
महाराष्ट्र विधानपररषद 
तिसरे अधधिेशन, २०१६ 
--------------------------------------------- 

िाराांकिि प्रश्नोत्िराांची यादी 
  

मांगळिार, ददनाांि १९ जुलै, २०१६ / आषाढ २८, १९३८ ( शिे ) 
  
  
(१) महसूल, मदि ि पुनिवसन िायव मांत्री  

 

 याांचे प्रभारी विभाग 

(२) अल्पसांखयाांि वििास आणि औिाफ मांत्री 
(३) पररिहन मांत्री 
(४)  िृवष आणि फलोत्पादन मांत्री 
(५) ऊजाव, निीन ि निीिरिीय ऊजाव,  

राज्य उत्पादन शुल्ि मांत्री 
(६) पशुसांिधवन, दगु् धवििास ि मत् ् यवििास मांत्री 
(७)  भूिां प पनुिवसन मांत्री 

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

प्रश्नाांची एिूि सांखया - ५५ 
------------------------------------- 

  
पडघा (िा.भभिांडी, जज.ठािे) येथील विद्यिु प्रिल्पासाठी जभमनी सांपाददि 

िेलेल्या प्रिल्पग्र्िाांना नोिरीि सामािनू घेण्याबाबि  
  

(१) *  २१३०९   श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांि टिले, श्री.खिाजा बेग, श्री.किरि 
पािसिर :   सन्माननीय ऊजाव मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पडघा (ता.भिवींडी, जि.ठाणे) येथील ववद्यतु प्रकल्पासाठी िभमनी सींपादित 
झालेल्या प्रकल्पग्रसताींनी नोकरी भमळण्यासाठी माहे मे, २०१६ मध्ये वा त्यािरम्यान 
आींिोलन केले होते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, प्रकल्पग्रसताींना िाचक अ्ी व ननयम िाखवत नोकरीत सामावून 
घेण्यास कीं पनी व्यवसथापन ्ाळा्ाळ करीत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व तद्नुसार प्रकल्पग्रसताींना नोकरीत सामावून घेण्याबाबत शासनाने 
कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) शासनाच्या प्रचभलत ननयमानुसार व कीं पनीच्या प्रकल्पग्रसताींकरीता असलेल्या 
धोरणानुसार प्रकल्पग्रसताींना नोकरीत सामावनू घेण्याबाबतची काययवाही महापारेषण 
कीं पनीकडून करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश् न उद्भ ावत नाही.  

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

सांग्रामपूर (जज.बलुढािा) ि िेल्हारा (जज.अिोला) िालुक्यािील शिेिरी 
भसांचनाच्या लाभापासून िांधचि असल्याबाबि 

(२) *  २०५९१   श्री.अशोि उफव  भाई जगिाप, श्री.सांजय दत्ि, श्री.शरद रिवपसे, 
श्रीमिी हु्नबानू खभलफे, श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय िृवष मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सींग्रामपूर (जि.बुलढाणा) व तेल्हारा (जि.अकोला) तालुक्यातील लािधारक 
शेतकऱयाींसाठी ११९ कुपनभलकेवर रूपये ४ को्ी खचय होऊनही शतेकऱयाींना कोणताच 
लाि प्राप्त झाला नसून शेतकरी भसींचनाच्या लािापासून वींचचत रादहले असल्याचे 
माहे एवप्रल, २०१६ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले, तद्नुसार शेतकऱयाींना भसींचनाचा लाि भमळण्याबाबत शासनाने 
कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. पाांडुरांग फुां डिर : (१) नाही. 
(२) व (३) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 
 

----------------- 
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राज्यािील निीन जजल्हे ि िालुिे तनभमविीबाबि 

(३) *  १९५९५   श्री.अब्दलु्लाखान दरुाविी, श्री.सुतनल िटिरे, श्री.अमरभसांह पांडडि, 
डॉ.अपिूव दहरे :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि १४६१० ला ददनाांि २१ माचव, २०१६ रोजी 
ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि : सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यातील नवीन जिल्हे व तालुक्याींच्या ननभमयतीबाबत ननकष ननजश्चत 
करण्यासाठी सथापन करण्यात आलेल्या अप्पर मुख्य सचचव (महसूल) याींच्या 
अध्यक्षतेखालील सभमतीस दिनाींक ३१ मे, २०१६ पयतं मुितवाढ िेण्यात आली 
होती, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, अखेरची मुितवाढ सींपषु्ात आलेली असल्याने या सभमतीने आपला 
अहवाल शासनाकड ेसािर केलेला आहे काय, 
(३) असल्यास, नाभशक जिल््याचे वविािन करून मालेगाींव जिल्हा ननभमयतीबाबत 
तसेच, राज्यातील अन्य जिल्हे व तालुक्याींच्या ननभमयतीबाबत ननकष ननजश्चत 
करण्याबाबत वविागीय आयकु्त (कोकण) याींच्या अध्यक्षतेखाली गठीत सभमतीने 
सािर केलेल्या अहवालावर सवय वविागीय आयुक्ताींचे अभिप्राय शासनास प्राप्त झाले 
आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त अभिप्राय-भशफारशीींचे सवरुप काय आहे व तालुका वविािनाचे 
ननकष ननजश्चत करून नववन तालुका ननभमयतीबाबत शासनाने कोणती काययवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१), (२), (३) व (४) शासन ननणयय दिनाींक २४.०६.२०१४ 
अन्वये जिल्हा वविािनाबाबत ननकष ननजश्चत करण्याकरीता अप्पर मुख्य सचचव 
(महसूल) याींच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेल्या सभमतीस दिनाींक       
०७ िुलै, २०१६ च्या शासन ननणययान्वये अहवाल सािर करण्याकरीता           
दिनाींक ३१ िुलै, २०१६ पयतं मुितवाढ िेण्यात आली आहे. सिर सभमतीचा अहवाल 
प्राप्त झाल्यानींतर शासनसतरावर मींत्रीमींडळाच्या मान्यतेने ननजश्चत केल्या िाणाऱया 
ननकषानुसार नाभशक जिल््याचे तसेच अन्य जिल््याींचे वविािन / पनुरयचनेबाबत 
प्रकरणपरत्वे उचचत ननणयय घेण्याचे योजिले आहे. 
      तालुका वविािनाचे ननकष ननजश्चत करण्याबाबत वविागीय आयुक्त, कोकण 
याींच्या अध्यक्षतेखाली गठीत सभमतीचा अहवाल शासनास प्राप्त झाला असून सिर 
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अहवालावर सवय वविागीय आयुक्त याींचेकडून मागववण्यात आलेले अभिप्राय 
शासनास प्राप्त झाले आहेत. त्यानुसार तपासणी करुन तालुका वविािनाचे ननकष 
ननजश्चत करण्याकामी धोरणात्मक ननणयय घेण्याच्या दृष्ीने प्रसताव मींत्रीमींडळाच्या 
मान्यतेसाठी सािर करण्याचे सींकजल्पत आहे. 
(५)  प्रश् न उद्भ ावत नाही. 
 

----------------- 
राहूरी (जज.अहमदनगर) येथील महात्मा फुले िृवष विद्यापीठाि भशक्षि घेि 

असलेल्या विद्यार्थयाांचे शैक्षणिि शुल्ि माफ िरण्याबाबि 

(४) *  २१८९८   श्रीमिी विद्या चव्हाि, श्री.किरि पािसिर :   सन्माननीय 
िृवष मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राहूरी (जि.अहमिनगर) येथील महात्मा फुले कृवष ववद्यापीठात भशक्षण घेत 
असलेल्या ववद्यार्थयानंी िषुकाळाच्या पाश्वयिूमीवर पिवीचे भशक्षण घेणाऱया 
ववद्यार्थयांचे सींपूणय शैक्षणणक शुल्क माफ करावे तसेच अन्य मागण्याींबाबत राहुरी 
येथील कृवष ववद्यापीठासमोर दिनाींक ५ मे, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास आींिोलन 
केले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आींिोलनकत्याचं्या मागण्या कोणकोणत्या आहेत, सिर मागण्याींपैकी 
कोणकोणत्या मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत व उवयररत मागण्याींबाबत 
शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. पाांडुरांग फुां डिर : (१) श्री.युवराि पवार, तालुका अध्यक्ष राषरवािी ववद्याथी 
कााँगे्रस (राहुरी ता.) याींनी महात्मा फुले कृवष ववद्यापीठ प्रशासनास दि.२९/०४/२०१६ 
च्या पत्रान्वये राषरवािी कााँगे्रसच्या वतीने दि.३/०५/२०१६ रोिी मोचायचे आयोिन 
करत असल्याचे ननवेिन दिले होते. त्यानुसार दि.३/०५/२०१६ रोिी महात्मा फुले 
कृवष ववद्यापीठासमोर आींिोलन केले होते. 
(२) आींिोलनकत्यांच्या मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत. 
      कृवष पिवीकेसाठी असलेला लेखी व पॅ्रक््ीकल अभयासक्रमासाठी असलेला 
सवतींत्र उत्तीणय ननयम रद्द करणे, कृवष महाववद्यालयाच्या इ.बी.सी. सकॉलरभशप 
ववद्यार्थयांना अिा करावी, िषुकाळग्रसत िागातील ववद्याथाचें शैक्षणणक व वसतीगहृ 
शुल्क माफ करावे या मागण्या आहेत. 
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मागण्याींवर करण्यात आलेली काययवाही / वसतजुसथती- 
     महाराषर कृवष भशक्षण व सींशोधन पररषिेच्या ९० व्या बठैकीत महात्मा फुले 
कृवष ववद्यापीठ, राहुरी अींतगयत ननम्नसतर कृवष भशक्षणाींतगयतच्या कृवष भशक्षण 
अभयासक्रम ननयमावलीस मान्यता िेण्यात आलेली आहे. सिरच्या ननयमावलीनुसार 
३५ ्क्के गुणाींसह सवतींत्र उत्तीणय होण्याची अ् लागू आहे. त्यात बिल करण्यात 
आलेला नाही. 
     सन २०१५-२०१६ या आचथयक वषायत महात्मा फुले कृवष ववद्यापीठाला 
आचथयकदृष्या मागास ववद्यार्थयानंा शैक्षणणक शुल्काच्या ५० ्क्के प्रनतपतूीसाठी 
रु. १७,७९,७५,२१७/- ववतरीत करण्यात आली आहे. सन २०१६-१७ या आचथयक वषायत 
रु. ९.६० को्ी इतकी तरतिू उपलब्ध असून त्यापैकी रु ७.६८ को्ी ववतरीत 
करण्यात आले आहेत. 
      ५० ्क्के पेक्षा कमी आणेवारी असलेल्या गावातील ववद्यार्थयांचे परीक्षाशुल्क 
माफ करण्याचा ननणयय राज्य शासनाने घेतलेला आहे. 
(३) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
राज्याि शेििऱयाांना पुरविण्याि येिाऱया सौर िृवषपांप  

खरेदीि गैरव्यिहार झाल्याबाबि 
(५) *  १९५७७   प्रा.जोगेन्द्द्र ििाड,े श्री.हेमांि टिले, श्री.रामराि िडिुिे, श्री.किरि 
पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.आनांद ठािूर, श्री.खिाजा बेग, श्रीमिी विद्या चव्हाि, 
श्री.प्रिाश गजभभये, श्री.अतनल भोसले, अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.सांददप 
बाजोररया :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि १५२२४ ला ददनाांि १४ माचव, २०१६ रोजी 
ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि: सन्माननीय ऊजाव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) शासनाने गुिरात, आींध्रप्रिेशच्या तलुनेत प्रत्येकी एक ते िीड लाख रुपये 
अचधक िेऊन महागड्या िराने सौरपींप खरेिी केल्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये वा 
त्यािरम्यान ननिशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले, 
(३) असल्यास, महागड्या िराने शेकडो सौरपींप खरेिीमध्ये मोठ्या प्रमाणात 
गैरव्यवहार झाला असल्याने हा खरेिी व्यवहार रद्द करुन नव्याने ननवविा काढून 
अन्य कीं पनीला काम िेण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
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(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) होय, हे अींशत: खरे आहे. महाराषरामध्ये पारिशयक 
ननवविा प्रक्रक्रयेव्िारे कमीत कमी िर लावणाऱया पुरवठािाराकडून सौर कृवषपींप खरेिी 
केलेले आहेत. 
(२) गुिरात व महाराषर राज्यातील सौर कृवषपींप योिनेचा अभयास करुन अहवाल 
सािर करण्याच्या सूचना महाववतरण कीं पनीस िेण्यात आल्या होत्या.  सिर 
अहवालातील ननषकषायनसुार महाराषरात महाववतरण कीं पनीने काढलेल्या सौर कृवष 
पींपाच्या ननवविेमध्ये, का्ेकोर गुणवता व काययक्षमता तपासणी, िेयकाच्या 
रक्कमेसींििीय अ्ी म्हणिेच सौर कृवषपींप आसथावपत झाल्यानींतर ६०% रक्कम 
िेणे, १०% रर्ेन्शन रक्कम ठेवणे, उवयररत ३०% रक्कम समान हप्त्याींमध्ये        
५ वषायत िेणे, ररमो् मॉनन्रीींग यींत्रणा आणण सौर पॅनल वॉरीं्ीसाठी घेण्यात येणारी 
परफॉमयन्स बाँक गॅरें्ी ५ वषायसाठी कीं त्रा् रकमेच्या ५% रक्कम व पुढील ५ वषांसाठी 
२% रक्कमेची बाँक गाँरीं्ी असणे या गोष्ीींचा प्रामुख्याने अींतिायव असल्याने सौर 
कृवषपींपाची गुणवत्ता, काययक्षमता व कायायचा कालावधी यामध्ये वाढीची शाश्वती 
दिसून येते. गुिरात राज्यात सौर कृवष पींप कायायजन्वत होताच १००% रक्कम 
भमळण्याची तरतूि आहे.  त्यामुळे महाराषरातील सौर कृवषपींपाींच्या ननवविा िराींमध्ये 
व्याििराचा समावेश असल्याने सौर कृवषपींपाींचे िर गुिरात राज्याच्या तुलनेत 
िासत आहेत. 
(३) हे खरे नाही. महाववतरण कीं पनीने सींपूणय ननवविा प्रक्रक्रया पारिशयकपणे पूणय 
केली असून त्यामध्ये कोणताही गैरव्यवहार झालेला नाही.  सबब, अन्य कीं पनीला 
काम िेण्याववषयी काययवाही करण्याचा प्रश्न उद्भ ावत नाही. 
(४) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 
 
 
 
 

----------------- 
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भोसरी (िा.जज.पुिे) येथील महाराष्ट्र औद्योधगि वििास महामांडळाच्या 
िसाहिीिील भूखांड बेिायदेशीर खरेदी िेल्याबाबि 

