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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

सोमिार, ददनाांि २७ जुलै, २०१५ / श्रािण ५, १९३७ ( शिे ) 
  
(१) महसलू, पुनिवसन ि मदत िायव, भूिां प 

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

 

याांच ेप्रभारी विभाग 

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

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

प्रश्नाांची एिूण सांखया - ३९ 
------------------------------- 

  
मालेगाांि (जज.िाशशम) येथे िृवष विभागािडून बी-बबयाणे िाटपात झालेला गैरव्यिहार 
  

(१) *  २७०५५   श्री.गोिधवन शमाव (अिोला पजश्चम), डॉ.सांजय िुटे (जळगाि 
जामोद) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मालेगाींव (जि.वाशिम) येथील कृषी ववभागाच्या वतीने िेतकऱयाींना पेरणीसाठी 
देण्यात येणाऱया बी-बबयाणे वा्पात प्रचींड गैरप्रकार झाल्याच ेमाहे िून, २०१५ च्या 
ततसऱया आठवड्यात तनदिशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बबयाणे वा्पाच्या वेळेस कृषी ववभागाचा एकही िबाबदार अधिकारी 
हिर नसल्याच ेतनदिशनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, बबयाणे वा्प एका गोदामपालाच्या मिीने होत असल्यामुळे िेतकरी 
सींतप्त झाल्याच ेतनदिशनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, बी बबयाणे वा्पातील गैरप्रकारास िबाबदार असणाऱया अधिकाऱयाींवर 
िासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथराि खडसे : (१) व (२) हे खरे नाही, वपक प्रात्यक्षिकाींसाठी तनवडण्यात 
आलेल्या गावातील सींबींधित लाभार्थयाांना रीतसर बबयाणे वा्प करण्यात आले आहे. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

जळगाांि जजल् ्यातील धगरणेा या चाांदसर पात्रातून केिेदार  
अिैध िाळू िाहतूि िरीत असल् याबाबत 

  

(२) *  २०००३   श्री.गुलाबराि पाटील (जळगाि ग्रामीण) :   सन्माननीय महसूल 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िळगाींव जिल् ्यातील धगरणेच् या चाींदसर पारातातून ठेकेदार चाींदसर त े पाळिी 
मागाशवर भरददवसा वाळू वाहतूक करीत असल् याच े माहे मे, २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान तनदिशनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, याप्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीच्या 
अनुषींगाने अवैि वाळू वाहतूक करणाऱ याींवर िासनाने कोणती कारवाई केली वा 
करण् यात येत आहे, 
(३)  नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) िळगाव जिल््यातील िरणगाींव तालुक्यात गौण 
खतनिाच्या अवैि वाहतुकीची काही प्रकरणे दृष्ोत्पत्तीस आली आहेत, ही 
वस्तुजस्थती आहे. 
(२) िरणगाींव तालुक्यात गौण खतनिाच्या अवैि उत्खनन व वाहतूकीस आळा 
घालण्यासाठी भरारी पथक गठीत करण्यात आले असुन, सदर पथकाने केलेल्या 
तपासणीत एवप्रल २०१५ ते िून २०१५ या कालाविीत २७ वाहनिारकाींकडून रु. 
४,३६,०८४/- एवढा दींड वसूल करण्यात आला असून २ गुन्हे दाखल करण्यात आले 
आहेत. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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मािेड (ता.धचपळूण) येथे चुिीाया पध्दतीने िीजिादहनी जोडल्याने ग्राहिाांाया 
घरातील इलेक्ट्रीि ि्तु जळाल्याबाबत 

(३) *  २६५१३   श्री.भरतशेक गोगािले (महाड) :   सन्माननीय ऊजाव मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) धचपळूण तालुक् यातील माक ड येथील वीि खाींब बदलल्यानींतर चुकीच्या पध्दतीने 
वीिवादहनी िोडल्याने ओव्हर सप्लाय झाल्यामुळे अनेक घरातील फ्रिि, ्ी.व्ही, 
से्ॉप बॉक्स, वॉशिींग मिीन, ट्युबलाई् अिी अनेक महागडी इलेक्रॉतनक्स उपकरणे 
िळून खाक होऊन लाखोच े नुकसान झाल्याच े नुकतेच माहे मे, २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान तनदिशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या प्रकरणी िासनाने चाकिी केली आहे काय, 
(३) असल्यास चौकिीच्या अनुषींगाने यास िबाबदार असणाऱ या व्यक्तीींवर कारवाई 
करण्याबाबत व ग्राहकाींना नुकसान भरपाई देण्याबाबत िासन स्तरावर कोणती 
कायशवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) होय, हे अींित: खरे आहे. अींदािे रु.७४००/- चे 
नुकसान झाल्याच ेतनदिशनास आले आहे. 
(२) होय. 
(३) चौकिीच्या अनुषींगाने ठेकेदार िबाबदार असल्याने ठेकेदारामार्श त सींबींधिताींना 
नुकसान भरपाई देण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

शभिांडी (जज.काणे) तालुक्ट्यातील विटभट्टी व्यिसाययिाांच ेअििाळी पाऊस,  
गारपीटीमुळे मोठ्या प्रमाणात नुिसान झाल्याबाबत 

 (४) *  २०७१५   श्री.रुपेश म् हात्रे (शभिांडी पूिव) :   सन्माननीय पुनिवसन ि मदत 
िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शभवींडी (जि.ठाणे) तालुक् यातील वव्भटी व्यावसातयकाींच े व मिूराींच े ददनाींक १३ 
डडसेंबर, २०१४ रोिी वा त्या दरम्यान झालेल्या अवकाळी पाऊस, गारपी्ीमुळे मोठ्या 
प्रमाणात नुकसान झाले असनू अदयापही वव्भटी व्यावसातयकाींना नुकसान भरपाई 
देण्यात आली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
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(३) असल्यास, चौकिीअींती शभवींडी तालुक्यातील नुकसानग्रस्त वव्भटटयाींच े पींचनामे 
तात्काळ करुन वव्भटी व्यावसातयकाींना नुकसान भरपाई देण्याबाबत िासनाने काय 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२), (३) व (४) ठाणे जिल््यातील शभवींडी तालुक्यात 
ददनाींक १३ डडसेंबर, २०१४ रोिी वा त्या दरम्यान ८.०० शम.मी. पावसाची नोंद झाली 
आहे. सदर कालाविीत झालेल्या अवकाळी पाऊस, गारपी्ीमुळे वव्भटी 
व्यावसातयकाींच ेमोठ्या प्रमाणात  नुकसान झाल्याच ेआढळून आलेले नाही. त्यामुळे 
वव्भटी व्यावसातयकाींना नुकसान भरपाई देण्याचा प्रश्न उद् ावला नाही. 

----------------- 
  
चाांदरूबाजार (जज.अमरािती), शेगाि (जज.बुलढाणा) ि अिोला (जज.अिोला) तालुक्ट् यात 

गौण खयनजाच ेअिैध उत्खनन ि िाहतूि होत असल्याबाबत 
  

(५) *  १६९८४   प्रा.विरेंद्र जगताप (धामणगाि रेल्िे), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
अॅड.यशोमती कािूर (सोनािणे) (यतिसा), श्री.गोिधवन शमाव (अिोला पजश्चम), 
डॉ.सांजय िुटे (जळगाि जामोद), डॉ.सांजय रायमुलिर (मेहिर) :   सन्माननीय 
महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) चाींदरूबािार (जि.अमरावती) तालुक् यात वाळूची मोठया प्रामाणात खुले आम 
वाहतूक करण् यात येत असूनही महसूल ववभागाच ेयाकड ेदलुशि होत असल् याच ेमाहे 
एवप्रल, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदिशनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) तसेच िेगाव (जि.बुलढाणा) तालुक् यात ववनापरवाना रेतीची चोरट्या मागाशने 
अवैि वाहतूक करताींना ३ वाहनाींना महसूल ववभागाने माहे िून, २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान पकडण् यात आले, हे खरे आहे काय, 
(३) तसेच अकोला (जि.अकोला) तालुक्यातील कट्यार व एकलारा येथील 
वाळूघा्ामिून दररोि िेकडो ब्रास वाळूच ेअवैिररत्या उत्खनन केले िात आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, उक्त प्रकरणी चौकिी करुन अवैि होत असलेली वाळूची तस् करी व 
उत्खनन रोखण् याबाबत तसेच याकड े महसूल ववभागातील दलुशि करणाऱया 
अधिकाऱयाींवर िासनाने कोणती कारवाई केली वा करण् यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२), (३) व (४) (अ) चाींदरूबािार (जि.अमरावती) 
तालुक्यात गौण खतनिाच्या अवैि उत्खनन व वाहतूकीस आळा घालण्यासाठी पथके 
तयार करण्यात आली असून, सदर पथकामार्श त गौण खतनिाच्या अवैि 
उत्खनन/वाहतूकीवर तनयींरातण ठेवण्यात येत.े या पथकाींदवारे माहे एवप्रल, २०१५ मध्ये 
८ प्रकरणाींत दींडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. 
     (ब) िेगाव तालुक्यात (जि.बुलढाणा) माहे िून, २०१५ च्या सुमारास गौण 
खतनिाची अवैि वाहतूक करणाऱया २१ वाहनिारकाींकडून रु.२,३०,१००/-इतका दींड 
वसूल करण्यात आला आहे. 
     (क) अकोला तालुक्यातील (जि.अकोला) कट्यार व एकलारा येथील 
वाळूघा्ामिून दररोि िेकडो ब्रास वाळूच े अवैि उत्खनन केले िात असल्याचे 
तनदिशनास आले नाही. मारात अकोला तालुक्यातील कट्यार व एकलारा रेतीघा्ाींच े
मागाशवरुन अवैि वाहतुकीबाबत ८ वाहनाींवर दींडात्मक कारवाई करुन रु.८२,८००/- 
एवढा दींड वसूल केला आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

सािनेर (जज.नागपूर) तालुक्ट् यासह आजुबाजूा या पररसरात चिळीाया 
यनिृष्ट्ट दजावाया बबयाणाांचा पुरिका होत असल्याबाबत 

  

