
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची १५६ वी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
दसुरे अधधवेशन, २०१६ 

___________ 
 

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 

___________ 
  

मौज ेरामवाडी (ता.पेण, जज.रायगड) येथील जमीन उप प्रादेशशि  
पररवहन िायाालयास उपलब्ध िरुन देण्याबाबाबाबत  

(१)  २३६१४ (१२-०८-२०१५).   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.समीर िुणावार (हहांगणघाट) :   
सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईपासून जवळ असलेल् या रायगज लजल् ्यात वाढत े ोगियोकगक कर , वाहनधारकाींची 
सींख् या वाढली असूनही पे  (ता.लज.रायगज) येथील तब् बल ८५ को्ी रुपयाींचे महसलू उद्दीष ् 
असलेल् या उपरादाशेक क पवरवहन कायायलयात अनेक सम याींना सामोरे जावे लागत असल् याच े
माहे एप्ररादल, २०१५ रोजी वा त् या सुमारास दनश यनास ेले ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल् यास, सन १९९७ मध् ये पे  येथे पवरवहन दनवरक्षक कायायलय सुरु झाले पुढे याच 
कायायलयाच े रुपाींतर उपरादाशेक क कायायलयात झाले मात्र अगियाप्रप हे कायायलय भाड्याच् या 
इमारतीतच असनू या कायायलयासाठी जवळपास ६ त े ७ एकर जागेची ेवश् यकता ेहे 
याकरीता पे  तालुक् यातील रामवाजी येथील ेयेय्ी  जेारील ७ एकर जागेचा राद ताव 
सींबींकधत लजल् हाकधकारी कायायलयाला साशर कर यात ेला ेहे परींतु अगियापही उकचत 
काययवाही झाली नसल् यान ेउपरादाशेक क कायायलयाचा रादश् न रादलींिबत ेहे, हेही खरे ेहे काय, 
(३) असल् यास, उक् त कायायलयाला ७ एकर जागेचा रादलींिबत राद ताव मींजुर करयाबाबत 
 ासनाने काय काययवाही केली वा करयात येत ेहे, 
(४) नसल् यास, प्रवलींबाची कार े काय ेहेत ? 
 

श्री. हदवािर रावत े(२८-०३-२०१६) :(१) होय. 
(२) व (३) मौज-ेरामवाजी, ता.प े येथील सव े नीं. २१७/१(अ)९ के्षत्रा ३-७५-१ हे. ेर ही 
 ासक य जमीन कायायलयासाठी उपलब्ध असल्याने ती दनलश्चत केलेली असून, पवरवहन 
ेयुक्त कायायलयाने लजल्हाकधकारी, रायगज याींचकेज े दश. ३.८.१२ रोजी सशर जागेची माग ी 
केली ेहे. तसचे  ासनान े सशरची जमीन उप रादाशेक क पवरवहन कायायलयास तात्काळ 
उपलब्ध करुन शेयाबाबत योग्य ती काययवाही करयाबाबत लजल्हाकधकारी कायायलयास दश. ११ 
ऑग्, २०१५ च्या पत्रान्वये कळप्रवले ेहे. 
(४) रादश्न उगि् ावत नाही. 

___________ 
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जिेिूर-चौरस् त येथ ेउमरगा व लोहारा तालु् याांसाठज (जज.उस् मानाबाबाद)  

नवीन पररवहन िायाालय िायाजववत िरणेबाबाबाबत 
  

(२)  २६१५१ (११-०८-२०१५).   श्री.ज्ञानराज चौगुले (उमरगा) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जकेकूर-चौर त येथे उमरगा व लोहारा तालुक् याींसाठी (लज.उ मानाबाश,) नवीन पवरवहन 
कायायलय काययलन्वत कर ेबाबत उमरगा-लोहारा येथील लोकराददतदनधी याींनी मा.पवरवहन मींत्री 
महाराष र राय य याींना दशनाींक ३ जानेवारी, २०१५ रोजी व त् या सुमारास लेखी दनवेशनागिवारे 
प्रवनींती केली होती, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल् यास, उक् त दनवेशनाच् या अनुगींगाने  ासनाने काय काययवाही केली वा करयात येत 
ेहे, 
(३) नसल् यास, प्रवलींबाची कार े काय ेहेत ? 
 
श्री. हदवािर रावत े(२८-०३-२०१६) :(१) होय. 
(२) राययामध्ये भप्रवषयकाळात नवीन रादाशेक क/उप रादाशेक क पवरवहन कायायलय दनमाय  
करयाकवरता दनकगाींची तपास ी करुन अहवाल साशर करयासाठी पवरवहन ेयुक्त याींच्या 
तरावर दशनाींक ११.०२.२०१६ च्या ेशे ान्वये अ्यास ग्ाची थापना करयात ेली ेहे. 
(३) रादश्न उगि् ावत नाही. 

___________ 
  

वाडा, ववक्रमगड, जव्हार, मोखाडा व तलासरी हे पाच सांपूणात: आहदवसी तालुिे ववरार 
उपप्रादेशशि पररवहन िायाालयास जोडणेबाबाबाबतची िेलेली मागणी 

  

(३)  २७३३७ (१२-०८-२०१५).   श्री.क्षितीज ठािूर (नालासोपारा), श्री.हहतेंद्र ठािूर (वसई), 
श्री.ववलास तरे (बाबोईसर) : सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) वाजा, प्रवक्रमगज, जव्हार, मोखाजा व तलासरी हे पाच सींपू यत: ेदशवसी तालुके प्रवरार 
उपरादाशेक क पवरवहन कायायलयास जोज ेबाबतची माग ी दशनाींक १७ ऑग्, २०११ व दशनाींक 
१५ मे, २०१५ रोजीच्या दनवेशनागिवारे मा.पवरवहन मींत्री महोशयाींकज ेथादनक लोकराददतदनधीींनी 
केली ेहे, हे खरे ेहे काय, 

(२) असल्यास, कागशपत्राींची पतुयता कार ेसाठी १०० ते १५० कक.मी. अींतर जाऊन ठा  े
कायायलयात ेदशवासी बाींधवाींना जावे लागते, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास, ्या पाच ेदशवासी तालुक्याींना प्रवरार उपरादाशेक क पवरवहन कायायलयास 
जोजयाबाबत  ासनाने काय काययवाही केली वा करयात येत ेहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कार े काय ेहेत ? 
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श्री. हदवािर रावत े(२८-०३-२०१६) :(१) व (२) होय. 
(३) वाजा, प्रवक्रमगज, जव्हार व मोखाजा हे चार तालकेु  ासन ेशे  क्र. एमव्हीजी-०६१४/राद.क्र. 
१९९/ पवर-४, दश.१२ जानेवारी, २०१६ अन्वये उप रादाशेक क पवरवहन कायायलय, वसईला 
जोजयास मान्यता शेयात ेली ेहे. 
(४) रादश्न उगि् ावत नाही. 

___________ 
  

उद्गीर येथे उप प्रादेशशि पररवहन िायाालय सुरु िरण्यास मांजूरी हदल्याबाबाबाबत 
  

(४)  २७६५१ (१२-०८-२०१५).   श्री.सुधािर भालेराव (उदगीर) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उगिगीर येथ ेउप रादाशेक क पवरवहन कायायलय सुरु करयास मींजरूी दशली हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, सशर कायायलय अगियाप सुरु केले नाही, हे खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास, उगिगीर येथे उप रादाशेक क पवरवहन कायायलय सुरु करयाबाबत  ासनाने काय 
काययवाही केली वा करयात येत ेहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कार े काय ेहेत ? 
  
श्री. हदवािर रावत े(२८-०३-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२) रादश्न उगि् ावत नाही. 
(३) रादाशेक क पवरवहन कायायलय, लातुर येथील वाहन सींख्या, महसूल वसूली पहाता, लातूरच े
रादाशेक क पवरवहन कायायलयाच े प्रवभाजन करुन उशगीर येथ े नवीन उप रादाशेक क पवरवहन 
कायायलय थापन कर े ही बाब सगिय:लथतीत प्रवचारात घेता येत नाही. 
(४) रादश्न उगि् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील दषु्ट्िाळग्रस्त जजल््यात िृत्रत्रम पाऊस पडण्यासाठज  
औरांगाबाबाद येथ ेसेंटर तयार िरण्याबाबाबाबत 

(५)  २८१७८ (२२-०१-२०१६).   श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (उस्मानाबाबाद) :   सन्माननीय 
पुनवासन व मदत िाया मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राययात शषुकाळग्रत लजल््यात कृित्रम पाऊस पाजयासाठी ोरींगाबाश येथ े सें्र तयार 
करयाचे  ासनाच्या प्रवचाराधीन ेहे, हे खरे ेहे काय, 

(२) असल्यास, यासाठी को त्या तींत्रज्ञानाचा वापर केला जा ार ेहे, 
(३) असल्यास, या ेधी अ ा तींत्रज्ञानाचा वापर करुन कृित्रम पाऊस पाजयात ेला ेहे 
काय, 
(४) असल्यास, यातून ककती रादमा ात पाऊस पज े  क्य होईल व याचा फायशा ककती भागात 
कमळेल, 
(५) असल्यास, कृित्रम पाऊस पाजयासाठी  ासनाने को ती काययवाही केली वा करयात येत 
ेहे, 
(६) नसल्यास, प्रवलींबाची कार े काय ेहेत ? 
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श्री. एिनाथराव खडसे (०१-०४-२०१६) :(१), (२), (३), (४), (५) व (६) एप्ररादल, २०१५ मध्ये 
भारतीय हवामान खात्यान ेकमी पावसाचे भाककत केल्याने रायय  ासनाने २०१५ च्या मान्सून 
कालावधीत प्रवमानागिवारे कृित्रम पावसाचा रादयोग करयासाठी सींथेची दनवज केली. या 
सींथेमाफय त दश. ४ ऑग्, २०१५ त ेदश. २ नोव्हेंबर, २०१५ या कालावधीत कृित्रम पावसाचा 
रादयोग करयात ेला. राययाच्या प्रवप्रवध लजल््यात या रादयोगाअींती ऑग् ते ऑक््ोबर या 
काळात कृित्रम पावसाचा रादयोग केलेल्या दठका ी १३८१.१ कम.कम. पावसाची नोंश झाली ेहे. 
कृित्रम पावसाचा रादयोग ेर्द्यता असलेले ढग उपलब्ध होयावर अवलींबून ेहे. 

___________ 
  

धचपळूण (जज.रत्नाधगरी) येथे तत्वतः मावयता शमळालेले आणण प्रलांत्रबाबत  
असलेले उपप्रादेशशि पररवहन िायाालय सुरु िरणेबाबाबाबत 

  

(६)  २८४७८ (१३-०१-२०१६).   श्री.भास्िर जाधव (गुहागर) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रत्नाकगरी लजल््यातील कचपळू  (ता.कचपळू ) येथ े उपरादाशेक क पवरवहन कायायलय 
(ेर.्ी.ओ) सुरु करयास  ासनाने तत्वतः मान्यता दशली ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, हे कायायलय तातजीन े सुरु करयाबाबत थादनक लोकराददतदनधी याींनी 
दश.९/९/२०१५ रोजी मा. मींत्री, पवरवहन याींचकेज ेपत्रव्यवहार केला ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास, कचपळू  येथ ेउपरादाशेक क पवरवहन कायायलय सुरु कर ेबाबत  ासनान ेको ती 
काययवाही केली वा करयात  येत ेहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कार े काय ेहेत ? 
 
श्री. हदवािर रावत े(२८-०३-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२) होय. 
(३) राययामध्ये भप्रवषयकाळात नवीन रादाशेक क/उप रादाशेक क पवरवहन कायायलय दनमाय  
करयाकवरता दनकगाींची तपास ी करुन अहवाल साशर करयासाठी पवरवहन ेयुक्त याींच्या 
तरावर दशनाींक ११.०२.२०१६ च्या ेशे ान्वये अ्यास ग्ाची थापना करयात ेली ेहे. 
(४) रादश्न उगि् ावत नाही. 

___________ 
 

इचलिरांजी येथील वाहन पाशसांग िॅम्प सुरु िरणेबाबाबाबत 
  

(७)  २८५१४ (१३-०१-२०१६).   श्री.सुरेश हाळवणिर (इचलिरांजी) :   सन्माननीय पररवहन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रादाशेक क पवरवहन प्रवभागातफे वाहनाींच्या नोंश ीसाठी राबप्रवयात ये ारे पाकसींग क्पप 
दशनाींक १ सप् े्ंबर, २०१५ पासुन पुवयवत सुरू करयात ेले ेहेत, हे खरे ेहे काय, 
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(२) असल्यास, इचलकरींजी येथील पाकसींग क्पप बींश करयात ेल्यामुळे वाहनधारकाींना 
कोल्हापुर येथ ेपाकसींगसाठी जाव ेलागत असल्यामुळे वेळ, श्रम व पैसा वाया जात असल्यामुळे 
इचलकरींजी येथ ेपुवयवत पाकसींग क्पप सुरू करयाची माग ी लोकराददतदनधी याींनी माहे सप् े्ंबर 
२०१५ मध्ये मा. मींत्री पवरवहन याींच्याकज ेकेली ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास, सशर क्पप सुरू करयाबाबत  ासनाने को ती काययवाही केली वा करयात 
येत ेहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कार े काय ेहेत ? 
  
श्री. हदवािर रावत े(२८-०३-२०१६) :(१) व (२) होय. 
(३) दश. ०१.०९.२०१५ पासून इचलकरींजी येथ े वाहनाींच्या योग्यता रादमा पत्र नुतनीकर ाचे 
(पाकसींगचे) कामकाज पूवयवत सुरु करयात ेले ेहे. 
(४) रादश्न उगि् ावत नाही. 

