेहिर), र्डॉ.शशशिाांत खेर्डेिर (शसांदखेर्ड राजा), श्री.गुलाबराि पा ील (जळगाि 
ग्रामीि), श्री.सुननल प्रभू (ददांर्डोशी), श्री.चांद्रिाांत सोनििे (चोपर्डा), ॲर्ड.यशोमती ठािूर 
(सोनाििे) (नतिसा), श्री.अजुवन खोतिर (जालना), अॅर्ड.आशशष शेलार (िाांदे्र पजश्चम), 
श्री.बसिराज पा ील (औसा), श्री.हनुमांत र्डोळस (माळशशरस), श्री.अजय चौधरी 
(शशिर्डी), र्डॉ.सतीश (अण्िासाहेब) पा ील (एरांर्डोल), श्री.डर्ड मल्लीिाजूवन रेड्र्डी 
(राम ेि), श्री.शशिाजीराि िडर्ड वले (राहुरी), श्रीमती ननमवला गावित (ागतपूरी), प्रा.विरेंद्र 
जगताप (धामिगाि रेल्िे), श्री.िसांतराि चव्हाि (नायगाांि), श्री.र्डी.पी.सािांत (नाांदेर्ड 
उत्तर), श्री.िैभि वपचर्ड (अिोले), श्री.भा्िर जाधि (गुहागर), श्री.जयांत पा ील 
(ा्लामपूर), श्री.राहुल मो े (पराांर्डा), श्री.रािाजगजीतशसांह पा ील (उ्मानाबाद), 
श्री.अजजत पिार (बारामती), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.सत्यजीत पा ील-
सरुर्डिर (शाहूिार्डी), श्री.अिधूत त िरे (श्रीिधवन), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाि), 
श्री.सुरेश लार्ड (िजवत), श्री.मिरांद जाधि-पा ील (िाई), श्रीमती सुमन पा ील 
(तासगाि - ििठेमहाांिाळ), श्री.त्र्यांबि शभसे (लातूर ग्राशमि), श्री.हसन मुश्रीफ 
(िागल), श्री.राहूल िुल (दौंर्ड), श्री.लक्ष्मि पिार (गेिराई), श्री.अब् दलु सत्तार 
(शसल्लोर्ड), श्री.ददपि चव्हाि (फल ि), श्री.जयांत पा ील (ा्लामपूर)  :   
सन्माननीय पुनिवसन ि मदत िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  मराठताड्यात त वताभाामध्ये माहे िानेतारी त े माचा, २०१५ या कालातिीत 
नावपकी, सातकार, सोसायट्या, बँकेच ेकिा यासह अन्य कारीाने २६८ िेतक-याींनी 
ेया महया या केल् या असून या यापैकी ७४ ्रककरीाींची अदयापही चककिी सुरु असून 
चककिीसाठी ्रकलींबबत ्रककरीाींची सींख् या लातसेंलातस ताढत ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल् यास, २६८ ेया महया याग्रस् त िेतक-याींपैकी १५८ िेतकरी मातीस पात्र ठरले, 
या यापैकी ११८ िेतक-याीं या कु्ूींबालाच मात ाे् यात ेली, ४० िी अदयापही 
्रकिासना या ्रककतक्षेा यााीतर ेहेत, हे खरे ेहे काय, 
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(३) असल्यास, िासकीय िोरीानुसार ाे्यात येीारी १ लाख रुपयाींची मात नाींाेड, 
उस् मानाबाा, लहींगोली, लातूर या जिल् हयातील िेतक-याींना ाे् यास ्रकिासनाकडून 
वतलींब केला िात असल्याची बाब सींबींधित िेतक-याीं या तारसाींनी वतभागीय ेयु त 
याीं या लानाींक ५ मे, २०१५ रोिी ता यायासुमारास कनािानास ेीून लालेली ेहे, हे 
ही खरे ेहे काय, 
(४) असल्यास, यततमाळ, उस् मानाबाा जिल् ्यामध् ये िेतकरी ेया महया येच े ्रकमाी 
लक्षेात घेऊन िासनाने वतिेर्ष अधिकारी याींची नेमीूक केली असून या      
अधिका-याींमाफा त ेया महया या त कृर्षी समस् याींबाबत िासनाकडून सतेक्षेी कर् यात 
येत असून सतेक्षेी पूीा झाल् यातर िेतक-याीं या कु्ूींबाींना सता ्रककारची िासकीय 
मात शमळतून ाेीे, िेतक-याींना ेया महया येपासून परातयृा त करीे यासाठी हे अधिकारी 
काम करीार ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(५) असल् यास, या्रककरीी िासनाने अधिक चककिी केली ेहे काय, 
(६) असल् यास, चककिीत काय ेढळून ेले त या यानुसार ेया महया याग्रस् त िेतक-
याीं या कु्ूींबाला तातडीने मात ाे् या या दृष ्ीने िासनाने कोीती कायाताही केली 
ेहे ता कर् यात येत ेहे, 
(७) नसल्यास, वतलींबाची कारीे काय ेहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खर्डसे : (१) त (२) नाही. िेतकरी ेयामहयाया ्रककरीी चककिीसाठी 
्रकलींबबत ्रककरीाींची सींख्या ताढलेली नाही. तसेच पात्र ठरलेल्या सता ्रककरीी 
सींबींिीताींना मात ाे्यात ेली ेहे. मराठताडा त वताभाातील िेतकरी ेयामहयाया 
्रककरीाींचा तपिील खालील्रकमाीे ेहे. 
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(३) नाही. 
(४), (५) त (६) िेतकरी ेयामहयाया सींाभाात ठोस उपाययोिना कर्यासाठी 
िेतकऱ्याींबाबतची सवतस्तर मालहती सींकशलत कर्यासाठी वताभाातील यततमाळ त 
मराठताड्यातील उस्मानाबाा जिल््याींची पथािी ्रककल्प याहीुन कनतड कर्यात 
ेली ेहे. तदनुर्षींगाने ेयामहयायाग्रस्त त ेयामहयाया्रकती क्षेेत्रास वतिेर्ष मात त 
सहाय्य कर्यासाठी सार ाोन जिल््यातील ्रकयायेक उप वतभागाकररता सधचत 
स्तरातरील अधिकाऱ्याींची नेमीुक कर्यात ेली ेहे. या सींाभाात िेतकऱ्याींया 
सतेक्षेीाच ेत मालहती सींकशलत कर्याच ेकाम सुरु ेहे. 
(७) ्रकश्न उद् ातत नाही. 

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

िोल् हापूर जजल् ्यात जादा दराने युररया खताची विक्री होत असल्याबाबत 

 (४३) *  २२०४१   श्री.उल्हास पा ील (शशरोळ), श्री.प्रिाश आबब िर (राधानगरी), 
र्डॉ.सुजजत शमिचेिर (हातििांगले) :  सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) कोल् हापूर जिल् ्यात ताहतूक भाड,े राज् याींतगात कर, स् थाकनक कर याींचा समातेि 
करुनच एमेरपी ठरतली िात असताींना ेखी पोया यातर तसा उल् लेख असतानाही 
िेतक-याींनी िााा ाराने युररया खताची वतक्री होत असल् याच े माहे मे, २०१५  या 
पलहल् या ेठतड्यात ता या या ारयायान कनािानास ेले हे खरे ेहे काय, 

(२) असल् यास, कृर्षी सेता कें द्र ताहतूक भाडयाच ेनाींत पुढे करुन सािा युररया २५ तर 
कनमको्ेड युररया एमेरपीपेक्षेा ३५ रुपये िास् त ाराने वतक्री कररत ेहेत, हे ही 
खरे ेहे काय. 
(३) असल् यास, या ्रककरीी चककिी केली ेहे काय, चककिीत काय ेढळून ेले,  
(४) या यानुर्षींगाने या ्रककारास ेळा घाल् याबाबत िासनाने काय कायाताही केली ता 
कर्यात येत ेहे, 
(५) नसल्यास, वतलींबाची कारीे काय ेहेत ? 

श्री. एिनाथराि खर्डसे : (१) हे खरे नाही. 
(२) नाही. 
(३) ्रकश्न उद् ातत नाही. 
(४) कोल्हापूर जिल््यात एकुी ३६ गुीकनयींत्री कनरीक्षेक कायारत ेहेत, या 
कनरीक्षेकाींमाफा त जिल््यातील सता कृवर्ष सेता कें द्राची तपासीी कर्यात येत.े ्रकयायेक 
तालुयात ०१ या ्रकमाीे १२ तालुयात १२ त जिल््यास्तरातर०१ अिी एकुी १३ 
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भरारी/ाक्षेता पथके स्थापन कर्यात ेलेली ेहेत. तसेच ्रकयायेक तालुका कृवर्ष 
अधिकारी, कायाालयात १ त जिल्हा कायाालयात १ एकुी १३ कनयींत्री कक्षेाची 
स्थापना कर्यात ेलेली असुन सार कनयींत्री कक्षेादतारे िेतक-याींया िेतीवतर्षयक 
कोीयायाही समस्याींना मागाािान केले िात ेत यायाींच ेकनराकरी केले िात.े 
(५) ्रकश्न उद् ातत नाही. 

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

साांगली शहरातील पेठ भागातील शासिीय भुखांर्ड शैक्षणिि  
िामासाठी भारती विद्यापीठास ददल्याबाबत 

(४४) *  २४६८७   श्री.विलासराि जगताप (जत) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) साींगली िहरातील (जि.साींगली) पेठ भागातील सव् हे नीं.९७० मिील २२७४.३० 
चक.मी.चा िासकीय भुखींड िैक्षेखीक कामासाठी भारती वतदयापीठास लाला असून सार 
िागेतर ३७१.२० चक.मी.िागा िासनास बाींिून ाेऊन हस् ताींतरी करीे ेतश् यक ेहे, 
हे खरे ेहे काय, 

(२) असल्यास, भारती वतदयापीठामाफां त सता िती त अ्ीचा भींग करुन सींपूीा िागा 
व् यापारी पध् ातीने तापरल् याने जिल् हाधिकाऱ् याींकडून रु.१४,७०,९३७.५० भाड ेेकार्यात 
ेले, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल् यास, सार ्रककरीी चककिी कर्यात ेली ेहे काय, 
(४) असल्यास, चककिीया अनुर्षींगाने भारती वतदयापीठाने सता िती त अ्ीचा भींग 
केल्याने लालेला भुखींड िासन काढून घे्याबाबत िासनाने कोीती कायाताही केली ता 
कर्यात येत ेहे, 
(५) नसल् यास, वतलींबाची कारीे काय ेहेत ? 

 
श्री. एिनाथराि खर्डसे : (१) त (२) िासन ज्ञापन ला.२५/११/१९८३ अन्तये साींगली 
जिल््यातील शस.स.नीं.९७० येथील २२७४.३० चक.शम. िागा भारती वतदयापीठ, पुीे 
याींना िैक्षेखीक उपक्रमासाठी मींिूर कर्यात ेली असून सार सींस्थेने ज्ञापनातील 
अ्ी ्रकमाीे ४७८.८० चक.शम. एतढी िागा िासनास बाींिुन ाेीे ेतश्यक होत.े परींतु 
सींस्थेने १०७.६० चक.शम. एतढी िागा िासनास लालेली असनू ३७१.२० चक.शम. िागा 
िासनास हस्ताींतरी करीे बाकी ेहे. तसेच सार सींस्थेला एकूी बाींिकाम क्षेेत्राया 
१५ ्के एतढे बाींिकाम क्षेेत्र ताखीज्य ्रकयोिनाथा तापर्यास िासनाया        
ला.१३/१२/१९८९ या पत्रान्तये परतानगी ाे्यात ेली असून यायानुसार सींस्थेस 
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१९९४-९५ पासून पाच तर्षााया कालातिीची भाडपेट्याची रकम रुपये १४,७०,९३७.५० 
भर्यास जिल्हाधिकाऱ्याींकडून एव्रकल, २००० मध्ये कळवत्यात ेले होते, हे खरे 
ेहे. 
(३), (४) त (५) ्रकस्तुत बाब क्षेेबत्रय अधिकाऱ्याींकडून िासनाया कनािानास 
ेी्यात ेली असता, या सींाभाात िासन स्तरातर बैठक झालेली ेहे. 
जिल्हाधिकाऱ्याींकडूनही या ्रककरीी सवतस्तर अहताल ्रकाप्त झाला ेहे. ्रकाप्त 
अहतालाया अनुर्षींगाने ीाननी करुन उधचत कनीाय घे्याची बाब िासनाया 
वतचारािीन ेहे. 

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

खामगाि (जज.बुलढािा) येथील शेतिऱयाांनी शेतातील  ॉिरचा मोबदला  
माधगतल् यािर िीज िां पन्याांनी त् या शेति-याांिर खो या  

िेसेस िरुन पोशलसाांया ताब्यात ददल्याबाबत 

(४५) *  १९७५७   र्डॉ.सांजय रायमुलिर (मेहिर), र्डॉ.शशशिाांत खेर्डिेर (शसांदखेर्ड 
राजा) :   सन्माननीय ऊजाव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) खामगात (जि.बुलढाीा) येथील िेतक-याीं या िेतात या याींची कोीतीही परतानगी 
न घेता वतदयुत कीं पन् या तीि तालहनी ्ॉतर उभारत असून या याींचा मोबाला 
माधगतल् यातर या या िेतक-याींतर खो्या केसेस करुन पोशलसाींया ताब्यात ाेत 
असल्याच ेमाहे एव्रकल, २०१५ रोिी ता याया ारयायान कनािानास ेले, हे खरे ेहे 
काय, 

(२) असल् यास, या ्रककरीी िासनाने चककिी केली ेहे काय, या यात काय ेढळून 
ेले, 
(३) असल्यास, चककिी नुसार िेतकऱ्याींना यायाया िशमनीचा मोबाला ाे्याबाबत 
तसेच सींबींधित ाोर्षी वतदयुत कीं पन् यावतरुध् ा त पोशलसाींवतरुध् ा कोीती कारताई केली 
ता कर् यात येत ेहे, 
(४) नसल्यास, वतलींबाची कारीे काय ेहेत ? 

  
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) नाही. 
(२), (३) त (४) ्रकश्न उद् ातत नाही. 