(६) *  २११५४   डॉ.शमशलांद माने (नागपूर उत्तर) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)  सावनेर (जि.नागपूर) तालुक् यासह आिुबािूच् या पररसरात खरीप हींगाम २०१४ 
मध् ये चवळीच े तनकृष् दिाशचे बबयाणे नामिारी शसड्स कीं पनीदवारे नागपूर येथील 
लोदहया बबि भींडार, एस.चौिरी अॅण् ड सन् स, अॅग्रो्ेक नागपूर, िक् ती अग्रो्ेक, अमर 
अग्रो्ेक, श् याम अग्रो्ेक या दकुानातून पुरवठा करण् यात आलेला आहे, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल्यास, अधिकृत ववके्रत् याींची कृषी आयुक् तालय पुणे याींच्याकड े तक्रार केली 
असता तालुका कृषी अधिकारी श्री.लाींड े याींनी नामिारी शसड्स कीं पनीच ेसींचालक व 
बबयाणे ववके्रता याींच् यािी सींगनमत करुन बनाव् अहवाल तयार केला, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, तालुका कृषी अधिकारी श्री.लाींड े व इतर आठ सींचालक मींडळाच्या 
ववरोिात सावनेर पोलीस ठाण् यात तक्रार केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
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(५) असल्यास, चौकिीअींती तालुका कृषी अधिकारी व तनकृष् दिाशच े बबयाणे ववक्री 
करणारे कीं पनी सींचालक व ववके्रत् याींववरुध् द िासनाने काय कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(६) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) सावनेर येथील िेतकऱ याींनी तिा प्रकारची ददलेली तक्रार 
दद.०८/०८/२०१४ रोिी कृवष ववभागाच्या तालुका तक्रार तनवारण सशमतीला प्राप्त 
झालेली होती. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) तक्रारकत्याां िेतक-याींनी सावनेर पोलीस ठाण्यात श्री. लाींडे, मींडळ कृवष अधिकारी 
सावनेर व इतर याींच्या ववरुध्द परस्पर तक्रार केलेली आहे, हे खरे आहे. 
(४) चौकिी चालू आहे. 
(५) बबयाणे अधितनयम, बबयाणे तनयम व बबयाणे तनयींरातण आदेिातील तरतूदीींचे 
उल्लींघन केल्या प्रकरणी फ्रकरकोळ बबयाणे ववक्री करणाऱ या २ ववके्रत्याींच े परवाने 
तनलींबीत करण्यात आलेले असून ४ बबयाणे ववके्रत्याींना सक्त ताकीद देण्यात आलेली 
आहे. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

धचखलदरा (जज.अमरािती) तालुक्ट् यातील शहर ि ग्रामीण भागात असलेल् या 
भोगिटदार िगव-२ ा या जशमनी िगव-१ मध् ये घोषीत िेल् याबाबत 

(७) *  २६२४४   डॉ.सुयनल देशमुख (अमरािती) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) धचखलदरा तालुक् यातील िहर व ग्राशमण भागात असलेल् या भोगव्दार वगश-२ 
च् या िशमनी वगश-१ मध् ये घोवषत करुन िहरालगत अकृषक न करताच प् लॉ्ची     
खरेदी-ववक्री सुरु असून यात काही िेतकऱ याींची र्सवणूक झाल् याची बाब तनदिशनास 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, उक् त प्रकरणाींची चौकिी करण् यासाठी सशमती गठीत करण् यात आली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, याप्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय चौकिीत काय आढळून 
आले, त्यानुषींगाने दोषी असणाऱया सींबींधित अधिकाऱयाींवर कोणती कारवाई करण्यात 
आली वा येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२) व (३) या आियाची तक्रार लोकप्रतततनिीींकडून 
करण्यात आली होती. सदर तक्रार प्रकरणात सववस्तर चौकिी करण्याकरीत 
बरातसदस्यीय चौकिी सशमती ववभागीय आयुक्त, अमरावतीकडून नेमण्यात आली 
होती. 
     सदर चौकिीत प्रश्नािीन िशमनी वनग्रामामध् ये येत असल्यामुळे, भोगव्दार 
वगश-२ असून भोगव्दार वगश-१ करता येत नसल्याच ेआढळून आले. त्यामुळे सवश 
प्रकरणाींच ेपुनववशलोकन करुन अिा िशमनी पुन्हा भोगव्दार वगश-२ मध्ये रुपाींतरीत 
करण्याबाबत आदेि उप  ववभागीय अधिकारी याींनी पारीत केले असून त्यानुसार सदर 
िशमनी भोगव्दार वगश-१ मिून वगश-२ मध्ये रुपाींतरीत करण्याबाबत रे्रर्ार नोंदी 
घेण्यात आलेल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

खानापूर (ता.िारांजा, जज.िाशशम) येथील शेतिऱ्याला महावितरण  
िां पनीिडून नुिसान भरपाई शमळणेबाबत 

(८) *  २६५५८   श्री.राजेंद्र पाटणी (िारांजा) :   सन्माननीय ऊजाव मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) खानापूर (ता.कारींिा, जि.वाशिम) येथील श्री.बाळु कडू पा्ील या िेतकऱयाचे 
वविेच्या तारामुळे दोन बैल िळून खाक झाल्याची घ्ना ददनाींक २० माचश, २०१३ 
रोिी वा त्यासमुारास घडली असून सदर िेतकऱ याला महाववतरण कीं पनीकडून मदत 
शमळण्याबाबत तनवेदनादवारे मागणी करण्यात आली, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, याप्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकिीच्या अनुषींगाने नुकसान भरपाई देण्याबाबत कोणती कायशवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे. खानापूर, ता.कारींिा, जि.वाशिम येथील 
श्री.बाळू कडू पा्ील याींच्या ऐविी श्री.िनाशदन ववठ्ठलराव कडू याींच्या तीन बैलाींचा 
ददनाींक ३.१०.२०१३ रोिी प्राणाींततक अपघात झाल्याबाबत महाववतरण कीं पनीकडून 
मदत शमळण्याबाबत मागणी करण्यात आलेली आहे. 
(२) होय. 
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(३) सदर अपघातात मतृ पावलेल्या बैलाींच्या मालकास दयावयाची नुकसान भरपाई 
अींततम ्प्प्यात असून ती त्वरीत देण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
धचपळूण (जज.रत्नाधगरी) शहरामध्ये िादळी िारा ि पािसामळेु विद्युत तारा 

तुटून विद्याथीनीचा अपघाती झालेला मतृ्यु 

(९) *  २६३१४   श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण) :   सन्माननीय ऊजाव मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) धचपळूण (जि.रत्नाधगरी) िहरामध्ये ददनाींक २२ माचश, २०१५ रोिी वा त्या 
सुमारास झालेल्या वादळी वारा व पावसामुळे ववदयुत तारा तु्ून पडलेल्या दघुश् नेत 
िहरातील खेंड मापारी मोहल्ला येथील कु.िाहीन उीं डरे नामक ववदयाथीनीचा अपघाती 
मतृ्यु झाला, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर दठकाणी महाववतरण कीं पनीकडून योग्य ती खबरदारी, गाडींग व 
दरुुस्तीच ेकाम वेळेत न केल्यामुळे अिा प्रकारची दघुश् ना घडली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीच्या अनुषींगाने 
सींबींधित दोषी अधिकाऱयाींवर कोणती कारवाई करण्यात आली, 
(४) असल्यास, सींबींधित कु्ूींबबयाींना मदत देण्याबाबत कोणती कायशवाही करण्यात 
आली वा येत आहे, 
(५) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे. सदरहू अपघात ददनाींक २६.३.२०१५ रोिी 
घडलेला आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) होय, ववदयुत तनरीिक, रत्नाधगरी याींचमेार्श त महाववतरण कीं पनी, उप ववभाग 
धचपळूण, जि.रत्नाधगरी याींना ददनाींक ८.४.२०१५ च्या परातान्वये कारणे दाखवा नो्ीस 
बिावण्यात आली असून अपघातग्रस्त कु्ूींबास तनयमानुसार नुकसान भरपाई देण्याचे 
आदेि देण्यात आले आहेत. 
(४) अपघातग्रस्ताींच्या वारसाींना तातडीची नुकसान भरपाई म्हणून रु. २०,०००/- व 
उवशररत नुकसान भरपाई म्हणून रु.१,८०,०००/- अिी एकूण रु. २,००,०००/- 
िनादेिान्वये ददनाींक २४.६.२०१५ रोिी देण्यात आली आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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रेणापूर (जज.लातूर) तालुक्ट्यातील शेतिऱ् याांना दषु्ट्िाळी अनुदान न शमळाल्याबाबत 

  

(१०) *  २०१६०   श्री.बसिराज पाटील (औसा) :   सन्माननीय पुनिवसन ि मदत 
िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रेणापूर (जि.लातूर) तालुक्यातील कोष्गाव, सुकणी, रामवाडी, लहानेवाडी आदी 
गावाींतील िेतकऱयाींना २०१४-२०१५ च्या कालाविीमध्ये दषुकाळी अनुदान न 
शमळाल्यामुळे सदरहू िेतकऱयाींनी जिल्हाधिकारी, लातूर याींना लेखी तनवेदन सादर 
केलेले असतानाही त्याची योग्य ती दखल न घेतल्यामुळे ददनाींक २७ एवप्रल, २०१५ 
रोिीच्या दरम्यान तहशसलदार, रेणापूर याींच्या कायाशलयासमोर ८० पेिा अधिक 
िेतकऱयाींनी बेमुदत उपोषण सुरु केले असून, सदरहू उपोषण करणाऱया अनेकाींची 
प्रकृती खालावल्याने ५ िणाींना लातूर तर १० िणाींना रेणापूर येथील िासकीय 
रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सन, २०१४-२०१५ च्या दषुकाळी अनुदान वा्पात झालेल्या 
अतनयशमतता व िेतकऱयाींवर झालेल्या अन्यायाप्रकरणी चौकिी करण्यात आली आहे 
काय, 
(३) असल्यास, चौकिीत काय आढळून आले व त्यानुषींगाने अनुदान ला्णाऱया 
सींबींधित अधिकाऱयाींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) हे खरे आहे. 
(२) होय. दषुकाळी अनुदानातील वा्पाबाबत झालेल्या अन्याय प्रकरणी नायब 
तहशसलदार-महसूल व मींडळ अधिकारी कारेपूर याींच्यामार्श त दद. ५.५.२०१५ रोिी 
चौकिी करण्यात आली. सदर चौकिी अहवालानुसार दषुकाळ अनुदान वा्पात 
कसल्याही प्रकारचा गैरव्यवहार व अपहार व अतनयशमतता झाल्याच े ददसून आलेला 
नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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नाांदगाांि पेक (जज.अमरािती) येथे म.औ.वि.मां. िररता शासनाने  
शेतिऱ्याांाया जशमनी िमी भािाने अधधग्रहीत िेल्याबाबत 

 

