
महाराष्ट्र विधानपररषद 
पहहले अधधिेशन, २०१६ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
 

सोमिार, हदनाांि १४ माचच, २०१६ / फाल्गुन २४, १९३७ ( शिे ) 
 

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

 

 याांचे प्रभारी विभाग 

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

 

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

प्रश्नाांची एिूि सांखया - ११० 
------------------------------------- 

 

औांढा नागनाथ (जर्.हहांगोली) तालुक्यातील इनामी र्ममनी 
मूळ मालिाांच्या नािे िरण्याबाबत 

(१) *  १६००८   श्री.रामराि िडिुते, श्री.हेमांत टिले, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरि 
पािसिर, श्री.खिार्ा बेग :  सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) औींढा नागनाथ (जि.हहींगोली) तालुक्यात परू्वीच्या सर्व्हे नींबर १४६, १४७, २५८ 
र्व सध्याचा पररर्वतीत सर्व्हे नींबर ३८० र्वर इनामी िममनी मूळ मालकाींना 
देण्याबाबतचे आदेश शासन पररपत्रक क्र.डीईर्व्ही २०१०/प्र.क्र.९/ल-४,        
हदनाींक ३० िुलै, २०१० रोिी झाले असून सदर िममनी मूळ मालकाींना देण्यात 
आल्या नाहीत, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले र्व तद्नुसार सदर इनामी िममनी 
मूळ मालकाींच्या नाींरे्व करणेबाबत शासनाने कोणती काययर्वाही केली र्वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२), (३) र्व (४) शासन पररपत्रक क्र.डीईर्व्ही-
२०१०/प्र.क्र.९/ल-४, हदनाींक ३०.७.२०१० र्व शुद्धीपत्रक समक्रमाींक हदनाींक 
२९.६.२०११ अन्र्वये इनाम िममनी मूळ मालकाींना परत करण्याबाबत सूचना 
देण्यात आलेल्या नसून देर्वस्थानच्या िममनी बेकायदेशीर ररत्या हस्ताींतरीत 
झाल्या असल्यास अशा िममनी परू्वयर्वत देर्वस्थानच्या नारे्व करणेबाबत क्षेत्रीय 
महसूली अधिकाऱयाींना ननदेश देण्यात आले आहेत. 
     औढा नागनाथ, जि.हहींगोली येथील िनुा स.नीं.१४६, १४७, २५८ (सद्याचा 
ग् नीं.३८०) या िममनीच्या बाबतीत नमूद करण्यात येते की, सदर िमीन 
हैदराबाद इनामे र्व रोख अनुदाने रद्द करण्याबाबतचा अधिननयम, १९५४ मिील 
तरतूदी अन्र्वये सींबींधित इनामदाराींकडून खालसा होऊन कब्िेदार श्री.गोवर्वींदरार्व 
देशमुख याींना १९६० साली पनुदायननत झाली होती. 
     तद्नींतर अपील प्रकरणी सदर पुनदायननत िमीन ही सेर्वािारी इनाम िमीन 
(Community Services Inam) असल्याचे वर्वशेष कायय अधिकारी, महसूल र्व 
र्वन वर्वभाग याींनी १९६४ साली घोवषत केले. 
     तथावप, सदर िमीन पढेु “र्वक्फ ममळकत” म्हणनू महाराषर शासनाचे 
रािपत्र हदनाींक ११.७.१९७४ मध्ये अधिसूधचत झाल्याचे हदसून येते. सींबींधित 
इनामदाराींनी प्रशनाींककत िमीन र्वक्फ करुन देताना सदर सेर्वािारी इनाम िमीन 
अनधिकृत ताब्यात असल्याचे शपथेर्वर कथन केल्याचेही सदर रािपत्रात नमूद 
केले आहे. 
     प्रशनाींककत िमीन खालसा झाल्यानींतर सींबींधित इनामदाराींनी ती र्वक्फ 
केल्याचे हदसून येते. या प्रकरणी र्वक्फ (सुिारणा) अधिननयम, १९९५ मिील 
कलम ४० नुसार कोणतीही मालमत्ता र्वक्फ आहे ककीं र्वा कसे हे ठरवर्वण्याचा 
अधिकार महाराषर राज्य र्वक्फ मींडळास आहे. त्यानुसार प्रशनाींककत िमीन र्वक्फ 
आहे ककीं र्वा कसे हे याबाबत महाराषर राज्य र्वक्फ मींडळाकडून खातरिमा 
करण्यात येईल. 

----------------- 
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टेंभापुरी, मलांबेर्ळगाांि (ता.गांगापूर, जर्.औरांगाबाद) या गािातील  
प्रिल्पग्र्त शेतिऱयाांच्या पुनिचसनाबाबत 

(२) *  १४८७४   श्री.सततश चव्हाि, श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.धनांर्य मुांड,े 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचिी :  सन्माननीय पुनिचसन ि मदत िायच 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) े्ंभापुरी, मलींबेिळगाींर्व (ता.गींगापूर, जि.औरींगाबाद) या गार्वासह २३ गार्वातील 
प्रकल्पग्रस्त शतेक-याींना शासनाने हदलेली आशर्वासने पुणय करण्यात आली 
नसल्याने सदर गार्वातील प्रकल्पग्रस्त शतेकरी माहे माचय, २०१५ पासुन हठय्या 
आींदोलन करत आहेत, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर आींदोलकाींकड े शासनाने सािी चौकशीही केली नसल्याने 
प्रकल्पग्रस्त शतेकऱ याींमध्ये सींतापाचे र्वातार्वरण ननमायण झाले, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले र्व तद्नुसार प्रकल्पग्रस्त 
शेतकऱ याींच्या प्रलीं बत मागण्यासह पनुर्वयसन करण्यासाठा शासनाने कोणती 
काययर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) र्व (३) हे खरे नाही. 
     े्ंभापूरी प्रकल्पामुळे बाधित प्रकल्पग्रस्ताींचे पुनर्वयसन देय नागरी सुवर्विाींनी 
युक्त गार्वठाणात करण्यात आले आहे. मलींबेिळगार्व येथील नागरी सुवर्विा जिल्हा 
पररषदेस हस्ताींतररत करण्यात आल्या असून मशर्वराई येथील सुवर्विाींच्या 
हस्ताींतरणाची काययर्वाही सुरू आहे. उपरोक्त हठय्या आींदोलनाचे अनुषींगाने प्राप्त 
ननरे्वदनातील वर्ववर्वि मागण्याींबाबत आींदोलनकत्याांसह मा.मींत्री (म.र्व पु.) वर्वभागीय 
आयुक्त, जिल्हाधिकारी याींचे स्तरार्वर बैठका घेण्यात आलेल्या असून, 
पुनर्वयसनाशी सींबींधित तसेच देय मागण्याींबाबत वर्वहीत मुदतीत ननयमानुसार 
काययर्वाही करणेबाबत सींबींधित वर्वभाग/अधिकाऱयाींना ननदेमशत करण्यात आले आहे. 
(४) प्रशन उद्् ार्वत नाही. 
(५) प्रशन उद्् ार्वत नाही. 

----------------- 
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पीि विमा धोरिात निुसान भरपाईची तरतदु िरण्याबाबत 

(३) *  १४७०७   श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.सुतनल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरि 
पािसिर, श्री.र्यिांतराि र्ाधि, श्री.धनांर्य मुांड,े श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.सांहदप 
बार्ोररया :   सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शासनाने शेतकऱयाींच्या नर्वीन पीक वर्वमा िोरणाला मींिूरी देऊन वर्वम्याचा 
हप्ताही कमी करण्यात आला, मात्र अर्वकाळी पाऊस, गारपी् र्व र्वन्य प्राण्याींमुळे 
होणाऱया नकुसान भरपाईची या िोरणात तरतूद नसल्याचे ननदशयनास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले. तद्नुसार सदर पीक वर्वमा िोरणात 
नुकसान भरपाईची तरतदु करण्याबाबत शासनाने कोणती काययर्वाही केली र्वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२) र्व (३) खरीप हींगाम २०१६ पासून प्रिानमींत्री 
फसल वर्वमा योिना (PMFBY) ही नर्वीन पीक वर्वमा योिना राज्यात 
राबवर्वणेबाबत कें द्र शासनाच्या मागयदशयक सुचना प्राप्त झाल्या असून सदर 
योिना लागू करण्यासींदभायतील प्रस्तार्व राज्य शासनाच्या वर्वचारािीन आहे. 
     सदर योिनेतींगयत काढणी पशचात वपकाींचे होणारे नुकसान याबाबी अींतगयत 
काढणी/कापणी नींतर चक्रीर्वादळ, अर्वकाळी पार्वसामुळे पीकाींचे नकुसान झाल्यास 
सदर नुकसानीस वर्वमा सींरक्षण देण्याची तरतदु आहे. त्याचप्रमाणे, शेतात पुराचे 
पाणी आल्याने होणारे नकुसान, भुस्खलन र्व गारपी् या स्थाननक नैसधगयक 
आपत्तीमुळे होणाऱया नुकसानीस देखील वर्वमा सींरक्षण देण्याची तरतुद आहे. 
(४) प्रशन उद्् ार्वत  नाही. 
 

----------------- 
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राज्यातील आत्महत्याग्र्त शेतिऱयाांच्या िुटुांबबयाांना आधथचि मदत देण्याबाबत 

(४) *  १५९६६   श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.रामराि िडिुते, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.सततश चव्हाि, श्री.खिार्ा बेग, श्री.धनांर्य मुांड,े डॉ.अपूिच हहरे, श्री.माणििराि 
ठािरे, श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांर्य दत्त, श्री.हररमसांग राठोड, श्रीमती 
हु्नबानू खमलफे, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.र्नाचदन चाांदरूिर, श्री.अशोि 
उफच  भाई र्गताप, श्री.किरि पािसिर, श्री.हेमांत टिले, श्री.नरेंद्र पाटील, 
डॉ.सुधीर ताांबे, डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱहे, श्री.अतनल भोसले, श्री.राहुल नािेिर, 
श्री.आनांद ठािूर, श्री.र्यांत पाटील, श्री.प्रिाश गर्मभये, श्रीमती विद्या चव्हाि, 
श्री.रार्ेंद्र र्नै, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचिी, श्री.शरद रिवपसे, श्री.सुभाष झाांबड, 
श्रीमती हदप्ती चिधरी, श्री.सुतनल तटिरे, श्री.सांहदप बार्ोररया, श्री.प्रिाश 
बबनसाळे, श्रीमती शोभाताई फडििीस, श्री.अमरनाथ रार्ूरिर, श्री.र्यिांतराि 
र्ाधि, अॅड.तनरांर्न डािखरे, प्रा.र्ोगेन्द्द्र ििाड े: सन्माननीय पनुिचसन ि मदत 
िायच मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) राज्यातील मराठर्वाडा, वर्वदभय आणण उत्तर महाराषरातील शतेकऱयाींनी तसेच 
लातूर, नाींदेड, नामशक, िळगार्व, िुळे, यर्वतमाळ, िालना, चींद्रपूर र्व साींगली 
जिल््यात नावपकी, दषुकाळ पररजस्थती, अर्वषयण, गारपी्, अर्वकाळी पाऊस, 
ननसगायच्या लहरीपणा, कियबािारीपणा आणण बेरोिगारीला कीं ्ाळून मागील 
र्वषयभरात राज्यात ३२२८ शतेकरी आत्महत्या झाल्याचे माहे िानेर्वारी, २०१६ 
मध्ये र्वा त्यादरम्यान ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, साींिोर (ता.जि.िळेु) येथील शालीग्राम पा्ील आणण र्वाळकी, 
ता.चोपडा येथील अशोक धगरिर िनगर या शतेकऱयाींनी माहे डडसेंबर, २०१५ 
मध्ये तर खरपुडी (ता.जि.िालना) येथील शेषरार्व सखाराम शेिूळ या ४० र्वषीय 
शेतकऱयाने कियबािारीपणा र्व सततच्या नावपकीमुळे स्र्वत: अींत्यवर्विीचे ननमींत्रण 
देऊन हदनाींक १४ िानेर्वारी, २०१६ रोिी गळफास घेऊन आत्महत्या केली 
असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१५ र्व िानेर्वारी, २०१६ मध्ये ननदशयनास आले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मौिे मारर्वाडी (ता.नेर, जि.यर्वतमाळ) येथील शतेकऱयाींनी माहे 
डडसेंबर, २०१५ मध्ये र्व मौिे आमनी (ता.आणी, जि.यर्वतमाळ) येथील    
शेतकरी श्री.ममथनू मशर्वदास राठोड याींनी शेती नावपकी र्व किायमुळे              
हदनाींक ०६ ऑगस््, २००९ रोिी आत्महत्या केली, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, अमरार्वती वर्वभागात ११७९, औरींगाबाद वर्वभागात ११३० 
शेतकऱयाींनी तर नामशक जिल््यात ४२६, िळगाींर्व जिल््यात १३६, साींगली 
जिल््यात १९८८, चींद्रपूर जिल््यात १२३ र्व मराठर्वाड्यात ११०९ शतेकऱयाींनी 
गतर्वषायत आत्महत्या केल्याचे माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये र्वा त्या दरम्यान 
ननदशयनास आले असून राज्यात हद.१ ऑक््ोबर, २०१४ ते िानेर्वारी, २०१६ पयांत 
ककती शतेकऱयाींनी आत्महत्या केल्या आहेत, त्यापकैी ककती महहला शतेकऱयाींनी 
आत्महत्या केल्या आहेत, 
(५) असल्यास, दषुकाळाने सींपूणय राज्य होरपळून गेले असताींना यर्वतमाळ 
जिल्हयात होत असलेल्या आत्महत्या यामुळे हहर्वाळी अधिरे्वशनात शासनाने 
३,५८७ को्ी चे ननिी (पॅकेि) िाहीर केले असून मदतीच्या पहहल्या ्प्यात 
शासनाने २ हिार को्ी रुपये हदले यातील केर्वळ ५ लाख रुपये यर्वतमाळ 
जिल््याच्या र्वाट्याला आले असून इतर जिल््यातील शेतकऱयाींना वर्वतरीत 
केलेल्या अनदुानाची जिल्हाननहाय सींख्या र्व रक्कम ककती आहे,  
(६) असल्यास, आत्महत्याग्रस्त ३२२८ पकैी ९०३ शेतकऱयाींच्या कु्ुीं बयाींना मदत 
देण्याचे प्रस्तार्व अपात्र ठरर्वण्यात आले तर ४८४ प्रस्तार्व प्रलीं बत आहेत, हे ही 
खरे आहे काय,   
(७) असल्यास, शासनाकडून आत्महत्याग्रस्त शेतकऱयाींच्या कु्ुीं बयाींना एक लाख 
रुपयाींची मदत सन २००५ सालापासून देण्यात येते, परींत,ु एक लाख मदतीमिनू 
फक्त रोख ३० हिार रुपयाींचा चेक हदला िातो र्व राहहलेल्या ७० हिार रुपयाींचे 
बचत प्रमाणपत्र देण्यात येते, त्याींचे पैसे ५ र्वषाांनी हदले िाते, हे ही खरे आहे 
काय, 
(८) असल्यास, आत्महत्याग्रस्त शतेकरी कु्ुीं बयाींच्या र्वारसाींना १ लक्ष रुपये 
सानुग्रह अनदुानामध्ये र्वाढ करून ही रक्कम २ लक्ष रुपये करार्वी अशी मागणी 
लोकप्रनतननिी र्व सामाजिक काययकत्याांनी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(९) असल्यास, आत्महत्याग्रस्त शेतकऱयाींच्या र्वारसाींना इतर राज्याींमध्ये रुपये 
चार लाख नकुसान भरपाई ममळते त्याप्रमाणे महाराषर शासनाने सुद्धा राज्यातील 
आत्महत्याग्रस्त कुीं ्ुींबाच्या मदतीमध्ये र्वाढ करार्वी असे मा. उच्च न्यायालयाने 
शासनास हदनाींक २२ िानेर्वारी, २०१६ रोिी र्वा त्यासुमारास ननदेश हदले, हे ही 
खरे आहे काय, 
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(१०) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून राज्यातील 
शेतकऱयाींच्या कु्ुीं बयाींना र्वाढीर्व आधथयक मदत र्व ननिी देणेबाबत, सानुग्रहात र्वाढ 
करण्याबाबत, कियमाफी तसेच राज्यातील र्वाढत्या शेतकरी आत्महत्या 
रोखण्याकररता शासनाने कोणती काययर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(११) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) अींशत: खरे आहे. 
     राज्यात िानेर्वारी, २०१५ ते डडसेंबर, २०१५ या कालार्विीत ३२२८ 
शेतकऱयाींनी आत्महत्या केल्या त्यापैकी १८४१ प्रकरणे शेती सींक्ामुळे झाल्याने 
त्याींना पात्र ठरर्वनू मदत करण्यात आली आहे. 
(२) िळेु जिल््यात श्री.शालीग्राम सींतोष पा्ील, राहणार साींिोरी, तालुका, जिल्हा 
िुळे या शेतकऱयाने हदनाींक २८.१२.२०१५ रोिी आत्महत्या केलेली आहे. तर 
िळगार्व जिल््यातील र्वाळकी, तालुका चोपडा येथील अशोक धगरीिर िनगर या 
शेतकऱयाने हदनाींक २९.१२.२०१५ रोिी नावपकी र्व कियबािारीपणाला कीं ्ाळून 
आत्महत्या केलेली आहे. 
     तथावप या नामशक वर्वभागातील शतेकऱयाींनी स्र्वत: अींत्यवर्विीचे ननमींत्रण 
देऊन आत्महत्या केली असल्याची बाब खरी नाही. 
(३) मौिे मारर्वाडी, ता.नेर येथील वर्वशाल नामदेर्व पर्वार याींनी हदनाींक 
१७.१२.२०१५ रोिी वर्वहीरीत उडी घेऊन आत्महत्या केली आहे. सदर मतृकाचे 
र्वारसास मदत देण्यात आली आहे. 
     मौिे आमनी, तालुका आणी येथील ममथुन मशर्वदास राठोड, याींनी हदनाींक 
६.८.२००९ रोिी वर्वष प्राशन करुन आत्महत्या केली आहे. सदर प्रकरण जिल्हा 
सममतीने चालू किय असल्यामुळे अपात्र घोवषत केले आहे. 
(४) होय. 
     हदनाींक १ ऑक््ोबर, २०१५ ते िानेर्वारी, २०१६ पयांत वर्वभाग ननहाय 
शेतकऱयाींनी आत्महत्या केल्याचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे.  
      नामशक वर्वभाग-६६१, त्यापकैी १२ शतेकरी महहलाींनी आत्महत्या केली 
आहे. अमरार्वती वर्वभाग-अमरार्वती वर्वभागामध्ये एकूण १५३६ शतेकऱयाींनी 
आत्महत्या केलेल्या आहेत त्यापकैी १२४ महहला शेतकऱयाींनी आत्महत्या केलेल्या 
आहेत. पुणे वर्वभाग-पुणे वर्वभागात एकूण ५ शतेकऱयाींनी आत्महत्या केलेल्या 
आहेत. कोकण वर्वभाग-कोकण वर्वभागातील ३ शतेकऱयाींनी आत्महत्या केलेल्या 
आहेत. औरींगाबाद वर्वभाग-औरींगाबाद वर्वभागात १४५४ शतेकऱयाींनी आत्महत्या 
केलेल्या आहेत. त्यापैकी ६७ महहला शेतकरी आहेत. 
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(५) होय. 
     शासनाच्या हदनाींक २.१.२०१६ च्या आदेशान्र्वये एकूण २१ जिल््यामध्ये ५० 
पैशाींपेक्षा कमी पैसेर्वारी आलेल्या बाधित गार्वातील शतेकऱयाींच्या प्राप्त 
माहहतीनुसार रुपये ३५७८.४३ को्ी एर्वढ्या मींिूर ननिी पैकी रुपये २००० को्ी 
एर्वढा ननिी वर्वतरीत करण्यात आला आहे. 
(६) होय. 
(७) होय. 
(८) र्व (९) अशाप्रकारची मागणी लोकप्रनतननिी र्व सामाजिक काययकत्याांनी केली 
असल्याचे हदसून येत नाही. परींत ु मा.उच्च न्यायालयाने आत्महत्या झालेल्या 
शेतकऱयाला योग्य ती मदत देण्यात यार्वी अशी सुचना केली आहे. 
(१०) कै.र्वसींतरार्व नाईक शेती स्र्वार्वलींबन ममशन अींतगयत सर्वय गरि ुशेतकऱयाींना 
अन्न सुरक्षा योिना, आरोग्य सुवर्विा, रािीर्व गाींिी िीर्वनदायी योिनेचा लाभ 
देण्यात येत आहे. आत्महत्या केलेल्या शेतकऱयाींच्या कु्ुीं बयाींच्या मुलाींना मोफत 
मशक्षणाची येािना, िलयुक्त मशर्वार योिनेअींतगयत कामे, म.न.रे.गा. अींतगयत 
कामे तसेच शतेी वर्वकासासींदभायत शासनाच्या वर्ववर्वि वर्वभागामाफय त उपाययोिना 
करण्यात येत आहेत. 
(११) प्रश न उद्् ार्वत नाही. 

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

खार्गी िीर् िां पनीचे ५७२ िोटी रुपयाांचे िीर् शुल्ि माफ िेल्याबाबत 
(५) *  १४९३६   श्री.र्यिांतराि र्ाधि :   सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर वर्वद्यतु अधिननयम ५अ चे उल्लींघन करून खािगी र्वीि कीं पनीचे 
५७२ को्ी रुपयाींचे र्वीि शुल्क माफ करण्याचा बेकायदेशीरररत्या ननणयय घेतला 
असल्याचे हदनाींक १४ ऑक््ोंबर, २०१५ रोिी र्वा त्यासुमारास ननदशयनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय,  
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले र्व तद्नुसार र्वीि कीं पन्याींकडून र्वीि 
शुल्काची र्वसुली करण्यासाठा तसेच सींबींधितार्वर िबाबदारी ननजशचत करण्यासाठा 
शासनाने कोणती काययर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) महाराषर र्वीि शुल्क अधिननयम, १९५८ मिील ५ 
क नुसार सार्वयिननक हहताच्यादृष्ीने राज्य शासनास वर्वद्यतु शुल्कातून सर्वलत 
देण्याचे अधिकार आहेत. त्यानुसार िे.एस. डब्लू इस्पात या कीं पनीला उद्योग 
वर्वभागाच्या सामूहहक प्रोत्साहन योिना, १९९३ च्या आिारे हद. २९.१२.१९९९ च्या 
अधिसूचने अन्र्वये, पात्रता प्रमाणपत्रात नमूद केलेल्या कालार्विीकरीता वर्वद्यतु 
शुल्क माफी देण्यात आली होती. तद्नींतर उद्योग सींचालनालयाच्या हद. 
६.१०.२०१२ च्या आदेशानुसार सदर सामूहहक प्रोत्साहन योिनेच्या सर्वलतीचा 
कालार्विी आणखी ७ र्वषायनी र्वाढवर्वण्यात आला. त्या आदेशाच्या आिारे वर्वद्यतु 
शुल्क सर्वलतीचा कालार्विी र्वाढवर्वण्याची कीं पनीची मागणी होती. सदर कीं पनीच्या 
मागणीच्या अनषुींगाने ऊिाय वर्वभागाने सर्वलतीचा कालार्विी हद. ५.८.२०१९ पयांत 
र्वाढवर्वण्याकररता नस्ती वर्विी र्व न्याय वर्वभाग तसेच वर्वत्त वर्वभागाकड े
सहमतीसाठा पाठवर्वली होती. त्यार्वर वर्वत्त वर्वभागाने काही मुद्दे उपजस्थत केले 
होते. ही नस्ती उपजस्थत मुद्याींचे ननराकरण करुन परत वर्वत्त वर्वभागाकड े
पाठवर्वण्याऐर्विी त्याबाबतचे आदेश ननगयममत झाले. ही बाब लक्षात आल्यानींतर 
सदर आदेशाची अींमलबिार्वणी होण्यापरू्वीच त्यास स्थधगती देण्यात आली आहे. 
त्यामुळे या प्रकरणी शासनाचे कोणतेही आधथयक नुकसान झालेले नाही. तसेच 
सदर कीं पनीच्या र्वाढीर्व कालार्विीतील सर्वलतीची सींभार्व्य वर्वद्यतु शुल्काची 
रक्कम रु. ५७२ को्ी नसून ती सुमारे रुपये २६ को्ी होते. 
(२) र्व (३) वर्वद्यतु शुल्क माफीच्या या प्रकरणी घडलेल्या चुकीची भवर्वषयात 
पुनरार्वतृ्ती होर्व ूनये. यासाठा उद्योग, ऊिाय र्व कामगार वर्वभागाींतगयत चौकशीची 
काययर्वाही सुरु आहे. 
(४) प्रशन उद्् ार्वत नाही. 

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

धुळे जर्ल््यात िृषी विद्यापीठ ्थापन िरण्याबाबत 

(६) *  १६११५   श्री.चांद्रिाांत रघुिांशी, श्री.सांर्य दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई 
र्गताप, श्रीमती हदप्ती चिधरी :   सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) िुळे जिल््यात कृषी वर्वद्यापीठ र्व्हारे्व, अशी लोकप्रनतननिी र्व िनतेकडून 
मागणी होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उत्तर महाराषराचे मध्यर्वती हठकाणी असलेल्या िळेु या 
जिल््यात कृषी वर्वद्यापीठ स्थापन करण्यासाठा शासनाने कोणती काययर्वाही केली 
र्वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथराि खडसे : (१) होय. 
(२) र्व (३) महात्मा फुले कृवष वर्वद्यापीठ, राहुरी र्व डॉ.पींिाबरार्व देशमुख कृवष 
वर्वद्यापीठ, अकोला या दोन कृवष वर्वद्यापीठाींचा वर्वस्तार वर्वचारात घेऊन त्याचे 
वर्वभािन करुन स्र्वतींत्र कृवष वर्वद्यापीठ देणे आर्वशयक आहे का याची तपासणी 
करुन यासींदभायत शासनास मागयदशयन करण्यासाठा हदनाींक १९.८.२०१३ च्या शासन 
ननणययान्र्वये डॉ.र्वाय.एस.पी.थोरात मािी अध्यक्ष नाबाडय याींचे अध्यक्षतेखाली 
उच्चस्तरीय सममती नेमण्यात आली होती. 
     सदर सममतीने आपला अहर्वाल हदनाींक ६.१.२०१५ च्या पत्रान्र्वये शासनास 
सादर केला होता. सदरच्या अहर्वालार्वर काययर्वाही करण्यासाठा काही आधथयक, 
ताीं त्रक र्व प्रशासकीय बाबीींची माहहती घेणे आर्वशयक ठरते. त्यामुळे या दोन 
वर्वद्यापीठाींचे वर्वभािन करण्याकरीता लागणारा आर्वशयक तपमशल प्राप्त 
करण्याकरीता हदनाींक १४.५.२०१५ च्या शासन ननणययान्र्वये डॉ.र्वेंक्ेशर्वरलू, 
कुलगुरू, र्वसींतरार्व नाईक मराठर्वाडा कृवष वर्वद्यापीठ, परभणी याींचे 
अध्यक्षतेखाली सममती नेमण्यात आली होती. सदर सममतीने हदनाींक २९/१२/२०१५ 
च्या पत्रान्र्वये आपला अहर्वाल शासनास सादर केला आहे. 
    सदरच्या अहर्वालार्वर यथोधचत काययर्वाही शासनस्तरार्वर सुरू आहे. 

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

पुण्यातील िाघोली येथील दयु्यम तनबांधि िायाचलयात द्तनोंदिीसाठी  
मोठ्या प्रमािात फी आिारत असल्याबाबत 

(७) *  १५८५२   अॅड.र्यदेि गायििाड, श्री.हेमांत टिले, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.आनांद ठािूर, श्री.किरि पािसिर, श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्रीमती विद्या 
चव्हाि, श्री.रामराि िडिुते, श्री.प्रिाश गर्मभये :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुण्यातील र्वाघोली येथील दयु्यम ननबींिक कायायलयात दस्तनोंदणीसाठा 
मोठ्या प्रमाणात फी आकारत असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये र्वा 
त्यादरम्यान ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले र्व तद्नुसार दस्त नोंदणीसाठा 
नागरीकाींची लू् होर्वू नये म्हणनू शासनाने कोणती काययर्वाही केली र्वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथराि खडसे : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रशन उद्् ार्वत नाही. 
(३) प्रशन उद्् ार्वत नाही. 
(४) प्रशन उद्् ार्वत नाही. 

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

राज्यातील मराठी माध्यमाच्या विनाअनदुातनत ि अनुदातनत  
सिच शाळाांना तनिासी दराने िीर् पुरिठा िरण्याबाबत 

(८) *  १५९४८   श्री.विक्रम िाळे, श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचिी, 
श्री.दत्तात्रय सािांत, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.सततश चव्हाि, डॉ.अपूिच हहरे :  ताराांकित 
प्रश्न क्रमाांि १२४६३ ला हदनाांि ११ डडसेंबर, २०१५ रोर्ी हदलेल्या उत्तराच्या 
सांदभाचत:    सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर वर्वद्यतु ननयामक आयोगाच्या हदनाींक २६ िनू, २०१५ च्या 
आदेशानुसार राज्यातील शासकीय शैक्षणणक सींस्थाींसाठा र्वीि दराकररता 
सार्वयिननक सेर्वा र्वगयर्वारी अींतगयत स्र्वतींत्र उपर्वगयर्वारी लागू करण्यात आली आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मा.उच्च न्यायालय, मुींबई प्रवर्वष् याधचका क्रमाींक ८२७०/२०१३ ची 
सुनार्वणी करताींना हदलेल्या आदेशात सार्वयिननक मुींबई वर्वशर्वस्त कायदा – १९५० 
अन्र्वये िमायदाय आयुक्त याींचेकड े नोंदणीकृत सींस्था सींचमलत अनदुाननत र्व 
वर्वनाअनदुाननत शाळा-महावर्वद्यालये शकै्षणणक सींस्था तसेच प्रमशक्षण सींस्थाींना 
यापढेु र्वीि  बलात आकारले िाणारे र्वीि शुल्क (Electrcity Duty) आकारले 
िाऊ नये र्व सर्वय शाळा-महावर्वद्यालयाींना सर्वलतीत र्वीि पुरर्वठा करण्याींत यार्वा, 
असे मा.न्यायालयाने सुधचत केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यात शैक्षणणक कायायत योगदान देणाऱया र्व मुींबई सार्वयिननक 
वर्वशर्वस्त र्व्यर्वस्था कायदा-१९५० अींतगयत नोंदणीकृत सींस्था सींचमलत सर्वयच 
शैक्षणणक शाखा-उपशाखाींना सर्वलतीचे दराने र्वीिपुरर्वठा करण्याबाबत शासनाने 
कोणती काययर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) असल्यास, राज्यातील शासकीय शकै्षणणक सींस्थाींसाठा र्वीि दराकररता 
सार्वयिननक सेर्वा र्वगयर्वारी अींतगयत स्र्वतींत्र उपर्वगयर्वारी लागू केले पशचातही शाळा-
महावर्वद्यालयाींना र्वीि दरात वर्वशषे सर्वलतीचा लाभ होत नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(५) असल्यास, मा.उच्च न्यायालयाचा ननणयय र्व सर्वय शाळा-महावर्वद्यालयाींना थे् 
ननर्वासी दराने र्वीि  बलाची आकारणी करार्वी अशी मागणी शासनाकड ेकरण्यात 
येत असल्याने उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती काययर्वाही केली र्वा करण्यात येत 
आहे, 
(६) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे. 
(२) र्व (३) मा.उच्च न्यायालय याींचे आदेशानुसार मशक्षण सींस्थाींना मुींबई र्वीि 
शुल्क अधिननयम १९५८ याींच्या कलम ३ (iii a) नुसार वर्वद्यतु शुल्कापासून सु् 
ममळण्यासाठा पनुशच: िमायदाय आयुक्ताींकड ेनोंदणी करण्याची गरि नाही. मात्र 
सदर आदेशात सर्वय शाळा, महावर्वद्यालयाींना सर्वलतीच्या दराने र्वीि पुरर्वठा 
करण्यात यार्वा असे कुठेही नमूद करण्यात आलेले नाही. 
(४) हे खरे नाही. 
(५) र्व (६) प्रशन उद्् ार्वत नाही. 

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

 

राज्यातील आरटीओ िायाचलयात पीयूसी मशीन िापराविना पडून असल्याबाबत 

(९) *  १५१७८   श्रीमती शोभाताई फडििीस :   सन्माननीय पररिहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील आर.्ी.ओ. कायायलयात सन २००० ते २०१५ या कालार्विीत 
अर्विड र्वाहन सक्षम आहेत का याची तपासणी करुन कायायलयाकडून कफ्नेस 
प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठा १२० पीयूसी मशीन पुरर्वठा करण्यात आले असता 
सदर पीयूसी मशीन र्वापरावर्वना तशीच पडून असल्याचे हदनाींक ३ नोर्व्हेंबर, २०१५ 
रोिी र्वा त्यासुमारास ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर पीयूसी मशीन आर्ीओ कायायलयास उपलब्ि करुन देऊनही 
त्याींचे र्वापर न होण्याची कारणे कोणती आहेत, 
(३) असल्यास, सदर मशीन खरेदीसाठा झालेला खचय र्वाया गेल्याने त्याबाबत 
सींबींधित दोषीींर्वर कारर्वाई करण्यात येणार आहे काय ? 
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श्री. हदिािर रािते : (१) र्व (२) नाही. 
     सन २००० ते २०१५ पयांत कें द्र शासनामाफय त १६८ गॅस ॲनालायझर र्व 
१६८ स्मोक मी्र पुरवर्वण्यात आले आहेत. सन २०१० पासून भारत स््ेि-४ ही 
र्वायु प्रदषुणाचे मानके लागू आहेत. र्वायु प्रदषुण वर्वषयक सुिारीत मानकाींनरुुप 
पूर्वी पुरवर्वलेल्या मशीन्स कालबाहय झालेल्या आहेत. 
     मे. मॅना्ेक इलेक्रॉननक प्रा.मल. याींचेकडून ५० स्मोक मी्र र्वा मे. इींडस 
प्रा.मल. याींचेकडून ५० गॅस ॲनालायझर कें द्र शासनाच्या अनदुानातून प्राप्त झाले. 
सदर यींत्राचे राज्यातील ५० पररर्वहन कायायलयाींना प्रत्येकी १ स्मोक मी्र र्व १ 
गॅस ॲनालायझर असे र्वा्प करण्यात आले आहे. सदर मशीन्स पररर्वहन 
कायायलयाींना माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये पुरवर्वण्यात आल्या आहेत. उत्पादक 
कीं पनीच्या तज्ञाकडून सदर मशीन्सचे कॅमलबे्रशन/ इन््ॉलेशन्स करुन यींत्र 
हाताळणीचे प्रात्यक्षक्षक अद्यापी देण्यात आले नाही. सींबींिीत कीं पनीच्या तज्ञ 
र्व्यक्तीींकडून सदर मशीनचे इन्स््ॉलेशन्स करुन यींत्र हाताळणीचे प्रात्यक्षक्षक 
हदल्यानींतर सदर मशीन्सचा र्वापर र्वायु प्रदषुण वर्वषयक तपासणीसाठा करण्यात येईल. 
(३) प्रशन उद्् ार्वत नाही. 