 
----------------- 
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िैजापूर (जज.औरांगाबाद) तालुा यात गोदािरी नदीतून तसेच िल्याि र्डोंबबिली 
महापाशलिा क्षेत्रात मोठ्या प्रमािात अिैध िाळू उपसा होत असल् याबाबत 

  

(४६) *  १७१४१   श्रीमती अशमता चव्हाि (भोिर), श्री.र्डी.पी.सािांत (नाांदेर्ड उत्तर), 
श्री.अशमन प ेल (मुांबादेिी), श्री.सुभाष भोईर (िल्याि ग्रामीि), श्री.सांजय िेळिर 
(ठािे), श्री.प्रताप सरनाईि (ओिळा माजजिर्डा), श्री.गिपत गायििार्ड (िल्याि 
पूिव) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) तैिापूर (जि.औरींगाबाा) तालु यात गोाातरी नाीतून मो्या ्रकमाीात अतैि ताळू 
उपसा होत असल् यामुळे पररसरातील गाताींना पुराचा िोका कनमााी झाला असून 
िासनाचा कोट्यतिी रुपयाींचा महसूल बुडत असल् याच े माहे मे, २०१५ मध् ये ता 
यायाारयायान कनािानास ेले, हे खरे ेहे काय, 
(२) तसेच कल्याी-डोंबबतली महापाशलका क्षेेत्रात गेल्या अनेक तर्षाांपासून खाडीत 
बेकायाा पध्ातीने मोठे ड्रिेर, सींिन पींप ेखी रॉलरचा तापर करुन रेतीउपसा 
केला िात असल्याने रेल्तेया शसग्नल यींत्रीा असलेल्या खाबाींना िोका कनमााी 
होऊन त े पड्याया जस्थतीत ेल्याच े लानाींक ११ एव्रकल, २०१५ रोिी ता 
यायासुमारास कनािानास ेले ेहे, हे ही खरे ेहे काय,  
(३) असल्यास, उत ्रककरीी चककिी कर्यात ेली ेहे काय, 
(४) असल् यास, चककिीया अनुर्षींगाने अतैि ताळू उपसा करीाऱ् या ताळू माकफयाींतर त 
अधिकाऱ्याींतर िासनाने कोीती कारताई केली ता कर् यात येत ेहे, 
(५) नसल् यास, वतलींबाची कारीे काय ेहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खर्डसे : (१) असे कनािानास ेले नाही. 
(२) गकी खकनिाची अतैि उयाखनन त ताहतूक रोख्यासाठी ठाीे जिल््यात गठीत 
कर्यात ेलेल्या भरारी पथकाींनी केलेल्या तपासीीत अतैि उयाखन्ननाची काही 
्रककरीे कनािानास ेलेली ेहेत, ही तस्तुजस्थती ेहे. तथावप, सार रेती उपसा 
केल्याने रेल्तेया यींत्रीा असलेल्या खाींबाना िोका कनमााी होतून पड्याच े जस्थतीत 
असल्याबाबत मध्य रेल्तेकडून ेतापयांत कोीतीही तक्रार ्रकाप्त झालेली नाही. 
(३) त (४) ताळू तस्करी रोख्यासाठी औरींगाबाा तसेच ठाीे जिल््यात ाक्षेता पथके 
स्थापन कर्यात ेली ेहेत. सार पथकाींकडून तेळोतेळी तपासीी करुन, अतैि 
ताळू उयाखनन ्रककरीी सींबींधिताींवतरुध्ा कनयमानुसार ाींडायामक कारताई कर्यात 
ेली ेहे. तसेच पोलीसाींत गुन्हे ााखल कर्यात ेले ेहेत. 
(५) ्रकश्न उद् ातत नाही. 

----------------- 
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ददनाांि २६ जुलै, २००५ रोजी महार्ड (जज.रायगर्ड) तालुायातील गािाांिर दरर्ड िोसळून 
उध्दि्त झालेल्या शांभराहून अधधि िु ूांबाांना घरे बाांघण्यासाठी ननधी देण्याबाबत 

(४७) *  २३६०६   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुिािार (दहांगिघा ), 
श्री.भरतशेठ गोगािले (महार्ड) :   सन्माननीय पुनिवसन ि मदत िायव मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ाासगाींत, रोहन, िुई, कोंडीतत े (ता.महाड, जि.रायगड) सह वतवति गाताींतर 
लानाींक २६ िुलै, २००५ रोिी ारड कोसळून उध्तस्त झालेल्या कु्ुींबाना घरे 
बाींि्यासाठी कनिी ाे्याच ेिासनाने मान्य करुनही अदयाप पूीा कनिी न लाल्याने 
अिनूही यायाींना सरकारी पत्रािेडमध्ये राहाते लागत असल्याचे माहे मे, २०१५ रोिी ता 
यायासुमारास कनािानास ेले ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, १०० लाभाथ्याांपैकी काहीनाींच िासनाने पलहला ्प्पा याहीून २० हिार 
रुपये लाले मात्र यायानींतर कनिी लाला नसल्याने उत कु्ुबाींना घरे बाींिता ेली 
नाहीत हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास, या्रककरीी िासनाने चककिी केली ेहे काय, 
(४) असल्यास, चककिीअींती उध्तस्त झालेल्या कु्ुींबाना घरे बाींि्यासाठी कनिी 
ाे्याबाबत िासनाने काय कायाताही केली ता कर्यात येत ेहे, 
(४) नसल्यास, वतलींबाची कारीे काय ेहेत ? 
  

(उत्तर आले नाही.) 

  
ज् िारी पासून दारु बनविण्यासाठी उत्पादिाांना शेिर्डो िो ी  

रुपयाांची सबसीर्डी देण्यात आल्याबाबत 
  

(४८) *  १६४०७   र्डॉ.पतांगराि िदम (पलूस िर्डगेाि), श्री.अशमन प ेल (मुांबादेिी), 
श्री.सांतोष  ारफे (िळमनुरी), श्री.िुिाल पा ील (धुळे ग्रामीि), श्री.नसीम खान 
(चाांददिली), श्री.अ् लम शेख (मालार्ड पजश्चम), अॅर्ड.यशोमती ठािूर (सोनाििे) 
(नतिसा), श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार दहल), र्डॉ.बालाजी कििीिर (अांबरनाथ), 
श्री.गिपत गायििार्ड (िल्याि पूिव), श्री.सांजय साििारे (भुसािळ), श्री.सांजय 
पोतनीस (िशलना), श्री.अजय चौधरी (शशिर्डी), श्री.सुननल राऊत (विक्रोळी), श्री.किसन 
िथोरे (मुरबार्ड), प्रा.िषाव गायििार्ड (धारािी), श्री.िैभि वपचर्ड (अिोले), श्री.अिधूत 
त िरे (श्रीिधवन), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.जजतेंद्र आव् हार्ड (मुांरा ा िळिा), 
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अॅर्ड.आशशष शेलार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.सांग्राम थोप े (भोर), र्डॉ.सांजय रायमुलिर 
(मेहिर), र्डॉ.शशशिाांत खेर्डेिर (शसांदखेर्ड राजा), श्री.गुलाबराि पा ील (जळगाि 
ग्रामीि), श्री.अजुवन खोतिर (जालना), श्री.चांद्रिाांत सोनििे (चोपर्डा), श्री.राहुल 
जगताप (श्रीगोंदा) :   सन्माननीय राज् य उत् पादन शुल् ि मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात ज्तारीपासुन ाारु बनवत्यासाठी उभारलेल्या कारखान्याींना ्रकोयासाहन 
ाे्यासाठी वतयात त कनयोिन वतभागाचा वतरोि डातलून ११ कारखान्याींना १३२ को्ी 
८२ लाखाींची सबशसडी ाे्याकररता कराायायाींया रुपयाींच ेता्प िासनाने केल्याच ेमाहे 
एव्रकल, २०१५ मध्ये ता यायाारयायान कनािानास ेले ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, ११ कारखान्याींपैकी मे.अल्को प्लस (लातूर) गे्रनो्ेक (औरींगाबाा) 
वतराि (साींगली) ेनींा डडस््ीलरी (अमरातती), यिराि (सातारा) तेंक्ेश्तरैया 
(साींगली) ेखी शितिती (साींगली) या ७ कारखान्याींना कोीयायाही ्रककारया 
सतलतीची ेतश्यकता नसताना १३२ को्ी ८२ लाखाींपैकी १२० को्ी १७ लाख 
रुपयाींची सतलत लाली असल्याने कॅगने अहतालात ेक्षेेप नोंावतला, हे ही खरे ेहे 
काय, 
(३) असल्यास, काही को्ीची सबशसडी घेऊन लातूरचा अल्को प्लस ेखी 
अमराततीची ेनींा डडस््ीलरी हे ाोन्ही कारखाने लगेच बींा झाले, हे ही खरे ेहे 
काय, 
(४) असल्यास, उत गैरव्यतहारासींाभाात िासनाने चककिी केली ेहे काय, चककिीत 
काय ेढळून ेले, 
(५) तानुसार, ाोर्षी व्यतीींतर िासनाने काय कारताई केली ता कर्यात येत ेहे, 
(६) नसल्यास, वतलींबाची कारीे काय ेहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खर्डसे : (१) राज्य मींत्रीमींडळाया ला.१६.०५.२००७ रोिी झालेल् या 
बैठकीतील कनीायानुसार मदयाका  कनशमातीकररता ेसतनीींना चालना ाे्यासाठी खराब 
िान्याला योग्य भात शमळतुन िेतक-याींच ेनुकसान होऊ नये याहीून िासन कनीाय, 
लानाींक ८ िून, २००७ अन्तये राज्यातील उयापााीत िान्यापासून मदयाका  
कनशमातीकररता “िान्यािाररत ेसतनी त एकाजयामक घ्क अथासहाय्य २००७” ही 
योिना अींमलात ेीली होती. या योिनेसाठीच े वतलहत कनकर्षाची पुताता झाल्याने 
वतयात वतभागाया सहमतीने मदयाका  कनशमाती करीा-या ेसतनीींना वतलहत ाराने 
रु.१३२.८१ को्ी एतढे अथासाय्य हे महाराषर राज्यातील िान्यािाररत मदयाकाापासून 
कनशमाती झालेल् या मदयाया वतक्रीतून िासनास ्रकाप्त झालेल्या महसुलाया रु. ३८५५ 
को्ीमिुन ्रकाान कर्यात ेले ेहे. 
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     या योिनेनुसार ाे्यात येीारे अथासहाय्य योिनेयातर (नॉन प्लॅन) तरतूाीमिून 
ाे्यात येत असल्याने यासाठी कनयोिन वतभागाया मान्यतेची ेतश्यकता राहत 
नाही. 
(२) कॅगने यायाींया अहतालात ११ पैकी ७ घ्क स्तबळातर ेसतनीची उभारीी 
कर्यासाठी सक्षेम असताींनााेखील एकूी रु.१३२.८१ को्ी पैकी रुपये १२०.१७ को्ी 
अथासहाय्य ्रकाान केलेले असल्याच ेनमूा केले ेहे. तथावप सारया सात घ्काींनी 
वतहीत कालमयाााेत ्रककल्पाची उभारीी केली असल्याने या योिनेया कनकर्षानुसार 
हे घ्क अथासहाय्य शमळ्यास पात्र ठरतात. यायामुळे योिनेनुसार पात्र असलेल्या 
सात ेसतनीींना रुपये १२०.१७ को्ी अथासहाय्य ाे्यात ेले ेहे. 
(३) मेससा अल्कोप्लस ्रकोड्युससा ्रका.शल. लातूर या घ्काची ेसतनी लानाींक 
३१/३/२०१३ पयांत कायारत होती. तसेच सन २०१३-१४ मध्ये लानाींक २३/११/२०१३ 
रोिी एक लातस ेसतनी कायारत होती. तदनींतर सन २०१४-१५ त लानाींक १/४/२०१५ 
पासून ेितागायत ेसतनी बींा ेहे. 
     मेसता ेनींा डडस््ीलरीि, अमरातती या घ्काची ेसतनी लानाींक १८/९/२०१४ 
त ेलानाींक २०/९/२०१४, लानाींक १३/१०/२०१४ त े२१/१०/२०१४, लानाींक ३०/१०/२०१४ त े
३०/११/२०१४, लानाींक ६/१२/२०१४ त े ११/१२/२०१५ त लानाींक १७/२/२०१५ ते 
१२/३/२०१५ या कालातिीमध्ये कायारत होती. 
     उपरोत ाोन्ही ेसतनीींच े लानाींक ३१/३/२०१६ पयांत नूतीीकरी कर्यात 
ेले ेहे. यायामुळे घ्क केव्हाही मदयाका  उयापाान कर्यास सक्षेम ेहे. 
(४), (५) त (६) ्रकश्न उद् ातत नाही. 

----------------- 
  
िोल् हापूर शहरातील शेति-याांना प्रत् यक्ष खत ेन देता खत ेददल् या या खो या नोंदी 

तयार िरुन शासनाया अनुदानाचा िेलेला अपहार 
  

(४९) *  २१९६७   र्डॉ.सुजजत शमिचेिर (हातििांगले), श्री.उल्हास पा ील 
(शशरोळ) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोल् हापूर िहरातील िेतक-याींना ्रकया यक्षे खत े न ाेता खत े लाल् या या खो्या 
नोंाी तयार करुन िासनाकडून अनुाान बळकावतल्याचा ्रककार माहे डडसेंबर, २०१४ 
 या सुमारास कनािानास ेले, हे खरे ेहे काय, 

(२) असल् यास, या ्रककरीी िासनाने सींबींधिताींची चककिी केली ेहे काय, या यात 
काय ेढळून ेले, 
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(३) चककिीअींती िेतक-याींना ्रकया यक्षे खत ेन ाेता खत ेलाल् या या खो्या नोंाी तयार 
करुन िासनाकडून अनुाान बळकावतलेल् या व्यजतींवतरुध्ा िासनाने काय कायाताही 
केली ता कर्यात येत ेहे, 
(४) नसल्यास, वतलींबाची कारीे काय ेहेत ? 
  

श्री. एिनाथराि खर्डसे : (१) हे खरे नाही. 
(२) ्रकश्न उद् ातत नाही. 
(३) ्रकश्न उद् ातत नाही. 
(४) ्रकश्न उद् ातत नाही. 

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

शासिीय 'आरे' र्डेअरी बांद िरुन तथेील जमीन वििण्याच े 
शासन ्तरािरुन प्रयत्न होत असल्याबाबत 

(५०) *  २२८८२   श्री.सुननल राऊत (विक्रोळी), श्री.क्षक्षतीज ठािूर (नालासोपारा), 
श्री.विलास तरे (बोईसर) :   सन्माननीय दगु् धवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) ेरे एनिी, लस् सी, मसाला ािु, ताक ा.लोकव्रकय उया पाानाींना ्रकचींड मागीी 
असूनही मुींबईत ११ लाख शल्र ािु उया पाान होत असीाऱ्या ेरे डअेरीत, तरळी, 
कुलाा त गोरेगात येथील तीनही डअे-यातुन केतळ ५० हिार शल्र ािुाच े उया पाान 
होत असल्याने ्रकिासना या हलगिीपीाींमुळे ही लोकव्रकय उया पााने बींा कर् यात 
ेल्याच ेमाहे मे २०१५ ता या या ारयायान कनािानास ेले ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, “ेरे” उया पाान कमी करुन मुींबईतील गोरेगात, तरळी त कुलाा येथील 
ेरे डअेऱ् या बींा करुन तथेील िशमन वतक् याच े्रकयया न िासन स् तरातरुन सुरु ेहेत, 
हे खरे ेहे काय, 
(३) असल् यास, या ्रककरीाची चककिी केली ेहे काय, 
(४) असल्यास, चककिीया अनुर्षींगाने ेरे डअेरीतील ािु त ागु् ििन् य पााथााचे 
उया पाान ताढवत्यासाठी िासनाने काय कायाताही केली ता कर्यात येत ेहे, 
(५) नसल्यास, वतलींबाची कारीे काय ेहेत ? 
  