(११) *  १६८४०   अॅड.यशोमती कािूर (सोनािणे) (यतिसा), प्रा.विरेंद्र जगताप 
(धामणगाि रेल्िे), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नाींदगाींव पेठ (जि.अमरावती) येथे महाराषर औदयोधगक ववकास महामींडळाकररता 
िासनाने एकूण १२ झोन मिील (बारा गावाींतील) िेतकऱयाींच्या एकूण ७००० एकर 
िशमनी सन १९९४-९५ मध्ये कमी भावाने अधिग्रहीत केल्या असून िेतकऱयाींना 
अदयापही िशमनीचा सींपूणश मोबदला ददलेला नसल्याच े माहे मे, २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान तनदिशनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त पररसरातील ८० ्क्के िमीन ही अववकसीत असून 
िेतकऱयाींच्याच ताब्यात आहे, नवीन भुसींपादन कायदयाच े कलम २४(२) अन्वये 
मागील २० वषाशपासून अधिग्रहीत केलेल्या िशमनीचा उपयोग न केल्याने ती िमीन 
िेतकऱयाींना परत करणे आवश्यक आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणाची चौकिी करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकिीच्या अनुषींगाने १२ झोन मिील अधिग्रहीत केलेल्या िशमनी 
िेतकऱयाींना परत देण्याबाबत िासनाने काय कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) हे खरे नाही. 
     सदर प्रकरणामध्ये ददनाींक २०.३.१९९७ ला भूसींपादनाबाबत अींततम तनवाडा 
पाररत करुन कायाशवाही पूणश करण्यात आलेली आहे. सदर बाबतीत भूिारकाींना 
मोबदल्याची रक्कम वा्प करण्यात आलेली आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
     सींपाददत िशमनीचा सींपुणश ताबा महाराषर औदयोधगक ववकास महामींडळ 
याींच्याकड ेदेण्यात आलेला आहे. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

 
----------------- 
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घोडबांदर (जज.काणे) पररसरातील आर.एन.ए. िापोरेशनाया 
जशमन मोजनीमध्ये झालेला गैरव्यिहार 

(१२) *  १७८७४   श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाि), 
श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.हनुमांत डोळस (माळशशरस), श्री.पाांडुरांग बरोरा 
(शहापूर), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.भा्िर जाधि (गहुागर), श्री.िैभि वपचड 
(अिोले) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) घोडबींदर (जि.ठाणे) पररसरातील आर.एन.ए. कापोरेिनची सहा प्रकरणी 
मोिनीमध्ये भूशमअशभलेख कायाशलयामध्ये मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार केलेला 
असून मूळ नकािेच नष् केले असल्याच ेएवप्रल, २०१५ च्या िेव्च्या आठवड्यात 
तनदिशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(३) असल्यास चौकिीच्या अनुषींगाने गैरव्यवहार करणाऱया सींबींधित अधिकाऱयाींवर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२) व (३) मे. आर.एन.ए. कापोरेिन त ेमौिे घोडबींदर 
येथील वेगवेगळ्या सव्ह   नींबरच्या मोिणीसाठी ६ प्रकरणे उपअधििक भूमी 
अशभलेख, ठाणे कायाशलयात दाखल केली होती. सदर प्रकरणाींमध्ये दद.२०.९.२०१३ त े
३०.९.२०१३ या कालाविीमध्ये मोिणी करुन ददनाींक २३.१०.२०१३ रोिी मोिणी 
नकािाच्या "क" प्रती देवून प्रकरणे तनकाली करण्यात आली. त्यानींतर मो.र.न. 
६९३१/२०१३ च्या मोिणी नकािावर असणारी स्वािरी खो्ी असल्याच े तनदिशनास 
आल्यानींतर तपासणी केली असता मो.र.न.  ६९३१, ६९३२, ६९३५, ६९३९, ६९४०, 
६९४१ या सवश नकािाींवर भूकरमापक, छाननी शलवपक, मुख्यालय सहाय्यक याींच्या 
बनाव् व खोट्या स्वािऱया असल्याच े आढळून आले. केवळ श्री.देवेंद्र माींिरे या 
भूकरमापकाची स्वािरी खरी व तींतोतींत िुळणारी  असल्याच े आढळून आले. 
त्यानुषींगाने उपसींचालक भूशम अशभलेख, कोकण प्रदेि, मुींबई याींच्याकडून सदर 
प्रकरणाची चौकिी करण्यात आली. चौकिीमध्ये श्री.देवेंद्र माींिरे भूकरमापक हे 
प्राथशमकदृषट्या दोषी आढळल्याने त्याींना दद.०१.०४.२०१५ पासून तनलींबबत करणेत 
आले. तसेच त्याींचवेवरुध्द म.ना.से. (शिस्त व अपील) तनयम, १९७९ मिील ८ अन्वये 
ववभागीय चौकिी सुरु करणेत आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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रत्नाधगरी जजल््यात िादळी अििाळी पािसामुळे  
घराांच ेि गोठ्याांच ेनुिसान झाल्याबाबत 

  

(१३) *  १८४४०   श्री.भा्िर जाधि (गुहागर), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.अिधूत 
तटिरे (श्रीिधवन), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा) :   सन्माननीय पुनिवसन ि 
मदत िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रत्नाधगरी जिल््यात माहे रे्ब्रुवारी-माचश, २०१५ मध्ये झालेल्या वादळी अवकाळी 
पावसामुळे ८५८ घरे व गोठ्याींच ेअसे सुमारे ५६ लाखाींच ेनुकसान झाले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर नुकसानीचा अहवाल जिल्हा प्रिासनाकडून राज्य िासनाकडे 
पाठववण्यात आला होता हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकिीअींती सदर नुकसान भरपाई देण्याबाबत िासनाने काय 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२), (३) व (४) रत्नाधगरी जिल््यात ददनाींक २८ 
रे्ब्रुवारी त े माचश, २०१५ मध्ये झालेल्या अवकाळी पावसामुळे ८५८ घराींच े व ४९ 
गोठ्याींच े अींित: नुकसान झाले असून सुमारे रुपये ४८.१० लाखाच े नुकसान झाले 
आहे. आपदग्रस्ताींना मदत वा्पाची कायशवाही करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

पनिेल (जज.रायगड) येथील प्रादेशशि पररिहन  
िायावलयात दलाल सक्रीय असल्याबाबत 

  

(१४) *  २३६१६   श्री.प्रशाांत कािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार (दहांगणघाट) :  
सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पनवेल (ता.पनवेल, जि.रायगड) प्रादेशिक पररवहन कायाशलयात पररवहन 
प्रिासनाने दलालाींना कायाशलय व पररसरात मज् िाव तसेच दलाल मुक् तीचा आदेि 
देऊनही पुन् हा पनवेल प्रादेशिक पररवहन कायाशलयात दलाल सक्रीय झाले असल् याचे 
माहे मे, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदिशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, पनवेल उपप्रादेशिक पररवहन कायाशलय पररसरात १५० प्रादेशिक 
पररवहन दलाल िास् त पैिाची मागणी करुन वाहनिारकाींची लुबाडणूक करीत आहेत, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीअींती आवश् यक ती 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ददिािर राित े: (१) व (२) नाही. 
(३) व (४) प्रश् न उद् ावत नाही. 

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

मालाडा या मालिणी येथील दारुा या गुत् त् यातून गािकद दारु प्राशन  
िेल्याने ८० पेक्षा जा्त व्यक्ट्तीांचा मतृ्यू झाल्याबाबत 

  

(१५) *  २६६८५   श्री.लक्ष्मण जगताप (धचांचिड), श्री.शशरीषदादा चौधरी (अमळनेर), 
श्री.छगन भुजबळ (येिला), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा), श्री.सदा सरिणिर 
(मादहम), श्री.अजय चौधरी (शशिडी), श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबूर), डॉ.अयनल बोंडे 
(मोशी), श्री.गणपत गायििाड (िल्याण पूिव), श्री.सुधािर भालेराि (उदगीर), 
श्री.विजय िडटे्टीिार (रा म्हपूरी), श्री.विलास तरे (बोईसर), श्री.भरतशेक गोगािले 
(महाड), श्री.उल्हास पाटील (शशरोळ), श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :   
सन्माननीय मुखयमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मालाडच् या मालवणी येथील दारुच् या गुत् त् यातून गावठी दारु प्रािन केल् यानींतर 
काही मिुराींना आणण ररिाचालकाींना मळमळ आणण उलट्याींचा रातास सुरु झाल् याने 
काींददवली येथील डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर रुग् णालय (िताब् दी रुग् णालय) आणण इतर 
खािगी रुग् णालयात दाखल केल् यानींतर आिवर ८० पेिा िास्त रुग् ण दगावले 
असल् याच ेमाहे िून २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदिशनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, याप्रकरणाचा तपास करताींना पीडडताींच् या कु्ुींबबयाींना पोशलसाींना 
मादहती न देण् यासाठी िमकावले िात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(४) असल् यास, चौकिीअींती गावठी दारु ववकणा-याींना तसेच तपास करताींना 
पीडडताींच् या कु्ुींबबयाींना पोशलसाींना मादहती न देण् यासाठी िमकावणा-या व्यक्तीींवर 
िासनाने काय कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
     तपासाच्या अनुषींगाने वपडीताींच्या कु्ुींबबयाींकड े चौकिी करुन िाबिबाब नोंद 
करण्यात आले आहेत. सदर प्रकरणी कोणत्याही वपडीत व्यक्ती फ्रकीं वा नातवेाईकाींनी 
त्याींना िमकाववण्यात आल्याबाबत तक्रार केलेली नाही. 
(३) व (४) सदर प्रकरणी ददनाींक १८.०६.२०१५ रोिी मालवणी पोलीस ठाणे गुरक्र. 
३६१/१५, कलम ३०४, ३२८, ११४ भादींववसीं सह कलम ६५ मुींबई दारुबींदी कायदा 
अन्वये गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. सदर गुन््याचा पुढील तपास गुन्हे िाखा, 
मुींबई याींचमेार्श त डीसीबी, सीआयडी, गुनोंक्र. ७१/२०१५, कलम ३०४, ३२८, ११४, २०१, 
१०९, १२० (ब), भादींववसीं कलम ६५ मुींबई दारुबींदी कायदा सह पॉयझन ॲक्् १९१९ 
सह  महाराषर पॉयझन (ॲमेंडमें्) रुल्स २०११ च ेकलम १८ (ब) प्रमाणे करण्यात 
येत आहे. नमुद गुन््यात आतापयांत ९ आरोपीींना अ्क करण्यात आलेली आहे. 
सदर गुन््याच्या तपासात आणखी काही आरोपीींची नावे तनषपन्न झाली असून सदर 
सवश पादहिे आरोपीींचा िोि सुरु आहे. 
(५) प्रश् न उद् ावत नाही. 