(६) *  २०६०१   श्री.सांजय दत्ि, श्री.शरद रिवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमिी 
हु्नबानू खभलफे, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुतनल िटिरे, श्री.हेमांि टिले, श्री.अतनल 
भोसले, श्री.अमरभसांह पांडडि, श्री.जयिांिराि जाधि, अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.सांददप 
बाजोररया :   सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) महाराषर औद्योचगक ववकास महामींडळाच्या िोसरी (ता.जि.पुणे) येथील 
औद्योचगक वसाहतीतील ग्/सव्हे नीं.५२ अथवा तत्सम िुमापन क्रमाींकाचे िूखींड 
श्रीमती मींिाक्रकनी एकनाथराव खडसे व श्री.चगरीष चौधरी या इसमाींनी 
अनचधकृतररत्या खरेिी केल्याची बाब माहे एवप्रल व मे, २०१६ मध्ये वा त्यािरम्यान 
ननिशयनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सिर बेकायिेशीर खरेिी व्यवहाराची नोंि ननबींधक कायायलयातील 
अचधकाऱयाींनी बेकायिेशीरररत्या नोंिवनू घेतली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर प्रकरणी या कायायलयातील अचधकाऱयाींना ननलींबबत करुन या 
सींपूणय प्रकरणाची सीआयडी माफय त चौकशी करण्याची मागणी लोकप्रनतननधीींनी केली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सिर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व तद्नुसार गैरव्यवहार करणाऱयाववरूध्ि कारवाई करण्याबाबत 
शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

(उत्िर आले नाही.) 
----------------- 

 

निी मुांबई येथील प्र्िाविि आांिरराष्ट्रीय विमानिळाच्या क्षेत्राि  
बेिायदा खाििाम सुरू असल्याबाबि 

(७) *  २०३५८   श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांजय दत्ि, श्री.रामहरी 
रुपनिर :   सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नवी मुींबई येथील प्रसताववत आींतरराषरीय ववमानतळाच्या मुख्य क्षेत्रात मोठया 
प्रमाणात बेकायिा खाणकाम सुरु असल्याचे माहे एवप्रल, २०१६ मध्ये वा 
त्यािरम्यान ननिशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सिरील प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानुसार सिरील प्रकरणातील सींबींचधताींवर गुन्हे िाखल 
करुन त्याींच्यावर कारवाई करण्याबाबत कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) व (२) नवी मुींबई आींतरराषरीय ववमानतळासाठी सींपादित 
करण्यात आलेल्या िागेवर होत असलेल्या माती/मुरुमाच्या अवैध उत्खननाबाबत 
भसडको प्रशासनाकडून प्राप्त तक्रारीच्या अनुषींगाने भसडकोचे अभियींता, पनवेल 
तहभसल कायायलयातील अचधकारी व पोलीस याींच्यामाफय त सींयुक्तपणे कारवाई करुन, 
सींबींचधताींववरुध्ि दिनाींक २६ एवप्रल, २०१६ रोिी गुन्हा िाखल करण्यात आला आहे. 
तसेच ६ डींपर व १ पोकलेन मशीन िप्त करण्यात आले आहेत. 
(३) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
उद्गीर (जज.लािूर) िालुक्यािील बाग-ए-दह्साम (रािी महल) या ऐतिहाभसि 

िा्िुच्या नािे असलेल्या जमीन प्रिरिाि गैरव्यिहार झाल्याबाबि 

(८) *  २२१७९   श्री.विक्रम िाळे :   सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) उद्गीर (जि.लातूर) तालुक्यात बाींधण्यात आलेल्या बाग-ए-दहससाम (राणी महल) 
या ऐनतहाभसक वासतुच्या नावे असलेल्या ६० एकर १८ गुींठे िमीन प्रकरणात 
गैरव्यवहार झाल्याचे माहे िनू, २०१६ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशयनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व तद्नुसार िमीन प्रकरणी गैरव्यवहार कारणाऱयावर कारवाई 
करण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) असे ननिशयनास आले नाही. 
(२) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 
(३) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
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भशिाजीनगर (िा.साक्री, जज.धुळे) येथे सौर ऊजाव प्रिल्पाच्या वि्िारीिरिाबाबि 

(९) *  २१६७६   श्री.चांद्रिाांि रघिुांशी :   सन्माननीय ऊजाव मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) भशवािीनगर (ता.साक्री, जि.धुळे) येथे नव्याने ५० मेगावॅ्  सौर ऊिाय प्रकल्पाचा 
ववसतारीकरणाच्या कामाला मींिूरी िेण्याचे आश्वासन मा.ऊिाय मींत्री याींनी माहे 
सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्यािरम्यान दिले होते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व तद्नुसार सौरऊिाय प्रकल्पाच्या ववसताराबाबत शासनाने कोणती 
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) होय. हे अींशत: खरे आहे. २५ मे.व.ॅ क्षमतेच्या 
प्रकल्पाची ननवविा प्रक्रक्रया सुरु आहे. 
(२) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 
(३) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
महाराष्ट्र राज्य बबयािे महामांडळाने (महाबीज) याांनी बबयािाांच्या  

किां मिीमध्ये िाढ िेल्याबाबि 

(१०) *  २०६८०   श्रीमिी हु्नबानू खभलफे, श्री.सांजय दत्ि, श्री.सुतनल िटिरे, 
श्री.किरि पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमांि टिले, श्री.आनांद ठािूर, श्री.सतिश 
चव्हाि :   सन्माननीय िृवष मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात िषुकाळी पररजसथतीत महाराषर राज्य बबयाणे महामींडळाने (महाबीि) 
तूर, मूग, उडीि, सोयाबीन या कडधान्याींसह ज्वारी आणण बािरीच्या बबयाणाींमध्ये 
प्रचींड प्रमाणात वाढ केल्याने शेतकरी हवालदिल झाले असल्याचे माहे मे, २०१६ 
मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व तद्नुसार बबयाणाींच्या क्रकीं मती कमी करण्याच्या दृष्ीने शासनाने 
कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. पाांडुरांग फुां डिर : (१) मागील तीन वषायमध्ये िषुकाळामुळे बबयाण्याींचे उत्पािन 
कमी झाले होते. त्यामुळे कडधान्याींसह ज्वारी व बािरीच्या बबयाण्याींच्या 
क्रकीं मतीमध्ये वाढ झाल्यामुळे महाबीिने काही बबयाण्याींच्या ववक्री िरामध्ये काही 
प्रमाणात वाढ केली होती. 
(२) महाबीिने बबयाणे िरात केलेल्या वाढीवर सथचगती िेण्याचा ननणयय घेण्यात 
आला आहे व शतेकऱयाींना दिलासा िेण्याकरीता सन २०१६ मध्ये खरीप हींगामासाठी 
सुधारीत िरात उपलब्ध करुन िेण्यात आलेल्या/येणाऱया मूग, तूर व उडीि वपकाींचे 
बबयाणे शतेकऱयाींना सन २०१५ या वषी असणाऱया िरात उपलब्ध करुन िेण्याचा 
ननणयय घेण्यात आला आहे. 
(३) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 
 

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

रत्नाधगरी िृवष िायावलयामाफव ि तनयमबाह्यररत्या शेिीपांप  
खरेदीिरुन गैरव्यिहार िेल्याबाबि 

 

(११) *  २१७२९   श्री.धनांजय मुांड,े अॅड.तनरांजन डािखरे, श्री.हेमांि टिले, 
श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.किरि पािसिर :   सन्माननीय िृवष मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रत्नाचगरी कृवष कायायलयामाफय त ननयमबा्यररत्या शेतीपींप खरेिी करण्यात 
आल्याच्या तक्रारी सन २०१५ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशयनास आल्या आहेत, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, २ अश्वशक्ती पींपाची आवश्यकता असताींना पाच अश्वशक्तीचे पींप 
काळया यािीतील कीं पनीकडून खरेिी करुन लाखो रुपयाींचा गैरव्यवहार करण्यात 
आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व तद्नुसार ननयमबा्यररत्या शेतीपींप खरेिी करून गैरव्यवहार 
कारणाऱयावर कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. पाांडुरांग फुां डिर : (१) हे खरे नाही. 
(२) शेतकऱयाींच्या मागणीनुसार २ अश्वशक्ती ते ५ अश्वशक्ती क्षमतेच्या पींपाींचा 
पुरवठा करण्यात आला असून, सिर पींपाींची खरेिी काळ्या यािीतील कीं पन्याींकडून 
करण्यात आलेली नाही. 
(३) व (४) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
राज्याि िोळशािर आधारीि िीज प्रिल्पामध्ये  
पाण्याचा बेसुमार उपसा होि असल्याबाबि 

(१२) *  २१००३   श्री.हेमांि टिले, श्री.किरि पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.खिाजा 
बेग, श्री.आनांद ठािूर, श्री.रामराि िडिुिे, अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.सुतनल िटिरे, 
श्री.अतनल भोसले, श्री.प्रिाश गजभभये :   सन्माननीय ऊजाव मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात कोळशावर आधाररत सुरु असलेल्या वीि प्रकल्पामधनू िरवषी 
िवळपास सव्वा को्ी िनतेचे वपण्याचे पाणी वापरले िाते अशी मादहती ग्रीनपीस 
इीं्रनॅशनल या सींसथेने माहे एवप्रल, २०१६ मध्ये वा त्यािरम्यान प्रभसध्ि केलेल्या 
अहवालात दिली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील कोळशावर आधाररत वीि प्रकल्पाींमध्ये पाण्याचा बेसुमार 
उपसा होत असल्यामुळे िषुकाळग्रसत िागाला पाणी ी्ंचाईला सामोरे िावे लागत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 

आले व तद्नुसार शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१)   सिर सींसथेने िागनतक अहवाल प्रभसध्ि केल्याचे 
दिसून येते. 
(२) हे खरे नाही 
(३) व (४) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 
 

----------------- 
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महाराष्ट्र राज्य मागव पररिहन महामांडळाची बस सिलिीची  
रक्िम शासनािड ेप्रलांबबि असल्याबाबि 

 

(१३) *  १९६८८   अॅड.अतनल परब, श्री.जगन्द्नाथ भशांदे :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि 
१७२३७ ला ददनाांि २१ माचव, २०१६ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या 
सांदभावि:    सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) एस्ी महामींडळातफे ववववध घ्काींना िेण्यात येणाऱ या सवलतीपो्ी          
सन २०१४-१५ आणण २०१५-१६ मध्ये शासनाकडील प्रलींबबत थकबाकी रूपये २,८०० 
को्ी आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाच्या पररवहन वविागाने या सवलती ववषयी ननणयय घेण्यासाठी 
माहे मे, २०१६ मध्ये वा त्यािरम्यान सभमती गठीत केली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सिर सभमतीचा अहवाल शासनास प्राप्त झाला आहे काय, सिर 
अहवालात कोणत्या भशफारशी केल्या आहेत व त्यावर शासनाने कोणता ननणयय 
घेतला आहे, 
(४) असल्यास, उपरोक्त सभमतीचा अहवाल अद्याप प्राप्त झाला नसल्यास, 
ववलींबाची कारणे काय आहेत व याबाबतची सद्यःजसथती काय आहे ? 
  
श्री. ददिािर राििे : (१) सवलत मुल्यापो्ी राज्य शासनाकडून महामींडळास सन 
२०१४-१५ चे रु.१२१७.२५ को्ी व सन २०१५-२०१६ साठी रुपये१३५१.४५ को्ी असे 
एकूण रू. २५६८.७० को्ी येणे प्रलींबबत असून त्यापकैी सन २०१५-१६ मध्ये 
रू.१२१३.८२ को्ी सवलत मूल्य राज्य पररवहन महामींडळाला उपलब्ध करून दिले 
आहेत. 
(२) होय. 
(३) सिर सभमतीचा अहवाल शासनास अद्याप प्राप्त झालेला नाही. 
(४) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 
 

----------------- 
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बीड जजल्ह्यािील ३३/११ िे.व्ही. उपिें द्र पूिव क्षमिेने  
िायावजन्द्िि होि नसल्याबाबि 

(१४) *  २२४५१   श्री.अमरभसांह पांडडि, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाविी, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.नरेंद्र पाटील : सन्माननीय ऊजाव मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) बीड जिल््यातील ३३/११ के.व्ही. उपकें द्र पूणय क्षमतेने कायायजन्वत होत 
नसल्याबाबतची तक्रार लोकप्रनतननधीींनी अधीक्षक अभियींता, बीड याींच्याकड ेदिनाींक 
२४ मे, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गेवराई तालुक्यातील भमरगावसह जिल््यातील अनेक दठकाणची 
३३/११ के.व्ही. उपकें द्र बींि असून सिर उपकें द्राच्या िरुूसतीची कामे बोगस असल्याचे 
ननिशयनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व तद्नुसार उपकें द्राच्या िरुूसतीची बोगस कामे करून गैरव्यवहार 
करणाऱयाींवर शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) हे अींशत: खरे आहे. 
     गेवराई तालुक्यातील भमरगाींव उपकें द्र दिनाींक १५.५.२०१६ ते ६.७.२०१६ या 
कालावधीत बींि होते. उपरोक्त कालावधीत भमरगाींव उपकें द्रावरील िार ३३/११ केव्ही 
तळवाडा उपकें द्रावर िोडण्यात आला होता. बीड जिल्हयातील इतर कुठलेही ३३/११ 
केव्ही उपकें द्र बींि जसथतीत नाही. 
     बीड जिल्हयातील ३३/११ केव्ही उपकें द्र ज्या कारणामुळे बींि आहे त्याची 
पाहणी करून सींबींचधत ठेकेिारास आढळून आलेल्या त्रु् ीची पतूयता करण्याबाबत 
कळववण्यात येऊन उपकें द्राच्या िरुूसतीची कामे हमी कालावधीमध्ये असल्याने 
सींबींचधत ठेकेिाराकडूनच सिर कामे पूणय करून घेण्यात आली आहेत. त्यामुळे 
गैरव्यवहाराचा प्रश् न उद्भ ावत नाही. 
(४) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 
 

----------------- 
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मुांबईसह ठािे ि निी मुांबई या पररसराि परप्राांिीय मासे  
विके्रत्याांिडून भेसळयुक्ि मासे विक्री होि असल्याबाबि 

(१५) *  १९७९६   श्री.विजय उफव  भाई धगरिर :   सन्माननीय अन्द्न ि औषध 
प्रशासन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईसह ठाणे व नवी मुींबई या पररसरात परप्राींतीय मासे ववके्रत्याींकडून 
िेसळयकु्त मासे ववक्री होत असल्याची बाब ननिशयनास आली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, मासळी तािी दिसण्यासाठी काही ववके्रते ववभशष् रींग लावत असून 
अशा प्रकारच्या िेसळयुक्त मासेववक्रीमुळे अनेक नागररकाींचे आरोग्य धोक्यात 
आल्याचे ननिशयनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व तद्नसुार शासनाने िेसळयकु्त मासेववक्री करणाऱया 
ववके्रत्याींवर कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

(उत्िर आले नाही.) 
----------------- 

औरांगाबाद जजल्ह्याि अिैधररत्या ब्रास मुरूमाची चोरी िरून  
शासनाचा महसूल बुडविल्याबाबि 