___________ 
  

इचलिरांजी, (जज.िोल्हापूर) येथ ेपररवहन ववभागाचे उपप्रादेशशि िायाालय स्थापन िरणेबाबाबाबत 
  

(८)  २८५३७ (१३-०१-२०१६).   श्री.सुरेश हाळवणिर (इचलिरांजी) :   सन्माननीय पररवहन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) इचलकरींजी (लज.कोल्हापूर) येथे जुन्या दनकगारादमा े पवरवहन प्रवभागाचे उपरादाशेक क 
कायायलय थापन कर ेबाबत प्रवत्त प्रवभागाने पवरवहन प्रवभागास फेर रादताव जानेवारी, २०१२ 
मध्ये साशर केला ेहे, हे खरे ेहे काय, 

(२) असल्यास, सशरचा रादताव गेल्या २ वगाांपासनू रादलींिबत असून इचलकरींजी येथील वाहनाींची 
सींख्या व इतर अनुगींकगक मादहती पवरवहन प्रवभागास रादाप्त झाली ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त रादतावास मान्यता शेयाबाबत रादतुत लोकराददतदनधी, इचलकरींजी याींनी 
मा.पवरवहन मींत्री याींची माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये भे् घेवून दनवेशन साशर केले ेहे, व 
मा.मुख्यमींत्री, रादधान सकचव पवरवहन प्रवभाग याींना वेळोवळेी पत्रव्यवहार केला ेहे, हेही खरे 
ेहे काय, 
(४) असल्यास, इचलकरींजी येथे पवरवहन प्रवभागाचे उपरादाशेक क कायायलय थापन करयाबाबत 
 ासनाने को ती काययवाही केली वा करयात येत ेहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कार े काय ेहेत ? 
 
श्री. हदवािर रावत े(२-०३-२०१६) :(१), (२), (३) व (४) होय. 
     राययामध्ये भप्रवषयकाळात नवीन रादाशेक क/उप रादाशेक क पवरवहन कायायलय दनमाय  
करयाकवरता दनकगाींची तपास ी करुन अहवाल साशर करयासाठी पवरवहन ेयुक्त याींच्या 
तरावर दशनाींक ११.०२.२०१६ च्या ेशे ान्वये अ्यास ग्ाची थापना करयात ेली ेहे. 
(५) रादश्न उगि् ावत नाही. 

___________ 
 



प्रव.स. १५६ (6) 

उपप्रादेशशि पररवहन िायाालयातील मोठ्या प्रमाणावर रर् त असलेल् या 
 पदाांमुळे शासनाचे महसूली उत् पव न बाबुडत असल् याबाबाबाबत 

  

(९)  २८७७२ (१३-०१-२०१६).   श्री.हर्ावधान सपिाळ (बाबुलढाणा) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बुलजा ा लजल् ्यात उपरादाशेक क पवरवहन कायायलयातील अनेक पशे वरक्त असल्याने 
 ासनाचे महसूली उत् पन् न जात रादमा ात बुजत ेहे, हे खरे ेहे काय, 

(२) असल् यास, महसुली उत् पन् न वाढीसाठी वरक् त पशाींबरोबरच उपरादाशेक क पवरवहन 
कायायलयाींसाठी  ासनाने दनलश्चत केलेला ेकृतीबींध सुध् शा कार ीभतू ेहे, हे खरे ेहे काय, 

(३) असल् यास, महसुली उत् पन् नाच् या ेधारावर सशर सुधारीत ेकृतीबींध दनलश्चत करून 
वरक् त पशाींचा समतोल साध याबाबत  ासनान ेकाय काययवाही केली वा करयात येत ेहे, 
(४) नसल् यास, प्रवलींबाची कार े काय ेहेत ? 
  
श्री. हदवािर रावत े (०७-०४-२०१६) :(१) उप रादाशेक क पवरवहन कायायलय, बुलढा ा या 
कायायलयाच्या सन २०१५-१६ या ेकथयक वगायत माहे एप्ररादल, २०१५ ते डजसेंबर, २०१५ पयांत 
एकू  २५४९.२५ लाख लक्षाींकाच्या तलुनेत २६६०.०८ लाख एवढा महसूल रादाप्त झाला ेहे. 
सशर ्क्केवारी १०४ % एवढी ेहे. 
(२) व (३) राययामध्ये भप्रवषयाकाळात नवीन रादाशेक क / उप रादाशेक क पवरवहन कायायलय 
दनमाय  करयाकवरता दनकगाींची तपास ी करुन अहवाल साशर करयासाठी पवरवहन ेयकु्त 
याींच्या तरावर दशनाींक ११.०२.२०१६ रोजीच्या ेशे ान्वये अपर पवरवहन ेयुक्त याींच्या 
अध्यक्षतेखाली अ्यास ग्ाची थापना करयात ेली ेहे. 
(४) रादश्न उगि् ावत नाही.  

___________ 
  

शसांधुदगूा जजल््यातील यातील वपि नुिसानीच े९ िोटी रुपये शासनािड ेपरत गेल्याबाबाबाबत 
  

(१०)  २९३२३ (१६-०१-२०१६).   श्री.ननतेश राणे (िणिवली), श्री.वैभव नाईि (िुडाळ) :   
सन्माननीय पुनवासन व मदत िाया मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कसींधुशगूय लजल् हयातील प्रपक नकुसानीच े९ को्ी रुपये  ासनाकज ेपरत गेल्याची बाब माहे 
ऑक््ोबर, २०१५ वा त्या शरपयान दनश यनास ेली ेहे हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास,  ासनान ेयाबाबत काही पयाययी उपाययोजना राबवनू नुकसानग्रत  ेतकऱयाींना 
मशत करयासींशभायत को ती काययवाही केली ेहे वा करयात येत ेहेत, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कार े काय ेहेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (०४-०४-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) रादश्न उगि् ावत नाही. 

___________ 
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सातारा, साांगली, िोल्हापुर जजल्हयातील धरणाांमध्ये िृत्रत्रम पाऊस पाडण्याबाबाबाबत  
(११)  २९४४७ (२२-०१-२०१६).   डॉ.पतांगराव िदम (पलूस िडगेाव), श्री.अस्लम शेख (मालाड 
पजश्चम), श्री.अशमन पटेल (मुांबाबादेवी) :   सन्माननीय पुनवासन व मदत िाया मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राययातील सातारा, साींगली, कोल्हापुर लजल्हयात माहे जलु-ैऑग् मध्ये पावसास अनुकूल 
वातावर  असतानाही पाऊस पजलाच नसल्याच े माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्याशरपयान 
दनश यनास ेले ेहे, हे खरे ेहे काय, 

(२) असल्यास, कृित्रम पावसासाठी येथील पलश्मच घा्ावरून प्रवमानाची फेरी झाली नाही,हे ही 
खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास, येथील थादनक पवरलथती व पायाच्या बँका असलेली धर े यापुढे तरी 
शलुयक्षक्षत राहू नयेत यासाठी  ासनाने को ती उपाययोजना केली वा करयात येत ेहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कार े काय ेहेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडस े(०१-०४-२०१६) :(१), (२), (३) व (४)  ासनान ेदनप्रवशा रादकक्रयेअींती म.े 
क्याथी क्लायमे् मॉडजकफके न कीं सल् ी्ं्स एलएलपी या कीं पनीची कृित्रम पावसाच्या 
रादयोगासाठी दनवज करुन रायय ेपत्ती व्यवथापन रादाकधकर ाचे सल्लागार, कीं पनीच े 
हवामान तज्ञ तसेच, ेयेय्ीएम याींच्या सल्याने पू यप े  ात्रोक्त पध्शतीने २०१५ च्या 
मान्सून कालावधीत कृित्रम पावसाचा रादयोग दश. ०४.०८.२०१५ ते दश. ०२.११.२०१५ या 
कालावधीत करयात ेला. 
     २०० कक.मी. पवरघातील ढगाींचा अ्यास करयाची ोरींगाबाश येथे थाप्रपत केलेल्या 
रजारची क्षमता ेहे. शषुकाळाची ेण  ी्ंचाईची दतव्रता प्रवचारात घेऊन मराठवाजा प्रवभाग 
कें र्द्थानी ठेऊन या के्षत्रात कृित्रम पावसाचा रादयोग करयात ेला ेहे. 

___________ 
  

शसांधुदगूा जजल््यामध्ये ४६ हजार हे्टर िेत्रावर आांबाबा-िाजू या फळाांचे निुसान झाल्याबाबाबाबत 
  

(१२)  २९७४७ (१५-०१-२०१६).   श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधान), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा 
िळवा), श्री.भास्िर जाधव (गुहागर) :   सन्माननीय िृर्ी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) कसींधुशगूय लजल््यामध्ये ४६ हजार हेक््र के्षत्रावर ेींबा-काज ू या फळाींचे नुकसान झाले 
असताींना केवळ १५ हजार हेक््र के्षत्रापुरतीच नुकसान भरपाईची रक्कम मींजूर करयात 
ेल्याच ेमाहे सप् े्ंबर, २०१५ च्या पदहल्या सप्ताहात दनश यनास ेले, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त रादकर ी  ासनामाफय त चौक ी केली ेहे काय, 
(३) असल्यास, चौक ीत काय ेढळून ेले व तगिनुसार उवयवरत ेींबा, काजू या फळाींची 
नुकसान भरपाई तातजीने शे ेबाबत  ासनान ेको ती काययवाही केली वा करयात येत ेहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कार े काय ेहेत ? 
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श्री. एिनाथराव खडसे (३०-०३-२०१६) :(१) अीं त: खरे ेहे. 
      ासन दन यय महसूल व वन प्रवभाग दश. ३० जानेवारी २०१४ नुसार नसैकगयक 
ेपत्तीमळेु ५०% पेक्षा अकधक बाकधत झालेल्या के्षत्रासाठी नकुसान भरपाई शेय ेहे. 
त्यानुसार माहे फेब्रुवारी व माचय, २०१५ मध्ये झालेल्या अवकाळी पावसामुळे ेींबा व काज ु
प्रपकाखालील ५० ्क्केच्या वरील १५१६६ हेक््र के्षत्र बाधीत झालेले ेहे. 
(२) व (३) होय, यासींशभायत महसूल व वन प्रवभागाच्या दशनाींक २५ म े २०१५ च्या  ासन 
दन ययान्वये दनधी उपलब्ध करुन शेयात ेलेला असनू मशत वा्पाची काययवाही महसलू 
प्रवभागामाफय त करयात ेलेली ेहे. 
(४) रादश्न उगि् ावत नाही. 

___________ 
  

आलेगाव (जज.अिोला) येथील शेतिऱयाांच्या दीड एिर शेतातील िपाशीच े 
पीि अज्ञान रोगाच्या प्रादभुावाने सुिून आधथाि निुसान झाल्याबाबाबाबत 

  

(१३)  २९८०८ (१५-०१-२०१६).   श्री.अशमत झनि (ररसोड), श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), 
श्री.अशमन पटेल (मुांबाबादेवी) :  सन्माननीय िृर्ी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ेलेगाव (लज.अकोला) तसेच वाक म लजल्हयातील अनेक गावे येथील  ेतकऱयाींच्या शीज 
एकर  ेतातील कपा ीचे पीक अज्ञान रोगाच्या रादाशुयभावाने अचानक सुकल्याने  ेतकऱयाींचे मोठे 
ेकथयक नुकसान झाल्याचे माहे ऑग्, २०१५ मध्ये वा त्याशरपयान दनश यनास ेले हे खरे 
ेहे काय, 
(२) असल्यास, सशरील  तेकऱयाींच्या प्रपकाींचे कृप्रग प्रवभागाने शखल घेऊन तसचे पाह ी करुन 
ेकथयक मशत शेयाबाबत  ासनाने को ती काययवाही केली वा करयात येत ेहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कार े काय ेहेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (२९-०३-२०१६) :(१) ेलेगाींव ता.पातूर लज.अकोला येथील एका 
 ेतकऱयाच्या  ेतातील बी.्ी. कापसाच्या लागवजीखालील १ हेक््र के्षत्रापैक  २५% प्रपकावर मर 
रोगाचा रादाशभुायव झाल्याचे ऑग्, २०१५ मध्ये ेढळून ेले हे खरे ेहे. मात्र वाक म 
लजल््यातील कापसू प्रपकावर मर रोगाचा रादाशभुायव झाल्याचे ेढळून ेलेले नाही. 
(२) दश. १२/८/२०१५ रोजी कृप्रग प्रवभागाच्या के्षित्रय अकधकाऱयाींनी ेलेगाींव येथील  ेतकऱयाच्या 
 ेताला भे् शेऊन करावायच्या उपाययोजनाबाबत त्याला ताींित्रक मागयश यन केलेले होत.े 
(३) रादश्न उगि् ावत नाही. 

___________ 
  

खेड (जज.पुणे) तालु्यात झालेल्या जोरदार पावसान ेयेथील  
शेतिऱयाांच्या शेतजशमनीच ेव वपिाांचे झालेले निुसान 

  

(१४)  ३००४६ (१५-०१-२०१६).   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अशमन पटेल (मुांबाबादेवी), श्री.नसीम 
खान (चाांहदवली) :   सन्माननीय िृर्ी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) खेज (लज.पु े) तालुक्यात झालेल्या जोरशार पावसाने येथील  तेकऱयाींच्या  ेतजकमनीचे व 
प्रपकाींचे मोठे नकुसान दशनाींक १९.९.२०१५ रोजी वा त्यासुमारास झाले ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त कार ातव सींबींकधत भोरच्या रादाींत याींनी  ेतकऱयाच्या ेकथयक 
नुकसानीची पाह ी केली असनू पींचनामे करयाच्या सूचना महसलू अकधकाऱयाींना दशल्या ेहेत 
तरी याबाबत  ासनान ेको ती काययवाही केली वा करयात येत ेहे काय, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कार े काय ेहेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (२९-०३-२०१६) :(१) पु े लजल््यातील खेज तालुक्यात सप् े्ंबर, २०१५ 
मध्ये पजलेल्या पावसामळेु  तेीप्रपकाींचे नुकसान झाल्याची बाब खरी ेहे. 
(२) लजल्हाकधकारी, पु े याींनी पाठप्रवलेल्या अहवालानुसार खेज तालुक्यातील ३३% पेक्षा अकधक 
नुकसान झालेले के्षत्र १३९८.६५ हेक््र इतके असनू, मशत शेयासींशभायतील बाब  ासनाच्या 
प्रवचाराधीन ेहे. 
(३) रादश्न उगि् ावत नाही. 

___________ 
  

िोल्हापूर जजल््यात िृत्रत्रम पाऊस पाडण्याबाबाबाबत 
  

(१५)  ३०६१६ (१४-०१-२०१६).   श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.पाांडुरांग बाबरोरा (शहापूर), 
श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा िळवा) :   सन्माननीय पुनवासन व मदत िाया मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापूर लजल््यात कृित्रम पाऊस पाजयात यावा अ ी माग ी मा.मुख्यमींत्री, मा.कृगी 
मींत्री तसचे लजल्हा पालक मींत्री याींचेकज ेकोल्हापूरचे थादनक लोकराददतदनधी, नागवरक ेदशींनी 
माहे ऑग्, २०१५ च्या दतस-या ेठवड्यात केली ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त माग ीच्या अनुगींगान े ासनान ेको ती काययवाही केली वा करयात येत 
ेहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कार े काय ेहेत ? 
 