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

सफाळे (जज.पालघर) येथील बेटााया सांरक्षण बांधाऱ्याजिळ  
अनधधिृतपणे उत्खनन होत असल्याबाबत 

  

(१६) *  २७२३५   श्री.विलास तरे (बोईसर) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सर्ाळे (जि.पालघर) िवळील वाढीव बे्ाच्या सींरिण बींिा-यािवळ चाींगल् या 
प्रकारची रेती शमळत असल्याने या रेतीचा अनधिकृतपणे उपसा केल्याने वाढीव बे्ाच े
सींरिण बींिारे रु््ुन भरतीच्या उिाणाच ेपाणी गावात शिरण्यात सुरुवात झाली आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत ग्रामस्थाींनी तहशसलदार, पालघर याींची भे् घेऊन या 
अनधिकृत रेती उत्खनन करणा-या ववरुध्द तात्काळ कारवाई करण्यात यावी अिी 
मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी महसूल ववभागातर्  चौकिी करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकिीच्या अनुषाींगाने रेती उत्खनन करणाऱयाींवर कोणती कारवाई 
करण्यात आली वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथराि खडसे : (१) सर्ाळे िवळील (जि.पालघर) वाढीव बे् सींरिण बींिारा 
हा वैतरणा या मुख्य खाडीस लागून असल्यामुळे दरवषीच्या पावसामुळे व भरतीच्या 
उिाणामुळे बींिाऱयास बऱयाच दठकाणी खाींडी पडून काही दठकाणी बाींिाची मोठ्या 
प्रमाणात िूप झालेली असल्यामुळे समुद्राच े उिाणाच े पाणी योिनेच्या पुन:प्रावपत 
िेरातात व गावाींमध्ये शिरुन भातिेतीच ेनुकसान होते, ही वस्तुजस्थती आहे. 
(२), (३) व (४) ग्रामस्थाींनी अवैि रेती उत्खननाबाबत केलेल्या तक्रारीच्या अनुषींगाने, 
दद.९.४.२०१५ व दद.१५.६.२०१५ रोिी तहशसलदार पालघर, मींडळ अधिकारी सर्ाळा, 
सर्ाळा मींडळातील सवश तलाठी, पोलीस स््ेिन केळवा येथील कमशचारी व गावच ेपींच 
याींनी तक्रारदारासह िागेवर िावून पाहणी केली असता, मौिे वाढीव गावातील 
बींिाऱयािवळ रेती उत्खनन होत असल्याच ेआढळून आले नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

खोपोली (जज.रायगड) शहरातून िाढण् यात येत असलेल् या बाहयिळण र् त् यासाकद 
पातळगांगा नदीा या पात्रातच भराि िेला जात असल् याबाबत 

  

(१७) *  २६६३१   श्री.सुरेश लाड (िजवत), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा), श्री.रमेश 
िदम (मोहोळ), श्री.भा्िर जाधि (गुहागर) :   सन्माननीय मुखयमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) खोपोली (जि.रायगड) िहरातून काढण् यात येत असलेल् या बाहयवळण रस् त् यासाठी 
पातळगींगा नदीच् या पारातातच भराव केला िात असल् याने पावसाळ्यात शिळर्ा्ा व 
पररसरातील अनेक गावे िलमय होण् याची शभती तनमाशण झाली आहे, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल् यास, पुराचा सींभाव् य िोका लिात घेवून नदीच् या पारातात केला िाणारा 
भराव बींद करण् याची मागणी तेथील ग्रामस् थाींनी तसेच लोकप्रतततनिी याींनी 
तहशलसदार, खोपोली तसेच एमएमआरडीएच् या अधिका-याींकड े वारींवार तनवेदने ददली 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत चौकिी करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल् यास, चौकिीच्या अनुषींगाने िासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात 
येत आहे,  
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

राज्य पररिहन महामांडळ आधथवि सांिटात असल्याबाबत 
  

(१८) *  १९२०६   श्री.अयनल िदम (यनफाड), श्री.सुरेश धानोरिर (िरोरा) :   
सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्य पररवहन महामींडळ, इींिनाच ेवाढत ेदर व कामगाराींच् या वेतन करार तसेच 
िासनाकड े महामींडळाची असलेली थकबाकी रु.२०११ को्ी िासनाने महामींडळाला 
अदयाप न ददल् यामुळे आधथशक सींक्ात सापडले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय,  
(३) असल् यास, चौकिीअींती महामींडळाची कोट्यविी रुपयाींची देणी महामींडळाला 
तातडीने देण्याबाबत िासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. ददिािर राित े: (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) राज्य पररवहन महामींडळास सन २०१४-१५ च्या अखेरीस िासनाकडून 
एकूण रक्कम रु. १६५५.२५ को्ी येणे असून, सन २०१५-१६ च्या अथशसींकल्पात    
रु.१६१२.८२ को्ीची तरतूद अथशसींकजल्पत करण्यात आलेली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
महाराष्ट् र राज् य महावितरण िां पनीने शेतिऱ्याांाया िृषी पांपााया विजेच ेिाढीि बील 

आिारुन िोट्यिधी रुपये िसूल िेल्याबाबत 

(१९) *  २६०७६   श्री.हरीभाऊ जािळे (रािेर) :   सन्माननीय ऊजाव मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराष र राज् य महाववतरण कीं पनीने माहे डडसेंबर २०११ त ेमाहे माचश २०१२ या 
तीन मदहन् याींच् या कालाविीत िेतक-याींनी त् याींच् या कृवषपींपाच् या वीि लोड मध् ये 
मागणी नसताना वाढ करुन वाढीव बबल आकारुन सुमारे ३० को्ी रुपये वसूल 
केल् याच ेमाहे िून, २०१५ मध् ये वा त् यासुमारास तनदिशनास आले हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सन २०१४ मध् ये महाववतरण कीं पनीने राज् यातील १६ लाखाींपैकी १२ 
लाख कृवषपींपाचा लोड वाढववल् यामुळे िेतकऱयाींकडून २७१ को्ी व िासनाकडून 
अनुदानाच् या रुपाने ६३१ को्ी असे एकूण ९०२ को्ी रुपयाींचा अधिक महसूल 
कीं पनीला प्राप् त झाल् याची तक्रार महाराष र वीि ग्राहक सींघ्नेने िासनाकड े केली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उक् त तक्रारीनुसार िासनाने कृवषपींप वीि खचश व वाढीव लोड याची 
सींस् थेकडून तपासणी करण् याचा तनणशय घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, तपासणीमध् ये काय आढळून आले व त् यानुसार कोणती कायशवाही 
करण् यात आली वा करण् यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) सदर प्रकरणी सत्य िोिन सशमती तनयुक्त करण्यात आली असून या सशमतीला 
अहवाल सादर करण्यासाठी ददनाींक ३१.१२.२०१५ पयांत मुदत देण्यात आली आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
धमावबाद (जज.नाांदेड), फुलांरा ी (जज.औरांगाबाद) ि जालना जजल््यात  

िाळूच ेअिैध उत्खनन ि िाहतूि होत असल्याबाबत 

(२०) *  २३०४८   श्रीमती अशमता चव्हाण (भोिर), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), 
श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.िसांतराि चव्हाण (नायगाांि), श्री.सांदीपानराि भुमरे 
(पैकण), श्री.राजेश टोपे (घनसािांगी), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा) :   
सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िमाशबाद (जि.नाींदेड) तालुक्यातील शललाव न झालेल्या रेती घा्ावरुन रेतीचा 
अहोरारात उपसा चालू असून थे् राहेळ आ्ाळा त े तलेींगणा शसमेपयांत रेती 
तस्करी सुरु असून याबाबत उपववभागीय तसेच तहसील कायाशलय याींच्याकड ेतक्रारी 
दाखल करण्यात आल्या असल्याच े माहे एवप्रल, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान 
तनदिशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच रु्लींब्री (जि.औरींगाबाद) तालुक्यातील अनेक दठकाणी िासनाच े तनयम 
िाब्यावर बसवून वाळूपटािारकाींनी १० रॅक््रचा उपसा करण्याची परवानगी असताींना 
४० रॅक््र वाळूचा उपसा केला असल्याच े माहे मे, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान 
तनदिशनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(३) िालना जिल््यातील वाळूच े उत्खनन महसूल अधिकारी व पोलीस याींच्या 
सींगनमताने होत असल्याच ेमाहे मे, २०१५ मध्ये वा त्यासुमारास तनदिशनास आले, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकिी करण्यात आली आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकिीत काय आढळून आले व त्यानुषींगाने वाळू उपसा 
करणाऱयाींवर व त्याकड ेदलुशि करणाऱया अधिकाऱयाींवर कोणती कारवाई केली आहे वा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) यासींदभाशत उपववभागीय अधिकारी, िमाशबाद याींच्याकडे 
दोन तनवेदने प्राप्त झाली, हे खरे आहे. 
(२) भालगाींव, ता.रु्लींब्री या वाळुग्ाबाबतच े तनवेदन दद.१८.५.२०१५ रोिी 
जिल्हाधिकारी औरींगाबाद याींना प्राप्त झाले आहे. 
(३) िालना जिल््यात वाळूच े अवैि उत्खनन व वाहतूकीची काही प्रकरणे 
दृष्ोत्पत्तीस आली आहेत, ही वस्तुजस्थती आहे. 
(४) व (५) (अ) उपववभागीय अधिकारी, िमाशबाद याींच्याकड े प्राप्त तनवेदनाींच्या 
अनुषींगाने नायब तहशसलदार, िमाशबाद याींच्या अधिपत्याखाली पथक गदठत करण्यात 
आले होत.े सदर पथकाने माहे एवप्रल, २०१५ त ेिून २०१५ या कालाविीत रेतीचे 
अवैि उत्खनन/वाहतूकीच्या ७ प्रकरणाींत रु.१,५८,५०२/- इतका दींड वसूल केलेला आहे. 
     मौ.राहेर, ता.नायगाींव या रेतीग्ाचा शललाव झाला असून, सदर रेतीघा्ामध्ये 
िसेीबी दवारे उत्खनन होत असल्याच े तनदिशनास आल्यावरुन या रेतीघा्ामिून 
उत्खनन बींद करण्यात आले असून, शललाविारक याींची अनामत रक्कम व बँक गॅरीं्ी 
िप्त करण्याची कायशवाही सुरु आहे. 
(ब) भालगाींव, ता.रु्लींब्री या वाळूग्ाबाबत प्राप्त तनवेदनाच्या अनुषींगाने केलेल्या 
तपासणीत, शललाविारकाने मींिूर पररमाणापेिा िास्त वाळूच े उत्खनन केल्याच े
आढळून आल्यावरुन, शललाविारकाववरुध्द दींडात्मक कारवाई सुरु आहे. 
(क) िालना जिल््यात एवप्रल, २०१५ त ेिून, २०१५ या कालाविीत अवैि उत्खनन 
व वाहतूकीच्या ८७ प्रकरणाींत रु.२३,१०,८०७/- इतकी रक्कम वसूल करण्यात आली 
असून ३ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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पाटण (जज.सातारा) तालुक्ट्यातील तारळी धरण प्रिल्पातील प्रिल्पग्र्ताांना 
िहीिाटीिरीता ददलेल्या र्त्यात घर बाांधून िेलेल्या अयतक्रमणाबाबत 

  