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

महावितरि तफे राज्यातील शेतिऱयाांना पुरिाियाच्या  
“सौर िृषी पांप” खरेदी प्रकक्रयेबाबत 

(१०) *  १५२२४   श्री.धनांर्य मुांड,े श्री.सुतनल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.र्गन्द्नाथ मशांदे, श्री.प्रिाश गर्मभये, श्री.रामराि िडिुते, 
श्री.सांहदप बार्ोररया, श्री.आनांद ठािूर, श्री.किरि पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील :   
सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्याच्या मा.मुख्यमींत्रयाींनी ५ र्वषायत ५ लाख सौरऊिेर्वरील कृषीपींप    
शेतक-याींना पुरवर्वण्याचा महात्र्वाकाींक्षी िाहहर केला र्व प्रायोधगक तत्त्र्वार्वर सुमारे 
१० हिार कृषी पींपाची ननवर्वदा प्रकक्रया माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये र्वा त्यादरम्यान 
पार पडली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, शासनाच्या सौरपींप र्वा्पाच्या महत्र्वाकाींक्षी योिनेसाठा ३ र्व ५ 
अशर्वशक्तीसह वर्ववर्वि क्षमतेच्या सौरपींपाची खरेदी केली िाणार असून सुमारे 
साडतेीन ते साडपेाच लाख रुपयाींपयांत ककीं मत असलेले रे्वगरे्वगळ्या क्षमतेचे 
सौरकृषी पींप खरेदी करण्यात येत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, गुिरात राज्याने माहे िुलै, २०१५ मध्ये सौरकृषी पींपासाठा ५ 
अशर्वशक्तीचा पींप सुमारे साडतेीन लाख रुपयाींना खरेदी करण्यात आले असून 
राज्य शासनामाफय त खरेदी करण्यात येणाऱया १० हिार सौरपींपासाठा प्रती पींप 
साडचेार लाख मोित असल्यामुळे गुिरातपेक्षा राज्याकडून प्रत्येक पींपामागे 
ककमान लाखभर रुपये िादा मोिारे्व लागणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर ननवर्वदेत अींनतम करण्यात आलेले दर हे इतर राज्याींच्या 
(गुिरात, आींध्र प्रदेश, तेलींगणा) तुलनेत सुमारे हदड ते दोन लक्ष रुपयाींनी अधिक 
असल्याचे ननदशयनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) आपल्या राज्यात प्रनत सौरपींप एक ते दीड लाख रुपये िादा दराने खरेदी 
करण्याची कारणे काय आहेत, 
(६) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी करून कोणती काययर्वाही केली र्वा 
करण्यात येत आहे, 
(७) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे अींशत: खरे आहे, या योिनेअींतगयत ३ र्व ५ अशर्वशक्तीचे डीसी र्व ३, 
५ र्व ७.५ अशर्वशक्तीचे एसी सौरकृषीपींप खरेदी केले िाणार असून त्याची मूळ 
ननिायररत ककीं मत ३.२४ ते ७.२० लाख रुपयाींपयांत आहे. 
(३) होय, हे अींशत: खरे आहे, गुिरात राज्याने माहे िलेु, २०१५ मध्ये सौरकृषी 
पींपासाठा ५ अशर्वशक्तीचा पींप हा ३,९८,०००/- इतक्या रुपयाींना खरेदी करण्यात 
आले असून राज्य शासनामाफय त खरेदी करण्यात येणाऱया पींपापैकी ५ अशर्वशक्ती 
पींपासाठा सर्वायत कमी अींनतम प्राप् त झालेले दर रु. ५,०१,२००/- इतका आहे. 
त्यानुसार ५ अशर्वशक्ती पींपामागे रु. १,०३,२००/- इतका फरक आहे. 
सद्य:जस्थतीत एकही सौर कृषीपींप खरेदी केलेला नाही. 
(४) होय, हे अींशत: खरे आहे. गुिरात राज्याच्या सौर कृषीपींप दराींच्या तुलनेत 
महाराषर राज्याच्या सौर कृषीपींप ननवर्वदेमिील सर्वायत कमी अींनतम प्राप्त झालेले 
दरानुसार ३ अशर्वशक्ती एसी पींपामध्ये रु. ४४,०००/- र्व ५ अशर्वशक्ती एसी 
पींपामागे १,०३,२००/- इतका फरक आहे. तसेच, आींध्रप्रदेश राज्याच्या तुलनेत ३ 
अशर्वशक्ती एसी पींपामध्ये रु. (१२,३७०/-) र्व ३ अशर्वशक्ती डीसी पींपामध्ये रु. 
३,७००/- तसेच, ५ अशर्वशक्ती एसी पींपामध्ये रु. ७२,२००/- र्व ५ अशर्वशक्ती डीसी 
पींपामध्ये रु. ३१,२००/- इतका फरक आहे. 
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(५) ननवर्वदेमध्ये का्ेकोर गुणर्वत्ता र्व काययक्षमता तपासणी देयकाच्या 
रकमेसींदभीच्या अ्ी, ररमो् मोनन्रीींग यींत्रणा आणण सौर पॅलन र्वॉरीं्ीसाठा 
घेण्यात येणारी परफॉमयन्स बकॅ गॅरें्ी या गोष्ीींचा प्रामुख्याने अींतभायर्व असल्याने 
सौर कृषीपींपाची गुणर्वत्ता काययक्षमता र्व कायायचा कालार्विी यामध्ये र्वाढीची 
शाशर्वती हदसून येते र्व यामुळे, महाराषर राज्याच्या सौरकृषीपींप ननवर्वदेमध्ये प्राप्त 
झालेल्या दराींमध्ये फरक हदसून येतो. 
(६) गुिरात राज्यातील सौरकृषीपींप प्रकल्प, ई-ननवर्वदा प्रकक्रया, प्राप्त दर याींतील 
फरक र्व त्याींची कारणमीमाींसा याींचा तुलनात्मक अ्यास करण्यासाठा 
महाराषरातील अधिकाऱयाींनी गुिरात राज्याचा दौरा करुन त्याचा सवर्वस्तर 
अहर्वाल महाराषर शासनास सादर केला आहे. सदर अहर्वालानुसार, या 
ननवर्वदेमध्ये असलेल्या का्ेकोर गुणर्वत्ता र्व काययक्षमता तपासणी, देयकाच्या 
रकमेसींदभीच्या अ्ी, ररमो् मोनन्रीींग यींत्रणा आणण सौर पॅलन र्वॉरीं्ीसाठा 
घेण्यात येणारी परफॉमयन्स बकॅ गॅरें्ी या गोष्ीींचा प्रामुख्याने अींतभायर्व असल्याने 
सौर कृषीपींपाची गुणर्वत्ता काययक्षमता र्व कायायचा कालार्विी या मध्ये र्वाढीची 
शाशर्वती हदसून येते र्व यामुळे महाराषर राज्याच्या सौरकृषीपींप ननवर्वदेमध्ये प्राप्त 
झालेल्या दराींमध्ये फरक हदसून येतो. 
(७) प्रशन उद्् ार्वत नाही. 

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

साांगली जर्ल््यातील प्रलांबबत िीर् र्ोडण्या देण्याबाबत 

(११) *  १६१९२   प्रा.र्ोगेन्द्द्र ििाड े:   सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) साींगली जिल््यात मागणीपेक्षा दपु्प् र्वीिननमीती होत आहे, दर महहन्यात 
सुमारे ६०० मेगार्वॅ्  र्वीिेची मागणी असताना वर्ववर्वि स्त्रोताींपासून १२५३ मेगार्वॅ्  
वर्विेची  ननममयती होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सींपूणय जिल््यात २६ हिार र्वीि िोडण्याींची प्रकरणे प्रलीं बत 
असल्याची बाब ननदशयनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, २६ हिार र्वीि िोडण्याींची प्रकरणे प्रलीं बत असण्याची कारणे 
कोणती, त्यार्वर शासनाने कोणती काययर्वाही केली आहे, स्थाननक अिीक्षक 
अमभयींता, साींगली याींनी याबाबतचा अहर्वाल शासनास सादर केला आहे काय, 
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(४) असल्यास, र्वीि पुरवर्वण्यासाठा आर्वशयक असणाऱया पायाभूत सुवर्विा ननमायण 
करण्यासाठा १६७ को्ीींचा आराखडा शासनास सादर केला आहे काय, त्याबाबत 
शासनाने सदर आराखडयास मींिूरी हदली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे, चौकशीत काय 
आढळून आले. 
(६) असल्यास, चौकशीच्या अनषुींगाने प्रलीं बत २६ हिार र्वीि िोडण्या 
देण्याबाबत शासनाने कोणती काययर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(७) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     साींगली जिल््याची दरमहा सुमारे ४५० मेगार्वॅ्  इतकी र्वीिेची मागणी 
आहे. तसेच साींगली जिल््यातील एकूण अपारींपारीक ऊिाय स्त्रोताींपासून सरासरी 
मामसक २८३.१० मेगार्वॅ्  इतकी र्वीि ननममयती होत आहे. 
(२) हे खरे आहे. हद. १५.०२.२०१६ अखेर घरगुती, र्वाणणजज्यक, औद्योधगक, कृषी 
र्वगयर्वारीतील प्रलीं बत र्वीि िोडण्याची सींख्या २१,१०५ इतकी आहे. 
(३) पायाभूत आराखडा-२ योिनेतनू प्रलीं बत असलेल्या र्वीि िोडण्या देण्याचे 
काम सध्या चालू आहे. 
(४), (५) र्व (६) प्रशन उद्् ार्वत नाही. 
(७) प्रशन उद्् ार्वत नाही. 

----------------- 
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आचरा गाि (जर्.मसांधदुगुच) येथील देि्थान इनाम  
र्ममनी भोगिटादाराांच्या नािे िरण्याबाबत 

 

 (१२) *  १४८५४   श्री.किरि पािसिर, श्री.धनांर्य मुांड,े श्री.सुतनल तटिरे, 
श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.हररमसांग राठोड, श्री.सांर्य दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई 
र्गताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, डॉ.सुधीर ताांबे :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) आचरा गार्व (जि.मसींिदुगुय) येथील देर्वस्थान इनाम िममनी भोगर्व्ादाराींच्या 
नारे्व र्व्हार्व्यात या मागणीसाठा आचरा ग्रामस्थानी गेल्या अनेक र्वषायपासून 
शासनाकड े तसेच जिल्हाधिकारी, मसींिुदगुय याींच्याकड े पाठपुरार्वा करीत आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, देर्वस्थान इनाम िममनी भोगर्व्ादाराींच्या नारे्व करण्याबाबत योग्य 
काययर्वाही न झाल्यास रास्ता रोको आींदोलन छेडण्याचा इशारा ग्रामस्थाींनी 
तहमसलदार, कुडाळ र्व जिल्हाधिकारी, मसींिदुगुय याींना लेखी ननरे्वदनाद्र्वारे हदला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीनुसार शासनाने कोणती काययर्वाही केली र्वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) र्व (२) सरपींच, ग्रामपींचायत आचरा याींनी हदनाींक 
२६.११.२०१४ रोिी उपवर्वभागीय अधिकारी कुडाळ याींचेकड ेननरे्वदन हदलेले आहे. 
(३) र्व (४) सदर वर्वषयाबाबत जिल्हाधिकारी, मसींिदुगुय याींनी हदनाींक ४.१२.२०१५ 
रोिीच्या पत्रान्र्वये शासनाकड ेअहर्वाल सादर केला असून त्यानषुींगाने अहर्वालाची 
छाननी करुन ननयमानुसार पढुील काययर्वाही करण्यात येत आहे. 
(५) प्रशन उद्् ार्वत नाही. 
 

----------------- 
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राज्यातील शेतिऱयाांना सोळा तास िीर् पुरिठा उपलब्ध िरून देण्याबाबत 

(१३) *  १५२८२   श्री.शरद रिवपसे, श्री.सांर्य दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई 
र्गताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्रीमती हदप्ती चिधरी :   सन्माननीय 
ऊर्ाच मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील शतेकऱयाींना सध्या आठ तास र्वीि उपलब्ि करण्याचे ननयोिन 
असून ते र्वाढर्वनू सोळा तास करण्याचा प्रस्तार्व शासनाच्या वर्वचारािीन आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत ननणयय घेण्यात आला आहे काय, ननणययाचे स्र्वरुप काय 
आहे र्व तद्नसुार पढेु कोणती काययर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(३) अद्याप, ननणयय घेण्यात आला नसल्यास वर्वचारािीन असलेल्या प्रस्तार्वाचे 
स्र्वरुप काय आहे र्व त्यार्वर ननणयय घेण्यासाठा अिनू ककती कालार्विी लागणे 
अपेक्षक्षत आहे ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे नाही. 
     राज्यातील शतेी मसींचनासाठा देण्यात येणाऱया र्वीि उपलब्ितेबाबत हद. 
२८.०३.२०११ रोिी तत्कालीन मा. मुख्यमींत्रयाींच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित 
करण्यात आली होती. सदर बैठकीस तत्कालीन मा. उप मुख्यमींत्री, प्रिान सधचर्व 
(ऊिाय), महाराषर र्वीि ननयामक आयोग र्व महावर्वतरणचे अधिकारी तसेच, ग्राहक 
प्रनतननिी हिर होते. पाण्याचे योग्य ते ननयोिन करण्यासाठा तसेच कृषी 
पींपासाठा आर्वशयक असलेला वर्वद्यतु पुरर्वठा लक्षात घेर्वनु पढुीलप्रमाणे काययर्वाही 
करण्याचे ठरले. 
१) कृषी ग्राहकाींना दररोि आठ तास ३ फेि र्वीिेची उपलब्िता चक्राकार 
पध्दतीने देण्यात यार्वी. 
२) ज्या रे्वळी र्वीिेची उपलब्िता िास्त असले तेर्व्हा कृषी ग्राहकाींना रात्रीच्या 
काळात १० तास र्व हदर्वसा ८ तास र्वीिेची ३ फेि उपलब्िता चक्राकार पध्दतीने 
देण्यात यारे्व. त्यानुसार काययर्वाही सुरु आहे. 
    तसेच, महाराषर वर्वद्यतु ननयामक आयोगाच्या आदेशानुसार राज्यातील कृषी 
र्वाहहनीर्वरील कृषी ग्राहकाींना रात्रीच्या काळात १० तास र्व हदर्वसा ८ तास ३ फेि 
उपलब्िता चक्राकार पध्दतीने देण्यात येत आहे. हदर्वसा र्व रात्री देण् यात येणारी 
र्वीिेची उपलब्िता स्थाननक कृषी ग्राहकाींच्या सोईनसुार आठर्वडयातून दोन रे्वळेस 
ककीं र्वा प्रत्येक आठर्वडयास चक्राकार पध्दतीने देण्यात येते. 
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(२) प्रशन उद्् ार्वत नाही. 
(३) प्रशन उद्् ार्वत नाही. 

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

राज्यातील शेतिऱयाांना आधतुनि शेती ि प्रगत तांत्र ज्ञानाचे प्रमशक्षि देण्याबाबत 
(१४) *  १६१४८   श्री.प्रिाश गर्मभये, श्री.रामराि िडिुते, श्री.सांहदप बार्ोररया, 
श्रीमती हदप्ती चिधरी, श्री.सांर्य दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई र्गताप, 
श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्रीमती विद्या चव्हाि, श्री.हेमांत टिले, श्री.नरेंद्र 
पाटील, श्री.किरि पािसिर, श्री.धनांर्य मुांड,े श्री.सुतनल तटिरे, श्री.र्यिांतराि 
र्ाधि :   सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील शेतकऱयाींना आिनुनक शेती र्व प्रगत तींत्र ज्ञानाचे प्रमशक्षण 
देण्यासाठा १० र्वषायपरू्वी सन २००५ मध्ये  “आत्मा” ही योिना सुरु केली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या योिनेसाठा कें द्र शासनाच्या ९० ्क्के र्व राज्य शासनाचा १० 
्क्के ननिी या प्रमाणात अनदुान उपलब्ि करुन हदले िात होते, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कें द्र शासनाने अनुदान न हदल्यामुळे “आत्मा “ चे कामकाि बींद 
होण्याच्या मागायर्वर आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, आत्मा या सींस्थेकडून केले िाणारे कायय वर्वचारात घेता सींस्थेला 
भरीर्व स्र्वरुपात अनदुान उपलब्ि करुन देण्याचेदृष्ीने शासनाने कोणती काययर्वाही 
केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) होय. 
(२) र्व (३) सन २०१४-१५ पयांत आत्मा योिनेसाठा कें द्र र्व राज्य हहशयाचे प्रमाण 
९०:१० असे होते. सन २०१५-१६ पासून सदरचे प्रमाण कें द्र शासनाने कें द्र र्व राज्य 
६०:४० असे केले आहे. त्यामुळे राज्यार्वरील आधथयक भार पूर्वीच्या तुलनेत ३० 
्क्केने र्वाढला आहे. सदर योिनेसाठा कें द्राकडून रु. १२१२.७१ लक्ष र्व प्रिानमींत्री 
कृषी मसींचन योिना (आत्मा घ्क) अींतगयत रु. २९६.२३ लक्ष इतके अनदुान 
प्राप्त झालेले आहे. त्यास अनरुुप राज्य हहशयाची रक्कम जिल्हा ननयोिन 
सममतीमाफय त वर्वतरीत करण्यात आली आहे. त्यामुळे “आत्मा” चे कामकाि बींद 
होण्याच्या मागायर्वर आहे, ही बाब खरी नाही. 
(४) र्व (५) प्रशन उद्् ार्वत नाही. 

------------------------------- 
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िसई (जर्.पालघर) येथे दारुची होत असलेली  
तनममचती ि त्िरी बांद िरण्याबाबत 

(१५) *  १५६८०   श्रीमती विद्या चव्हाि, श्री.हेमांत टिले, श्री.सुतनल तटिरे, 
श्री.खिार्ा बेग, श्री.प्रिाश गर्मभये, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.अतनल भोसले, श्री.किरि 
पािसिर, श्री.रामराि िडिुते, श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय राज् य उत् पादन 
शुल् ि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) र्वसई (जि.पालघर) येथे दारुची ननममयती र्व बेकायदा होत असलेली तस्करी 
याबाबत पोमलसाींनी माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये र्वा त्या दरम्यान ड्रोन िाड ्ाकली, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर िाडीत काय आढळून आले र्व तद्नुसार दारू ननममयती 
करणाऱयाींर्वर र्व दारुची तस्करी करणाऱयाींर्वर शासनाने कोणती कारर्वाई केली र्वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, र्वसई येथे दारूची होत असलेली ननममयती र्व तस्करी बींद 
करण्याबाबत शासनाने कोणती काययर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) होय. 
(२) सदर िाडीमध्ये दोन इसम भट्टीतून गळणारी दारू एका प्लॅस््ीकच्या 
ड्रममध्ये काढून घेत असल्याचे ननदशयनास आले. फरार आरोपी तषुार पा्ील र्व 
ियेश म्हात्र े राहणार मालिीपाडा याींच्यावर्वरुध्द र्वालीर्व पोलीस ठाणे याींच्याकड े
गुन्हा रजि. क्र.III ३०/२०१५ मुींबई प्रोर्व्हीबीशन कायदा कलम ६५ (फ), ६६ (१) ब 
प्रमाणे हद. २९/१२/२०१५ अन्र्वये नोंद असून सदरचा गुन्हा पोलीस तपासार्वर आहे. 
(३) पोलीस ननरीक्षक, र्वालीर्व पोलीस ठाणे याींनी अर्विै दारुची ननममयती र्व तस्करी 
करणारे इसमाींवर्वरुध्द दारुबींदी कायद्यान्र्वये गुन्हे दाखल करुन त्याींच्यावर्वरुध्द 
प्रनतबींिात्मक कारर्वाई म्हणनू मुींबई प्रोर्व्हीबीशन कायदा कलम ९३ प्रमाणे १६ 
प्रस्तार्व र्व ४ इसमाींवर्वरुध्द एम.पी.डी.ए अन्र्वये प्रस्तार्व मा.जिल्हाधिकारी 
याींच्याकड ेमींिूरीसाठा पाठवर्वले आहेत. राज्य उत्पादन शुल्क, ठाणे वर्वभागाने माहे 
डडसेंबर, २०१५ ते २२ फेब्ररु्वारी, २०१६ या कालार्विीत अर्वैि दारु िींद्याींवर्वरोिात 
एकूण ६८ गुन्हे नोंदवर्वले असून त्यात ३५ र्वारस, ३३ बेर्वारस र्व ३६ आरोपीींना 
अ्क करुन रु.२२,६८,५५२/- ककीं मतीचा मुद्देमाल िप्त केला आहे. 
(४) प्रश न उद्् ार्वत नाही. 

---------------------- 
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पुना क्लब ली. पुिे चे नतुनीिरि िरण्याबाबत 

(१६) *  १६१६२   श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुना क्लब ली. पुणे या िागेर्वरील भाड ेकरार हा २०१२-२०१३ रोिी सींपलेला 
आहे र्व तो आिपयांत नतुनीकरण झालेला नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जिल्हाधिकारी, पुणे याींनी मागील २ र्वषाांचे प्रतीर्वषी रूपये १०० 
को्ी पेक्षा िास्त भाड्याच्या रक्कमेची मागणी केलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) पुना क्लबची आिीर्वन सभासद फी २० ते ३० लाख रूपये इतकी असताना 
शासकीय अधिकाऱयाींना केर्वळ काही हिार रूपयाींमध्ये प्रती र्वषी ५ अधिकारी 
याप्रमाणे आिीर्वन सभासदत्र्व देण्यात येते, हे ही खरे आहे काय, 
(४) प्रती र्वषी ५ अधिकाऱयाींना आिीर्वन सभासदाऐर्विी प्रतीर्वषी १५ सभासद 
घेण्याची अ् ्ाकून पनुा क्लबची हिारो को्ी रुपयाींची मध्यर्वती हठकाणी 
असलेली िागा कुठलेही सार्वयिननक हहत न िपता नुतनीकरणाचा प्रस्तार्व 
शासनाने पुना क्लबला हदलेला आहे काय, 
(५) असल्यास, पुना क्लब ली. ची सींपूणय िागा ही महाराषर शासनाच्या 
मालकीची असून त्याचे नुतनीकरण करताना शासनाने तेथे सर्वयसामान्य 
नागरीकाींना र्व लोकप्रनतननिीींना प्ररे्वश देण्याची र्व क्लबच्या सुवर्विा उपभोगण्याची 
अ् ्ाकणार आहे काय, 
(६) असल्यास, मागील करारातील बऱयाचशा अ्ीचे उल्लघींन पनुा क्लबने 
केल्याने शासनाची शेकडो को्ी रुपयाींचे िे नकुसान झालेले आहे ते झालेले 
नुकसान र्वसूल करून सदर िागा शासनाच्या ताब्यात घेण्याबाबत शासनाने 
कोणती काययर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे,  
(७) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) पुना क्लब मल.याींना परू्वी भाडपेट्याने हदलेल्या 
बींडगाडयन रोड येथील शासकीय िममनीचा भाडपेट्टा सन २०१३ मध्ये र्व मौिे 
येरर्वाडा येथील शासकीय िममनीचा भाडपेट्टा सन २००७ मध्ये सींपलेला आहे. 
सदर दोन्ही िममनीच्या भाडपेट्यास शासन ज्ञापन हदनाींक ३०/११/२०११ र्व  
हदनाींक १२/७/२०१३ अन्र्वये ३१/७/२०३७ पयांत काही अ्ी/शतीर्वर मुदतर्वाढ देण्यात 
आली आहे. सदर शासन ज्ञापनामिील ननदेशानसुार भाडपेट्टा नूतनीकरण 
करण्याची काययर्वाही जिल्हाधिकारी कायायलयाकडून सुरु आहे. 
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(२) जिल्हाधिकारी कायायलयाने हदनाींक ४/११/२०१५ च्या पत्रान्र्वये वर्वषयाींककत 
िमीन भाड ेकरारावर्वना सदर सींस्थेच्या ताब्यात राहहल्याने सन २०१३-१४ र्व सन 
२०१४-१५ या दोन र्वषायच्या बािारमुल्याच्या रक्कमेच्या प्राईम लेंडीग दरानुसार 
१०% प्रमाणे होणारी रक्कम रु. २३४,७९,८१,८१८/- भाड ेरक्कमेपो्ी शासन िमा 
करण्याबाबत पनुा क्लब मल.याींना कळवर्वले आहे. 
(३) हद. ३०/११/२०११ र्व हद. १२/०७/२०१३ रोिीच्या शासन ज्ञापनाींमध्ये 
जिल्हाधिकारी पुणे हे मशफारस करतील अशा ककमान १५ अधिकाऱयाींना प्रनतर्वषी 
सींस्थेचे कायमस्र्वरुपी सदस्यत्र्व देणे पुना क्लबर्वर बींिनकारक असल्याबाबतची 
अ् वर्वहहत केली आहे. मात्र सदस्यत्र्व फी बाबतचा ननणयय पनुा क्लब मल. 
याींच्या सर्वयसािारण सभेत घेण्यात येतो. 
(४) पनुा क्लब मल. याींना पूर्वी भाडपेट्टयाने हदलेल्या शासकीय िममनीच्या 
भाडपेट्टयास शासन ज्ञापन हद. ३०/११/२०११ र्व १२/०७/२०१३ अन्र्वये सन २०३७ 
पयांत मुदतर्वाढ देण्यात आली आहे. सदर बाब महाराषर िमीन महसूल सींहहता, 
१९६६ च्या कलम ४० च्या अनुषींगाने शासनाच्या अधिकारीतेत आहे. 
(५) वर्वषयाींककत िममनीच्या भाडपेट्टयास र्वरीलप्रमाणे सन २०३७ पयांत मुदतर्वाढ 
देण्यात आली असून त्यामध्ये अशी अ् समावर्वष् नाही. 
(६) पनुा क्लब मल. याींनी भाडकेरारतील अ्ी/शतीच्या केलेल्या उल्लींघनाबाबत 
जिल्हाधिकारी, पुणे याींनी रु.२,५३,३९,५२४/- इतकी दींडात्मक रक्कम शासनिमा 
करणेबाबतचा आदेश पारीत केला असून त्यानुसार पनुा क्लब मल. याींनी दींडात्मक 
रक्कम शासन िमा केली आहे. 
(७) प्रश न उद्् ार्वत नाही. 
 

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

शेति-याांना खलु्या बार्ारातनू विविध तनविष्ट्ठा ममळण्याबाबत 
(१७) *  १५१३८   श्री.गोवपकिशन बार्ोरीया :   सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर कृषी उद्योग वर्वकास महामींडळ मयायहदत र्व मे.बािोररया महहद्रा 
अ ॅण्ड महहद्रा रॅक््सय चे अधिकृत वर्वके्रते याींच्या ककीं मतीतील फरकार्वरुन शेतक-
याींना खलु्या बािारातनू वर्ववर्वि ननवर्वषठा ममळण्याबाबत शासन वर्वचारािीन आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सन २०१४-२०१५ ते २०१५-२०१६ या कालार्विीकरीता महहद्रा अ ॅण्ड 
महहद्रा रॅक््र चे मोठे र्व र्वाढलेले दरपत्रक शासनाने मान्य केलेले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
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(३) असल्यास, शासन मान्य असताींनाही मोठया फरकाने कमी दरामध्ये रक््र 
पुरवर्वण्यास र्व सुवर्विा देण्यास अधिकृत वर्वके्रते तयार होतात, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, यामुळे शेतक-याींची अप्रत्यक्षपणे फसर्वणकू होत असल्यामुळे 
शेतक-याींनी जिल्हा अिीक्षक कृषी अधिकारी, अकोला (तत्कामलन) याींना ननरे्वदन 
हदले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(६) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले र्व तद्नसुार शतेक-याींना न्याय 
देण्याच्यादृष्ीने शासनाने कोणती काययर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(७) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) महहींद्रा अँड महहींद्रा रॅक््रच्या दरातील फरकाबाबत कोणतेही ननरे्वदन जिल्हा 
अधिक्षक कृवष अधिकारी, अकोला याींना प्राप्त झालेले नाही. 
(५) प्रशन उद्् ार्वत  नाही. 
(६) प्रशन उद्् ार्वत  नाही. 
(७) प्रशन उद्् ार्वत  नाही. 

 
----------------- 
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आहदिासीांच्या नािािर असलेला भूखांड खार्गी वििासिाला  
देिाऱया अधधिाऱयाांिर िारिाई िरण्याबाबत 

(१८) *  १५७१७   श्री.सांहदप बार्ोररया, श्रीमती विद्या चव्हाि, श्री.अतनल 
भोसले, श्री.विक्रम िाळे, अडॅ.र्यदेि गायििाड, श्री.सुतनल तटिरे, श्री.खिार्ा 
बेग, श्री.रामराि िडिुते, श्री.अशोि उफच  भाई र्गताप, श्री.सांर्य दत्त, 
श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.धनांर्य मुांड,े श्री.हेमांत टिले, 
श्री.किरि पािसिर, श्री.र्यिांतराि र्ाधि, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.अमरमसांह 
पांडडत :   सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मालाड, मुींबई पजशचमेकडील मलककीं ग रोड पररसरातील भुमी क्लामसक या 
खािगी वर्वकासकाच्या गहृ प्रकल्पाचा मुळ भूखींड हा आहदर्वासीींच्या नार्वार्वर 
असतानासुध्दा महाराषर िमीन महसूल सींहहता १९६६ मिील तरतदूीनुसार 
सदरची ममळकत शासन िमा करणेबाबत जिल्हाधिकारी मुींबई, उपनगर याींनी हद. 
१३/०४/२०१५ रोिी आदेश पाररत केले होते, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, असे आदेश पाररत केलेले असतानासुध्दा मुळ भूखींड 
वर्वकासकाच्या नारे्व केल्यामुळे मा.महसूल मींत्रयाींनी हदनाींक ०८ ऑगस््, २०१५ 
रोिी र्वा त्या सुमारास दोषी अधिकाऱयाींर्वर िबाबदारी ननजशचत करण्याचे आदेश 
हदले होते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, हदनाींक ०९ िुलै, २०१५ रोिी र्वा त्या सुमारास शासनाने 
जिल्हाधिकारी, मुींबई उपनगर याींना त्र्वरीत अहर्वाल सादर करण्यावर्वषयी सुचना 
हदल्या होत्या, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, जिल्हाधिकारी, मुींबई उपनगर याींनी चौकशी अहर्वाल शासनास 
सादर केलेला असतानाही शासनाने त्यावर्वषयी कोणतीही कारर्वाई केलेली नाही, हे 
खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(६) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले र्व तद्नसुार २५७ रहहर्वाशी 
वर्वस्थापीत होणार असून त्याींचे पनुर्वयसन करण्याबाबत तसेच, उक्त प्रकरणी दोषी 
अधिकाऱयाींवर्वरुध्द कारर्वाई करण्याबाबत शासनाने कोणती काययर्वाही केली र्वा 
करण्यात येत आहे, 
(७) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथराि खडसे : (१) मौ.मालाड, ता.बोरीर्वली येथील स.नीं.५०४ अ (पै), 
न.भू.क्र.१४०६ िी/१(पै) या ममळकतीबाबत श्री.गणपत भागल्या ताींबोळी र्व 
मे.एर्व्होरा  बल्डसय ॲण्ड डरे्व्हलपसय प्रा.मल. याींच्यामध्ये हदनाींक २९/२/१९९६ रोिी 
करार झालेला होता. सदर करार हा महाराषर िमीन महसूल सींहहता, १९६६ च्या 
कलम ३६ अ च्या पो्कलम (१) मिील तरतदुीच्या वर्वरोिात असल्याने प्रस्ततु 
प्रकरणी झालेले हस्ताींतरण अर्वैि असल्याचे जिल्हाधिकारी, मुींबई उपनगर याींनी 
हदनाींक १३/४/२०१५ रोिीच्या आदेशान्र्वये िाहीर केले आहे. 
(२), (३), (४) र्व (५) प्रशनािीन प्रकरणी शासनाची परर्वानगी नसताना आहदर्वासी 
िममनीच्या र्व्यर्वहाराची नोंद अधिकार अमभलेख्यात घेण्यात आली होती काय? 
असल्यास तशी नोंद अधिकार अमभलेख्यामध्ये घेण्यास कोण िबाबदार आहे, 
त्याींच्यार्वर िबाबदारी ननजशचत करून त्याबाबतचा अहर्वाल शासनास सादर 
करार्वा, अशा सूचना शासन पत्र, महसूल र्व र्वन वर्वभाग, हदनाींक ९/७/२०१५ 
अन्र्वये जिल्हाधिकारी, मुींबई उपनगर याींना देण्यात आल्या होत्या. 
     प्रस्ततु प्रकरणी जिल्हाधिकारी, मुींबई उपनगर याींनी हदनाींक १/१२/२०१५ 
रोिीच्या पत्रान्र्वये शासनास अहर्वाल सादर केला आहे. या अहर्वालाच्या अनषुींगाने 
अधिक माहहती जिल्हाधिकारी, मुींबई उपनगर याींच्याकडून मागवर्वण्यात आली आहे. 
(६) प्रस्ततु प्रकरणी जिल्हाधिकारी, मुींबई उपनगर याींनी २५७ सदननका िारकाींना 
सुनार्वणीची सींिी देऊन, हदनाींक १३/४/२०१५ रोिी आदेश पारीत केले आहेत. सदर 
आदेशावर्वरुध्द वर्वभागीय आयुक्त, कोकण वर्वभाग याींच्याकड े अवपल दाखल 
करण्यात आले असून सदर प्रकरण सुनार्वणीसाठा प्रलीं बत आहे. 
(७) प्रशन उद्् ार्वत  नाही. 

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

पुिे शहरामध्ये िार रजर््रेशनसाठी ्माटचिाडच देण्याबाबत 

(१९) * १५५३०   श्रीमती हदप्ती चिधरी, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद,   डॉ.सुधीर 
ताांबे, श्री.अशोि उफच  भाई र्गताप, श्री.सतेर् (बांटी) पाटील : सन्माननीय 
पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे शहरामध्ये कार रजिस्रेशनसाठा स्मा य्काडय देण्यात येत होते, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त योिना बींद करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त योिना पुर्वयर्वत सुरु करण्यात येणार आहे काय, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. हदिािर रािते : (१) र्व (२) होय, स्मा य्काडय नोंदणी प्रमाणपत्र छपाईकररता 
सेर्वा पुरर्वठादार सोबतचा करार सींपुष्ात आल्यामुळे हदनाींक २७/११/२०१४ पासून 
उक्त योिना बींद करण्यात आली आहे. 
(३) स्मा य् काडय नोंदणी प्रमाणपत्र देण्याकररता वर्वभागातफे हदनाींक ३०/६/२०१५ 
रोिी वर्वत्तीय ननवर्वदा प्रमसध्द करण्यात आली. परींत ुएका ननवर्वदाकाराने मा.उच्च 
न्यायालय, मुींबई येथे रर् वप्ीशन दाखल केल्यामुळे सदर प्रकरण 
सद्य:जस्थतीमध्ये न्यायप्रवर्वष् आहे. 
(४) प्रशन उद्् ार्वत  नाही. 

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

राज्यातील मुज्लम समार्ास आरक्षि देण्याबाबत 

(२०) *  १४९८३   अॅड.तनरांर्न डािखरे, श्री.शरद रिवपसे, श्री.अशोि उफच  भाई 
र्गताप, श्री.सांर्य दत्त, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ११७८३ ला       
हदनाांि १८ डडसेंबर, २०१५ रोर्ी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत : सन्माननीय 
अल्पसांखयाांि वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील मुजस्लम समािास आरक्षण देण्याबाबत ॲङ िनरल याींचे 
मागयदशयन घेऊन आरक्षण देण्यात येईल अशी घोषणा मा.मुख्यमींत्री महोदयाींनी 
माहे डडसेंबर, २०१४ मध्ये र्वा त्यादरम्यान केली होती, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर प्रकरण अींनतम ननणययासाठा मा.उच्च् ा न्यायालयात प्रलीं बत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अींनतम ननणययासाठा मा.उच्च न्यायालयात प्रलीं बत असलेल्या 
मुजस्लम समािास आरक्षण देण्याबाबत अींनतम ननणयय झाला आहे काय, 
(४) असल्यास, मा.उच्च न्यायालयाकडून अींनतम ननणयय होण्याचेदृष्ीने शासनाने 
कोणती काययर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) नाही. 
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(४) र्व (५) शासनाने सामान्य प्रशासन वर्वभाग, हद. ९ िुलै, २०१४ रोिीच्या 
अध्यादेशाद्र्वारे मुजस्लम समािासाठा ५% आरक्षण देण्यात आले होते. याबाबत 
मा.उच्च न्यायालयाने हद. १४/११/२०१४ रोिी अींतररम ननणयय हदला असून 
उपरोक्त अध्यादेश अजस्तत्र्वात असेपयांत शासकीय र्व अनदुाननत शैक्षणणक 
सींस्थेमध्ये प्ररे्वशासाठा र्व शासकीय सेरे्वतील भरतीसाठा हदलेले आरक्षण अबाधित 
ठेर्वण्यात आले आहे. सदर अध्यादेशाचे हदनाींक २३/१२/२०१४ पयांत कायद्यात 
रुपाींतर न झाल्याने र्व्यपगत झाला. या प्रकरणी ॲड.िनरल याींचे मागयदशयन 
घेण्यात आले. सदर प्रकरण मा.उच्च न्यायालयात अींतीम ननणययासाठा प्रलीं बत 
आहे. त्यामुळे मा. उच्च न्यायालयाचा अींनतम ननणयय झाल्यार्वर पढुील आर्वशयक 
ती काययर्वाही करणे योग्य होईल. 