श्री. एिनाथराव खडसे (०१-०४-२०१६) :(१) नाही. 
(२) व (३) दशनाींक ०४.०८.२०१५ ते दश. ०२.११.२०१५ या कालावधीत राययात करयात ेलेला 
कृित्रम पावसाचा रादयोग पू यप े  ात्रीय दृष्ीकोनातनू करयात ेला. त्यासाठी ोरींगाबाश 
येथे थाप्रपत करयात ेलेल्या रजार वरुन रादाप्त मादहतीनुसार पावसायोग्य ढग ेढळून 
ेल्यानींतरच प्रवमानागिवारे प्रवक ष् रसायनाची त्या ढगाींवर फवार ी करुन कृित्रम पावसाचा 
रादयोग करयात ेला ेहे. एखागिया प्रवक ष् लजल््यात ककीं वा दठका ी अ ा रादकारचा रादयोग 
करयात ेलेला नाही. 

___________ 
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येवला (जज.नाशशि) येथ ेिृत्रत्रम पाऊस पाडण्यात आला परांत ूबाबाष्ट्पय्ुत  
ढगाअभावी सदरहू प्रयोग अयशस्वी झाल्याबाबाबाबत 

(१६)  ३०८३६ (२२-०१-२०१६).   श्री.सुधािर भालेराव (उदगीर), श्री.अशमन पटेल (मुांबाबादेवी), 
श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय पनुवासन व मदत िाया मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) येवला (लज.नाक क) येथे कृित्रम पाऊस पाजयात ेला परींत ुबाषपयुक्त ढगाअभावी सशरहू 
रादयोग अय वी झाल्याच ेमाहे ऑग्, २०१५ मध्ये वा त्याशरपयान दनश यनास ेले ेहे, हे 
खरे ेहे काय, 

(२) असल्यास, कृित्रम पाऊस पाजयाचे रादयोग करयात येत असनूही त्यास अपेक्षक्षत य  येत 
नसल्यान े त्याकवरता करयात ये ारा खचय वाया जातो हे पाहता  ासनान े याबाबत को ती 
काययवाही केली वा करयात येत ेहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कार े काय ेहेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (०१-०४-२०१६) :(१) नाही. 
(२) नाही. सशर रादयोग इीं्रन् नल कूल ऑफ रादोफे नल ्जीज या खाजगी सींथेने केला 
होता. 
(३) नाही. 

___________ 
 

धुळे येथील प्रादेशशि पररवहन िायाालयात अधधिाऱयाांअभावी नागररिाांना  
वाहन परवाना शमळण्यास त्रास होत असल्याबाबाबाबत 

(१७)  ३१५५२ (२०-०१-२०१६).   श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री), 
श्री.आशसफ शखे (मालेगाांव मध्य) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) धुळे येथील रादाशेक क पवरवहन कायायलयात अकधकाऱयाींअभावी नागवरकाींना वाहन परवाना 
कमळयास त्रास होत असल्याच े माहे ऑग् २०१५ शरपयान दनश यनास ेले ेहे, हे खरे 
ेहे काय, 

(२) असल्यास नागवरकाींची गैरसोय शरु करयासाठी  ासनतरावर को ती कारवाई केली वा 
करयात येत ेहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कार े काय ेहेत ? 
  

श्री. हदवािर रावत े(२८-०३-२०१६) :(१) होय. 
     माहे ऑग्, २०१५ शरपयान रादाशेक क पवरवहन कायायलय, धुळे येथे काययकारी 
अकधकाऱयाींच्या सींख्येअभावी नागवरकाींना वाहन परवाना कमळयास काही अकधक कालावधी 
लागत होता. 
(२) माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये काययकारी अकधकारी पशे भरयात ेली ेहेत. माहे सप् े्ंबर, 
२०१५ पासून नागवरकाींना वाहन परवाना शेयाचे कामकाज सुरळीत सुरु ेहे. 
(३) रादश्न उगि् ावत नाही. 

___________ 
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राज्यात दषु्ट्िाळी भागात िृत्रत्रम पाऊस पाडण् यासाठज २७ िोटी रुपये  
खचा िरुनही प्रयोग अयशस्वी झाल्याबाबाबाबत 

(१८)  ३१८६० (२२-०१-२०१६).   श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा 
िळवा), श्री.वभैव वपचड (अिोले), श्री.मिरांद जाधव-पाटील (वाई), श्री.नरहरी णझरवाळ 
(हदांडोरी), श्री.पाांडुरांग बाबरोरा (शहापूर), श्री.बाबाळासाहेबाब थोरात (सांगमनेर), श्री.भाऊसाहेबाब िाांबाबळे 
(श्रीरामपूर), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अशमन पटेल (मुांबाबादेवी), डॉ.सतीश (अण्णासाहेबाब) 
पाटील (एरांडोल) :   सन्माननीय पुनवासन व मदत िाया मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) राययात शषुकाळी भागात २७ को्ी रुपये कृित्रम पावसावर खचय करुन २० ्क्के सुध्शा 
पाऊस पजला नसल् याच ेमाहे सप् ्ेंबर, २०१५ मध्ये वा त्याशरपयान दनश यनास ेले ेहे, हे 
खरे ेहे काय, 

(२) असल् यास, कृित्रम पाऊस पाज यासाठी २७ को्ी रुपये खचय कर यामागे  ासनाची भूकमका 
काय ेहे, 
(३) असल् यास, कृित्रम पाऊस पाज याचा रादयोग अय  वी हो यामागील कार े काय ेहेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (०१-०४-२०१६) :(१) नाही. 
(२) व (३) भारतीय हवामान खात्यान े२०१५ च्या मान्सून कालावधीत कमी पावसाच ेभाककत 
वतयप्रवल्याने मागील काही वगायपासून राययास शषुकाळाचा सामना करावा लागल्यान े रायय 
मींत्रीमींजळाने राययात कृित्रम पावसाचा रादयोग करयास मान्यता दशली. 
     मींित्रमींजळाच्या मान्यतेस अनुसरून याकवरता करयात ेलेल्या दनप्रवशा रादकक्रयेअींती मे. 
क्याथी क्लायमे् मॉडजकफके न कीं सल् ी्ं्स एलएलपी या कीं पनीची कृित्रम पावसाच्या 
रादयोगासाठी दनवज करयात ेली. या सींपू य रादयोगासाठी रु. २६.९५ को्ी एवढा खचय झाला 
ेहे. रायय ेपत्ती व्यवथापन रादाकधकर ाच े सल्लागार, कीं पनीच े हवामान तज्ञ तसेच, 
ेयेय्ीएम याींच्या सल्यान े पू यप े  ात्रोक्त पध्शतीन े २०१५ च्या मान्सून कालावधीत 
कृित्रम पावसाचा रादयोग दश. ०४.०८.२०१५ त ेदश. ०२.११.२०१५ या कालावधीत करयात ेला. 
प्रवप्रवध दठका ी केलेल्या रादयोगाअींती सुमारे १३८१.१ कम.कम. एवढा पाऊस पजल्याची नोंश झाली 
असल्यान ेरादयोग य वी झाला ेहे. 

___________ 
  

राज्यात िृत्रत्रम पावसाचा प्रयोग िरण्यािररता िृवर् ववभागान ेएिा िां पनीशी िेलेल्या 
िरारानुसार सदर ववमानाचा उपयोग पूणापणे न झाल्याबाबाबाबत 

(१९)  ३२१३१ (२२-०१-२०१६).   श्री.सरदार ताराशसांह (मुलुांड) :   सन्माननीय पुनवासन व 
मदत िाया मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)  राययात कृित्रम पावसाचा रादयोग करयाकवरता कृप्रग प्रवभागाने एका कीं पनी ी केलेल्या 
करारानुसार सशर प्रवमानाचा उपयोग पू यप े न झाल्याने  ासनाच े१३ को्ी ५० लाख रुपयाींच े
नुकसान झाल् याची बाब दशनाींक २० ऑक््ोबर, २०१५ रोजी वा त्या सुमारास दनश यनास ेली 
ेहे, हे खरे ेहे काय, 
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(२) असल्यास, दशनाींक २० ऑक््ोबर, २०१५ पयांत कृित्रम पाऊस पाज ारे प्रवमान सलग १५ ते 
२० दशवसाींपसून उभ े राह े तसेच ेवश्यक तेवढा पाऊस न पज े व करारात नमूश केलेल 
इतके प्रवमानाच े उड्जा  न हो े इत्याशी अनेक कार ाींमळेु  ासनाच े १३ को्ी ५० लाख 
रुपयाींचे नकुसान झाले ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास,  ासनान ेकृित्रम पाऊस पाजयाकवरता को को त्या कीं पन्याीं ी दनप्रवशा काढून 
करार केले होत,े दनप्रवशा न काढता करार केले असल्यास, करारात नमूश केलेल्या अ्ी 
को त्या व त्या अ्ीींच े पालन करयामध्ये  ासनाला ककती को्ी रुपयाींचे नकुसान सोसाव े
लागले, 
(४) असल्यास, सशर नकुसानीस जबाबशार अस ा-या शोगीींवर को ती कारवाई करयात ेली 
वा येत ेहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कार े काय ेहेत ? 
 
श्री. एिनाथराव खडसे (०१-०४-२०१६) :(१) नाही. 
(२) नाही. 
(३), (४) व (५)  ासनाने दनप्रवशा रादकक्रयेअींती मे. क्याथी क्लायमे्  मॉडजकफके न कीं सल् ी्ं्स 
एलएलपी या कीं पनीची कृित्रम पावसाच्या रादयोगासाठी दनवज केली. या सींपू य रादयोगासाठी रु. 
२६.९५ को्ी एवढा खचय झाला ेहे. रायय ेपत्ती व्यवथापन रादाकधकर ाचे सल्लागार, 
कीं पनीचे हवामान तज्ञ तसेच, ेयेय्ीएम याींच्या सल्याने पू यप े  ात्रोक्त पध्शतीन े
२०१५ च्या मान्सून कालावधीत कृित्रम पावसाचा रादयोग दश. ०४.०८.२०१५ त ेदश. ०२.११.२०१५ 
या कालावधीत करयात ेला. 
     रादयोगाच्या ९० दशवसाींच्या कालावधीत एकू  ११२.२८ तास प्रवमामान ेउड्जान केले ेहे. 
पावसायोग्य ढग ेण  वातावर  साफ नसल्यान े हवामान तज्ञाींच्या सल्ल्यान े काही दशवस 
प्रवमानाने उड् जान झालेले नाही. मात्र ोरींगाबाश येथे थाप्रपत केलेले रजार सींपू य कालावधीत 
काययरत होते. 

___________ 
  

मराठवाड्यात िृत्रत्रम पाऊस पाडण्याचा प्रयोग अयशस्वी झाल्याबाबाबाबत 
  

(२०)  ३४१३४ (२०-०१-२०१६).   श्री.बाबसवराज पाटील (औसा) :   सन्माननीय पुनवासन व 
मदत िाया मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सींपू य मराठवाड्यात मागील ३ वगायपासनू पजयन्यमान कमी झाल्यामुळे  ासनान े यींशा 
लातूर लजल््यातील रे ापूर, लातरू ेण  ोसा तालुक्यामध्ये दशनाींक ४, ६ ेण  ७ ऑग् 
रोजी कृित्रम पावसासाठी प्रवमानागिवारे १२ फ्लेअसयचा मारा केला असतनाही एक थेंबही पाऊस 
न पजल्यामळेु सशरहू रादयोग अय वी झाला ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, कृित्रम पावसासाठी  ासनान ेएकू  ककती रक्कम खचय केली ेहे, 
(३) असल्यास, कृित्रम पाऊस पाजयाचा रादयोग अय वी होयाची कार े काय ेहेत ? 
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श्री. एिनाथराव खडसे (०१-०४-२०१६) :(१), (२) व (३)  ासनाने दनप्रवशा रादकक्रयेअींती मे. क्याथी 
क्लायमे् मॉडजकफके न कीं सल् ी्ं्स एलएलपी या कीं पनीची कृित्रम पावसाच्या रादयोगासाठी 
दनवज केली. या सींपू य रादयोगासाठी रु. २६.९५ को्ी एवढा खचय झाला ेहे. रायय ेपत्ती 
व्यवथापन रादाकधकर ाचे सल्लागार, कीं पनीचे हवामान तज्ञ तसेच, ेयेय्ीएम याींच्या 
सल्याने पू यप े  ात्रोक्त पध्शतीने २०१५ च्या मान्सून कालावधीत कृित्रम पावसाचा रादयोग 
दश. ०४.०८.२०१५ त ेदश. ०२.११.२०१५ या कालावधीत करयात ेला. प्रवप्रवध दठका ी केलेल्या 
रादयोगाअींती सुमारे १३८१.१ कम.कम. एवढा पाऊस पजल्याची नोंश झाली असल्यान े रादयोग 
अय वी झाला नाही. 

___________ 
  

भडगाव (जज.जळगाव) तालु्यात उप प्रादेशशि पररवहन िायाालय सुरु होणेबाबाबाबत 
  

(२१)  ३५५६७ (१३-०१-२०१६).   श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) उपरादाशेक क कायायलय भजगाव (लज.जळगाव) हे ७-८ तालुक्याींसाठी मध्यवती दठका  
असल्याच ेया दठका ी ेर्ीओ कायायलय सुरु करयाचा रादताव  ासनाकज ेअनेक वगायपासून 
रादलींिबत ेहे, हे खरे ेहे काय, 

(२) असल्यास, या रादतावावर दन यय घेयाबाबत  ासनाने को ती काययवाही केली वा 
करयात येत ेहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कार े काय ेहेत ? 
 