(२१) *  २१८९७   श्री.शांभुराज देसाई (पाटण) :   सन्माननीय पुनिवसन ि मदत 
िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पा्ण (जि.सातारा) तालकु्यातील तारळी िरण प्रकल्पातील सावरघर पुनवशसीत 
गावठाणाकरीता ग् नीं.३५ मध्ये नकािाप्रमाणे गावठाण वसववताना प्रकल्पग्रस्ताींना 
रहदारीकरीता रस्ता देण्यात आला होता, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदरच्या ग् नीं.३५ मध्ये श्री.चींद्रकाींत, ववठ्ठल व रािेंद्र हरीबा सपकाळ 
या तीन भावाींनी घराच ेबाींिकाम करून अततक्रमण केले असून प्रकल्पग्रस्ताींना येण्या 
िाण्याचा मागशच बींद केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, गावठाण वसववताना ग् नीं.३५ मध्ये प्रकल्पग्रस्ताींना रहदारीकरीता 
अजस्तत्वात असलेल्या रस्त्यावर केलेल्या अततक्रमणा ववरोिात गावठाणातील सवश 
प्रकल्पग्रस्ताींनी ववरोि केल्यामुळे त्याींच्यावर खो्े गुन्हे दाखल केले आहेत, हे खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर अततक्रमणाबाबत उपववभागीय अधिकारी महसूल, कराड 
याींच्याकड े सींबींधित प्रकल्पग्रस्ताींनी तक्रार केल्यानींतर उपववभागीय अधिकारी याींनी 
रािकीय दबावाखाली येवून सदरच ेग् नीं.३५ मध्ये नकािाप्रमाणे पूवी रस्ता नव्हता 
असे दाखववण्याकरीता नकािे बदलण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, याप्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(६) असल्यास, चौकिीच्या अनुषींगाने अततक्रमण करुन केलेले बाींिकाम पाडण्याबाबत  
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(७) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) होय, अींित: खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
सन १९९९ च े मुळ रेखाींकनाप्रमाणे चींद्रकाींत, ववठ्ठल व रािेंद्र हरीबा सपकाळ याींना 
भुखींड क्र.११४ त े११९ च ेवा्प करण्यात आलेले आहे. 
(३) हे खरे नाही, 
बदललेल्या अशभन्यासानुसार गावठाणातील रस्ता दिशववलेल्या मुळ भुखींड क्र. ११६ 
मिुन ये-िा करण्यावरुन प्रकल्पग्रस्ताींमध्ये वाद उद् ावला होता व त्याबाबत ददनाींक 
०३/०३/२०१५ रोिी गुन्हा दाखल झालेला आहे. 
(४) हे खरे नाही. 
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(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(७) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

महाराष्ट् र राज् य मागव पररिहन महामांडळाची िागदी यतिीटे हरविल्याबाबत 
  

(२२) *  २६८७९   श्री.प्रतापराि धचखलीिर (लोहा) :   सन्माननीय पररिहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराष र राज् य मागश पररवहन महामींडळाच ेएक को्ी वीस लाख रुपये फ्रकीं मतीची 
कागदी ततकी्े हरववली असल् याच े माहे िून, २०१५ च् या पदहल् या आठवड्यात वा 
त् यादरम्यान तनदिशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या प्रकरणाची चौकिी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकिीअींती दोषी असणाऱया सींबींधिताींवर िासनाने काय कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ददिािर राित े: (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

  
िैजापूर (जज.औरांगाबाद) येथील दयु्यम यनांबधि ि जजल्हा यनबांधि, िायावलयात 

यनयमबा्य गुांकेिारी प्लॉट विक्रीच ेव्यिहार होत असल्याबाबत 
  

(२३) *  १८०६९   श्री.अतुल सािे (औरांगाबाद पूिव) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वैिापूर (जि.औरींगाबाद) येथील दयु्यम तनींबिक, जिल्हा तनबींिक, कायाशलयाच्या 
अधिकारी व कमशचारी याींनी गुींठेवारी खरेदी-ववक्री िासनाने बींद केलेली असताींना 
देखील ववींिन ववहीरीींच्या नावाखाली सराशसपणे दलालाींच्या मध्यस्थीने िासनाच ेसवश 
तनयमाींच ेउल्लींघन करुन गुींठेवारी प्लॉ् ववक्रीच ेव्यवहार करीत असल्याचे प्रकार माहे 
एवप्रल, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदिशनास आले आहे, हे खरे काय, 
 



21 

(२) असल्यास, वैिापूर येथील दयु्यम तनबींिक कायाशलयातील अधिकारी व कमशचारी 
तसेच दलाल याींनी बनाव् प्रमाणपराताचा वापर करुन िमीन शसींचनाखाली येत 
नसतानाही खरेदीववक्रीच्या व्यवहारातून मुद्राींक िुल्कात गैरव्यवहार केल्याच ेप्रकरणही 
यापूवी तनदिशनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय 
आढळून आले तसेच दोषी असणाऱया सींबधिताींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे? 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) नोंदणी उपमहातनरीिक व मदु्राींक उपतनयींरातक, 
औरींगाबाद याींनी सींबींधित कायाशलयाची तपासणी पथकादवारे तपासणी केली असता 
११६ दस्ताींमध्ये िेतिमीनीचे प्रमाणभूत िेरातापेिा कमी िेराताच े तुकड े पाडून ववक्री 
केल्याच ेतनदिशनास आले आहे. 
(२) काही पिकाराींनी दस्तऐविामध्ये शसींचनाबाबत बोगस प्रमाणपरात सादर केल्याच े
तपासणीअींती तनदिशनास आले आहे. 
(३)  १. िेतिशमनीच ेतुकड ेपाडून ववक्री होत असलेली खरेदीखत ेनोंदववणाऱया दयु्यम 
तनबींिकाववरुध्द प्रिासकीय कारवाई करण्यात येत आहे. 
     २. बोगस प्रमाणपराते िोडून कमी मुद्राींकावर दस्त नोंदणी करुन घेणाऱया 
पिकाराींववरुध्द पोलीस स््ेिन मध्ये फ्रर्याशद दाखल करण्यात आली आहे. 
     ३. चुकववलेल्या मुद्राींक िुल्क व नोंदणी र्ी वसलुीसाठी महाराषर मुद्राींक 
अधितनयमानुसार वसुलीची कायशवाही करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

िडगाांि िोल्हाटी (जज.औरांगाबाद) येथील पाझर तलािातून ि गोदापात्रातून  
(जज.नाांदेड) अिैधररत्या मुरुम ि मातीच ेउत्खनन होत असल्याबाबत 

(२४) *  २६४८१   श्री.सांदीपानराि भुमरे (पैकण), श्री.हेमांत पाटील (नाांदेड दक्षक्षण), 
श्री.सुभाष साबने (देगलूर) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) वडगाव कोल्हा्ी (ता.जि.औरींगाबाद) येथील पाझर तलावातून मोठ्या प्रमाणात 
अवैिररत्या मुरुम मातीच ेउत्खनन सुरु असल्याने पाझर तलावाच ेअजस्तत्व िोक्यात 
आल्याच ेमाहे एवप्रल, २०१५ च्या सुमारास तनदिशनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) तसेच गोदापारातातून (जि.नाींदेड) ददवसरारात मातीच ेअवैि उत्खनन सुरु असल्याची 
तक्रार स्थातनकाींनी जिल्हाधिकाऱयाकड े माहे िून, २०१५ च्या सुमारास करुनही 
कोणतीच कारवाई करण्यात आली नाही, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रश्न भाग १ व २ बाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकिीत काय आढळून आले व त्यानुषींगाने सींबींधिताींववरुध्द कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) प्रश्नािीन पाझर तलावाच ेअजस्तत्व मुरुम व मातीच्या 
अवैि उत्खननामुळे िोक्यात आल्याची तक्रार प्राप्त झालेली नाही. 
(२) गोदापारातातून (जि.नाींदेड) मातीच े अवैि उत्खनन सुरु असल्याची तक्रार 
जिल्हाधिकारी, नाींदेड याींच्याकड ेप्राप्त झालेली नाही. 
(३) व (४) (अ) प्रश्न भाग १ च्या अनुषींगाने जिल्हा खतनखमश अधिकारी, औरींगाबाद 
याींनी मौिे वडगाींव कोल्हा्ी ता.जि.औरींगाबाद येथील पाझर तलावास दद.१५.७.२०१५ 
रोिी अचानक भे् ददली असता, सदर तलावातून मुरुमाच ेउत्खनन करुन तलावाच्या 
शभींतीवरील रस्त्यावर ्ाकत असल्याच े तनदिशनास आले. त्यानुसार सींबींधिताींवर 
दींडात्मक कारवाई करुन रुपये १५,५००/- इतका दींड वसूल करण्यात आला आहे. तसेच 
कायशकारी अशभयींता, लघु पा्बींिारे ववभाग औरींगाबाद याींना सदर तलावातून अवैि 
मुरुम उत्खनन रोखणेसाठी वेळोवेळी भे्ी देऊन कायशवाही करण्याच े तनद ि देण्यात 
आले आहेत. 
     (ब) नाींदेड जिल््यात गौण खतनिाच े अवैि उत्खनन व वाहतूकीस आळा 
घालण्यासाठी जिल्हास्तरावर तसेच तालुका स्तरावर मींडळतनहाय पथके तयार 
करण्यात आली आहेत. सदर पथकाींनी केलेल्या कायशवाहीत नाींदेड जिल््यात एवप्रल, 
२०१५ त ेिून, २०१५ या कलाविीत अवैि उत्खनन व वाहतूकीच्या ७०७ प्रकरणाींमध्ये 
रु. ९७.५३ लाख इतका दींड वसूल करण्यात आला असून, १४ गुन्हे नोंदववण्यात आले 
आहेत. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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दाभोळ-टेमिरिाडी ि खेड-तुळसी (जज.रत्नाधगरी) येथील 
दरड िोसळून ७ व्यक्ट्तीांचा मतृ्यू झाल्याबाबत 

  

(२५) *  २७६८९   श्री.सांजय िदम (दापोली) :   सन्माननीय पुनिवसन ि मदत 
िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दाभोळ-्ेमकरवाडी (जि.रत्नाधगरी) येथील दरड कोसळून माहे िून, २०१५ मध्ये 
वा त्यासुमारास ५ व्यक्तीींचा मतृ्यू झाला तसेच खेड-तुळसी (जि.रत्नाधगरी) येथील 
दरड कोसळून २ व्यक्तीींचा मतृ्यू झाला आहे व काही व्यक्ती िखमी झाल्या आहेत, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकिीअींती मतृ्यू पावलेल्याींच्या नातवेाईकाींना व िखमी 
व्यक्तीींना मदत देण्याबाबत तसेच दरडी कोसळण्याची दठकाणे िोिून त्यावर 
कायमस्वरुपाची उपाययोिना करण्याबाबत व तेथील लोकाींच ेस्थलाींतर करण्याबाबत 
िासनाने काय कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) व (२) होय. 
(३) व (४) आपदग्रस्ताींच्या नातवेाईकाींना िासनाकडून मदत देण्यात आली आहे. 
दरडी कोसळण्याच्या दठकाणाींच े भू-वैज्ञातनकाींमार्श त सव िण करण्यात येत आहे. 
स्थलाींतराबाबत ६२९ कु्ुींबाींना नो्ीसा देण्यात आल्या असून उपलब्ि िासकीय 
िशमनीवर पुनवशसन करण्याबाबतची कायशवाही सुरु आहे. 