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

िक्फ बोडाचच्या तनलांबबत मुखय िायचिारी अधधिाऱयाांनी 
घेतलेले तनिचय रद्द िरण्याबाबत 

(२१) *  १५०३५   श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचिी, श्री.धनांर्य मुांड,े श्री.सततश 
चव्हाि :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ५४७६ ला हदनाांि ३१ माचच, २०१५ रोर्ी 
हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत: सन्माननीय अल्पसांखयाांि वििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) र्वक्फ बोडायचे ननलीं बत मुख्य काययकारी अधिकारी श्री एन.डी.पठाण याींनी 
त्याींच्या काययकाळात घेतलेल्या ननणययाींची श्री.कृषणा भेगे याींच्या सममतीने चौकशी 
करून त्यात गैरप्रकार झाला असल्याबाबतची माहहती मा.अल्पसींख्याक मींत्री याींनी 
वर्विान पररषद सभागहृात माहे डडसेंबर, २०१४ मध्ये र्वा त्यादरम्यान हदली आहे, 
हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, दोषी पठाण याींच्यार्वर फौिदारी गुन्हे तसेच त्याींनी घेतलेले सर्वय 
ननणयय रदद करून अननयममतता झालेल्या मालमत्ता र्वक्फ बोडायच्या ताब्यात 
देण्याबाबत शासनाने कोणती काययर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, सदर मालमत्ता र्वक्फ बोडायच्या ताब्यात ककती मुदतीत देण्यात 
येणार आहे, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी वर्वहहत मुदतीत काययर्वाही न करणाऱया िबाबदार 
अधिकाऱयार्वर शासनाने कोणती कोणती कारर्वाई केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ?  
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श्री. एिनाथराि खडसे : (१) होय, 
(२) र्व (३) महाराष र राज्य र्वक्फ मींडळाचे तत्कालीन मुख्य काययकारी अधिकारी 
श्री.एन.डी.पठाण याींनी त्याींच्या काययकाळात घेतलेल्या ननणययाींची चौकशी 
करण्यासाठा ननयुक्त केलेल्या श्री.के.बी.भोगे, चौकशी सममतीने केलेल्या मशफारशीीं 
शासनाने स्र्वीकारल्या असून सदर मशफारशीच्या अनुषींगाने र्वक्फ अधिननयम, 
१९९५ मिील सींबींधित तरतदूीनुसार काययर्वाही करण्याबाबत महाराषर राज् य र्वक्फ 
मींडळास कळवर्वण्यात आले आहे. तसे तत्कालीन मुख्य काययकारी अधिकारी श्री. 
एन.डी.पठाण याींच्यावर्वरुध्द वर्वभागीय चौकशी सुरु करण्याबाबत ग्रामवर्वकास 
वर्वभागास कळवर्वण्यात आले आहे. 
(४) र्व (५) प्रशन उद्् ार्वत नाही. 

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

पुिे जर्ल्हयातील िोतिालाांची ररक्त पदे भरण्याबाबत 

(२२) *  १४७६०   श्री.अनांत गाडगीळ : सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे जिल््यात तलाठ्याींना सहाय्य करण्यासाठा नेमण्यात येणारी 
कोतर्वालाींची तब्बल १०४६ पदे ररक्त असल्याचे माहे िानेर्वारी, २०१६ मध्ये र्वा 
त्यादरम्यान ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीच्या अनषुींगाने कोतर्वालाींची ररक्त पदे भरण्याबाबत 
शासनाने कोणती काययर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२) र्व (३) पुणे जिल्हयात एकूण १४ तालुके असून 
त्यामध्ये एकुण ५८८ साझे आहेत. परु्वी सदर सिास एकुण १५८६ कोतर्वालाींची 
पदे मींिूर होती. परींतू शासनाच्या हदनाींक ०९/०९/२००८ च्या ननणययानुसार एका 
साझास एक कोतर्वाल या िोरणानुसार प्रमाणे ५८८ पदाींपकैी ५४४ कोतर्वालाींची पदे 
भरण्यात आलेली आहेत. कोतर्वालाींची ररक्त असलेली एकूण ४४ पदे भरणेची 
काययर्वाही सुरु असून, काही तालुक्यात भरती प्रक्रीया पणुय झाली आहे. तथावप, 
वर्वमशष् प्रर्वगायचे उमेदर्वार उपलब्ि न झाल्याने काही कोतर्वालाींची पदे ररक्त आहेत. 
(४) प्रशन उद्् ार्वत नाही. 

----------------- 
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खेड (जर्.रत्नाधगरी) येथे महावितरिाच्या विद्युत खाांबािर शॉटचसिीट झाल्यामुळे 
िार्,ू आांबा ि फिस या फळाांची शेिडो िलमे र्ळून नष्ट्ट झाल्याबाबत 

(२३) *  १५४६७   श्रीमती हु्नबानू खमलफे, श्री.सांर्य दत्त, श्री.मुझफ्फर हुसैन 
सय्यद, श्री.अशोि उफच  भाई र्गताप :   सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) खेड (जि.रत्नाधगरी) येथे महावर्वतरणाच्या वर्वद्यतु खाींबार्वर शॉ य्सकी् 
झाल्यामुळे आींबर्वली र्व नतळाचा मळा येथील काि,ू आींबा र्व फणस या फळाींच्या 
कलमाींना आग लागून शेकडो कलमे नष् झाल्याची घ्ना हदनाींक १५ िानेर्वारी, 
२०१६ रोिी र्वा त्यासुमारास घडली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीच्या अनषुींगाने नुकसानग्रस्त बागायतदाराींना नुकसान 
भरपाई देण्याबाबत शासनाने कोणती काययर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे नाही. 
(२) होय. 
      सदर अपघाताची चौकशी वर्वद्यतु ननरीक्षक, वर्वद्यतु ननरीक्षण वर्वभाग 
रत्नाधगरी याींनी हदनाींक १८/०१/२०१६ रोिी केली असून त्याबाबतच्या 
अहर्वालानुसार सदर हठकाणी लागलेली आग वर्वद्युत कारणाने लागली नसल्याचे 
ननदशयनास आले आहे. 
(३) सदर अपघात वर्वद्यतु कारणाने झाला नसल्याने नकुसान भरपाई देण्याबाबत 
काययर्वाही करण्यात आली नाही. 
(४) प्रशन उद्् ार्वत नाही. 

----------------- 
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पुिे शहराच्या मध्यिती भागात असलेल्या राज्य पररिहन महामांडळाच्या 
बस्थानिास पयाचयी र्ागा उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

(२४) * १५१०७   श्री.अतनल भोसले, श्री.किरि पािसिर, श्री.सांहदप बार्ोररया :  
सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर राज्य मागय पररर्वहन महामींडळ (एस.्ी.) ची तीनही बसस्थानके 
पुणे शहराच्या मध्यर्वती भागात असल्याने या बसेसमुळे शहरात मोठया प्रमाणात 
र्वाहतूक कोंडी होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ही र्वाहतकू कोंडी ्ाळण्यासाठा लाींबपल्ल्याच्या काही बसेस 
शहराच्या मध्यर्वती भागात न येता त्याींना पयाययी िागा उपलब्ि करुन 
देण्याबाबत पररर्वहन (एस्ी) वर्वभागाने शासनाकड ेतसेच महापामलकेकड ेमागणी 
केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले, 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनुषींगाने शासनाने कोणती काययर्वाही केली र्वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हदिािर रािते : (१) र्व (२) नाही. 
(३), (४) र्व (५) प्रशन उद्् ार्वत नाही. 

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

िोििातील मुरुड, र्ांजर्रा ि श्रीिधचन येथील  
मजच्िमाराांना आधथचि मदत िरण्याबाबत 

(२५) *  १५३५०   श्री.र्नाचदन चाांदरूिर, श्री.सांर्य दत्त, श्री.मुझफ्फर हुसैन 
सय्यद, श्री.अशोि उफच  भाई र्गताप :   सन्माननीय मत््य व् यिसाय मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कोकणातील मुरुड, िींजिरा र्व श्रीर्वियनच्या समुद्रात (िेली कफश) ने आक्रमण 
केल्याने माहे ऑक््ोबर, २०१५ पासून मासेमारी ठप्प झाल्याने येथील 
मजच्छमाराींचे लाखो रुपयाींचे नुकसान झाले असून त्याींच्यार्वर उपासमारीची रे्वळ 
आल्याचे माहे िानेर्वारी, २०१६ मध्ये र्वा त्यादरम्यान ननदशयनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
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(३) असल्यास, चौकशीच्या अनुषींगाने शासनाने येथील मजच्छमाराींना आधथयक 
मदत करण्याबाबत कोणती काययर्वाही केली आहे र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) र्व (२) हे अींशत: खरे आहे. काही प्रमाणात 
िेलीकफश आढळून आले आहेत. मात्र मासेमारी ठप्प झाल्याचे ननदशयनास आले नाही. 
(३) अशा प्रकारे िेलीफीशमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई देण्याबाबतची 
कोणतीही योिना या वर्वभागामाफय त राबर्वली िात नाही. 
(४) प्रशन उद्् ार्वत नाही. 

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

महाराष्ट्रातील २४ हर्ार ३०६ गािे दषु्ट्िाळी मदतीतून िगळण्यात आल्याबाबत 

(२६) *  १५९३३   श्री.रार्ेंद्र र्ैन, श्री.खिार्ा बेग, श्री.प्रिाश गर्मभये, श्री.हेमांत 
टिले, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरि पािसिर, श्री.आनांद ठािूर, श्री.प्रिाश 
बबनसाळे, श्रीमती विद्या चव्हाि, श्री.विक्रम िाळे, श्री.अतनल भोसले, श्री.सततश 
चव्हाि :   सन्माननीय पनुिचसन ि मदत िायच मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्य शासनाने कें द्र शासनाच्या मागयदशयक सूचनाींना ्ाळून महाराषरातील २४ 
हिार ३०६ गारे्व दषुकाळाच्या मदतीतनू र्वगळल्याचे माहे िानेर्वारी, २०१६ मध्ये 
र्वा त्यादरम्यान ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर गारे्व र्वगळण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, सदर गार्वाींचा पुन्हा सर्व्हे करून त्या गार्वाींचा दषुकाळी गार्वाींच्या 
यादीत समारे्वश करुन दषुकाळाबाबत मदत करण्यासाठा शासनाने कोणती 
काययर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) हे खरे नाही. 
(२) र्व (३) राज्यातील खरीप हींगामातील हींगामी पैसेर्वारी ५० पैशाींपेक्षा कमी 
असलेल्या १५७४७ गार्वाींमध्ये दषुकाळ सद्शय पररजस्थती िाहीर केली आहे. परींत ू
दषुकाळ िाहीर करण्यास पात्र नसलेल्या परींत ुपीक नकुसान झालेल्या औरींगाबाद, 
नामशक, अमरार्वती र्व नागपूर वर्वभागातील कापूस, अमरार्वती र्व नागपूर 
वर्वभागातील सोया बन र्व नागपूर वर्वभागातील िान वपकाच्या नकुसानी सींदभायत 
हदनाींक २/३/२०१६ च्या आदेशान्र्वये वर्वशषे मदत िाहीर केलेली आहे. 
(४) प्रशन उद्् ार्वत  नाही. 

----------------- 
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िोल्हापूर जर्ल््यातील शेतिऱयाांच्या िृषीपांपाना िीर् र्ोडिी देण्याबाबत 

(२७) *  १६१०१   श्री.बांटी पाटील, श्री.सांर्य दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई र्गताप, 
श्रीमती हदप्ती चिधरी, श्री.हररमसांग राठोड, श्रीमती हु्नबान ू खमलफे :   
सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापूर जिल््यामध्ये नदी र्व वर्वहीरी याींच्या माध्यमातून मुबलक पाणी 
उपलब्ि असतानाही येथील ७ हिार ८६४ शेतकरी गेल्या चार र्वषायपासून 
कृषीपींपाला र्वीि िोडणीच्या प्रनतक्षते आहेत, त्यामुळे मुबलक पाणी असून देखील 
केर्वळ र्वीि िोडणी अभार्वी वपकाींना आर्वशयक त्यारे्वळी पाणी देणे शक्य होत 
नसल्याचे माहे िानेर्वारी, २०१६ मध्ये र्वा त्यादरम्यान ननदशयनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले र्व तद्नुसार येथील कृषी वपकाींना 
र्वीि िोडणी देणाऱया ठेकेदाराींकडून िलदगतीने र्वीि िोडणी द्यार्वी यासाठा 
शासनाने कोणती काययर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) होय, हे अींशत: खरे आहे. 
     िानेर्वारी, २०१६ अखेर कोल्हापूर जिल््यामिील एकूण ८,०२९ इतके शेती 
पींपासाठाचे अिय पैसे भरुन प्रलीं बत आहेत. 
(२) प्रशन उद्् ार्वत नाही. 
(३) एकूण ८,०२९ पकैी सर्वायधिक अियदाराींचा समारे्वश असलेल्या ३ वर्वभागाींच्या 
कामासाठा नेमलेल्या मे.प्रनतभा र्व प्रनतक असोमसए्स या कीं त्रा्दाराच्या कामाचा 
रे्वग अनतशय सींथ असल्याने सदर कीं त्रा्दाराचे कीं त्रा् महावर्वतरण कीं पनीकडून 
अींशत: रद्द करण्यात आलेले आहे र्व नर्वीन ननवर्वदा प्रसाररत करण्यात येर्वनू 
उपवर्वभागननहाय नर्वीन कीं त्रा्े देण्यात आलेली आहेत. 
(४) प्रशन उद्् ार्वत नाही. 

------------------ 
आिी (जर्.यितमाळ) येथील शेतिऱयाांना िृषी पांपासाठी िीर् र्ोडिी देण्याबाबत 
(२८) *  १५६८९   श्री.खिार्ा बेग, श्री.हेमांत टिले, श्री.रामराि िडिुते, श्री.आनांद 
ठािूर, श्री.किरि पािसिर, श्री.राहुल नािेिर :  सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) आणी (जि.यर्वतमाळ) येथील ३० शतेकऱयाींनी वर्वद्यतु िोडणीसाठा माहे 
डडसेंबर, २०१५ अखेर आर्वशयक असणारे शुल्क भरुन त्याींना वर्वद्युत िोडण्या 
देण्यात आल्या नाहीत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर शेतकऱयाींना कृषी पींपासाठा र्वीि िोडण्या देण्याबाबत 
शासनाने कोणती काययर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) अींशत: खरे आहे. यर्वतमाळ जिल््यातील आणी 
उप वर्वभागामध्ये डडसेंबर, २०१५ अखेर पयांत ६७१ अियदार कृषी पींपाच्या नवर्वन 
वर्वद्युत िोडणीसाठा आर्वशयक शुल्काचा भरणा करुन महावर्वतरण कीं पनीकड े
प्रलीं बत आहेत. त्यापकैी आणी गार्वातील १२ ग्राहक असून आणी तालुक्यातील 
६६३ ग्राहक आहेत. 
(२) सदर शेतकऱयाींना कृषीपींप र्वीि िोडण्या देण्याचे काम इन्रा-२, िडक मसींचन 
योिना, वर्वशेष पॅकेि, जिल्हा ननयोिन मिील वर्वशेष घ्क योिना, आहदर्वासी 
उपयोिना र्व  बगर आहदर्वासी योिनेमाफय त सुरु आहेत. एवप्रल, २०१५ ते डडसेंबर, 
२०१५ पयांत आणी तालुक्यात एकूण ३६० कृषीपींपाना र्वीििोडण्या देण्यात आल्या 
असून उर्वयररत कामे प्रगतीपथार्वर आहेत. 
(३) प्रशन उद्् ार्वत नाही. 

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

िहाळ (ता.पनिेल, जर्.रायगड) येथील ग्राम्थाांनी  
दारूबांदीसाठी िेलेल्या मोचाचबाबत 

(२९) *  १४९१९   श्री.र्यांत पाटील :   सन्माननीय राज् य उत् पादन शुल् ि मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) र्वहाळ (ता.पनरे्वल, जि.रायगड) येथील ग्रामसभेत दारूबींदीबाबत हदनाींक २६ 
िानेर्वारी २०१५ रोिी र्वा त्यासुमारास ननणयय घेण्यात आला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ग्रामसभेचा वर्वरोि असताींनाही शासनाने शटे्टी नार्वाच्या 
परर्वानािारकास बार सुरु करण्यास सींमती हदली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शाळेच्या आर्वारापासून फक्त १०० फु्ाींर्वर हे बार सुरु करण्यात 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, वर्वद्याथी, महहला र्व ग्रामस्थ याींनी बारला वर्वरोि करण्यासाठा 
मींगळर्वार, हदनाींक २२ डडसेंबर, २०१५ रोिी र्वा त्यासुमारास मोचाय काढला होता, हे 
ही खरे आहे काय, 
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(५) असल्यास, मोचायच्यारे्वळी ए.पी.आय. शेखर बागड ेयाींनी मोचेक-याींना उमय्  र्व 
उद्ध् भाषा सुनार्वनू दमदा्ी केली, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(७) असल्यास, चौकशीच्या अनुषींगाने शासनाने कोणती काययर्वाही केली र्वा 
करण्यात येत आहे, 
(८) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) सदरचा ठरार्व ग्रामपींचायत र्वहाळ याींनी त्याींचे पत्र 
हदनाींक १४/१२/२०१५ रोिी मा.जिल्हाधिकारी रायगड याींना हदला. सदर ठरार्वाची 
प्रत जिल्हाधिकारी याींच्यामाफय त राज्य उत्पादन शुल्क याींच्या कायायलयास हदनाींक 
१/१/२०१६ रोिी प्राप्त झाला. 
(२) जिल्हा ननर्वड सममीच्या बैठकीमध्ये हदनाींक २७/१०/२०१५ रोिी मींिूरी 
ममळाल्यानुसानर सदर परर्वाना कक्ष मींिूर करण्यात आला. 
(३) सदर अनुज्ञप्तीची िागा ही अींतरननबांि मुक्त आहे. 
(४) हे खरे आहे. 
     सेक््र १९ उलर्वा येथील चौकात ग्रामस्थ, वर्वद्याथी, महहला याींच्यामाफय त 
ननषेि सभा आयोजित करण्यात आली होती. 
(५) हे खरे नाही. 
(६), (७) र्व (८) प्रशन उद्् ार्वत  नाही. 

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

राज्यातील पाच लाख शेतिऱयाांना सोलर पांप देण्याबाबत 
(३०) *  १५९४३   श्री.सुतनल तटिरे, श्री.प्रिाश गर्मभये : सन्माननीय ऊर्ाच 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील पाच लाख शतेकऱयाींना सोलर पींप देण्याचा ननणयय शासनाने माहे 
िानेर्वारी, २०१६ मध्ये र्वा त्यादरम्यान घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यानुसार शासनाने कोणती काययर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) होय, हे अींशत: खरे आहे. राज्यातील शतेकऱयाींना 
७५४० सोलर पींप देण्याचा ननणयय शासनाने माहे माचय, २०१५ मध्ये घेतला आहे. 
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(२) राज्यात सौरकृषी पींप बसवर्वण्याच्या पथदशी प्रकल्पाची अींमलबिार्वणी 
महाऊिाय र्व महावर्वतरण कीं पनीमाफय त करण्यात येत असून त्याकररता १०० % 
्नय-की पद्धतीने कीं त्रा्दाराची नेमणकू केली आहे. 
     सदर पथदशी प्रकल्पासाठा महावर्वतरण कीं पनीने राषरीय स्तरार्वर १४ ई-
ननवर्वदा काढल्या असून ननवर्वदा प्रकक्रया पूणय झाली आहे. त्यानुसार पात्र ठरलेल्या 
सर्वायत कमी प्राप्त दर असलेल्या कीं पन्याींना माहे नोर्व्हेंबर, २०१५ मध्ये ननवर्वदा 
बहाल (LOA) करण्यात आलेल्या असून लाभाथी ननर्वडीचे काम प्रगतीपथार्वर 
आहे. 
(३) प्रशन उद्् ार्वत नाही. 

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

”ित्रपती मशिार्ी टममचनस” या रेल्िे ्टेशनचे ि ित्रपती मशिार्ी 
विमानतळ” या विमानतळाचे नाि बदलण्याच्या प्र्तािाबाबत 

(३१) *  १५४००   अॅड.अतनल परब :   सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील मध्य रेल्रे्वच्या “छत्रपती मशर्वािी ्ममयनस” या रेल्रे्व स््ेशनचे 
आणण” छत्रपती मशर्वािी वर्वमानतळ” या वर्वमानतळाचे नार्व अनुक्रमे “छत्रपती 
मशर्वािी महाराि ्ममयनस” आणण “छत्रपती मशर्वािी महाराि वर्वमानतळ” 
करण्याचा प्रस्तार्व राज्य शासनाने केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रस्तार्वार्वर केर्व्हा ननणयय घेण्यात येणार आहे, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हदिािर रािते : (१), (२) र्व (३) प्रस्तार्व शासनाच्या वर्वचारािीन आहे. 
 

----------------- 
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राज्यात िापरात नसलेली शासिीय र्मीन वििून ५ हर्ार 
िोटी रुपये उभारण्याचा शासनाचा प्र्तािाबाबत 

(३२) *  १४८०३   श्री.माणििराि ठािरे :   सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात सध्या र्वापरात नसलेली शासकीय िमीन वर्वकून ५ हिार को्ी 
रुपये उभारण्याचा शासनाचा प्रस्तार्व असल्याचे माहे आक््ोबर २०१५ मध्ये र्वा 
त्या दरम्यान ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रस्तार्वार्वर शासनाने ननणयय घेर्वनू वर्ववर्वि रस््ला, 
नागररकाींना भाडतेत्र्वार्वर हदलेल्या िममनी पुन्हा ताब्यात घेण्याबाबत कोणती 
काययर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२) र्व (३) वर्ववर्वि र्व्यक्ती, सींस्था, रस्् इ. याींना 
वर्ववर्वि प्रयोिनाींकररता प्रदान/भाडपेट्टयाने मींिूर केलेल्या शासकीय िममनीचा, 
महाराषर िमीन महसूल सींहहता, १९६६ मिील तरतदूी र्व महाराषर िमीन 
महसूल (सरकारी िममनीचे वर्वल्हेर्वा् लार्वणे) ननयम, १९७१ नुसार वर्वहीत 
कालार्विी र्वापर करणे बींिनकारक आहे. एखाद्या प्रकरणामध्ये सदर अ्ीचा भींग 
झालेला आढळून आल्यास अशा हठकाणी प्रकरणपरत्रे्व उक्त अधिननयम र्व 
ननयमातील तरतदूीनुसार पढुील काययर्वाही करण्यात येते. 
     वर्ववर्वि र्व्यक्ती/सींस्था याींना ननरननराळ्या प्रयोिनाींकररता कब्िाहक्काने 
ककीं र्वा भाडपेट्टयाने मींिूर केलेल्या मात्र वर्वहहत कालार्विीत र्वापरात न आणलेल् या 
िममनी सरसक् सींबींधिताींकडून परत घेर्वनू त्याींची वर्वक्री करुन ननिी उभारण्याचा 
कोणताही सर्वयसािारण िोरणात्मक ननणयय शासनाने घेतलेला नाही. 
 

----------------- 
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सोलापूर आणि अहमदनगर हे दोन्द्ही जर्ल्हे दषु्ट्िाळी  
जर्ल्हे म्हिनू घोवषत िरण्याबाबत 

(३३) *  १५५८०   श्री.हेमांत टिले, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरि पािसिर, 
श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.आनांद ठािूर, श्रीमती विद्या चव्हाि, श्री.खिार्ा बेग :  
सन्माननीय पुनिचसन ि मदत िायच मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर आणण अहमदनगर जिल््यात दषुकाळ िाहीर केल्याची घोषणा 
शासनाने हदनाींक १ िानेर्वारी, २०१६ रोिी र्वा त्यासुमारास केली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर घोषणेनसुार सदर दोन्ही जिल््यातील दषुकाळ ननर्वारणेबाबत 
शासनाने कोणती उपाययोिना केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) र्व (२) राज्यात सन २०१५ च्या खरीप हींगामातील 
हींगामी पैसेर्वारी ५० पशैापेक्षा कमी आलेल्या १५७४७ गार्वामध्ये दषुकाळ सदृशय 
पररजस्थती िाहीर करण्यात आली आहे. दषुकाळ ननर्वारण्याबाबत शासनाने हदनाींक 
२०/१०/२०१५ च्या शासन ननणययान्र्वये वर्ववर्वि सर्वलती िाहीर केलेल्या आहेत. 
(३) प्रशन उद्् ार्वत  नाही. 

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

दषु्ट्िाळग्र्त शेतिऱयाांचा तनधी िपात िेल्याबाबत 

(३४) *  १६०४८   श्री.महादेि र्ानिर, डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱहे, श्री.सांर्य दत्त, 
श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्रीमती हदप्ती चिधरी, श्री.अशोि उफच  भाई र्गताप, 
श्री.शरद रिवपसे :   सन्माननीय पनुिचसन ि मदत िायच मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील दषुकाळग्रस्त शेतकऱयाींना मदत करण्यासाठा शासनाने नागपूर 
अधिरे्वशनात १७ हिार को्ीच्या पुरर्वणी मागण्या सादर केल्या, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल्यास, सदर पुरर्वणी मागण्यातील दषुकाळग्रस्ताींच्या ननिीत शासनाने ५० 
्क्के कपात केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, दषुकाळग्रस्त शेतकऱयाींच्या ननिीत कपात करण्याची कारणे काय 
आहे, 
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(४) असल्यास, सदर ननिी पुर्वयर्वत ठेर्वनु दषुकाळग्रस्ताींना देण्याबाबत शासनाने 
कोणती काययर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) या वर्वभागाकडून दषुकाळग्रस्त शेतकऱयाींना मदत 
देण्यासाठा रु.४००२.८२ को्ी इतक्या रक्कमेची पुरर्वणी मागणी सादर करण्यात 
आली होती. 
(२) हे खरे नाही. 
(३), (४) र्व (५) प्रशन उद्् ार्वत नाही. 

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

र्ळगाि जर्ल््यातील िाळू मललािास पयाचिरि खात्याची 
परिानगी नसतानाही िाळू मललाि िेल्याबाबत 

(३५) *  १५१५५   श्रीमती ज्मता िाघ :   सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) िळगार्व जिल््यातील वर्ववर्वि हठकाणी र्वाळू मललार्व प्रकक्रया पूणय झाली असून 
या मललार्वाकरीता पयायर्वरण खात्याची परर्वानगी घेण्यात आली नाही, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल्यास, िळगार्व जिल््यात १६ र्वाळू ग्ातनू उत्खनन सुरु असून 
पयायर्वरण खात्याची परर्वानगी नसताना सदर मललार्व झाले असून सुमारे रूपये १५ 
को्ी महसूल िमा झाला आहे र्व अिनू २७ र्वाळूग्ाींची मललार्व प्रकक्रया पयायर्वरण 
खात्याच्या परर्वानगी मशर्वाय सुरु आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले र्व तद्नुसार शासनाने कोणती 
काययर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची करणे काय आहेत ? 

  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२), (३) र्व (४) िळगार्व जिल्हयात सन २०१५-१६ 
या र्वषायसाठा एकूण ४४ र्वाळूग्ाींना पयायर्वरण अनुमती प्राप्त झाली आहे. 
पयायर्वरण अनुमतीच्या अधिन राहून सर्वय र्वाळू ग्ाींचे मललार्व डडसेंबर २०१५ मध्ये 
आयोजित करण्यात आले होते. मललार्वामध्ये १८ र्वाळूग् गेले असून, त्यापासून 
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सुमारे रु. १६.९२ को्ी एर्वढा महसूल प्राप्त झाला आहे. सदर र्वाळूग्ातनू 
उत्खनन करण्यासाठा िानेर्वारी २०१६ मध्ये पयायर्वरण अनुमती प्राप्त झाल्यानींतर 
मललार्वाची सींपूणय रक्कम शासन िमा केलेल्या मललार्विारकाींना सींबींधित 
र्वाळूग्ाींचे ताबे देण्यात आले आहेत. 
(५) प्रशन उद्् ार्वत नाही. 

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

िैर्ापूर (जर्.औरांगाबाद) तालुक्यातील िापूस ि  
फळबाग क्षेत्राला अनुदान देण्याबाबत 

(३६) *  १५५३६   श्री.सुभाष झाांबड, श्री.सांर्य दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई 
र्गताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय पुनिचसन ि मदत िायच 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) र्वैिापूर (जि.औरींगाबाद) तालुका १०० ्क्के दषुकाळग्रस्त असुन दषुकाळार्वर 
मात करण्यासाठा शासनाने औरींगाबाद जिल््याला रूपये १०७.२८ को्ी रुपये 
अथयसहाय वर्वतरीत केल्याचे माहे िानेर्वारी, २०१६ मध्ये र्वा त्यादरम्यान 
ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने कापूस र्व फळबाग क्षेत्राला अनुदान न देता सोयाबीन 
वपकाला प्रािान्य हदलेले आहे मात्र र्वैिापूर तालुक्यात सोयाबीनचे क्षेत्र शून्य आहे 
तसेच या तालुक्यातील १०० पेक्षा िास्त प्रस्तार्व अिून मींिूरीसाठा प्रलीं बत 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले र्व तद्नुसार शासनाने कोणती 
काययर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३), (४) र्व (५) प्रशन उद्् ार्वत नाही. 
 

----------------- 
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हिेली तालुक्यातील (जर्.पुिे) पूिच भागातील शेतिऱयाांना 
हठबि मसांचन अनदुानाचे िाटप िरण्याबाबत 

(३७) *  १५३८७   श्री.अशोि उफच  भाई र्गताप, श्री.सांर्य दत्त, श्री.मुझफ्फर 
हुसैन सय्यद :  सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) हरे्वली तालुक्यातील (जि.पुणे) पूर्वय भागात गेल्यार्वषी सुमारे ३५० तर यार्वषी 
३०० शेतकऱयाींकडून हठबक मसींचन अनदुानासाठाचे प्रस्तार्व शासनाकड े आले 
आहेत. शासनाकडून कृषी वर्वभागाला सुमारे सर्व्र्वा को्ीचे अनदुान र्वगय झालेले 
आहे मात्र काही मोिक्या शेतकऱयाींना अनुदान ममळाले असून इतर शेतकऱयाींचे 
प्रस्तार्व प्रलीं बत असल्याचे माहे िानेर्वारी, २०१६ मध्ये र्वा त्या दरम्यान 
ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या शेतकऱयाींना सदर अनुदानाचे र्वा्प करण्याबाबत शासनाने 
कोणती काययर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) र्व (२) पुणे जिल्ृयातील हरे्वली तालुक्यामध्ये सन 
२०१४-१५ या र्वषायत २३३ अिय प्राप्त झाले होते. सदर तालुक्यासाठा कें द्र र्व राज्य 
हहस्सा ममळून रु. ३७.५८ लाख एर्वढा ननिी मींिूर करण्यात आला होता. सदर 
ननिीच्या मयायदेत प्राथम्यक्रमानुसार १६८ अिाांना मींिूरी देण्यात आली. सदर 
१६८ शेतकऱयाींच्या अनदुानाची रक्कम शेतकऱयाींच्या बकँ खात्यात िमा करुन 
प्रस्तार्व ननकाली काढण्यात आले आहेत. परू्वय सींमती न हदलेले प्रस्तार्व प्रलीं बत 
आहेत असे म्हणता येत नाही. 
     सन २०१५-१६ या र्वषायत सदर तालुक्यात २९७ अिय ऑनलाईन नोंदणी 
झालेले आहेत. कें द्र शासनाकडून पहहल्या हप्त्यापो्ी प्राप्त झालेला ननिी र्व 
त्याप्रमाणात राज्य हहशशयाचा ननिी असा एकूण रु. ४८.२६ लाख ननिी उपलबि 
करुन देण्यात आला आहे. सदर ननिीच्या मयायदेत १६१ प्रस्तार्वाींना पूर्वयसींमती 
देण्यात आली आहे. अनदुान वर्वतरणाची काययर्वाही सुरु आहे. 
(३) प्रशन उद्् ार्वत नाही. 
 

----------------- 
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सोलापूर ि उ्मानाबाद जर्ल््यातील दषु्ट्िाळग्र्त 
शेतिऱयाांना न्द्याय ममळण्याबाबत 

(३८) *  १५४०७   श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद,      
श्री.सांर्य दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई र्गताप, श्रीमती हदप्ती चिधरी :   
सन्माननीय पुनिचसन ि मदत िायच मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर जिल््यातील करमाळा र्व उस्मानाबाद जिल््यातील परींडा 
तालुक्याच्या सीमेर्वर मिोमि सीनी नदी र्वाहत आहे, परींतु गेल्या पाच र्वषायपासून 
अल्प पार्वसामुळे सीना नदी कोरडी असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये र्वा त्या 
सुमारास ननदशयनास आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सीनी नदीच्या पमलकड े शासनाने दषुकाळ िाहीर केला पण 
नदीच्या अमलकड ेदषुकाळ िाहहर केला नसल्यामुळे प्रशासनाच्या या दिुाभार्वामुळे 
येथील शतेकरी र्वगय सींतप्त झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले र्व तद्नसुार नदीच्या दोन्ही 
काठार्वरील शतेकऱयाींना न्याय ममळण्याबाबत शासनाने कोणती काययर्वाही केली र्वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) उस्मानाबाद सन २०१५ मिील सर्वय ७३७ गार्वाींची पैसेर्वारी ही ५० पशैापेक्षा 
कमी असल्याने दषुकाळ सदृशय पररजस्थती िाहीर केली आहे. सोलापूर जिल्हा 
रब्बी वपकाची अींनतम पैसेर्वारी अद्याप िाहीर करण्यात आलेली नाही. 
(३), (४) र्व (५) प्रशन उद्् ार्वत  नाही. 
 

----------------- 
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महावितरि द्िारा चोरी होत असलेल्या विरे्चा भुदंड  
सामान्द्य ग्राहिाांना भरािा लागत असल्याबाबत 

(३९) *  १५२०४   श्री.ममतेश भाांगडडया, श्री.अतनल सोले, श्री.नागो गािार :   
सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) महावर्वतरण द्र्वारा चोरी होत असलेल्या वर्विेच्या देयकाची भरपाई करीता 
सामान्य ग्राहकाींना र्वीि देयकामध्ये र्वीि शुल्क मशषाांतगयत शुल्क/पैसे भरारे्व 
लागत असल्याची बाब हदनाींक २ िानेर्वारी, २०१६ रोिी र्वा त्यासुमारास 
ननदशयनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सामान्य र्वीि ग्राहक आपले र्वीि देयक रे्वळेर्वर भरत असताना 
देखील हे र्वीि शुल्क त्याींना भुदांड र्व िादाचे भरारे्व लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, महावर्वतरणने र्वीि चोरी रोखण्याकरीता केलेल्या उपाययोिना 
अपऱुया पडल्यामुळेच हा भुदांड सामान्याींना भरार्वा लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सामान्य ग्राहकाींच्या र्वीि देयकामध्ये र्वीि शुल्क मशषाांतगयत 
भरारे्व लागणारे शुल्क कमी करण्याबाबत शासनाने कोणती काययर्वाही केली र्वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
     तथावप, र्वीि चोरी रोखण्याकररता महावर्वतरण कीं पनीतफे करण्यात येणाऱया 
उपाययोिना पढुील प्रमाणे आहेत :-  

१) राज्यात आि रोिी एकूण कायम स्र्वरुपी ४४ कफरते पथक आपआपल्या 
काययक्षेत्रात ननयमीतपणे वर्वद्यतु सींचाची तपासणी करुन वर्वद्यतु 
सींचातील अननयममतता र्व र्वीि चोरीचे प्रकार शोिनू काढण्यासाठा 
काययरत आहेत.  