श्री. हदवािर रावते (२८-०३-२०१६) :(१) व (२) राययामध्ये भप्रवषयकाळात नवीन रादाशेक क/उप 
रादाशेक क पवरवहन कायायलय दनमाय  करयाकवरता दनकगाींची तपास ी करुन अहवाल साशर 
करयासाठी पवरवहन ेयुक्त याींच्या तरावर दशनाींक ११.०२.२०१६ च्या ेशे ान्वये अ्यास 
ग्ाची थापना करयात ेली ेहे. 
(३) रादश्न उगि् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील पररवहन ववभागातील ४०% पदे रर्त असल्याबाबाबाबत 
  

(२२)  ३५६२७ (१८-०१-२०१६).   श्री.बाबाळासाहेबाब सानप (नाशशि पूवा) :   सन्माननीय पररवहन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राययातील पवरवहन प्रवभागातील ४०% पशे वरक्त असून पवरवहन ेयुक्त कायायलयात ६० 
पशे वरक्त ेहेत हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रवभागाकजून मोठया रादमा ात महसलू कमळत असून वरक्त पशामळेु महसलू 
कमी कमळत असून बकेायशे ीर वाहतुक च ेरादमा  वाढलेले ेहे हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास, बेकायशे ीर वाहतूक स ेळा घाल े व  ासनाचा महसलू वाढप्रवयासाठी दह 
वरक्त पशे भरयासाठी  ासनाकजून को ती काययवाही करयात ेली वा येत ेहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कार े काय ेहेत ? 
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श्री. हदवािर रावत े (२८-०३-२०१६) :(१) पवरवहन ेयुक्त कायायलयात ९१ पशे वरक्त असनू, 
मो्ार वाहन प्रवभागात दश. ३१/०१/२०१६ रोजी ३०.१७ % पशे वरक्त ेहेत. 
(२) बेकायशे ीर रादवासी वाहतूक च ेरादमा  वाढले असल्याची बाब अीं त: खरी ेहे. 
(३) पवरहवन प्रवभागाकजून बकेायशे ीर वाहतूक ला ेळा घालयासाठी ६२ वायुवेग 
पथकामाफय त तपास ी मोदहमा राबप्रवयात येत असून एस.्ी. महामींजळाच्या साधन 
सामग्रीच्या (वाहन/चालक) मशतीन ेमहसूल सुरक्षा पथके काययरत ेहे. 
     ग् अ व ग् ब च्या पशाींबाबतीत सेवारादव े दनयमातील तरतूशी प्रवचारात घेऊन सशर 
पशे पशोन्नतीन े भरयासाठी ेवश्यक ती काययपध्शती राबप्रवयात येत असून सरळसेवेन े
भरावयाच्या पशाींचे माग ीपत्र ेयोगास पाठप्रवयाची काययवाही करयात येत ेहे. सहायक 
मो्ार वाहन दनरीक्षकाींच्या २९८ वरक्त पशाींपैक  ११९, कलप्रपक- ी्ंकलेखकाच्या ३७४ वरक्त 
पशाींपैक  १८७ पशे भरयास मान्यता शे यत ेली असून, मुींबई प्रवभागातील १०० पशाींच े
माग ीपत्र नोंशप्रवयात ेले असनू मुींबई बाहेवरल ८७ पशे भरयाची बाब काययवाहीखाली ेहे. 
(४) रादश्न उगि् ावत नाही. 

___________ 
  

गडधचरोली, जजल््यातील िृर्ी िायाालयाचे वतीने शासनाच्या िृर्ी अनुदान योजने अांतगात 
महाबाबीज िां पनीचे साांबाबा-मसुरी या ननत्िृष्ट्ट जातीचे महाबाबीज पुरववण्यात आल्याबाबाबाबत 

  

(२३)  ३६६७९ (१५-०१-२०१६).   श्री.िृष्ट्णा गजबाबे (आरमोरी), डॉ.देवराव होळी (गडधचरोली) :   
सन्माननीय िृर्ी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गजकचरोली, लजल््यातील तालकुा कृगी कायायलयाचे वतीने  ासनाच्या कृगी अनुशान योजन े
अींतगयत महाबीज कीं पनीच े साींबा-मसुरी या जातीच े पुरप्रवयात ेलेल्या िबयानाींना १५० 
दशवसाींनतरही धानप्रपकाला फु्वे ेले नाही हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, या भागातील प्रपकाींची कृगी प्रवभागातफे पाह ी करयात ेली ेहे काय, 
(३) असल्यास, पाह ीअींती अहवाल  ासनाकज ेपाठप्रवयात ेलेला ेहे काय, 
(४) असल्यास, दनत्कृष् शजायचे िबया े पुरप्रव ाऱया महाबीज कीं पनीवर काय कारवाई करयात 
ेली व  ेतकऱयाींचे झालेल्या नकुसानीचे भरपाई शेयाबाबत  ासनाने को ती काययवाही केली 
वा करयात येत ेहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कार े काय ेहेत  ? 
 
श्री. एिनाथराव खडसे (०५-०४-२०१६) :(१) होय. 
(२) होय. 
     या रादकर ी चौक ी उपप्रवभागीय कृगी अकधकारी याींच्या अध्यक्षतेखालील तालुका तक्रार 
दनवार  सकमतीन े केलेली ेहे. तसेच, भारतीय भात सीं ोधन सींथा, हैर्द्ाबाश येथील 
 ात्रज्ञाींनी व प्रवगय प्रव ेगज्ञ (प्रपक सींरक्ष ) कृगी प्रवज्ञान कें र्द्, सोनापूर याींनी लजल््यात 
दनवजक दठका ी भे् शेवून चौक ी केलेली ेहे. 
(३) कृप्रग ेयुक्तालयाकज ेयाबाबतचा अहवाल रादाप्त झालेला ेहे. 
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(४) या सींशभायत कृप्रग ेयुक्तालयाकज ेसनुाव ी चालू ेहे. 
(५) प्रवलींब झालेला नाही. 

___________ 
  

घाटबाबोरी (ता.मेहिर, जज.बाबुलढाणा) येथील बाबँि ऑफ महाराष्ट्र शाखअेांतगात  
पीि ववम्याची र्िम शमळाली नसल्याबाबाबाबत 

(२४)  ४१६५७ (०५-०३-२०१६).   डॉ.सांजय रायमुलिर (मेहिर) :   सन्माननीय िृर्ी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) घा्बोरी (ता.मेहकर, लज.बुलढा ा) येथील बँक ऑफ महाराषर  ाखअेींतगयत जवळपास ४० 
ते ५०  ेतक-याींना वगय उल्ूनही पीक प्रवपयाची रक्कम कमळाली नसल्याचे माहे डजसेंबर, २०१५ 
वा त्या शरपयान दनश यनास ेले ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास,  ासनाने चौक ी केली ेहे काय, 
(३) असल्यास, चौक ीअींती या  ेतक-याींना तातजीने पीक प्रवपयाची रक्कम शेयाबाबत 
 ासनाने को ती काययवाही केली वा करयात येत ेहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कार े काय ेहेत ?  
 
श्री. एिनाथराव खडसे (२२-०३-२०१६) :(१) होय. 
(२) होय. 
(३) बँक ऑफ महाराषर  ाखा घा्बोरी, ता.मेहकर, लज.बुलढा ा या  ाखेमधनू राषरीय कृप्रग 
प्रवमा योजनेत भाग घेतलेल्या  तेकऱयाींपैक  बचत खात ेउपलब्ध नसलेल्या, बचत खात्यासींबींधी 
अन्य त्रु्ी असलेल्या ४५  ेतकऱयाींच्या खात्यावर नुकसान भरपाईची रक्कम अगियाप जमा 
करयात ेलेली नाही. बकँ खात्यासींबींधी त्रु्ी असलेल्या  ेतकऱयाीं ी रादत्यक्ष सींपकय  साधून 
अथवा त्याींच्या ी पत्र व्यवहार करुन, त्रु्ीींची पुतयता करुन नुकसान भरपाईची रक्कम 
 ेतकऱयाींच्या बँक खात्यावर जमा करयासींशभायत सींबींधीत बँकेला सूचना शेयात ेलेल्या 
ेहेत. 
(४) रादश्न उगि् ावत नाही. 

___________ 
  

ठाणे स्थानि पररसरात मूलभूत सुववधा पुरववणे तसेच पररसर सुजस्थतीत ठेवण्याबाबाबाबत 
(२५)  ४१८७२ (०४-०५-२०१६).   श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा िळवा), श्री.पाांडुरांग बाबरोरा (शहापूर), 
श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.सरेुश लाड (िजात) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ठा े रेल्व ेथानकाजवळील एस्ी थानकाची रादचींज शरुवथा झालेली असून पवरसरामध्ये 
मोठया रादमा ात खड्ज ेपजलेले असल्याने अपघाताींचे रादमा  वाढलेले असल्याचे माहे जानेवारी, 
२०१६ मध्ये वा त्या शरपयान दनश यनास ेलेले ेहे, हे खरे ेहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त रादश्न भाग (१) मधील रादकर ी चौक ी केली ेहे काय, 
(३) असल्यास, चौक ीअींती सशर रादकर ी ठा े थानक पवरसरात मूलभूत सुप्रवधा पुरप्रव े 
तसेच पवरसर सुलथतीत ठेवयाबाबत  ासनान ेको ती काययवाही केली वा करयात येत ेहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कार े काय ेहेत ? 
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श्री. हदवािर रावत े(२२-०३-२०१६) :(१) व (२) होय. 
(३) ठा े रेल्व े्े न बसथानकाचे ेधुदनक कर  करयात ेले नसनू जून, २०१५ मध्ये 
केवळ तात्पुरत्या वरुपात बसथानकावर पजलेले खड्ज े भरुन घेयात ेले ेहेत. तथाप्रप, 
सींततधार पावसामुळे व मोठया रादमा ावर ेवक-जावक वाहतुक मुळे बसथानकावर पुन्हा 
खड्ज ेपजले ेहेत. 
     ठा  े रेल्वे्े न बसथानकाच्या जाींबरीकर ाच्या कामासाठी रु.१९,९३,८१० एवढया 
रक्कमेस रायय पवरवहन महामींजळाच्या तरावर राद ासक य व ताींित्रक मींजुरी रादाप्त झाली 
असून सशर कामासाठी दनप्रवशा मागवून ठेकेशारास काम करयाचे ेशे  रायय पवरवहन 
महामींजळागिवारा शेयात ेले ेहेत. तसेच बसथानकाच्या श यनी भागात फु्लेली पाईप 
लाईन शरुुत करयात ेली असून बसथानकाचे जाींबरीकर  करयाची बाब रायय पवरवहन 
महामींजळाच्या काययवाहीखाली ेहे. 
(४) रादश्न उगि् ावत नाही. 

___________ 
 

मांगळवेढा (जज.सोलापूर) येथील सन २०१२ च्या दषु्ट्िाळी पररजस्थतीमधील  
चारा पुरवठ्याचे सव्वादोन िोटी देण्याबाबाबाबत 

  

(२६)  ४२२५९ (०४-०३-२०१६).   श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.अशमन पटेल (मुांबाबादेवी), 
श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय पनुवासन व मदत िाया मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मींगळवेढा (लज.सोलापूर) येथील सन २०१२ मध्ये शषुकाळी पवरलथतीत चारा जपेोसाठी 
पुरप्रवलेल्या चाऱयाींच े शोन को्ी ३४ लाख रुपये गेल्या तीन वगायपासून महसूल राद ासनान े
अजवून ठेवल्याच ेमाहे डजसेंबर, २०१५ मध्ये वा त्याशरपयान दनश यनास ेले ेहे हे खरे ेहे 
काय, 

(२) असल्यास, सशरील थकप्रवलेले चारा पुरवठ्याच े सव्वाशोन को्ी शेयाबाबत  ासनान े
को ती काययवाही केली वा करयात येत ेहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कार े काय ेहेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (२२-०३-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
     चारा जपेो लेखापवरक्ष  अहवालानुसार, तसेच तहकसलशार याींनी कळप्रवलेनुसार अींतरे, 
व्यवथापन खचय बाबीींमळेु लजल््यासाठी सधुावरत अनुशान माग ी केली ेहे. 
(२) सोलापूर लजल््याकवरता सन २०१२-१३ मध्ये चारा जपेोकवरता थक त शेयकाबाबत सन 
२०१६-१७ या ेकथयक वगायत दनधी उपलब्ध करुन शेयात येईल. 
(३) रादश्न उगि् ावत नाही. 

___________ 
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भोर (जज.पुणे) तालु् यातील मौजे अांबाबाड,े बाबालवडी, वरोडी ख,ु वरोडी बाबु., वरोडी डायमुख व 
इतर गावाांतील शेतिऱयाांच ेसन २०१३ च्या अनतवषृ्ट्टीमुळे झालेले निुसान 

  

(२७)  ४२७६१ (०५-०३-२०१६).   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.अशमन 
पटेल (मुांबाबादेवी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्रीमती 
ननमाला गाववत (इगतपूरी) :   सन्माननीय िृर्ी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) भोर (लज.पु े) तालुक् यातील मौजे अींबाज,े बालवजी, वरोजी ख,ु वरोजी बु., वरोजी जायमुख व 
इतर गावाींतील  तेकऱयाींच े दशनाींक १० नोव्हेंबर, २०१३ ते १५ नोव्हेंबर, २०१३ च्या शरपयान 
अदतवषृ्ीमुळे  ेतकऱयाींची जमीन खरजून जा ,े शगजी ताल तु् े, जमीनीमध्ये जमीन वाहून 
जा े इ. मुळे झालेल्या  तेकऱयाींच्या नकुसानीपो्ी  ासनान े मींजरू केलेली नुकसान भरपाई 
 ेतकऱयाींना न कमळाल्याने दशनाींक २८ डजसेंबर, २०१५ रोजी थादनक लोकराददतदनधीींनी 
लजल्हाकधकारी पु े याींना दनवेशन दशले होत,े हे खरे ेहे काय, 

(२) असल्यास, अींशाजपत्रकानुसार  ेतीच्या झालेल्या नकुसान भरपाईची रक्कम दशनाींक ३१ 
माचय, २०१५ रोजी भोर तहकसल कायायलयात वा्प करयासाठी वगय करुन एका तासात वा्प 
करयाचा ेशे   ासनाने दशला होता, हेही खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास, या रादकर ाची  ासनाने चौक ी केली ेहे काय, 
(४) असल्यास, चौक ीअींती भोर तहकसल कायायलयात वा्प करयासाठी वगय केलेली नुकसान 
भरपाईची रक्कम तातजीने शेयाबाबत  ासनाने को ती काययवाही केली वा करयात येत ेहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कार े काय ेहेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (२२-०३-२०१६) :(१)  होय. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व  (४) नुकसान भरपाई अशा करयाची काययवाही रादगतीपथावर  ेहे. 
(५) रादश्न उगि् ावत नाही. 