(१६) *  २०५३६   श्री.सुभाष झाांबड, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय 
दत्ि :   सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाि जिल््यातील वाळूिच्या रामराई रसत्यावरील गायरान िभमनीतनू 
शेकडो ब्रास मुरूमाची चोरी केली िात असून शासनाचा हिारो रूपयाींचा महसूल 
बुडववला िात असल्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशयनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व तद्नुसार अवैधपणे मुरूमाची चोरी करून शासनाच्या महसूलाची 
लू् करणाऱयाींवर कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) असे ननिशयनास आले नाही. 
(२) व (३) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
यििमाळ जजल्ह्यािील बेंबळा प्रिल्पग्र्िाांचे पुनिवसन िरण्याबाबि 

(१७) *  २१९३१   श्री.खिाजा बेग, श्री.अतनल भोसले, श्री.प्रिाश गजभभये, श्री.आनांद 
ठािूर :   सन्माननीय मदि ि पुनिवसन िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) यवतमाळ जिल््यातील बेंबळा प्रकल्पाचे काम होवनू २० वषायचा कालावधी 
होऊनही प्रकल्पग्रसताींचे पुनवयसन झाले नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकल्पातील “प्रकल्पग्रसत सुभशक्षक्षत बेरोिगाराींची” वयोमयायिा 
कालावधी सींपत आली असून अद्यापपयतं त्याींना नोकऱया िेण्यात आल्या नाही, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व तद्नुसार प्रकल्पग्रसताींचे पनुवयसन करण्याबाबत शासनाने कोणती 
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) हे खरे नाही. 
      महाराषर प्रकल्पबाचधत व्यक्तीचे पुनवयसन अचधननयम १९९९ अींतगयत िेय 
असलेल्या सवय प्रकारच्या सुववधा प्रकल्पग्रसताींना पुरववण्यात आलेल्या आहेत. 
(२) सामान्य प्रशासन वविाग शासन ननणयय क्र.न्यायप्र-१००९/प्र.क्र.२०२/०९/१६-अ, 
दिनाींक २७ ऑक््ोबर, २००९ अन्वये प्रकल्पग्रसताींकरीता राखीव असलेल्या िागे 
करीता सपधाय परीक्षेमध्ये िाग घेऊन ननयुक्ती िेण्याबाबतचे आिेश असल्यामुळे 
त्यानुसार काययवाही करण्यात येते. 
(३) व (४) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 
 

----------------- 
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मुांबईिील िक्फ मालिीच्या जभमनीांची बेिायदेभशर विक्री िेल्याबाबि 

(१८) *  १९५३७   श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.सुतनल िटिरे, श्री.हेमांि टिले, श्री.किरि 
पािसिर, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सांददप बाजोररया, श्री.अतनल भोसले, श्री.अमरभसांह 
पांडडि, श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.विक्रम िाळे, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.अतनल सोले, 
श्री.नागो गािार, श्री.खिाजा बेग, डॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱहे, श्री.विजय उफव  भाई 
धगरिर :   सन्माननीय अल्पसांखयाांि वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) वक्फ बोडायसींबींधी नेमलेल्या न्या.शेख सभमतीच्या अहवालावर उपाययोिना 
करण्याकररता मा.अल्पसींख्याक ववकास मींत्रयाींनी बोलववलेल्या बैठकीमध्ये 
मा.सवोच्च न्यायालयाच्या ननणययाचा अवलींब न करता मुींबईतील वक्फच्या 
मालकीच्या ७० िभमनी धमायिाय आयुक्ताींनी ववक्रीस परसपर मान्यता दिल्याचे 
माहे मे, २०१६ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यापैकी काही िभमनी म्हाडा, महानगरपाभलका तर काही िभमनी 
खािगी व्यक्ती वा सींसथाींना हसताींतरीत करण्यात आल्या तर ववकासकाींनी त्यावर 
पुनववयकासाचे सािर केलेले प्रसताव महानगरपाभलका व शासनाने मींिूर केल्याची 
बाब या बैठकीत ननिशयनास आली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मुींबईच्या धमायिाय आयकु्ताींनी वक्फ बोडायच्या मालकीच्या मुींबईतील 
९ िागा रूपये १०७ को्ी ५५ लाख एवढ्या नाममात्र िरात ववकल्याची बाब 
ननिशयनास येऊनही व मा.सवोच्च न्यायालयाच्या आिेशाचे उल्लींघन करणाऱया 
धमायिाय आयुक्ताींववरोधात शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) असल्यास, मुींबईतील ९ िागा कोणकोणत्या व्यक्ती, सींसथा वा ववकासक याींना 
कधी व क्रकती क्रकीं मतीत ववकण्यात आल्या आहेत तसेच याबाबतचा सवय तपास पूणय 
झाला आहे काय, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद िािड े : (१) अींशत: खरे आहे. वक्फ मींडळाशी सींबींचधत प्रकरणाींचा 
आढावा घेण्यासाठी तत्कालीन मा.मींत्री, अल्पसींख्याींक ववकास याींनी दिनाींक        
११ मे, २०१६ रोिी बठैक घेतली होती. सिर बैठकीच्या वेळी, काही वक्फ मालमत्ता 
ववषयक प्रकरणाींमध्ये धमायिाय आयुक्ताींनी वक्फ मालमत्तेच्या ववक्रीस परवानगी 
दिली असल्याची बाब ननिशयनास आली. 
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(२) अींशत: खरे आहे. बहृन्मुींबई महानगरपाभलकेकडून मुींबईतील वक्फ मालमत्ताींच्या 
ववकास/पनुववयकासासाठी वक्फ मींडळाकडून “ना हरकत प्रमाणपत्र” न घेताच 
परवानगी घेण्यात येत असल्याची बाब उपरोक्त बैठकीत ननिशयनास आली आहे. 
(३) अींशत: खरे आहे. वक्फ बोडायच्या मालकीच्या मुींबईतील ९ िागा रु.१०७ को्ी 
५५ लाख एवढया िरात ववकल्या ववषयीची कोणतीही बाब सिर बैठकीत ननिशयनास 
आलेली नाही. तथावप, मा. सवोच्च न्यायालयाने ववशेष अनुमती ३९२८८-
३१२९०/२०११ प्रकरणी दिनाींक ११ मे, २०१२ रोिी दिलेल्या ननणययान्वये धमायिाय 
आयुक्त वा वक्फ मालमत्ताच्या व्यवसथापनाशी सींबींचधत कोणत्याही अचधकाऱयाने 
वक्फ मालमत्तेववषयी िानयत्व ननमायण करून, क्रकीं वा वक्फ मालमत्तेचे 
अन्यसींक्रामण करू नये, असे आिेभशत केले आहे. मा.सवोच्च न्यायालयाने 
सपष्पणे प्रनतबींध केल्यानींतरही धमायिाय आयुक्ताींकडून वक्फ मालमत्तेच्या ववक्रीस 
परवानगी िेणे सुरू आहे क्रकीं वा कसे, याबाबीची तपासणी करून, आवश्यक ती पढुील 
काययवाही करण्याबाबत वक्फ मींडळाला सुचना िेण्यात आलेल्या आहेत. 
(४) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 
(५) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 
 

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

बुलढािा जजल्ह्यािील शेििऱयाांना पीि विमा योजनेचा लाभ भमळण्याबाबि 
 

 (१९) * २०३२२ श्री.माणििराि ठािरे, श्री.सांजय दत्ि, श्री.शरद रिवपसे : सन्माननीय 
िृवष मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) खामगाव (जि.बुलढाणा) तालुक्यातील ३८ हिार शेतकऱयाींनी आणण इतर 
तालुक्यातील सव्वाचार लाख शेतकऱयाींनी पीक ववमा काढला असून या ववमापो्ी 
लाखो रुपयाींचा िरणा शतेकऱयाींनी केला असताींना राषरीय कृवष ववमा योिनेंतगयत 
खरीप पीक, २०१५ च्या नुकसान िरपाईची रक्कम शतेकऱयाींना भमळाली नसल्याचे 
माहे एवप्रल, २०१६ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व तद्नुसार शेतकऱयाींना पीक ववमा योिनेचा लाि भमळवनू 
िेण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.पाांडुरांग फुां डिर : (१) व (२) राषरीय कृवष ववमा योिना खरीप 2015 मध्ये 
बुलढाणा जिल््यातील सहिागी शेतकरी व त्याना भमळालेल्या नुकसान िरपाईचा 
तपशील खालीलप्रमाणे आहे :- 
 

 

 सहिागी 
शेतकरी सींख्या 

(लाख) 

नुकसान 
िरपाईकरीता पात्र 
ठरलेले शतेकरी 

(लाख) 

नुकसान िरपाई 
रक्कम (को्ी) 

रुपये 

बुलढाणा 
जिल्हा 

३.६३ २.७७ १८४.३३ 

खामगाव  ०३२ ०.२१ २०.५१ 
 

     वरीलप्रमाणे नकुसान िरपाईची रक्कम िारतीय कृवष ववमा कीं पनीमाफय त 
पात्र शेतकऱयाींच्या बाँक खात्यावर िमा करण्यासाठी सींबींचधत बाँकाकड ेवगय करण्यात 
आली असून सींबींधीत बाँकामाफय त शेतकऱयाींच्या बाँक खात्यावर िमा करण्याची 
काययवाही सुरु आहे. तसेच राषरीय कृवष ववमा योिनेअींतगयत नुकसान िरपाईची 
रक्कम शेतकऱयाींच्या बाँक खात्यावर तात्काळ िमा करणेबाबत जिल््यातील सवय 
बाँकाना सूचना िेणेबाबत सवय जिल्हाचधकारी याींना कळववण्यात आले आहे. 
(३) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
मांगळिेढा (जज.सोलापूर) िालुक्यािील िीज वििरि िां पनीने शाळाांना 

 व्यािसातयि दर आिारुन िीज बील िसूली िेल्याबाबि 
(२०) *  १९५३८   श्री.प्रशाांि उफव  शैलेंद्र पररचारि :   सन्माननीय ऊजाव मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मींगळवेढा (जि.सोलापूर) तालुक्यातील वीि ववतरण कीं पनीने शाळाींना 
व्यावसानयक िर लावनू वीि बील वसूली केल्याचे दिनाींक २९ मे, २०१६ रोिी वा 
त्यासुमारास ननिशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मींगळवेढा तालुक्यातील शाळाींचे मी्रही वीि कीं पनीने काढून 
घेतल्यामुळे शाळा अींधारात सुरू आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त शाळाींना व्यावसानयक िर न आकारता तात्काळ ननवासी 
िर आकारण्याबाबत व सिर शाळाींचे मी्र त्वररत बसववण्याबाबत शासनाने कोणती 
काययवाही केली व करण्यात येत आहे, 
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(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१), (२) व (३) अींशत: खरे आहे. 
     मींगळवेढा (जि.सोलापूर) तालुक्यामध्ये २५९ शाळाींना वीि िोडण्या िेण्यात 
आल्या होत्या. सद्यजसथतीत १२४ शाळाींचा ववद्यतु पुरवठा सुरु असून, १३५ शाळाींचा 
ववद्युत पुरवठा थकबाकीपो्ी कायमसवरुपी खींडीत करण्यात आला आहे. तसचे   
२६ शाळाींना व्यावसानयक िराने वीि िर आकारणी होत असल्याचे आढळले. सिर 
२६ शाळाींची वगयवारी व्यावसानयक िराऐविी सावयिननक सेवा िरानुसार बिलण्यात 
आलेली आहे. 
(४) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
फजीिाडा िक्फ बोडावच्या मालिीची बेिायदेभशरपिे वििलेली 

जमीन िक्फ बोडावच्या िाब्याि देण्याबाबि 
(२१) *  २१२९८   श्री.सांददप बाजोररया, श्री.अतनल भोसले, श्री.विक्रम िाळे, श्री.नरेंद्र 
पाटील, श्री.हेमांि टिले, श्री.सुतनल िटिरे, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.अतनल सोले, 
श्री.नागो गािार, श्री.किरि पािसिर, श्री.खिाजा बेग :   सन्माननीय अल्पसांखयाांि 
वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य अल्पसींख्याक आयोगाचे अध्यक्ष मोहम्मि हुसेन खान याींनी 
मा.अल्पसींख्याींक ववकास मींत्री याींचेकड ेिालन्यातील फिीवाडा वक्फ बोडायचे सिसय 
सय्यि अहमि याींनी फिीवाडा वक्फ बोडायच्या मालकीची १८ एकर िमीन 
बेकायिेशीरपणे ववकल्याची तक्रार केल्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये वा त्यािरम्यान 
ननिशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्य अल्पसींख्याींक आयोगाचे अध्यक्ष याींनी केलेल्या तक्रारीनुसार 
फिीवाडा वक्फ बोडायचे सिसय सय्यि अहमि याींचेववरोधात चौकशी करून 
बेकायिेशीर ववकलेली िमीन फिीवाडा वक्फ बोडायच्या ताब्यात िेण्याबाबत शासनाने 
कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद िािड े: (१) नाही. 
(२) व (३) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 
 

----------------- 
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भभिांडीिील िहभसल क्षेत्र पडघा अांिगवि भादाने ग्रामपांचायि क्षेत्रामधील शासिीय 
जभमनीमधील रेिीचे अिैधररत्या उत्खनन होि असल्याबाबि 

(२२) *  २१३५१   श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.अतनल सोले, श्री.नागो गािार, श्री.सांददप 
बाजोररया, श्री.अतनल भोसले, श्री.विक्रम िाळे, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमांि टिले, 
श्री.सुतनल िटिरे, श्री.खिाजा बेग, श्री.किरि पािसिर : सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) भिवींडीतील तहभसल क्षेत्र पडघा अींतगयत िािाने ग्रामपींचायत क्षेत्रामध्ये सव्हे 
नीं. ९५ या शासकीय िभमनी मधील रेतीचे िेसीबी मभशनच्या सहाय्याने बेकायिेशीर 
उत्खनन करुन, िूमाक्रफयाींकडून त्याची ववक्री होत असल्याबद्दल पडघा, िािाने 
येथील शेकडो नागररकाींनी सथाननक तहभसल अचधकाऱयाींकड ेतसेच तलाठी, प्राींत, 
जिल्हाचधकारी याींच्याकड े लेखी तक्रारी करुन या िूमाक्रफया ववरोधात कारवाई 
करण्याची मागणी माहे िून, २०१६ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशयनास आली, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व तद्नुसार अवैधपणे शासकीय िभमनीवरील रेतीची ववक्री करणाऱया 
िूमाक्रफयाीं ववरोधात कारवाई करण्याबाबत तसेच िूमाक्रफयाींशी सींगनमत करून 
त्याींना पाठीशी घालणाऱयाींवर शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) व (२) अशा प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्याचे ननिशयनास 
आले नाही. मात्र, सींबींचधत तलाठी याींनी मौिे िािाने, ता.भिींवडी येथील सवे नींबर 
९५ या शासकीय िभमनीस िे् िेऊन पाहणी केली असता, सिर िभमनीवर         
५ तलाव खोिल्याचे ननिशयनास आले. त्यामधून रेती ननघालेली नसल्याने रेतीची 
ववक्री करण्याचा प्रश्न उद्भ ावत नाही. सिर िभमन गुरचरण असून, ग्रामपींचायतीकड े
वगय केली आहे. त्यामुळे सिर िभमनीची िेखिाल करण्याची िबाबिारी 
ग्रामपींचायतीची असल्याने तहभसलिार भिवींडी याींनी ग् ववकास अचधकारी, पींचायत 
सभमती भिवींडी याींना सिर प्रकरणी सींबींचधताींववरुध्ि गुन्हा िाखल करण्याबाबत 
ग्रामपींचायत िािाने याींना ननिेश िेण्याचे कळववले आहे. 
(३) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 
 