२) राज्यात यामशर्वाय वर्वभागीय पातळीर्वर एकूण १२० वर्वशषे पथके स्थापन 
करण्यात आलेली आहेत.  

३) र्वीि चोरीची प्रकरणे उघडकीस आणण्याकररता कफरत्या पथकाींमाफय त 
खास तपासणी मोहहम राबवर्वण्यात येतात.  
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४) प्रवर्वभागीय/वर्वभागीय /उपवर्वभागीय पातळीर्वर एनिी ऑडी् करण्यात 
येते. ननिायररत नॉमयल लॉसेस पेक्षा िास्त लॉस असल्याचे आढळून 
आल्यास सींबींधित वर्वभागातील ग्राहकाींची कसून तपासणी करण्यात येते. 

५) ग्राहकाींच्या मम्र बॉक्स र्व मम्र ्ममयनलला सुरक्षा मोहर लार्वले िातात 
ज्यामुळे ग्राहकाींस त्याींचे मम्र बॉक्स उघडता येत नाही. तसेच 
ग्राहकाींच्या मम्रला ज्या सी.्ी.द्र्वारे द्वर्वतीय बािूस र्वीि पुरर्वठा हदला 
िातो त्या सर्वय भागास रे्वल्ड केले िाते.  

६) र्वीि ग्राहकास आिुननक प्रकारची इलेक्रॉननक मम्सय उच्चदार्व र्व 
लघदुाब औद्योधगक ग्राहकास र्वापरण्यात येत असून, ्या मम्रमध्ये ४५ 
ते ६० हदर्वसाची मागील सींपुणय माहहती र्व र्वीि र्वापर अथर्वा ग्राहकाने 
लबाडीच्या उद्दशेाने काही फेरफार केला असल्यास त्याची नोंद होते. 
त्याचप्रमाणे त्या ग्राहकास  बले देता येतात अथर्वा पुरर्वणी  बल मागता 
येते.  

७) उच्चदाब ग्राहक सी.्ी.पी.्ी. पासून मम्रपयांत िाणाऱया धचलखती र्वीि 
तारेत नछद्र पाडून मम्रला िाणाऱया र्वीि प्रर्वाहात खींड पाडू शकतो 
ककीं र्वा इलेक्रॉननक स्र्वीच ्ाकू शकतो, त्याला तसे करता येऊ नये 
म्हणनू ककऑस्क पद्धतीचा मम्सय मसस््ीमचा र्वापर सुरू आहे.  

८) र्वीि चोरीस आळा घालून, त्यार्वर कायदेशीर कारर्वाई त्र्वरीत होण्यासाठा 
वर्वशषे न्यायालये स्थापन करण्याबाबत मा.उच्च न्यायालय, मुींबई याींनी 
त्याींचे आदेश क्र. ए-१२१८७/२००५ हदनाींक ८.१२.२००५ अन्र्वये मुींबई 
र्व्यनतररक्त सर्वय जिल्हा मुख्यालयाचे अनतररक्त जिल्हा र्व सत्र 
न्यायालयाचे मा.न्यायािीश याींना वर्वद्युत अधिननयम, २००३ च्या केसेस 
चालवर्वण्यासाठा वर्वशेष न्यायालय म्हणनू पदननदेमशत केलेले आहे. 

(४) प्रशन उद्् ार्वत नाही. 
(५) प्रशन उद्् ार्वत नाही. 
 

----------------- 
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नामशि जर्ल््यातील मालेगाांिच्या अप्पर जर्ल्हाधधिाऱयाांनी  
३५ लाखाची लाच माधगतल्याबाबत 

(४०) *  १५२९३   श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांर्य दत्त, श्री.हररमसांग राठोड, 
श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.अशोि उफच  भाई र्गताप :   सन्माननीय महसूल 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  नामशक जिल््यातील मालेगाींर्वच्या अप्पर जिल्हाधिकाऱयाींनी ३५ लाखाची 
लाच माधगतल्याने त्याींना अ्क करण्यात आले होते परींतू िाममनार्वर सु्ताच 
लाचलुचपत प्रनतबींधित खात्याकड े तक्रार करणाऱया िमीन मालकाींवर्वरुध्द 
फौिदारी स्र्वरुपाचे गुन्हे दाखल करण्यासाठा नाींदगार्व तहमसलदाराींना दबार्व 
्ाकण्यास सुरुर्वात केली असल्याचे माहे िानेर्वारी, २०१६ मध्ये र्वा त्यादरम्यान 
ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले र्व तद्नुसार शासनाने सींबींधित दोषी 
अधिकाऱयाींर्वर कोणती कारर्वाई केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२) र्व (३) श्री. रामचींद्र बापुरार्व पर्वार, तत्का. 
अप्पर जिल्हाधिकारी मालेगाींर्व, जि. नामशक याींना लाच लुचपत प्रकरणी हदनाींक 
०६.०८.२०१५ रोिी अ्क करण्यात आली होती. श्री. पर्वार याींची िामीनार्वर 
सु्का झाल्यानींतर त्याींनी सींबींधित िमीन मालकाींवर्वरुध्द फौिदारी ख्ले दाखल 
करण्याबाबत तहसीलदार नाींदगार्व याींना हदनाींक १०.०८.२०१५ रोिीच्या पत्रान्र्वये 
कळवर्वले होते. तथावप तहसीलदार नाींदगार्व याींनी सींबधिताींवर्वरुध्द फौिदारी गुन्हे 
दाखल केले नाहीत. श्री. रामचींद्र बापुरार्व पर्वार, तत्का. अप्पर जिल्हाधिकारी 
मालेगार्व, जि. नामशक याींना शासन आदेश हदनाींक २१.११.२०१५ अन्र्वये 
अ्केच्या हदनाींकापासून म्हणिेच हदनाींक ०६.०८.२०१५ पासून शासन सेरे्वतून 
ननलीं बत करण्यात आले आहे. त्याींच्यावर्वरुध्द वर्वभागीय चौकशी सुरु करण्याची 
बाब शासनाच्या वर्वचारािीन आहे. 
(४) प्रशन उद्् ार्वत नाही. 
 

----------------- 
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यितमाळ जर्ल््यात नैसधगचि आपत्तीमुळे रब्बी वपिाांचे 
 हांगाम धोक्यात आल्याबाबत 

(४१) *  १४६१४   श्री.हररमसांग राठोड :   सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) यर्वतमाळ जिल््यात नैसधगयक आपत्तीमुळे रब्बी वपकाींचे सींपूणय हींगाम 
िोक्यात आले असून जिल््यातील दीड लाख हेक््र र्वरील पीक िोक्यात 
आल्याचे माहे िानेर्वारी २०१६ मध्ये र्वा त्या दरम्यान ननदशयनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जिल््यात १ लाख ४२ हिार हेक््रर्वर रब्बी वपकाींची पेरणी 
करण्यात आली असून यामध्ये सर्वायधिक क्षेत्र हरभरा वपकाचे आहे. ढगाळ 
र्वातार्वरणाने हरभरा वपकाींर्वर घा्े अळीचे आक्रमण झाले असून हरभऱ याचा बार 
िळाला असल्यामुळे उत्पादनात घ् झाले आहे तसेच रब्बी हींगामातील तीळ, 
मोहरी, करडी, ज्र्वारी, गहू, मका या वपकाींच्या उत्पादनात देखील घ् झाले आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीनुसार शासनाने शेतकऱयाींना आधथयक मदत करण्याबाबत 
कोणती काययर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) हे खरे नाही. 
(२) यर्वतमाळ जिल््यात सन २०१५-१६ च्या रब्बी हींगामात एकूण १,४२,०६१ 
हेक््र क्षेत्रार्वर पेरणी करण्यात आलेली आहे. त्यामध्ये हरभरा वपकाचे क्षेत्र 
८०,६७७ हेक््र इतके आहे. जिल््यात घा्े अळीचा प्रादभुायर्व नकुसान पातळीच्या 
आत आढळून आलेला आहे. याबाबत क्रॉपसॅप अींतगयत क्षे त्रय अधिकारी/कमयचारी 
याींचेमाफय त शतेकऱयाींना रे्वळोरे्वळी मागयदशयन करुन घा्ेअळीच्या ननयींत्रणाबाबत 
माहहती देण्यात आलेली आहे. 
(३) प्रश न उद्् ार्वत नाही. 
(४) प्रश न उद्् ार्वत नाही. 
(५) प्रश न उद्् ार्वत नाही. 

----------------- 
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मसांधदुगुच जर्ल््यात फळपीि विमा योर्ना लागू िरण्याबाबत 
 

(४२) *  १५५२०   श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.अशोि उफच  भाई र्गताप, 
श्री.सांर्य दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर :   सन्माननीय फलोत् पादन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मसींिदुगुय जिल््यात आींबा र्व बागाींना र्वारींर्वार आगी लागण्याच्या घ्ना घडत 
असून आींबा वपकास वर्वमा सींरक्षण नसल्याचे माहे िानेर्वारी, २०१६ मध्ये र्वा 
त्यादरम्यान ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आींबा वपकाला सींरक्षण पुरवर्वण्यासाठा वर्वमा योिना लागू 
करण्याबाबत शासनाने कोणती काययर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) मसींिदुगुय जिल््यात फळबागाींना आगी लागण्याच्या 
घ्ना ननदशयनास आल्या आहेत. राज्यात हर्वामान आिारीत फळवपक वर्वमा 
योिना हदनाींक ३ डडसेंबर, २०१५ च्या शासन ननणययान्र्वये लागू करण्यात आली 
असून मसींिदुगुय जिल््यातील आींबा या फळवपकाचा सदर योिनेत समारे्वश आहे. 
ही योिना कें द्र शासनाच्या मागयदशयक सुचनाींनूसार राबवर्वण्यात येत असून सदर 
योिनेंतगयत पाऊस, सापेक्ष आद्रयता, रे्वगाचे र्वारे र्व गारपी् या हर्वामान 
िोक्यापासून सींरक्षण देण्यात येते. 
(२) कें द्र शासनाच्या SDRF ननकषात आग ही आपत्ती म्हणनू समावर्वष् असून 
नैसधगयक आगीमुळे शेती/फळवपकाींचे नुकसान झाल्यास त्या कररता बाधिताींना 
नुकसान भरपाई देणे/मदत देण्याची काययर्वाही महसूल र्व र्वन वर्वभागाच्या हदनाींक 
३० िानेर्वारी, २०१४ र्व हदनाींक १३ मे, २०१५ रोिीच्या शासन ननणययान्र्वये 
करण्यात येते. 
(३) प्रशन उद्् ार्वत नाही. 
 

----------------- 
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दापोली (जर्.रत्नाधगरी) तालुक्यातील उांबरशेत येथील आशापुरा माईनिेम  
िां पनीने विनापरिाना गौिखतनर्ाचा साठा िेल्याबाबत 

(४३) *  १५३७७   श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांर्य दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई 
र्गताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्रीमती हु्नबानू खमलफे :   सन्माननीय 
महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) दापोली (जि.रत्नाधगरी) तालुक्यातील उींबरशेत येथील आशापुरा माईनकेम 
कीं पनीने औद्योधगक  बनशेती िागेचा अनधिकृत र्वापर करीत वर्वनापरर्वाना 
गौणखननिाचा बॉक्साई् साठा केल्या प्रकरणी दापोली तहसीलदाराींनी ६० हिार 
रुपयाींचा दींड ठोठार्वला असल्याचे माहे िानेर्वारी, २०१६ मध्ये र्वा त्यादरम्यान 
ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने सदर कीं पनीकडून दींड र्वसूल करण्याबाबत कोणती 
काययर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) र्व (२) होय. मौिे उींबरशेत, ता.दापोली येथे 
मे.आशापुरा माईनकेम मल. या कीं पनीच्या अनधिकृत औद्योधगक  बनशेती 
र्वापराबाबत तहमसलदार, दापोली याींनी सदर कीं पनीकडून रु. ६०,०००/- इतकी 
दींडात्मक रक्कम र्वसूल केली आहे. 
(३) प्रशन उद्् ार्वत नाही. 

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

पाटि (जर्.सातारा) तालुक्यातील िोयना प्रिल्पग्र्ताांच्या  
पुनिचसन आणि नागरी सम्याांबाबत 

 

(४४) *  १५७७२   श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांत टिले, श्री.राहुल नािेिर, 
श्री.खिार्ा बेग, श्री.प्रिाश गर्मभये, श्री.रामराि िडिुते, श्री.रामनाथ मोते, 
श्री.नागो गािार, डॉ.अपूिच हहरे : सन्माननीय पनुिचसन ि मदत िायच मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पा्णा तालुक्यातील (जि.सातारा) कोयना प्रकल्पग्रस्ताींचे सन १९६७ मध्ये 
पालघर जिल््यातील र्वाडा तालुक्यात कुसर्वड ेतुसे या हठकाणी पुनर्वयसन करण्यात 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, गेल्या ४५ र्वषायपासून येथील रहहर्वाशाींना आधथयक सहाय्य तसेच 
नागरी सुवर्विाही न ममळाल्याने हदनाींक ११ िानेर्वारी, २०१६ पासून तेथील 
रहहर्वाशी उपोषणास बसले होते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रकल्पाच्या अनषुींगाने प्रकल्प ग्रस्ताींना शासनाने नोकरी देण्याचे 
आशर्वासन हदले होते, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, शासकीय सेरे्वत सामार्वून न घेतलेल्या र्व प्रनतक्षा यादीर्वर 
असलेल्या प्रकल्पग्रस्ताींची सींख्या ककती आहे, 
(५) असल्यास, प्रकल्प ग्रस्ताींना शासकीय सेरे्वत सामार्वनू घेणे शक्य नसल्यास 
सींबींिीत प्रकल्प ग्रस्ताींना प्रत्येकी २० लाख रूपये भरपाई ममळार्वी अशी मागणी 
कोयना प्रकल्पग्रस्त सममतीचे सधचर्वाींनी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले, 
(७) असल्यास, चौकशीच्या अनषुींगाने सदर रहहर्वाशाींना आधथयक सहाय्य, शासकीय 
नोकरी तसेच नागरी सुवर्विा ममळण्यासाठा शासनाने कोणती काययर्वाही केली र्वा 
करण्यात येत आहे, 
(८) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) अींशत: खरे आहे.  
     कोयना प्रकल्पग्रस्ताींनी मौिे कुसर्वड े (तसेु) येथे स्र्वत:चे पुनर्वयसन करुन 
घेतले आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे.  
     मौिे कुसर्वड े(तुसे) येथील रहहर्वाशयाींनी हदनाींक ११ िानेर्वारी, २०१६ रोिी 
एक हदर्वसाींचे उपोषण केले होते. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) मूळ ठाणे र्व नर्वननममयत पालघर जिल््यातनू ६०० पेक्षा िास्त प्रकल्पग्रस्त 
प्रमाणपत्र ेननगयममत करण्यात आली आहेत. तसेच सद्य:जस्थतीत प्रकल्पग्रस्ताींची 
प्रतीक्षा यादी ठेर्वण्यात येत नाही. 
(५) हे खरे आहे. 
(६) सामान्य प्रशासन वर्वभागाच्या हदनाींक २७.१०.२००९ च्या शासन ननणययानुसार 
प्रकल्पग्रस्ताींच्या नेमणकूा त्याींची सेर्वाप्ररे्वश अहयता तपासून, सेर्वाप्ररे्वश 
ननयमानुसार िाहहराती देऊन स्पिाय परीक्षदे्र्वारे र्व गुणर्वत्तेनसुार करण्यात येतात. 
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(७) नोकरीबाबत उपरोक्त ६ नसुार काययर्वाही करण्यात येत आहे. प्रकल्पग्रस्ताींना 
पायाभूत नागरी सुवर्विा देण्यात आल्या असून, उर्वयररत नागरी सुवर्विा 
देण्यासाठाची काययर्वाही प्रगतीपथार्वर आहे. 
(८) प्रशन उद्् ार्वत नाही. 

----------------- 
खामगाि (जर्.बुलडािा) येथील शेतिऱयाांच्या िृषी पांपाना िनेक्शन देिेबाबत 

(४५) *  १६६२१   श्री.पाांडुरांग फुां डिर :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १२५७० ला 
हदनाांि ११ डडसेंबर, २०१५ रोर्ी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत: सन्माननीय ऊर्ाच 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) खामगार्व (जि.बुलडाणा) तालुक्यातील शेतकऱयाींनी मागील दोन र्वषायपासून 
नर्वीन कृषी पींपाचे कनेक्शन ममळण्याबाबत अिय र्व पैसे भरुनसुद्धा महाराषर र्वीि 
वर्वतरण कीं पनी मयाय. खामगार्व याींनी नर्वीन िोडण्या हदल्या नाहीत, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले र्व तद्नुसार शेतकऱयाींना कृषी 
पींपाना र्वीि िोडणी उपलब्ि करून देण्याबाबत शासनाने कोणती काययर्वाही केली 
र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) अींशत: खरे आहे. महावर्वतरणाच्या खामगार्व 
वर्वभागाींतगयत पैशाचा भरणा करुन प्रलीं बत असलेल्या कृषीपींपाना सन २०१२-१३ 
मध्ये २३१३, सन २०१३-१४ मध्ये २३५७, सन २०१४-१५ मध्ये १३९४ र्व सन 
२०१५-१६ मध्ये (फेब्ररु्वारी, २०१६) अखेरपयांत २२५४ अशया एकूण ८३१८ वर्वद्युत 
िोडण्यात हदल्या आहेत. 
(२) होय. 
(३) शेतकऱयाींना कृषी पींप र्वीि िोडणी तात्काळ उपलब्ि करुन देण्याच्या दृष्ीने 
वर्वदभय र्व मराठर्वाडा वर्वशेष कृषीपींप पॅकेि अींतगयत खामगार्व वर्वभागासाठा एकूण 
२४.५० को्ी रक्कमेचा ननिी उपलब्ि झालेला असून त्यामध्ये माचय, २०१५ पयांत 
प्रलीं बत असणाऱया सर्वय कृषीपींप िारकाींना र्वीि िोडणी देणे प्रस्तावर्वत आहे. 
याबाबतची ननवर्वदा प्रकक्रया पूणय करुन वर्ववर्वि कीं त्रा्दारामाफय त कृषी पींप 
कनेक्शन तात्काळ उपलब्ि करुन देण्याची कामे प्रगतीपथार्वर आहेत. तसेच 
इन्रा-२ योिनेंतींगयत सुध्दा कृषीपींप उिीकरणाची कामे प्रगतीपथार्वर आहेत. 
(४) प्रशन उद्् ार्वत  नाही. 

----------------- 
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पालघर जर्ल्हयातील खार्ि र्ममनी विविध सहिारी सा्ं थाांनी  
ममठागराांसाठी भाडपेट्टा नतुनीिरिासाठी देण्यात न आल्याबाबत 

(४६) *  १६७०४   श्री.गुरुमुख र्गिानी :   सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पालघर जिल्हयातील खािण िममनी वर्ववर्वि सहकारी सींस्थाींनी ममठागराींसाठा 
भाडपेट्टा नतुनीकरणासाठा वर्वहहत मुदतीत अिय करुनही देण्यात न आल्याने 
वर्वभागीय आयकु्त, कोकण वर्वभाग याींनी जिल्हाधिकारी, पालघर याींना शासनास 
खलुासा सादर करण्याचे आदेश देण्यात आल्याचे माहे नोर्व्हेंबर, २०१५ मध्ये र्वा 
त्यासुमारास ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू मीठ उत्पादक सहकारी सींस्थाींनी शासनाकड े र्वारींर्वार 
मुदतीत लीि र्वाढर्वनू ममळण्यासाठा मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले र्व तद् नुसार शासनाने कोणती 
काययर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) र्व (४) पालघर-डहाण ूतालुका मीठ उत्पादक असोमसएशन याींनी हदनाींक 
४/११/२०१५ रोिी मा.राज्यमींत्री (महसूल) याींना अशा स्र्वरुपाचे ननरे्वदन हदले होते. 
सदर ननरे्वदनाच्या अनुषींगाने शासनाच्या प्रचमलत िोरणानुसार उधचत काययर्वाही 
करण्याबाबत हदनाींक ५/११/२०१५ रोिीच्या पत्रान्र्वये जिल्हाधिकारी, पालघर याींना 
सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. मात्र या सींस्थाींनी भाडपेट्टयास मुदतर्वाढ 
देण्यासाठा जिल्हाधिकारी, पालघर याींचेकड ेअिय केल्याचे आढळून येत नाहीत. 
     पालघर र्व डहाण ूतालुक्यातील एकूण २४ सहकारी सींस्थाींना ममठागरासाठा 
भाडपेट्टयाने हदलेल्या खािण िममनीपैकी २१ सींस्थाींकडून शतयभींग झाल्याने/मुदत 
सींपल्याने िममनी शासन िमा करण्यात आल्या आहेत. 
(५) प्रशन उद्् ार्वत नाही. 

------------------------------------------------------- 
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राज्यातील िोतिालाांना चतथुच शे्रिी लागू िरण्याबाबात 
(४७) *  १६७३२   श्री.दत्तात्रय सािांत :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील कोतर्वालाींना चतुथय शे्रणी देण्याची मागणी बऱ याच र्वषायपासून 
प्रलीं बत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कोतर्वाल सींघ्नेने शासनाकड े उपोषण, मोचे, िरणे आींदोलन 
इत्यादी प्रकारे अनेकदा आींदोलने केली िात आहेत र्व त्याींना मा.महसूल मींत्री 
महोदयाींकडून फक्त आशर्वासनच ममळत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले र्व तद्नुसार गार्व पातळीर्वर काम 
करणाऱ या कोतर्वालाींना चतुथय शे्रणी लागू करण्याबाबत शासनाने कोणती काययर्वाही 
केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२), (३) र्व (४) राज्यातील कोतर्वालाींची प्रमुख 
मागणी चतथुयशे्रणी दिाय देण्याबाबत आहे. त्यानषुींगाने कोतर्वालाींच्या वर्ववर्वि 
सींघ्नाींकडून सातत्याने पाठपुरार्वा करण्यात येत आहे. 
     कोतर्वालाींना चतथुयशे्रणी दिाय ममळार्वा या सींबींिीच्या मागणी सींबींधित 
वर्वभागाींचे अमभप्राय घेर्वनू उधचत ननणययाची बाब शासनाच्या वर्वचारािीन आहे. 
(५) प्रशन उद्् ार्वत नाही. 

----------------- 
राज्यातील दगु्ध व्यिसाय ि शेतिऱयाांना आधथचि मदतीचे पॅिेर् देण्याबाबत 

(४८) *  १७०७१   डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.सांर्य दत्त, श्री.हररमसांग राठोड, श्री.अशोि 
उफच  भाई र्गताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ७९१२ 
ला हदनाांि १६ र्ुलै, २०१५ रोर्ी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत: सन्माननीय 
दगु् धवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात दषुकाळी पररजस्थती, दिूाचे कमी झालेले भार्व, चाऱयाचा प्रशन, 
पशुखाद्याचे र्वाढलेले भार्व, यामुळे राज्यात दगु्ि र्व्यर्वसाय िोक्यात आला 
असल्याचे माहे िानेर्वारी, २०१६ मध्ये र्वा त्यादरम्यान ननदशयनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
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(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले र्व तद्नसुार राज्यातील दगु्ि 
र्व्यर्वसायाला मदत करण्याबाबत तसेच, शेतकऱयाींना आधथयक मदतीचे पॅकेि 
देण्याबाबत शासनाने कोणती काययर्वाही केली आहे र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) गेल्या र्वषी माहे ऑगस््पयांत पाऊस उशीरा र्व 
पुरेशा प्रमाणात न झाल्याने राज्यात दषुकाळसदृशय पररजस्थती उद्् ार्वल्यामुळे 
वपण्याचे पाणी तसेच िनार्वराींच्या चाऱयाच्या उपलब्ितेत कमतरता आली होती. 
यामशर्वाय सन २०१५ मध्ये आींतरराषरीय बािारातील दिू भुक्ीच्या दरात मोठ्या 
प्रमाणात झालेल्या घसरणीमुळे खािगी प्रकल्पाींनी त्याींचे दिू खरेदी दर रु. १६ ते 
१८ प्र.मल. पयांत कमी केले होते, हे खरे आहे. 
     मात्र शासनाने शासनाचे दिू खरेदी दर रु. २०+ रु. २.५० (र्वरकड खचय) 
असे रु. २२.५० प्र.मल. हे नोर्व्हेंबर, २०१४ पासून कायम ठेर्वले असून त्यात 
आतापयांत बदल केलेला नाही. राज्यातील बीड जिल्हा र्व बीड तालुका सहकारी 
दिू सींघ र्वगळता इतर सर्वय सहकारी सींघ शासन दराने दिू खरेदी करीत आहेत. 
     बीड जिल्हा र्व बीड तालुका सहकारी दिू सींघावर्वरुध्द महाराषर सहकारी 
सींस्था अधिननयम, १९६० चे कलम ७९ अ अन्र्वये सहननबींिक सहकारी सींस्था 
(दगु्ि) याींच्यामाफय त काययर्वाही सुरु आहे. 
(२) र्व (३) दिू उत्पादक शेतकऱयाींना हदलासा देण्यासाठा शासनाने खालीलप्रमाणे 
उपाययोिना केल्या आहेत. 

१) डडसेंबर, २०१४ ते ऑगस््, २०१५ या कालार्विीत शासनाने सहकार 
क्षेत्रातील अनतररक्त दिू शासन दराने स्र्वीकृत केले आहे. 

२) शासनाने ननजशचत केलेले दिू खरेदीचे दर (र्वरकड खचायसह) प्रमाणीत 
माननू राज्यातील सहकारी सींघ/सींस्थाींनी हाच दर शेतकऱयाींना देणे 
आर्वशयक असल्याबाबतचे ननदेश महाराषर सहकारी सींस्था अधिननयम, 
१९६० चे कलम ७९ अ अन्र्वये शासनाने हदनाींक १०.७.२०१५ रोिी 
ननगयममत केले आहेत. 

३) कें द्र शासनाने दिू भुक्ी ननयायतीर्वर बींद केलेले ५% अनदुान पुन्हा सुरु 
करुन ते १०%  करण्याबाबत कें द्र शासनास कळवर्वले आहे. 

४) दिुाकरीता ककमान आिारभूत ककीं मत सद्यजस्थतीत ननजशचत नाही. सदर 
अधिकार िीर्वनार्वशयक र्वस्त ु अधिननयम १९५५ नुसार कें द्र शासनास 
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आहेत. दिू उत्पादक शेतकऱयाींच्या हहताकरीता दिुासाठा ककमान 
आिारभूत ककीं मत प्राप्त र्व्हार्वी या उद्देशाने राज्य शासनाने हदनाींक 
१९.८.२०१५ रोिीच्या पत्रान्र्वये कें द्र शासनास प्रस्तार्व पाठर्वनू वर्वनींती 
केली आहे. 

(४) प्रशन उद्् ार्वत नाही. 
----------------- 

बाळापूर (जर्.अिोला) तालुक्यात सततच्या नावपिीमुळे  
विद्यार्थयाचने आत्महत्या िेल्याबाबत 

 (४९) *  १७६८३   डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱहे :   सन्माननीय पनुिचसन ि मदत 
िायच मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) बाळापूर (जि.अकोला) तालुक्यात सततच्या नावपकीमुळे मशक्षणासाठा 
कु्ुींबाकड े पसेै नसल्याने धचींतातूर झालेल्या दिम येथील नर्वर्वीत मशकत 
असलेल्या वर्वशाल वर्वशर्वनाथ खळेु या वर्वद्यार्थयायने हदनाींक २२ नोर्व्हेंबर, २०१५ 
रोिी आत्महत्या केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले र्व तद्नुसार सदर कु्ुीं बयाींना 
आधथयक मदत देण्याबाबत शासनाने कोणती काययर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) र्व (३) होय, 
     सदर प्रकरणी चौकशी केली असता सदर कु्ुींबाकड ेएकूण २.२२ हेक््र आर 
शेती असून सदर कु्ूींबात आई, र्वडील, मोठा भाऊ र्व मतृक वर्वशाल अशा ४ 
र्व्यक्तीींचा उदननयर्वाह सदर शेतीर्वर अर्वलींबून असल्याचे हदसून आले तसेच सन 
२०१४-१५ या र्वषायत सदर शेतीमिून अल्प उत्पादन झाल्याचे ननदशयनास आले 
आहे. परींतु सदर प्रकरण हे आत्महत्येसींदभायत असलेल्या ननकषात बसत 
नसल्यामुळे मदतीबाबत काययर्वाही करता आलेली नाही. 
(४) प्रशन उद्् ार्वत  नाही. 
 

----------------- 
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विदभाचत सांत्रा उत्पादि शेतिऱयाांना आधथचि मदत देण्याबाबत 

(५०) *  १७८८१   श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.धनांर्य मुांड,े श्री.सुतनल तटिरे, 
श्री.हेमांत टिले, श्री.खिार्ा बेग, श्री.प्रिाश गर्मभये, श्री.सांहदप बार्ोररया, श्रीमती 
शोभाताई फडििीस :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) वर्वदभायतील सींत्रा उत्पादक शेतकऱयाींना शासनाकडून कोणतीच मदत झाली 
नसल्याची बाब माहे िानेर्वारी २०१६ मध्ये र्वा त्यासुमारास ननदशयनास आली 
आहे, हे खरे आहे काय 

(२) असल्यास, सन २०१५ मध्ये सींत्रयाचे दर १५ रुपये प्रनतककलोर्वरुन घसरुन   
४ ते ५ रुपये प्रनतककलो झाल्याने शेतकऱयाींचे मोठया प्रमाणात आधथयक नकुसान 
झाले आहे, हे ही खरे आहे काय 
(३) असल्यास, यार्वषी अननयममत पाऊस र्व थींडीचा पररणाम सींत्रयाच्या 
गुणर्वत्तेर्वर झाल्याने सींत्रयाचे भार्व मोठया प्रमाणात घसरले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, दरर्वषी बाींग्लादेश र्व भूतानसारख्या देशात ननयायत होणारी सींत्री 
यार्वषी गुणर्वत्तेचे कारण देऊन नाकारण्यात आल्याने शेतकऱयाींचे आधथयक 
नुकसान झाले आहे, हे ही खरे आहे काय 
(५) असल्यास, यार्वषी मोठया प्रमाणार्वर सींत्रा उत्पादन होऊनसुध्दा वर्वदभायत 
सींत्रयार्वर प्रकक्रया करणाऱया उद्योगाींचा अभार्व असल्यानेच शतेकरी आधथयक 
सींक्ात सापडला आहे, हे ही खरे आहे काय 
(६) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(७) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले र्व तद्नसुार सींत्रा उत्पादक 
शेतकऱयाींना आधथयक मदत देण्याबाबत शासनाने कोणती काययर्वाही केली र्वा 
करण्यात येत आहे, 
(८) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 

 

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) हे खरे नाही. कें द्र शासन पुरस्कृत एकाजत्मक 
फलोत्पादन वर्वकास अमभयानातींगयत सन २०१५-१६ मध्ये वर्वदभायकरीता २४४९.४७ 
लाख इतकी तरतदू करण्यात आली आहे. 
(२), (३), (४), (५), (६), (७) र्व (८) प्रशन उद्् ार्वत  नाही. 
 

----------------- 
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मुरबाड (जर्.ठािे) तालुक्यात वििासिािडून  
बेिायदेशीर उत्खनन होत असल्याबाबत 

 

(५१) *  १७९३०   श्री.र्गन्द्नाथ मशांदे :  सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मुरबाड (जि.ठाणे) तालुक्यातील साखरे (घारगार्व) गार्वातील सर्व्हे क्र.५२, ५३, 
५४, ५८, ४६/१५ मध्ये उषा बन्सल या वर्वकासकाने स्कॉय जर्व्हला बींगलो प्रोिेक्् 
उभारण्यासाठा र्वषयभरापरू्वी रस्ता र्व बाींिकाम सुरू केले असून त्यासाठा बेकायदा 
रेती उत्खनन सुरू केले असताना शासनाचा लाखो रूपयाींचा महसूल बुडवर्वल्याच्या 
तक्रारी ग्रामस्थाींनी जिल्हाधिकारी, ठाणे याींच्याकड ेमाहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये र्वा 
त्यादरम्यान करून सुध्दा महसूल वर्वभागाने कोणतीही कारर्वाइय केलेली नाही, हे 
खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सुमारे २ र्वषायपासून मुरबाड शहर पररसर, ्ोकार्वड,े म्हसा, मशरोशी 
पररसरासह माळशेि घा्ाच्या पायर्थयाशी डोंगर फोडून भुईसपा् करून 
बेकायदेशीर उत्खनन होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर बेकायदा उत्खनन करणाऱयाींना महसूल वर्वभागाकडून 
सींगनमताने पाठाशी घालण्याचा आरोप ग्रामस्थाींनी केला आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, साखर (घारगार्व) येथे स्कॉय जर्व्हला बींगलो प्रोिेक्् सुरू 
असल्याप्रकरणी र्व तेथे झालेल्या बेकायदेशीर उत्खनन र्व रॉयल््ी चोरीच्या 
िागेर्वर िार्वनू पींचनामा करून तलाठा श्री.सींिय साखरे याींनी महसूल वर्वभागाला 
अहर्वालही पाठवर्वलेला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(६) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले र्व तदनसुार बेकायदा होणारे 
उत्खनन रोखण्याबाबत तसेच अर्विै उत्खनन करून शासनाचा महसूल 
बुडवर्वणाऱयाींर्वर कारर्वाई करण्याबाबत शासनाने कोणती काययर्वाही केली र्वा 
करण्यात येत आहे, 
(७) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२), (३), (४) (५) र्व (६) मुरबाड तालुक्यातील 
मौिे साखरे (िारगाींर्व) गार्वाच्या हद्दीत “स्काय जर्व्हला” प्रोिेक््च्या मालकाने 
वर्वनापरर्वानगी उत्खनन केल्याची तक्रार तहमसलदार मुरबाड याींना हदनाींक 
०७/११/२०१५ रोिी प्राप्त झाली आहे. सदर तक्रारीच्या अनषुींगाने चौकशी केली 
असता “स्काय जर्व्हला” प्रकल्पाच्या वर्वकासकाने ६८२ ब्रास दगड र्व १६० ब्रास 
मातीचे अनधिकृत उत्खनन केल्याचे ननदशयनास आले. त्यानसुार तहमसलदार 
मुरबाड याींनी सदर प्रकरणी रुपये ७७,३३,८००/- एर्वढ्या रकमेचे दींडाचे आदेश 
पारीत केले आहेत. 
     मुरबाड शहर पररसरातील ्ोकार्वड,े म्हसा र्व इतर घा्ाच्या पायर्थयाशी 
डोंगर फोडून भूईसपा् करण्याचे प्रकार ननदशयनास आलेले नाहीत. 
(७) प्रशन उद्् ार्वत नाही. 