श्री. एिनाथराि खर्डसे : (१)  हे खरे नाही. 
     बहृन्मुींबई ािू योिनेअींतगात ्ोन्ड ािू, ेरे स्पेिल ािू, एनिी, लस्सी, 
मसाला ािू तसेच तूप याींच ेउयापाान त वततरी कनयशमतपीे सुरु ेहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) ्रकश्न उद् ातत नाही. 
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(४) १) बहृन्मुींबई ािू योिनेचे ऑगस््- २०१४ पासून ाैनींलान ािुाया वततरीात २० 
हिार पासून ५३ हिार शल्र पयात ताढ कर्यात ेलेली ेहे. 
     २) ेरे कें द्राींतरुन वतक्री होीाऱ्या ागु्ििन्य पााथाांच े वततरक त वतक्री 
कशमिनमध्ये ताढ कर्यात ेली ेहे, 
     ३) बहृन्मुींबई ािू योिनेअींतगात ेरे ािू कें द्रातरुन ािू त ागु्ििन्य  
पााथाांची वतक्री ताढवत्यासाठी वतवति उपाययोिना कर्यात येत ेहे. 
     ४) ेरे ािूाच े वतक्री  ार ‘तािती’ ठेत्यात ेले असून यायाची वतक्री 
ताढवत्यासाठी स्थाकनक तयृातपत्रात िालहराती ाे्यात ेल्या ेहेत. 
(५) ्रकश्न उद् ातत नाही. 

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

दारव् हा तालुिा िृषी विभागातील िृषी वििास योजनेत  
मोठ्या प्रमािात गैरव्यिहार झाल् याबाबत 

  

(५१) *  २४५६६   श्री.मदन येरािार (यितमाळ), श्री.राजेंद्र नजरधने (उमरखेर्ड), 
श्री.सांजजिरेड्र्डी बोदिुरिार (ििी) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) ाारव् हा (जि.यततमाळ) येथील तालुका कृर्षी वतभागामाफा त जव्ह.ेय.डी.पी 
अींतगात या लठबक त तुर्षार शसींचन योिना त फळबाग योिना त फळबाग योिने या 
अनुाान ता्पात मो्या ्रकमाीात गैरव्यतहार झाला, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल् यास, कृर्षी वतभागातील कृर्षी सहाय्यक त अधिकारी योिनेचा लाभ    
िेतक-याींना शमळतून ाेत नाही, हेही खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चककिी केली ेहे काय, 
(३) असल् यास, चककिी अींती कृर्षी सहाय्यक त अधिकारी याींयातर िासनाने काय 
कायाताही केली ता कर्यात येत ेहे, 
(४) नसल्यास, वतलींबाची कारीे काय ेहेत  ? 
  
श्री. एिनाथराि खर्डसे : (१) नाही. 
(२) नाही, योिनाींया मागाािाक सूचनाींनुसार योिनेची अींमलबिातीी करुन 
अनुाानाची रकम लाभिारकाींया बँक खायायातर िमा कर्यात येत.े 
(३), (४) त (५) ्रकश्न उद् ातत नाही. 

----------------- 
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िोििात झालेल् या अििाळी पािसाने ि गारपी ीने 
आांबा-िाजू या बागा उध् ि् त झाल् याबाबत 

  

(५२) *  १७२१९   श्री.पथृ् िीराज चव्हाि (िरार्ड दक्षक्षि), श्री.अशमन प ेल (मुांबादेिी), 
श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.सुननल िेदार (सािनेर), श्री.जयिुमार गोरे (माि), 
श्री.सांतोष  ारफे (िळमनुरी), श्री.सांजय िदम (दापोली), श्री.पाांरु्डरांग बरोरा (शहापूर), 
श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.किसन िथोरे (मुरबार्ड), श्री.जजतेंद्र आव् हार्ड (मुांरा ा 
िळिा), श्री.सुरेश लार्ड (िजवत), श्रीमती मननषा चौधरी (ददहसर), श्रीमती तपृ्ती 
सािांत (िाांदे्र पूिव), श्री.अिधूत त िरे (श्रीिधवन), िुमारी प्रणिती शशांदे (सोलापूर शहर 
मध्य), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.िैभि नाईि (िुर्डाळ), श्री.हनुमांत र्डोळस 
(माळशशरस), र्डॉ.सतीश (अण्िासाहेब) पा ील (एरांर्डोल), श्री.सदानांद चव्हाि 
(धचपळूि), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.भरतशेठ गोगािले (महार्ड), 
श्री.मनोहर भोईर (उरि), श्री.राजेश क्षीरसागर (िोल्हापूर उत्तर), प्रा.िषाव गायििार्ड 
(धारािी), श्रीमती ननमवला गावित (ागतपूरी), श्री.िैभि वपचर्ड (अिोले), श्री.भा्िर 
जाधि (गुहागर), श्री.जयांत पा ील (ा्लामपूर) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोकीसह राज् यात लठकलठकाीी लानाींक ५ मे, २०१५ ता या या सुमारास झालेल् या 
तळीता या पातसाने मो्या ्रकमाीातर भातिेतीसह, ेींबा, कािू, धचकू, डाळीींब, 
केळी, काींाा त ातर वपकाींच ेनुकसान झाले, हे खरे ेहे काय, 
(२)  ठाीे जिल््यातील िहापूर तालुयात िानेतारी, २०१५ त ेएव्रकल, २०१५ अखेर 
झालेल्या अतेळी पातसामुळे ७१० हे्र तरील ेींबा, कािू, नारळ, धचकू तसेच ातर 
वपके, भािीपाला याींच े तसेच अनेक घरे, िासकीय ामारती याींचतेरील पत्रे उडून 
िाऊन मो्या ्रकमाीात नुकसान झाले हे ही खरे ेहे काय, 
(३) रायगड जिल् हयात माहे िानेतारी २०१५ त ेएव्रकल २०१५ अखेर झालेल् या अतकाळी 
पातसामुळे नुकसान झालेल् या िेतक-याींना अकतअल् प मात ाे् यात ेली ेहे, हे खरे 
ेहे काय, 
(४) असल् यास, िासनाने नुकसानग्रस् त भागाच ेसतेक्षेी केले ेहे काय, 
(५) असल्यास, नुकसानग्रस्ताींना तातडीने मात ाेीेबाबत िासनाने काय कायाताही 
केली ता कर्यात येत ेहे, 
(६) नसल्यास, वतलींबाची कारीे काय ेहेत ? 
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श्री. एिनाथराि खर्डसे : (१) अींित: खरे ेहे. कोकी वतभागामध्ये लानाींक ५ मे, 
२०१५ ता यायासुमारास तळीताया पातसाने िेती वपकाींच ेतसेच फळवपकाींच े नुकसान 
झालेले नाही. तथावप राज्यामध्ये अहमानगर, साींगली, सातारा, कोल्हापूर, नींारूबार त 
नाींाेड या जिल््याींमध्ये अतकाळी पाऊस त गारपी्ीमूळे एकूी ९४२ हे्र क्षेेत्र 
बािीत झालेले ेहे. 
(२) अींित: खरे ेहे. ठाीे जिल््यातील िहापूर तालुयामध्ये सािारीत: 
फेब्रुतारीया अखेरीस त माचा मलहन्याया सुरुतातीया ारयायान झालेल्या अतकाळी 
पातसामुळे ीेंबा वपकाींच ेसुमारे ३५१ हे्र क्षेेत्रातर ५० ्के पेक्षेा िास्त नुकसान 
झालेले ेहे. ातर फळवपके त भािीपाल्याच े ५० ्केपेक्षेा कमी नुकसान झालेले 
ेहे. तसेच ३७ घराींतरील ीप्पराींच ेनुकसान झालेले ेहे. 
(३), (४) त (५) रायगड जिल््यात माहे िानेतारी, २०१५ मध्ये अतकाळी पातसामुळे 
फळवपके ता िेतीवपकाींच े नुकसान झालेले नाही. तथावप सव्हेक्षेीाअींती फेब्रुतारी ते 
माचा, २०१५ या कालातिीत झालेल्या अतकाळी पातसामुळे ५० ्केपेक्षेा िास्त 
नुकसान झालेल्या बािीत िेतक-याींना रु.१४.४४ को्ी ातका कनिी लानाींक २५ मे, 
२०१५ रोिीया िासनकनीायान्तये वततरीत कर्यात ेला ेहे. 
(६) ्रकश्न उद् ातत नाही. 

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

जा् त िीज दर असलेले महाननशमवतीच ेविद्युत सांच बांद ठेिण् याची मागिी 
महावितरिने विद्युत ननयामि आयोगािर्ड ेिेली असल् याबाबत 

(५३) *  १६२८६   श्री.राधािृष्ट् ि विखे-पा ील (शशर्डी), श्री.अशमन प ेल (मुांबादेिी) :   
सन्माननीय ऊजाव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाकनशमाती सध् या हायड्रो, सोलर, थमाल त गॅसतरील तीि ्रककल् पा या 
माध् यमातून ७००० मेगातॅ् तीि कनशमाती करीत असून या याचा महाकनशमातीचा ्रककत 
युकन्चा ार सरासरी साडतेीन रुपये तर कोळिातरील वतिेचा ार चार त ेसहा रुपये 
ेहे, हे खरे ेहे काय, 

(२) असल् यास, महावततरीला खािगी तीि कीं पन् याींकडून शमळीारी तीि ्रककत युकन् 
अडीच त े सव् तातीन रुपयानी शमळत असल् याने, महावततरीने महाकनशमातीचे 
महागड्या वतिेच े सींच बींा ठेत् याची मागीी वतदयुत कनयामक ेयोगाकड े करुन 
तुलनेने कमी ककमतीत शमळीारी खािगी कीं पन् याची तीि खरेाी कर् याचा कनीाय 
घेतला ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
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(३) असल् यास, या्रककरीी िासनाने चककिी केली ेहे काय, 
(४) असल् यास, चककिीच े कनष कर्षा काय ेहेत, या यानुसार तीि ग्राहकाींना स् तस् तात 
तीि ाे् या या दृष ्ीने कोीती कायाताही केली ेहे, ता कर् यात येत ेहे ?  
 

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) अींित: खरे ेहे. 
     महाकनमीतीया वति सींचातून तयार होीा-या वतिेचा सरासरी ार रु. ३.५० 
्रककत युकन् त कोळिातरील वतिेचा ार रु. ३.७७ ्रककत युकन् ातका ेहे. 
(२) अींित: खरे ेहे. 
     महावततरीकडून मेरी् ऑडर डडस्पॅच (एमओडी) तयातानुसार महागडी तीि 
खरेाी कमी केली िात असून िास्तीत िास्त स्तस्त तीि घे्यात येत.े 
महाकनमीतीया भुसातळ सींच क्र.३ मिील तीिेच े ार खािगी तीि कीं पन्याींया 
तुलनेत िात असल्याने सार सींच बींा कर्याची वतनींती महावततरीने 
ला.२०.०३.२०१५ या पत्रान्तये महाकनमीतीला केली त सार पत्राची ्रकत महाराषर 
वतघुत कनयमक ेयोगाला साार केली. यायाचतेळी महावततरीे बािारात उपलब्ि 
असलेली स्तस्त तीि स्पिाायामक कनवताेदतारे खरेाी केली त सार सींच 
ला.२०.०४.२०१५ पासून बींा कर्यात ेला. 
(३) त (४) महाकनमीती कीं पनीने कोळश्याबाबत अतलींबबलेल्या नतीन िोरीानुसार 
भुसातळ सींच क्र.३ च ेतीिेचे ार रु. ३.३४ ्रककत युकन् तरुन रु. ३.०५ ्रककत युकन् 
पयान्त कमी होत  असल्याच ेमहावततरीला कळवतल्यामुळे महावततरीने सार कमी 
ार गलृहत िरुन मेरी् ऑडर डडस्पॅच तयातानुसार भुसातळ सींच क्र.३ मिून तीि 
घे्यात येत असल्याच े राज्य भार ्ेरकर्षी कें द्रास कळवतले ेहे. सार भुसातळ सींच 
क्र.३ लानाींक १२.०६.२०१५ पासून पुन्हा सुरु कर्यात ेला ेहे. अिा्रककारे वति 
ग्राहकाींना स्तस्तात स्तस्त तीि ाे्यासाठी िासन ्रकययानिील ेहे. 

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

खोपोली (जज.रायगर्ड) तसेच धचांचिार्ड (ता.शशरोळ, जज.िोल्हापूर) येथे िृष्ट्िा 
नदी पात्रालगत वििास िामा या नािाखाली अिैधररत् या र्डोंगर 

मातीच ेउत् खनन होत असल् याबाबत 

(५४) *  २०९६५  श्री.सुरेश लार्ड (िजवत), श्री.जजतेंद्र आव्हार्ड (मुरा ा-िळिा), श्री.रमेश 
िदम (मोहोळ), श्री.भा्िर जाधि (गुहागर), श्री.पाांरु्डरांग बरोरा (शहापूर), श्री.अिधुत 
त िरे (श्रीिधवन), श्री.किसन िथोरे (मुरबार्ड), श्री.उल्हास पा ील (शशरोळ), श्री.प्रिाश 
आबब िर (राधानगरी):   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
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(१) खोपोली (जि.रायगड) येथे वतकास कामा या नाताखाली डोंगर मातीचे अतैिररया या 
उया खनन होत असल् याने पातसाळयात येीाऱ्या पुराया पा्यामुळे िोका कनमााी 
झाला ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) तसेच धचींचताड (ता.शिरोळ, जि.कोल्हापूर) येथे कृषीा नाी पात्रालगत 
िेसीबीदतारे बेकायाेिीर लाल मातीच ेउयाखनन केले िात असून को्यतिी रुपयाींचा 
िासनाचा महसूल बुडत असल्याने तातडीने पींचनामे करुन तस्कराींतर ाींडायामक 
स्तरुपाची कारताई कराती अिी मागीी ग्रामस्थाींनी एका कनतेानादतारे लानाींक १ मे, 
२०१५ रोिी ता यायासुमारास तहशसलााराींना केली ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल् यास, अतैि उया खननाबाबत िासनामाफा त चककिी केली ेहे काय, 
(४) असल् यास, चककिीत काय ेढळून ेले त तदनुसार पुढे अतैिररयाया 
उयाखनन करुन को्यतिी रुपायाींचा महसूल बुडवतीाऱ्या तस्करातर कोीती कारताई 
केली ेहे ता येत ेहे, 
(५)  नसल् यास, वतलींबाची कारीे काय ेहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खर्डसे : (१) खोपोली नगरपररर्षाेने यायाींया मालकीया मकिे 
भानति (खोपोली), ता.खालापूर येथील स.न. ५८/२ त ५८/३ येथे पा्याया ्ाकीया 
बाींिकामासाठी वतनापरताना ११,२३६ ब्रास मातीच े उयाखनन केले ेहे. मात्र, 
पाताळगींगा नाीया क्षेेत्रापासनू अींािो १ कक.मी. पेक्षेा िास्त अींतरातरील ्ेकडीतर 
नगरपररर्षाेने सार उयाखनन केले असल्यामुळे पुराचा िोका कनमााी झाल्याचे 
कनािानास ेले नाही. 
(२) मकिे धचींचतड, ता.शिरोळ, जि.कोल्हापूर येथील ग्रामस्थाींनी लानाींक १९.५.२०१५ 
रोिी कनतेान लाले, हे खरे ेहे. 
(३) त (४) (अ) वतनापरताना उयाखननाबाबत खोपोली नगरपररर्षाेवतरुध्ा ाींडायामक 
कारताई कर्यात ेली ेहे. 
(ब) मकिे धचींचतड, ता.शिरोळ येथील अनधिकृत माती उयाखननाच े काम तायाकाळ 
थाींबतून, सींबींधित व्यतीींवतरुध्ा ाींडायामक कारताई कर्यात ेली ेहे. 
(५) ्रकश्न उद् ातत नाही. 