___________ 
  

रासायननि खत ेव किटिनाशिे ववक्रीच्या दिुानामध्ये परवानाधारि  
स्वत: िृर्ी पदवीधर असणे बाबांधनिारि िरण्याबाबाबाबत 

  

(२८)  ४३६७७ (०५-०३-२०१६).   श्री.बाबाबाबुराव पाचणे (शशरुर) :   सन्माननीय िृर्ी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राय यातील रासादय नक खत े व कक्कना के प्रवक्र साठीच् या परवान् यासाठी प्रवक्र  तत् सम 
 ाखाींतील पशवी बींधनकारक करयात ेलेल्याच ेेशे  दनप्रवषठा व गु दनयींत्र  सींचालकाींनी 
माहे जानेवारी, २०१६ च्या शसुऱया ेठवड्यात काढले ेहे, हे खरे ेहे काय, 

(२) असल्यास, राययातील ोगध प्रवके्रत् याींना वत:च्या परवान्यासह ोगध शकुानात ोगध 
प्रवक्र  करताना थाींब  ेबींधनकारक केलेले ेहे हे खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास, रासायदनक खत े व कक्कना के प्रवक्र च्या शकुानामध्ये कृगी पशवीधारक 
नेम ूक कर े बींधनकारक केले ेहे, हे खरे ेहे काय, 
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(४) असल्यास, रासायदनक खत े व कक्कना के प्रवक्र च्या शकुानामध्ये परवानाधारक वत: 
कृगी पशवीधर अस े बींधनकारक करयाबाबत व या शकुानाींना तातजीने या ेशे ाची 
अींमलबजाव ी करयाबाबत  ासनाने को ती काययवाही केली वा करयात येत ेहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कार े काय ेहेत ? 
  

श्री. एिनाथराव खडसे (२२-०३-२०१६) :(१) रासायदनक खते व कक्कना काींसींशभायत कें र्द् 
 ासनाने दनगयकमत केलेल्या अकधसुचनाींमधील तरतुशीींचे पालन करयासींशभायत सींचालक 
(दनप्रवषठा व गु दनयींत्र ) याींनी दश. ०८/१२/२०१५ रोजीच्या पत्रान्वये सींबींकधत सवय अकधका-याींना 
दनशे  दशलेले ेहेत, हे खरे ेहे. 
(२) होय. 
(३) होय. 
(४) कें र्द्  ासनाच्या अकधसुचनाींमधील तरतुशीींचे पालन करयासींशभायत कृप्रग ेयुक्त 
कायायलयान ेदश.८ डजसेंबर, २०१५ रोजीच्या पत्रान्वये सवय सींबींकधताींना ेवश्यक ते दनशे  
दशलेले ेहेत. 
(५) रादश्न उगि् ावत नाही. 

___________ 
  

सपा दांशामुळे मतृ पावणाऱया शेतिऱयाांच्या व शेतमजूराांच्या 
 नातवाईिाांना आधथाि मदत शमळणेबाबाबाबत 

(२९)  ४५०१३ (११-०३-२०१६).   श्री.ओमप्रिाश ऊफा  बाबच्चू िडू (अचलपूर) :   सन्माननीय 
पुनवासन व मदत िाया मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सपय शीं ामळेु मतृ पाव ाऱया  ेतकऱयाींच्या व  ेतमजूराींचा नातवाईकाींना ेकथयक मशत 
कमळ ेबाबत प्रव.स.स. अचलपूर याींनी दशनाींक २ सप् े्ंबर, २०१५ रोजी वा त्यासमुारास राययाच े
मुख्यमींत्री याींना लेखी पत्र कलहून माग ी केली होती, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, साप हा वन्यजीव ेहे क  नाही हे अगियाप्रप मागील ५ ते ७ वगायपासनू 
सरकारला दनलश्चतप े ठरप्रवता ेलेले नाही, हेही खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास,  ासनाने चौक ी केली ेहे काय, 
(४) असल्यास, चौक ीच्या अनगुींगाने सपय शीं ामुळे मतृ पाव ारा  ेतकरी ेण  भुकमहीन 
असलेला शसुऱयाच्या  ेतीवर मोलमजूरी करताना मर  पावलेला  ेतमजूर याींना मशत शेय 
करयाबाबत  ासनान ेको ती काययवाही केली वा करयात येत ेहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कार े काय ेहेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (३०-०३-२०१६) :(१) होय. 
(२) व (३) वन्यजीव (सींरक्ष  अकधदनयम), १९७२ नुसार साप हा वन्यजीव ेहे. 
    रादत्यक्ष वनके्षत्रात सपयशीं ामुळे झालेल्या मनुषयाच्या लजप्रवतहानीस सानुग्रह अनुशान पह ून 
रुपये १.०० लक्ष एवढी रक्कम कायशे ीर वारसास अशा करयास रायय वन्यजीव मींजळाच्या 
बैठक त क फारस करयात ेली असून त्यासींशभायत मींत्रीमींजळापढेु रादताव साशर करयाची 
काययवाही करयात येत ेहे. 
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(४)  ेती व्यवसाय करताना हो ार अपघात, सपयशीं , प्रवींचूशीं  इत्याशी कवरता ेपशग्रत 
कु्ुींबास ेकथयक लाभ शेयासाठी  ेतकरी जनता उपघात प्रवमा योजना कायायलन्वत असून, 
सशर योजनेचे नामाकभधान गोपीनाथ मुींज े तेकरी अपघात प्रवमा योजना असे करयात ेले 
ेहे. सशर योजनेगिवारे रुपये २.०० लाखाच ेप्रवमा सींरक्ष  शेयात येते. 
(५) रादश् न उगि् ावत नाही. 

___________ 
  

तेल्हारा (जज.अिोला) िृवर् अधधिारी याांनी स्थाननि शेतिऱयाांना वांधचत ठेवुन  
लाल ज्वारीची आडत व्यापाराांना बाबेिायदेशीर ववक्री िेल्याबाबाबाबत 

(३०)  ४५०२८ (०५-०३-२०१६).   श्री.ओमप्रिाश ऊफा  बाबच्च ू िडू (अचलपूर), श्री.प्रिाश 
आत्रबाबटिर (राधानगरी), श्री.उल्हास पाटील (शशरोळ) :   सन्माननीय िृर्ी मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कृप्रग अकधकारी तेल्हारा (लज.अकोला) याींनी थादनक  तेकऱयाींना वींकचत ठेवुन प ुधन 
खागियाकरीता वैर  प्रवकास योजनेंतगयत शेयात ये ाऱया लाल यवारीची दशनाींक २६ सप् े्ंबर, 
२०१५ रोजी कॉ्न माके् तेल्हारा, (लज.अकोला) येथे ेजत व्यापाऱयाींना बकेायशे ीर प्रवक्र  
केल्यामुळे शोगी अकधकाऱयाींवर तातजीन ेकारवाई करयाबाबत प्रव.स.स. अचलपूर याींनी दशनाींक 
२९ नोव्हेंबर, २०१५ रोजी राययाच ेमा.कृप्रगमींत्री तसचे कृप्रग सकचव याींचेकज ेपत्र कलहून माग ी 
केली, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत  ासनान ेचौक ी केली ेहे काय, 
(३) असल्यास, चौक ीअींती शोगी अकधकाऱयाींवर तातजीन े कारवाई करयाबाबत  ासनान े
को ती काययवाही केली वा करयात येत ेहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कार े काय ेहेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (२२-०३-२०१६) :(१) हे खरे ेहे. 
(२) होय. 
(३) सशर रादकर ी उप प्रवभागीय कृप्रग अकधकारी, अको्, लज.अकोला याींनी चौक ी करून  
कृप्रग ेयुक्तालयास साशर केलेल्या चौक ी अहवालानुसार तालकुा कृप्रग अकधकारी, तेल्हारा 
याींनी लाल यवारीची अजत व्यापाऱयाींना बेकायशे ीर प्रवक्र  केली नसल्याच े दनशय नास ेले 
ेहे. 
(४) रादश्न उगि् ावत नाही. 

___________ 
 

परतूर (जज.जालना) येथील उस्मानापूर गावाला एस.टी. बाबस सेवा उपलब्ध िरण्याबाबाबाबत 
  

(३१)  ४७५६३ (०५-०३-२०१६).   श्री.अजुान खोतिर (जालना) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) परतूर (लज.जालना) येथील उमानपूर या गावाला उगियाप पक्का रता नसल्यामुळे या 
गावाला एस.्ी. बसची सुप्रवधा पुरप्रवयात ेली नसल्याने गाव भौदतक सुप्रवधाींबरोबरच 
 ासनाच्या योजनापासूनही वींकचत असल्याच े नुकतेच माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा 
त्याशरपयान दनश यनास ेले ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, उमानापूर गावाला एस.्ी. बस सेवा उपलब्ध नसल्यामुळे प्रवगियार्थयाांचे तसेच 
वयोवधृ्शाींच ेहाल होत ेहेत, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास,  ासनाने चौक ी केली ेहे काय, 
(४) असल्यास, चौक ीअींती उमानापूर गावाला एस.्ी. बस सेवा उपलब्ध करयाबाबत 
 ासनाने को ती काययवाही केली वा करयात येत ेहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कार े काय ेहेत ? 
  
श्री. हदवािर रावते (२२-०३-२०१६) :(१) व (२) उमानपूर, ता.परतरू, लज.जालना या गावासाठी 
रता वाहतूक स योग्य नसल्यामुळे रायय पवरवहन महामींजळाची बससेवा पुरप्रवयात ेली 
नाही. तथाप्रप, उमानपूर हे गाींव परतूर- ेलु मागायवर कचींचोली या गावापासून २ कक.मी. 
अींतरावर ेहे. सशर मागायवर रायय पवरवहन महामींजळाच्या १४ फेऱया चालनात असून 
उमानापूर गावातील ग्रामथाींना त्याचा लाभ घेता येतो. 
(३) व (४) सशर रता वाहतूक स योग्य झाल्यावर बससेवा सुरु करयात येईल. 
(५) रादश्न उगि् ावत नाही. 

___________ 
  

 

साांगली जजल््यात िजाामुळे १९८८ शेतिऱयाांनी आत्महत्या िेल्या असता  
िेवळ १८ िुटुांत्रबाबयाांना शासनािडून मदत देण्यात आल्याबाबाबाबत 

(३२)  ४७९८७ (०५-०३-२०१६).   श्री.शामराव ऊफा  बाबाळासाहेबाब पाटील (िराड उत्तर), श्री.अजजत 
पवार (बाबारामती), श्री.हनुमांत डोळस (माळशशरस), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा िळवा), श्री.भास्िर 
जाधव (गुहागर), श्री.सुरेश लाड (िजात), श्री.हदलीप वळस-ेपाटील (आांबाबेगाव), श्री.सुननल शशांदे 
(वरळी), श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर) :   सन्माननीय पुनवासन 
व मदत िाया मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) साींगली लजल् ्यात गत चार वगायत १९८८  तेक-याींनी कजायमळेु ेत् महत् या केल् या असता 
केवळ १८ कु्ुींिबयाींना  ासनाकजून मशत शे यात ेली ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल् यास, या रादकर ाींची  ासनाने चौक ी केली ेहे काय, 
(३) असल्यास, चौक ीअींती उवयवरत ेत् महत् याग्र त कु्ुींिबयाींना तात्काळ ेकथयक मशत 
शे ेबाबत  ासनाने को ती काययवाही केली वा कर यात येत ेहे, 
(४) नसल् यास, प्रवलींबाची कार े काय ेहेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (२२-०३-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) रादश्न उगि् ावत नाही.  

___________ 
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मौज ेमातल (ता.धचखली, जज.बाबुलढाणा) येथील गावठज दारुच् या  
अडडयाांवर छापे टािण् यात आल् या बाबाबाबत. 

(३३)  ४८६२८ (०४-०३-२०१६).   श्री.हर्ावधान सपिाळ (बाबुलढाणा) :   सन्माननीय राज् य 
उत् पादन शुल् ि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौजे मातला (ता.कचखली, लज.बुलजा ा) येथे दश. ६ फेब्रवारी २०१६ रोजी वा त् या सुमारास 
गावठी शारुच् या अजजयाींवर पापे मारुन रु ३२,४०० ककीं मतीची गावठी शारु जप् त केली हे खरे 
ेहे काय, 

(२) असल् यास, याबाबत  ासनान ेचौक ी केली ेहे काय, 
(३) असल्यास, चौक ीअींती बलुजा ा लजल् हयाींमध् ये शारु बींशी कर याबाबत तसेच अवैगिय 
शारुसाठा कर ा-याींवर कारवाई करयाबाबत  ासनान ेकाय काययवाही केली वा कर यात येत 
ेहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कार े काय ेहेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (२२-०३-२०१६) :(१) होय. 
(२) दश. ०५/०२/२०१६ रोजी राद. दनरीक्षक व शयु्यम दनवरक्षक, रायय उत्पाशन  ुल्क, बुलढा ा 
याींनी गुप्त मादहतीच्या ेधारे मौजे मातला (ता.कचखली, लज.बुलढा ा) गावामध्ये व 
क वारातील धर ाच्या साींजव्यात अवैध हातभट्टी शारु दनकमयती अड्ड्याींवर पाप े्ाकून एकू  ५ 
गुन्हे नोंशप्रवयात ेले ेहेत. सशर गुन््यातील ६ ेरोपीींना अ्क करयात ेली असून 
गुन््याींमध्ये एकू  ६७ कल. हातभट्टी शारु. १९५ कल.मोहासजवा रसायन व इतर सादहत्य असा 
एकू  रुपये ३२,४०० ककीं मतीचा मदेु्दमाल जप्त करयात ेलेला ेहे. 
     सशर ेरोपीींना मा. न्यायालय, कचखली येथ ेहजर करुन नोंशप्रवलेल्या गुन््याींचा तपास 
पु य करुन दश. १८/०२/२०१६ रोजी मा. न्यायालय , कचखली येथे शोगारोपपत्र साशर करयात 
ेले ेहे. 
(३)  ासन अकधसूचना दश. २५/०३/२००८ व दश. १२/०२/२००९ अन्वये प्रवहीत केलेल्या 
काययपध्शतीनसुार शारुबींशीबाबत कारवाई करयात येत.े 
    पोलीस प्रवभाग व रायय उत्पाशन  ुल्क प्रवभाग समन्वयाने अवैध शारुसाठा, प्रवक्र , 
दनकमयती वाहतकु याप्रवरुध्श सातत्यान े कारवाई करयात येत.े तसेच अवैध शारुप्रवक्र  
उच्चा्नासाठी सवय रायय उत्पाशन  ुल्क याींच्या अकधपत्याखाली असलेल्या काययकारी / 
अकाययकारी अकधकारी याींना सक्त दनशे  शेयात ेलेले ेहेत. 
(४) रादश्न उगि् ावत नाही. 