----------------- 
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मुखेड (जज.नाांदेड) िालूक्यािील गािाांना दषु्ट्िाळ तनधीचे िाटप िरण्याबाबि 
 

(२३) *  १९८५२   श्री.अमरनाथ राजूरिर :   सन्माननीय मदि ि पनुिवसन िायव 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुखेड (जि.नाींिेड) तालुक्यातील ६२ गावात िषुकाळ ननधीचे वा्प झाले असून 
उवयररत ७३ गावाींना िषुकाळ ननधीचे वा्प झाले नसल्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये वा 
त्यािरम्यान ननिशयनास आले, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व तद्नुसार िषुकाळ ननधीचे वा्प करण्याबाबत शासनाने कोणती 
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     नाींिेड जिल््याला खरीप पीक अनुिान २०१५ कररता मुखेड तालुक्यातील    
७४ गावाींना ननधी ववतरीत करण्यात आला आहे. उवयररत ६१ गावाींना शासनसतरावर 
ननधी ववतरीत करण्यात आला आहे. 
(२) व (३) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
राज्यािील िृवषपांपाच्या िीज जोडिी पासून िांधचि  
असलेल्या शिेिऱयाांना िीज जोडिी देण्याबाबि 

(२४) *  १९३३१   श्री.जयिांिराि जाधि, श्रीमिी हु्नबान ूखभलफे, श्री.सांजय दत्ि, 
श्री.अतनल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.भमिेश भाांगडडया, श्री.नागो गािार, 
श्री.सतिश चव्हाि, श्री.अमरभसांह पांडडि, श्री.विक्रम िाळे :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि 
१६४६१ ला ददनाांि ४ एवप्रल, २०१६ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या 
सांदभावि:    सन्माननीय ऊजाव मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यात शतेकऱयाींनी वीि िोडणी भमळववण्यासाठी अिय व अनामत रक्कम 
िरूनही २ लाख १० हिार ८४५ शेतकरी वीि िोडणीपासून वींचचत आहेत, हे खरे 
आहे काय, 

(२) असल्यास, ववििायतील ६३ हिार शेतकरी तर येवला व ननफाड (जि.नाभशक) 
तालुक्यातील ४००० शेतकरी वीि िोडणीपासून वींचचत असल्याचे दिनाींक           
१३ मे, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास ननिशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व तद्नुसार कृवषपींपाच्या वीििोडणी पासून वींचचत असलेल्या 
शेतकऱयाींना वीििोडणी िेण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) होय, हे अींशत: खरे आहे. 
  राज्यात मे-२०१६ अखेर १,७३,९९१ कृवषपींप वीििोडणी पैसे िरुन प्रलींबबत आहेत.   
(२) होय, हे अींशत: खरे आहे. 
    सन २०१५-१६ मध्ये ववििायमध्ये ६५९९७ कृवषपींपाींचे उिीकरण करण्यात आले 
असून मे, २०१६ अखेर ववििायमध्ये ५९९३७ कृवषपींप िोडणीपैसे िरुन प्रलींबबत 
आहेत. 
   सन २०१५-१६ मध्ये नाभशक जिल््यामध्ये १४३३ कृवषपींपाचे उिीकरण करण्यात 
आले असून मे, २०१६ अखेर १७६१० कृवषपींप पसेै िरुन प्रलींबबत आहेत.  त्यापैकी 
ननफाड व येवला तालुक्यामध्ये ४५३७ कृवषपींप िोडणी पैसे िरुन प्रलींबबत आहेत.  
(३) होय, चौकशी केली आहे. 
    राज्यामध्ये ववििय व मराठवाडयाकररता सन २०१६-१७ मध्ये येणाऱया सींिाव्य 
९४४६२ कृवषपींपाना वीि िोडणी िेण्याच्या उद्देशाने रु. ९१६.२० को्ीची योिना 
मींिूर  असून त्यामध्ये ववििायतील ७०६४८ कृवषपींपाचे उिीकरणाकररता ६८६.१४ 
को्ी इतका ननधी प्रसताववत आहे. 
   उवयररत महाराषराकररता सन २०१६-१७ मध्ये येणाऱया सींिाव्य १,६९,८८९ 
कृवषपींपाींच्या ऊिीकरणाकररता रु. १६५५.७४ को्ीची योिना महाववतरण कीं पनीने 
तयार केली असून त्यामध्ये नाभशक जिल्हयासाठी २१९७५ कृवषपींपाचे ऊिीकरण 
करण्याकररता रु. २१३.१४ को्ी इतक्या ननधीचा समावेश करण्यात आला आहे. 
(४) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
जळगाांि जजल्हयािील िीज दरिाढ रोखण्याबाबि 

(२५) *  २२१०२   श्रीमिी ज्मिा िाघ :  सन्माननीय ऊजाव मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात िषुकाळी पररजसथती असतानाही िळगाींव जिल्हयातील वीि ग्राहकाींना 
११ ्क्के वीि िरवाढ तसेच सुरक्षा अनामत रक्कमेचा िार ्ाकण्यात आल्याचे 
माहे मे, २०१६ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व तद्नुसार वीि िरवाढ रोखण्याबाबत तसेच, सिरची अनामत 
रक्कम न घेण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) व (२) िळगाींव जिल््यातील वीि ग्राहकाींना        
११ ्क्के िरवाढ माहे मे, २०१६ मध्ये करण्यात आलेली नाही. तसेच िळगाींव 
जिल््यातील वीि ग्राहकाींना माहे मे, २०१६ मध्ये वीि ननयामक आयोगाच्या 
ववननयमाप्रमाणे अनतररक्त सुरक्षा अनामत रक्कमेची सवतींत्र वीि िेयके िेण्यात 
आलेली आहेत. 
(३) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 

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

एसिे ्टोन नािा, मीरारोड येथील शासिीय भूखांड लाटिाऱया  
वििासिास शासन पादठशी घालि असल्याबाबि 

 

(२६) *  २०१७०   श्री.जगन्द्नाथ भशांदे, श्री.सुतनल िटिरे, श्री.खिाजा बेग, श्री.आनांद 
ठािूर, श्री.हेमांि टिले, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.किरि पािसिर, श्री.धगरीशचांद्र 
व्यास, श्री.अतनल सोले, श्री.नागो गािार, श्री.हररभसांग राठोड, श्री.सांजय दत्ि : 
सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील   काय :- 
  

(१) मीरारोड येथील एसके स्ोन नाक्यािवळच्या अत्यींत मोक्याच्या दठकाणावरील 
१८ एकराच्या िूखींडावर गहृसींकुलाची उिारणी करणाऱ यास मीरा-िाइंिर पाभलकेने 
परवानगी दिली होती व त्यामोबिल्यात येथील सुववधा िूखींडावर पाभलका 
मुख्यालयाची इमारत बाींधनू पाभलकेस िेण्याबाबतचा करारही झाला होता, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, मा.मुख्यमींत्रयानी याप्रकल्पाचे उद्घा्न केल्यानींतर तेथील 
नागरीकाींनी ही िमीन वािग्रसत असल्याच्या तक्रारी शासनाच्या वेब पो य्लवर 
केल्यानींतर त्याची िखल घेत जिल्हाचधकारी, ठाणे याींनी त्याबाबतच्या चौकशीचे 
आिेश सथाननक तहभसलिाराींना दिल्यानींतर तहभसल कायायलयाने केलेल्या 
तपासणीअींती ज्या िागेवर हा प्रकल्प उिा राहत आहे ती िागा शासकीय मालकीची 
असल्याची मादहती ननिशयनास आल्याने जिल्हाचधकारी, ठाणे याींनी या कामाला 
सथचगती िेत त्याींची सखोल चौकशी सुरू केली होती, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, जिल्हाचधकारी, ठाणे याींची दिनाींक ३० एवप्रल, २०१६ रोिी ठाणे 
जिल्हाचधकारी पिावरून बिली झाल्यानींतर त्याच रात्री कोकण वविागीय आयुक्ताींची 
सवय कायिेशीर प्रक्रक्रयेचे उल्लघींन करून तत्कालीन जिल्हाचधकारी, ठाणे याींचे आिेश 
कोकण वविागीय आयुक्ताींनी रद्द ठरवत खािगी ववकासक याींना पाठीशी घातले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, तत्कालीन जिल्हाचधका-याींची बिली झाल्यानींतर त्याच रात्री 
वविागीय आयुक्त, कोकण वविाग याींनी जिल्हाचधका-याींचे आिेश रद्द करण्याची 
कारणे काय आहेत, 
(५) असल्यास, या सींपूणय प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानसुार शासकीय िूखींड ला्णाऱया ववकासकावर शासनाने 
कोणती कारवाइय केली वा करण्यात येत आहे ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) भमरा-िाईंिर महानगरपाभलकेने मींिूर ववकास ननयींत्रण 
ननयमावलीमधील तरतिूीप्रमाणे भमरा रोड एस.के. स्ोन नाका येथील ७४९७० 
चौ.मी. (सुमारे १८.५ एकर) क्षेत्राच्या िूखींडासाठी बाींधकाम परवानगी दिलेली आहे. 
मात्र भमरा िाईंिर महानगरपाभलकेस हसताींतरीत करावयाच्या इमारतीबाबत 
करारनामा करण्यात आलेला नसून परवानगीच्या आिेशामध्ये याबाबतची अ् नमूि 
केली आहे. 
(२) जिल्हाचधकारी, ठाणे याींना  प्राप्त झालेल्या एका तक्रारीच्या अनषुींगाने 
तहभसलिार, ठाणे याींच्या दिनाींक २८.१०.२०१५ व उप वविागीय अचधकारी, ठाणे 
याींच्या दिनाींक १७.१२.२०१५ च्या अहवालावरुन मौिे िाईंिर येथील िुना सव्हे क्र. 
४७८प ै (नवीन सव्हे क्र.११४पै) व ४८१ पै (नववन सव्हे क्र. ११३ पै) या िभमनी 
शासकीय असल्याचे जिल्हाचधकारी, ठाणे याींच्या ननिशयनास आल्याने जिल्हाचधकारी, 
ठाणे याींनी त्याींच्या दिनाींक १८.१२.२०१५ च्या पत्रान्वये आयकु्त, भमरा िाईंिर 
महानगरपाभलका याींना शासनाच्या दहतसींबींधाबाबत ननणयय होईपयतं सिर 
िभमनीवरील बाींधकाम परवानगी सथचगत करण्यात यावी, असे कळववले आहे, 
(३) व (४) फेरफार क्रमाींक ९११, दिनाींक १५.०१.१९५३ नुसार मौिे िाईंिर, 
ता.जि.ठाणे येथील सिर िनुा स.नीं. ४७८ व ४८१ या िभमनी दि सालसे् इस्े् 
(लाँड रेव्हेन्य ूएक्झम्शन ॲबोभलशन) ॲक्् १९५१ च्या कलम ४ नुसार सरकारी 
बबन आकारी पडीत म्हणनू िाखल करणेबाबत नोंि करण्यात आली. तद्नींतर सिर 
िभमनीच्या खािगी व्यक्तीींच्या लािात नोंिी झालेल्या असल्याने िभमनीच्या 
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हसताींतरणाबाबत उप वविागीय अचधकारी, ठाणे याींनी यासींििायत सुनावणीची 
काययवाही सुरु केली होती. सिर काययवाहीववरुध्ि मे.आर.एन.ए. कॉपोरेशन प्रा.भल. 
याींनी वविागीय आयुक्त, कोकण याींच्याकड ेमहाराषर िमीन महसूल सींदहता कलम 
२५७ अन्वये पुनयरीक्षण अिय िाखल केला होता. सिर पनुयरीक्षण अिायच्या अनषुींगाने 
वविागीय आयुक्त, कोकण याींनी दिनाींक २६/०४/२०१६ रोिी आिेश पारीत करुन 
उप वविागीय अचधकारी, ठाणे याींच्याकडील पनुयरीक्षणाची काययवाही रद्द केली आहे. 
(५) मौिे िाईंिर, ता.जि.ठाणे येथील सिर भमळकतीबाबतचे फेरफार क्रमाींक ४६१६ 
व ५११२ पनुयरीक्षणात घेण्याबाबतचा प्रसताव जिल्हाचधकारी, ठाणे व वविागीय 
आयुक्त, कोकण याींच्याकडून प्राप्त झाला असून सिर प्रसताव शासन सतरावर 
ववचाराधीन आहे. 