 
----------------- 
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शशांदखेर्डा (जज.धुळे) अमळनेर ि पाचोरा (जज.जळगाांि) येथील नदीपात्रातून  
अिैधररत्या िाळु त्िरी होत असल्याबाबत 

(५५) *  १६४६४   श्री.िुिाल पा ील (धुळे ग्रामीि), श्री.अशमन प ेल (मुांबादेिी), 
अॅर्ड.िे. पार्डिी (अािलिुिा), श्री.र्डी.एस.अदहरे (साक्री), श्रीमती ननमवला गावित 
(ागतपूरी), श्री.शशरीषदादा चौधरी (अमळनेर), श्री.सुरेश (राजूमामा) भोळे (जळगाि 
शहर) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िुळे येथील शिींाखेडा तालु यातील सुलताड ेशितारा या हद्दीत ताळू ठेका ाे् यात 
ेला असून या याची हद्द कनजश्चत ठ रवतली नसल् याने अ कडसे गाता या हद्दीत ताळू 
उपसा होत ेहे. या पररसरातील वतहीरीींची पातळी खालातत असून  या सींाभाात 
ग्रामस् थाींनी जिल् हाधिकारी याीं याकड े लेखी तक्रार केली असल् याच े माहे मे, २०१५ 
मध्ये ता यायाारया यान कनािानास ेले ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) तसेच अमळनेर (जि.िळगाींत) नाीपात्रातून अतैिररयाया ताळू तस्करी होत 
असल्याने जिल््यातील रस्त ेखराब होत ेहेत, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) तसेच पाचोरा (जि.िळगाींत) तालू यातील ताळू ठेके ताया पुरत ेबींा केल् याने अतैि 
ताळूची ताहतूक मोठया ्रकमाीात होत असून लानाींक २० मे, २०१५ रोिी पाच रॅ ्र 
महसूल वतभागाने िप् त केले ेहेत, हे ही खरे ेहे काय,  
(४) असल्यास, या ्रककरीी िासनाने चककिी केली ेहे काय, 
(५) असल्यास, चककिी नुसार ताळू उपसा त तस्करी करीाऱ्याींतर कोीती कारताई 
केली ता कर्यात येत ेहे, 
(६) नसल्यास, वतलींबाची कारीे काय ेहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खर्डसे : (१) ग्रामपींचायत अकडसे, ता.शिींाखेडा याींनी ला.५.५.२०१५ 
रोिी जिल्हाधिकारी िुळे याींना कनतेान लाले ेहे, हे खरे ेहे. 
(२) अमळनेर तालुयात ताळूया अतैि ताहतूकीची काही ्रककरीे दृष्ोयापयातीस ेली 
ेहेत. तसेच खराब झालेल्या रस्यायाींची ारुुस्ती कर्यात येत ेहे. 
(३) पाचोरा तालुयातील ३ ठेके तायापुरत ेबींा कर्यात ेले होत.े तसेच अतैि ताळू 
ताहतूकीची ५ रॅ्र पकड्यात ेली ेहेत. 
(४) त (५) (अ) ग्रामपींचायत अकडसे याींया ला.५.५.२०१५ या कनतेानाया 
अनुर्षींगाने केलेल्या चककिीत मकिे सुलताड,े ता.शिींाखेडा या ताळूग्ाया 
शललातिारकाने यायाींया ताळू ग्ाया हद्दीबाहेर अकडसे शितारातून ताळू उयाखनन 
केल्याच ेकनािानास ेले ेहे. यायानुसार शललातिारक याींयाकडून ताळू ठेका रद्द का 
कर्यात येऊ नये याबाबत नो्ीस ाेऊन, खुलासा मागवत्यात ेला ेहे. 
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(ब) अींमळनेर तालुयात माहे िानेतारी २०१५ त ेिून २०१५ या कालातिीत ताळूची 
अतैि ताहतूक करीाऱ्या ७४ ताहनिारकाींतर ाींडायामक कारताई कर्यात ेली असून, 
यायाींयाकडून ाींडापो्ी रु.९,७६,५००/- एतढी रकम तसूल कर्यात ेली ेहे. तसेच 
ताहतूकीमुळे खराब झालेल्या रस्यायाींया ारुुस्तीची काही कामे पूीा झाली असून, 
काही ्रकगतीपथातर ेहेत. 
(क) पाचोरा तालुयातील ३ ताळू ठेके ला१६.४.२०१५ त ेला.२०.५.२०१५ या कालातिीत 
तायापुरयाया स्तरुपात बींा कर्यात ेले होत.े या कालातिीत तालुका स्तरातरील 
भरारी पथकामाफा त ताळूची अतैि ताहतूक करीाऱ्या ५ ताहनाींतर ाींडायामक कारताई 
कर्यात ेली असून, उप ्रकााेशिक पररतहन वतभागाकडून सार ताहनाींच ेपरताने ६० 
लातसाींकररता कनलींबबत कर्यात ेले ेहेत. 
(६) ्रकश्न उद् ातत नाही. 

----------------- 
  
श्री िापरीदेि मजछमार सहिारी सां्था मयावददत, सासििे (ता.अशलबाग, जज.रायगर्ड) 
या सां्थेने लािर्डी बो ी ऐिजी फायबर बो ी बाांधून ३० लाखाांचा अपहार िेल्याबाबत 

(५६) *  २१७३५   श्री.सुभाष उफव  पांडर्डतशेठ पा ील (अशलबाग), श्री.धैयवशील पा ील 
(पेि), श्री.जीिा गावित (िळिि) :   सन्माननीय मत््य व् यिसाय मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) श्री कापरीाेत मजीमार सहकारी सींस्था मयाालात, सासतीे (ता.अशलबाग, 
जि.रायगड) या सींस्थेला राषरीय सहकार वतकास कनगम (एनसीडीसी) माफा त लाकडी 
बो्ी बाींि्यासाठी किा मींिूर झाले होत,े हे खरे ेहे काय, 

(२) असल्यास, सींस्थेने लाकडी बो्ी ऐवजतिी फायबर बो्ी बाींिून ्रकयायेक बो्ीमागे रु.३ 
लाख ८१ हिार ्रकमाीे सुमारे रु.३० लाखाींचा अपहार केल्याच ेकनािानास ेले, हे ही 
खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास, या ्रककरीी िासनाने सींबींधित तयाकालीन चअेरमन त सींचालक 
याींयावतरुद्ध गुन्हा ााखल कर्याबाबत ेयुत, मयास्यव्यतसाय याींना ेाेि लाले, 
हे खरे ेहे काय, 
(४) असल्यास, सार ेाेिानुसार सींबींधित सींस्थेया सींबींधित तयाकालीन चअेरमन त 
सींचालक याींयावतरुद्ध गुन्हा ााखल कर्यात ेला ेहे काय, 
(५) असल्यास, ााखल कर्यात ेलेल्या गुन््यानुसार सींबींधिताींवतरुद्ध कोीती 
कारताई कर्यात ेली ेहे ता कर्यात येत ेहे, 
(६) नसल्यास, वतलींबाची कारीे काय ेहेत ? 
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श्री. एिनाथराि खर्डसे : (१) नाही हे खरे नाही. तथावप सासतीे माींडता वतभाग 
मजीमार सहकारी सींस्था मयाा, सासतीे ता.अशलबाग, जि.रायगड या सींस्थेस सन 
२००८-०९ मध्ये अथासहाय्य मींिूर झाले होत.े सार अथासहाय्य फेब्रुतारी, २०११ मध्ये 
श्री.कापरीाेत मजीमार सहकारी सींस्था मयाा., सासतीे ता.अशलबाग, जि.रायगड या 
सींस्थेकड ेतगा कर्यात ेले. 
(२) हे खरे ेहे. ्रकयायक्षेात रु.६०.३९ लाख ातया रकमेचे अकतररत ्रकाान झालेले 
ेहे. 
(३) होय. 
(४) होय. 
(५) अदयापी सार गुन््याचा तपास सुरु ेहे. 
(६) ्रकश्न उद् ातत नाही. 

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

  

 
तार्डदेि (मुांबई) येथील प्रादेशशि पररिहन िायावलयात दलालाांनी  
खो ी िागदपत्रे सादर िरुन गरैव्यिहार िेला असल्याबाबत 

(५७) *  २२५३४   श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ताडाेत (मुींबई) येथील ्रकााेशिक पररतहन कायाालयात ालालाींनी खो्ी कागापत्र े
साार करुन कायमस्तरुपी परताना शमळवत् याच ेगैर्रककार समोर ेल् याच ेलानाींक २५ 
मे २०१५ रोिी ता या यासुमारास कनािानास ेले ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल् यास, सार ्रककरीी ताडाेत पोलीस स् ्ेिनात तक्रार ााखल केली ेहे, हे 
ही खरे ेहे काय, 
(३) असल् यास, सॉफ््तेअर या मातीने काींही ालालाींनी बनात् कागापत्रे साार करुन 
कायमस्तरुपी चालक परताना बनत् याचा ्रककार कनािानास ेले ेहे, हे खरे ेहे 
काय, 
(४) असल्यास, बनात् कागापत्रे साार करीा-या ालालाींतर कारताई कर्याबाबत 
िासनाने काय कायाताही केली ता कर्यात येत ेहे, 
(५) नसल्यास, वतलींबाची कारीे काय ेहेत ? 
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श्री. ददिािर राित े: (१) (२) त (३) होय. 
(४) यासींाभाात, पोलीस स््ेिन, ताडाेत, मुींबई येथे ला.१४.०५.२०१५ रोिी गुन्हा नोंा 
क्रमाींक १४२/१५, कलम ४२०,४६५,४६७,४६८,७१ त ३४ भा.ाीं.वत. अन्तये गुन्हा ााखल 
कर्यात ेला असून या ्रककरीातील ाोन ेरोपीींना अ्क कर्यात ेली ेहे. 
(५) ्रकश्न उद् ातत नाही. 

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

श्रीगोंदा तालुा यातील (जज.अहमदनगर) घोर्ड धरिासाठी सांपाददत िेलेली जशमन 
तलाठी आणि सांबांधधत अधधिाऱयाांनी पर् पर वििल् याबाबत 

(५८) *  १८८५८   श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.जजतेंद्र आव्हार्ड (मुरा ा-िळिा), 
श्री.अिधूत त िरे (श्रीिधवन), श्री.पाांरु्डरांग बरोरा (शहापूर), श्री.रमेश िदम (मोहोळ) :   
सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) श्रीगोंाा तालु यातील (जि.अहमानगर) घोड िरीासाठी सींपालात केलेल् या 
िशमनीची तलाठी ेखी सींबींधित अधिकाऱ्याींनी परस् पर वतक्री केल्याच ेमाहे मे, २०१५ 
 या िेत् या सप् ताहात कनािानास ेले ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, ज् या िेतक-याीं या िशमनीच े सींपाान केले या याच े पुनतासन अदयाप 
कर् यात ेले नाही, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल् यास, उत ्रककरीाची िासनामाफा त चककिी कर्यात ेली ेहे काय, 
(४) असल् यास, चककिीत काय ेढळून ेले त तदनुसार तलाठी त सींबींधित 
अधिकाऱ्याींतर कोीती कारताई केली ता कर् यात येत ेहे, 
(५) नसल् यास, वतलींबाची कारीे काय ेहेत ? 
  

श्री. एिनाथराि खर्डसे : (१) मकिे माठ मकिे तडगाींत-शिाोंडी ेखी मकिे याहसे 
ता.श्रीगोंाा येथील घोड िरीासाठी सींपालात केलेल्या क्षेते्राच े कमी िास्त पत्रक न 
झाल्याने सार सींपालात क्षेेत्र मूळ मालकाया नाते रालहल्यामुळे काही ्रककरीी मूळ 
मालकाींनी क्षेेत्राची खरेाी-वतक्री त ता्पादतारे हस्ताींतरी केल्याच े लासून येत.े 
यायानुसार फेरफार नोंाी घेऊन ७/१२ तर नोंाी घेतल्याच ेेढळून ेल्याने तयाकालीन 
तलाठी ेखी मींडळ अधिकारी यायास सकृतािानी िबाबाार असल्याच े कनािानास 
ेले ेहे. 
(२) घोड ्रककल्पाींमध्ये पूीात: बाधित ४ गाते तसेच अींित: बाधित २ गाते असून 
सार गाींताच ेपुनतासन झाले ेहे. यायातील मकिे तडगाींत-शिींाोडी या गातातील राखीत 
तनक्षेेत्रात ग्रामस्थाींनी घरे बाींिली ेहेत. पुनतासनासाठी ेतश्यक अिा िशमनीच े
कनताीीकरी कर्याबाबतचा ्रकस्तात सींबींधित कायाकारी अशभयींता, कुकडी पा्बींिारे 
वतभाग क्र. २, श्रीगोंाा याींयाकडून साार कर्याची कायाताही सुरु ेहे. 
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(३) त (४) मकिे माठ, याहसे त तडगाींत-शिींाोडी ता.श्रीगोंाा या गाताींत सींपालात 
झालेल्या िशमनीची वतक्री झाल्या्रककरीी तहसीलाार, श्रीगोंाा याींनी चककिी अहताल 
उप वतभागीय अधिकारी, श्रीगोंाा-पारनेर भाग याींना साार केला असून 
यायाींयास्तरातर पुढील कायाताही सुरु ेहे. 
(५) ्रकश्न उद् ातत नाही. 

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

लातूर जजल् ्यात िृषी विभागामाफव त राबविण् यात आलेल् या 
योजनाांमध् ये िोट्यिधीचा अपहार झाला असल्याबाबत 

(५९) *  २३७५८   श्री.प्रतापराि धचखलीिर (लोहा) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) लातूर जिल् ्यात कृर्षी वतभागामाफा त राबवत् यात ेलेल् या योिनाींमध् ये 
कोट्यतिीचा अपहार झाला असल् याच े नुकतचे कनािानास ेले ेहे, हे खरे ेहे 
काय, 

(२) असल् यास, लानाींक १४ फेब्रुतारी, २०१२ त े२६ माचा, २०१५ या कालातिीत उागीर 
तालु यात कृर्षी वतभागामाफा त राबतल् या िाीा-या एकाजयामक पाीलो् व् यतस् थापन 
योिनेतील ४,६७,८८,१३१ रुपये रोखीने उचलेले गेल् याचहेी कनािानास ेले ेहे, हे ही 
खरे ेहे काय, 
(३) असल् यास, या्रककरीी तातडीने चककिी कराती अिा ्रककारचा ेाेि मा.मुख् यमींत्री 
महोदयाींनी लाला असून या्रककरीी चककिी केली ेहे काय, 
(४) असल्यास, चककिीअींती कृर्षी वतभागामाफा त राबवत् यात ेलेल् या योिनाींमध् ये 
कोट्यतिीचा अपहार करीा-या व्यतीींतर िासनाने काय कारताई केली ता कर्यात 
येत ेहे, 
(५) नसल् यास, वतलींबाची कारीे काय ेहेत ? 