___________ 
  

अहमदनगर जजल्हयात ताडी दिुानासाठज घातलेल्या अटी आणण  
शथीच ेउल्लांघन िरुन ताडी दिुानाचे शललाव िेल्याबाबाबाबत 

(३४)  ४८९२६ (०४-०३-२०१६).   श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा) :   सन्माननीय राज् य उत् पादन 
शुल् ि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) अहमशनगर लजल्हयातील ताजी शकुानासाठी घातलेल्या अ्ी ेण   थीचे उल्लींघन करुन 
नागवरकाींना ताजी व्यवसायासाठी गाळयाच े (शकुानाचे) वा्प दश. २५ ऑग् २०१४ रोजी वा 
त्यासुमारास करयात ेले ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त रादकर ी  ासनामाफय त चौक ी केली ेहे काय, 
(३) असल्यास, चौक ीअींती अ्ी ेण   थीचे उल्लींघन करुन शकुानाच े (गाळयाींचे) वा्प 
कर ाऱयावर कारवाई करयाबाबत तसेच अ्ी ेण   थीच े उल्लींघन केलेली शकुाने पुन्हा 
ताब्यात घे ेबाबत  ासानाने को ती काययवाही केली वा करयात येत ेहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कार े काय ेहेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (३१-०३-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
     सन २०१४-१५ या ताजी वगायकवरता अहमशनगर लजल््यात दश.२५.०८.२०१४ रोजी एकू  
२१ ताजी शकुानाींचा प्रवदहत दनयम, अ्ी व  तीनुसार कललाव करयात ेला असून त्यानसुार 
२१ ककरकोळ ताजी प्रवक्र  अनुज्ञप्ती मींजूर करयात ेल्या ेहेत. 
(२), (३) व (४) रादश्न उगि् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील अनेि शेतिरी दषु्ट्िाळी मदत वाटप अनुदानापासून वांधचत असल्याबाबाबाबत 
  

(३५)  ४९५६४ (०५-०३-२०१६).   श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (उस्मानाबाबाद) :   सन्माननीय 
पुनवासन व मदत िाया मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राययातील अनके  ेतकरी शषुकाळी मशत वा्प अनुशानापासून वींकचत असल्याची बाब 
दशनाींक ९ जानेवारी २०१६  रोजी वा त्यासुमारास दनश यनास ेली ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास,  ासनाकजून रूपये २४८ को्ी ५६ लाख इतका रादाप्त झालेला दनधी, अगियापही 
पू य वा्प झालेला नाही, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास, उमानाबाश, परभ ी लजल््यातील ककत्येक तालुक्याींना वाढीव दनधीची 
ेवश्यकता असताना ती लजल्हा राद ासनामाफय त दशली जात नाही, हे ही खरे ेहे काय, 
(४) असल्यास, अनेक गाव े यावगीच्या व गतवगीच्या अनुशान कमळयापासून वींकचत असून 
त्याची दनलश्चत ेकजवेारी  ासनाकज ेउपलब्ध नाही, हे ही खरे ेहे काय, 
(५) असल्यास,  ासनाने चौक ी केली ेहे काय, 
(६) असल्यास, चौक ीअींती  ासनाने सवय  ेतकऱयाींना मशत कमळयाबाबत  ासनान ेको ती 
काययवाही केली वा करयात येत ेहे, 
(७) नसल्यास, प्रवलींबाची कार े काय ेहेत ? 
 
श्री. एिनाथराव खडसे (२२-०३-२०१६) :(१), (२), (३) व (४) हे खरे नाही. 
(५), (६) व (७) रादश्न उगि् ावत नाही. 

___________ 
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ररसोड तालिुा (जज.वाशशम) सेल ूयेथील दषु्ट्िाळग्रस्त शेतिऱयाांना  
आलाहाबाबाद बाबिेँिडून वपि ववमा शमळवून देणेबाबाबाबत 

(३६)  ५०२६३ (०५-०३-२०१६).   श्री.अशमत झनि (ररसोड), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), 
श्री.अशमन पटेल (मुांबाबादेवी) :  सन्माननीय िृर्ी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वरसोज तालुका (लज.वाक म) सेलू येथील दनतीन रादल्हाश खजस ेया व इतर ४९८  ेतकऱयाींनी 
मागील अनेक वगायपासून ेलाहाबाश बँकेच्या वरसोज  ाखेत प्रपक प्रवमा भरलेला असतानाही 
त्याींना येथील शषुकाळाची लथतीमुळे या प्रपक प्रवपयाची रक्कम अगियाप कमळाली नसल्याच े
माहे डजसेंबर, २०१५ मध्ये वा त्याशरपयान दनश यनास ेले ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास,  ासनाने चौक ी केली ेहे काय, 
(३) असल्यास, चौक ीअींती सशर शषुकाळग्रत  ेतकऱयाींना सशर बकेँकजून प्रपक प्रवमा कमळवून 
शेयाबाबत  ासनान ेको ती काययवाही केली वा करयात येत ेहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कार े काय ेहेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडस े(३१-०३-२०१६) :(१) खरीप हींगाम २०१४-१५ मध्ये अलाहाबाश बँक  ाखा 
वरसोज, लजल्हा वाक म येथील ८२८  ेतकऱयाींनी खरीप पीक प्रवपयाचा हप्ता भरून योजनेत 
सहभाग घेतलेला होता. परींतु सशर बँकेने डजक्लरे न फॉमय, घोग ा पत्रक प्रवदहत मुशतीत 
भारतीय कृप्रग प्रवमा कीं पनीकज े साशर न केल्यामळेु सींबींकधत  तेकऱयाींना अगियाप नुकसान 
भरपाई कमळालेली नाही हे खरे ेहे. 
(२) होय. 
(३) अलाहाबाश बकँ  ाखा वरसोज, लजल्हा वाक म याींनी सुधावरत रादताव भारतीय कृप्रग प्रवमा 
कीं पनीस साशर केलेला होता. सशर रादतावास रायय  ासनाने मींजूरी दशलेली ेहे. सशर रादताव 
कें र्द्  ासनाकज े पाठवून सींबींकधत  ेतकऱयाींना नुकसान भरपाई मींजूर करून घेयाबाबतची 
काययवाही भारतीय कृप्रग प्रवमा कीं पनी माफय त सुरू ेहे. 
(४) रादश्न उगि् ावत नाही. 

___________ 
  

नागपूर जस्थत गणेशपेठ बाबस स् थानिाांची दरुुस्ती िरण्याबाबाबाबत 
 

(३७)  ५०९१२ (०५-०३-२०१६).   श्री.सुधािर िोहळे (नागपूर दक्षिण), श्री.सुधािर देशमखु 
(नागपूर पजश्चम), श्री.िृष्ट्णा खोपड े (नागपूर पूवा), श्री.वविास िुां भारे (नागपूर मध्य) :   
सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपूर लथत ग े पेठ बस  थानकाींची लथती फारच खराब असल् याचे दशनाींक १५ 
जानेवारी, २०१६ रोजी दनश यनास ेले ेहे, हे खरे ेहे काय,  

(२) असल् यास,  ासनाने चौक ी केली ेहे काय, 
(३) असल्यास, चौक ीअींती महाराष र राय य पवरवहन महामींजळ व् शारे बस थानक शरुु ती 
करीता तसेच बस  थानकावर  ौचालय व अपूरे  ेज प् ल्् फॉमय शरुु तीच्या राद तावाबाबत 
 ासनाने को ती काययवाही केली वा करयात येत ेहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कार े काय ेहेत ? 
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श्री. हदवािर रावत े(२२-०३-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) बसथानकाची रींगरींगो्ी व वाहनतळाचे जाींबरीकर  करयात ेले ेहे. 
बसथानकातील जागेची कमतरता लक्षात घेवून रादवा ाींच्या सोयीसाठी  ेज बाींधयात ेलेला 
ेहे. तसेच रादसाधनगहृ व बसथानक वच्पता बा्य सींथमेाफय त करयात येत असून 
गे्जवळ पजलेले खड्ज ेबजुप्रवयाची बाब रायय पवरवहन महामींजळाच्या काययवाहीखाली ेहे. 
(४) रादश्न उगि् ावत नाही. 

___________ 
  

बाबीड जजल््यात वपि ववमा योजनेंतगात सहभाग घेतलेल्या शेतिऱयाांच्या  
वपिाांची नुिसान भरपाई तातडीन ेअदा िरण्याबाबाबाबत 

  

(३८)  ५१४२८ (०५-०३-२०१६).   अॅड.भीमराव धोंड े(आष्ट्टी) :   सन्माननीय िृर्ी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बीज लजल््यात प्रपक प्रवमा योजनेंतगयत सहभाग घेतलेल्या  ेतकऱयाींच्या प्रपकाचे सन 
२०१५-१६ मधील रब्बी व खरीप हींगामात मोठ्या रादमा ात नुकसान झाले असल्याची बाब माहे 
फेब्रुवारी, २०१६ च्या शसुऱया ेठवड्यात वा त्याशरपयान दनश यनास ेली ेहे, हे खरे ेहे 
काय, 

(२) असल्यास, याबाबत  ासनान ेचौक ी केली ेहे काय, 
(३) असल्यास, चौक ीअींती  ेतकऱयाींना प्रपकाींच्या नकुसान भरपाईची रक्कम तातजीने अशा 
करयाबाबत  ासनान ेको ती काययवाही केली वा करयात येत ेहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कार े काय ेहेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (३१-०३-२०१६) :(१), (२) व (३) राषरीय कृप्रग प्रवमा योजनेमधील 
सहभागी  ेतकऱयाींबाबत खरीप हींगामातील सवय लजल््याींतील सवय अकधसुकचत प्रपकाींची सरासरी 
उत्पन्नाची ेकजवेारी भारतीय कृप्रग प्रवमा कीं पनीकज े पाठप्रवयात ेली ेहे. त्यानुसार 
नुकसान भरपाई दनलश्चत करयाचे काम भारतीय कृप्रग प्रवमा कीं पनीमाफय त सरुू ेहे. 
     रब्बी हींगामामधील प्रपकाींची उत्पाशन ेकजवेारी जुल,ै २०१६ पयांत भारतीय कृप्रग प्रवमा 
कीं पनीस पाठप्रवयात येत े व त्यानुसार भारतीय कृप्रग प्रवमा कीं पनीमाफय त नुकसान भरपाई 
दनलश्चत केली जात.े 
     भारतीय कृप्रग प्रवमा कीं पनीकजून नुकसान भरपाईबाबतची मादहती रादाप्त झाल्यानींतर 
योजनेच्या दनकगानुसार नुकसानभरपाईमधील रायय  ासनाच्या दहश्श्याची रक्कम भारतीय 
कृप्रग प्रवमा कीं पनीला उपलब्ध करुन शेयात येईल. 
(४) रादश्न उगि् ावत नाही. 
  

___________ 
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मनरामखेड (ता.माहुर, जज.नाांदेड) येथील बाबहृत लघुपाटबाबांधारे 
प्रिल्पग्रस्ताांचे पुनवासन व िां जरभरणीबाबाबाबत 

(३९)  ५१४७८ (०५-०३-२०१६).   श्री.प्रदीप नाईि (किनवट) :   सन्माननीय पुनवासन व मदत 
िाया मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मनरामखेज (ता.माहूर, लज.नाींशेज) येथील बहृत लघुपा्बींधारे रादकल्पाचे ९२ ्क्के काम 
होवून रादकल्पग्रताींचे पुनवयसन झाले नसुन, पुनवयसनाअभावी कीं जरभ ीचे काम अपू य ेहे, हे 
खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, सशर रादकरल्पग्रताींच ेपुनवयसन व कीं जरभर ीच ेकाम तातजीन ेपू य करयाची 
माग ी मा. महसूल मींत्री याींचेकज ेथादनक लोकराददतदनधीींनी दशनाींक ८ फेब्रुवारी, २०१५ रोजी 
वा त्यासुमारास केली ेहे, हेही खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत  ासनान ेको ती काययवाही केली वा करयात येत ेहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कार े काय ेहेत ? 
 
श्री. एिनाथराव खडसे (२२-०३-२०१६) :(१) अीं त: खरे ेहे. 
(२) होय, दश. १९/०२/२०१५ रोजी लजल्हाकधकारी याींना दनवेशन दशले ेहे. 
(३) मौजे वायफ ी ता. माहूर लज.नाींशेज या एक गावाचे पुनवयसनासाठी मौजे वायफ ीच े
क वारातील जकमनीवर खाजगी वा्ाघा्ीन े जकमन भूसींपादशत करयाचा दन यय झाला असून 
पुनवयसनाच ेकाम रादगतीपथावर ेहे. 
(४) रादश्न उगि् ावत नाही. 