----------------- 
एस.एन.डी.एल. िां पनीने महावििरिची रक्िम थिविल्याबाबि 

(२७) *  २१३८२   श्री.अतनल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.भमिेश भाांगडडया, 
श्री.नागो गािार : सन्माननीय ऊजाव मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर येथील महाववतरणने नेमलेल्या एस.एन.डी.एल. या कीं पनीकड ेरूपये 
८० को्ीची थकबाकीबाबत महाववतरणने नो्ीस िेवून अद्यापही एस.एन.डी.एल. 
ने थकीत रक्कम िरली नसल्याचे दिनाींक ५ फेब्रुवारी, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास 
ननिशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व तद्नुसार एस.एन.डी.एल. कीं पनीकड े असलेली थक्रकत रक्कम 
िरण्याबाबत तसेच, एस.एन.डी.एल कीं पनीवर कारवाई करण्याबाबत शासनाने 
कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) सिर प्रकरणी ववतरण फॅ्रन्चाइझी करारातील तरतुिीनुसार पढुील काययवाही 
करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 
 

----------------- 
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मुांबई उपनगर गोरेगाि (पूिव) येथील आरे िॉलनीिील आददिासी  
पाड ेिीज पुरिठ्याअभािी अांधाराि असल्याबाबि 

(२८) *  २०९०८   श्री.जनादवन चाांदरूिर, श्रीमिी हु्नबानू खभलफे, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.सांजय दत्ि :  सन्माननीय ऊजाव मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) मुींबई उपनगर गोरेगाींव (पूवय) आरे कॉलनीतील आदिवासी पाड े मुलिूत 
सुववधाींबरोबरच वीि पुरवठ्याअिावी अींधारात असल्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये वा 
त्यािरम्यान ननिशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गोरेगाींव (पवूय) येथील आरे कॉलनीत २७ आदिवासी पाड े व         
४६ झोपडपट्टया असुन या दठकाणी ररलायन्स कीं पनीने मागील आठ मदहन्याींपवूी 
वीि पुरवठा करण्यासाठी वीिचे रान्समी्र बसवली आहे परींतू आरेतील काययकारी 
अचधकारी याींनी “ना हरकत प्रमाणपत्र” िेण्यास नकार दिल्याने हे आदिवासी पाड े
व झोपडपट्टया अींधारात आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व तद्नुसार शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 
(४) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
भसल्लोड (जज.औरांगाबाद) िालुक्यािील दषु्ट्िाळग्र्ि  

गािाांना दषु्ट्िाळी अनदुानाची मदि देण्याबाबि 

(२९) *  २०७६३   श्री.हररभसांग राठोड :   सन्माननीय मदि ि पुनिवसन िायव 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील िषुकाळामुळे खरीप हींगामातील मका व सोयाबीन वपकाींचे नुकसान 
झाले असून भसल्लोड (जि.औरींगाबाि) तालुक्यातील ११ गावाींतील शतेकऱयाींना 
शासनाने िादहर केलेल्या िषुकाळी अनुिानाची मित भमळालेली नसल्याचे माहे   
मे, २०१६ मध्ये वा त्या िरम्यान ननिशयनास आली, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व तद्नुसार िषुकाळग्रसत गावाींना िषुकाळी अनिुानाची मित 
िेण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     भसल्लोड तालुक्यातील ११ गावाींपैकी ५ गावातील ५५०० शेतकऱयाींना िषुकाळी 
अनिुान वा्प करण्यात आलेला आहे. 
(२) व (३) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
राज्याि िृवष विभागािील िृवष सहाय्यिाांच्या दलुवक्षामुळे शेििऱयाांना 

 िृवष योजनेची मादहिी भमळि नसल्याबाबि 

(३०) *  २०१४५   डॉ.सुधीर िाांबे, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी 
रुपनिर :   सन्माननीय िृवष मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात कृवष वविागाच्या कृवष सहाय्यकाींच्या िलुयक्षामुळे शासनाच्या कुठल्याच 
योिनेची मादहती शेतकऱ याींना पुरववली िात नसल्याच्या तक्रारी शेतकऱ याींमधून होत 
असल्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशयनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, मींगळवेढा (जि.सोलापूर) तालुक्यातील आींधळगाींव मींडळामधील 
गावाींना कृवष सहायकाींनी पूवयसूचना न िेता थे् गावात येऊन गावात सापडतील 
तेवढ्या लोकाींना सोबत घेऊन फो्ो काढले व ग्रामक्रकसान सिा अभियाींनाींतगयत 
शेतकऱयाींना ववववध योिनाींची मादहती न िेता ननघून गेल्याचे दिनाींक २२ एवप्रल, 
२०१६ रोिी वा त्यािरम्यान ननिशयनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व तद्नुसार शेतकऱ याींना शासनाच्या योिनाींची योग्य मादहती 
भमळण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. पाांडुरांग फुां डिर : (१) हे खरे नाही. 
(२) याबाबत दिनाींक २२ एवप्रल, २०१६ रोिी िै.पणु्यनगरी या सथाननक वतयमानपत्रात 
बातमी प्रभसध्ि झाली होती. प्रभसध्ि झालेल्या बातमीनुसार अचधक मादहती घेतली 
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असता आींधळगाव मींडळातील गावाींमध्ये क्रकसान सिा घेण्यात आलेली 
होती.  वतयमानपत्रात प्रभसध्ि झालेल्या बातमीच्या अनुषींगाने केलेल्या चौकशअींती 
आींधळगाव मींडळातील मौिे आींधळगाव व गणेशवाडी या गावाींमध्ये सींबींचधत तालुका 
कृवष अचधकारी व त्याींचे  अचधनसत कमयचाऱयाींनी शेतकऱयाींना कृवष वविागामाफय त 
राबववण्यात येणाऱया ववववध योिनाींची मादहती दिलेली आहे. 
(३) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 
(४) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
राज्यािील दषु्ट्िाळाग्र्ि ऊस उत्पादि शेििऱयाांना आधथवि मदि िरण्याबाबि 

(३१) *  २०५८६   श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सुभाष 
झाांबड :  सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील िषुकाळाचा आचथयक तो्ा ऊस उत्पािक शेतकऱयाींना बसला असून 
ऊस उत्पन्न घेणाऱया पजश्चम महाराषर व मराठवाड्यातील शतेकरी आचथयक 
अडचणीत आल्याचे माहे एवप्रल, २०१६ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशयनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सन २०१६-२०१७ च्या हींगामात ऊसाचे उत्पन्न कमी होऊन साखर 
कारखाने बींि होण्याच्या मागायवर आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व तद्नुसार िषुकाळग्रसत िागातील ऊस उत्पािक शेतकऱयाींना 
आचथयक मित करण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 
 

----------------- 
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महाराष्ट्र राज्य मागव पररिहन महामांडळ िोट्याि जाि असल्याबाबि 

(३२) *  २०३९३   श्री.शरद रिवपसे, श्री.सांजय दत्ि, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सिेज 
ऊफव  बांटी पाटील, श्री.जगन्द्नाथ भशांदे :   सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
(१) महाराषर राज्य मागय पररवहन महामींडळाचा तो्ा रुपये १८०० को्ीच्यावर गेला 
असून प्रतीवषी सुमारे रूपये ३०० को्ी तो्ा येत आहे, तसेच, उत्पन्नात होत 
नसलेली वाढ आणण शासनाकडून येत नसलेली िेणी यामुळे एस्ीला िैनींदिन खचय 
िागववणे कठीण झाले असल्याचे माहे िनू, २०१६ मध्ये वा त्या िरम्यान ननिशयनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, एस्ीतनू प्रवास करणाऱया ज्येषठ नागरीक, सवातींत्रय सनैनक, 
पत्रकार, कलाकार आिी सींवगायतील िनतेस शासनाने सवलतीच्या िरात एस्ी 
प्रवास करणाच्या घोषणा केलेल्या असतानाही यामुळे शासनाकडून िेय असलेली 
को्यवधीची रक्कम ननयभमत व वेळेवर भमळत नसल्यामुळे एस्ीचा िैनदिन खचय 
िागववणे कदठण होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सन २०१५-२०१६ या वषायच्या अथयसींकल्पात एस्ी महामींडळासाठी 
१२५ को्ी रुपयाींच्या ननधीची घोषणा मा.अथयमींत्री याींनी केली असूनही त्याची 
अींमलबिावणी झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सिर तो्ा कमी करण्यासाठी ननधी उपलब्ध करून िेण्याबाबत 
तसेच, प्रवाशाींना चाींगल्या सुववधा उपलब्ध करून िेण्यासाठी शासनाने कोणती 
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. ददिािर राििे : (१) सन २०१४-१५ अखेर रा.प. महामींडळास रु.३९१.०१ को्ी 
तो्ा झाला होता. सन २०१५-१६ या वषायचा अींिाजित तो्ा रू.३९०.७६ को्ी इतका 
असून एकूण सींचचत तो्ा रू.२०७६.१० को्ी एवढा आहे. 
(२) सवलत मुल्यापो्ी राज्य शासनाकडून महामींडळास सन २०१४-१५ चे 
रु.१२१७.२५ को्ी व सन २०१५-१६ साठी रुपये १३५१.४५ असे एकूण रुपये २५६८.७० 
को्ी येणे प्रलींबबत असून त्यापैकी सन २०१५-१६ मध्ये एकूण रुपये १२१३.८२ को्ी 
सवलत मूल्य राज्य पररवहन महामींडळाला उपलब्ध करून दिले आहेत. 
(३) हे खरे नाही. 
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(४) राज्य पररवहन महामींडळाचे िारमान उत्पन्नामध्ये वाढ करण्यासाठी प्रवासी 
वाढवा योिना, नैभमत्तीक करारावर िेण्यात येणाऱया बसेसच्या अ्ीींमध्ये 
आरामिायी आसन व्यवसथा व अवैध वाहतुकीद्वारे उत्पन्न गळती रोखणे, वावषयक 
सवलत काडय, माभसक/त्रमैाभसक काडय योिनाींना व्यापक प्रभसध्िी िेणे, इत्यािी 
उत्पन्न वाढीसाठी उपाययोिना करण्यात आल्या आहेत. प्रवाशाींना ई-नतक्रक् 
प्रणालीद्वारे नतक्रक् आरक्षण सुववधा, समा य् काडय सुववधा उपलब्ध करून िेण्यात 
आली आहे. त्याचप्रमाणे राज्य पररवहन बसेसवर िीपीएस, व्ही्ीएस, सीसी्ीव्ही, 
वायफाय, पॅसेंिसय इनफॉमयमेशन भसस्ीम इ. सुववधा प्रसताववत करण्यात आलेल्या 
आहेत. महामींडळास प्रवास सवलत मूल्याची रक्कम िेण्यात येत आहे. 
(५) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
लािूर जजल्ह्याि चारा छािण्या सुरू िरण्यास परिानगी देण्याबाबि 

(३३) *  २०९१९   श्री.अतनल भोसले, श्री.सांददप बाजोररया, श्री.किरि पािसिर, 
श्री.हेमांि टिले, श्री.विक्रम िाळे, श्री.खिाजा बेग, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.अतनल 
सोले, श्री.नागो गािार, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.सुतनल िटिरे, श्री.जयांि पाटील :  
सन्माननीय मदि ि पुनिवसन िायव मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) लातूर जिल््यात िनावराींच्या चाऱयाची ी्ंचाई ननमायण झाल्यामुळे शासनाने 
चारा छावणीकरीता रुपये ५० को्ीचा ननधी जिल्हा प्रशासनाकड े वगय केला 
असून जिल््यात मींिूर झालेल्या २७ चारा छावण्याींपैकी केवळ ५ चारा छावण्या 
शासनाच्या िाचक अ्ीींमुळे सुरु करण्यात आल्याची बाब माहे मे, २०१६ मध्ये वा 
त्यािरम्यान ननिशयनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दिनाींक १ एवप्रल, २०१६ पवूी चारा छावण्याींसाठी जिल्हाचधकारी, 
लातूर याींच्याकड े आलेल्या ननधी पकैी ४८ को्ी रुपये अखचीक झाल्याने ते 
शासनाला परत केले असल्याबाबत ननवासी उपजिल्हाचधकारी याींनी िादहर केले, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व तद्नुसार शासनाची िाचक अ् रद्द करून चारा छावण्या सुरू 
करण्यास परवानगी िेण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) हे खरे नाही. 
     लातूर जिल््यात एकूण २५ चारा छावण्याींना मींिूरी प्रिान केली होती. त्यापैकी 
११ चारा छावण्या सुरु होत्या. लातूर जिल््याकररता रुपये ४४३२.५५ लक्ष इतका 
ननधी िेण्यात आला होता. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
    सुरु ठेवलेल्या चारा छावण्याींसाठी आवश्यक ननधी राखनू जिल्हाचधकारी, लातूर 
याींनी रुपये ४३.५५ को्ी इतका ननधी समवपयत केला. 
(३) व (४) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 

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

दहरििी बसच्या अपघािाि मिृ पािलेल्या व्यक्िीांच्या 
 िुटुांबबयाांना आधथवि मदि देण्याबाबि 

(३४) *  २१३३५   श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांि टिले, श्री.खिाजा बेग, अॅड.राहुल 
नािेिर :   सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर राज्य पररवहन महामींडळाच्या बोईसर (जि.पालघर) येथून ननघालेल्या 
दहरकणी बसच्या अपघातात ३ िणाींचा मतृ्यू झाल्याचे व १२ प्रवासी िखमी 
झाल्याची घ्ना दिनाींक २९ एवप्रल, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास घडली, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर घ्नेची शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने या घ्नेतील मतृ व्यक्तीींच्या कु्ुींबबयाींना आचथयक मित िेण्याबाबत 
कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ददिािर राििे : (१) होय. 
(२) दिनाींक २९ एवप्रल, २०१६ रोिी राज्य पररवहन बोईसर आगाराची बस          
क्र. एमएच २०/ बीएल ३२४० ही १४.३० वािता बोईसर-ठाणे-सवारगे् मागायवर 
धावत असताना अपघात होवनू सिर अपघातात राज्य पररवहन चालक, वाहक व 
त्रयसथ वाहनातील एक व्यक्ती असे तीघेिण मतृ झाले आहेत. तसेच पाच िण 
िखमी झाले आहेत. 
     कामचगरीवरील मतृ चालक व वाहक याींच्या नातेवाईकाींना प्रत्येकी रूपये 
५,०००/- आचथयक तात्कालीक मित िेण्यात आली आहे. 
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     तसेच सिर अपघातात िखमी झालेल्या राज्य पररवहन प्रवाशाींना प्रत्येकी 
रूपये १,०००/- तात्काभलक मित िेण्यात आलेली असून वैद्यकीय बबलाींसहीत     
‘पी’ फॉमयद्वारे मागणी केलेली नकुसान िरपाई व राज्य पररवहन मतृ कमयचाऱयाींना 
द्यावयाचे सहाय्य या बाबी राज्य पररवहन महामींडळाच्या काययवाहीखाली आहे. 
(३) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
मौजे ददहखेड (िा.सोनपेठ, जज.परभिी) येथील जभमनीच्या गैरव्यिहाराबाबि 
(३५) *  १९६९२   श्री.अब्दलु्लाखान दरुाविी, श्री.सुतनल िटिरे, श्री.अमरभसांह 
पांडडि :   सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मौिे िदहखेड (ता.सोनपेठ, जि.परिणी) येथील ग् क्र.२१० मधील िभमनीच्या 
ताब्याबाबत तहसीलिार, सोनपेठ याींनी गैरप्रकार करीत चकुीचा आिेश दिल्याबाबत 
वपडीत शतेकऱयाींनी उपवविागीय अचधकारी, परिणी याींच्याकड ेआक्षपे नोंिवला 
आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व तद्नुसार गैरप्रकार करणाऱया तहसीलिाराींवर कारवाई करण्याबाबत 
तसेच, वपडीत शेतकऱयाला न्याय भमळवनू िेण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) व (२) मौ.िदहखेड, ता.सोनपेठ, जि.परिणी येथील ग् 
नीं. २१० मधील ०८ हे. ९६ आर िभमनीपैकी ०२ हे. १३ आर व ०.२९ आर या 
िभमनीच्या सन २०१३-२०१४ च्या पेर नोंिणीबाबत तहसीलिार याींनी               
दि.१४.०७.२०१४ रोिी दिलेल्या ननणययाच्या ववरोधात सींबींचधत शतेकऱयाींनी 
उपवविागीय अचधकारी, पाथरी याींच्या न्यायालयात अपील िाखल केले होते. नींतर 
अवपलाथी याींच्या ववनींतीवरुन अपर जिल्हाचधकारी, परिणी याींनी सिर अवपल 
उपवविागीय अचधकारी, परिणी याींच्याकड ेवगय केले आहे. 
     उपवविागीय अचधकारी, परिणी याींच्या न्यायालयात सिर अवपलावर काययवाही 
सुरु असताना दिवाणी न्यायालय, वररषठ सतर, गींगाखेड याींचेकडील ववशेष दिवाणी 
िावा क्र.१७/२०१४ मध्ये मा.न्यायालयाने सिरील िभमनीबाबत दि.२८.११.२०१५ रोिी 
‘िैसे थे’ पररजसथती ठेवण्याचे आिेश दिले असून सिर प्रकरण सद्यजसथतीत 
न्यायप्रववषठ आहे. 
(३) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 