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

श्रीरामपूर तालुक्ट्यातील ददघी येथे महावितरण िां पनीाया मदहला सहाय्यि 
अशभयांत्याला झालेली मारहाण 

(२६) *  १८७३९   श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.अिधूत तटिरे (श्रीिधवन), श्री.रमेश 
िदम (मोहोळ), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा) :   सन्माननीय ऊजाव मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) श्रीरामपूर तालुक्यातील ददघी येथे वीि चोरी पथकासह वीि चोरीचा पींचनामा 
करण्यासाठी गेलेल्या महाववतरण कीं पनीच्या मदहला सहाय्यक अशभयींत्याला 
लाथाबुक्याींनी मारहाण करून सरकारी कामात व्यत्यय आणल्याची घ्ना ददनाींक २८ 
एवप्रल, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास तनदिशनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, याप्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकिीत काय आढळून आले व त्या अनुषींगाने माराहाण करणाऱया 
सींबींधिताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे. 
(२) श्रीरामपूर िहर पोलीस स््ेिनला सदरबाबत गुन्हा नोंदववण्यात आला असून 
त्याबाबत पोलीस ववभागामार्श त पुढील चौकिी चालू आहे. 
(३) सरकारी कामात अडथळा आणणा-या आरोपीींवर श्रीरामपूर िहर पोलीस स््ेिन 
येथे गुन्हा रजिस््र नीं.११२/१५, ३५३, ३३२, ५०४, ५०६, ३४ अन्वये ददनाींक 
२८.४.२०१५ रोिी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

पुणे जजल् ्यातील औांध विभागातील महावितरणाा या मनमानी िारभाराबाबत 
  

(२७) *  २७०४४   श्री.जयिुमार गोरे (माण) :   सन्माननीय ऊजाव मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे जिल् ्यातील औींि ववभागातील महाववतरणाच् या मनमानी कारभारामुळे १३ 
गावाींमध् ये सुमारे ४ हिार वीि ग्राहकाींना उशिराने वीि बबल अदा केल् याने दींडात् मक 
रक् कमेचा हिारो रुपयाींचा आधथशक भुदांड सहन करावा लागला असल् याच े माहे मे, 
२०१५ मध्ये वा त्या दरम् यान तनदिशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, वीि बबले उशिरा वा्प करणाऱया ठेकेदारावर तसेच ग्राहकाींना नाहक 
भरावी लागलेली दींडाची रक् कम त् याींना परत शमळण् याबाबत िासनाने काय कायशवाही 
केली आहे वा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे. 
(२) उशिराने वीि बबले वा्प केल् याबदल ल सींबींधित ठेकेदारावर रक्कम रु.२५००/- ची 
दींडात्मक कायशवाही केलेली आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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धुळे (जज.धुळे) तालुक्ट्यातील अनेि गािपातळीिरील आणण सामुदहि नळपाणी पुरिका 
योजनाांिड ेमहाराष्ट्र राज्य विद्युत िां पनीची विज देयिे थकित असल्याबाबत 

  

(२८) *  १६४७२   श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री), 
अॅड.िे. पाडिी (अक्ट्िलिुिा), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्रीमती यनमवला गावित 
(इगतपूरी) :   सन्माननीय ऊजाव मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िुळे (जि.िुळे) तालुक्यातील अनेक गावपातळीवरील आणण सामुदहक नळपाणी 
पुरवठा योिनाींकड े महाराषर राज्य ववदयुत कीं पनीची ववि देयके थफ्रकत असल्याने 
ववि कीं पनीकडून ववदयुत कनेक्िन बींद करण्यात येत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, िुळे तालुक्यातील सींपूणश गावाींमध्ये ५० पैसे पेिा कमी आणेवारी असून 
अवकाळी पाऊस व गारपी्मळेु उध्वस्त झालेले िेतकरी पाणी पुरवठा योिनाींची 
पाणीपटी भरण्यास असमथश असल्याने थकबाकीत वाढ होत असल्याच ेमाहे मे, २०१५ 
मध्ये वा त्यादरम्यान तनदिशनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यापूवी महाराषर राज्य ववदयुत कीं पनी मार्श त राबववण्यात आलेली 
अभय योिना पुन्हा सुरु करून सदर नळपाणी पुरवठा योिनाींच े थफ्रकत वीि 
देयकाींचा भरणा सोयीस्कर ररत्या भरता येईल यासाठी िासनाने कोणती कायशवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, असल्यास, त्याचा तपशिल काय आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे आहे. िुळे तालुक्यातील सावशितनक पाणी पुरवठा योिनाींची माचश २०१५ 
ला रुपये ७९२.५ लाख असलेल् या थकबाकीमध्ये वाढ होऊन मे, २०१५ अखेर रु. 
८१८.८ लाख झालेली आहे. 
(३) िासन स्तरावर तनणशय घेणे ववचारािीन आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

मौजे विरार (ता.िसई, जज.पालघर) येथील जशमनीचा बबनशेती  
िापर िरण्यासाकद शतव शशधथल िरण्यात आल्याबाबत  

(२९) *  १७७६०   श्री.अ् लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.अब्दलु सत्तार (शसल्लोड) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
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(१) मौि े ववरार (ता.वसई, जि.पालघर) येथील सव्ह  नीं.२१९/५ या मिील ३३७० 
चौ.मी्र िेरातर्ळ असलेल्या िशमनीसाठी ददनाींक २९ मे, २००६ रोिी क्र.महसूल/क-
१/्े-१/एनएपी/एसआर-०३/२००६ अन्वये बबगरिेती परवानगी जिल्हाधिकारी याींनी 
मींिूर केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सींबींधित िमीन िासनाने िमीन िारकाला नवीन िती ने ददलेली 
असल्याने बबगरिेती परवानगी मींिूर करण्यापूवी ववभागीय आयुक्त कोकण ववभाग 
याींचकेडून अिशदाराने ववक्री परवानगी आणलेली नसताना, तसेच निराण्याची रक् कम 
िासनाकड ेभरली नसतानाही, सदर बबगरिेती परवानगी मींिूर करण्यात आली आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िासनाच े निराणा आणण दींडाच्या अिा एकूण ५० लाख रुपयाींच े
आधथशक नुकसान झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याप्रकरणी लाखो रुपयाींचा भ्रष्ाचार झाल्यामुळे सदर बबगरिेती 
परवानगी मींिूर करण्यात आल्याने िासनाच्या झालेल्या ५० लाख रुपयाींच्या 
नुकसानीची वसूली करण्यासाठी सदर बबगरिेती परवानगी रदल  करुन सदर बबगरिेती 
परवानगी मींिूर करणा-या अधिका-याींववरुध्द कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) हे खरे आहे. 
(२), (३) व (४) मौिे ववरार ता.वसई जि.पालघर येथील स.नीं. २१९/५ िेरात ३३७०.०० 
चौ.मी. ही िमीन पा्ील इनाम ची असून िशमनीच ेसहाप् कब्िेहक्काची रक्कम 
िासनाला भरणा केल्याने नवीन ितीवर पुनप्रशदान (ररग्राीं्) करण्यात आलेली आहे. 
िासन पररपरातक दद. ९/७/२००२ नुसार तहशसलदार वसई याींनी दद. ५/५/२००६ रोिीचे 
आदेिानुसार ६४६.८९ चौ.मी. इतक्या िेरातासाठी िमीन वगश-१ केली असून यानुसार 
अनुज्ञाग्राही याींनी ६४६.८९ चौ.मी. िशमनीच्या मुल्याींकनाच्या  ५०% रक्कम       
रु.३,०७,२७२.५०/- िासनिमा केली आहे. तदनींतर जिल्हाधिकारी ठाणे याींनी      
दद.२९/५/२००६ च्या आदेिान्वये एकुण ३३७० चौ.मी. िेरातास रदहवास व वाणणज्य 
प्रयोिनासाठी बबनिेती परवानगी ददलेली आहे. एकुण िेरात ३३७० चौ.मी. पैकी 
६४६.८९ चौ.मी. िेरात वगळता उवशररत िेराताच ेअनुषींगाने मुल्याींकनाच्या ५०% रक्कम 
बबगरिेती परवानगी देताना वसूल करणे आवश्यक होत.े या प्रकरणी तनयमानुसार 
निराणा रक्कम वसुल करण्याबाबत तसेच याबाबत सींबींधिताींववरुध्द िबाबदारी 
तनजश्चत करण्याबाबत जिल्हाधिकारी पालघर याींना सुचना देण्यात आल्या आहेत. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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मौजे मैंदे (ता.शभांिडी, जज.काणे) गािाा या शेति-याांना शेती योजनाांच ेअशमष दाखिून 

जमीन खरेदीचा व् यिहार िेला असल्याबाबत 
  

(३०) *  २४३६९   श्री.शाांताराम मोरे (शभिांडी ग्रामीण) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौिे मैंदे (ता.शभींवडी, जि.ठाणे) गावाच् या िेतक-याींना िेती योिनाींच े अशमष 
दाखवून बबगर िेतकरी असलेल् या व् यापा-याींनी सन १९९४ साली तू्पुींिे पैसे देऊन 
९० एकर िमीन खरेदीचा व् यवहार केला आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, व् यवहार पूणश झाला नसताींनाही तलाठी व मींडळ अधिका-यास हातािी 
िरुन व्यापाऱयाींनी ४५ एकर िमीन आपल् या नावावर करुन घेतली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल् यास, याबाबत सींबींधित िेतक-याींनी तहशसलदार शभवींडी याींच् याकड े लेखी 
तक्रार केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, याप्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय चौकिीत काय आढळून 
आले त्या अनुषींगाने तलाठी व मींडळ अधिकाऱयाींवर कोणती कारवाई करण् यात आली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२), (३), (४) व (५) मौिे मैंदे, ता.शभवींडी, जि.ठाणे 
येथील िेतक-याींच ेर्वणूकीबाबत जिल्हाधिकारी, ठाणे याींच्याकड ेतनवेदन प्राप्त झाले 
आहे. सदर तनवेदनाच्या अनुषींगाने तहशसलदार, शभवींडी मार्श त अशभलेखाींची पडताळणी 
केली असता मौिे. मैंदे, ता.शभवींडी येथील २२-०७-०० हेक््र िेतिमीन श्री.प्रभुदयाळ 
श्यामलाल अग्रवाल व इतर याींनी सींबींधित िमीनमालक याींच्याकडून वेगवेगळ्या 
नोंदणीकृत खरेदीखताने खरेदी केली असल्याच ेददसून आले आहे. सदर व्यवहाराींच्या 
अनुषींगाने अधिकार अशभलेखात वेगवेगळ्या रे्रर्ार नोंदी घेण्यात आलेल्या आहेत. 
श्री.प्रभुदयाळ श्यामलाल अग्रवाल व इतर याींनी सदर ितेिशमनी खरेदी करताना 
िेतकरी असल्याचा पुरावा म्हणून मौिे घाडणे, ता.शभवींडी, जि.ठाणे येथील स.नीं.५६/९ 
या िेतिशमनीचा गाव नमुना नीं.७/१२ चा उतारा सादर केल्याच ेरे्रर्ार नोंदी वरुन 
ददसून येत.े मौिे घाडणे येथील स.नीं. ५६/९ ही िेतिमीन खरेदी करणेपूवी       
श्री.प्रभुदयाळ अग्रवाल व इतर याींनी मौिे वातघवली, ता.मुरबाड येथील सन.नीं.२०० चा 
गाव नमुना नीं. ७/१२ चा उतारा सादर केला होता, ज्यामध्ये श्री.अग्रवाल याींच ेनाींव 
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पीक पाहणी सदरी नमूद आहे. त्यानुषींगाने प्रस्तुत प्रकरणी महाराषर कुळवदहवा् व 
िेतिमीन अधितनयम, १९४८ च्या कलम-६३ व ८४ क अन्वये श्री. प्रभुदयाळ अग्रवाल 
व इतर याींना कारणे दाखवा नो्ीस देवून तहशसलदार, शभवींडी याींच्याकडून चौकिी 
सुरु करण्यात आलेली आहे. 