___________ 
  

अिोला जजल्हयात भारतीय किसान सांघाच्या ववदभा प्राांतीय अधधवेशनात  
िापूस, धान व सांत्र्याला हमी भाव देण्याची िेलेली मागणी 

(४०)  ५१५५२ (११-०३-२०१६).   श्री.डड मल्लीिाजूान रेड्डी (रामटेि) :   सन्माननीय िृर्ी 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अकोला लजल्हयात भारतीय ककसान सींघाच्या प्रवशभय रादाींतीय अकधवे नात कापसाला 
उत्पाशन खचायवर अधारीत ८ हजार रुपये, धानाला ३ हजार ५०० रुपये तर सींत्र्याला २ हजार 
रुपये हमी भाव व  ेतकऱयाींच्या कृगी पींपाना २४ तास वीज पुरवठा व कसींचन व्यवथा ेशी 
मागया  ासनाकज े केल्याचे माहे डजसेंबर २०१५ च् या दतसऱया ेठवजयात वा त्या शरपयान 
दनश यनास ेले हे खरे काय, 
(२) असल्यास, या अनुगींगाने  ासनाने को ती काययवाही केली वा करयात येत ेहे काय, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कार े काय ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (२२-०३-२०१६) :(१) भारतीय ककसान सींघ प्रवशभय रादाींत याींचे दश. 
१५/१२/२०१५ रोजीच े दनवेशन  ासनाला रादाप्त झालेले असनु सशर दनवेशनात  ेतमालाला 
उत्पाशन खचायवर ेधावरत हमीभाव शे े, कापूस व धान खरेशीची व्यवथा कर े, कृप्रग पींपाींना 
२४ तास वीज पुरवठा कर े, कसींचनाचा अनु ेग भरुन काढ े, शजेशार िबया े उपलब्ध करुन 
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शे े, व्यक्तीगत वरुपात पीक प्रवपयाची नुकसान भरपाई शे े, फळबागा जगप्रवयासाठी 
वतींत्र यींत्र ा उभार े, सींत्रा रादकक्रया उगियोगाची उभार ी कर े इत्याशी, मागया करयात 
ेलेल्या ेहेत. सशर मागया या कृप्रग, प न, उजाय, जलसींधार , जलसींपशा व अन्न नागरी 
पुरवठा व ग्राहक सींरक्ष  प्रवभागा ी सींबींकधत ेहेत. 
(२) सशर मागयाींच्या सींशभायत वतुलथती पुढील रादमा े ेहे :- 
   अ)  ेतमालाचे हमी भाव घोप्रगत कर े ही बाब कें र्द्  ासनाच्या अखत्यारीतील ेहे. 
 ेतमालाला वाजवी भाव कमळावते पह ून राय य  ासन कें र्द्  ासनाकज े नेहमीच ेग्रही 
भुकमका घेत असते. 
   ब) भारतीय कपास दनगम व महाराषर रायय सहकारी कापूस उत्पाशक प न महासींघ याींनी 
ेजकमतीस ५.७१ व २.५० लाख लक्वीं्ल कापसाची हमी भावाने खरेशी केलेली ेहे. 
   क) माकेद्ींग फेजरे न व ेदशवासी प्रवकास महामींजळ या शोन्ही अकभकताय  सींथामाफय त 
दशनाींक १५/३/२०१५ अखेर राययातील एकू  ३४१ खरेशी कें र्द्ाींवर एकू  २२१६४११ लक्वीं्ल 
धानाची खरेशी करयात ेलेली ेहे. 
   ज) कृगी पींपासाठी ेवश्यक असलेला प्रवगियुत पुरवठा लक्षात घेऊन  ासनाचा दन यय व 
महाराषर प्रवगियुत दनयामक ेयोगाच्या ेशे ानुसार राययातील कृगी वादहन्याींवरील कृगी 
ग्राहकाींना रात्रीच्या काळात १० तास व दशवसा ८ तास, ३ फेज वीजेची उपलब्धता चक्राकार 
पध्शतीने शेयात येत ेहे. 
   इ) जलसधार  प्रवभागामाफय त प्रवशभायत ० ते २५० हेक््र कसींचन क्षमतेच्या ३,६४१ योजना 
पू य करयात ेलेल्या असून १,२५,८९६ हेक््र के्षत्राच्या कसींचनाची क्षमता दनमाय  झालेली 
ेहे. तर, ७८९ रादगतीपथावर असून, सशर योजनाींच्या माध्यमातनू ५०,२६६ हेक््र के्षत्राच्या 
कसींचनाची क्षमता दनमाय  हो ार ेहे. 
   ई) जलसींपशा प्रवभागाने अनुग े दनमुयलनाचा काययक्रम ेखला असून चाल ुसन २०१५-१६ 
मध्ये अनुग े दनमुयलनासाठी रु. १६४१ को्ीची तरतूश प्रवतवरत करयात ेलेली ेहे. 
   उ) महाराषर रायय िबया े महामींजळाच्या माध्यमातनू  ेतकऱयाींना वाजवी शरात शजेशार 
िबया  उपलब्ध करुन शेयाबाबत  ासन रादयत्नक ल ेहे. 
   ऊ)  ेती प्रपकाींसाठी राषरीय कृगी प्रवमा योजना ही कें र्द्  ासनाच्या मागयश यक तत्वानुसार 
के्षत्र हा घ्क धरुन राययात राबप्रवयात येत ेहे. व्यक्तीगत वरुपात पींचनामे करुन 
नुकसान भरपाई दनलश्चत कर े  क्य नाही. सशर योजनेतगयत प्रपक प्रवपयाची नकुसान भरपाई 
 ेतकऱयाींच्या खात्यावर जमा केली जात.े 
   ए) फलोत्पाशन के्षत्राच्या सवयकग प्रवकासासाठी कें र्द्  ासनाने राषरीय फलोत्पाशन अकभयान 
या महत्वाकाींक्षी काययक्रमाची सरुवात सन २००५-०६ पासून केली असून सध्या अकभयान 
राययातील सवय ३४ लजल््यातून राबप्रवयात येत ेहे. तसचे, सन २०१४-१५ पासून एकालत्मक 
फलोत्पाशन प्रवकास अकभयानाींतगयत राषरीय फलोत्पाशन अकभयानाचा समाव े करयात ेलेला 
ेहे. 
(३) रादश्न उगि् ावत नाही. 

___________ 
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स्वयांचशलत हवामान यांत्रामळेु पाऊस व हवामानाची अचिू माहहती शेति-याांना शमळण्याबाबाबाबत 

  

(४१)  ५१६२९ (१२-०३-२०१६).   श्री.डड मल्लीिाजूान रेड्डी (रामटेि) :   सन्माननीय िृर्ी 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वैज्ञादनक पध्शतीन े जलदनयोजनामळेु महाराषरातील शषुकाळ कायमचा शरु होयासाठी व 
वयींचकलत हवामान यींत्रामळेु पाऊस व हवामानाची अचकू मादहती  ेतकऱयाींना कमळयासाठी 
राययभरात २०५९ वयींचकलत हवामान कें र्द् उभारयात ये ार असल्याची घोग ा मा.मुख्यमींत्री 
याींनी माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्याशरपयान केल्याचे दनश यनास ेले, हे खरे ेहे काय, 

(२) असल्यास, या अनुगींगाने  ासनाने को ती काययवाही केली वा करयात येत ेहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कार े काय ेहेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (०६-०४-२०१६) :(१) होय. 
(२) ई-दनप्रवशाव्शारे दनप्रवशा मागावनु राययात २०६५ महसूल मींजळतरावर वयींचकलत हवामान 
कें र्द् उभारयाबाबत काययवाही चालू ेहे. सगियलथतीत रादाप्त दनप्रवशाींचे ताींित्रक मुल्यमापन 
तसेच रादके्षत्र चाच ी अींतीम ्प्यात असून तशनींतर पात्र दनप्रवशा धारकाींची प्रवत्तीय दनप्रवशा 
उघजयात ये ार ेहे व य वी दनप्रवशाधारकास कायायरींभ ेशे  शेयात ये ार ेहे. 
(३) रादश्न उगि् ावत नाही 

___________ 
 

भांगाराम तळोधी (जज.चांद्रपूर) येथे सन २०१३-१४ मध्ये झालेल्या अनतवषृ्ट्टीमुळे 
घराांची पडझड झालेल्या नुिसानग्रस्ताांना तात्िाळ घरे देण्याबाबाबाबत 

(४२)  ५१७२३ (०५-०३-२०१६).   श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :   सन्माननीय पनुवासन व 
मदत िाया मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)  भींगाराम तळोधी (लज.चींर्द्पूर) येथे सन २०१३-१४ मध्ये झालेल्या अदतवषृ्ीमळेु घराींची 
पजझज झालेल्या नकुसानग्रताींना ८५ घरे मींजूर करुन ग्रामपींचायतीन े तसा रादताव पाठवून 
एक वगय उल्ले तरी अगियाप त्याींना घरे उपलब्ध झाली नाही हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास,  ासनाने चौक ी केली ेहे काय, 
(३) असल्यास, चौक ीअींती अदतवषृ्ीमुळे घराींची पजझज झालेल्या नुकसानग्रताींना तात्काळ 
घरे शेयाबाबत  ासनाने को ती काययवाही केली वा करयात येत ेहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कार े काय ेहेत ?  
  
श्री. एिनाथराव खडसे (२२-०३-२०१६) :(१) हे अीं त: खरे ेहे. 
     भींगाराम तळोधी (लज.चींर्द्परू) येथे सन २०१३-१४ मध्ये झालेल्य अदतवषृ्ीमुळे पजझज 
झालेल्या ५४ घराींच ेरादताव रादाप्त झाले ेहेत. 
(२) व (३) चौक ीअींती भींगाराम तळोशी येथील नकुसान झालेल्या ५४ घराींच े घरकुल मींजुरी 
रादतावात त्रु्ी असल्यान े सशर रादताव लजल्हा ग्रामप्रवकास यींत्र ा याींनी पींचायत सकमती, 
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गोजप्रपींपरी याींना परत केले होत.े त्यापैक  ३० रादतावाची पुतयता करुन फेरसाशर करयात ेले 
असून, उवयवरत २४ रादतावाींच्या त्रु्ीची पुतयता करुन फेरसाशर करयाची काययवाही पींचायत 
सकमती, गोंजप्रपींपरी गिवारे करयात येत ेहे. 
(४) रादश्न उगि् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील फळबाबागा व बाबागायती िेत्राला दषु्ट्िाळी मदत देणेबाबाबाबत 
  

(४३)  ५१८७४ (०५-०३-२०१६).   श्री.उवमशे पाटील (चाळीसगाव) :   सन्माननीय पनुवासन व 
मदत िाया मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राययात पजलेल्या शषुकाळाबाबत ८ को्ी ८२ लाखाची मशत महसूल प्रवभागास रादाप्त झाली 
ेहे तथाप्रप सशर मशत केवळ कोरजवाहू  ेतकऱयाींसाठी असल्याच ेरायय भरातील फळबागा व 
बागायती के्षत्राला नसल्यान े ेतकऱयाींमध्ये असींतोग दनमाय  झाला ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल् यास, उक्त रादकर ी  ासनामाफय त चौक ी केली ेहे काय, 
(३) असल्यास, चौक ीअींती सशर मशत फळबागा व बागायती के्षत्राला शे ेबाबत  ासनाने 
को ती काययवाही केली वा करयात येत ेहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कार े काय ेहेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (२२-०३-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
      ासन दन यय दशनाींक ३१.१२.२०१५ अन्वये कोरजवाहू तसेच बहुवाप्रगयक फळप्रपके बागायती 
प्रपके याींच े३३ % पेक्षा जात नकुसान झाले ेहे अ ा प्रपकाींना मशत अनुजे्ञय ेहे. 
(२) रादश्न उगि् ावत नाही. 
(३) रादश्न उगि् ावत नाही. 
(४) रादश्न उगि् ावत नाही. 

___________ 
  

साक्री (जज.धुळे) तालु्यातील पेरेजपूर येथ ेअनतवषृ्ट्टीने  
नाल्याच्या पुरामुळे घराांचे झालेले नुिसान 

(४४)  ५२१२३ (०५-०३-२०१६).   श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री) :   सन्माननीय पुनवासन व मदत 
िाया मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साक्र  (लज.धळेु) तालुक्यातील पेरेजपूर येथे दशनाींक १७ सप् े्ंबर, २०१५ रोजी वा 
त्यासुमारास अदतवषृ्ी झाल्यामुळे नाल्याच्या पुरामळेु २५ ेदशवासी कु्ुींबाची घराची नासधुस 
झाली, घरे पजून गेली तसचे साक्र  तालकु्यातील सातरपाजा येथ ेअकमात ेग लागल्यामळेु 
शोन घरे पु यप े जळून गेली, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, ेपशग्रताींना अगियाप मशत करयात ेली नाही, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त ेपशग्रताींना त्वरीत मशत शेयासाठी  ासनाकजून को ती काययवाही 
करयात ेली वा येत ेहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कार े काय ेहेत ? 
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श्री. एिनाथराव खडसे (२२-०३-२०१६) :(१) होय. 
(२) व (३) ेपशग्रताींना दनकगानुसार मशत शेयात ेली ेहे. 
(४) रादश्न उगि् ावत नाही. 

___________ 
  

सुपेगाव (ता.शभवांडी) मौजे िरांजवड ेग्रामपांचायतीत वसाहतीमधील  
जशमनीचे हस्ताांतर व महसूल दजाा देणेबाबाबाबत 

(४५)  ५२३४७ (०५-०३-२०१६).   श्री.सांजय िेळिर (ठाणे) :   सन्माननीय पुनवासन व मदत 
िाया मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौज े करींजवज े (ता.कभवींजी) कोयना रादकल्पग्रथ नागवरकाींची पुनवयसन वसाहत गेली ४० 
वगायपासून अलतत्वात ेहे, हे खरे ेहे काय, 

(२) सशर वसाहत सुपेगाव ग्रामपींचायत हद्दीत असल्याने वसाहतीतील ग्रामथ वरतसर घरपट्टी 
भरत असनू वसाहतीमधील जकमनीच े हताींतर व महसूल शजाय शे ेबाबत सकचव, महसूल 
प्रवभाग याींचकेज ेरादकर  मींजुरीसाठी रादलींिबत ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत  ासनान ेचौक ी केली ेहे काय, 
(४) असल्यास, चौक ीअींती सुपेगाव ग्रामपींचायत वसाहतीमधील जकमनीचे हताींतर व महसूल 
शजाय शे ेबाबत  ासनाने को ती काययवाही केली वा करयात येत ेहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कार े काय ेहेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (२२-०३-२०१६) :(१) हे खरे ेहे. 
(२), (३) व (४) मौजे करींजवज े येथील कोयना वसाहतीची ेदशवासी खातेशाराची जमीन 
हताींतर  कर े व महसूली शजाय शे ेबाबत प्रवभागीय ेयुक्त, कोक  प्रवभाग याींनी महसूल 
प्रवभागाकज े दश. २२.१०.२०१३ च्या पत्रान्वये साशर केलेल्या रादतावावर, मौजे करींजवज े येथील 
सशरची जमीन ेदशवासी खातेशार व्यक्तीची असल्याने व परवानगीक वाय केलेले हताींतर  
दनयकमत करयाची अकधदनयमामध्ये तरतूश नसल्यान े जकमनीचे हताींतर  दनयकमत करता 
ये ार नसल्याच ेदश. १.२.२०१४ च्या  ासन पत्रान्वये प्रवभागीय ेयुक्त, कोक  प्रवभाग याींना 
कळप्रवयात ेलेले होते. तसेच तगिनींतर के्षत्रीय कायायलयाींकजून याबाबतच ेरादताव  ासनाकज े
रादलींिबत असल्याच ेेढळून येत नाही. तथाप्रप, सशर कोयना वसाहतीस महसूल शजाय शेयाच्या 
अनुगींगान ेइतर  क्यता पजताळून पाहयाबाबत लजल्हाकधकारी, ठा े याींना कळप्रवयात येत 
ेहे. 
(५) रादश्न उगि् ावत नाही. 