------------------ 
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पैठि (जज.औरांगाबाद) येथील शेििऱयाांच्या िृवष पांपास 
विद्युि पुरिठा िरण्याबाबि 

 

(३६) *  २२१८१   श्री.विक्रम िाळे :   सन्माननीय ऊजाव मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पैठण (जि.औरींगाबाि) येथील िायकवाडी िलाशयाच्या लािक्षेत्रात असलेल्या 
६०० कृवष पींपाचा ववद्यतु पुरवठा खींडीत केल्यामुळे शेतकऱयाींच्या फळबागाींचे 
नुकसान होत असल्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशयनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व तद्नुसार शेतकऱयाींच्या कृवष पींपास ववद्युत पुरवठा करण्याबाबत 
शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) व (२) मा.उच्च न्यायालय, खींडपीठ औरींगाबाि येथे 
िाखल झालेल्या िनदहत याचचका क्र. १८३/२०१५ वर मा. उच्च न्यायालय, 
औरींगाबाि याींनी दिनाींक ३०.१०.२०१५ रोिी दिलेल्या ननणययानुसार औरींगाबाि 
जिल््यातील सवय मध्यम व लघु प्रकल्पातील उपलब्ध पाणीसाठा फक्त वपण्यासाठी 
वापरणे आवश्यक असल्याने िायकवाडी धरणाच्या लािक्षते्रातील सवय कृवष पींपाना 
दिलेले परवाने सथचगत केले असून याबाबतचे िाहीर ननवेिन दिनाींक ५.११.२०१५ 
रोिी िै.लोकमत, औरींगाबाि आवतृ्तीमध्ये प्रभसध्ि करण्यात आले आहे. तसेच 
लािक्षेत्रातील सवय कृवष पींपाींचा ववद्यतु पुरवठा दिनाींक ३१.७.२०१६ पयतं खींडीत 
करण्याचे आिेश िेण्यात आले आहेत. त्यानुसार औरींगाबाि जिल््यातील पैठण 
तालुक्यातील १३७ रोदहत्र व त्यावरील १२४७ कृवष पींपाींचा ववद्यतु पुरवठा 
महाववतरणतफे खींडीत करण्यात आला आहे. 
(३) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 
 

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



34 

साक्री (जज.धळेु) िालुक्याि अििाळी पाऊस ि गारपीटमुळे निुसान 
झालेल्या शेििऱयाांना निुसान भरपाई देण्याबाबि 

(३७) *  २१६९३   श्री.चांद्रिाांि रघुिांशी :   सन्माननीय मदि ि पनुिवसन िायव 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) साक्री (जि.धुळे) तालुक्यात अवकाळी पाऊस व गारपी्मुळे डाळीींब, काींिा, 
भमरची रोपाींचे मोठ्या प्रमाणात नकुसान झाल्याचे माहे एवप्रल, २०१६ मध्ये वा त्या 
िरम्यान ननिशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त् ा प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व तद्नुसार नकुसानग्रसत शेतकऱयाींना नकुसान िरपाई िेण्याबाबत 
शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) होय. 
     साक्री (जि.धुळे) तालुक्यातील ३१ गावातील १६८० शेतकऱयाींचे माहे माचय, 
२०१६ मध्ये काींिा, हरिरा, मका, डाळीींब, मसुर या वपकाींचे ६९०.७४ हेक््र क्षेत्रावर 
नुकसान झालेले आहे. सिर नुकसान हे सन २०१५-१६ च्या खरीप हींगामामधील 
५० पैशापेक्षा कमी पैसेवारी असलेल्या गावातील आहे. तसेच सिर गावाींना खरीप 
२०१५ मध्ये अनुिान वा्प करण्यात आलेले आहे. त्यामुळे सिर गावाींना पनु्हा 
अवकाळी पावसाची मित िेय नाही. 
(३) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
राज्यािील िृवष विद्यापीठािील ररक्ि पदे भरण्याबाबि 

(३८) *  २१७३६   श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुतनल िटिरे, श्री.हेमांि टिले, श्री.सतिश 
चव्हाि, श्री.विक्रम िाळे, अडॅ.तनरांजन डािखरे, श्री.रामनाथ मोिे, श्री.विजय उफव  
भाई धगरिर, श्री.अतनल भोसले, अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.सांददप 
बाजोररया :   सन्माननीय िृवष मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील चार कृवष ववद्यावपठातील एकूण सुमारे ३४ ्क्के पिे ररक्त 
असल्यामुळे ववद्यापीठाींच्या शैक्षणणक सींशोधन आणण ववसतार ववषयक कामात 
अडथळे ननमायण होत असल्याचे माहे िून, २०१६ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशयनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व तद्नुसार सिर ररक्त पिे िरण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. पाांडुरांग फुां डिर : (१) होय. 
(२) दिनाींक १९ मे, २०१६ रोिी मा.मुख्यमींत्री याींच्या अध्यक्षतेखाली कृवष वविागाची 
आढावा बैठक सींपन्न झाली. या बैठकीमध्ये कृवष ववद्यापीठाींतगयत ररक्त 
पिाींसींििायत ज्या महत्वाच्या सींवगायमध्ये ररक्त पिे आहेत व िे सध्याच्या 
शासनाच्या आिेशाप्रमाणे िरता येतात ती पिे तातडीने िरण्यात यावीत असा 
ननणयय झाला आहे. या बैठकीतील ननणययानुसार आवश्यक काययवाही करण्याबाबत 
राज्यातील चारही कृवष ववद्यापीठाींना कळववण्यात आलेले आहे. 
(३) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 
 

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

िमाांडची जाचि अट रद्द िरिेबाबि 

(३९) *  २२४५२   श्री.अमरभसांह पांडडि, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाविी, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.नरेंद्र पाटील : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) बीड जिल््यात ३३१०७ हेक््र क्षेत्र कमाींड खाली असुन वषेनवुषय भसींचनाचा लाि 
भमळालेला नसताींनाही त्या क्षते्राचा समावेश कमाींडमध्ये करण्यात येत आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, प्रसथाववत आणण ववचाराचधन प्रकल्पाींच्या कमाींडची नोंि 
शेतकऱयाींच्या ७/१२ उताऱयावर करण्यात आली आहे, भसींचनाचा लाि भमळत 
नसतानाही कमाींडच्या िाचक अ्ीींना सामोरे िाण्याची वेळ शतेकऱयाींवर येत 
असल्यामुळे त्याींनी ही अ् रद्द करण्याची मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कमाींडची िाचक अ् रद्द करण्यासाठी शासनाने कोणती काययवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीष महाजन : (१) अींशत: खरे आहे. 
     बीड जिल्हयात िुन, २०१५ अखेर १,५७,९५० हेक््र भसींचन  क्षमता ननमायण 
झालेली आहे. यापैकी मागील ५ वषायत २८,६५० हेक््र  महत्तम भसींचन (सन 
२०११-१२) झाले आहे. अवषयण, अपूरी पाणी उपलब्धता व बबगर भसींचनासाठी 
(वपण्यासाठी) आरक्षण केल्याने भसींचन कमी होते. तसेच िुसींपािन, पुनवयसन व 
ननधीच्या  कमतरतेमुळे प्रगतीपथावरील प्रकल्प पुणय करुन प्रत्यक्ष भसींचनासाठी 
पाणी उपलब्ध करण्यास ववलींब होतो. 
(२) भसींचन प्रकल्पाींना प्रशासकीय मान्यता भमळाल्यानींतर ननयोजित लािक्षेत्र 
अचधसुचचत केल्यानींतर तशी नोंि ७/१२ उता-यावर होते. प्रसताववत आणण 
ववचाराचधन प्रकल्पाच्या कमाींडची नोंि प्रचभलत ननयमानुसार ७/१२ उता-यावर करणे 
अपेक्षक्षत नाही. 
(३) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 
(४) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
औरांगाबाद शहरािील मद्यतनभमविी िरिाऱया िां पन्द्याांिडील पाण्याच्या 

थिबािीची रक्िम िसूल िरण्याबाबि 
(४०) *  २०५५७   श्री.सुभाष झाांबड, श्री.सांजय दत्ि, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद 
रिवपसे, श्रीमिी हु्नबानू खभलफे, श्री.अमरभसांह पांडडि, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सतिश 
चव्हाि, श्री.धनांजय मुांड े:   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाि शहरातील मद्यननभमयती करणाऱया कीं पन्याींकड ेरूपये २२ को्ी ६६ 
लाख ३६ हिाराची पाण्याची थकबाकी असल्याचे दिनाींक २१ एवप्रल, २०१६ रोिी 
वा त्यासुमारास ननिशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले, तद्नुसार पाण्याची थकबाकी वसूल करण्याबाबत शासनाने कोणती 
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

(उत्िर आले नाही.) 
----------------- 
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नेर (जज.यििमाळ) िसेच मानोरा (जज.िाभशम) िालुक्यािील शेििऱयाांना  
खरीप हांगामासाठी तनधी देण्याबाबि 

(४१) *  २१९४०   श्री.खिाजा बेग, श्री.रामराि िडिुिे, श्री.हेमांि टिले,       
श्री.प्रिाश गजभभये, श्री.आनांद ठािूर :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नेर (जि.यवतमाळ) तालुक्यातील सातेफळ, घारेफळ, उमरठा, पाींढरी भशरगाींव 
व आणी तालुक्यातील सुकळी तसेच मानोरा (जि.वाभशम) तालुक्यातील १५ ते २० 
गावाींतील शेतकऱयाींनी िषुकाळामुळे खररप हींगामात शेती न करण्याचा ननणयय 
घेतल्याचे ननिशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर शेतकऱयाींना भसींचनाच्या अपुऱया कामाींना गती िेणे, हेक््री 
एक लाखाचे किय िेणे आणण सन २०१६-१७ या खररप हींगामासाठी हेक््री २० हिार 
रुपये मित ननधी िेण्याची मागणी सथाननक लोकप्रनतननधी याींनी मा.मुख्यमींत्री, 
मा.महसूल व कृवष मींत्री आदिींकड ेमाहे एवप्रल, २०१६ मध्ये वा त्यािरम्यान केली, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व तद्नुसार खरीप हींगामासाठी ननधी िेण्याबाबत शासनाने कोणती 
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) होय. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 
 

----------------- 
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डहाि ू(जज.पालघर) िालुक्याि महावििरि िां पनीने िीज दरिाढ िेल्यामुळे 
िीज ग्राहि आधथवि अडचिीि येि असल्याबाबि 

(४२) *  १९६३७   श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमांि टिले, श्री.किरि पािसिर, 
श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.सांददप बाजोररया, श्री.अतनल भोसले, श्री.अमरभसांह 
पांडडि :   सन्माननीय ऊजाव मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) डहाण ू (जि.पालघर) तालुक्यातील सन १९९१ च्या नो्ीक्रफकेशननसुार 
उद्योगबींिी आणण वीि ी्ंचाईमुळे या िागातील सवय प्रकारचे व्यवसाय प्रचींड 
अडचणीत सापडले असून काही उद्योग गुिरात राज्यात सथलाींतर होण्याच्या 
प्रयत्नात असल्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशयनास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व तद्नुसार सिर दठकाणची उद्योगबींिी उठवनू तेथील 
उद्योगधींिे, व्यवसाय पुवयवत सुरु होण्यासाठी शासनाने कोणती काययवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) वीि ी्ंचाईमुळे डहाण ू (जि. पालघर) 
तालुक्यातील  उद्योग गुिरात राज्यात सथलाींतरीत होण्याच्या प्रयत्नात आहेत, ही 
बाब खरी नाही. परींतु कें द्र शासनाच्या ननिेशानुसार सन २००८ मध्ये औद्योचगक 
प्रगणना उपक्रमाींच्या सवेक्षणानुसार डहाण ू तालुक्यातील औद्योचगक पट्टयात      
८८ औद्योचगक उपक्रम बींि असल्याचे आढळून आले आहेत.  घ्क बींि पडल्याची 
सवयसाधारण कारणे प्रामुख्याने माकेद्ींग, व्यवसथापनेतील अडचणी, आचथयक 
अडचणी इत्यािी अशा आहेत. 
(२) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 
(३) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 
 

----------------- 
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महावििरि िां पनीने िीज दरिाढ िेल्यामुळे िीज ग्राहि  
आधथवि अडचिीि येि असल्याबाबि 

(४३) *  २०१३३   श्री.माणििराि ठािरे, श्री.शरद रिवपसे, श्री.जगन्द्नाथ भशांदे, 
श्री.खिाजा बेग, श्रीमिी हु्नबान ूखभलफे, प्रा.जोगेन्द्द्र ििाड,े श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.सांजय दत्ि, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुतनल िटिरे, श्री.हेमांि 
टिले, श्री.अमरभसांह पांडडि, श्री.सतिश चव्हाि, श्री.प्रिाश गजभभये, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुाविी :   सन्माननीय ऊजाव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) राज्यात मागील चार वषायत िोनवेळा वीि िरवाढ केल्यानींतरही महाववतरणकडून 
सन २०१६ मध्ये नव्याने वीि िरवाढीचा प्रसताव वीि ननयामक आयोगाकड े
पाठववण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सन २०१६ ते २०२० या चार वषायत रुपये ३९ हिार ५१ को्ीींची 
वसूली करण्यासाठी तब्बल २४ ्क्के एवढी वीि िरवाढ करण्याचा प्रसताव 
महाववतरणकडून िेण्यात आल्यामुळे वीि ग्राहकास आचथयक सींक्ाला सामोरे िावे 
लागणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कागिोपत्री िरवषी साडपेाच ्क्के एवढी वाढ िशयववण्यात आली 
असली तरीही हे व्याि िरवषी चक्रवाढ पध्ितीने आकारण्यात येणार असल्याने 
पदहल्या वषीच्या जसथर व वीि आकारात ५.५ ्क्के, िसुऱया वषी ११.३ ्क्के, 
नतसऱया वषी १७.७ ्क्के तर चौर्थया वषी हे प्रमाण २३.९ ्क्के म्हणिेच 
साधारणात: २४ ्क्के एवढे असणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, कनाय् क, गुिरात, आींध्रप्रिेश, मध्यप्रिेश, छत्तीसगड, गोवा 
आिीसारख्या राज्यामध्ये साडचेार ते सहा ्क्के प्रती युनन् िराने वीि पुरववली 
िात असताना राज्यात मात्र पावणेसात ते साडआेठ रुपये प्रनत यनुन् एवढा वीििर 
आकारला िात असून राज्यात सवायत महागड े वीििर असण्याची कारणे काय   
आहेत ? 
 