श्री. एिनाथराि खर्डसे : (१) त (२) नाही. तथावप, लातूर जिल््यातील लातूर, 
अहमापूर, ाेतीी, िळको् त रेीापूर तालूयाींतील गकतमान पाीलो् क्षेेत्र वतकास 
कायाक्रमाींतगात अकनयशमतता झाल्याची बाब कनािानास ेली ेहे. 
(३) त (४) माृसींिारी त िलसींिारी योिनाींमध्ये भ्रष्ाचार त भ्रष्ाचाराला ेळा 
घाल्यासाठी सूचना मा.लोक्रककतकनिीींनी लानाींक २०.४.२०१५ रोिी मा.मुख्यमींत्री 
महोायाींकड ेकनतेानादतारे केल्या ेहेत. या्रककरीी मा.मुख्यमींत्री महोायाींनी चककिीच े
ेाेि लाले असून यायाबाबत चककिी सुरु ेहे. 
(५) ्रकश्न उद् ातत नाही. 

----------------- 
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मुलुांर्ड पूिव, मुांबई येथील सीए  िां पनीला ददलेला भूखांर्ड वििासिाला ददल् याबाबत 
  

(६०) *  २००५९   अॅर्ड.आशशष शेलार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.पराग अळििी 
(विलेपाले) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िासनाने १९५८ मध् ये मुलुींड पूता, मुींबई येथील सुमारे ३० एकर भूखींड सींपालात 
करुन सीए् कीं पनीला कारखाना उभार् यासाठी लाला होता, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, या भूखींडापैकी ७ एकर भूखींडाचा तापर कारखान्यासाठी होत नसल्याने 
मे.अॅिफोडा ान् फो्ेक ्रका.शल. या वतकासकाला वतकल् याच ेमाहे एव्रकल २०१५ मध् ये ता 
यायासुमारास कनािानास ेले, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, हा भूखींड वतकासकाला वतकल् यानींतर या यातर पुनावतकासाला परतानगी 
ाेताना उपनगर जिल् हाधिकारी कायाालयाने पुनवताकास अधिमूल् य त तापरातील बाल 
यातरील िुल् क न ेकारता पुनवताकासाला परतानगी लाली ेहे, हे ही खरे ेहे 
काय, 
(३) असल्यास, या्रककरीी िासनाने चककिी केली ेहे काय, 
(४) असल् यास, चककिीया अनुर्षींगाने अधिमूल् याींची र कम तसूल कर्याबाबत त 
ाोर्षी असीाऱ्या अधिकाऱ्याींतर कारताई कर्याबाबत िासनाने कोीती कायाताही केली 
ता कर्यात येत ेहे, 
(६) नसल्यास, वतलींबाची कारीे काय ेहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खर्डसे : (१) सीए् कीं पनीस िासनाने मकिे भाींडूप येथील िमीन     
ला.१५/१०/१९५८ त ला.१७/०१/१९६९ रोिी कीं पनीबरोबर सनाेदतारे भूसींपाान करुन 
उपलब्ि करुन लाली ेहे. 
(२) सार ्रककरीी भुसींपाान अधिकनयम, १८९४ मिील तरतुाीनुसार सना कनषपालात 
करुन तसेच अ्ी/ितीया अधिन राहून सींपालात कर्यात ेलेल्या एकूी क्षेेत्रापैकी 
२८०१०.४४ चक.मी. क्षेेत्राचा िशमनीचा तापरात बाल करुन रलहतास त ताखीज्य 
्रकयोिनासाठी वतक्री कर्याबाबत िासन ज्ञापन क्र.एल्ीएच-०७/२००९/्रक.क्र..८८/अ-२, 
ला.१८.०९/२०१० अन्तये सार क्षेेत्राची वतक्री करीेसाठी परतानगी लाली ेहे. 
(३) उत नमूा ज्ञापन ला.१८.०९.२०१० मिील अ् क्र. १ मध्ये नमूा केल्यानुसार 
जिल्हाधिकारी, मुींबई उपनगर याींनी यायाींच े ला. ४.०३.२०११ रोिीया ेाेिान्तये 
कीं पनीकडून २६९४३.४४ चक.मी. एतढ्या क्षेेत्रात मूल्याींकनाया ५०% अनजिात उयापन्न 
६१.५६ को्ी रुपये सरकार िमा करुन घेतून वतक्री कर्यास परतानगी लाली ेहे. 
(४), (५) त (६) ्रकश्न उद् ातत नाही. 

----------------- 
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सोलापूर जजल््यातील शभमा नदी िाठािर िृषी पांपाची िीज दररोज  
प्रदीघव िाळ बांद ठेिण्यात येत असल्याबाबत 

(६१) *  १६६७५   श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.अशमन प ेल (मुांबादेिी), श्री.हसन 
मुश्रीफ (िागल), श्री.जजतेंद्र आव् हार्ड (मुांरा ा िळिा), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), 
श्री.पाांरु्डरांग बरोरा (शहापूर) :   सन्माननीय ऊजाव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) ाक्षक्षेी सोलापूर त ाक्षक्षेी कोल्हापूर तालु यातील भीमा नाीकाठातरील िेतक-
याींच े कृर्षी पींपाची तीि महावततरी बींा ठेतून  िेतक-याींची वपळतीूक करीत असून 
भीमा नाी या ासु-या नाीकाठातर कनाा्कच े िेतकरी मात्र २४ तास नाीतील 
पा् याचा बेसुमार उपसा करत असल् याची बाब माहे एव्रकल, २०१५ मध् ये ता 
यायाारयायान कनािानास ेली, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल् यास, महाराष रा या नाीकाठ या कृर्षी पींपाची महावततरीने तीि बींा 
ठेतल् याने िेतातील उभी वपके पा् यावतना करपून िात ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल् यास, यामुळे िेतक-याींच ेकोट्यातिी रुपयाच ेेधथाक नुकसान होत ेहे, हे 
ही खरे ेहे काय, 
(४) असल् यास, याबाबत िासनाने चककिी केली ेहे काय चककिीत काय ेढळून 
ेले त यायानुसार कोीती कायाताही कर्यात ेली ेहे ता कर्यात येत ेहे, 
(५) नसल्यास, वतलींबाची कारीे काय ेहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) अींित: खरे ेहे. जिल्हाधिकारी, सोलापूर याींया 
ेाेिानुसार भीमा नाी काठातरील औि त धचींचपुर बींिा-यातरील कृर्षीपींपाचा तीि 
पुरतठा लानाींक १८.३.२०१५ पासून पुीापीे बींा केलेला ेहे. 
     ाक्षक्षेी कोल्हापूर हा भाग कागल तालु यात ेहे. कागल तालु यालगत 
ािुगींगा नाी ताहते, ािुगींगा नाीया कोल्हापूर जिल््यातील पात्रालगत िेतक-याींना 
महाराषर वतदयुत कनयामक ेयोगाया मान्यतेनुसार लानाींक १४.१.२०१३ या 
पररपत्रकानुसार लातसा ८ तास त रात्री १० तास थ्री फेि तीि पुरतठा केला िातो. 
(२) ्रकश्न उद् ातत नाही. 
(३) ्रकश्न उद् ातत नाही. 
(४) जिल्हाधिकार, सोलापूर याींया ेाेिानुसार भीमा नाी काठातरील औि त 
धचींचपुर बींिा-यातरील कृर्षीींपपाचा तीि पुरतठा लानाींक १८.३.२०१५ पासून पुीापीे बींा 
कर्यात ेला होता. सार पररसरातील िनातराींना वप्याकरीता पाीी उपलब्ि व्हाते 
याहीून लानाींक ३.५.२०१५ पासून तरील तालहन्याींतरील तीि पुरतठा लातसा २ 
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तासाकररता चालू कर्यात ेला होता. तथावप, जिल्हाधिकारी, सोलापूर याींया 
लानाींक २१.५.२०१५ या पत्रान्तये सार तालहन्याींतरील तीि पुरतठा पुीापीे बींा 
कर्याच ेेाेि लाले ेहेत. 
     भीमा नाी ही कोल्हापूर जिल््यािी सींबींधित नाही. 
(५) ्रकश्न उद् ातत नाही. 

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

महाराष्ट् र राज् य विद्यूत मांर्डळाने विद्युत वितरिासाठी ननयुात िेलेली  
 ोरां ो िां पनी मनमानी िारभार िररत असल्याबाबत 

(६२) *  २०७०५   श्री.रुपेश म् हात्रे (शभिांर्डी पूिव) :   सन्माननीय ऊजाव मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शभतींडी (जि.ठाीे) येथे महाराष र राज् य वतदयूत मींडळाने वतदयुत वततरीासाठी 
्ोरीं्ो पॉतर कीं पनीची कनयु ती केली असून सार कनयु ती वति अधिकनयम २००३ 
 या कायदयानुसार नसून सार कीं पनीला कीं त्रा् ाेताना ग्राहकाींकडील वतदयुत 
ाेयकाींचा तपिील अयोग् य त बनात् ररतीने तयार केलेला ेहे, हे खरे ेहे काय, 

(२) असल् यास, ग्राहकाींकडून ाींड तसुल कर् याच े्ोरीं्ो कीं पनीला लालेले अधिकार सन 
२००३  या तीि अधिकनयमा या कलम १२६ त े १३५ अन् तये अधिकनयमाचा भींग 
करीारे ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल् यास, याबाबत ्ोरीं्ो कीं पनीने भारकनयमनाबाबत िासनाच े कनकर्ष न 
पाळीे, तीि ग्राहकाींतर ाक्षेता पथकाकडून खोट्या केसेस केल् या िाीे त ातर अनेक 
तक्रारी याबाबत तथेील स् थाकनक लोक्रककतनीिी याींनी मा. ऊिाा मींत्री त ्रकिान सधचत, 
ऊिाा वतभाग याीं याकड ेमाहे माचा, २०१५ मध्ये ता या याारयायान केल्या ेहेत, हे ही 
खरे ेहे काय, 
(४) असल् यास, याबाबत चककिी केली ेहे काय, चककिीत काय ेढळून ेले त 
तानुसार ाोर्षी अधिका-याींतर कोीती कारताई केली ता कर् यात येत ेहे, 
(५) नसल् यास, वतलींबाची कारीे काय ेहेत ? 

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) नाही. 
(२) नाही. 
(३) होय. 
(४) सार तक्रारीया अनुर्षींगाने मा.मींत्री (ऊिाा) याींनी लानाींक १.४.२०१५ रोिी 
झालेल्या बैठकीत सींबींधिताींना लािा कनाेि लालेले ेहे. याया्रकमाीे कायाताही सुरु 
ेहे. 
(५) ्रकश्न उद् ातत नाही. 

----------------- 
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िजवत-शभिपूरी (जज.रायगर्ड) येथील शभिपूरी  ा ा पॉिर हाऊस िां पनीतील     
िमवचा-याांना िोितीही पूिवसूचना न देता िामािरुन िमी िेल्याबाबत 

  

(६३) *  १७५१६  श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.अशमन प ेल (मुांबादेिी), श्री.अ् लम 
शेख (मालार्ड पजश्चम), श्री.िुिाल पा ील (धुळे ग्रामीि), श्री.सुरेश लार्ड (िजवत), 
श्री.जजतेंद्र आव् हार्ड (मुांरा ा िळिा), श्री.भा्िर जाधि (गुहागर), श्री.रमेश िदम 
(मोहोळ), श्री.पाांरु्डरांग बरोरा (शहापूर), श्री.अिधूत त िरे (श्रीिधवन), श्री.किसन िथोरे 
(मुरबार्ड) :   सन्माननीय िामगार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) किात-शभतपूरी (जि.रायगड) येथील वतिकनशमाती करीारी शभतपूरी ्ा्ा पॉतर 
हाऊस कीं पनीत काम करीा-या ३०० पेक्षेा अधिक कमाचा-याींना कोीतीही पूतासूचना न 
ाेता कामातरुन कमी कर् यात ेल् याने या याीं यातर उपासमारीची तेळ ेली 
असल् याच ेमाहे एव्रकल, २०१५ मध्ये ता यायाारयायान कनािानास ेले ेहे, हे खरे 
ेहे काय, 
(२) असल् यास, या्रककरीी िासनाने हस् तक्षेेप करुन या हींगामी कामगाराींना पुन् हा 
कामातर रुिू करुन घे् याबाबत काय कायाताही केली ता कर् यात येत ेहे, 
(३) नसल् यास, वतलींबाची कारीे काय ेहेत ? 
  
श्री. प्रिाश मेहता : (१) हे खरे नाही. तथावप सुमारे १८ तर्षाापूती ्रकािे्मध्ये काम 
करीाऱ्या वततााातील कामगाराींया ्रककतकनिीींनी १६/०४/२०१५ त े२०/०४/२०१५ या 
कालातिीत कामगाराींचा लहिोब ककीं ता मोबाला लाला नाही या मागीीसाठी िरीे 

ेींाोलन केले होत.े 
(२) ्रकस्तुत वततााामध्ये िासनाचा वतवति स्तरातर तेळोतेळी बैठका घे्यात ेल्या 
होयाया. सार बैठकाींमध्ये वततााीत कामगाराींना यायाींची कायाेिीर ाेय रकम ाे्यात 
ेली असल्याच ेव्यतस्थापनाने नमूा केले ेहे. याच वततााातील कामगाराींया 
्रकश्नाबाबत मा.मींत्री महोाय (कामगार) याींचकेड ेला.१७/०६/२०१५ रोिी बैठक ेयोजित 
कर्यात ेली होती. िरीे ीेंाोलनाया अनुर्षींगाने या कायाालयातही बैठकीच े
ेयोिन कर्यात ेले होत.े 
(३) ्रकश्न उद् ातत नाही. 

 
----------------- 
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सािांतिार्डी तालुायातील (जज.शसांधुदगुव) तीन गािात सातबारा  
उता-यािरील िदहिा दराांची नािे िगळून सदर जशमनी 

शासना या नािे िरण् यात आल् याबाबत 

(६४) *  १६८७४   श्री.िालीदास िोळांबिर (िर्डाळा), श्री.नसीम खान (चाांददिली), 
श्री.अशमन प ेल (मुांबादेिी), श्री.अ् लम शेख (मालार्ड पजश्चम) :   सन्माननीय 
महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शसींिुागुा जिल् ्यातील सातींतताडी तालु या या ेींबोली, चककुल ेखी गेळे या 
तीन गातात गेली १२० तर्षे वपढ्यानवपढ्या कसत असलेल् या २५०० िेतक-याींची ३८ 
हिार एकर िशमनी या सातबारा उता-यातरील तलहता्ाराींची नाते तगळून सार 
िशमनी िासना या नाते कर् यात ेल् या ेहेत, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल् यास, पया् नासाठी वतकशसत कर् या या कनशमताने िासनाने ताब् यात 
घेतलेल् या सार िशमनी ्रकया यक्षेात बड्या खाी कीं पन्याना ाे् यात ेल् या ेहेत, हे ही 
खरे ेहे काय, 
(३) असल् यास, या याबाबत चककिी कर् यात ेली ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(४) असल् यास, चककिीच ेकनष कर्षा काय ेहे त या यानुसार कोीती कायाताही कर् यात 
ेली ेहे ता येत ेहे, 
(५) नसल् यास, वतलींबाची कारीे काय ेहेत ? 
  