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

धचपळूि (जर्.रत्नाधगरी) तालुक्यात अिधै िाळू उपसा ि िाहतूि थाांबविण्याबाबत 
(५२) *  १८०६८   श्री.राहुल नािेिर, श्री.हेमांत टिले, श्री.खिार्ा बेग, श्री.किरि 
पािसिर :   सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) धचपळूण (जि.रत्नाधगरी) तालुक्यात वर्वनापरर्वाना र्वाळू र्वाहतूक करणाऱयाींर्वर 
महसूल वर्वभागाने केलेल्या कारर्वाईत चार र्वाहन िारकाींना दीड लाखाींचा दींड केला 
असल्याचे माहे िानेर्वारी, २०१६ मध्ये र्वा त्यादरम्यान ननदशयनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले र्व तदनुसार अर्वैि र्वाळू उपसा र्व 
र्वाहतूक पुणयपणे थाींबवर्वण्याबाबत शासनाने कोणती काययर्वाही केली आहे र्वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) धचपळूण तालुक्यात िानेर्वारी, २०१६ मध्ये र्वाळूच्या 
अर्वैि र्वाहतकूीबाबत १६ र्वाहनिारकाकडून रु. ४,८३,२००/- इतका दींड र्वसूल 
करण्यात आला आहे. 
(२) र्व (३) जिल्हाधिकारी रत्नाधगरी याींनी गौण खननिाचे अर्वैि उत्खनन/र्वाहतूक 
करणाऱयाींवर्वरुध्द ननयमानुसार दींडात्मक कारर्वाई तसेच फौिदारी गुन्हा दाखल 
करण्याबाबतच्या सूचना सर्वय क्षे त्रय अधिकाऱयाींना हदल्या आहेत. 
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     तसेच अर्वैि उत्खनन/र्वाहतूकीच्या प्रकरणात गौण खननिाच्या 
बािारभार्वाच्या ५ प् दींड आकारणे, उत्खनन र्व र्वाहतकुीसाठा र्वापरण्यात आलेली 
यींत्रसामग्री र्व र्वाहने िप्त करणे, प्रकरणपरत्रे्व र्वाळू तस्कराींवर्वरुध्द एम.पी.डी.ए 
अधिननयमाींतगयत कारर्वाई करणे, गौण खननिाच्या अर्विै उत्खनन र्व र्वाहतकुीस 
प्रनतबींि आणण्याच्या दृष्ीने जिल्हाधिकारी याींच्या अध्यक्षतेखाली पोलीस 
आयुक्त/पोलीस अधिक्षक, प्रादेमशक पररर्वहन अधिकारी याींची सममती स्थापन 
करणे इत्यादी उपाययोिना करण्यात आलेल्या आहेत. 
(४) प्रशन उद्् ार्वत नाही. 

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

चांद्रपूर जर्ल््यातील देिाडा मसमा नाक्यािर रि  
धारिािडून होत असलेल्या अिैध िसुलीबाबत 

(५३) *  १८१८१   श्री.अतनल सोले, श्री.ममतेश भाांगडडया, श्री.नागो गािार, 
श्रीमती शोभाताई फडििीस :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ११०८६ ला हदनाांि ११ 
डडसेंबर, २०१५ रोर्ी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत: सन्माननीय पररिहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) चींद्रपूर जिल््यातील उपप्रादेमशक पररर्वहन वर्वभागाच्या देर्वाडा मसमा नाक्यार्वर 
रक िारकाकडून अर्वैि र्वसुली प्रकरणात नागपूर र्व र्विाय एस.सी.बी. पथकाने 
हदनाींक ९ सप् े्ंबर, २०१५ रोिी र्वा त्यासुमारास िाड ्ाकून सींबींिीत अधिकारी र्व 
कीं त्रा्ी कमयचारी याींना अ्क केल्याचे ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, अर्विै र्वसुली करणाऱया सींबींिीत अधिकाऱयाींर्वर शासनाने कोणती 
कारर्वाई केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. हदिािर रािते : (१) होय. 
(२) याप्रकरणी सींबींधित अधिकाऱयाींवर्वरुध्द लाचलुचपत प्रनतबींिक वर्वभागाकउून 
ख्ला दाखल करण्याबाबत प्रस्तार्व अद्याप प्राप्त झालेला नाही. तो प्राप्त 
झाल्यार्वर पढुील काययर्वाही करण्यात येईल. 
(३) प्रशन उद्् ार्वत  नाही. 
 

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



58 

मौरे् ताांबळडगे (ता.देिगड, जर्.मसांधदुगुच) गािातील र्नेु  
विद्युत उपिरिे बदलून निीन उपिरिे बसवििेबाबत  

 

(५४) *  १८२२२   श्री.नागो गािार :   सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौिे ताींबळडगे (ता.देर्वगड, जि.मसींिदुगुय) गार्वातील वर्वद्युत पुरर्वठा करणारी 
उपकरणे, वर्विेचे खाींब, तारा, ब्राकेट्स याींना गींि पकडल्याने वर्वद्युत पुरर्वठ्याला 
िोका ननमायण झाला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ताींबळडगे ग्रामपींचायत तसेच लोकप्रनतननिीींनी हदनाींक २६ 
ऑगस््, २०१५ रोिी मा.ऊिाय मींत्री याींच्याकड ेसदर िोकादायक उपकरणे बदली 
करण्याबाबत तसेच र्वीिपुरर्वठा सुरळीत करण्याबाबत ररतसर पत्र देऊनही 
कोणतीच काययर्वाही केलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले र्व तद्नसुार ताींबळडगे गार्वातील 
गींि पकडलेली वर्वद्यतु उपकरणे बदलून नर्वीन उपकरणे बसवर्वणे र्व वर्वद्यतु 
पुरर्वठा पुर्वयर्वत करण्याबाबत शासनाने कोणती काययर्वाही केली र्वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) वर्वद्युत पुरर्वठ्याला िोका ननमायण झाला, हे खरे 
नाही. 
(२) हे खरे नाही. सदर पत्राच्या अनुषींगाने महावर्वतरण कीं पनीने सरे्वक्षण करुन 
अनतशय िीणय ४ पोल ११ के.र्व्ही. र्वीि र्वाहहनीचे अत्यींत सडून िोकादायक 
झालेले असल्याने, पोलर्वरील सामानासह माहे डडसेंबर, २०१५ बदलले आहेत. 
तसेच ताींबळडगे रे्वताळ या भागामध्ये असलेले १०० के.र्व्ही.ए. चे रोहहत्राींचे बुशीींग 
रॉड खराब झालेले आढळल्यामुळे ते माहे १० फेब्रुर्वारी, २०१६ रोिी बदलण्यात 
आले आहेत. 
(३) प्रशन उद्् ार्वत नाही. 
(४) प्रशन उद्् ार्वत नाही. 
(५) प्रशन उद्् ार्वत नाही. 

----------------- 
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महावितरि, महातनममचती ि महापारेषि मधील िां त्राटी  
िमचचा-याांना सेिेत तनयममत िरण्याबाबत 

(५५) *  १४८८७   श्री.सततश चव्हाि, श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.धनांर्य मुांड,े 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचिी, डॉ.अपिूच हहरे, श्री.सुतनल तटिरे, 
श्री.हेमांत टिले, श्री.किरि पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील :   सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) र्वीि ननयमक आयोगाने सन १९८२ ते २००९ या कालार्विीत राज्यातील 
सरकारी र्वीि कीं पन्याींच्या नोकर भरतीर्वर बींदी घातल्याने राज्यात महावर्वतरण, 
महाननममयती र्व महापारेषण या कीं पन्याींनी ३२००० कीं त्रा्ी कमयचा-याींची भरती 
केली, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर कमयचारी हे प्रनतमहा रूपये १०,०००/- पगारार्वर मागील १५ 
र्वषायपासून काम करत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर कीं त्रा्ी कमयचाऱ याींनी त्याींना ननयममत कामगार म्हणनु सेरे्वत 
घेणेसाठा माहे सप् े्ंबर २०१५ मध्ये र्वा त्यादरम्यान २८ हदर्वसाचे आींदोलन केले, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर कीं त्रा्ी कमयचा-याींनी त्याींना ननयमीत कामगार म्हणनु सेरे्वत 
सामार्वनू घेण्याच्या सींदभायतील सध्याचे कामगार कायदे, वर्ववर्वि राज्याींनी याबाबत 
घेतलेले ननणयय र्व त्याचे पररणाम, मा.न्यायालयाींचे याबाबतचे ननणयय/प्रकरण 
याींचा सवर्वस्तर अ्यास करण्यासाठा काययकारी सींचालक (मानर्व सींसािन) 
महाननममयती याींच्या अध्यक्षतेखाली सममती ननयुक्त करण्यात आली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले, 
(६) असल्यास, सदर कीं त्रा्ी कमयचाऱ याींची सेर्वा र्व अनुभर्व वर्वचारात घेता त्याींना 
शासन सेरे्वत ननयमीत करण्याबाबत शासनाने कोणती काययर्वाही केली र्वा 
करण्यात येत आहे, 
(७) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे कोणती आहेत ?  
 
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे अींशत: खरे आहे, सदर कीं पन्याींकडून कामाच्या 
स्र्वरुपानुसार, प्रासींधगक तसेच तात्पुरती कामे कीं त्रा्दाराकडून ननवर्वदा प्रकक्रयेच्या 
माध्यमातनू करून घेतली िातात. 
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(२) कीं त्रा्दारामाफय त ताीं त्रक कामगाराींची सेर्वा गरिेप्रमाणे घेण्यात येते, त्यामुळे 
अशी बाब नाही. 
(३) हदनाींक १ सप् े्ंबर, २०१५ पासून कीं त्रा्ी कामगाराींच्या वर्ववर्वि मागण्याींकररता 
कृती सममतीने मुख्य कायायलय, प्रकाशगड येथे िरणे आींदोलन केले होते, ही बाब 
खरी आहे. 
(४), (५) र्व (६) याबाबत काययकारी सींचालक महाननममयती याींच्या अध्यक्षतेखाली 
सममती गठात करण्यात आली आहे. ती सममती कामगार कायदे/वर्ववर्वि राज्याींचे 
कीं त्रा्ी कामगाराींबाबत घेतलेल्या ननणययाींचा अ्यास र्व पररणाम, उच्च न्यायालय 
र्व सर्वोच्च न्यायालयाच्या ननकालाींचा/प्रकरणाींचा अ्यास, महाराषर 
वर्विानमींडळातील या सींदभायतील कामकािाचा अ्यास करून अहर्वाल सादर 
करणार आहे. 
(७) प्रशन उद्् ार्वत नाही. 

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

मुांबईत परदेशी बनािटीची िाहने बेिायदेशीरररत्या  
आिनू त्याांची विक्री होत असल्याबाबत 

 

(५६) *  १६३५९   श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.सुतनल तटिरे, श्री.धनांर्य मुांड,े श्री.हेमांत 
टिले, श्री.किरि पािसिर, श्री.र्यिांतराि र्ाधि, श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.सांहदप 
बार्ोररया :  सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मुींबईत परदेशी बनार्व्ीची चौपा्ीच्या र्वाळूर्वर चालणारी चारचाकी र्वाहने 
सरकारी ्ॅक्स र्व ड्यु् ी न भरता बेकायदेशीरररत्या भारतात आणनू त्याींची वर्वक्री 
होत असल्याचे माहे िानेर्वारी, २०१६ मध्ये र्वा त्यादरम्यान ननदशयनास आले, हे 
खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले र्व तद्नुसार बेकायदेशीरररत्या होत 
असलेल्या वर्वक्रीला प्रनतबींि करणेबाबत शासनाने कोणती काययर्वाही केली र्वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. हदिािर रािते : (१) येलोगे् पोलीस ठाणे, मो्ार र्वाहन चोरी वर्वरोिी पथक, 
गु.प्र.शा. गु.अ.वर्व. मुींबई याींचेकडून दोन परदेशी दचुाकी बनार्व् र्वाहने कलम १०२ 
फौ.दीं.प्र.सीं. अन्र्वये िप्त करण्यात आली असून बनार्व् नींबरप्ले् लार्वून 
र्वापरण्यात आल्याबाबत गु.र.क्र. ०५/२०१६ कलम ४६५, ४६७, ४६८, ४७१, ४२० 
भा.दीं.वर्व.अन्र्वये गुन् हा नोंदवर्वण्यात आला आहे. 
(२) र्व (३) सदर प्रकरणी र्वररषठ पोलीस ननरीक्षक, र्वाहन चोरी वर्वरोिी पथक, 
गु.प्र.शा.गु.अ.वर्व. मुींबई याींचेमाफय त चौकशी सुरु आहे. तसेच या सींदभायत पररर्वहन 
आयुक्त कायायलयामाफय त मुींबईतील प्रादेमशक पररर्वहन कायायलयाींना अशा 
र्वाहनाींसींदभायत मो्ार र्वाहन अधिननयम, १९८८ तसेच मुींबई मो्ार र्वाहन कर 
कायदा, १९५८ अींतगयत उधचत काययर्वाही करण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या 
आहेत. 
(४) प्रशन उद्् ार्वत नाही. 

----------------- 
बीड बस्थानिातनु पुिे, औरांगाबाद आणि मुांबई िररता 

 थेट मशिनेरी बससेिा सुरु िरण्याबाबत 

(५७) *  १५९४४   श्री.अमरमसांह पांडडत, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.रामराि िडिुते, श्री.सततश चव्हाि, श्री.खिार्ा बेग, श्री.धनांर्य मुांड े:  
ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ११८३५ ला हदनाांि ११ डडसेंबर, २०१५ रोर्ी हदलेल्या 
उत्तराच्या सांदभाचत: सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) राज्यमागय पररर्वहन महामींडळाने मशर्वनेरी शे्रणीतील ५०० गाड्या भाड ेतत्र्वार्वर 
घेण्याची बाब शासनाच्या वर्वचारािीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बीड बसस्थानकातनु पुणे, औरींगाबाद आणण मुींबई कररता थे् 
मशर्वनेरी बससेर्वा सुरु करण्याची मागणी लोकप्रनतननिी र्व प्रर्वाशाींनी केली, हे खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, बीड बसस्थानकातनु मशर्वनेरी सेर्वा आणण बीड-औरींगाबाद ितीर्वर 
पुणे र्व मुींबई कररता वर्वना थाींबा सेर्वा सुरु करण्यासाठा शासन कोणती काययर्वाही 
करणार आहे, 
(४) तसेच अर्विै प्रर्वासी र्वाहतुक बींद करण्यासाठा यशर्वींती ही ममनी बस 
जिल््यातील सर्वायधिक रहदारीच्या रस्त्याींर्वर सुरु करण्यासाठा शासनाने कोणती 
काययर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
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(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून प्रर्वासी आणण 
लोकप्रनतननिी याींनी केलेल्या मागणीबाबत कोणती काययर्वाही केली र्वा करण्यात 
येत आहे, 
(६) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हदिािर रािते : (१) नाही. 
(२) होय. 
(३), (४) र्व (५) सध्या बीडहून मुींबईकररता १८.०० र्वा सु्णारी बीड-मुींबई र्व 
१९.०० र्वािता सु्णारी मािलगार्व-मुींबई या रातराणी फेऱया मशर्वनेरी बसेस 
उपलब्ि नसल्यामुळे ननमआराम (पुशबॅक) आरामदायी बठैक र्व्यर्वस्था असलेल्या 
बसेसद्र्वारे प्रर्वाशाींच्या सोईसाठा हदनाींक २२/११/२०१५ पासून सुरु करण्यात 
आलेल्या आहेत. बीड बसस्थानकातनू पुणे र्व मुींबई मागायर्वर िार्वणाऱया बसेसना 
प्रर्वाशी प्रनतसाद र्व प्रर्वाशी मागणीनुसार थाींबे देण्यात आलेले आहेत. 
     अर्विै प्रर्वासी र्वाहतकु बींद करण्यासाठा पोलीस अधिक्षक, बीड र्व 
उपप्रादेमशक पररर्वहन अधिकारी, बीड याींना राज्य पररर्वहन महामींडळाच्या 
स्तरार्वर पत्रर्व्यर्वहाराद्र्वारे पाठपुरार्वा करण्याची बाब राज्य पररर्वहन महामींडळाच्या 
काययर्वाहीखाली आहे. तसेच सर्वायधिक रहदारीच्या रस्त्यार्वर बीड वर्वभागामाफय त 
पररर्वतयन बसेस चालनात आहे. 
(६) प्रशन उद्् ार्वत नाही. 
 

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

राज्यात शेतिऱयाांना िृषी पांपाची र्ोडिी देण्याबाबत 

(५८) *  १६११०   श्री.चांद्रिाांत रघिुांशी, श्री.सांर्य दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई 
र्गताप, श्रीमती हदप्ती चिधरी, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.माणििराि 
ठािरे, श्री.शरद रिवपसे :   सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यात र्वीि िोडणीसाठा पैसे भरलेल्या शतेकऱयाींना माहे माचय, २०१६ पयांत 
कृषीपींपाची िोडणी देणार असल्याची मा.मुख्यमींत्री याींनी माहे ऑगस््, २०१५ 
मध्ये र्वा त्या दरम्यान घोषणा केली असल्याचे ननदशयनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, ऊिाय वर्वभागाने राज्यातील चींद्रपूर, गडधचरोली, ठाणे, रायगड र्व 
रत्नाधगरी या पाच जिल््याींमध्ये सन २०१४-२०१५ साठा १४ हिार कृषी पींपाच्या 
र्वीि िोडणीचे उहद्दष्े ठेर्वले होते, प्रत्यक्षात मात्र केर्वळ ५ हिार कृषीपींपानाच 
र्वीि ममळाली असून ननदेशाींची योग्य अींमलिार्वणी करण्यात न आल्याने 
राज्यातील कृषीपींपाच् या वर्वद्यतुीकरणाचा अनुशेष प्रचींड प्रमाणात र्वाढल्यामुळे 
राज्यातील शतेकरी हर्वालहदल झाले असल्याचे माहे नोर्व्हेंबर, २०१५ मध्ये र्वा 
त्यादरम्यान ननदशयनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले र्व तद्नुसार शेतकऱयाींना 
कृषीपींपाच्या िोडण्या देण्याबाबत शासनाने कोणती काययर्वाही केली र्वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) अींशत: खरे आहे. राज्यात माचय, २०१५ अखेर पैसे 
भरुन प्रलीं बत असलेल्या कृषीपींपाना िून, २०१६ अखेर र्वीििोडणी देण्याची 
घोषणा मा. मुख्यमींत्री महोदयाींनी केली आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे. चींद्रपरू, गडधचरोली, ठाणे, रायगड र्व रत्नाधगरी या पाच 
जिल्हयाींमध्ये सन २०१४-१५ साठा १४००० कृषीपींपाच्या र्वीििोडणीचे उहद्दष् 
ठेर्वले होते. या जिल्हयाींमध्ये सन २०१४-१५ मध्ये ८२४२ इतक्या कृषीपींपाचे 
ऊिीकरण झाले आहे. तसेच सन २०१५-१६ मध्ये िानेर्वारी, २०१६ पयांत ८७८७ 
इतक्या कृषीपींपाना र्वीि िोडण्या हदल्या आहेत. उर्वयररत उहद्दष् पूणय करण्याच्या 
दृष्ीने महावर्वतरण कीं पनीकडून काययर्वाही सुरु आहे. 
(३) प्रशन उद्् ार्वत नाही. 
(४) प्रशन उद्् ार्वत नाही. 
(५) प्रशन उद्् ार्वत नाही. 

----------------- 
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मराठिाड्यातील आठ जर्ल््यात शतेिऱ याांच्या सातबारािर  
वपिाांच्या नोंदी िेल्या नसल्याबाबत 

(५९) *  १६३४६   श्री.धनांर्य मुांड,े श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.अमरमसांह पांडडत, 
श्री.अमरनाथ रार्ूरिर, श्री.सांर्य दत्त :   सन्माननीय पुनिचसन ि मदत िायच 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मराठर्वाड्यातील आठ जिल््यात शेतकऱ याींच्या सातबारार्वर वपकाींच्या नोंदीच 
केल्या नसल्याने दषुकाळी अनदुान मदत र्वा्पास वर्वलींब होत असल्याची बाब 
माहे िानेर्वारी, २०१६ मध्ये र्वा त्यादरम्यान ननदशयनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मराठर्वाड्यात दषुकाळी अनदुान र्वा्पासाठा आलेले रूपये ११५६ 
को्ी शतेकऱ याींच्या बकँ खात्यात कसे िमा करायचे असा प्रश न ननमायण झाला 
आहे, हे ही खेर आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले र्व तद्नुसार वपकाींची नोंद न 
घेणाऱया कमयचाऱयाींर्वर कारर्वाई करण्याबाबत तसेच, शेतकऱयाींच्या वपकाींची नोंदी 
घेर्वनू त्याींना मदत देणेबाबत शासनाने कोणती काययर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३), (४) र्व (५) प्रशन उद्् ार्वत नाही. 

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

तलासरी (जर्.पालघर) येथे दादरा-नगर-हिेलीतून होिारी बेिायदा दारुची  
िाहतूि रोखण्याचा प्रयत्न िरिाऱया िमचचाऱयाांना मारहाि झाल्याबाबत 

(६०) *  १८१३७   प्रा.र्ोगेन्द्द्र ििाड े:   सन्माननीय राज् य उत् पादन शुल् ि मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) तलासरी (जि.पालघर) येथे दादरा-नगर-हरे्वलीतनू होणारी बेकायदा दारुची 
र्वाहतूक रोखण्याचा प्रयत्न करणाऱया राज्य उत्पादन शुल्क वर्वभागाच्या 
कमयचाऱयाींना मारहाण झाल्याची घ्ना माहे िानेर्वारी, २०१६ मध्ये र्वा 
त्यादरम्यान घडली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
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(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले र्व तद्नुसार अशा प्रकारच्या घ्ना 
घडू नये म्हणनू शासनाने कोणती उपाययोिना र्वा काययर्वाही केली र्वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) होय. 
(२) प्रस्ततु प्रकरणी हदनाींक ५/२/२०१६ रोिी तलासरी पोलीस ठाणे येथे गुन्हा 
क्र.२०/२०१६ अन्र्वये तक्रार दाखल करण्यात आली असून भारतीय दींड सींहहता 
कलम क्र.३९५, ३९७ र्व इतर कलमाींद्र्वारे चौकशी सुरु आहे. 
(३) र्व (४) प्रस्ततु प्रकरणी चौकशी सुरु असून अशा प्रकारच्या घ्ना घडू नयेत 
याकरीता राज्य उत्पादन शुल्क वर्वभागातील अधिकारी र्व कमयचाऱयाींना पोलीस 
वर्वभागाच्या सहकायायने अर्विै मद्य ननममयती, वर्वक्रीर्वर ननयींत्रण ठेऊन काययर्वाही 
करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. 

----------------- 
मसांधदुगुच जर्ल््यात घरािरुन ि घराच्या बार्नेू र्ािाऱया 

 विद्यतु ताराांना िोटीांग िरण्याबाबत 

(६१) *  १४८३९   श्री.किरि पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.धनांर्य मुांड,े 
श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.हेमांत टिले, श्री.आनांद ठािूर, श्रीमती विद्या चव्हाि, 
श्री.खिार्ा बेग, श्री.विक्रम िाळे, श्री.अतनल भोसले, श्री.सुतनल तटिरे, श्री.प्रिाश 
गर्मभये :   सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कुडाळ (जि.मसींिुदगुय) शहरात महावर्वतरणाने घरािर्वळून र्वा घरार्वरुन 
िाणाऱया वर्वद्यतु ताराींना को्ीींग न केल्याने मशर्वािीनगर भागात बाींिकाम 
करणाऱया कामगाराींचा वर्विेच्या ताराींना स्पशय लागून मतृ्यू झाल्याची घ्ना माहे 
िानेर्वारी, २०१६ मध्ये र्वा त्यादरम्यान घडल्याचे ननदशयनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले, 
(३) असल्यास, चौकशीनुसार कुडाळसह मसींिदुगुय जिल््यात घरार्वरुन र्वा घराच्या 
बािनेू िाणाऱया वर्वद्यतु ताराींना को्ीींग करणेबाबत शासनाने कोणती काययर्वाही 
केली र्वा करण्याींत येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे. 
(२) सदर प्रकरणी वर्वद्यतु ननरीक्षक, वर्वद्यतु ननरीक्षण वर्वभाग, मसींिदुगुय 
कायायलयामाफय त चौकशी केली असून सदर िोकादायक बाींिकाम सुरु असल्याची 
बाब ननदशयनास आल्यानींतर महावर्वतरणच्या कुडाळ शहर शाखा कायायलयाकडून 
सींबींधित िागा मालकास र्वीि र्वाहहनी सुरक्षक्षत अींतरार्वर स्थलाींतरीत करेपयांत 
बाींिकाम स्थधगत करण्याची सूचना हद. १७.११.२०१५ रोिी लेखी स्र्वरुपात देण्यात 
आली होती. तथावप, त्या िागा मालकाने महावर्वतरणच्या सूचनेकड े दलुयक्ष 
केल्याने सदर अपघात झाल्याचे चौकशीत हदसून आले. 
(३) सींबींधित घरमालक र्व ठेकेदारास नुकसान भरपाईकरीता हद. २२.०२.२०१६ 
रोिी वर्वद्यतु ननरीक्षकाींनी पत्र हदले आहे. बाींिकाम ठेकेदार श्री.हदलीप परशुराम 
माींिरेकर याींच्याकडून मयत श्री.पुींडलीक खेमप्पा राठोड याींची पत्नी श्रीमती 
सोनाबाई राठोड याींना रु. ६५,०००/- अपघातानींतर रोख स्र्वरुपात हद. १९.०१.२०१६ 
रोिी रु. ३५,०००/- र्व बकँ ऑफ बडोदा, शाखा कुडाळ, बँकेचा िनादेश क्र. 
००००७२ रु. ५०,०००/- एकूण १,५०,०००/- इतकी नकुसान भरपाई देण्यात आलेली 
आहे. मसींिदुगूय जिल््यात घरािर्वळून र्व घरार्वरुन गेलेल्या िोकादायक वर्वद्यतु 
तारा सुरक्षक्षत अींतरार्वर स्थलाींतरीत करण्यावर्वषयी अींदािपत्रके तयार करुन 
मींिुरीसाठा जिल्हा ननयोिन र्व वर्वकास सममतीकड ेसादर करण्यात आली आहेत. 
(४) प्रशन उद्् ार्वत नाही. 

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

अमभनेत्री हेमामामलनी याांच्या नाट्य विहार िें द्राला दोन हर्ार 
 चौरस मीटरचा भूखांड िेिळ ७० हर्ार रुपयात हदल्याबाबत 

(६२) *  १५२६७   श्री.शरद रिवपसे, श्री.सांर्य दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई 
र्गताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्रीमती हदप्ती चिधरी, श्री.किरि पािसिर, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमांत टिले, श्री.आनांद ठािूर, श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.खिार्ा 
बेग, श्री.सांहदप बार्ोररया, श्रीमती विद्या चव्हाि :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) अमभनेत्री र्व खासदार हेमा मामलनी याींच्या नाट्यवर्वहार कला कें द्र चॅरी्ी रस्् 
या सींस्थेला साींस्कृनतक सींकुल उभारण्यासाठा अींिेरीतील (मुींबई) आीं बर्वली येथील 
दोन हिार चौरस मी्र िमीन शासनाने हदनाींक २३ डडसेंबर, २०१५ रोिी र्वा 
त्यासुमारास देण्याचा ननणयय घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदरील उद्यानासाठा आरक्षक्षत असलेला भूखींड देण्यात आला 
असून १९७६ च्या रेडीरेकरनचा दर आकारण्यात आला, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच दोन र्वषायपूर्वी भारताचे महालेखापाल आणण ननयींत्रक (कॅग) याींच्या 
अहर्वालात उपरोक्त िमीन र्वा्पाच्या प्रस्तार्वाची प्रकक्रया पारदशयक नसल्याबद्दल 
आक्षपे घेतला होता, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, कॅगचे आक्षेप असतानाही िमीन देण्याचा ननणयय कोणत्या 
ननयमानुसार र्व ननकषानुसार घेण्यात आला आहे, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(६) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले र्व तद्नुसार उक्त प्रकरणी कॅगच्या 
अहर्वालानुसार अननयममतता झालेली असल्यामुळे याप्रकरणी दोषी 
असलेल्याींवर्वरुध्द कोणती कारर्वाई केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(७) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) मौिे आीं बर्वली, तालुका अींिेरी येथील प्रशनािीन सरे्व क्र.१०९अे/१,   
न.भू.क्र.३ (पै) २००० चौ.मी. क्षेत्रार्वरील उद्यान हे आरक्षण र्वगळून सदर क्षेत्र, 
शासन अधिसूचना, नगरवर्वकास वर्वभाग क्र.्ीपीबी-४३०७/१३६६/सीआर-३०४/२००७ 
नवर्व-११, हदनाींक ३०/७/२०१० अन्र्वये “नाट्य वर्वहार कला कें द्रा” कररता आरक्षक्षत 
करण्यात आले आहे. 
     नाट्य वर्वहार कलाकें द्र चॅरर्ी रस्् ही एक साींस्कृनतक सींस्था असल्याने 
नाट्यवर्वहार कला कें द्रासाठा र्वरीलप्रमाणे आरक्षक्षत असलेला २००० चौ.मी.क्षेत्राचा 
र्वर उल्लेणखत भूखींड शासन ननणयय, महसूल र्व र्वन वर्वभाग, हदनाींक ८/२/१९८३ 
आणण हदनाींक ११/५/१९८४ मिील तरतुदीनुसार हदनाींक १/२/१९७६ रोिीच्या 
मुल्याींकनाच्या २५% इतकी कब्िेहक्काची रक्कम आकारून काही अ्ी/शतीर्वर 
शासन ज्ञापन, महसूल र्व र्वन वर्वभाग, हदनाींक २३/१२/२०१५ अन्र्वये नाट्यवर्वहार 
कला कें द्र चॅरी्ी रस्् या सींस्थेला मींिूर करण्यात आला आहे. 
(३) र्व (४) प्रशनािीन िमीनीच्या र्वा्पाचे ज्ञापन हदनाींक २३/१२/२०१५ रोिी 
ननगयममत झाले असल्याने भारताचे ननयींत्रक आणण महालेखापररक्षक याींच्या २ 
र्वषायपूर्वीच्या अहर्वालात त्यावर्वषयी आक्षेप घेण्याचा प्रशन उद्् ार्वत  नाही. सदर 
रस््ला प्रशनािीन िमीन मींिूर करण्याची काययर्वाही शासन ननणयय, महसूल र्व 
र्वन वर्वभाग, हदनाींक ८/२/१९८३ आणण हदनाींक ११/५/१९८४ मिील िोरणानुसार 
करण्यात आली आहे. 
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(५), (६) र्व (७) प्रशन उद्् ार्वत  नाही. 
 

----------------- 
गोसीखदुच प्रिल्पामुळे बाधीत झालेल्या िुटुांबाचे पनुिचसन िरिेबाबत 

(६३) *  १७६६३   श्री.प्रिाश गर्मभये, श्री.रामराि िडिुते, श्रीमती विद्या 
चव्हाि, श्री.हेमांत टिले, श्री.खिार्ा बेग, श्री.रार्ेंद्र र्नै, श्री.सांहदप बार्ोररया :   
सन्माननीय पुनिचसन ि मदत िायच मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शासनाने सन २०१३ मध्ये रुपये १२०० को्ीचे पॅकेि गोसीखदुय प्रकल्पाला 
हदले होते त्यापकैी ककती ननिी खचय झाला, 
(२) असल्यास, गोसीखदुय प्रकल्पामुळे बािीत झालेल्या कु्ुींबाचे पनुर्वयसन 
करण्यासाठा रु. २४० को्ी इतका ननिी शासनाने उपलब्ि करुन हदला आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पुनर्वयसनाची कोणकोणती कामे मशल्लक आहेत, या ननिीतनू 
शासनाने प्रकल्पग्रस्ताींचे पनुर्वयसन करण्याचे दृष्ीने कोणकोणती कामे हाती 
घेण्यात येणार आहेत, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले र्व तद्नुसार सदर पुनर्वयसनाची कामे 
ककती कालार्विीत पूणय करण्यात येणार आहेत तसेच, गोसीखदुय प्रकल्पामुळे 
बािीत झालेल्या कु्ुींबाचे पनुर्वयसन करण्याबाबत शासनाने कोणती काययर्वाही केली 
र्वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) गोसीखदुय पॅकेि अींतगयत नागपूर जिल््यात रु. 
४५९.७३ को्ी खचय झालेला आहे र्व भींडारा जिल््यात रु. २९७.९६ को्ी खचय 
झालेला आहे असा एकूण रु. ७५७.६९ को्ी खचय झालेला आहे. 
(२) गोसीखदुय प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या कु्ुींबाचे दिेदार पुनर्वयसन करण्याच्या 
दृष्ीने पनुर्वयसीत गार्वठाणातील नागरी सुवर्विेच्या देखभाल र्व दरुुस्तीसाठा 
िलसींपदा वर्वभाग, शासन पत्र हदनाींक २६/०३/२०१५ अन्र्वये नागपूर र्व भींडारा 
जिल्हा ममळून रक्कम रु. ७.५२ को्ी (नागपूर जिल््यासाठा ३.५९ को्ी) र्व 
महाराषर शासन महसूल र्व र्वन वर्वभाग शासन ननणयय हदनाींक १२/०२/२०१६ नुसार 
गोसीखदुय प्रकल्पाींतगयत पनुर्वयसीत गार्वठाणामिील नागरी सुवर्विाींच्या दरुुस्ती र्व 
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देखभालीकरीता प्रकल्पाींतगयत नागरी सुवर्विाींर्वरील मुळ खचायच्या २५% मयायदेत र्व 
सद्यजस्थतीत ७४.९८ को्ी ननिी उपलब्ि करुन देण्यास मान्यता प्रदान केलेली 
आहे. 
(३) नागपूर जिल््यातील गोसीखदुय प्रकल्पातील ५१ बाधित गार्वाचे ३६ पयाययी 
स्थळी पुनर्वयसन करण्यात येत असून, पैकी ३४ पयाययी स्थळाींपैकी ३२ पयाययी 
स्थळी १८(१३+५) नागरी सुवर्विाींची कामे पूणय झालेली असून, २ (रेंगातुर र्व क-
हाींडला) पयाययी स्थळी १३ नागरी सुवर्विाींची कामे पूणय झालेली आहे. ५ नागरी 
सुवर्विाींची कामे सुरु आहे. उर्वयररत २ पयाययी स्थळासाठा (मौिा-्ेकेपार (धचरर्व्हा) 
र्व रुयाड) मध्ये भूसींपादनाची काययर्वाही प्रगतीत आहे. नागपूर जिल््यातील ५१ 
बाधित गार्वातील प्रकल्पग्रस्त कु्ुींबापैकी २० गार्वातील प्रकल्पग्रस्त कु्ुींबे पुणयपणे 
स्थलाींतरीत झालेली असून, उर्वयररत हठकाणी स्थलाींतरणाची काययर्वाही सुरु आहे. 
सद्यजस्थतीत ८३४८ कु्ुींबापकैी ६०९१ कु्ुींबाचे पयाययी स्थळी स्थलाींतरण झालेले 
आहे. 
(४), (५) र्व (६) प्रशन उद्् ार्वत नाही. 
 

----------------- 
शेतात िाम िरीत असताना मतृ्य ूझालेल्या शतेिऱयाांच्या  

िारसाांना विमा योर्ना लागू िरिेबाबत 

(६४) *  १५७३५   श्रीमती विद्या चव्हाि, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.अतनल भोसले, श्री.खिार्ा बेग, श्री.प्रिाश गर्मभये, श्री.किरि पािसिर, 
श्री.सुतनल तटिरे, श्री.विक्रम िाळे :   सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शेतात काम करत असताना अपघातामुळे मतृ्यूमूखी पडणाऱया शतेकऱयाींच्या 
र्वारसाींना शासनातफे र्व्यजक्तगत वर्वमा योिनेतफे आधथयक मदत केली िाते, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, प्रशासनाच्या ननषकाळिीपणामुळे र्वसई तालुक्यातील शेकडो 
शेतकऱयाींच्या र्वारसाींना त्याींचा लाभ ममळालेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्वसई तालुक्यातील सामाजिक काययकते मायकल फु्याडो 
याींनी माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये र्वा त्यादरम्यान कृषी आयुक्त तसेच शासनाकड े
मदत ममळण्याबाबत मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
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(५) असल्यास, चौकशीच्या अनुषींगाने शासनाने कोणती काययर्वाही केली र्वा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे कोणती आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) श्री.मायकल फुट्याडो याींचे डडसेंबर, २०१५ मिील र्वा त्या दरम्यानचे कोणतेही 
ननर्वदेन प्राप्त झाल्याचे आढळून येत नाही. 
(४) प्रशन उद्् ार्वत  नाही. 
(५) प्रशन उद्् ार्वत  नाही. 
(६) प्रशन उद्् ार्वत  नाही. 