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     दि. २६ िनु, २०१५ च्या वीििर आिेशानुसार वीििरात घ् झाली आहे. 
(२) २०१६-१७ ते २०१९-२० या कालावधीत वीि आकारात वगयवारीननहाय साधारणत: 
५.५% ते ९.९८ % प्रती वषय िरवाढ प्रसताववत केली आहे. 
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(३) सिर िरवाढ चक्रवाढ पध्ितीने नसून महागाईच्या िरवाढीला अनुसरुन 
प्रसताववत केली आहे. 
(४) महाराषरातील वीििर सकृतिशयनी इतर राज्याींच्या तलुनेत िासत दिसत असले 
तरी काही मूलिूत बाबीचा ववचार करणे आवश्यक आहे. िसे की, उपलब्ध 
वीिननभमयती सत्रोताींमधील भिन्नता, त्या अनुषींगाने बिलणारी वीि खरेिी क्रकीं मत, 
ग्राहक वगयवारी व ग्राहकाींच्या वीि वापराींमधील ववैवध्य, तुलनेने मोठे िौगोभलक 
क्षेत्र, इ. बाबीींचा िेखील तुलना करताना ववचार करणे आवश्यक आहे आणण सवायत 
महत्वाचे म्हणिे, महाराषरात सुमारे ३९ लाख कृवषपींप कायायजन्वत आहेत.  त्याींना 
अींत्यींत कमी सवलतीच्या िरात वीि पुरवठा करण्यात येतो.  तसेच त्याकररता 
लागणाऱया ववद्यतु पायािूत सुववधाही मोठया प्रमाणावर ननमायण करण्यात आलेल्या 
आहेत. त्यामुळे याकररता लागणाऱया अनिुान व िाींडवली खचायची बाबही ववचारात 
घेणे आवश्यक आहे. 

----------------- 
मुदखेड (जज.नाांदेड) िालुक्यािील तनराधाराांचे मानधन देण्याबाबि 

(४४) *  १९८७१   श्री.अमरनाथ राजूरिर :   सन्माननीय सामाजजि न्द् याय मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुिखेड (जि.नाींिेड) तालुक्यातील ननराधाराींचे मानधन गेल्या चार ते पाच 
मदहन्यापासून प्रलींबबत असून ननराधाराींना मानधन भमळत नसल्याने िषुकाळी 
पररजसथतीत ननराधाराींचे हाल होत असल्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये वा त्या िरम्यान 
ननिशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व तद्नुसार ननराधाराींना मानधन िेण्याबाबत शासनाने कोणती 
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले : (१) नाही. 
(२) माहे िानेवारी, फेब्रुवारी, माचय व एवप्रल, २०१६ या मदहन्याींचे अनिुान ववतरीत 
करण्यात आले असून, माहे मे व िून, २०१६ च्या अनुिानाचे िेयक कोषागार 
कायायलयात सािर केले आहे. 
(३) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 

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



41 

मुांबईिील मोटारसायिलीांच्या मूळ रचनेि बदल िेलेल्या 
वपझ्झा िाहनाांची आरटीओिड ेनोंद नसल्याबाबि 

(४५) *  २०९२२   श्री.जनादवन चाांदरूिर, श्रीमिी हु्नबानू खभलफे, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.सांजय दत्ि :   सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) मुींबईत अनेक वपझ्झा वाहने असून या वाहनाींची आर्ीओकड ेनोंि नसल्याचे 
माहे मे, २०१६ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशयनास आले असून यामुळे आर्ीओचा 
लाखो रुपयाींचा महसुल बुडत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मो्ारसायकलीींच्या मूळ रचनेत बिल करुन त्यावर वपझ्झा 
ठेवण्याची सोय केली िाते, यामुळे वपझ्झाच्या होम डडलीवरीींसाठी वापरल्या 
िाणाऱया िचुाकीींचा मालवाहू वाहनाींमध्ये समावेश होतो अशा व्यावसानयक वाहनाींची 
आर्ीओकड ेनोंि करणे आवश्यक आहे असे असुनही या वाहनाींची नोंि केली िात 
नाही तसेच काही प्रसींगी हे वपझ्झा चालक वाहतकुीचे ननयम मोडत असून ही वाहने 
ववनापरवाना रसत्यालगत उिी असतानाही त्यावर कारवाई केली िात नाही, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व तद्नुसार शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ददिािर राििे : (१) दिनाींक ९ मे, २०१६ रोिी अशा आशयाची बातमी िैननक 
लोकमत वतृ्तपत्रात प्रभसध्ि झाली होती. 
(२) व (३) वपझ्झा वाहतकुीसाठी मो्ार सायकलीींच्या मूळ रचनेत बिल केल्यास 
अशा वाहनाींची नोंिणी व्यावसानयक सींवगायत करण्याबाबत पररवहन आयुक्त 
कायायलयाच्या दिनाींक ३० सप् े्ंबर, २०१० च्या पररपत्रकाद्वारे सूचना िारी करण्यात 
आल्या आहेत. तसेच पररवहन आयुक्त कायायलयाच्या दिनाींक ३ ऑगस्, २०१५ 
रोिीच्या पत्रान्वये वपझ्झा वाहतकूीसाठी मो्ार सायकलीच्या मूळ रचनेत बिल 
केलेल्या परींतु पररवहन सींवगायत नोंिणी न झालेल्या वाहनाींवर कारवाई करण्याबाबत 
सूचना िारी केल्या आहेत. 
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     प्रािेभशक पररवहन कायायलय, मुींबई (पजश्चम) येथे वपझ्झा वाहतकू करणाऱया 
४ िचुाकी वाहनाींची पररवहन सींवगायत नोंिणी करण्यात आली आहे. पररवहनेत्तर 
सींवगायतील वपझ्झा वाहतूक करणाऱया वाहनाींवर मुींबई शहरात ७२ वाहनाींववरूध्ि 
कारवाई करून ८४०० रु.िींड आकारण्यात आला आहे. 
     वपझ्झा वाहतकू करणाऱया वाहनाींचे चालक वाहतूकीचे ननयम मोडत असल्यास 
व ववनापरवाना रसत्यालगतच वाहने उिे करत असल्यास त्याच्याववरूध्ि वाहतूक 
पोलीसाींमाफय त वेळोवेळी कारवाई करण्यात येते. 
(४) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
दठबि भसांचनाचे अनदुान शेििऱयाांना देण्याबाबि 

(४६) *  २०७७४   श्री.हररभसांग राठोड :   सन्माननीय िृवष मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शासनाने दठबक भसींचनावर दिले िाणारे अनिुान कमी केल्याने गत वषीच्या 
प्रसतावावरील सवय शेतकरी अनिुानापासून वींचचत असून बुलढाणा जिल््यातील 
६८,६५९ शेतकऱयाींना अनिुान दिले नसल्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये वा त्यािरम्यान 
ननिशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यावषी कृवष वविागाची परवानगी घेणे बींधनकारक करण्यात आले, 
त्यामुळे मागील सवय प्रसताव प्रलींबबत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबतचे ननकष बिलून दठबक भसींचन अनुिान शेतकऱयाींना त्वरीत 
भमळावे यासाठी शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. पाांडुरांग फुां डिर : (१), (२), व (३) सुक्ष्म भसींचनासाठी शेतकऱयाींकडून ऑनलाईन 
अिय जसवकारून उपलब्ध ननधीच्या मयायिेत प्राथम्य क्रमानुसार सूक्ष्म भसींचन सींच 
बसववण्यासाठी पवूय परवानगी िेण्यात येते. ज्या अियिाराींनी पवूय परवानगी घेऊन 
सूक्ष्म भसींचन सींच बसववलेले आहेत. असेच अियिार अनिुानासाठी पात्र ठरतात. 
सन २०१५-१६ अखेर रु.४९.९१ लक्ष एवढया रकमेचे पूवय सींमींती दिलेले १२७ अिय 
प्रलींबबत आहेत. सिर अियिाराींना अनुिान वा्पाची काययवाही सुरू आहे. 
(४) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
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राज्यािील िक्फ बोडावच्या जभमनीांच्या बेिायदेशीर व्यिहाराबाबि 

(४७) *  २०४१३  श्री.शरद रिवपसे, श्री.सांजय दत्ि, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.हेमांि 
टिले, श्री.किरि पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.रामराि िडिुिे, श्री.आनांद ठािूर, 
श्री.खिाजा बेग, श्री.सुतनल िटिरे, श्री.अतनल भोसले, श्री.प्रिाश गजभभये :  सन्माननीय 
अल्पसांखयाांि वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील वक्फ बोडायच्या ताब्यातील िभमनीची ववक्री करण्यात येवू नये असा 
अींतररम ननकाल मा.सवोच्च न्यायालयाने िेवनूही सिर िभमनीची ववक्री आणण 
लीिवर िेण्याच्या घ्ना घडल्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशयनास 
आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व तद्नुसार वक्फ िभमनीच्या बेकायिेशीर व्यवहाराबाबत शासनाने 
कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विनोद िािड े : (१) अींशत: खरे आहे. काही वक्फ मालमत्ता ववषयक 
प्रकरणाींमध्ये धमायिाय आयकु्ताींनी वक्फ मालमत्तेच्या ववक्रीस परवानगी दिली 
असल्याची बाब ननिशयनास आली आहे. 
(२) मा.सवोच्च न्यायालयाने ववशेष अनुमती ३९२८८-३१२९०/२०११ प्रकरणी दिनाींक 
११.५.२०१२ रोिी दिलेल्या ननणययान्वये धमायिाय आयकु्त वा वक्फ मालमत्ताींच्या 
व्यवसथापनाशी सींबींचधत कोणत्याही अचधकाऱयाने वक्फ मालमत्तेववषयी िानयत्व 
ननमायण करुन, क्रकीं वा वक्फ मालमत्तेचे अन्यसींक्रमण करु नये, असे आिेभशत केले 
आहे. मा.सवोच्च न्यायालयाने सपष्पणे प्रनतबींध केल्यानींतरही धमायिाय 
आयुक्ताींकडून वक्फ मालमत्तेच्या ववक्रीस परवानगी िेणे सुरु आहे क्रकीं वा कसे, 
याबाबीची तपासणी करुन, आवश्यक ती पढुील काययवाही करण्याबाबत वक्फ 
मींडळाला सूचना िेण्यात आलेल्या आहेत. 
(३) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 

 
----------------- 
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महावििरि िां पनीच्या समायोजन आिार िसुलीि झालेला गैरव्यिहार 

(४८) *  २१००५   श्री.अतनल भोसले, श्री.सांददप बाजोररया, श्री.किरि पािसिर, 
श्री.हेमांि टिले, श्री.विक्रम िाळे, श्री.खिाजा बेग, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.अतनल 
सोले, श्री.नागो गािार, श्री.प्रिाश गजभभये, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.सुतनल 
िटिरे :   सन्माननीय ऊजाव मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) महाववतरण कीं पनीच्या समायोिन आकार वसुलीत गैरव्यवहार झाला असून 
वीि खरेिी खचायपेक्षा इींधन आकार अनेक प्ीने वसुल करण्यात आला आहे, गत 
िोन वषायत रूपये ७४८० को्ी िािा आकारले गेले असल्याने सिर प्रकरणाची 
चौकशी करण्याची मागणी महाराषर वीि ग्राहक सींघ्नेच्या अध्यक्षाींनी माहे     
िून, २०१६ मध्ये वा त्यािरम्यान केल्याचे ननिशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गतवषी ३.७० पैसे प्रनत यनुन् वीि खरेिीचा असलेला िर व     
३.६८ पैसे प्रत्यक्षात झालेली वीि खरेिी असे असूनही प्रत्येक युनन्मागे           
४७ पैशाींप्रमाणे िािा वसुल केलेले रूपये ४३८६ को्ी िािा आकारले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व तद्नुसार महाववतरण कीं पनीचा समायोिन आकार िािा वसुल 
करून गैरव्यवहार केलेल्या सींबींचधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) गत िोन वषायत रुपये ७४८० को्ी िािा आकारले 
गेले हे खरे नाही. सिर प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी महाराषर वीि ग्राहक 
सींघ्नेचे अध्यक्षाींनी माहे िनू, २०१६ मध्ये केली आहे. 
(२) हे खरे नाही. महाववतरणने महाराषर ववद्यतु ननयामक आयोगाकड ेबहुवषीय 
वीि िर याचचकेच्यावेळी दिलेला सन २०१५-१६ साठीचा वीि खरेिीचा प्रसताववत 
िर हा रु. ३.६८ प्रनत युनन् गहृीत धरण्यात आला होता. परींत ुप्रत्यक्षातील वीि 
खरेिीचा िर अींिािे रु. ३.८० प्रनत यनुन्च्या आसपास आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 
 

----------------- 
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महाराष्ट्र राज्य िीज पारेषि िां पनीमध्ये िाांबत्रि सांिगाविील विविध 
 पदाांच्या सरळ सेिा भरिी प्रकक्रयेच्या गैरप्रिाराबाबि 

(४९) *  २१७५८   श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुतनल िटिरे, श्री.हेमांि टिले, श्री.अमरभसांह 
पांडडि, श्री.सांददप बाजोररया :   सन्माननीय ऊजाव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) महाराषर राज्य वीि पारेषण कीं पनीमध्ये दिनाींक ८ िानेवारी, २०१४ रोिी 
घेण्यात आलेल्या ताींबत्रक सींवगायतील ववववध पिाींच्या सरळ सेवा िरती प्रक्रक्रयेत 
गैरप्रकार झाल्याची बाब माहे मे, २०१६ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशयनास आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िरती प्रक्रक्रयेत झालेल्या गैरप्रकाराची चौकशी करुन शासनाने 
िोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे. 
(२) उमेिवाराींच्या अनिुवाबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्याने महापारेषण कीं पनीने िक्षता 
वविागामाफय त उमेिवाराींच्या प्रमाणपत्राींची पडताळणी केली असता, काही उमेिवाराींना 
बनाव् प्रमाणपत्र ेसािर केल्याचे ननिशयनास आले आहे. त्या अनुषींगाने सींबींधीत 
कमयचाऱयाींववरूध्ि महापारेषण कीं पनीने भशसतिींगववषयक कारवाई सुरू केली आहे. 
     िववषय काळातील िरती प्रक्रक्रयेबाबत अचधक सुसपष्ता येण्यासाठी महापारेषण 
कीं पनीने सववसतर सूचना प्रशासकीय पररपत्रकाद्वारे ननगयभमत केल्या आहेत. 
(३) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
बीड जजल्ह्यािील विद्यिु अपघािामध्ये मतृ्यूमुखी पडलेल्याांच्या 