श्री. एिनाथराि खर्डसे : (१) शसींिुागुा जिल््यातील सातींतताडी तालुयातील मकि े
ेींबोली, चककुळ त गेळे या गातामिील कबुलायताार गातकर याहीून नोंा असलेल्या 
िशमनीया महसूल अशभलेख्यामिील कबुलायत गातकर याहीून झालेल्या नोंाी 
काढून याया िशमनी िासन िमा कर्यात याव्यात ेखी तानींतर सार िशमनीतरील 
्रकयायक्षे तलहता्ीसींाभाात नव्याने चककिी करून ज्या व्यतीची ्रकयायक्षे तलहता् 
कनषपन्न होईल अिा व्यतीींना यायाींया तलहता्ीखालील िमीन महाराषर िमीन 
महसूल (सरकारी िशमनीची वतल्हेता् करीे) कनयम १९७१ मिील तरतुाीनुसार 
भोगत्ामुल्य न ेकारता िशमनीया िेतसाऱ्याया २०० प् रकम ेकारुन ता्प 
कर्यात याव्यात असा कनीाय िासन ज्ञापन ला.१०/५/१९९९ अन्तये त िुध्ाीपत्रक 
ला.१२/६/२००० अन्तये घे्यात ेला असून पात्र व्यतीींना तरील्रकमाीे िमीन ता्प 
केल्यानतर शिल्लक िशमनीच े सव्हेक्षेी करुन ज्या िशमनी पया् नाया दृष्ीने 
वतकशसत कर्यास योग्य ेढळून येतील याया पया् न वतभागास हस्ताींतररत कर्यात 
याव्यात त उताररत िशमनीच ेसव्हेक्षेी करुन ज्या िशमनी पयाायी तनीकरीासाठी त 
सींरक्षेी त व्यतस्थापनाया दृष्ीने उपयुत ठरतील याया िशमनी लँड बँकेमध्ये 
समावतष् कर्यात याव्यात असाही कनीाय घे्यात ेला ेहे. 
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(२) नाही. 
(३) (४) त (५) ्रकश्न उद् ातत नाही. 

----------------- 
 
 खाजगी व्याती आणि सां्थाांना ददलेल्या िाफ बोर्डावया जशमनी परत घेण्याबाबत 

 (६५) *  १८१७४   श्री.ददलीप िळसे-पा ील (आांबेगाि), श्री.रािाजगजीतशसांह पा ील 
(उ्मानाबाद), श्री.जजतेंद्र आव् हार्ड (मुांरा ा िळिा), श्री.सत्यजीत पा ील-सरुर्डिर 
(शाहूिार्डी), श्री.भा्िर जाधि (गुहागर), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.अिधूत त िरे 
(श्रीिधवन), श्री.िैभि वपचर्ड (अिोले), श्री.मिरांद जाधि-पा ील (िाई), श्री.सुरेश लार्ड 
(िजवत), श्री.राहुल मो े (पराांर्डा), श्री.हनुमांत र्डोळस (माळशशरस), श्री.दत्तात्रय भरिे 
(ाांदापूर), श्री.किसन िथोरे (मुरबार्ड), र्डॉ.सुधािर भालेराि (उदगीर), श्री.गिपत 
गायििार्ड (िल्याि पूिव), र्डॉ.बालाजी कििीिर (अांबरनाथ), श्री.आशसफ शेख 
(मालेगाांि मध्य), श्री.अशमन प ेल (मुांबादेिी), श्री.अ् लम शेख (मालार्ड पजश्चम), 
श्री.सांजय िेळिर (ठािे), श्री.सुरेश (राजूमामा) भोळे (जळगाि शहर), श्री.अजजत 
पिार (बारामती), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्रीमती सुमन पा ील (तासगाि - 
ििठेमहाांिाळ), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाि), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.भा्िर 
जाधि (गुहागर), श्री.पाांरु्डरांग बरोरा (शहापूर), श्री.ददपि चव्हाि (फल ि) :  
ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १८४० ला ददनाांि ५ डर्डसेंबर, २०१४ रोजी ददलेल्या उत्तराया 
सांदभावत:    सन्माननीय अल्पसांखयाांि वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
 (१) राज्यात तफ बोडााया मालकीया लाखो रूपयाया अयायींत कमी ककीं मतीमध्ये 
खािगी व्यती ता सींस्थाींना लालेल्या िशमनी यायाींयाकडून काढून घेऊन याया पुन्हा 
तफ बोडााकड ेाे्याबाबत िासनाने कनीाय घेतला ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, तफ बोडााया मालकीया िशमनीींपैकी खािगी व्यती ता सींस्थाीं 
याींचकेड ेककती हे्र िशमनी ेहेत. 
(३) उत सींस्थाींना लालेल्या िशमनीींपैकी ेतापयांत ककती हे्र िशमनी 
सींबींधिताींकडून काढून घे्यात ेल्या ेहेत, 
(४) असल्यास, याबाबत िासनाने चककिी केली ेहे काय, चककिी अींती काय 
ेढळून ेले, 
(५) तसेच सींस्थाींना लालेल्या िशमनी सींबींधिताींकडून काढून घेऊन याया पुन्हा तफ 
बोडााकड ेाे्याबाबत िासनाने काय कायाताही केली ता कर्यात येत ेहे, 
(६) नसल्यास, वतलींबाची कारीे काय ेहेत ? 
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श्री. एिनाथराि खर्डसे : (१) होय. तफ मालमयातिेी सींबींधित ज्या ्रककरीाींमध्ये 
बेकायाेिीर व्यतहार झाले ेहेत अिा सता ्रककरीाींमिील सींबींधित तफ मालमयाता 
तफ मींडळाकड े पूतातत कर्याया दृष्ीने तफ अधिकनयम, १९९५ मिील 
तरतुाीींनुसार ेतश्यक ती कायाताही तातडीने कर्याबाबत तफ मींडळाला कनाेि 
लालेले ेहेत. अिा ्रककारची कायाताही करताींना अनेक न्यायालयीन ्रककरीे 
उद् ात्याची ियता ेहे. यासाठी मुख्य कायाकारी अधिकारी, महाराषर राज्य तफ 
मींडळ याींया ्रकिासकीय कनयींत्रीाखाली तीन तर्षाासाठी एक उपजिल्हाधिकारी, ाोन 
तहसीलाार ेखी ाोन नायब-तहशसलाार याींचा समातेि असलेल्या एक कृतीाल 
(Task Force) स्थापन कर्याचा कनीाय घेतला असून याबाबत कायाताही सुरु ेहे. 
(२) तफ मींडळाची ककती हे्र िमीन खािगी व्यती त सींस्थाींकड ेेहे याबद्दल 
कोीतेही सतेक्षेी झालेले नाही. तथावप, तफ बोडााया मालकीया खािगी 
व्यतीींकड ेअनधिकृत असलेल्या ३२३ भुखींड त ११० सींस्थावतरुध्ा तफ अधिकनयम 
१९९५ च े कलम ५४ अन्तये तफ मींडळाकड े सुनातीी ्रकलींबबत असल्याच े तफ 
मींडळाया अहतालात नमूा केले ेहे. 
(३) ्रकश्न उद् ातत नाही. 
(४) ्रकश्न उद् ातत नाही. 
(५) ्रकश्न उद् ातत नाही. 
(६) ्रकश्न उद् ातत नाही. 

----------------- 
  
िें द्र ि राज् य शासनाचा परिाना नसताांना अॅग्रो हाय ेि िां पनी सातपूर, नाशशि या 

नािाने बोगस कि िनाशिे ि खताची सरावस विक्री होत असल्याबाबत 
  

(६६) *  २३१३६   श्री.पांिज भुजबळ (नाांदगाि), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.जजतेंद्र 
आव् हार्ड (मुांरा ा िळिा), श्रीमती सीमाताई दहरे (नाशशि पजश्चम), र्डॉ.राहूल आहेर 
(चाांदिर्ड) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िोरी (ता.स्ाीा, जि.नाशिक) या गाती कें द्र त राज् य िासनाचा परताना 
नसताींना अॅग्रो हाय्ेक कीं पनी सातपूर, नाशिक या नाताने बनात् कक्कनािके त 
खताची वतक्री करुन िेतक-याींना फ सवतीा-या कीं पनीतर राज् या या गुीतता कनरीक्षेक 
वतभागाने लानाींक २२ मे, २०१५ रोिी ता या यासुमारास ीापा ्ाकला ेहे, हे खरे ेहे 
काय, 
(२) असल् यास, याबाबत िासनाने सखोल चककिी केली ेहे काय, 
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(३) असल्यास, चककिी अहतालानुसार सींबींधित अॅग्रो हाय्ेक कीं पनीतर िासनाने 
कोीती कारताई केली ेहे ता कर्यात येत ेहे, 
(४) नसल्यास, वतलींबाची कारीे काय ेहेत  ? 
  
श्री. एिनाथराि खर्डसे : (१) अींित: खरे ेहे. ला.१६/५/२०१५ रोिी ीापा ्ाकला 
ेहे. 
(२) होय. 
(३) खत कनयींत्री ेाेि १९८५ त कक्कनािक अधिकनयम १९६८ मिील तरतूाीींचे 
उल्लींघन करुन रसायकनक खताचा “उयापाान परताना” त “वतक्री परतान” न घेता 
सुक्ष्म मुलद्रव्ययुत खताची त कें द्र िासनाया परतानगी शिताय, िैवतक 
की्कनािके तयार करुन, यायाींची वतक्री केली िात असल्याच ेेढळून ेल्याने, ४ 
ेरोपीवतरुध्ा ला.२१ मे, २०१५ रोिी गु.रीं.नीं.१३३ नुसार स्ाीा पोलीस स््ेिन 
(जि.नाशिक) येथे गुन्हा ााखल कर्यात ेलेला ेहे. पोशलसाींनी या सींाभाात ४ 
ेरोपीींना अ्क केलेली ेहे. गुन््याचा तपास चालु ेहे. 
(४) ्रकश्न उद् ातत नाही. 

----------------- 
  
राज् यात राष्ट् रीय शाश् ित शेती अशभयानाांतगवत दठांबि शसांचन सांचासाठी शेति-याांना 

देण् यात येिारे अनुदान अद्याप वितरीत िेले नसल्याबाबत 
  

(६७) *  १६४१०   र्डॉ.पतांगराि िदम (पलसू िर्डगेाि), श्री.विजय िर्डटे्टीिार 
(रा म्हपूरी), श्री.राधािृष्ट् ि विखे-पा ील (शशर्डी), श्री.अशमन प ेल (मुांबादेिी), श्री.िुिाल 
पा ील (धुळे ग्रामीि), श्रीमती ननमवला गावित (ागतपूरी), श्री.सांतोष  ारफे 
(िळमनुरी), श्री.प्रशाांत बांब (गांगापूर), श्री.अतुल सािे (औरांगाबाद पूिव), श्री.राहुल िुल 
(दौंर्ड), श्री.सुभाष देशमुख (सोलापूर दक्षक्षि), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.िैभि 
वपचर्ड (अिोले), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.पाांरु्डरांग बरोरा (शहापूर), श्री.हनुमांत 
र्डोळस (माळशशरस), श्री.भा्िर जाधि (गुहागर), श्री.जजतेंद्र आव् हार्ड (मुांरा ा िळिा), 
श्री.गुलाबराि पा ील (जळगाि ग्रामीि), श्री.चांद्रिाांत सोनििे (चोपर्डा) :   
सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यात राष रीय िाश् तत िेती अशभयानाींतगात लठींबक शसींचन सींचासाठी     
िेतक-याींना ाे् यात येीारे २०१३-१४ तर्षााच े राज् यभरातील सुमारे साडतेीनिे को्ीींचे 
अनुाान अदयाप वततरीत केले नसल्याच े लानाींक २१ एव्रकल, २०१५ रोिी ता 
या यासुमारास कनािानास ेले, हे खरे ेहे काय, 
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(२) असल्यास, िासनाने िेतकऱ्याींच ेसन २०१४-१५ च ेअनुाान ता्प करत असल्याने 
सन २०१३-१४ या तर्षाातील अनुाान पात्र िेतकरी ेधथाक अडचीीत ेले ेहे, हे 
खरे ेहे काय, 
(३) असल् यास, सन २०१३-१४ या तर्षाातील लठबक शसींचन सींचासाठीच ेअनुाान यातरीत 
ता्प कर्यासाठी िासनाने काय कायाताही केली ता कर्यात येत ेहे, 
(४)  नसल् यास वतलींबाची कारीे काय ेहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खर्डसे : (१) अींित: खरे ेहे. 
(२) त (३) सन २०१४-१५ या तर्षाासाठी कें द्र िासनाकडून सुक्ष्म शसींचनासाठी 
िेतातरील पाीी व्यतस्थापन उप-अशभयानाींतगात ्रकाप् त झालेले अनुाान याया तर्षाातील 
्रकस्ताताींसाठीच तापर्याच ेकें द्र िासनाच ेकनाेि असल्याने सन २०१४-१५ च ेअनुाान 
ाे्यात ेले. 
     सन २०१३-१४ या तर्षाासाठी कें द्र िासनाकडून ्रकाप्त झालेले अनुाान सन  
२०१२-१३ मिील ्रकलींबबत ्रककरीे कनकाली काढ्यासाठी तापर्यात ेले. यायामुळे 
सन २०१३-१४ या तर्षाासाठी अनुाान शिल्लक राहीले नाही. पररीामी सन २०१३-१४ 
या तर्षाात िेकऱ्याींकडून ्रकस्तात जस्तकार्यात ेले नाहीत. तथावप, िेतक-याींच े लहत 
लक्षेात घेतून सन २०१३-१४ या तर्षाात ज्या िेतक-याींनी सुक्ष्म शसींचन सींच बसवतले 
ेहेत यायाींच े ्रकस्तात जस्तकारुन या याींना अनुाान ाे्याचा कनीाय िासनाने डडसेंबर, 
२०१४ मध्ये घेतला ेहे. यायानुसार सुमारे रु.३६० को्ी एतढ्या रकमेच े ्रकस्तात 
िेतक-याींकडून ्रकाप् त झाले ेहेत. 
     सन २०१३-१४ मिील ्रकस्तात नाबाडाकडून घे्यात ेलेल् या किााची रकम  
रु.३२६.७३ को्ी मिून कनकाली काढ्यात येीार ेहेत. यायासाठी सन २०१५-१६ 
मध्ये रु.३३० को्ी एतढ्या कनिीची तरतूा कर्यात ेली ेहे. यायापैकी रु. २३१ 
को्ी कनिी वततरीत कर्यात ेला असून सार कनिीच े ता्प क्षेेबत्रय स्तरातर 
कर्यात ेले ेहे. िेतक-याींना अनुाान ता्पाची कायाताही तातडीने कर्यात 
येईल. 
(३) ्रकश्न उद् ातत नाही. 