----------------- 
िडििी (जर्.बीड) तालुक्यातील मौरे् धचांचोटी ि मौरे् मामला येथील  

भुसांपादन झालेल्या शेतिऱयाांना मािेर्ा ममळण्याबाबत 

(६५) *  १६१६७   श्री.विनायिराि मेटे :   सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) र्वडर्वणी (जि.बीड) तालुक्यातील मौिे धचींचो्ी र्व मौिे मामला येथील 
तलार्वाकररता सन १९७६ मध्ये शासनाने येथील शतेकऱयाींच्या िममनी सींपाहदत 
केल्या होत्या, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या तलार्वाचे काम पूणय झाले असून शेतकऱयाींना केर्वळ रूपये ७०० 
ते ८०० प्रती एकर मारे्विा ममळाला होता, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, त्याच काळात (मािलगार्व) परु्वायश्रमीचा तालुक्यातील िममनीचे 
तलार्वाकररता भुसींपादन झाले होते त्या शेतकऱयाींना लाखो रुपये प्रती एकर 
ममळाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, धचींचो्ी र्व मामला येथील शेतकऱयाींनी जिल्हाधिकारी, भुसींपादन 
अधिकारी, वर्वभागीय आयुक्त, महसूल याींना र्वारींर्वार पत्रर्व्यर्वहार करूनही मारे्विा 
ममळण्याबाबत कोणतीही काययर्वाही करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले, 
(६) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती काययर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(७) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 



71 

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) नाही. इ.स. १९७६ मध्ये सींपादीत मौ.नाींदरु येथील सीं.क्र.२५/७७ मध्ये कलम 
११ च्या अींनतम ननर्वाडयानुसार भुसींपादन अधिकाऱयाने प्रती आर रु.५०/- इतका 
मारे्विा हदला. त्यार्वर शेतकऱयाींनी नाराि होऊन कलम १८ नुसार मा.न्यायालयात 
एलएआर क्र ५०९/८६ दाखल केला त्यार्वर मा.न्यायालयाने हद.२२/०८/१९८८ रोिी 
आदेश देऊन रु.२५० प्रनत आर इतका मारे्विा मींिुर केला आहे. 
(४) उपवर्वभागीय अधिकारी मािलगार्व या कायायलयात उपलब्ि असलेल्या 
मौ.धचींचो्ी सींधचका क्र.११/७५, र्व मौ.मामला सींधचका क्र.२७/७४ यात सींबींधित 
शेतकऱयाने केलेला पत्रर्व्यर्वहार हदसुन येत नाही. 
(५) सदर प्रकरणात कलम ११ नुसार मारे्विा र्वा्प करण्यात आलेला आहे. 
र्वास्तवर्वक र्वाढीर्व मारे्विासाठा सींबींधित शतेकऱयाींनी कलम १२(२) च्या नोह्सा 
ममळाल्यानींतर ४२ हदर्वसाच्या आत ननषेि नोंदर्वनु कलम ११ चा मारे्विा 
घेतल्यानींतर कलम १८ अन्र्वये मा.न्यायालयात दार्वा दाखल करणे अमभपे्रत 
होते.तथावप सदर प्रकरणात मा.धचींचो्ी र्व मौ .मामला येथील तलार्वाकरीता 
सींपाहदत झालेल्या िममनीच्या अनुषींगाने सींबींधित शेतकऱयाींनी वर्वहीत मुदतीच्या 
आत मा.न्यायालयात कलम १८ खाली दारे्व दाखल केलेले नाहीत. याबाबत कलम 
१८ च्या काययर्वाही नुसार र्वाढीर्व मारे्विा सींबींिात शेतकऱयाींनी मा. हदर्वाणी 
न्यायालयाकड ेदाद न माधगतल्याने त्याींना कलम १८ नसुार ककीं र्वा कलम २८(अ) 
नुसार र्वाढीर्व मारे्विा देणे, राज्य शासनार्वर कायद्यानुसार बींिनकारक नाही. 
(६) भुसींपादन अधिननयम, १८९४ अन्र्वये िर भुसींपादनबाबतचा कलम ११ चा 
ननर्वाडा िर सींबींधित शतेकऱयाींना मान्य असेल तर याबाबत र्वाढीर्व मारे्विा देणे हे 
कायद्यानुसार शासनार्वर बींिनकारक नाही. त्यामुळे शासनाने याबाबत कसलीही 
काययर्वाही करणे अमभपे्रत नाही. 
(७) वर्वलींबाचा प्रशनच उद्् ार्वत नाही. 
 

----------------- 
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राज्यात दषु्ट्िाळग्र्त शेतिऱयाांच्या मदतीसाठी िें द्र शासनाने  
राज्य शासनाला मदत ममळाली नसल्याबाबत 

 

(६६) *  १५५३७   श्रीमती हदप्ती चिधरी, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, डॉ.सुधीर 
ताांबे, श्री.अशोि उफच  भाई र्गताप, श्री.बांटी पाटील :   सन्माननीय पनुिचसन ि 
मदत िायच मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात दषुकाळग्रस्त शेतकऱयाींच्या मदतीसाठा कें द्र शासनाची राज्य 
शासनाला मदत ममळाली नसल्याचे माहे िानेर्वारी, २०१५ मध्ये र्वा त्यादरम्यान 
ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज् य शासनाला कें द्र शासनाकडून ककती अनदुान मींिूर झाले आहे 
र्व प्रत्यक्ष राज्य शासनाकड े ककती रक्कम िमा झालेली आहे र्व ककती रकमेचा 
वर्वननयोग राज्य शासनाने केलेला आहे, 
(३) राज्यातील शतेकऱयाींच्या आत्महत्या थाींबर्वण्यासाठा िास्तीत िास्त मदत 
करण्याबाबत शासनाने कोणती काययर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे कोणती आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) हे खरे नाही. 
(२) कें द्र शासनाकडून दषुकाळग्रस्त शेतकऱयाींच्या मदतीसाठा रु.२५४८.७३ को्ी 
इतके अनदुान मींिूर झाले असून प्रत्यक्षात राज्य शासनाकड े रु.६३७.१८ को्ी 
इतकी रक्कम िमा झाली आहे. राज्य शासनाने याबाबीींसाठा आतापयांत 
रु.२५३६.०४ को्ी इतका ननिी वर्वतरीत केला आहे. 
(३) राज्यातील शतेकऱयाींच्या आत्महत्या थाींबवर्वण्यासाठा शासन ननणयय हदनाींक 
२४ िुलै, २०१५ अन्र्वये शासनाने वर्ववर्वि वर्वभागामाफय त वर्वशेष मदतीचा काययक्रम 
राबवर्वण्याबाबत मींिूरी हदलेली आहे. 
(४) प्रशन उद्् ार्वत नाही. 
 

----------------- 
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परभिी जर्ल्हयातील शेतिऱयाांना आधथचि मदत देण्याबाबत 
(६७) *  १५०५०   श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचिी, श्री.धनांर्य मुांड,े श्री.सततश चव्हाि, 
श्री.सुतनल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, श्री.रामराि िडिुते, श्री.अमरमसांह पांडडत :  
ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ११७७४ ला हदनाांि ११ डडसेंबर, २०१५ रोर्ी हदलेल्या 
उत्तराच्या सांदभाचत: सन्माननीय पुनिचसन ि मदत िायच मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
(१) परभणी जिल्हयातील ३ लक्ष ९६ हिार हेक््र वपकाींच्या नकुसानीपो्ी जिल्हा 
प्रशासनास रूपये ४०० को्ीींची आधथयक मदत देण्याबाबत मा.मदत र्व पुनर्वयसन 
मींत्री महोदयाींनी हहर्वाळी अधिरे्वशन, २०१५ मध्ये मागणी प्रस्तार्वीत केल्याचे 
आशर्वासन हदले होते, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, र्वरील आशर्वासनाप्रमाणे रूपये ४०० को्ीींची मदत देण्याऐर्विी 
केर्वळ रूपये १११ को्ी देऊन परभणी जिल्हयातील शेतकऱयाींर्वर अन्याय केल्याचा 
आक्षपे परभणी-हहींगोली जिल्हा स्थाननक स्र्वराज्य सींस्थेचे लोकप्रनतननिी याींनी 
मा.मुख्यमींत्री महोदयाींकड ेमाहे िानेर्वारी, २०१६ मध्ये र्वा त्या दरम्यान नोंदर्वला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले र्व तद्नुसार परभणी जिल्हयातील 
कापूस क्षेत्रास अनुदान मींिरु करणे र्व जिल्हयातील शेतकऱयाींना ४०० को्ीींची 
आधथयक मदत करणेबाबत शासनाने कोणती काययर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) र्व (२) हद. २.१.२०१६ र्व हद. २४.२.२०१६ या शासन 
ननणययान्र्वये परभणी जिल््याकररता रु.१५५.७५ को्ी र्व हहींगोली जिल््याकररता 
रु.१५६.८१ को्ी इतका मदत ननिी वर्वतरीत करण्यात आला आहे. 
    लोकप्रनतननिी याींनी मा.मुख्यमींत्री महोद्याींकड े िानेर्वारी, २०१६ र्वा 
त्यादरम्यान नोंदर्वलेल्या आक्षेपाबाबतची माहहती वर्वभागाकड ेआलेली नाही. 
(३) प्रशन उद्् ार्वत नाही. 
(४) औरींगाबाद, नामशक, अमरार्वती र्व नागपूर वर्वभागातील कापूस, नागपूर-
अमरार्वती वर्वभागातील सोयाबीन र्व नागपूर वर्वभागातील िान पीक उत्पादक 
शेतकऱयाींना तसेच दषुकाळ िाहीर केलेल्या १५७४७ गार्वाींमिील कापूस उत्पादक 
शेतकऱयाींना हद.२.३.२०१६ च्या शासन ननणययान्र्वये वर्वशेष मदत िाहीर केली आहे. 
(५) प्रश न उद्् ार्वत नाही. 

---------------------------- 
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िेंगुले (जर्.मसांधदुगुच) तालुक्यातील मोचेमाड खाडीतील िाळू  
मललािास घालण्यात आलेली बांदी उठविण्याबाबत 

(६८) *  १५४७६   श्रीमती हु्नबानू खमलफे, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, 
श्री.सांर्य दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई र्गताप, श्री.शरद रिवपसे :   सन्माननीय 
महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मसींिुदगुय जिल््यात र्वाळू मललार्व बींदीचा आदेश उठवर्वण्यात आला मात्र 
मोचेमाड या खाडीतील र्वाळू मललार्वास बींदी करण्यात येऊन र्वेंगुले तालुक्यार्वर 
अन्याय करण्यात आल्याचे माहे िानेर्वारी, २०१६ मध्ये र्वा त्यादरम्यान 
ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले, 
(३) असल्यास, तद्नुसार र्वेंगुले तालुक्यातील मोचेमाड खाडीतील र्वाळू मललार्वास 
घालण्यात आलेली बींदी उठवर्वण्याबाबत शासनाने कोणती काययर्वाही केली र्वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२) र्व (३) सागरी ककनारपट्टी वर्वननयमन (CRZ) 
क्षेत्रामध्ये र्वाळूचे उत्खनन फक्त नौकायनय मागय सुकर करण्यासाठा करता येते. 
त्यासाठा शासन ननणयय हद. २१/५/२०१५ अन्र्वये कोकण सागरी ककनारपट्टी 
वर्वननयमन क्षेत्रातील नौकानयन मागय सुकर करण्यासाठा र्वाळू उत्खननाकरीता 
िोरण ननजशचत करण्यात आले आहे. त्यानुसार महाराषर मेरी्ाईम बोडायने 
सरे्वक्षण करुन याबाबतचा प्रस्तार्व तयार करार्वयाचा आहे. मोचेमाड खाडीचा 
भौगोमलकदृष्या वर्वचार करता या खाडीमध्ये मालर्वाहतूक करणे शक्य नसल्याने, 
महाराषर मेरी्ाईम बोडाांकडून या खाडीमिील र्वाळू उत्खनन प्रस्तावर्वत करण्यात 
आले नाही. 
(४) प्रशन उद्् ार्वत नाही. 

----------------- 
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उरि (जर्.रायगड) तालुक्यातील धतुूम गािातील  
प्रिल्पग्र्त शतेिऱयाांना नोिऱया देण्याबाबत 

(६९) *  १५३६८   श्री.र्नाचदन चाांदरूिर, श्री.सांर्य दत्त, श्री.मुझफ्फर हुसैन 
सय्यद, श्री.अशोि उफच  भाई र्गताप :   सन्माननीय पुनिचसन ि मदत िायच 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) उरण (जि.रायगड) तालुक्यातील ितुूम गार्वातील सुमारे ९० शतेकऱयाींची ६० 
ते ७० एकर िमीन सींपादन करुन त्यार्वर सन १९९८ मध्ये आयओ्ीएल हा 
प्रकल्प उभा राहहला असल्याचे माहे िानेर्वारी, २०१६ मध्ये र्वा त्यादरम्यान 
ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकल्पामध्ये शेतकऱयाींना नोकऱया ममळर्वनू देण्याबाबत 
शासनाने कोणती काययर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) र्व (२) अींशत: खरे आहे. 
     उरण तालुक्यातील ितुूम गार्वासह २७ गार्वाींच्या िममनी शासनाने नर्वी 
मुींबई प्रकल्पासाठा सींपाहदत केलेल्या आहेत. आयओ्ीएल कीं पनीसाठा स्र्वतींत्र 
भूसींपादन झालेले नसून प्लॉ् नीं. १०१ मसडकोने आयओ्ीएल कीं पनीला 
भाडपेट्टयाने हदला आहे. तसेच मसडकोच्या नर्वी मुींबई प्रकल्पास महाराषर 
प्रकल्पबाधित र्व्यक्तीींचे पनुर्वयसन अधिननयम लागू नाही. तथावप, आयओ्ीएल 
कीं पनीने ितुूम गार्वातील ३० पेक्षा िास्त कामगाराींना कीं त्रा्ी स्र्वरुपात कामार्वर 
घेतले आहे. 
(३) प्रशन उद्् ार्वत नाही. 

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

िोल्हापूर-िैभििाडी (गगनबािडा मागे) िोिि  
रेल्िे मागच र्ोडण्याच्या प्र्तािाबाबत 

(७०) *  १६१३५   श्री.सतेर् (बांटी) पाटील, श्री.सांर्य दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई 
र्गताप, श्रीमती हदप्ती चिधरी :   सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापूर-र्वैभर्वर्वाडी (गगनबार्वडा मागे) कोकण रेल्रे्व मागय िोडण्याचा प्रस्तार्व 
राज्य शासनाने कें द्र शासनाकड ेपाठवर्वला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर प्रस्तार्वानुसार शासनाकडून सर्व्हे करण्यात आला आहे काय, 
(३) असल्यास, कोल्हापूर-कोकण (कोल्हापूर-र्वैभर्वर्वाडी) रेल्रे्व मागय िोडणाऱया 
प्रस्तार्वाची सद्य:जस्थती काय आहे, 
(४) अद्याप, उक्त वर्वषयी राज्य शासन कें द्रीय रेल्रे्व मींत्रालयाकड े पाठपुरार्वा 
करीत आहे काय, 
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हदिािर रािते : (१) होय 
(२) कोकण रेल्रे्व महामींडळाकडून सदर प्रकल्पाचा सर्व्हे करण्यात आला आहे 
(३) कें द्र शासनाने सन २०१६-१७ च्या रेल्रे्व अथय सींकल्पात र्वैभर्वर्वाडी ते कोल्हापूर 
या नर्वीन रेल्रे्व प्रकल्पास मींिूरी हदली आहे. 
(४) होय. 
(५) प्रशन उद्् ार्वत नाही. 

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

राज्यात िृषी विभागाच्या माध्यमातून पुरविण्यात येिाऱया 
 अिर्ाराच्या सांखयेत िपात होत असल्याबाबत 

(७१) *  १७४१७   श्री.खिार्ा बेग, श्री.हेमांत टिले, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरि 
पािसिर, श्री.आनांद ठािूर, श्रीमती शोभाताई फडििीस, श्री.माणििराि ठािरे, 
श्री.शरद रिवपसे, श्री.सांर्य दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई र्गताप :   सन्माननीय 
िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यात राषरीय कृषी वर्वस्तार र्व तींत्रज्ञान अमभयानाींतगयत कृषी याीं त्रकीकरण 
उप अमभयानातून शेती औिाराचा लाभ देण्यासाठा दीड महहन्यापरू्वी ननजशचत 
केलेल्या उहद्दष्ात दीड हिार औिाराींची कपात करण्यात आल्यामुळे मोठ्या 
प्रमाणात शेतकरी औिाराींपासून र्वींधचत राहणार असल्याचे माहे िानेर्वारी, २०१६ 
मध्ये र्वा त्यादरम्यान ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, राज्यात कृषी वर्वभागाच्या माध्यमातून राबवर्वल्या िाणाऱया 
राषरीय कृषी वर्वस्तार र्व तींत्रज्ञान अमभयानाींतगयत रूपये ३१ को्ी ९२ लक्ष 
अनदुान शासनाने मींिूर केले असून त्याकरीता ८ हिार ५६५ अर्विाराींपैकी 
वर्वदभायतील शतेकऱयाींच्या हाती केर्वळ १ हिार ८९५ अर्विाराचा लाभ ममळणार 
असल्याचे हदनाींक ६ िानेर्वारी, २०१६ रोिी र्वा त्यासुमारास ननदशयनास आले, हे 
ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले र्व तद् नुसार अर्विाराींची करण्यात 
आलेली कपात रद्द करून शेतकऱयाींना मोठया सींख्याने अर्विाराचा लाभ 
होण्याकरीता अर्विारे पुरवर्वणेबाबत शासनाने कोणती काययर्वाही केली र्वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२), (३) र्व (४) अींशत: खरे आहे. 
     कें द्र शासनाने कृषी अमभयाीं त्रकीकरण उप अमभयानातींगयत एवप्रल, २०१५ 
मध्ये कें द्र राज्य हहशयाचे प्रमाण ५०:५० नुसार, कें द्र र्व राज्य हहशयाचे प्रत्येकी 
रु.१५.९६ को्ी, याप्रमाणे एकूण ३१.९२ को्ी रकमेच्या काययक्रमास मींिूरी हदली 
होती. सदर उप अमभयानाींतगयत राज्यातील एकूण ८,५६५ लक्षाींकाींपकैी, वर्वदभायसाठा 
१,८९५ लक्षाींक देण्यात आला होता. 
     नोर्व्हेंबर, २०१५ मध्ये कें द्र राज्य हहशशयाच्या प्रमाणात ६०:४० असा बदल 
करण्यात आल्याचे कें द्र शासनाने कळवर्वले. तथावप, कें द्राच्या मींिूर अनदुानात 
बदल होणार नाही, असेही कें द्र शासनाने कळवर्वले. बदललेल्या कें द्र र्व राज्य 
हहशशयाच्या प्रमाणानुसार कें द्र हहशशयाच्या रु.१५.९६ को्ी ननिीच्या प्रमाणात, 
राज्य हहस्सा रु.१०.६४ को्ी झाला असून, एकूण काययक्रम रु.२६.६० को्ी 
रकमेचा झाला आहे. त्यामुळे लक्षाींकामध्ये घ् झाली असून, आता राज्यामध्ये 
ननिायररत केलेल्या एकूण ७,०४३ लक्षाींकापैकी वर्वदभायसाठा १,५३० सुिाररत लक्षाींक 
देण्यात आला आहे. 
     सन २०१०-२०११ मध्ये प्रमसध्द करण्यात आलेल्या कृषी गणनेनुसार, 
जिल्हाननहाय खातेदार वर्वचारात घेऊन, सदर उपअमभयानाींतगयत लक्षाींक देण्यात 
आले आहे. 
(५) प्रशन उद्् ार्वत  नाही. 
 

----------------- 
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तनफाड (जर्.नामशि) तालुक्यातील द्राक्ष लागिडीत वपिे धोक्यात आल्याबाबत 
  

(७२) *  १४९०८   श्री.र्यांत पाटील :   सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ननफाड (जि.नामशक) तालुक्यात कॅम्सन कीं पनीच्या कॅल्नोर्वा या रोगप्रनतबींिक 
औषिामुळे शेकडो हेक््र शेतीमिील द्राक्षाींना काळे डाग पडल्याने शेकडो द्राक्ष 
उत्पादक शतेकऱयाींर्वर आधथयक सींक् ओढर्वले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले, 
(३) असल्यास, चौकशीनुसार नकुसानग्रस्त शेतकऱयाींच्या द्राक्ष लागर्वडीची पाहणी 
करून शासनाने कोणती काययर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) होय, चौकशी केली आहे. 
     चौकशीमध्ये द्राक्ष वपकाींर्वरील फुलकीड े र्व माइट्स या ककडीच्या 
ननयींत्रणासाठा नामशक जिल््यातील शेतकऱयाींनी कॅम्पसन बायो्ेक्नॉलॉिी 
मल.कीं पनीच्या कॅलनोर्व्हा या औषिाची फर्वारणी केल्यामुळे द्राक्ष मण्याींर्वर काळे 
हठपके/डाग पडून द्राक्ष वपकाचे नुकसान झाल्याचे तक्रार ननर्वारण सममतीच्या 
ननदशयनास आलेले आहे. 
(३) तालुकास्तरीय तक्रार ननर्वारण सममतीने ननफाड तालुक्यातील नकुसानग्रस्त 
शेतकऱयाींच्या प्लॉ् मिील द्राक्ष घडाींचे र्व की्कनाशकाींचे नमुने तपासणीसाठा 
प्रयोगशाळेत पाठवर्वलेले आहेत. त्याबाबतचा प्रयोगशाळेतील अहर्वाल प्राप्त 
झाल्यानींतर अींनतम ननषकषायनुसार र्व कायद्याींतगयत नमुने तपासणी अहर्वालानुसार 
सदर कीं पनीर्वर की्कनाशक कायदा १९६८ नुसार कायदेशीर कारर्वाई करण्यात 
येईल. 
     तसेच कायद्याींतगयत काढलेल्या र्व अप्रमाणणत आढळून आलेल्या कॅल्नोर्वा 
औषिाींचा तीन नमुन्याींचा प्रकरणात सींबींधित उत्पादक र्व वर्वतरक याींच्यार्वर 
कायदेशीर कारर्वाई करण्यात येत आहे. 
(४) प्रशन उद्् ार्वत नाही. 

----------------- 
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दापोली (जर्.रत्नाधगरी) तालुक्यात िन्द्व्हेअर बेल्ट  
रात्रीच्यािेळी सुरु असल्याबाबत 

  

(७३) *  १५९७५   श्री.सुतनल तटिरे, श्री.प्रिाश गर्मभये :   सन्माननीय 
महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) दापोली (जि.रत्नाधगरी) तालुक्यातील केळशी ककनारी र्व उींबर शेत गार्वच्या 
सीमेर्वर उभारलेल्या कन्र्व्हेअर बेल्् बींद ठेर्वण्याचे आदेश महसूल वर्वभागाचे 
असताना हा बेल्् हदर्वसा बींद ठेऊन रात्रीच्यारे्वळी छुप्या पध्दतीने कन्र्व्हेअर बेल्् 
सुरु असल्याचे माहे िानेर्वारी, २०१६ मध्ये र्वा त्यादरम्यान ननदशयनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशी काय आढळून आले र्व तद्नसुार शासनाचे (महसूल 
वर्वभागाचे) आदेश झुगारुन रात्रीच्यारे्वळी कन्र्व्हेअर बेल्् सुरु ठेर्वणाऱयाींर्वर 
शासनाने कोणती कारर्वाई केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२) र्व (३) मे. आशापरुा माईन केम मल. या 
कीं पनीच्या बॉक्साई् उत्खननामुळे पयायर्वरण ऱहास, ध्र्वनीप्रदषुण,ग्रामस्थाींच्या 
आरोग्यास िोका ननमायण झाला आहे अशा स्र्वरुपाची तक्रार प्राप्त झाल्याने 
तहमसलदार, दापोली याींनी त्यात चौकशी केली आणण सदर कीं पनीने महाराषर 
िमीन महसूल सींहहता १९६६ मिील तदतदुी अन्र्वये औद्योधगक अकृवषक 
परर्वानगी न घेता वर्वषयाींककत िममनीचा अनधिकृत औद्योधगक  बनशेती र्वापर 
केल्याचे ननदशयनास आल्यार्वरुन तहमसलदार, दापोली याींनी हद. ६/१/२०१६ रोिी 
कीं पनीस अनधिकृतररत्या सुरु केलेले कन्र्व्हेअर बेल््चे काम तात्काळ बींद 
करण्याबाबत ननदेश हदले आणण तद्नींतर अनधिकृत औद्योधगक  बनशेती 
र्वापराबाबत रु. ६०,०००/- इतकी दींडात्मक रक्कम र्वसूल केली आहे. 
     महाराषर प्रदषुण ननयींत्रण महामींडळाने देखील हद. २९/१/२०१६ रोिी सदर 
कीं पनीस िल (प्रदषुण ननयींत्रण र्व प्रनतबींि) अधिननयम १९७४, हर्वा (प्रदषुण 
ननयींत्रण र्व प्रनतबींि) अधिननयम १९८१ आणण घातक घनकचरा (र्व्यर्वस्थापन, 
हाताळणी र्व र्वाहतकु) ननयम २००८ अन्र्वये अींतररम ननदेश ननगयममत केले आहेत. 
तसेच उपवर्वभागीय अधिकारी, दापोली याींनी फौिदारी प्रकक्रया सींहहता १९७३ चे 
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कलम १४२ अन्र्वये हद. २०/२/२०१६ रोिीचे आदेशान्र्वये सदर कीं पनीस मौिे 
उींबरशेत र्व रोर्वले येथे बॉक्साई् उत्खनन थाींबर्वण्याबाबत आदेश पाररत केले 
असून सदर आदेशावर्वरुध्द कीं पनीने खेड येथील न्यायालयात अपील दाखल केले 
असून प्रकरण न्यायप्रवर्वष् आहे. 
(४) प्रशन उद्् ार्वत नाही. 

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

राज्यातील उद्योग व्यिसायाांसाठी ्ितांत्र अखांडीत 
 िीर् पुरिठा यांत्रिा उभारण्याचा प्र्ताि 

(७४) *  १५३३३   अॅड.अतनल परब :   सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील उद्योग र्व्यर्वसायाींना अखींडीत र्वीि पुरर्वठा ममळार्वा या उद्देशाने 
उद्योग र्व्यर्वसायाींसाठा स्र्वतींत्र यींत्रणा उभारण्याचा प्रस्तार्व महावर्वतरण र्वीि 
कीं पनीच्या वर्वचारािीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रस्तार्वार्वर ननणयय घेतला आहे काय, त्याचे स्र्वरुप काय आहे 
र्व त्याची अींमलबिार्वणी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यात माहे िानेर्वारी २०१६ पासून मागेल त्याला र्वीि देण्याचा 
ननणयय महावर्वतरण र्वीि कीं पनीने घेतला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या ननणययाचे स्र्वरुप काय आहे र्व त्याची अमींलबिार्वणी करण्यात 
आली आहे काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त ननणययाची अींमलबिार्वणी झाली नसल्यास, वर्वलींबाची 
कारणे काय आहेत र्व याबाबतची सद्य:जस्थती काय आहे ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे अशींत: खरे आहे, महाराषर औद्योधगक वर्वकास 
महामींडळा र्व्यनतररक्त महाराषरातील एक त्रत समूहात असलेल्या र्व गार्वठाण/ 
इतर ममश्र र्वाहहनीींद्र्वारे र्वीि पुरर्वठा असलेल्या औद्योधगक ग्राहकाींना अखींडीत 
र्वीि पुरर्वठा ममळार्वा यासाठा क्ष ेत्र य कायायलयाींकडून महावर्वतरण मुख्यालयामाफय त 
अींदािपत्रके मागवर्वण्यात येत आहेत. 
(२) महाराषर औद्योधगक वर्वकास महामींडळा र्व्यनतररक्त महाराषरातील एक त्रत 
समूहात असलेल्या र्व गार्वठाण / इतर ममश्र र्वाहहनीींद्र्वारे र्वीि पुरर्वठा असलेल्या 
औद्योधगक ग्राहकाींना अखींडीत र्वीि पुरर्वठा ममळार्वा या बाबतची बठैक 
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मींत्रालयात हद. १७.०८.२०१५ रोिी घेण्यात आली. सदर बैठकीत असे सूधचत 
करण्यात आले की महाराषर औद्योधगक वर्वकास महामींडळा र्व्यनतररक्त 
महाराषरातील औद्योधगक ग्राहकाींना एक्सपे्रस कफडर पुरवर्वण्यात यार्वा िेणेकरुन 
सदरील ग्राहकाींना अखींडीत र्वीि पुरर्वठा ममळू शकेल. सदरील बाबतचा ननिी 
शासनाच्या उद्योग वर्वभागाकडून देण्यात येईल. त्यास अनुसरुन महावर्वतरण 
कीं पनी मुख्यालयामाफय त क्षे त्र य कायायलयाींकडून अींदािपत्रके मागवर्वण्यात येत 
आहेत. 
(३) हे अींशत: खरे आहे. राज्यातील मागेल त्याला र्वीि देण्याचे महावर्वतरणचे 
िोरण असून त्यासाठा आर्वशयक असणारी पायाभूत सुवर्विा उभारणीचे काम 
प्रगतीपथार्वर आहे. 
(४) राज्यातील मागेल त्याला र्वीि देण्यासाठा आर्वशयकतेप्रमाणे रे्वगरे्वगळया 
योिनेअींतगयत पायाभूत सुवर्विा उभारण्याचे काम चालू आहे. 
(५) प्रशन उद्् ार्वत नाही. 

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

यितमाळ जर्ल््यात तलाठी पदाची परीक्षा पुन्द्हा घेण्याबाबत 

(७५) *  १४८१३   श्री.माणििराि ठािरे, श्री.हररमसांग राठोड :   सन्माननीय 
महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) यर्वतमाळ जिल््यात हदनाींक २७ डडसेंबर २०१५ रोिी ९३ कें द्रार्वर तलाठा 
पदाची परीक्षा घेण्यात आली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पुसद परीक्षा कें द्रार्वर गैरप्रकार करून पेपर फु्ीचा प्रकार 
घडल्यामुळे होतकरू गरीब अ्यासू परीक्षाथींर्वर अन्याय झाला असून तलाठा 
पदाच्या परीक्षा पुन्हा घेण्याबाबत उपवर्वभागीय अधिकारी, पुसद याींच्याकड े
वर्वद्यार्थयाांनी मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले, 
(४) असल्यास, चौकशीनुसार तलाठा परीक्षा पनु्हा घेण्याबाबत तसेच, परीक्षा 
कें द्रार्वर गैरप्रकार करणाऱयार्वर कारर्वाई करण्याबाबत शासनाने कोणती काययर्वाही 
केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ?  
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श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२) र्व (३) यर्वतमाळ जिल््यात जिल्हा ननर्वड 
सममतीमाफय त हदनाींक २७ डडसेंबर, २०१५ रोिी एकूण ९३ कें द्रार्वर तलाठा पदाची 
परीक्षा घेण्यात आली होती. सदर परीक्षदेरम्यान पुसद तालुक्यातील परीक्षा 
कें द्रार्वर एका पररक्षार्थयायकडून घडलेल्या गैर प्रकाराच्या अनषुींगाने तलाठा पदाची 
परीक्षा पनु्हा घेण्याबाबत वर्वद्यार्थयाांनी हदनाींक ३१.१२.२०१५ रोिीच्या 
ननरे्वदनाद्र्वारे उपवर्वभागीय अधिकारी, पुसद याींचे माफय त मागणी केली होती. 
     उक्त प्रकरणी परीक्षा कें द्रार्वर गैरप्रकार करणाऱया एका पररक्षाथी वर्वरुध्द 
फौिदारी गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पोलीस वर्वभागामाफय त पढुील तपास 
सुरु आहे. 
(४) तलाठा पदभरती अींतगयत गुणानुक्रमे वर्वचार क्षेत्रात येणाऱया उमेदर्वाराींना 
हदनाींक ०१/०१/२०१६, हदनाींक २२/०१/२०१६ र्व हदनाींक २४/०२/२०१६ रोिी जिल्हा 
ननर्वड सममतीची बठैक आयोजित करुन कागदपत्र े तपासणीसाठा बोलवर्वण्यात 
आले. तसेच हदनाींक २२/०१/२०१६ रोिी पोलीस अधिक्षक कायायलय, यर्वतमाळ 
येथील पोलीस अधिकारी याींनीही कागदपत्र े तपासणीच्या हदर्वशी हिर राहून 
उमेदर्वाराींची समक्ष तपासणी करुन उमेदर्वाराींबाबत काही आक्षेपाहय आढळून आले 
नसल्याबाबतचे अमभप्राय हदले. त्यानुषींगाने जिल्हाधिकारी, यर्वतमाळ याींचे 
अधिनस्त तलाठा पदभरती २०१५ ची प्रारुप ननर्वड यादी प्रमसध्द करण्यात आली. 
त्यामुळे तलाठा परीक्षा पनु्हा घेण्याचा प्रश न उद्् ार्वत नाही. 
(५) प्रशन उद्् ार्वत नाही. 

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

अांबरनाथ (पजश्चम) शहरातील (जर्.ठािे) एस.टी. बस्थानिाची झालेली दरुि्था 

(७६) *  १५६४२   श्री.हेमांत टिले, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.आनांद ठािूर, श्रीमती 
विद्या चव्हाि, श्री.रामराि िडिुते, श्री.किरि पािसिर, श्री.प्रिाश बबनसाळे, 
श्री.खिार्ा बेग :   सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) अींबरनाथ (पजशचम) शहरातील (जि.ठाणे) एस.्ी. बसस्थानकाची दरुर्वस्था 
झाली असून सदर बसस्थानकात मोठ्या प्रमाणात घाणीचे साम्राज्य तसेच अत्यींत 
दगुांिी पसरली असल्याचे माहे िानेर्वारी, २०१६ मध्ये र्वा त्यादरम्यान ननदशयनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यामुळे प्रर्वाशाींची गैरसोय होत आहे, हे खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले र्व तद्नुसार कोणती काययर्वाही केली 
र्वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हदिािर रािते : (१) होय, सद्यजस्थतीत सदरचे बसस्थानक र्वापरात नाही. 
(२), (३) र्व (४) सदर बसस्थानकार्वरुन चालवर्वण्यात येणाऱया फेऱया या 
उल्हासनगर पामलका पररर्वहन वर्वभाग याींच्याकड े हस्ताींतररत करण्यात आलेल्या 
असल्याने सन २०१० पासून सदरचे बसस्थानक र्वापरात नाही. अिर्वा, डहाण,ू 
धगरगाींर्व, चारो्ी येथील प्रर्वाशाींना तलासरी येथनू पुरेशा प्रमाणात बस सेर्वा 
चालनात असल्यामुळे प्रर्वाशाींची गैरसोय होत नाही. 
(५) प्रशन उद्् ार्वत नाही. 
 

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

िुपिाडा (जर्.साांगली) येथील र्त्यािरील बालार्ीनगर येथे  
बनािट िृषी औषधाांची होत असलेली विक्री 

(७७) *  १६०७०   श्री.महादेि र्ानिर :   सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कुपर्वाडा (जि.साींगली) येथील रस्त्यार्वरील बालािीनगर येथे बनार्व् कृषी 
औषिाींची वर्वक्री होत असल्याचे नकुतेच ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर दकुानार्वरील छाप्यात ११ बनार्व् औषिाचे डबे िप्त 
करण्यात आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर हठकाणी ककती र्वषायपासून बनार्व् कृषी औषिाचे दकुान सुरु 
आहे, 
(४) असल्यास, सदर दकुानास कृषी औषि वर्वक्रीचा परर्वाना आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी करून बनार्व् कृषी औषि वर्वक्री 
करणाऱयाींर्वर शासनाने कोणती कारर्वाई केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथराि खडसे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय. 
(३) र्व (४) सदर वर्वक्री कें द्रास हदनाींक १०/०७/२०१५ पासून वर्वक्री परर्वाना हदलेला 
असून तेर्व्हापासून कृषी औषिाचे वर्वक्री दकुान सुरु आहे. 
(५) सींबींधित वर्वके्रत्यावर्वरुध्द की्कनाशक कायद्यानुसार सींियनगर, ता.ममरि, 
जि.साींगली पोलीस स््ेशनमध्ये र्वदी क्रमाींक ०९/१६ हदनाींक ०६.०१.२०१६ अन्र्वये 
गुन्हा दाखल करण्यात आलेला असून त्याींच्या वर्वक्री कें द्राचा कक्नाशके र्व खत 
परर्वाना ननलीं बत करण्यात आलेला आहे. 
(६) प्रशन उद्् ार्वत नाही. 