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

जळगाांि तालुक्ट्यात िाळूच ेअिैध उत्खनन ि िाहतुि होत असल्याबाबत 
  

(३१) *  २००११   श्री.गुलाबराि पाटील (जळगाि ग्रामीण) :   सन्माननीय महसूल 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िळगाींव िहरात मोठ्या प्रमाणात अवैि वाळू उत्खनन सुरु असल् याच े नुकतेच 
माहे मे, २०१५ मध् ये वा त्यादरम्यान तनदिशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, अवैि वाळू वाहतूक करणा-याींवर कारवाई करु नये म् हणून, तर किी 
रािकीय पिाच ेकायशकत  अवैि वाळू वाहतूक कररत असल्याने त्याींच्यावर कारवाई 
करावी म्हणून प्रिासनाकड ेअनेक तक्रारी आणण शिर्ारिी प्राप् त झाल् या आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकिीच्या अनुषींगाने िासनाने काय कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) िळगाव तालुक्यात वाळूच ेअवैि उत्खनन व वाहतूक 
होत असल्याची काही प्रकरणे दृष्ोत्पत्तीस आली आहेत. 
(२) अिी बाब नाही. 
(३) व (४) िळगाव तालुक्यात गौणखतनिाच्या अवैि उत्खनन व वाहतुकीस आळा 
घालण्यासाठी भरारी पथक गठीत करण्यात आले आहे. या पथकाने केलेल्या 
कारवाईत एवप्रल २०१५ त े िून २०१५ या कालाविीत ५२ वाहनिारकाींकडून रु. 
४,४६,९००/- एवढी दींडाची रक्कम वसूल करण्यात आली असून, १ गुन्हा दाखल 
करण्यात आला आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

 
----------------- 
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सोनगाि (ता.चाांदरू रेल् ि,े जज.अमरािती) येथील अिैध खोदिाम बांद िरण्याबाबत 

 (३२) *  १६९९०   प्रा.विरेंद्र जगताप (धामणगाि रेल्िे), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
अॅड.यशोमती कािूर (सोनािणे) (यतिसा) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सोनगाव (ता.चाींदरू रेल् व,े जि.अमरावती) येथे िेतग् ४० मिील दगड खदान व 
स््ोन क्रिर परवानािारकाींनी पो्दहस् सा या िशमनीमध् ये करण् यात येत असलेले 
अवैि खोदकाम त् वरीत थाींबववण् याकरीता स् थातनक लोकप्रतततनिी याींनी जिल् हाधिकारी, 
अमरावती याींना ददनाींक २१ रे्ब्रुवारी, २०१५ रोिी वा त् या सुमारास लेखी तनवेदन 
ददले आहे, हे खरे आहे काय,  

(२) असल् यास, या तनवेदनावर िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकिीत काय आढळून आले व त्यानुषींगाने खोदकाम 
थाींबववण्याबाबत कोणती कायशवाही करण् यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) (२) व (३) स्थातनक लोकप्रतततनिी याींच ेदद. २१.२.२०१५ 
रोिीच े तनवेदन उपववभागीय अधिकारी, चाींदरू रेल्वे याींना प्राप्त झाले. सदर 
तनवेदनाच े अनुषींगाने स्थळतनररिण व चौकिी करण्यात आली. सदर चौकिीत 
सींबींधित स््ोन क्रिरिारक याींनी स््ोन क्रिर करीता दगडाच े खोदकाम त्याींच्याच 
मालकीच्या िेरातात केल्याच ेमारात धगटी व दगडाच ेवाहतूकीसाठी वदहवा् श्री. प्रकाि 
सराड याींच े िेतिशमनीमिून केली असल्याच े आढळून आले आहे. त्या अनुषींगाने 
तहशसलदार चाींदरू रेल्वे याींनी दद. २०.४.२०१५ च्या परातान्वये स््ोन क्रिरिारक याींना 
श्री. प्रकाि सराड याींच ेिेतामिून अथवा िेताला लागून असलेल्या िागेमिून धगटी व 
दगडाची वाहतूक करु नये, अिी ताकीद देण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

मोरभिन, नागपुर शहर येथील एस.टी. जळीतिाांड  
प्रिरणी दोषी अधधिाऱ् याांिर िारिाई िरणेबाबत 

(३३) *  २३९६३   डॉ.शमशलांद माने (नागपूर उत्तर) :   सन्माननीय पररिहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) मोरभवन, नागपुर िहर बसस् थानकावर ददनाींक २४ मे, २०१५ रोिी वा 
त्यासुमारास उ् या बसने पे् घेतला, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, एस.्ी. िळीतप्रकरणी ७ अधिकाऱ याींना दोषी ठरववण् यात आले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मोरभवन, नागपुर िहर येथील एस.्ी. िळीतकाींड प्रकरणाबाबत 
िासनाने  चौकिी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकिीअींती िासनाने दोषी ७ अधिका-याींववरुध्द काय कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  

श्री. ददिािर राित े: (१) हे खरे आहे. 
(२) या प्रकरणी ७ कमशचारी दोषी आढळून आले आहेत. 
(३) व (४) सदर घ्नेच्या अनुषींगाने राज्य पररवहन महामींडळादवारे चौकिी 
करण्यात आली आहे. चौकिीमध्ये ७ कमशचारी दोषी आढळलेले असून यामिील ४ 
कमशचाऱयाींना तनलींबबत करण्यात आले आहे. तसेच वरील घ्नेच्या अनुषींगाने ७ ही 
कमशचाऱयाींवर दोषारोप बिावण्यात आले असून खाततेनहाय चौकिी सुरु करण्यात 
आली आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

अांबरनाथ ि िल्याण (जज.काणे) तालुक्ट् यातील शेतिऱ् याांाया दसुऱ् या महायुध्दााया 
िाळात सांपादीत िेलेल्या जशमनी शेतिऱ्याांना परत शमळण्याबाबत 

  

(३४) *  १७८७५   श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाि), 
श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.हनुमांत डोळस (माळशशरस), श्री.पाांडुरांग बरोरा 
(शहापूर), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.भा्िर जाधि (गहुागर), श्री.िैभि वपचड 
(अिोले), श्री.जयांत पाटील (इ्लामपूर) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अींबरनाथ व कल्याण (जि.ठाणे) तालुक् यातील िेतकऱ याींच्या िशमनी दसुऱ या 
महायुध्दाच्या काळात सींपादीत केलेल्या असून सदरच्या िशमनी पुन्हा िेतकऱ याींना 
परत शमळाव्यात याकररता १७ गावातील हिारो भूशमपरुाताींनी ददनाींक २७ एवप्रल, २०१५ 
रोिी रास्ता रोको आींदोलन केले व तसेच ददनाींक २६ मे, २०१५ रोिी ठाणे 
जिल्हाधिकारी कायाशलयावर मोचाश काढण्यात आला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणाची चौकिी करण्यात आली आहे काय, 
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(३) असल्यास, चौकिीच्या अनुषींगाने दसुऱ या महायुध्दाच्या काळात सींपादीत केलेल्या 
िशमनी िेतकऱयाींना परत देण्याबाबत िासनाने काय कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सदर मोच्याशच्या ददविी स्थातनक लोकप्रतततनिीींनी व आींदोलनकत्याांनी 
जिल्हाधिकारी, ठाणे याींना तनवेदन ददले होत.े मारात सदर तनवेदन अदयापही िासनास 
प्राप्त झालेले नाही. 
     प्रस्तूत प्रश्नातील ववषयाबाबत स्थातनक लोकप्रतततनिीींनी ददनाींक १४.१.२०१५ व 
ददनाींक १६.३.२०१५ रोिी पराते ववभागास पाठववली होती. त्यानुषींगाने िासनाने अनुक्रमे 
ददनाींक १०.४.२०१५ व ददनाींक २९.५.२०१५ रोिीच्या परातान्वये वस्तुजस्थतीदिशक 
अहवाल सादर करणेबाबत जिल्हाधिकारी, ठाणे याींना कळववले आहे. 
(३) व (४) जिल्हाधिकारी, ठाणे याींचा अहवाल प्राप्त करुन घेण्यासाठी पाठपुरावा 
करण्यात येत आहे. अहवाल प्राप्त झाल्यानींतर तपासून आवश्यक ती कायशवाही 
करण्यात येईल. 