___________ 
 

िोल्हापूर येथील प्रादेशशि पररवहन ववभागात मोठ्या प्रमाणात  
गैरव्यवहार होत असल्याबाबाबाबत 

 

 (४६)  ५२३८६ (०५-०३-२०१६).   श्री.राजेश िीरसागर (िोल्हापूर उत्तर), श्री.सत्यजीत पाटील-
सरुडिर (शाहूवाडी) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) कोल्हापूर येथील रादाशेक क पवरवहन प्रवभागात मोठ्या रादमा ात गैरव्यवहार होत असल्याच े
नुकतेच माहे फेब्रुवारी, २०१६ मध्ये वा त्या सुमारास दनश यनास ेले ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, सशर प्रवभागात नवीन गाजी असो वा जुनी गाजी अनेक वाहनधारकाींना ेपल्या 
वाहनाच े रलज्े न सद य्कफके् (ेरसी बुक) अनेक मदहने कमळत नसल्याची तक्रारी रादाप्त 
झाल्या ेहेत, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रवभागातील गैरकारभाराची  ासनाने सखोल चौक ी केली ेहे काय, 
(४) असल्यास, चौक ीअींती यास जबाबशार अस ाऱया व्यक्तीींवर कारवाई करयाबाबत 
 ासनाने को ती काययवाही केली वा करयात येत ेहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कार े काय ेहेत ? 
  

श्री. हदवािर रावत े(२२-०३-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) रादाशेक क पवरवहन कायायलय, कोल्हापूर याींच्याकज े पूवय मुदर्द्त नोंश ी 
रादमा पत्राचा साठा उपलब्ध नसल्यामुळे नवीन तसेच जुन्या वाहनधारकाींना वाहनाींच े नोश ी 
रादमा पत्र कमळयासाठी उ ीर होत ेहे. तथाप्रप, पवरवहन ेयुक्त कायायलयाकजून पूवय मुदर्द्त 
नोंश ी रादमा पत्र पपाईकवरता दश. ९.३.२०१६ रोजी ई-दनप्रवशा रादकसध्श करयात ेली ेहे. 
(५) रादश्न उगि् ावत नाही. 

___________ 
  

तमगव्हाण (ता.चाळीसगाांव, जज.जळगाांव) येथील पत्र्याच्या शेडला आग लागून  
खत,े शेतीचे साहहत्य व िापूस याचे झालेले नुिसान 

(४७)  ५२४९३ (१०-०३-२०१६).   श्री.उवमशे पाटील (चाळीसगाव) :   सन्माननीय पनुवासन व 
मदत िाया मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) तमगव्हा  (ता.चाळीसगाींव, लज जळगाींव) येथील पत्र्याच्या  ेजला दशनाींक १० जानेवारी, 
२०१६ रोजी वा त्या सुमारास ेग लागून खत,े  ेतीचे सादहत्य व कापूस जळून समुारे एक 
लाख रुपयाच ेनुकसान झाले हे खरे ेहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त रादकर ी  ासनामाफय त पाह ी केली ेहे काय, 
(३) असल्यास, पाह ीअींती नुकसानग्रत  ेतकऱयाींस ेकथयक मशत शे ेबाबत  ासनाने को ती 
काययवाही केली वा करयात येत ेहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कार े काय ेहेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (०७-०४-२०१६) :(१) व (२) हे खरे नाही. तथाप्रप, तमगव्हा  
(ता.चाळीसगाींव, लज.जळगाींव) येथील श्री. बाळू त्र्यींबक पा्ील याींच्या क वारातील पत्र्याच ेपत 
असलेले झाप दश.९ फेब्रुवारी, २०१६ रोजी (दश.१० जानेवारी, २०१६ नव्हे) अकमात ेग लागून 
अींशाज े७ लक्वीं्ल कापूस, रासायदनक खताच्या २५ गोया, कपजलेत्ते व सींसार उपयोगी वत ू
जळून नष् झालेले ेहे. तसेच एक जसी गाय व वासरू जखमी झाले ेहेत. 
(३) सशर घ्ना नैसकगयक ेपत्ती अींतगयत मोजत नसल्याने  ासनाच्या रादचकलत दनयमानुसार 
मशत शेयात ेलेली नाही. 
(४) रादश्न उगि् ावत नाही. 

___________ 
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मा.जाांबाब मुखेड (जज.नाांदेड) येथील महाराष्ट्र ग्रामीण बाबिेँच्या शाखा व्यवस्थपिाांनी शतेिऱ याांची 
ववमा हप्तत्याची र्िम िां पनीिड ेभरलीच नसल्याबाबाबाबत 

  

(४८)  ५२५२१ (०५-०३-२०१६).   डॉ.तुर्ार राठोड (मुखेड) :   सन्माननीय िृर्ी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  मा.जाींब मखुेज (लज.नाींशेज) येथील महाराषर ग्रामी  बकेँच्या  ाखा व्यवथपकाींनी या 
प्रवभागातील माहे जुन-जुल,ै २०१४ मध्ये  ेतक-याींची प्रपक प्रवमा भरलेली रक्क्म, प्रपकप्रवमा 
कीं पनीकज े भरलीच नसून ही रक्कम माहे ऑग्, २०१५ मध्ये  ेतक-याींना परत केली असे 
दनश यनास ेले ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त रादकर ी  ासनाने चौक ी केली ेहे काय, 
(३) असल्यास, चौक ीअींती प्रपक प्रवमा नुकसान भरपाई पो्ी  तेक-याींना कमळ ारी नुकसान 
भरपाई बँकेच्या व्यवथापकाींच्या हलगजीप ा मुळे कमळाली नसल्या रादकर ी सींबींकधताींवर 
कारवाई करयाबाबत  ासनाने को ती काययवाही केली वा करयात येत ेहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कार े काय ेहेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (३१-०३-२०१६) :(१) व (२) हे खरे नाही. महाराषर ग्रामी  बँक  ाखा 
जाींब ता.मखुेज, लज.नाींशेज या बकेँच्या माध्यमातून २५८०  ेतकऱयाींनी रूपये ११.५० लाख प्रवमा 
हप्ता भरून राषरीय कृप्रग प्रवमा योजना खरीप हींगाम २०१४ मध्ये सहभाग घेतला होता व 
बँकेने प्रवमा हप्त्याची रक्कम प्रवदहत मुशतीत भारतीय कृप्रग प्रवमा कीं पनीकज ेवगय केलेली होती. 
नुकसान भरपाईस पात्र ठरलेल्या  ेतकऱयाींच्या बॅंक खात्यावर नुकसान भरपाईची रक्कम रूपये 
९५.३७ लाख जमा करयाबाबत सींबींकधत बँक  ाखमेाफय त काययवाही करयात ेलेली ेहे. 
(३) रादश्न उगि् ावत नाही. 
(४) रादश्न उगि् ावत नाही. 

___________ 
  

िोल् हापूर जजल् ्यातील हठबाबि शसांचन अनुदानापासून वांधचत राहहलेल्या  
शेति-याांना तात्िाळ अनुदान देण्याबाबाबाबत 

  

(४९)  ५२६४३ (०५-०३-२०१६).   श्री.उल्हास पाटील (शशरोळ) :   सन्माननीय िृर्ी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल् हापूर लजल् ्याचा सन २०१५-१६ वगायसाठी दठबक सींच अनुशानाच्या १० को्ी रुपयाींपकै  
७.५२ को्ी मींजूर झाले, हे खरे ेहे काय, 
(२) असल्यास, सशर मींजूर अनुशान प्रवतर ाींसाठी दशनाींक १५.१०.२०१५ ते १५.११.२०१५ इतका 
अल्प कालावधी असल्याने सशरच्या कालावधीत शसरा, दशवाळी ेण  वेगवेगळ्या थादनक 
वराय य सींथाींच्या दनवज ूक चा कालावधी होता, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास, यामुळे  ेतकऱयाींना वेळेत ७/१२, ८ अ चे उतारे कमळाले नाहीत त्यामळेु 
लजल््यातील दठबक कसींचन योजनेत सहभागी होऊ इलच्प ारे जवळपास ८० ्क्के  ेतकरी 
अनुशानापासून वींकचत रादहले ेहेत हे ही खरे ेहे काय, 
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(४) असल्यास, याबाबत  ासनान ेचौक ी केली ेहे काय, 
(५) असल्यास, चौक ीअींती कोल् हापूर लजल् ्यातील अनुशानापासून वींकचत रादहलेल्या 
 ेतकऱ याींना तात्काळ अनुशान शेयाबाबत  ासनाने को ती काययवाही केली वा करयात येत 
ेहे, 
(६) नसल्यास, प्रवलींबाची कार े काय ेहेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडस े (२२-०३-२०१६) :(१)  होय, कोल्हापूर लजल््यास सन २०१५-१६ मध्ये 
कें र्द् दहश्श्यापो्ी रु.५.५३ को्ी व त्यारादमा ात रायय दहश्यापो्ी रु.१.९८ को्ी असा एकू  
रु.७.५१ को्ी दनधी मींजूर करयात ेला होता. 
(२), (३), (४) व (५) योजनेची अींमलबजाव ी पारश यक व प्रवदहत कालावधीत पू य होयाच्या 
दृलष्ने सन २०१५-१६ या वगायत योजनेच्या अींमलबजाव ीच्या रादत्येक ्प्प्यावरील 
काययवाहीसाठी कालावधी दनलश्चत केलेला ेहे. त्यानुसार कृप्रग ेयुक्तालयान े योजनेच्या 
मागयश यक सूचना दनगयकमत केलेल्या दशनाींकापासून अजय साशर करयाचा कालावधी ३० 
दशवसाींचा दनलश्चत करयात ेला ेहे. सशर कालावधीत कोल्हापूर लजल््यातून १५२३ 
ऑनलाईन अजाांची नोंश झाली होती. त्यापैक  १२१३ अजय पात्र ठरलेत. सशर लाभार्थयाांपैक  
१०२३ लाभार्थयाांना रु.२.०५ को्ी एवढ्या दनधीचे वा्प कर ात ेले ेहे. उवयरीत लाभार्थयाांना 
अनुशान वा्पाची काययवाही सुरु ेहे. 
(६) रादश्न उगि् ावत नाही. 

___________ 
 

औिाफ मांडळाच्या िायाालयाांत सांगणि, झरेॉ्स, फॅ्स मशीवस  
इत्यादी साहहत्य खरेदीत झालेला गैरव्यवहार  

  

(५०)  ५३२५१ (१४-०३-२०१६).   अॅड.वारीस पठाण (भायखळा) :   सन्माननीय अल्पसांख्याांि 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राययातील ोकाफ मींजळाच्या ोरींगाबाश प्रवभागीय व इतर कायायलयाींत ेकथयक वगय 
२०११-१२ शरपयान सींग क, झरेॉक्स, फ्क्स म ीन्स इत्याशी सादहत्य खरेशीकवरता सुमारे ५० 
लाखाच्या अींशाजपत्रकास मींजूरी शेयाचा रादकार माहे नोव्हेंबर, २०१३ मध्ये वा त्याशरपयान 
दनश यनास ेला ेहे, हे खरे ेहे काय, 

(२) असल्यास, रादत्यक्षात सींग क, झरेॉक्स, फ्क्स म ीन्स खरेशी करयात ेली नाही मात्र 
५० लाख रुपयाींचा अपहार लेखापवरक्षामध्ये दनश यनास ेला ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असल्यास, या बाबत  ासनाने चौक ी केली ेहे काय, 
(४) असल्यास, चौक ीअींती शोगीताींवर कारवाई करयाबाबत  ासनाने को ती काययवाही केली 
वा करयात येत ेहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कार े काय ेहेत ? 
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श्री. एिनाथराव खडसे (०७-०४-२०१६) :(१) अ ींत: खरे ेहे. महाराषर रायय वक्फ मींजळाच्या 
बळक्ीकर ासाठी  ासनाने मींजूर केलेल्या सहाय्यक अनुशानातून २०११-१२ या ेकथयक वगायत 
रु.३.८६ को्ी इतके अनुशान वक्फ मींजळाला प्रवतवरत करयात ेले होते. सशर अनुशानातनू 
इतर सादहत्याबरोबर सींग क, झरेॉक्स, फ्क्स म ीन्स इत्याशी सादहत्य खरेशी कर े अपेक्षक्षत 
होते. 
(२) नाही. 
(३) व (४) वक्फ मींजळाकजून करयात ेलेल्या सींग क, फ्क्स म ीन इ. खरेशीमध्ये 
गैरव्यवहार झाल्याची मुख्य काययकारी अकधकारी, महाराषर रायय वक्फ मींजळ, ोरींगाबाश 
याींच्याकज ेदश.१०.२.२०१६ रोजी तक्रार रादाप्त झाली  होती. त्यास अनुसरुन वक्फ मींजळाने सशर 
रादकर ी चौक ी करयासाठी चार सशयाींचा समाव े असलेल्या सकमतीची दनयुक्ती केली 
होती. सशर सकमतीन े केलेल्या चौक ीत काही अदनयकमतता घजल्याचे दनषपन्न झाल्याचे  
वक्फ मींजळाने  ासनास कळप्रवले होत.े त्यास अनुसरुन सशर अदनयकमतताींस जबाबशार 
अस ाऱया अकधकारी/ कमयचाऱयाप्रवरुध्श सींबींकधत पोलीस ठायात FIR शाखल करयाप्रवगयी 
वक्फ मींजळाला सचूना शेयात ेल्या होत्या. त्यानसुार वक्फ मींजळाने सशर अदनयकमतेस 
जबाबशार अस ारे तत्कालीन मुख्य काययकारी अकधकारी श्री.एन.जी.पठा  तसेच वीय 
सहाय्यक श्री.इफ्तेखारऊल्ला बेग याींच्या प्रवरुध्श पाव ी पोलीस ठा े, ोरींगाबाश येथ ेFIR 
क्र.८३/२०१६ शाखल करयात ेला ेहे. 
(५) रादश्न उगि् ावत नाही. 

___________ 
  
  
ववधान भवन :   डॉ. अनांत िळसे 
मुांबाबई.   प्रधान सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 
_________________________ 
 ासक य मध्यवती मुर्द् ालय, मुींबई. 

  