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

िाांचनिाडी (ता.जर्.औरांगाबाद) येथील तलाठ्याविरुध्द प्राप्त झालेल्या तक्रारीबाबत 

(७८) *  १५५४०   श्री.सुभाष झाांबड, श्री.सांर्य दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई 
र्गताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) काींचनर्वाडी (ता.जि.औरींगाबाद) येथील सिाचे तलाठा रािेंद्र बागड ेयाींच्यामुळे 
या पररसरातील नागररकाींना अनेक अडचणीींचा सामना करार्वा लागत असल्याचे 
माहे िानेर्वारी, २०१६ मध्ये र्वा त्यादरम्यान ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बेकायदेशीर फेर घेणे, नातेर्वाईकाींच्या नार्वार्वर िममनी हडपणे, 
पैसे उकलण्यासाठा फेर देण्यास अडर्वणकू करणे याबाबत सदर तलाठ्यावर्वरूध्द 
अनेक तक्रारी केल्या असुन कुठलीही कारर्वाई करण्यात येत नाही तसेच 
डीबीस््ार या र्वतृ्तातनू (३२ नो्ीसा, १६ खलुासे आणण कारणे दाखर्वा नो्ीस) या 
बाबीच्या तक्रारी करण्यात आल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले र्व तद्नुसार शासनाने कोणती 
काययर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ?  
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श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२), (३) र्व (४) तलाठा सिा काींचनर्वाडी येथील 
तलाठयावर्वरुध्द तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या, हे खरे आहे. मात्र प्राप्त झालेल्या 
तक्रारीच्या अनुषींगाने उपवर्वभागीय अधिकारी, औरींगाबाद याींनी तहसीलदार, 
औरींगाबाद याींच्यामाफय त केलेल्या चौकशीत सदर तक्रारीत तर्थय आढळून न 
आल्यामुळे तक्रारी ननकाली काढलेल्या आहेत. 
(५) प्रशन उद्् ार्वत नाही. 

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

माढा (जर्.सोलापूर) तालुक्यात रब्बी वपिाांचे झालेले निुसान 

(७९) *  १५४१३   श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.सांर्य 
दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई र्गताप :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) माढा (जि.सोलापूर) तालुक्यात अल्पशा पार्वसामुळे रब्बी हींगामातील ज्र्वारीचे 
पीक बा्ुक झाले आहे तर काही हठकाणी ज्र्वारीचे रोप येऊन िळून गेले 
असल्याचे हदनाींक २९ डडसेंबर, २०१५ रोिी र्वा त्यासुमारास ननदशयनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ज्र्वारी आणण र्वैरणसुध्दा नसल्याने शेतकऱयाींनी बा्ूक काढून 
घेण्यास सुरुर्वात केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीनुसार शेतकऱयाींच्या उद्् ार्वलेल्या पररजस्थतीबाबत शासनाने 
शेतकऱयाींना आधथयक मदत देण्यासाठा कोणती काययर्वाही केली र्वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२), (३) र्व (४) सन २०१५-१६ च्या रब्बी हींगामात माढा तालुक्यातील ४९,११३ 
हेक््र क्षेत्रार्वर ज्र्वारी वपकाची प्रत्यक्ष पेरणी झाली. परींत ुकमी पार्वसामुळे वपके 
करपनू गेली. त्यामुळे ज्र्वारी वपकाचे बा्ुक पशुिनासाठा चारा म्हणनू 
शेतकऱयाींनी उपयोगात आणलेला आहे. सदर रब्बी हींगामाची पैसेर्वारी घोवषत 
झाल्यानींतर शतेकऱयाींना आधथयक मदत देण्यासींदभायत उधचत ननणयय घेण्यात येईल. 
(५) प्रश न उद्् ार्वत नाही. 

----------------- 
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राष्ट्रीय अन्द्न सुरक्षा अमभयानाांतगचत उपलब्ध होिारे  
साहहत्य ्थातनि ्तरािर उपलब्ध होण्याबाबत 

(८०) *  १५२३९   श्री.ममतेश भाांगडडया, श्री.अतनल सोले :   सन्माननीय िृषी 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राषरीय अन्न सुरक्षा अमभयानाींतगयत शेतकऱयाींना लागणारे अर्विार र्व 
शेतीपयोगी साहहत्याचे शासनाद्र्वारे र्वा्प करण्यात येते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शेतकऱयाींनी या शतेीपयोगी साहहत्य कररता स्थाननक कृषी 
अि ज क्षकाकड ेअिय करार्वा लागतो र्व कृषी अि ज क्षकाने अिय मींिूर केल्यानींतर 
जिल्हा स्थानार्वरुन लाभार्थयाांना हे साहहत्य वर्वतरीत करण्यात येते, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, साहहत्याचे र्वा्प स्थाननक कृषी अि ज क्षकाकडूनच होणे अपेक्षक्षत 
असताना स्थाननक पातळी र्वर गोदाम र्व सुरक्षा र्व्यर्वस्था नसल्यामुळे सदर 
साहहत्य जिल्हा स्तरार्वरुन लाभाथीना वर्वतरीत करण्यात येते, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, स्थाननक पातळीर्वर या साहहत्याकरीता कृषी अि ज क्षक कायायलय 
र्व गोदाम शासन स्तरार्वर बाींिण्याचे प्रस्तावर्वत करण्यात येणार आहे काय र्व 
ककती कालार्विीत बाींिणे अपेक्षक्षत आहे, 
(५) नसल्यास, प्रस्तावर्वत न करण्याची कारणे र्व पयाययी उपाययोिना काय आहे ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) नाही. सींबींधित सेर्वा पुरर्वठादार (महाबीि, कृषी उद्योग महामींडळ) 
लाभार्थयाांना थे् पुरर्वठा करतात. 
(४) नाही. 
(५) अन्न सुरक्षा अमभयानाींतगयत शेतकऱयाींनी कृवष वर्वभागाची परू्वय सींमती घेऊन 
पूणय रक्कम अदा करुन अधिकृत वर्वके्रत्याींकडून औिाराींची खरेदी केल्यानींतर, थे् 
लाभाथी शतकऱयाींच्या बँक खात्यार्वर अनदुान िमा करण्याच्या पध्दतीचा (DBT) 
चालू र्वषी अर्वलींब करण्यात आला आहे. त्याचितीर्वर, यापढेू इतर ननवर्वषठा 
( बयाणे,िवैर्वक खते, सुक्ष्म मुलद्रर्व्ये, वपक सींरक्षण औषिे) शतेेकऱयाींना 
पुरवर्वण्यात येणार आहेत. सबब, स्थाननक ननवर्वषठाींच्या साठर्वणकूीसाठा गोदाम 
बाींिणीची आर्वशयकता नाही. 

----------------- 
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अमरािती जर्ल््यात िीर् बबलातनू एलबीटी िाढून देखील  
िाढीि िीर् देयि आिारल्याबाबत 

(८१) *  १५३१७   श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांर्य दत्त, श्री.हररमसांग राठोड, 
श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.अशोि ऊफच  भाई र्गताप:   सन्माननीय ऊर्ाच 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अमरार्वती जिल््यात काही महहन्यापूर्वी लागू करण्यात आलेली एलबी्ी र्वीि 
 बलातनू ह्वर्वण्यात आली असतानाही येथील र्वीिबील र्वाढलेले असल्याचे माहे 
ऑगस््, २०१५ मध्ये र्वा त्या दरम्यान ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याहठकाणी र्वीि बलात कपात करण्याबाबत शासनाने कोणती 
काययर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रशन उद्् ार्वत नाही. 
(३) प्रशन उद्् ार्वत नाही. 

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

यितमाळ जर्ल््यातील अिधै गौि खतनर् त्िराांिडून 
 तलाठ्यािर होिाऱया हल्याबाबत 

(८२) *  १४६१६   श्री.हररमसांग राठोड :   सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) यर्वतमाळ जिल््यातील अर्वैि गौण खननि तस्कराकडून तलाठ्यार्वर हल्ले 
होणे, खोट्या प्रकरणात अडकवर्वणे, िमक्या देण्याच्या घ्ना माहे िानेर्वारी, 
२०१६ मध्ये र्वा त्यादरम्यान ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जिल््यात प्र्वारी सींघाच्यार्वतीने या घ्नेचे ननषेि करण्याकररता 
एक हदर्वसीय िरणे आींदोलन करण्यात येर्वनू काम बींद आींदोलन करण्यात आले, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, तलाठा र्व इतर अधिकाऱ याींना पोलीसाींकडून योग्य सहकायय ममळत 
नसल्यामुळे जिल््यात अर्विै गौण खननि तस्करी होत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
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(५) असल्यास, चौकशीच्या अनषुींगाने तलाठ्याींना सींरक्षण देण्याबाबत तसेच 
अर्वैि गौण खननि तस्करी करणाऱयाींर्वर कारर्वाई करण्याबाबत शासनाने कोणती 
काययर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) यर्वतमाळ जिल््यात िानेर्वारी, २०१६ मध्ये र्वाळूची 
अर्वैि र्वाहतकू करणाऱयाींनी तलाठा याींच्यावर्वरुद्ध अनुसूधचत िाती आणण 
अनुसूधचत िमाती (अत्याचार प्रनतबींिक) अधिननयमाींतगयत खो्ा गुन्हा दाखल 
केल्याचे एक प्रकरण र्व र्वाळूचा रॅक््र तलाठा याींच्या अींगार्वर नेऊन त्याींना जिरे्व 
मारण्याचा प्रयत्न केल्याचे एक प्रकरण ननदशयनास आले आहे. 
(२) होय. 
(३) अशी बाब ननदशयनास आली नाही. 
(४) र्व (५) अर्वैि र्वाहतकू करणाऱयाींनी र्वाळूचा रॅक््र तलाठा याींच्या अींगार्वर 
नेऊन त्याींना जिरे्व मारण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी सींबींधिताींवर्वरुद्ध पोलीसात 
गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 
     अनुसूधचत िाती आणण अनुसूधचत िमाती (अत्याचार प्रनतबींि) 
अधिननयमाींतगयतच्या गुन््याबाबत सींबींधित तक्रारदार याींनी तपास अधिकारी याींना 
असा प्रकार झाला नसल्याचे मलहून हदले आहे. 
     जिल्हाधिकारी यर्वतमाळ याींनी गौण खननिाच्या अर्वैि उत्खनन र्वाहतकुीस 
आळा घालण्यासाठा गठात करण्यात आलेल्या पथकासोबत पोमलस मशपाई 
घेण्याबाबतच्या सूचना सर्वय तहमसलदाराींना हदल्या आहेत. 
(६) प्रशन उद्् ार्वत नाही. 

----------------- 
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दोडामागच (जर्.मसांधुदगुच) तालुक्यात अिधैररत्या गौि  
खतनर्ाचे होत असलेले उत्खनन 

(८३) *  १५५३२   श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.अशोि उफच  भाई र्गताप, 
श्री.सांर्य दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर :   सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) दोडामागय (जि.मसींिदुगुय) तालुक्यात गौण खननि उत्खननाला पूणयत: बींदी 
असताींना मा.न्यायालयाचे आदेशाचे उल्लघींन करून आयी मा्णे, आींबडगाींर्व, 
कुब्रि, मोरगाींर्व इतर गाींर्वामध्ये गेल्या काही हदर्वसापासून अर्वैि गौण खननि 
उत्खनन र्व या उत्खननामुळे उघड्या झालेल्या चोरी धचरेखाणी यामुळे पाळीर्व 
िनार्वराींसह मानर्वी िीर्वाला िोका ननमायण झाला असल्याचे माहे िानेर्वारी, २०१६ 
मध्ये र्वा त्यादरम्यान ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले र्व तद् नसुार अर्विै गौणखननि 
उत्खनन थाींबवर्वण्याबाबत शासनाने कोणती काययर्वाही केली र्वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२) र्व (३) मसींिदुगूय जिल््यातील दोडामागय 
तालुक्यात गौण खननि उत्खननास बींदी आहे. तथावप, गौण खननिाच्या अर्वैि 
उत्खननाची काही प्रकरणी दृष्ीत्पत्तीस आली आहेत. दोडामागय तालुक्यात गौण 
खननिाच्या अर्वैि उत्खनन र्व र्वाहतूकीस आळा घालण्यासाठा पथके गठात 
करण्यात आली असून, सदर पथकामाफय त िानेर्वारी, २०१५ ते िानेर्वारी, २०१६ 
या कालार्विीत केलेल्या कारर्वाईत २३ प्रकरणाींत रुपये ५,८६,०००/- एर्वढा दींड 
र्वसूल करण्यात आला आहे. तसेच २५ िमीन मालकाींना अर्वैि उत्खननाबाबत 
नो्ीसा बिार्वण्यात आल्या आहेत. 
(४) प्रश न उद्् ार्वत नाही. 

----------------- 
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हातीद (ता.साांगोला) येथील सोलापूर-िोल्हापूर महामागाचिर 
 बस ्टॉपिर सोयी सुविधा नसल्याबाबत 

(८४) *  १५३८८   श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांर्य दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई 
र्गताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद : सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
(१) हातीद (ता.साींगोला) येथील सोलापूर-कोल्हापूर महामागायर्वर असलेल्या बस 
स््ॉपर्वर कोणताही ननर्वारा नसल्यामुळे प्रर्वाशाींना ऊन पार्वसात ता्कळत उभे 
रहारे्व लागत असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये र्वा त्यादरम्यान ननदशयनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले, 
(३) असल्यास, उक्त हठकाणी वपकशडेची उभारणी करण्याबाबत शासनाने कोणती 
काययर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 

श्री. हदिािर रािते : (१), (२) र्व (३) साींगोला तालुक्यातील सोलापूर कोल्हापूर 
महामागायर्वर हातीद येथील प्रर्वाशी ननर्वारा रस्ता रुीं दीकरणात पाडण्यात आला 
आहे. गार्वची लोकसींख्या र्व प्रर्वाशाींची चढ उतार पहाता सदर हठकाणी प्रर्वाशी 
ननर्वारा आर्वशयक असल्याने स्थाननक लोकप्रनतननिीच्या स्थाननक वर्वकास 
काययक्रमाींतगयत ननिी प्राप्त करून घेण्याची बाब राज्य पररर्वहन महामींडळाच्या 
काययर्वाहीखाली आहे. 
(४) प्रशन उद्् ार्वत नाही. 

----------------- 
शासनाच्या गौि खतनर् परिान्द्यािरीता असलेल्या 

 र्ाचि अटी ि तनिष बदलण्याबाबत 

(८५) *  १५७७५   श्री.आनांद ठािूर, श्री.रामराि िडिुते, श्री.प्रिाश गर्मभये, 
श्री.हेमांत टिले, श्री.राहुल नािेिर :  सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मागील अनेक महहन्यापासून शासनाच्या िाचक अ्ीमुळे गौण खननिा 
अभार्वी पालघर तालुक्यातील अनेक वर्वकास कामे ठप्प असून अनेकाींचा रोिगार 
बुडाला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले र्व तद्नुसार वर्वकासक र्व 
रोिींदारीर्वर अर्वलींबून असणाऱया मिूराींचे आधथयक नकुसान होऊ नये म्हणनू 
शासनाने कोणती काययर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) हे खरे नाही. 
(२) र्व (३) सन २०१५-१६ या र्वषायकरीता महाराषर मेरी ्ाईम बोडय याींच्या 
मशफारशीप्रमाणे हातपा्ीद्र्वारे उत्खननासाठा स्थाननकाींना परर्वाने देण्याची 
काययर्वाही सुरु असून, पालघर र्व र्वसई येथील ५ र्वाळूग्ाींमध्ये हातपा्ीद्र्वारे र्वाळू 
उत्खननासाठा ३१ परर्वाने देण्यात आले आहेत. 
      तसेच उपवर्वभागीय अधिकारी पालघर र्व तहमसलदार याींनी पालघर 
तालुक्यात डबर, खडी, माती र्व मुरुम या गौणखननिाचे ३३८ परर्वाने हदले आहेत. 
(४) प्रशन उद्् ार्वत  नाही. 

----------------- 
महावितरि िां पनी खामगाांि विभागाचे दोन उप विभाग िरण्याबाबत 

(८६) *  १६६२८   श्री.पाांडुरांग फुां डिर :   सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
(१) महावर्वतरण कीं पनी मिील खामगाींर्व वर्वभागार्वर बुलडाणा जिल््यातील सर्वय 
तालुक्याींचा भार येत असल्यामुळे कामे रखडली आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर वर्वभागाचे दोन उप वर्वभाग करण्याबाबत लोकप्रनतननिीींनी 
र्वारींर्वार मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, खामगाींर्व वर्वभागाचे दोन उपवर्वभाग करण्याबाबतचा प्रस्तार्व 
काययकारी अमभयींता याींनी शासनास सादर केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून खामगाींर्व वर्वभागाचे दोन 
उप वर्वभाग करण्याबाबत कोणती काययर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे नाही. 
(२) खामगाींर्व वर्वभागाचे वर्वभािन करुन नर्वीन मेहेकर वर्वभाग करण्याबाबत 
लोकप्रनतननिीींनी मागणी केली आहे, ही बाब खरी आहे. 
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(३) मुख्य अमभयींता, अमरार्वती पररमींडळ, अकोला याींनी महावर्वतरण कीं पनीच्या 
मुख्यालयास हद. ०७.०४.२०१५ रोिी याबाबतचा प्रस्तार्व सादर केला आहे. 
(४) नवर्वन उपवर्वभाग कायायलय ननममयतीसाठा ककमान ३०,००० र्वीि ग्राहक सींख्या 
असणे आर्वशयक आहे. म्हणिेच ज्या उपवर्वभागीय कायायलयाींचे वर्वभािन 
करार्वयाचे आहे त्यामुळे उपवर्वभागीय कायायलयाकड े ककमान  ६०,००० ककीं र्वा 
त्यापेक्षा िास्त र्वीि ग्राहक सींख्या असणे आर्वशयक आहे. सद्यजस्थतीत 
खामगार्व उपवर्वभागाची ग्राहक सींख्या ४५,९४२ इतकी आहे. प्रस्तावर्वत खामगाींर्व 
ग्रामीण उपवर्वभाग-२ ननमायण करण्यासाठा ग्राहक सींख्येची अ् मानकाींप्रमाणे पूणय 
करत नाही. 
(५) प्रशन उद्् ार्वत  नाही. 

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

औरांगाबाद तहसील िायाचलयाचे विभार्न िरून आिखी  
एि निीन तहसील िायाचलय सुरु िरण्याबाबत 

(८७) *  १८०८६   श्री.राहुल नािेिर, श्री.हेमांत टिले, श्री.खिार्ा बेग, श्री.किरि 
पािसिर :   सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाद शहराचा र्वाढता वर्वस्तार लक्षात घेर्वनू सद्याच्या तहसील 
कायायलयाचे वर्वभािन करून आणखी एक नर्वीन तहसील कायायलय सुरु करण्याचा 
ननणयय शासनाने घेतला असल्याचे माहे िानेर्वारी, २०१६ मध्ये र्वा त्या दरम्यान 
ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर तहसील कायायलय केर्व्हापासून सुरु करण्यात येणार आहे, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) औरींगाबाद जिल्हयातील वर्वद्यमान औरींगाबाद 
तहसील कायायलयाकड ेअसलेले मोठया प्रमाणार्वरील कामकाि र्व तलुनेने अपूरी 
पडणारी अधिकारी/कमयचारी सींख्या वर्वचारात घेर्वनू औरींगाबाद तहसील कायायलय 
बळक् करण्याच्यादृष्ीने अपर तहस ज लदार, औरींगाबाद याींचे कायायलय स्थापन 
करण्यास शासन ननणयय क्र. प्राफेब-२०१५/प्र.क्र. २९/म-१० हदनाींक३१/१२/२०१५ 
अन्र्वये मींिुरी देण्यात आलेली आहे. 
(२) अपर तहस ज लदार, औरींगाबाद याींचे कायायलय हद. ९.२.२०१६ पासून सुरु 
करण्यात आले आहे. 
(३) प्रशन उद्् ार्वत नाही. 

----------------- 
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िोलतािड,े मौ.डड ांभा (ता.आांबेगाि, जर्.पुिे) येथे  
एसटी बस सेिा उपलब्ध िरून देण्याबाबत 

(८८) *  १८२३९   श्री.नागो गािार : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कोलतार्वड,े मौ.डड ींभा (ता.आींबेगार्व, जि.पुणे) येथील डोंगराळ अशा दगुयम 
भागामध्ये आहदर्वासी समािाची र्वस्ती अनेक र्वषायपासून र्वास्तर्व्यास असून त्याींना 
अनततात्काळ र्व दळणर्वळणाच्या सोयी-सुवर्विेकरीता घोडगेार्व ते शेळकेर्वाडी अशी 
बस सेर्वा उपलब्ि करुन देण्याबाबत मा.पररर्वहन मींत्री, जिल्हाधिकारी, पुणे 
याींच्याकड ेअनेक ननरे्वदने हदलेली आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले र्व तद्नसुार शासनाने सदर 
हठकाणी बस सेर्वा सुरू करण्याबाबत कोणती काययर्वाही केली र्वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हदिािर रािते : (१) होय. 
(२) र्व (३) राज्य पररर्वहन र्वाहतुकीस सदर मागय हा नर्व्याने असल्याने सरपींच 
(कोलतार्वड)े याींचे समरे्वत राज्य पररर्वहन र्वाहनाींद्र्वारे सदर रस्त्याचे सर्व्हेक्षण 
केले असून त्यात तीन हठकाणी त्रु् ी आढळून आल्याने सदर त्रु् ी दरु 
करण्याबाबत राज्य पररर्वहन महामींडळाद्र्वारा हद. २५.०२.२०१६ अन्र्वये सार्वयिननक 
बाींिकाम खाते जिल्हा पररषद पुणे याींना कळवर्वण्यात आलेले आहे. 
(४) प्रशन उद्् ार्वत  नाही. 

----------------- 
निी मुांबई येथील िरािे ग्राम्थाांच्या खाडी किनारी असलेल्या  
र्ममनी बाांधिाम व्यािसातयिाांच्या नािे िरण्यात आल्याबाबत 

(८९) *  १६३६१   श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.धनांर्य मुांड,े श्री.हेमांत टिले, श्री.किरि 
पािसिर, श्री.र्यिांतराि र्ाधि, श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.सांहदप बार्ोररया :   
सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नर्वी मुींबई येथील करारे्व ग्रामस्थाींच्या खाडी ककनारी असलेल्या िममनी 
कोणताही पुरार्वा नसताना बाींिकाम र्व्यार्वसानयकाींच्या नारे्व करण्यात आल्याचे 
माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये र्वा त्यादरम्यान ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले र्व तद्नसुार सदर प्रकरणी 
िबाबदार असणाऱयाीं अधिकाऱयार्वर शासनाने कोणती कारर्वाई करण्याबाबत तसेच 
करारे्व गार्वच्या ग्रामस्थाींच्या िममनी त्याींना ममळर्वनू देणेबाबत कोणती काययर्वाही 
केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) अमभलेखाची तपासणी करताना नर्वी मुींबई येथील 
करारे्व ग्रामस्थाींच्या खाडी ककनारी असलेल्या िममनी बाींिकाम र्व्यार्वसानयकाींच्या 
नारे्व झाल्याचे ननदशयनास आले आहे. 
(२), (३) र्व (४) प्रस्ततु प्रकरणी करण्यात आलेल्या चौकशीत आढळून आलेल्या 
अननयममततेबाबत अमभलेखाींची तपासणी करुन काययर्वाही करण्याबाबत 
जिल्हाधिकारी, ठाणे याींनी हदनाींक ०३.०३.२०१६ च्या पत्रान्र्वये उप वर्वभागीय 
अधिकारी, ठाणे र्व तहमसलदार, ठाणे याींना सूचना हदल्या आहेत. 
 

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

मौरे् मसरसदेिी-बेलगुडिाडी (ता.गेिराई, जर्.बीड) येथील 
 ११ िे.व्ही. मलांि लाईन िायाचजन्द्ित िरिेबाबत 

(९०) *  १५९५०   श्री.अमरमसांह पांडडत, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.रामराि िडिुते, श्री.सततश चव्हाि, श्री.खिार्ा बेग, श्री.धनांर्य मुांड े:   
सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौिे मसरसदेर्वी (ता.गेर्वराई, जि.बीड) ३३/११ के.र्व्ही. उप कें द्रातनु 
बेलगुडर्वाडीकड ेिाणाऱया ११ के.र्व्ही. मलींक लाईनचे काम सन २००३ मध्ये पणुय 
करण्यात येर्वनुही अद्याप ही मलींक लाईन कायायजन्र्वत करण्यात आली नाही, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरची मलींक लाईन कायायजन्र्वत करून या कामी झालेल्या 
वर्वलींबाची चौकशी करण्याची मागणी लोकप्रनतननिीींनी मा.ऊिाय मींत्री याींच्याकड े
हदनाींक ११ िानेर्वारी, २०१६ रोिी र्वा त्यासुमारास केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, गेर्वराई तालुक्यातील र्वीि वर्वतरणातील प्रलीं बत कामाबाबत 
मा.ऊिाय मींत्री याींनी हदनाींक ३१ नोर्व्हेंबर, २०१५ रोिी मुख्य अमभयींता, लातूर 
याींना हदलेल्या आदेशाबाबत कोणती काययर्वाही करण्यात आली, 
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(४) प्रलीं बत मलींक लाईन कायायजन्र्वत करून तालुक्यातील नवर्वन मलींक लाईनचे 
काम सुरु करणेबाबत शासनाने कोणती काययर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) होय, हे अींशत: खरे आहे. 
     मौिे मसरसदेर्वी ता. गेर्वराई ३३/११ के.र्व्ही. उपकें द्रातून बेलगुडर्वाडीकड े
िाणाऱया ११ के.र्व्ही. मलींक लाईनचे काम सन २००३ मध्ये नसून सन २०१३ 
मध्ये र्वाहहनीचे काम पूणय हेाऊन चाचणी घेण्यात आली र्व ती उपकें द्रास अद्याप 
पयांत िोडलेली नाही. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) गेर्वराई तालुक्यातील उमापूर आणण तलर्वाडा भागातील कृषी पींपाचे 
वर्वद्युतीकरण करण्यासाठा महावर्वतरणकडून ननवर्वदा काढण्यात आली होती. परींत,ु 
काही ताीं त्रक अडचणीमुळे ननवर्वदा रद्द करण्यात आली होती र्व त्याच कामाकररता 
फेर ननवर्वदा काढण्यात आली आहे. सदरील ननवर्वदेअींतगयत १० रोहहत्र ेर्व पैसे भरुन 
प्रलीं बत असलेल्या ३५० कृषीपींपाना र्वीि पुरर्वठा करण्याचे उहद्दष्े हदलेली आहेत. 
तसेच, मौिे मसरसमागय येथे ५ MVA चे रोहहत्र हद. १९.१२.२०१५ रोिी कायायजन्र्वत 
करण्यात आले असून त्याच्यार्वर लोड घेण्यात आला आहे. प्रशासकीय 
सुिारणेस्तर्व नवर्वन शाखा कायायलय चालू करण्याच्या दृष्ीने ताीं त्रक पडताळणी 
करण्यात येत आहे. 
(४) जिल्हा एकाजत्मक वर्वकास योिने (DIS) अींतगयत ३३/११ के.र्व्ही. िातेगाींर्व 
उपकें द्राचे काम पुणय झाले असून सदरील उपकें द्राचे काम पुणय झाले असून सदरील 
उपकें द्राला ३३/११ के.र्व्ही. मसरसदेर्वी उपकें द्रातून ननघणारी ११ के.र्व्ही. िातेगाींर्व 
र्वाहहनी नर्व्याने झालेल्या िातेगाींर्व उपकें द्राला िोडण्यात येणार असून त्यामुळे या 
र्वाहहनीसाठा मसरसदेर्वी उपकें द्रातील र्वापरण्यात येणारा ११ के.र्व्ही. बे ररक्त होत 
असून त्यार्वर ११ के.र्व्ही. बेलगुडर्वाडी (मल.लाईन) िोडण्यात येणार आहे, त्यामुळे 
सदरील र्वाहहनी स्र्वतींत्रपणे उपकें द्रातून कायायजन्र्वत होईल. 
(५) प्रशन उद्् ार्वत  नाही. 

----------------- 
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नांदरुबार ि धळेु या दषु्ट्िाळग्र्त जर्ल््यातील विद्यार्थयांसाठी 
 ्िाती अभय योर्ना लागू िरण्याबाबत 

(९१) *  १६११२   श्री.चांद्रिाांत रघिुांशी, श्री.सांर्य दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई 
र्गताप, श्रीमती हदप्ती चिधरी, श्री.अमररशभाई पटेल, डॉ.सुधीर ताांबे, 
श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :  सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील दषुकाळग्रस्त जिल््यातील वर्वद्यार्थयाांसाठा सुरु केलेली स्र्वाती 
अभययोिनेत नींदरुबार र्व िळेु जिल््याचा समारे्वश करण्यात आला नाही, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीनसुार नींदरूबार र्व िुळे जिल््यातील वर्वद्यार्थयाांसाठा उक्त 
योिना लागू करण्याबाबत शासनाने कोणती काययर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, नींदरुबार र्व िुळे हे दषुकाळग्रस्त जिल्हे असूनही या जिल््याींचा 
स्र्वाती अभय योिनेत समारे्वश न करण्याची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. हदिािर रािते : (१), (२), (३) र्व (४) लातूर जिल््यातील िढाळा गार्वातील 
वर्वद्याथीनीने एस.्ी.च्या पाससाठा पैसे नसल्याने केलेली आत्महत्येची घ्ना 
लक्षात घेर्वून राज्य पररर्वहन महामींडळाच्या स्तरार्वर शासनाच्या कोणत्याही 
मदती मशर्वाय उत्स्फुतयपणे फी माफीची योिना मराठर्वाडा वर्वभागातील ८ 
जिल््यासाठा राबवर्वण्यात येत असून उर्वयररत जिल््याींकरीता हदनाींक १०.२.२०१४ 
च्या शासन ननणययाींन्र्वये उक्त योिना राबवर्वण्याकरीता सींबींधित वर्वभागाींना राज्य 
पररर्वहन महामींडळाद्र्वारा प्रस्तार्व सादर करण्यात आलेला आहे. तथावप, 
दरम्यानच्या कालार्विीत प्रर्वास सर्वलत योिना राबवर्वण्याबाबत शासनस्तरार्वर 
िोरणात्मक बदल होऊन त्याप्रमाणे हदनाींक २५.२.२०१६ रोिी शासन ननणयय 
ननगयममत केला आहे. त्यानसुार राज्य पररर्वहन महामींडळाकडील सर्वय सर्वलत 
योिनाींचे पनुवर्वयलोकन करण्याची बाब वर्वचाराधिन आहे. 
 

----------------- 
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िामशम येथील राज्य उत्पादन शुल्ि विभागातील अध ज क्षि  
तसेच इतर ररक्त पदे भरण्याबाबत 

(९२) *  १८३५१   प्रा.र्ोगेन्द्द्र ििाड े:   सन्माननीय राज् य उत् पादन शुल् ि मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) र्वामशम येथील राज्य उत्पादन शुल्क वर्वभागातील अनेक पदे ररक्त असून 
र्वामशम येथील राज्य उत्पादन शुल्क वर्वभागाच्या अि ज क्षक पदाचा अनतररक्त 
काययभार यर्वतमाळ येथील राज्य उत्पादन शुल्क वर्वभागाचे अि ज क्षक याींच्याकड े
सोपवर्वण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अशाजस्थतीत शासनाकडून ममळणारे उहद्दष् पुणय करण्याचे मोठे आर्व्हान 
वर्वद्यमान अधिकारी, कमयचाऱयाींना पेलारे्व लागत असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१५ 
मध्ये र्वा त्यादरम्यान ननदशयनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले र्व तद्नुसार र्वामशम येथील राज्य 
उत्पादन शुल्क वर्वभागात अि ज क्षक ननयुक्त करण्यासोबतच येथील आर्वशयक ती 
ररक्त पदे भरण्याबाबत शासनाने कोणती काययर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) होय. 
(२) सन २०१४-१५ मध्ये र्वामशम जिल््यासाठा असलेल्या रु.२.२८ को्ी इतक्या 
महसूल उद्दीष्ापैकी रु.२.३४ को्ी इतका महसूल िमा झाल आहे. तसेच सन 
२०१५-१६ मध्ये असलेल्या रु.२.०० को्ी इतक्या महसूल उद्दीष्ापकैी फेब्रुर्वारी, 
२०१६ अखेर रु.५३,८०,४५८/- इतका महसूल िमा झाला असून माचय अखेर 
नुतनीकरणातून रु.१.५० को्ी इतका महसूल अपेक्षक्षत आहे. 
(३) र्व (४) अि ज क्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, र्वामशम याींच्या कायायलयासाठा 
एकूण २६ मींिूर पदे आहेत. त्यापकैी अि ज क्षकासह दोन ननरीक्षक, एक दयु्यम 
ननरीक्षक, एक र्वरीषठ मलवपक, एक लघुलेखक, एक सहायक दयु्यम ननरीक्षक, 
एक िर्वान र्व दोन चपराशी याप्रमाणे एकूण १० पदे ररक्त आहेत. तसेच 
अिीक्षक पदाचा अनतररक्त काययभार अि ज क्षक, राउशु, यर्वतमाळ याींच्याकड े
सोपवर्वला आहे. ररक्त पदे भरण्याबाबत काययर्वाही सुरु आहे. 
(५) प्रशन उद्् ार्वत  नाही. 

----------------- 
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मुांबईतील गोरेगाि (पिूच) येथील डअेरीचे आधतुनिीिरि िरण्याबाबत 

 (९३) *  १५२७३   श्री.शरद रिवपसे, श्री.सांर्य दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई 
र्गताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्रीमती हदप्ती चिधरी :   सन्माननीय 
दगु् धवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) सन १९४९ मध्ये मुींबईतील गोरेगार्व (पूर्वय) येथील ३ हिार १६० एकर 
िममनीर्वर उभारण्यात आलेली आमशया खींडातील सर्वायत मोठा दगु्ि र्वसाहत 
सध्या अडचणीत सापडलेली असून तेथे अनतशय अल्पप्रमाणात दगु्ि र्व्यर्वसाय 
प्रकक्रया होत आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीनुसार उक्त डअेरीचे आिनुनकीकरण करुन ती सक्षम 
करण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोणती काययर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) हे खरे आहे. 
      शासनाने सन १९४९ मध्ये गोरेगार्व पूर्वय येथील ३ हिार १६० एकर 
िमीनीर्वर आरे दगु्ि र्वसाहती स्थापन केल्या र्व त्या पकैी ९.८८ एकर ४ हेक््र 
िागेर्वर २.२० लाख मल्र प्रनतहदन क्षमतेची दगु्िशाळा उभारली आहे. सध्या तेथे 
प्रनतहदन १२ हिार मल्र दिुार्वर प्रकक्रया होत आहे. 
(२) दगु्िर्व्यर्वसायातून ्प्या्प्याने बाहेर पडण्याच्या शासनाच्या हदनाींक 
११/११/२००२ च्या िारेणामुळे दिू सींकलन कमी झाले आहे. तसेच शासनाने 
सहकार क्षेत्राला उत्तेिन हदल्यामुळे शासनाकडील दिु हाताळणी कमी झाली 
आहे. चौकशी करण्याचा प्रशन उद्् ार्वत  नाही. 
(३) र्व (४) प्रशन उद्् ार्वत  नाही. 
 