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



74 

 
िरिीर तालुायामध्ये (जज.िोल्हापूर) तसेच तामसिार्डी (ता.पारशशिनी, जज.नागपूर) 
शशिारातून िी  व् यिसायासाठी ि चा माल म् हिून उत् खनन होत असल् याने नदी 

िाठ उध् दि् त होत असल् याबाबत 

(६८) *  २१९७४   र्डॉ.सुजजत शमिचिेर (हातििांगले), श्री.प्रिाश आबब िर 
(राधानगरी), श्री.उल्हास पा ील (शशरोळ), श्री.राजेश क्षीरसागर (िोल्हापूर उत्तर), 
श्री.डर्ड मल्लीिाजूवन रेड्र्डी (राम ेि), र्डॉ.पतांगराि िदम (पलूस िर्डगेाि), श्री.अशमन 
प ेल (मुांबादेिी), श्री.र्डी.पी.सािांत (नाांदेर्ड उत्तर) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) करतीर तालुयामध्ये (जि.कोल्हापूर) कुीं भी, भोगातती, तुळिी त पींचगींगा नाी 
काठी ती् व् यतसायासाठी क चा माल या हीून उया खनन होत असून यायाकड ेमहसूल 
वतभागाने ालुाक्षे केल्यामुळे नाी काठ उध् ातस् त होत असल् याच ेमाहे मे, २०१५ मध्ये 
ता यायाारयायान कनािानास ेले, हे खरे ेहे काय, 

(२) तसेच, तामसताडी (ता.पारशितनी, जि.नागपूर) शितारातून ताहीाऱ्या कन्हान 
नाीया काठातर काही वत्भट्टी मालकाींनी मोठया ्रकमाीात खोाकाम केल्याच ेमाहे 
एव्रकल-मे, २०१५ या सुमारास कनािानास ेले, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास, या्रककरीी िासनाने चककिी केली ेहे काय, 
(४) असल्यास, चककिीनुसार सींबींधिताींतर कोीती कारताई केली ता कर्यात येत 
ेहे, 
(५) नसल्यास, वतलींबाची कारीे काय ेहेत ?  

 
श्री. एिनाथराि खर्डसे : (१) ाै.पुढारी या ततामानपत्रात ला.२९ एव्रकल, २०१५ रोिी 
“पींचगींगा काठातर ताळूशमधश्रत मातीचा उपसा” अिा ेियाच ेतयृात ्रकशसध्ा झालेले 
ेहे. 
(२) अिी बाब कनािानास ेली नाही. 
(३) त (४) (अ) ्रकश्न भाग १ या उयातरात नमूा ाै.पुढारी या ततामानपत्रात ्रकशसध्ा 
झालेल्या बातमीया अनुर्षींगाने चककिी कर्यात ेली असता, करतीर तालुयातील 
मकिे ेींबेताडी येथे ५०० ब्रास मातीच ेअनधिकृत उयाखनन झाल्याच ेेढळून ेले. 
यायानुसार सींबींधितावतरुध्ा ाींडायामक कारताई कर्यात ेली ेहे. 
(ब) मकिे तामसताडी येथील कन्हान नाीया काठातरील सव्हे क्र. ३४८ त ३५०/१ या 
खािगी िशमनीतील वत्भट्टयाकररता माती तापरासाठी उप वतभागीय अधिकारी, 
राम्ेक याींनी परतानगी लाली ेहे. यायानुसार मकिे शसींगोरी त ाहेगात (िोिी) येथून 
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माती ेीून वत्ा तयार कर्यात येत ेहेत. सींबींधित वत्भट्टीिारकाींनी कन्हान 
नाीया काठातर कोीतेही खोाकाम केल्याच ेेढळून ेले नाही. 
(५) ्रकश्न उद् ातत नाही. 

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

राज्यात विशेषत: मराठिाड्यात माहे एवप्रल मध्ये झालेल्या अििाळी पाऊस ि 
गारपी ीमुळे ७ व्यातीांचा झालेला मतृ्यु 

(६९) *  १७२२०   श्री.पथृ् िीराज चव्हाि (िरार्ड दक्षक्षि), श्री.अशमन प ेल (मुांबादेिी), 
श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.सुननल िेदार (सािनेर), श्री.जयिुमार गोरे (माि), 
श्री.सांतोष  ारफे (िळमनुरी), प्रा.विरेंद्र जगताप (धामिगाि रेल्िे), श्री.िुिाल पा ील 
(धुळे ग्रामीि), श्री.र्डी.एस.अदहरे (साक्री), अॅर्ड.िे. पार्डिी (अािलिुिा), श्री.अ् लम 
शेख (मालार्ड पजश्चम), अॅर्ड.यशोमती ठािूर (सोनाििे) (नतिसा), श्री.पांिज भुजबळ 
(नाांदगाि), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.जजतेंद्र आव् हार्ड (मुांरा ा िळिा), श्री.गोिधवन 
शमाव (अिोला पजश्चम), श्री.सशमर मेघे (दहांगिा), श्री.सुधािर देशमुख (नागपूर 
पजश्चम), श्री.िृष्ट्िा खोपर्ड े (नागपूर पूिव), श्री.वििास िुां भारे (नागपूर मध्य), 
श्री.सुधािर िोहळे (नागपूर दक्षक्षि), श्रीमती अशमता चव्हाि (भोिर), श्री.र्डी.पी.सािांत 
(नाांदेर्ड उत्तर), श्री.िसांतराि चव्हाि (नायगाांि), श्रीमती ननमवला गावित (ागतपूरी), 
श्री.जयांत पा ील (ा्लामपूर), श्री.भा्िर जाधि (गुहागर) :   सन्माननीय िृषी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यात वतिेर्षत: मराठताड्यात लानाींक ११ एव्रकल, २०१५ रोिी ता यायासुमारास 
झालेल् या िोराार पाऊस त गारपी्ीने ७ िीाींचा मयृा यू झाला असून भािीपाल् यासह 
वपकाींच े मोठे नुकसान झाले, नाशिकमिील मालेगात, कनफाड, शसन् नर, स्ाीा, 
ाेतळा, ागतपूरी, त्र्यींबकेश् तर तालु यात काही भागात गारपी् होऊन द्राक्षे बाग, 
काींाा, गहू, डाशळींब, ्ॉमॅ्ो, िेतपीक अिा सता वपकाींच े नुकसान झाले ेहे, हे खरे 
ेहे काय, 
(२) असल्यास, मराठताडा, वताभाातील नागपूरसह, अकोला, अमरातती, बुलढाीा येथे 
वपकाींच ेमो्या ्रकमाीात नुकसान झाले, हे खरे ेहे काय, 
(३) असल् यास, शसींाखेड तालुयात त लोीार तालुयात तााळी ता-यासह मुसळिार 
पातसाने वपकाींच ेनुकसान झाले, हे खरे ेहे काय, 
(४) असल्यास, उत ्रककरीी िासनाने पाहीी केली ेहे काय, 
(५) असल् यास, पाहीीया अनुर्षींगाने िेतक-याींना नुकसान भरपाई ाे्याबाबत 
िासनाने काय कायाताही केली ता कर्यात येत ेहे, 
(६) नसल् यास, वतलींबाची कारीे काय ेहेत ? 
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श्री. एिनाथराि खर्डसे : (१), (२), (३) त (४) होय, ह खरे ेहे. 
(५) त (६) माहे एव्रकल, २०१५ मध्ये झालेल्या अतेळी पाऊस त गारपी्ीमूळे 
मराठताड्यामध्ये मयृायु पातलेल्या ७ व्यजतींया तारसाींना कनयमानुसार अनुजे्ञय मात 
ाे्याची कायाताही कर्यात येत ेहे. तसेच अतेळी पाऊस त गारवप्ीमुळे एकूी २२ 
जिल््यातील कृवर्ष क्षेेत्र बािीत झालेले असून तथेील पींचनायायाींची कायाताही पूीा 
झालेली ेहे. 

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

नगर जजल् ्यात सार्ड ेचार हजार शेतिऱयाांना िीज जोर्डिी देण्याबाबत 
  

(७०) *  १६२८७   श्री.राधािृष्ट् ि विखे-पा ील (शशर्डी), श्री.अशमन प ेल (मुांबादेिी) :   
सन्माननीय ऊजाव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नगर जिल् ्यात पा् याअभाती वपके होरपळत असताना, िेतक-याींनी पा् यासाठी 
कुपननशलका वतहीरी खोाल् या असून वपकाींना पाीी ाे् यासाठी चार हिार ५७२   
िेतक-याींनी जिल् ्या या महावततरी मींडळाकड ेपैसे भरले असतानाही अदयाप तीि 
िोडीी ाे् यात ेली नाही, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल् यास, या ्रककरीी िासनाने चककिी केली ेहे काय, 
(३) चककिीत काय ेढळून ेले या यानुसार िेतक-याींना तीि िोडीी ाे्याबाबत 
िासनाने कोीती कायाताही केली ता कर्यात येत ेहे  
(४) नसल्यास वतलींबाची कारीे काय ेहेत ? 
  

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) अींित: खरे ेहे. नगर जिल््यातील कृिी पींपाया 
चार हिार ५७२ ्रकलींबबत वतदयुत िोड्या पायाभूत ेराखडा-२ या योिनेतींगात 
समावतष् केलेल्या असून यायाींची कामे ्रकगतीपथातर ेहेत. 
(२), (३) त (४) ्रकश्न उद् ातत नाही. 

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

श्रीगोंदा (जज.अहमदनगर) ि खेर्ड (जज.पुिे)  तालुायात अिैध गौि उत्खनन 
 प्रिरिी सांबांधधताांिरू्डन दांर्ड िसुल िरण्याबाबत  

 (७१) *  १८८७६   श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.िैभि वपचर्ड (अिोले), श्री.जजतेंद्र 
आव् हार्ड (मुांरा ा िळिा), श्री.भा्िर जाधि (गुहागर), श्री.हनुमांत र्डोळस (माळशशरस), 
श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.पाांरु्डरांग बरोरा (शहापूर), श्री.सुरेश गोरे (खेर्ड आळांदी) :   
सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) कोसेगव् हाी (ता.श्रीगोंाा, जि.अहमानगर) येथे िासकीय िशमनीतून बेकायाा 
मुरुम उया खनन केल् या्रककरीी श्रीराम मॅन् यूफॅ चररींग कीं पनीला तथेील तहशसलााराींनी 
सुमारे ८४ लाख रुपयाीं या ाींडाची नो्ीस माहे डडसेंबर, २०१४ मध् ये ता यायाारयायान 
बिावतली ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) रािगुरुनगर (ता.खेड, जि.पुीे) येथील ानरकॉन ाींडडया शल.या कपींनीने 
पतनचया उभारताींना मकिे ताींद्रा, तेल्हातळे, ताहागात त कुडे बु. या गातातून ३५००० 
ब्रास माती, मुरुम त डबराच ेअनधिकृत उयाखनन केले ेहे हे खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास, तहसीलाार, खेड, जि.पुीे याींनी सार कीं पनीने अनधिकृतपीे उयाखनन 
केलेल्या मरुम, माती त डबराची ३५००० ब्रासची रॉयल््ीची रकम ्रकती ब्रास २००/- 
रुपये या ्रकमाीे ७०,००,०००/- त चालु बािार भाताया ्रकती ब्रास ५००/- रुपये 
या्रकमाीे तीन प् ाींडाची रकम ५,२५,००,०००/- असे एकुी रकम रुपये 
५,९५,००,०००/- असे व्यतस्थापक ानकरकॉल ाींडडया शल., पुीे-५ याींनी १५ लातसाया 
ेत िमा करातेत अिी नो्ीस ला. २७/१२/२०११ रोिी पाठवतली ेहे हे ही खरे ेहे 
काय, 
(४) असल्यास, ्रकश्न भाग (१) त (२) ्रककरीी सींबींधित कीं पन्याींनी ाींडाची रकम 
िासनाकड ेभरीा केली ेहे काय, 
(५) नसल्यास, यायानुर्षींगाने कीं पनीतर िासनाने कोीती कारताई केली ता कर्यात 
येत ेहे, 
(६) नसल्यास, वतलींबाची कारीे काय ेहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खर्डसे : (१) ्रकश्नािीन ्रककरीी रुपये ८४,७०,४००/- एतढ्या रकमेया 
ाींडाया तसूलीची नो्ीस तहसीलाार श्रीगोंाा याींयाकडून बिावत्यात ेली ेहे, हे 
खरे ेहे. 
(२) त (३) हे खरे ेहे. 
(४) त (५) 
     (अ) ाींडायामक रकम तसूलीसाठी श्रीराम मॅन्युफॅचररींग कीं पनीला नो्ीसा 
बिात्यात ेल्या ेहेत. तथावप, श्रीराम मॅन्यूफॅचररींग कीं पनीने सार ाींडाची 
रकम तसुल करु नये अथता कीं पनीतर कोीयायाही ्रककारची कारताई करु नये 
याबाबत मा.लाताीी न्यायालय, तररषठस्तर श्रीगोंाा याींचकेड ेााता ााखल केला असून, 
सार ााव्यामध्ये मा.लाताीी न्यायालय तररषठस्तर याींनी “Status Quo” (िैसे थे) 
पररजस्थती ठेत्याबाबत ेाेि लाले ेहेत. 
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(ब) ानरकॉन ाींडडया शल. या कीं पनीकडून ाींडाची रकम िमीन महसूलीची थकबाकी 
याहीून तसूल करीेबाबत कायाताही सुरु ेहे. 
(६) ्रकश्न उद् ातत नाही. 

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

भूमाकफया आणि खदान मालिाांमुळे िोिसई (ता.िार्डा, जज.पालघर)  
येथील बांधाऱयाच ेअज्तत्ि धोायात आल्याबाबत 

  

(७२) *  २००६४   अॅर्ड.आशशष शेलार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.पराग अळििी 
(विलेपाले) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भूमाकफयाींनी ेखी खाान मालकाींनी बींिाऱ्यालगतया नाीपात्रात वतनापरताना 
भुसुरुीं गाच े स्फो् करुन ागड पाड्याचे काम सुरु केल्याने ताडा तालुयातील 
कोीसई येथील बींिा-याच ेअजस्तयात िोयात ेले ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, भूमाकफया ेखी खाान मालकाींकडून बींिाऱ् यालगत खाली नाीपात्रात 
वतना परताना भूसुरुीं गाच े स्फो् केले िात असल्याने यायाचतेर यातररत कारताई 
कर्याची मागीी कोीसई ग्रामपींचायतीने तहशसलाार ताडा, जिल्हाधिकारी, पालघर, 
मा.महसूल मींत्री याींचकेड ेमाहे माचा, २०१५ मध्ये ता यायासुमारास लेखी तक्रार केलेली 
ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास, चककिी कर्यात ेली ेहे काय, 
(४) असल्यास, चककिीया अनुर्षींगाने बेकायाा भुसुरुीं गाला ेळा घाल्याया दृष ्ीने 
िासनाने कोीती ठोस कारताई केली ेहे, 
(५) नसल्यास, वतलींबाची कारीे काय ेहे ? 
  