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

लातूर जजल् ्यात शेतिऱ् याांना यनिृष्ट्ट दजावच ेबबयाणे आणण खत े 
वििली जात असल्याबाबत 

  

(३५) *  २६६८६   श्री.लक्ष्मण जगताप (धचांचिड) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) लातूर जिल् ्यात िेतक-याींना तनकृष् दिाशच े बबयाणे आणण खत े ववकली िात 
असल् याच े माहे िून, २०१५ मध् ये वा त्यादरम्यान तनदिशनास आले, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल् यास, जिल् हा पररषदेच् या कृषी ववभागाने िप् त केलेल् या १४३ पोत् यातही 
असेच तनकृष् दिाशच ेखत असल् याच ेआढळून आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(४) असल् यास, चौकिीअींती िेतक-याींची अिी र्सवणूक करणा-या खत े उत् पादक 
कारखान् यावर िासनाने काय कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथराि खडसे : (१) रासायतनक शमश्र खताच्या गुणवत्तवेवषयी लातूर येथील 
एका िेतक-याने दद.१९/०६/२०१५ रोिी तक्रार केली होती, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) होय. 
(४) चौकिी अींती खत उत्पादकाच्या कारखाना स्तरावर असलेल् या शिल्लक खत 
साठ्यास, ववक्रीबींद आदेि देऊन, ववश्लेषणासाठी या साठ्याच े नमुने प्रयोगिाळेत 
पाठववण्यात आलेले आहेत. ववश्लेषण अहवाल अप्रमाणणत आढळून आल्यास खत 
उत्पादक कारखान्यावर खत तनयींरातण आदेि १९८५ मिील तरतुदीनुसार उधचत 
कारवाई करण्यात येईल. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
मुांबईतील महागड्या ि आलीशान गाड्याांची नोंदणी काणे प्रादेशशि आणण उपप्रादेशशि 

िायावलयात बनािट पत् त ेि िागदपत्राांाया अधारे होत असल्याबाबत 
  

(३६) *  १९२०७   श्री.अयनल िदम (यनफाड), श्री.सुरेश धानोरिर (िरोरा) :   
सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील महागड्या व आलीिान गाड्या ठाण् यातील बनाव् पत् त ेव कागदपरात े
सादर करुन त् याची नोंदणी ठाणे प्रादेशिक आणण उपप्रादेशिक कायाशलयात, पररवहन 
अधिकारी व कमशचा-याींच् या सींगमताने करुन मुींबई महानगरपाशलकेची करोड रुपयाींची 
िकात चोरी केल् या प्रकरणी, सधचव, पररवहन ववभाग याींनी पररवहन आयुक् ताींना 
पोलीसात गुन् हा दाखल करण् याच े आदेि माहे सप् ्ेंबर, २०१३ च् या सुमारास ददले 
आहेत, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, या प्रकरणी चौकिी करण् यात आली आहे काय, 
(३) असल् यास, त् यानुसार चौकिीत दोषी आढळून आलेल् या पररवहन अधिकारी व 
कमशचारी तसेच इतर सींबींधित दोषी व् यक् तीींवर िासनाने काय कारवाई केली वा 
करण् यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. ददिािर राित े : (१) होय, पररवहन आयुक्त कायाशलयाने िुलै, २०१३ मध्ये 
सींबींधित वाहन मालकाववरुध्द गुन्हा नोंदववण्याच ेआदेि ददले आहेत. 
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(२), (३) व (४) सींबींधित वाहन मालकाींववरुध्द ठाणे नगर पोशलस, ठाणे येथे 
दद.०८.०८.२०१३ रोिी गुन्हा नोंदववला आहे. याप्रकरणात तपासाअींतगशत एकूण ५१ 
आरोपीींना अ्क करण्यात आली. सींबींधित वाहन मालकाींकडून चुकववलेली िकात 
रक्कम रु.१६.२४ लि वसूल करण्यात आली आहे. उवशरीत िकात रक्कम 
रु.८,१६,७३२/- वसुलीची कारवाई सुरु आहे. 

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

िाटेिाडी (तारळे) ता.पाटण या गािााया हद्दीतील डोंगरात 
सुरु असलेले बेिायदेशीर खडीक्रशर बांद िरणेबाबत 

(३७) *  २१९१४   श्री.शांभुराज देसाई (पाटण) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) का्ेवाडी (तारळे) ता.पा्ण या गावाच्या हदल ीत स्थातनक लोकाींनी खडीक्रिर सुरु 
करण्याकररता खरेदीपरात केवळ सुमारे १० गुींठे एवढेच केले असून या खडीक्रिरचा 
बेकायदेिीर ववस्तार सुमारे १ एकर िेरातात केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरच्या खडीक्रिरमुळे प्रिानमींराती ग्रामसडक योिनेतींगशत कोंिवड ेत े
बेदींवाडी हा रस्ता करण्यात आला असून या खडीक्रिरच े िेरात रस्त्याला लागून 
असल्याने हा रस्ता खचण्याची िक्यता बेदींवाडी ग्रामस्थाींकडून व्यक्त होत आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरच ेखडीक्रिर तातडीने बींद करावे अिी मागणी या ववभागातील 
तसेच बेदींवाडी ग्रामस्थाींनी राज्य िासनाकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकिीच्या अनुषींगाने खडीक्रिर बींद करण्याबाबत तसेच खडीक्रिरचा 
बेकायदेिीर ववस्तार करणाऱयाींवर िासनाने काय कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(६)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) मौ.का्ेवाडी (तारळे), ता.पा्ण गावाच्या हदल ीत 
श्री.सदाशिव यिवींत िािव याींनी ०.८३ हे.आर. िेराताच े खरेदीपरात केलेले असून, 
त्यापैकी ४० आर िेरातामध्ये जिल्हाधिकारी, सातारा याींनी नोव्हेंबर, २०११ मध्ये ५ 
वषाशसाठी खाणपटा मींिूर केला आहे व त्या परवानगीनुसार ४० आर िेरातामध्ये 
खाणपटा व क्रिर कायशरत आहे. 
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(२) व (३) कोंिवड ेत ेबेदींवाडी हा रस्ता प्रिानमींराती ग्रामसडक योिनेंतगशत ऑगस््, 
२०१२ मध्ये पूणश करण्यात आला आहे हे खरे आहे. 
     मारात बेदींवाडी ग्रामस्थाींकडून सदर खडीक्रिरमुळे रस्ता खचण्याची िक्यता 
असल्याबाबत व खडीक्रिर बींद करण्याबाबत तक्रार प्राप्त झाल्याच ेददसून आले नाही. 
(४), (५) व (६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

िोिण िृवष विद्यापीकााया माध्यमातून िृवष पयवटन योजना राबविण्याबाबत 

(३८) *  २७६९०   श्री.सांजय िदम (दापोली) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोकणास ७२० फ्रक.मी. इतका समुद्र फ्रकनारा लाभला असून लाखो पयश् क 
कोकणात येतात ही बाब ववचारात घेवून कोकण कृवष ववदयापीठाच्या माध्यमातून 
कृवष पयश् न योिना राबववण्याबाबत व त्यामध्ये स्थातनकाींना सहभागी करुन 
घेण्याबाबत िासन स्तरावर तनणशय घेण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्याच ेसवशसािारण स्वरुप काय आहे व त्यावर फ्रकती तनिीची तरतूद 
करण्यात आली आहे व त्याची सदय:जस्थती काय आहे, 
(३) असल्यास, कृवष पयश् नाला चालना देवून स्थातनकाींना त्यात सहभागी करुन 
घेण्याबाबत िासनाने काय कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२) व (३) डॉ.बाळासाहेब सावींत कोकण कृवष 
ववदयापीठाच्या माध्यमातून कृवष पयश् न योिना राबववण्याबाबत व त्यामध्ये 
स्थातनकाींना सहभागी करुन घेण्याबाबत िासन स्तरावर तनणशय घेण्यात आलेला 
नाही. 
     कृवष पयश् नाला चालना देण्यासाठी कें द्र िासनाकडून प्राप्त झालेल्या तनिीतून 
महाराषर पयश् न ववकास महामींडळाने जिल्हाधिकारी, शसींिुदगुश याींना उपलब्ि करुन 
ददलेल्या तनिीतून डॉ.बाळासाहेब सावींत कोकण कृवष ववदयापीठ, दापोली अींतगशत 
प्रादेशिक र्ळ सींिोिन कें द्र. वेंगुल , जिल्हा शसींिुदगूश येथे आदिश कृवष पयश् न कें द्र 
स्थापन करण्यासाठी सन २०११-१२ व सन २०१४-१५ मध्ये एकूण रुपये 
१,५३,६०,९१६/- इतका तनिी उपलब्ि करुन ददला आहे. त्यामिून आदिश कृवष पयश् न 
कें द्र उभारणीच ेकाम पूणश करण्यात आले आहे. 
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     डॉ.बाळासाहेब सावींत कोकण कृवष ववदयापीठाच्या माध्यमातून वेंगुल  येथील 
कृवष पयश् न कें द्रात ३ त े ६ मदहन्याींचा कृवष पयश् न/ग्रामीण पयश् न कायशक्रम सुरु 
करण्यात येणार आहे. यात स्थातनक तसेच इतरही कृवषिी तनगडीत 
िेतकरी/स्वयींसहाय्यता बचत ग् याींच्यासाठी तनवासी प्रशििण वगश आयोजित 
करण्यात येणार आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

ता.श्रीगोंदा (जज.अहमदनगर) ि ता.मोहोळ (सोलापूर) येथे 
अिैध उत्खनन ि िाहतूि होत असल्याबाबत 

(३९) *  १७७६१   श्री.अ् लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा), श्री.भा्िर जाधि 
(गुहागर), श्री.हनुमांत डोळस (माळशशरस), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.पाांडुरांग बरोरा 
(शहापूर), श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.राहूल िुल (दौंड) :   सन्माननीय महसूल 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर जिल््यातील शभमा व सीना नदीपारातातून बेकायदेिीरररत्या वाळू उपसा 
करुन त्याची वाहतूक करणारा रक श्रीगोंदा तालुक्यातील दहरडगाींव-चौरु्ला-आढळगाींव 
येथे ददनाींक २८ त े३० माचश, २०१५ या कालाविीत पकडला, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच सोलापूर जिल््यातील मोहोळ तालुक्यातील शललाव झालेल्या रेतीच्या 
ठेक्यावरून वाळूचा उपसा सुरू असून वाळू भरून नेणाऱया वाहनाींना ठेकेदार पावत्या 
देत नसल्याचे माहे मे, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदिशनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकिी करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकिीत काय आढळून आले व त्यानुषींगाने दोषी असणाऱया 
सींबींधिताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) अिी बाब तनदिशनास आली नाही. तथावप, श्रीगोंदा 
तालुक्यात गौण खतनिाच्या अवैि उत्खनन व वाहतुकीची काही प्रकरणे दृष्ोत्पत्तीस 
आली आहेत. 
(२)  मोहोळ तालुक्यात वाळूग्ाचा शललाव झाला नसल्याने अिी बाब तनदिशनास 
आली नाही. तथावप, मोहोळ तालुक्यात गौण खतनिाच्या अवैि उत्खनन व 
वाहतुकीची काही प्रकरणे दृष्ोत्पत्तीस आली आहेत. 
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(३) व (४) (अ) श्रीगोंदा तालकु्यात गौण खतनिाच्या अवैि उत्खनन व वाहतुकीस 
आळा घालण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या भरारी पथकाने सन २०१४-२०१५ मध्ये 
७७ प्रकरणात रुपये २१,५१,७४५/- एवढा दींड वसूल केला असून, २६ गुन्हे दाखल केले 
आहेत. 
(ब) मोहोळ तालुक्यात गौण खतनिाच्या अवैि उत्खनन व वाहतुकीस आळा 
घालण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या भरारी पथकाने सन २०१४-१५ मध्ये १५ 
प्रकरणात रुपये ८.४५ लाख एवढा दींड वसूल केला असून, १० गुन्हे दाखल केले 
आहेत. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  
   
 
 
विधान भिन :   डॉ. अनांत िळसे 
मुांबई.   प्रधान सधचि, 
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