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



99 

पालघर जर्ल्हयातील माहीम-िडराई मजच्िमार बांदरात मजच्िमारीसाठी  
गेलेल्या पाच नौिाांच्या र्ाळी ि डोलीचे पसचसीन मजच्िमारी  

नौिाांनी निुसान िेल्याबाबत 

(९४) *  १७५३८   श्रीमती विद्या चव्हाि, श्री.हेमांत टिले, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.किरि पािसिर : सन्माननीय मत््य व् यिसाय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) पालघर जिल्हयातील माहीम-र्वडराई मजच्छमार बींदरात मजच्छमारीसाठा 
गेलेल्या पाच नौकाींच्या िाळी र्व डोलीचे पसयसीन मजच्छमारी नौकाींनी हदनाींक १९ 
िानेर्वारी, २०१६ रोिी र्वा त्यासुमारास प्रचींड नुकसान केले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत नुकसान झालेल्या मजच्छमाराींकडून जिल्हाधिकारी, 
पालघर, मत्स्यर्व्यर्वसाय वर्वभाग, पालघर, ठाणे, आहदकड े तक्रारी करुनही 
कोणतीच दखल घेतली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले र्व तद्नसुार नुकसानग्रस्त 
मजच्छमाराींना मदत देण्याबाबत शासनाने कोणती काययर्वाही केली र्वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) अींशत: खरे आहे. शासनास तक्रार प्राप्त झाली आहे. 
(२) नाही. 
(३) तक्रारीच्या अनुषींगाने पोलीस वर्वभागाच्या गस्तीनौकेद्र्वारे समुद्रात गस्त 
घालण्यात आली. तथावप गस्ती दरम्यान कोणतीही पसयसीन नौका आढळून आली 
नाही. 
(४) र्व (५) प्रशन उद्् ार्वत  नाही. 
 

----------------- 
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सोलर पॉिर िॉपोरेशन ऑफ इांडीयाने सोलर मस्टीम अांतगचत 
 ५०० मेगािटॅपयतं राज्यात िीर् तनममचती िरण्याबाबत 

(९५) *  १५५४६   श्रीमती हदप्ती चिधरी, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.अशोि उफच  भाई 
र्गताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :  सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सोलर पॉर्वर कॉपोरेशन ऑफ इींडीयाने सोलर मसस््ीम अींतगयत ५०० 
मेगार्वॅ् पयांत राज्यात र्वीि ननममयती करण्यासाठा ननवर्वदा काढली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास,सोलर पॉर्वर कॉपोरेशन ऑफ इींडीया ककती दराने र्वीि खरेदी  
करणार आहे, 
(३) असल्यास, या प्रकल्पातनू राज्य शासनाला ककती नफा होणार आहे 
याबाबतचा तपशील काय आहे ? 
 

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सोलर पॉर्वर कॉपोरेशन ऑफ इींडीया ही र्वीि रु.४.४३ प्रनत युनी् प्रमाणे 
वर्वकत घेणार आहे. 
(३) या प्रकल्पातनू शासनास कमीत कमी प्रनत युनी् मागे रु.१.८७ प्रमाणे बचत 
होणार आहे. 

----------------- 
परभिी तालुक्यातील शासिीय र्म ज नीिर झालेले अततक्रमिाबाबत 

(९६) *  १६६७७  श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचिी, श्री.धनांर्य मुांड,े श्री.सततश चव्हाि :   
सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) परभणी (जि.परभणी) येथील सर्व्हे नीं.१४७ मिील १५०० एकर शासकीय 
िम ज नीर्वर अनतक्रमण झाल्याबाबतचा अहर्वाल उपजिल्हाधिकारी, श्री मशींदे याींनी 
नायब तहस ज लदार, मींडळ अधिकारी, तलाठा, नगर रचना वर्वभाग, भुमम 
अमभलेख याींची ननयकु्ती करून तयार केला आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या अनतक्रमीत िम ज नीचे रेकॉडय तपासून सदरील िमीन शासन 
ताब्यात घेण्याबाबतची काययर्वाही सुरू करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, सींबींिीत सर्वय अनतक्रमण िारकाींना नो्ीसा िारी करण्यात आल्या 
आहेत काय, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२) र्व (३) परभणी शहरातील एकुण १४७ शासकीय 
सर्व्हे मिील एकुण क्षेत्र १४७६.२४ एकर क्षेत्राचे चौकशी करण्यासाठा    
अधिकारी-कमयचारी याींच्या पथकाची जिल्हाधिकारी, परभणी याींनी ननयुक्ती केली 
आहे. त्यानुसार सध्या अमभलेख तपासणीचे र्व प्रत्यक्ष स्थळ पाहणीचे काम 
पथकामाफय त प्रगतीत आहे. एकूण १४७ शासकीय सर्व्हे नीं. ची या प्रकरणानुषींधगक 
चौकशी केल्यानींतर शासकीय िममनीर्वर अनतक्रमण आढळून आल्यास या 
अनतक्रमणाींबाबत ननयमानुसार पुढील उधचत काययर्वाही करण्याचे सींकजल्पत आहे. 
(४) प्रशन उद्् ार्वत नाही. 
 

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

िाहन ततकिटामध्ये अपहार प्रिरिी ठािे पररिहन िायाचलयाने िाहि 
िमचचाऱयाांिर तनलांबनाची िारिाई िेल्याबाबत 

(९७) *  १५३७८   श्री.र्नाचदन चाांदरूिर, श्री.सांर्य दत्त, श्रीमती हु्नबान ू
खमलफे, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.अशोि उफच  भाई र्गताप :   
सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) एस्ीच्या नतकक्ामध्ये अपहार होत असल्याचे ठाणे पररर्वहन प्रशासनाच्या 
ननदशयनास आल्यानींतर मागील सात हदर्वसाींमध्ये सहा र्वाहक कमयचाऱयाींर्वर 
ननलींबनाची कारर्वाई करण्यात आली असल्याचे माहे िानेर्वारी, २०१६ मध्ये र्वा 
त्यादरम्यान ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ठाणे पररर्वहन सेरे्वत २३०० कमयचारी असले तरी देखील आिही 
१८२ चालक आणण १५५ र्वाहकाींची आर्वशयकता आहे तसेच पररर्वहन सेरे्वत बस 
कमी असल्याने काही मागायर्वर अध्याय-अध्याय तासार्वर बस िार्वत असून त्या 
मागायर्वरील प्रर्वाशाींची बसमध्ये गदी होत असते काही रे्वळेस त्यामुळे कॅश अधिक 
अथर्वा कमी होत असल्याने सींबींधित र्वाहकाींर्वर ननलींबनाची कारर्वाई करणे योग्य 
नाही असे र्वाहकाींचे मत आहे, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले, 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनुषींगाने शासनाने कोणती काययर्वाही केली र्वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. हदिािर रािते : (१) हे अींशत: खरे आहे.  
     राज्य पररर्वहन महामींडळाच्या ठाणे वर्वभागाने िानेर्वारी, २०१६ मध्ये सात 
हदर्वसात चार र्वाहक कमयचाऱयाींर्वर ननलींबनाची कारर्वाई केली आहे. 
(२) राज्य पररर्वहन ठाणे वर्वभागात चालकाींची १४९९ र्व र्वाहकाींची १४४७ इतकी 
मींिूर पदे आहेत. सध्या १४३९ चालक र्व १३७१ र्वाहक काययरत असून एकूण ६० 
चालक र्व ७६ र्वाहक याींची कमतरता आहे. राज्य पररर्वहन महामींडळाकडून 
चालक/र्वाहकाींना अनतकालीक भत्ता देऊन राज्य पररर्वहन ठाणे वर्वभागाच्या सर्वय 
ननयोजित फेऱया चालवर्वल्या िातात. ठाणे वर्वभागात िानेर्वारी, २०१६ मध्ये ५४७ 
ननयते चालवर्वण्यासाठा ६६४ बसेस उपलब्ि असल्याने अस कमतरतेमुळे फेऱया 
अध्याय तासाने चालवर्वल्या िातात, हे म्हणणे असींयजुक्तक आहे. 
(३) र्व (४) होय. राज्य पररर्वहन महामींडळाच्या ननयमानुसार सदर र्वाहकाींची 
सक्षम सुनार्वणी घेऊन प्रकरणाचे गाींभीयय लक्षात घेऊन मशस्त र्व अवपल 
काययपध्दती अींतगयत सींबींधित कमयचाऱयाींना आरोपपत्र देऊन पढुील काययर्वाही राज्य 
पररर्वहन महामींडळाच्या स्तरार्वर सुरु आहे. 
(५) प्रशन उद्् ार्वत  नाही. 

----------------- 
राज्यात अल्पिषृ्ट्टीमुळे निुसान झालेल्या  
शेतिऱयाांना तनधी वितरीत िरण्याबाबत 

(९८) *  १६१००   श्री.बांटी पाटील, श्री.सांर्य दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई र्गताप, 
श्रीमती हदप्ती चिधरी, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरि 
पािसिर, श्री.आनांद ठािूर, श्री.नरेंद्र पाटील, डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱहे, श्री.प्रिाश 
गर्मभये, श्रीमती विद्या चव्हाि, श्री.अतनल भोसले, श्री.सततश चव्हाि, 
श्री.सुतनल तटिरे, श्री.विक्रम िाळे, श्री.खिार्ा बेग, श्री.राहुल नािेिर, 
श्री.माणििराि ठािरे, श्री.शरद रिवपसे :   सन्माननीय पुनिचसन ि मदत िायच 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील १५ हिार ७४७ गार्वातील शेती र्व्यर्वसाय यार्वषी दषुकाळ, 
अल्पर्वषृ्ीमुळे सींक्ात आला असल्याने या शतेकऱयाींना हदलासा देण्यासाठा कें द्र 
शासनाने रूपये ३ हिार ५७८ को्ी ननिी तर राज्य शासनाने रूपये २ हिार ५०० 
को्ीचा हदला असता सुमारे १४.३४ को्ी रूपयाचे वर्वतरण झाले असल्याचे माहे 
िानेर्वारी, २०१६ मध्ये र्वा त्यादरम्यान ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अनदुान शेतकऱयाींना देण्यासाठा कोणकोणते ननकष घातलेले आहेत, 
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(३) असल्यास, या ननिीतून कापूस र्वगळता अन्य वपकाींसाठा नकुसान भरपाई 
देण्यात येणार आहे, हे खरे आहे काय, असल्यास, कापूस उत्पादकास र्वगळण्याची 
कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून ककती ननिी नकुसानग्रस्त 
शेतकऱयाींना वर्वतरीत केला आहे तसेच, कें द्र र्व राज्य शासनाने हदलेल्या ननिीचे 
पूणय क्षमतेने र्वा्प र्व्हारे्व याबाबत शासनाने कोणती काययर्वाही केली र्वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे कोणती आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) हे खरे नाही. 
(२) र्व (३) राज्यातील खरीप हींगामातील हींगामी पैसेर्वारी ५० पैशाींपेक्षा कमी 
असलेल्या १५७४७ गार्वाींना दषुकाळ सदृशय पररजस्थती िाहहर केली आहे. शासन 
ननणयय २.३.२०१६ अन्र्वये दषुकाळ िाहीर करण्यास पात्र नसलेल्या परींतु वपक 
नुकसान झालेल्या औरींगाबाद, नामशक, अमरार्वती र्व नागपूर वर्वभागातील कापसू, 
अमरार्वती र्व नागपूर वर्वभागातील सोयाबीन र्व नागपूर वर्वभागातील िान 
वपकाच्या नुकसानी सींदभायत वर्वशेष मदत देण्यात आलेली आहे. 
(४) राज्य शासनाने रु. २५३६.०४ को्ी इतका ननिी वर्वतरीत केला आहे र्व 
उर्वयरीत ननिी मागणीप्रमाणे वर्वतरीत करण्यात येत आहे. 
(५) प्रशन उद्् ार्वत नाही. 

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

मुद्राांि शुल्ि ि नोदांिी शुल्िािर निीन घर घेिाऱया  
ग्राहिाांची फसिििू होत असल्याबाबत 

(९९) *  १५३३७   अॅड.अतनल परब :   सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुद्राींक शुल्क र्व नोंदणी शुल्कार्वर नर्वीन घर घेणाऱया ग्राहकाींची फसर्वणकू 
होत असल्याने शासनाने ररअल इस््े् बािाराचा अ्यास करुन रेडीरेकनर दर 
ननजशचत करण्याची पद्धतीत काही र्वषायपासून कोणताही बदल करण्यात आलेला 
नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रेडी रेकनर दरात सुिारणा करुन रेडी रेकनरच्या दरात हदनाींक १ 
एवप्रल, २०१६ पासून र्वाढ करण्याचा ननणयय शासनाने घेतला आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर र्वाढीचे स्र्वरुप काय आहे र्व सदर र्वाढ करण्याची कारणे 
काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) र्व (४) महाराषर मुद्राींक (ममळकतीचे र्वास्तर्व बािारमूल्य ननजशचत करणे) 
ननयम १९९५ मध्ये सुिारणा करण्यात आली असून, त्यानुसार आता र्वावषयक 
मूल्य दर तक्ते प्रत्येक र्वषी हदनाींक १ एवप्रल रोिी ननगयममत करार्वयाचे आहेत. 
     र्वषयभरात नोंदवर्वलेल्या खरेदी-वर्वक्री र्व्यर्वहाराींच्या पथृ:करणाच्या आिारे 
येणारा दर, र्वास्तु प्रदशयनातील दर, स्थाननक चौकशीतील दर, स्थार्वर र्व्यर्वसाय 
बािारातील कल इत्यादीचा सारासार वर्वचार करुन योग्य ते दर सन २०१६-२०१७ 
साठा प्रस्तावर्वत करण्यात येतील. 
 

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

राज्यातील शतेिऱयाांचे िर्च माफ िरण्याबाबत 

(१००) *  १४८१४   श्री.माणििराि ठािरे :   सन्माननीय पनुिचसन ि मदत 
िायच मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील शतेकरी र्व लोकप्रनतननिीींनी शतेकऱयाींचे किय माफ करारे्व, अशी 
मागणी महसूल वर्वभागाकड ेरे्वगरे्वगळया ननरे्वदनाने केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले र्व तद्नुसार राज्यातील 
शेतकऱयाींर्वरील किय माफीच्या सींदभायत शासनाने कोणती काययर्वाही केली र्वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२), (३) र्व (४) कियमाफी सींदभायत शासनाने ननणयय घेतलेला नाही. तथावप, 
दषुकाळसदृशय पररजस्थती िाहीर करून वर्ववर्वि सर्वलती िाहीर केल्या आहेत. 
 

----------------- 
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िल्याि-मभिांडी-ठािे भागातील खाडी किनाऱयािर  
अनाधधिृत रेती उपसा थाांबविण्याबाबत 

 

(१०१) *  १६०८३   श्री.महादेि र्ानिर, डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱहे :  ताराांकित 
प्रश्न क्रमाांि १३४७१ ला हदनाांि १८ डडसेंबर, २०१५ रोर्ी हदलेल्या उत्तराच्या 
सांदभाचत : सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) कल्याण-मभर्वींडी-ठाणे भागातील खाडी ककनाऱयार्वर अनाधिकृत रेती उपसा 
थाींबवर्वण्यासाठा ठाणे जिल्हाधिकारी याींनी हदनाींक ५ िानेर्वारी, २०१६ रोिी र्वा 
त्यासुमारास कारर्वाई करुन िर्वळपास ६७ लाखाचा मुद्दमेाल िप्त केला, हे खरे 
आहे काय, 

(२) असल्यास, यापरु्वीही अशीच कठोर कारर्वाई करुन रूपये २२ को्ी मुद्देमाल 
िप्त करण्यात आला होता, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले र्व तद्नुसार कल्याण, मभर्वींडी, ठाणे 
खाडी ककनाऱयाींर्वर र्वारींर्वार अनधिकृत रेती उपसा होऊ नये तसेच, अनधिकृत रेती 
उपसा करणाऱयाींर्वर कारर्वाई करण्याबाबत शासनाने कोणती काययर्वाही केली र्वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) होय. 
(२) यापरू्वी सप् े्ंबर, २०१५ र्व डडसेंबर, २०१५ मध्ये केलेल्या कारर्वाईत सुमारे 
रुपये १८ को्ीींचा मुद्देमाल िप्त करण्यात आला. 
(३) र्व (४) उक्त प्रकरणाींत सींबींधित र्व्यक्तीींवर्वरुध्द वर्ववर्वि पोमलस स््ेशन मध्ये 
गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. तसेच खाडीककनारी अर्वैि रेती उपसा होऊ 
नये यासाठा बींदराची तपासणी करण्यासाठा पथके स्थापन करण्यात आली असून, 
सदर पथकाींमाफय त रे्वळोरे्वळी तपासणी करण्यात येते. 
(५) प्रशन उद्् ार्वत  नाही. 

----------------- 
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औरांगाबाद जर्ल््यात आरटीओ ि महसूल विभागामध्ये समन्द्िय 
 नसल्याने अिैधररत्या िाळूची त्िरी होत असल्याबाबत 

  

(१०२) *  १५५५१   श्री.सुभाष झाांबड, श्री.सांर्य दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई 
र्गताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद : सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाद जिल्हा प्रशासनाच्या आदेशानुसार र्वाळूची तस्करी करणाऱयाींना 
चाप लार्वण्याकरीत आर्ीओ ने पोलीसाींनाही सोबत घेतले होते परींतू त्याींच्यात 
सींगनमत असल्यामुळे एक रक पळाल्याची माहहती हदनाींक १२ िानेर्वारी, २०१६ 
रोिी र्वा त्या सुमारास ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त पररसरात पोलीस, आर्ीओ र्व महसूल वर्वभागामध्ये 
समन्र्वयक नसल्याने र्वारींर्वार र्वाळू तस्कर पळून िात आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले र्व तद्नुसार शासनाने कोणती 
काययर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
 

श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२), (३) र्व (४) औरींगाबाद जिल्हयात र्वाळूच्या 
अर्वैि उत्खनन/र्वाहतूकीस आळा घालण्यासाठा महसूल, पररर्वहन र्व पोलीस 
वर्वभागच्या सींयुक्त तपासणीसाठा पथके स्थापन करुन, ५ तपासणी नाक्याींर्वर 
हदनाींक ०७/०१/२०१६ ते हदनाींक १५/०१/२०१६ या कालार्विीत तपासणी करण्याचे 
ठरवर्वण्यात आले होते. त्याअनषुींगाने तपासणी नाका क्रमाींक ५ येथे हदनाींक 
१०/०१/२०१६ रोिीच्या तपासणीरे्वळी पोलीस कमयचारी उपजस्थत नसताना र्वाळू 
र्वाहतूक करणारा १ रक पकडला होता. सदर र्वाहनाचे र्विन करण्यासाठा नेत 
असताना, रक मिील कमयचाऱयास सदर र्वाहनातनू िबरदस्तीने उतरर्वनू रक 
पळर्वून नेण्यात आला. त्यावर्वरुध्द सींबींधिताींवर्वरुध्द पोलीसात गुन्हा दाखल 
करण्यात आला आहे. 
(५) प्रशन उद्् ार्वत  नाही. 
 

----------------- 
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माळमशरस (जर्.सोलापूर) तालुक्यातील पशुिैद्यिीय  
दिाखान्द्याच्या इमारतीची झालेली दरुि्था 

(१०३) *  १५४२९   श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.सांर्य 
दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई र्गताप :   सन्माननीय पशुसांिधचन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) माळमशरस (जि.सोलापूर) तालुक्यात गेल्या अनेक र्वषायपासून प्रशासनाच्या 
दलुयक्षतेमुळे पशुर्वदै्यकीय दर्वाखान्याच्या इमारतीची अनतशय  बक् दरुर्वस्था 
झाली असल्याचे माहे, िानेर्वारी, २०१६ मध्ये र्वा त्यादरम्यान ननदशयनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर तालुक्यामध्ये चार हठकाणी दर्वाखान्याची इमारती नाही 
तसेच डॉक््राींना मुक्या िनार्वींराना तात्काळ सुवर्विा देण्यासाठा राहण्याकरीता 
कामाच्या हठकाणी ननर्वास र्व्यर्वस्था नसल्यामुळे शेतकऱयाींची मोठ्या प्रमाणात 
गैरसोय होत असून येथील पशुर्वदै्यकीय दर्वाखाने बेदखल होत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती काययर्वाही केली 
र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. माळमशरस तालुक्यात जिल्हा पररषदेंतगयत केर्वळ ३ 
पशुर्वदै्यकीय दर्वाखान्याींना स्र्वत:ची इमारत नाही. इतर सर्वय दर्वाखाने स्र्वत:च्या 
इमारतीत काययरत आहेत. सद्यजस्थतीत सदर तीनही दर्वाखाने ग्रामपींचायतीच्या 
इमारतीत काययरत असून, त्याींच्या माफय त पशुपालकाींना पशुर्वदै्यकीय सेर्वा 
पुरवर्वण्याचे काम चालू आहे. त्यामुळे मुक्या िनार्वराींची र्व शेतकऱयाींची गैरसोय 
होत नाही. 
     सींबींधित दर्वाखान्याचे अधिकारी/कमयचारी दर्वाखान्याचे मुख्यालयी 
र्वास्तर्व्यास असल्याने पशुर्वदै्यकीय सेरे्वर्वर प्रनतकूल पररणाम होत नाही. 
(३) स्र्वत:ची िागा नसलेल्या ३ शे्रणी-१ च्या पशुर्वैद्यकीय दर्वाखान्याींसाठा िागा 
ममळवर्वण्यासाठा काययर्वाही चालू आहे. 
(४) प्रशन उद्् ार्वत  नाही. 

------------------- 
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राज्य पररिहन मांडळाच्या ऑनलाईन परिाना प्रकक्रयेबाबत 

(१०४) *  १५२४७   श्री.ममतेश भाांगडडया, श्री.अतनल सोले, श्री.नागो गािार, 
डॉ.अपिूच हहरे, श्री.हेमांत टिले, श्री.आनांद ठािूर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरि 
पािसिर, श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्य पररर्वहन मींडळामाफय त नवर्वन ऑ्ोररक्षा परर्वाना प्रकक्रया ऑनलाईन 
करून राज्यभरातून अिय मागवर्वण्यात आले असून आलेल्या अिायतनू काहीच 
र्व्यक्तीींना ड्रॉ पध्दतीने नवर्वन ऑ्ोररक्षा परर्वाना देण्यात आला, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, या ऑनलाईन परर्वाना प्रकक्रयेसोबत प्रत्येक अियदाराने रुपये १२० 
भरलेले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ज्या अियदाराने नवर्वन परर्वान्याकरीता रुपये १२० भरलेले आहे र्व 
ड्रॉ पध्दती मध्ये नार्व आले नाही त्याींना त्याींचे भरलेले शुल्क परत करण्यात 
येणार आहे काय, 
(४) नसल्यास, नवर्वन परर्वान्याकररता भरलेले शुल्क परत न करण्याची कारणे र्व 
पयाययी उपाययोिना काय आहेत ? 
  
श्री. हदिािर रािते : (१) हे खरे आहे. 
(२) ऑनलाईन परर्वाना अिय सोबत शुल्क रु.१००/- (वर्वनापरर्वाना) र्व 
सेर्वाकें द्रामाफय त अिय भरल्यास शुल्क रु.१२०/- (वर्वनापरतार्वा) भरणे आर्वशयक होते. 
(३) र्व (४) ऑ्ोररक्षा र्वा्पाच्या िाहहरातीमध्ये ऑनलाईन अिय प्रकक्रया शुल्क 
रु.१००/- (वर्वनापरतार्वा) र्व सेर्वाकें द्रामाफय त अिय भरल्यास शुल्क रु.१२०/- 
(वर्वनापरतार्वा) असे नमूद केले होते. सदर शुल्क हे प्रकक्रया शुल्क असल्याने 
त्याचा परतार्वा देता येत नाही. 

----------------- 
धुळे शहरात िीर् उपिें दे्र उभारिेबाबत 

(१०५) *  १६९६९   श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.हररमसांग राठोड, डॉ.सुधीर ताांबे, 
श्री.सांर्य दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई र्गताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   
सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) िळेु शहरात र्वीि उपकें दे्र उभारणीसाठा िागेचा अडथळा ननमायण झाल्याचे 
माहे िानेर्वारी, २०१६ मध्ये र्वा त्यादरम्यान ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले र्व तद्नुसार िागेचा अडथळा दरू 
करुन र्वीि उपकें दे्र उभारणीसाठा शासनाने कोणती उपाययोिना केली र्वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय. 
(३) सदर दोन उपकें द्रापकैी स.नीं. १२२ (क्षेत्र १ हे ६८ आर) याची 
महानगरपामलका, िुळे याींचे सहमतीने, भूमी अमभलेख िुळे याींचेकडून सींयुक्त 
मोिणी करुन घेण्यात आली. तसेच, रे्वळोरे्वळी त्याबाबत पाठपुरार्वा करुनही 
मनपा प्रशासनाकडून या िागेचा आगाऊ ताबा अिनूपयांत देण्यात आलेला नाही. 
तर उर्वयररत प्रकरणी स.न.४३६/१ याचा मनपा प्रशासनाचा ठरार्व ममळालेला असून 
त्या अनषुींगाने सींयुक्त मोिणीचे रे्वळी स्थाननक लोकाींनी ही िागा िाममयक 
मदरसा हदल्याचे साींगून िागा देणेबाबत तीव्र वर्वरोि दशयवर्वला. सबब, पयाययी 
िागेचा प्रस्तार्व मनपाकड ेसादर करण्यात आला आहे. 
(४) प्रशन उद्् ार्वत  नाही. 

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

पीि विम्याची मुदत िाढिनू सदर माहहती शेतिऱयाांपयतं पोहचविण्याबाबत 

(१०६) *  १४६२१   श्री.हररमसांग राठोड :   सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) यर्वतमाळ जिल््यातील शेतकऱयाींना नैसधगयक आपत्तीचा फ्का बसू नये 
कररता रब्बी पीक वर्वमाचा शेतकऱयाींना चाींगला फायदा होऊ शकतो परींत ु कृषी 
वर्वभागाच्या गलथान कारभारामुळे पीक वर्वम्याची माहहती शेतकऱयाींपयांत 
पोहचर्वण्यास कृषी वर्वभाग अपयशी ठरल्यामुळे जिल््यातील फक्त २३ हिार 
शेतकरीच पीक वर्वमा उतरर्व ूशकल्याची माहहती माहे िानेर्वारी, २०१६ मध्ये र्वा 
त्या दरम्यान ननदशयनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रब्बी पीक वर्वम्याची मुदत हदनाींक ३१ डडसेंबर २०१५ पययत 
असल्याची माहहती कृषी वर्वभागाने शेतकऱयाला हदली नसल्याने पररणामी 
जिल््यातील ७८ हिार शेतकरी या पीक वर्वम्यापासून र्वींधचत राहहले, हे ही खरे 
आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त पीक वर्वम्याची माहहती शतेकऱयाींपयांत न पोहोचवर्वणाऱया 
अधिकारी र्व कमयचारी याींचेर्वर शासनाने कोणती कारर्वाई केली र्वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) असल्यास, सदर पीक वर्वम्याची मुदत र्वाढवर्वण्याबाबत तसेच, उक्त माहहती 
शेतकऱयाींपययत पोहोचवर्वण्याबाबत शासनाने कोणती काययर्वाही केली र्वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
 

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) हे खरे नाही. 
     राषरीय कृवष वर्वमा योिनेंतगयत रब्बी हींगाम २०१५-१६ मध्ये यर्वतमाळ 
जिल््यातील एकूण ३८९४५ शेतकऱयाींनी रु.९०.७९ लाख वर्वमा हप्ता भरुन ३२२८८ 
हेक््र क्षेत्र वर्वमा सींरक्षक्ष त केलेले आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रशन उद्् ार्वत  नाही. 
(४) राषरीय कृषी वर्वमा योिनेंतगयत िास्तीत िास्त शतेकऱयाींनी सहभागी र्व्हारे्व 
यासाठा जिल्हा अधिक्षक कृवष अधिकारी यर्वतमाळ याींचे माफय त 
र्वतयमानपत्र/घडीप त्रका इत्यादीद्र्वारे प्रचार प्रमसध्दी करण्यात आली होती. 
त्याचप्रमाणे जिल्हाधिकारी यर्वतमाळ याींच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय 
सममतीच्या सभा रे्वळोरे्वळी घेर्वनू योिनेच्या अींमलबिार्वणीबाबत क्षे त्रय 
कमयचाऱयाींना सुचना देण्यात आलेल्या होत्या. 
(५) प्रशन उद्् ार्वत  नाही. 

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

अमरािती जर्ल््यात मत््यव्यिसायीिाांना प्रमशक्षि देण्याबाबत 

(१०७) *  १५५४१   श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.सांर्य दत्त, श्री.अशोि उफच  
भाई र्गताप, श्री.रामहरी रुपनिर :   सन्माननीय मत््य व् यिसाय मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अमरार्वती जिल््यात २३१ मसींचन पाझर तलार्व असून यामध्ये मत्स्य 
र्व्यर्वसाय करण्यासाठा शासनाने जिल्हा ननिीतून रूपये ८ को्ीची तरतदू केली 
असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये र्वा त्यादरम्यान ननदशयनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, मत्स्यर्व्यर्वसाय करण्यासाठा प्रमशक्षण घेण्याबाबत शासनाने 
कोणती काययर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रशन उद्् ार्वत  नाही. 
(३) प्रशन उद्् ार्वत  नाही. 

----------------- 
इांदापूर तालुक्यात (जर्.पुिे) भीमा ि तनरा या नद्याांच्या िाठािरील तनमसाखर, 

तनरिाांगी ि खोरोची येथे अिधै िाळू उपसा होत असल्याबाबत 

(१०८) *  १५३९२   श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांर्य दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई 
र्गताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद : सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) इींदापूर तालुक्यात (जि.पुणे) भीमा र्व ननरा या नद्याींच्या काठार्वरील 
ननमसाखर, ननरर्वाींगी र्व खोरोची येथे िेसीबीच्या सहाय्याने रात्री बेसुमार अर्वदै्य 
र्वाळू उपसा होत असल्याचे हदनाींक २६ डडसेंबर, २०१५ रोिी र्वा त्यासुमारास 
ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले र्व तद्नसुार अर्वदै्य र्वाळू उपसा 
रोखण्याबाबत शासनाने कोणती काययर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) इींदापूर तालुक्यातील मभमा नदीपात्रातील उिनी 
िलाशयामध्ये र्वाळूचा अर्वैि उपसा होत असल्याचे ननदशयनास आले आहे. मात्र 
ननरा नदीपात्रामध्ये अशी बाब ननदशयनास आले ेली नाही. 
(२) र्व (३) उपवर्वभागीय अधिकारी बारामती र्व तहमसलदार इींदापूर याींनी उिनी 
िलाशयातील र्वाळूच्या अर्विै उत्खननाबाबत डडसेंबर, २०१५ र्व िानेर्वारी, २०१६ 
मध्ये चार रे्वळा केलेल्या कारर्वाईत एकूण ५० बो्ी पकडण्यात आल्या. सदर 
कारर्वाईमुळे मभमा नदीपात्रामध्ये अर्वैि उत्खनन बींद आहे. 
(४) प्रशन उद्् ार्वत नाही. 

----------------- 
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डहाि ूतालुक्यात (जर्.पालघर) ्टॅम्प ि बॉण्ड पेपर िें द्र सुरु िरण्याबाबत 
(१०९) *  १५७८०   श्री.आनांद ठािूर, श्री.रामराि िडिुते, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.प्रिाश गर्मभये, श्री.राहुल नािेिर :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १३९५६ ला 
हदनाांि १८ डडसेंबर, २०१५ रोर्ी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत: सन्माननीय 
महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) डहाण ूतालुक्यातील ८५ ग्रामपींचायती, १७४ महसूल गारे्व असून तेथील हिारो 
लोकाींना दैनींहदन शासकीय कामासाठा स््ॅम्प पेपरचा परुर्वठा अत्यींत अपुरा होत 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, डहाण ू तालुक्यात स््ॅम्प र्व बॉण्ड पेपर कें द्र सुरु करण्याबाबत 
स्थाननक आहदर्वासी नागररकाींकडून मागणी होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले र्व तद्नुसार उक्त तालुक्यात स््ॅम्प 
र्व बॉण्ड पेपर कें द्र सुरु करण्याबाबत शासनाने कोणती काययर्वाही केली र्वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) र्व (४) प्रशन उद्् ार्वत नाही. 
     तथावप, उपकोषागार अधिकारी, डहाण ू याींच्याकड े र्व डहाणमूिील शासन 
मान्य मुद्राींक वर्वके्रता याींचेकड े सर्वय प्रकारच्या मुद्राींकाचा पुरेसा साठा उपलब्ि 
असल्याचा अहर्वाल प्राप्त आहे. तसेच मागणीनुसार मुद्राींक उपलब्ि करुन 
देण्याबाबतच सूचना शासनमान्य मुद्राींक वर्वके्रता याींना देण्यात आल्या आहेत. 
शासनाच्या ग्रास प्रणालीद्र्वारे इ-एसबी्ीआर र्व इ-चलन या माध्यमातनू 
ऑनलाईन मुद्राींक शुल्क र्व नोंदणी फी चा भरणा चोर्वीस तास करण्याची सुवर्विा 
नागररकाींना सर्वयत्र उपलब्ि आहे. 
(५) प्रशन उद्् ार्वत नाही. 
 

----------------- 
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मौरे् लाखनिाडा (ता.खामगाि, जर्.बुलडािा) येथे  
निीन बस ्थानि उभारण्याबाबत 

(११०) *१६६३० श्री. पाांडुरांग पुांडमलि फुां डिर :  सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मौिे लाखनर्वाडा (ता.खामगार्व, जि.बुलडाणा) येथील मोठ्या प्रमाणार्वरील ये-
िा करणाऱया प्रर्वाशयाींची र्व वर्वद्यार्थयाांची सींख्या वर्वचारात घेता सोयीसाठा र्वारींर्वार 
बसस्थानकाची मागणी होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, एस ्ी महामींडळाने मौिे लाखनर्वाडा येथे प्रर्वाशाींच्या सोयीसाठा 
सदर मागणीच्या अनुषींगाने नर्वीन बसस्थानक स्थापन करण्याबाबतचा प्रस्तार्व 
शासनाकड ेसादर केला आहे काय,      
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले, 
(४) असल्यास, तद्नुसार मौिे लाखनर्वाडा (ता.खामगार्व, जि.बुलडाणा) येथे नर्वीन 
बस स्थानक उभारण्याबाबत शासनाने कोणती काययर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची करणे काय आहेत ? 
 
श्री.हदिािर रािते : (१) हे खरे नाही. 
(२) मौिे लाखनर्वाडा येथे बसस्थानक बाींिण्यासाठा मागणी राज्य पररर्वहन 
महामींडळाच्या स्तरार्वर प्राप्त नसल्याने सदरील हठकाणी नवर्वन बसस्थानक 
करण्याबाबतचा प्रस्तार्व शासनाकड े सादर करण्याची बाब राज्य पररर्वहन 
महामींडळाच्या काययर्वाहीखाली नाही. तथावप, प्रर्वासी सुवर्विा वर्वचारात घेर्वून मौिे 
लाखनर्वाडा (ता.खामगाींर्व, जि. बुलडाणा) येथे राज्य पररर्वहन महामींडळामाफय त 
४०x१० फु् आकाराचा प्रर्वासी मागय ननर्वारा बाींिण्यात आलेला आहे. 
(३) र्व (४) प्रशन उद्् ार्वत नाही. 
(५) प्रशन उद्् ार्वत नाही. 
 

 

विधान भिन :   उत्तममसांग चव्हाि 
मुांबई.   सधचि, 

महाराष्ट्र विधानपररषद 
________________________________________________________ 
मुद्रणपूर्वय सर्वय प्रककया महाराषर वर्विानमींडळ सधचर्वालयाच्या सींगणक यींत्रणेर्वर करण्यात आली आहे. 

मुद्रण: शासकीय मध्यर्वती मुद्रणालय, मुींबई. 