श्री. एिनाथराि खर्डसे : (१), (२), (३) त (४) यासींाभाात कोीसई ग्रामपींचायतीने 
तहशसलाार, ताडा याींचकेड ेला.४.१२.२०१४ रोिी कनतेान लाले ेहे. सार कनतेानाया 
अनुर्षींगाने चककिी केली असता, कोीसई गाताया हद्दीतील नाीपात्रातून वतनापरताना 
ागडाच ेउयाखनन केल्याच ेेढळून ेले ेहे. यायानुसार पोलीस स््ेिन, ताडा येथे 
अज्ञात व्यती वतरुध्ा गुन्हा नोंावत्यात ेला ेहे. तथावप, कोीसई येथील 
कोकी पध्ातीया बींिाऱ्यास कोीयायाही ्रककारची हानी पोहचल्याच ेकनािानास ेले 
नाही. 
(५) ्रकश्न उद् ातत नाही. 

----------------- 
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माढा, मांगळिेढा ि मोहोळ (जज.सोलापूर) या तालुायातील गािठािाांमध्ये ्थाननि 
नागररिाांनी अनतक्रमिे िरून जागा ि जशमनी बळिािल्याबाबत 

  

(७३) *  १६६७६   श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.अशमन प ेल (मुांबादेिी) :   
सन्माननीय पुनिवसन ि मदत िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) माढा, मींगळतेढा त मोहोळ या तालुयातील (जि.सोलापूर) ्रककल्पग्रस्ताींना िमीन 
ाेऊन यायाींच े पुनतासन केलेल्या ्रककल्पग्रस्ताींया तसाहतीींपैकी बहुताींि ्रककल्पग्रस्त 
गातठाीाींची ारुतस्था झाली असल्याच े माहे मे, २०१५ मध्ये ता यायाारयायान 
कनािानास ेले ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, उत अनेक गातठाीाींमध्ये स्थाकनक नागररकाींनी अकतक्रमी करून 
िागा त िशमनी बळकातून, िरीग्रस्ताींना त्रास ाेऊन िशमनी वतक्यास भाग पाडले 
िात ेककीं ता यायाींना हाकलून लाले िात ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास, उत ्रककरीी िासनाने चककिी केली ेहे काय, 
(४) असल्यास, चककिीत काय ेढळून ेले त यायानुसार ेतश्यक ती कायाताही 
कर्यात ेली ता येत ेहे, 
(५) नसल्यास, वतलींबाची कारीे काय ेहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खर्डसे : (१) हे खरे नाही. 
(२) अिा स्तरुपाची तक्रार ्रकाप्त झालेली नाही. 
(३) ्रकश्न उद् ातत नाही. 
(४) ्रकश्न उद् ातत नाही. 
(५) ्रकश्न उद् ातत नाही. 

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

मुांबईतील बे्   या प्रनतष्ट्ठीत िीज ग्राहिाांनी ५० िो ी रुपये  
विज बबलाची रािम थिविल्या बाबत 

(७४) *  १६८७५   श्री.िालीदास िोळांबिर (िर्डाळा), श्री.अशमन प ेल (मुांबादेिी), 
श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.अ् लम शेख (मालार्ड पजश्चम), प्रा.िषाव गायििार्ड 
(धारािी), र्डॉ.सुधािर भालेराि (उदगीर), श्री.गिपत गायििार्ड (िल्याि पूिव), 
श्री.किसन िथोरे (मुरबार्ड), श्री.गुलाबराि पा ील (जळगाि ग्रामीि), श्री.सुननल राऊत 
(विक्रोळी), श्री.जयप्रिाश मुांदर्डा (बसमत), श्री.सुननल प्रभू (ददांर्डोशी), श्री.अजुवन 
खोतिर (जालना), र्डॉ.सांजय रायमुलिर (मेहिर), श्रीमती मननषा चौधरी (ददहसर), 
श्री.मांगेश िुर्डाळिर (िुलाव), अॅर्ड.िारीस पठाि (भायखळा), श्री.शरददादा सोनििे 
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(जुन्नर), श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.सुधािर देशमुख (नागपूर पजश्चम) :   
सन्माननीय ऊजाव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई येथील मुींबई पोलीस ेयु तालय अींाािे १.८० को्ी, िहर लाताीी 
न् यायालयाच े रजिस् रार याींच े १.३७ को्ी, वतदयुत  वतभाग कायाकारी अशभयींता याींचे 
कायाालयाच े २.०८ को्ी तसेच को ा्, जिल्हाधिकारी कायाालयाींनी याींनी शमळून मुींबई 
िहरात तीि पुरतठा करीाऱ्या बेस््च े वतिेया बीलाच े ५० को्ी रूपये थकवतले 
असल्याच ेमाहे मे, २०१५ मध्ये ता यायाारयायान कनािानास ेले, हे खरे ेहे काय, 

(२) असल् यास, ाोनिे-तीनिे रुपयाींची बबले थकतीा-या सतासामान् य लोकाींची तीि 
िोडीी तातडीने कापली िात ेपींरतु उत िासकीय कायाालयाची थकबाकी असताींनाही 
यायाींची तीि तोड्यात येत नाही, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल् यास, सारील ्रककरीी िासनामाफा त कोीती ्रकिासकीय ता ाींडाया मक 
कारताई कर् यात ेली ता येत ेहे, 
(४) नसल् यास, वतलींबाची कारीे काय ेहेत ? 
  

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे ेहे, िासकीय अस्थापना, पोलीस 
ेयुतालय, न्यायालये, सातािकनक बाींिकाम वतभाग तसेच जिल्हाधिकारी 
कायाालयाकडील थकबाकी अींाािे रु.५५ को्ी ातकी ेहे. 
(२) त (३) उत थकबाकीाार तीिग्राहक हे अयायातश्यक सेता ्रकतगाात येत 
असल्यामुळे तसेच सरकारी, कनयान सरकारी ेस्थापना याींया कायाालयाया कामाचे 
स्तरुप त महयायात लक्षेात घेता कायाा त सुव्यतस्थेया दृष्ीकोनातून यायाींचा वतदयुत 
पुरतठा खींडीत करीे िय नसत.े तथावप, तीि ाेयकाया थकबाकी तसुलीसाठी या 
ेस्थापनाया तररषठ पातळीतरील अधिकाऱ्याींबरोबर पाठपुराता कर्यात येत ेहे. 
(४) ्रकश्न उद् ातत नाही. 

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

िीजगळती रोखिे आणि िीज बबले िसूल िरण् यासाठी ननिर्डण्यात ओलेल्या 
एनएसर्डीएल,  ोरां ा पॉिर ि जी ीएल या खाजगी िां पन्याांनी 

 मोठ्या प्रमािात िेलेल्या गैरव्यिहाराबाबत 

(७५) *  १७२२५   श्री.पथृ् िीराज चव्हाि (िरार्ड दक्षक्षि), श्री.विजय िर्डटे्टीिार 
(रा म्हपूरी), श्री.अशमन प ेल (मुांबादेिी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.भारत भालिे 
(पांढरपूर), प्रा.विरेंद्र जगताप (धामिगाि रेल्िे), श्री.सुननल िेदार (सािनेर),  
श्री.जयिुमार गोरे (माि), श्री.सांतोष  ारफे (िळमनुरी), श्री.िुिाल पा ील (धुळे 
ग्रामीि), र्डॉ.सुधािर भालेराि (उदगीर), श्री.किसन िथोरे (मुरबार्ड), श्री.गिपत 
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गायििार्ड (िल्याि पूिव), श्री.अतुल सािे (औरांगाबाद पूिव), श्री.मांगलप्रभात लोढा 
(मलबार दहल), अॅर्ड.आशशष शेलार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.सुधािर िोहळे (नागपूर 
दक्षक्षि), श्री.सांजय साििारे (भुसािळ), श्री.िृष्ट्िा खोपर्ड े (नागपूर पूिव), श्री.सांजय 
साििारे (भुसािळ), श्री.विजय रहाांगर्डाले (नतरोर्डा), श्री.जजतेंद्र आव् हार्ड (मुांरा ा िळिा), 
श्री.िैभि वपचर्ड (अिोले), श्री.भा्िर जाधि (गुहागर), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), 
श्री.पाांरु्डरांग बरोरा (शहापूर), श्री.जयांत पा ील (ा्लामपूर), श्री.हनुमांत र्डोळस 
(माळशशरस), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाि), श्री.अजय चौधरी (शशिर्डी), र्डॉ.शमशलांद 
माने (नागपूर उत्तर), र्डॉ.राहूल आहेर (चाांदिर्ड), श्री.सुधािर देशमुख (नागपूर 
पजश्चम), र्डॉ.भारती लव्हेिर (िसोिा), श्रीमती मननषा चौधरी (ददहसर), श्री.जयिुमार 
रािल (शशांदखेर्डा) :  सन्माननीय ऊजाव मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िासनाने वति वततरी, तीिगळती रोखीे ेखी तीि बबले तसूल कर् याबाबत 
नागपूरसाठी एनएसडीएल, शभतींडीसाठी ्ोरीं्ा पॉतर तर औरींगाबाासाठी िी्ीएल या 
खािगी कीं पन् याींची कनयु त केली होती मात्र या कीं पन् याींनी मो्या ्रकमाीात 
गैरव्यतहार केले असल् याच े माहे एव्रकल, २०१५ मध्ये ता यायाारयायान कनािानास 
ेले, हे खरे ेहे काय, 

(२) असल्यास, यातील िी्ीएल रु.११० को्ी, एनएसिीएल रु.२५० को्ी ायायााी 
अिा अनेक कीं पन्याींनी तसूल केलेली रकम िासनाकड ेिमा केलेली नाही, हे ही खरे 
ेहे काय, 
(३) असल् यास, तीि रॅन् चायझी कीं पन् यानी केलेल् या कोट्यतिी रुपयाीं या 
गैरव्यतहाराया चककिी बाबत सया यिोिन सशमतीची कनयु ती केली ेहे, हे ही खरे 
ेहे काय, 
(४) असल् यास, सार सशमतीने िासनास साार केलेल्या चककिी अहतालानुसार 
िासनाने सार कीं पन् याींतर कोीती कारताई केली ता कर् यात येत ेहे, 
(५) नसल् यास, वतलींबाची कारीे काय ेहेत ? 

  
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) अींित: खरे ेहे. 
(२) नाही. 
(३) होय. 
(४) सयायिोिक सशमतीया चककिीच ेकाम चालू ेहे. 
(५) ्रकश्न उद् ातत नाही. 

----------------- 
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श्रीगोंदा (जज.अहमदनगर) ि दौंर्ड (जज.पुिे) तालुायात विविध  

दठिािी बेसुमार िाळू उपसा सुरु असल्याबाबत 
  

(७६) *  १८८८०   श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.िैभि वपचर्ड (अिोले), श्री.जजतेंद्र 
आव् हार्ड (मुांरा ा िळिा), श्री.भा्िर जाधि (गुहागर), श्री.हनुमांत र्डोळस (माळशशरस), 
श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.पाांरु्डरांग बरोरा (शहापूर), श्री.राहूल िुल (दौंर्ड), 
श्री.लक्ष्मि जगताप (धचांचिर्ड), श्री.योगेश द ळेिर (हर्डपसर) :   सन्माननीय महसूल 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  रािापूर नींबर १ (ता.श्रीगोंाा जि.अहमानगर) येथील नाीपात्रात तसेच 
तालु या या ातर लठकाीी बेकायाेिीरपीे ताळू उपसा सुरु ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२)  तसेच ता.ाौंड, (जि.पुीे) येथे वतवति लठकाीी बेसुमार ताळू उपसा सुरु असून 
ताळू माकफयाींतर कारताई कर् याची अनेक कनतेाने तहसीलाार याींचकेड े माहे मे, 
२०१५ त ेिून, २०१५ या ारया यान ्रकाप् त झाली ेहेत, हे खरे ेहे काय, 
(३) तसेच पीेु जिल् ्यामध् ये सुरु असलेल्या अनधिकृत ताळू उपिातर ेळा 
घाल्यासाठी तालुका कनहाय पथक नेमाते, या यासाठी लागीारी ेधथाक तरतूा कराती, 
असा ्रकस् तात जिल् हा ्रकिासानाने ाोन तर्षाापूती पाठतून ाेखील अदयाप या ्रकस् तातातर 
कोीया याही ्रककारचा कनीाय न झाल् याच ेमाहे मे, २०१५ मध् ये कनािानास ेले, हे 
खरे ेहे काय, 
(४) असल्यास, ्रकश्न भाग (१), (२) त (३) बाबत सींबींधिताींतर कारताई कर्याबाबत 
तसेच ्रकश्न भाग (४) बाबत यातरीत कनीाय घे्याबाबत िासनाने कोीती कायाताही 
केली ता कर्यात येत ेहे, 
(५) नसल्यास, वतलींबाची कारीे काय ेहेत? 
  
श्री. एिनाथराि खर्डसे : (१) श्रीगोंाा तालुयात ताळूया अतैि ताहतुकीची काही 
्रककरीे दृष्ीयापतीस ेली ेहेत. 
(२) यासींाभाात तहशसलाार ाौंड याींचकेड ेकनतेाने ्रकाप्त झाली ेहेत, हे खरे ेहे. 
(३) पुीे जिल्हा ्रकिासनाने असा कोीताही ्रकस्तात िासनास पाठवतलेला नाही. 
(४) (अ) अहमानगर तसेच पुीे जिल््यात गकी खकनिाया अतैि उयाखनन त 
ताहतुकीस ेळा घाल्यासाठी तालुकास्तरातर भरारी पथके गठीत कर्यात ेली 
ेहेत.   
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(ब) श्रीगोंाा तालुयात (जि.अहमानगर) माहे एव्रकल, २०१५ त े मे, २०१५ या 
कालातिीत ताळूया अतैि ताहतुकीया १५ ्रककरीात रु.१,९३,०००/- ातका ाींड तसूल 
कर्यात ेला ेहे. 
(क) ाौंड तालुयात (जि.पुीे) एव्रकल, २०१५ त े िून, २०१५ या कालातिीत गकी 
खकनिाया अतैि ताहतुकीया १२६ ्रककरीात रु. ३५,५६,२५०/- ातका ाींड तसूल 
केला ेहे. तसेच ६ गुन्हे ााखल कर्यात ेले ेहेत. 
(५) ्रकश्न उद् ातत नाही. 
  
 
 
  
विधान भिन :   र्डॉ. अनांत िळसे 
मुांबई.   प्रधान सधचि, 

महाराष्ट्र विधानसभा 
___________________________________________________________ 

मुद्रीपूता सता ्रकककया महाराषर वतिानमींडळ सधचतालयाया सींगीक यींत्रीेतर 
मुद्री: िासकीय मध्यतती मुद्रीालय, मुींबई. 