 िारसाांना आधथवि मदि देण्याबाबि 

(५०) *  २२४४६   श्री.अमरभसांह पांडडि, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाविी, श्री.धनांजय 
मुांड े:   सन्माननीय ऊजाव मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) बीड जिल््यात सन २०१५-२०१६ या आचथयक वषायत ववद्यतु अपघातामध्ये    
२६ िणाींचा मतृ्यू झाला आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, महाववतरणच्या दिनाींक २० नोव्हेंबर, २००८ व दिनाींक २२ माचय, 
२०११ च्या पररपत्रकानसुार मतृाच्या वारसाींना आचथयक मित िेण्यात आलेली नाही, 
हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, मौिे धुमेगाव (ता.गेवराई, जि.बीड) येथील मयत शाींताबाई णझरपे 
याींच्या वारसाला उक्त पररपत्रकानुसार मित िेण्याची मागणी लोकप्रनतननधीींनी 
दिनाींक २० एवप्रल, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास मुख्य अभियींता, लातूर याींच्याकड े
करूनही सींबचधताींना आचथयक मित िेण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व तद्नुसार ववद्यतु प्राणाींनतक अपघातामध्ये मतृ्य ूपावलेल्याींच्या 
कु्ुींबबयाींना आचथयक मित िेण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) होय, हे खरे आहे. 
   बीड जिल््याींतगयत सन २०१५-१६ या वषायत एकूण २९ व्यक्तीींचे मतृ्य ूववद्युत 
अपघाताने झाले आहेत. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
   महाववतरण कीं पनीकडून एका मतृाच्या वारसिारास ४.०० लाख रुपयाींची मींिूरी 
िेण्यात आलेली आहे.  उवयरीत िेय असलेल्या प्रकरणामध्ये, मतृाच्या वारसिाराींनी 
कागिपत्राची पतुयता केल्यानींतर पढुील काययवाही करण्यात येईल. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) मुख्य ववद्यतु ननरीक्षकाच्या अहवालानुसार सिर अपघातास सींबींचधत व्यक्ती 
तसेच महाववतरण कीं पनी िबाबिार असल्याचे ननषपन्न झाले असून, सिर मयत 
व्यक्तीींच्या कु्ुींबास आचथयक मित तातडीने िेण्याबाबतची भशफारस काययकारी 
अभियींता, महाववतरण, बीड याींच्याकड ेकेली आहे. 
(५) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
ददल्ली-मुांबई इांडज्रयल िॉररडारची सांपाददि िेलेल्या 

जभमनीचा मोबदला भमळि नसल्याबाबि 
(५१) *  २०५७६   श्री.सुभाष झाांबड, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय 
दत्ि :   सन्माननीय उद्योग मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) दिल्ली-मुींबई इींडजसरयल कॉररडारसाठी सींपादित केलेल्या िभमनीचा मोबिला 
भमळत नसल्यामुळे औरींगाबाि मधील ननलिगाींव, िाींिळी, चचींचोली, मेहरवान 
नाईक ताींडा पररसरातील शेतकऱयाींनी आींिोलनाचा इशारा दिल्याचे माहे मे, २०१६ 
मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व तद्नुसार प्रकल्पबाधीत शेतकऱयाींना मोबिला िेण् यासाठी शासनाने 
कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.सुभाष देसाई : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) मौिे चचींचोली, िाींिळी, मेहरवान नाईक ताींडा व ननलिगाींव या गावाींमधील 
एकूण ८७५.९१५ हे.आर क्षेत्राची कलम ३२ (१) ची अचधसूचना दिनाींक १४/४/२०१६ 
रोिी प्रभसध्ि करण्यात आली असून िभमनीच्या मोबिल्यापो्ी प्रािेभशक अचधकारी, 
औरींगाबाि याींनी मागणी केलेल्या रु.५१२.४३ को्ी ननधीपैकी रुपये ३०० को्ी इतका 
ननधी उपवविागीय अचधकारी, पैठण फुलींब्री याींना उपलब्ध करुन िेण्यात आला आहे. 
आिपयतं ३६७.८८ हे.आर िभमनीच्या मोबिला पो्ी रुपये २०९  को्ी सींबींधीत 
शेतक-याींना वा्प करण्यात आले आहेत. उवयरीत मावेिा/ मोबिला वा्प ननवाड े
िाहीर करुन वा्प करण्याची काययवाही उप वविागीय अचधकारी, पैठण फुलींब्री 
याींचेमाफय त सुरु आहे. 
(३) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
ठािे शहराच्या हद्दीिील अनेि ्िूल बस कफटनेस 

प्रमािपत्राविना अनधधिृि सुरु असल्याबाबि 

(५२) *  १९६५१   श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमांि टिले, श्री.किरि पािसिर, 
श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.सांददप बाजोररया, श्री.अतनल भोसले, श्री.अमरभसांह पांडडि, 
श्री.सांजय दत्ि, श्री.शरद रिवपसे, श्री.रविांद्र फाटि :   सन्माननीय पररिहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे शहराच्या हद्दीतील एकूण ११०० सकुल बसेसपैकी केवळ २५० सकूल 
बसच्या मालकाींनी आपल्या बसेसची क्रफ्नेस प्रमाणपत्र भमळवली असून ८५० 
बसेसना क्रफ्नेस प्रमाणपत्र दिलेले नसल्याने त्या बसेस अनचधकृतपणे शाळाींमध्ये 
काययरत असल्याचे माहे िून, २०१६ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशयनास आले, खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले, तद्नुसार अनचधकृतपणे चालणाऱया बसेसवर शासनाने कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
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(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. ददिािर राििे : (१) दिनाींक ०३.०६.२०१६ रोिीच्या पुढारी वतृ्तपत्रामध्ये अशी 
बातमी आली होती. परींत ु प्रािेभशक पररवहन अचधकारी, ठाणे याींनी त्याींच्या 
कायायलयीन अभिलेखाची पडताळणी केली असता ११०७ सकुल बस वाहनाींपकैी १००४ 
वाहनाींचे योग्यता प्रमाणपत्र ववधीग्रा्य आहेत. 
(२) मा.उच्च न्यायालयाच्या आिेशाने वाहन मालकाींना व वाहन मालकाींचे प्रनतननधी 
याींना प्रत्यक्ष कायायलयात बोलावून वाहनाींची फेरतपासणी करुन घेण्याबाबत अवगत 
करण्यात आले होते. काही शाळाींना मे, २०१६ व िनू, २०१६ या कालावधीत सुट्टी 
असल्याने वाहन चालक व शाळा व्यवसथान याींच्यातफे वाहन तपासणीसाठी सींपकय  
झाला नाही. तथावप, ज्या शाळा व्यवसथापनाशी सींपकय  साधला गेला त्या शाळेची 
वाहने प्रत्यक्ष शाळेत िाऊन तपासणी करण्यात आली आहे. ज्या वाहनाींची 
फेरतपासणी झाली नाही अशा वाहनाींची फेरतपासणी करण्याच्या सूचना वायुवेग 
पथकाींना िेण्यात आल्या आहेत. 
(३) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 
 

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

टािळी, खजुडा, दरेगाि (िा.मुदखेड, जज.नाांदेड) येथे बेिायदा  
िाळुचा (रेिी) साठा जमा िरुन ठेिल्याबाबि 

 

(५३) *  १९९०५   श्री.अमरनाथ राजूरिर :   सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ्ाकळी, खिुडा, िरेगाव (ता.मुिखेड, जि.नाींिेड) येथे बेकायिा वाळुचा (रेती) 
साठा िमा करुन ठेवल्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशयनास आले, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिरील अवैध वाळु साठे साठवण केल्याचे अींिाजित पींचनामे करुन 
शासन त्याकड ेिाणणवपवुयक िलुयक्ष करीत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व तद्नसुार बेकायिा वाळुचा (रेती) साठा िमा करुन ठेवल्याप्रकरणी 
शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  



49 

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१), (२) व (३) माहे माचय, २०१६ मध्ये केलेल्या तपासणीत 
मौिे ् ाकळी, खिुडा, िरेगाव व चचलवपींपरी (ता.मुिखेड, जि.नाींिेड) या ०४ गावातील 
६६ दठकाणी ननिशयनास आलेला ४१५० ब्रास वाळूसाठा िप्त करण्यात आला. सिर 
वाळूसाठ्याचा भललाव करण्यात आला असता, भललावात २२०२ ब्रास वाळूचा भललाव 
होऊन, भललावद्वारे प्राप्त झालेली रक्कम रुपये १६,९९,९५२/- शासनिमा करण्यात 
आलेली आहे. उवयररत रेतीसाठ्याचा पनु्हा भललाव करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 

 

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

विदभव ि मराठिाडयाि उद्योगाांना सिलिीच्या दराने िीज दर लागू  
िरण्यािरीिा नेमलेल्या सभमिीच्या अहिालाबाबि 

 

(५४) *  २०४२१  श्री.शरद रिवपसे, श्री.सांजय दत्ि, श्री.रामहरी 
रुपनिर :   सन्माननीय ऊजाव मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ववििय व मराठवाडयातील उद्योगाींना उत्तेिन िेण्यासाठी सवलतीच्या िराने 
वीि िर लागू करण्याचे शासनाने िादहर केल्यानींतर यासींििायत उच्च सतरीय 
सभमती नेमण्यात आली होती व या सभमतीने सािर केलेल्या अहवालावर ववचार 
करण्यासाठी मुख्य सचचवाींच्या अध्यक्षतेखाली सभमती नेमण्यात आली होती, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त िोन्ही सभमत्याींनी सािर केलेल्या अहवालातील भशफारशीींचे 
सवरुप काय आहे व त्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) शासनाने नेमलेल्या उक्त िोन सभमत्याींच्या अहवालातील भशफारशीींवर कोणतीही 
काययवाही करण्यात आली नसल्यास त्याची कारणे काय आहेत व त्याबाबत काययवाही 
करण्यासाठी क्रकती कालावधी लागणे अपेक्षक्षत आहे ? 
 
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) ववििय व मराठवाड्यातील उद्योगाींना उत्तेिन 
िेण्यासाठी सवलतीच्या िराने वीि िर लागू करण्यासाठी वविागीय आयुक्त, नागपूर 
याींच्या अध्यक्षतेखाली आींतर वविागीय सभमती गठीत करण्यात आली होती. सिर 
आींतरवविागीय सभमतीच्या अहवालातील भशफारशीींची छाननी करुन उपयकु्त मुख्य 
बाबी ननजश्चत करण्यासाठी मुख्य सचचवाींच्या अध्यक्षतेखाली सचचव सभमती गठीत 
करण्यात आली होती. 
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(२) व (३) आींतरवविागीय सभमती व सचचव सभमती याींनी भशफारस केलेल्या 
सवलतीींमध्ये सवयसाधारण सवलतीअींतगयत पारेषण शुल्कामध्ये सवलत व वीि 
ववक्रीकरामध्ये सवलत त्याचप्रमाणे प्रोत्साहनपर सवलतीअींतगयत TOD (Time of 
Day) सवलत, इींधन समायोिन शुल्कामध्ये सवलत िेण्याववषयी भशफारस केलेली होती. 
     सिर िोन्ही सभमतीींच्या भशफारशीींवर अींनतम ननणयय घेण्याकररता दिनाींक    
४ िनू, २०१६ च्या शासन ननणययान्वये मींत्रीमींडळ उपसभमती गठीत करण्यात आली. 
सिर मींत्रीमींडळ उपसभमतीने सिर प्रसतावाबाबत ववचार ववननमय करुन राज्यातील 
ववििय, मराठवाडा,उत्तर महाराषर, D व D+ क्षेत्रातील औद्योचगक ग्राहकाींना 
वीििरात सवलत िेण्याचा ननणयय घेतला असून त्याबाबतचे आिेश शासन ननणयय 
क्र.सींकीणय-२०१५/प्र.क्र.२३८/ऊिाय-५, दिनाींक २९ िनू, २०१६ अन्वये ननगयभमत 
करण्यात आला आहे. 

----------------- 
एसटी महामांडळाच्या िधाव विभागाि सादहत्य खरेदीि झालेला गैरव्यिहार 

(५५) *  २१०३१   श्री.अतनल भोसले, श्री.किरि पािसिर, श्री.सांददप बाजोररया, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.खिाजा बेग, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.अतनल सोले, श्री.नागो 
गािार :   सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) एस्ी महामींडळ वधाय वविागात सादहत्य खरेिीत गैरव्यवहार झाल्याची बाब 
नागपूर वविागीय कायायलयाने माहे माचय, २०१६ मध्ये वा त्यािरम्यान केलेल्या 
चौकशीवरुन ननिशयनास आल्याने प्रािेभशक व्यवसथापकाींनी वविागीय पुरवठा 
अचधकारी व वविागीय लेखा अचधकारी याींना कारणे िाखवा नो्ीस बिावली आहे, 
हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, वधाय वविागातील सेवाग्राम येथे वाहनाींचे सुटे्ट िाग खरेिी करण्यात 
गैरव्यवहार झाल्याच्या तक्रारीनुसार न्यायालयाच्या ननिेशानींतर चार अचधकाऱयाींसह 
एक भलवपकावर माहे फेब्रवुारी, २०१६ मध्ये सेवाग्राम ठाण्यात गुन्हा िाखल करण्यात 
आला असून गुन््याचा तपास पूणय झाला आहे काय,   
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व तद्नुसार शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. ददिािर राििे : (१) प्रािेभशक व्यवसथापक रा.प.नागपरू याींनी वविागीय िाींडार 
अचधकारी व वविागीय लेखा अचधकारी याींना आरोपपत्र दिले असून त्याींचेवर 
प्रािेभशक व्यवसथापक रा.प.नागपूर याींचे माफय त प्रमािीय कारवाई सुरू आहे. 
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(२) व (३) श्री.प्रल्हाि नतडके, प्रमुख काराचगर याींचे तक्रारीवरून मा. जिल्हा 
न्यायालय-१ आणण ए.एस.िे.वधाय याींचे आिेशान्वये श्री.व्ही.्ी.गव्हाळे, वविाग 
ननयींत्रक, श्री. आर.के.चौरभसया सेवाननवतृ्त, वविागीय वाहतकू अचधकारी,         
श्री. अशोक वाडीिसमे, वविागीय वाहतकू अचधक्षक, श्री. राि ू करपते, वररषठ 
भलपीक रा.प.वधाय, श्री.व्ही.व्ही.माहुरे, सुरक्षा व िक्षता अचधकारी रा.प.वधाय याींचेवर 
सेवाग्राम पोलीस स्ेशन, वधाय येथे गुन्हा क्र.१६०/२०१६ दिनाींक २२ फेब्रुवारी, २०१६ 
नुसार िा.िीं.वव.क्र.१२० ब, ४२०, ४६८, २०१, ५०४, ३४ व आर डब्ल्यू-३ (१) (२) 
अन्वये गुन्हा िाखल करण्यात आला असून पोलीस स्ेशन सेवाग्राम, वधाय याींच्याकड े
सिर गुन्हयाचे अन्वेषण सुरू आहे. 
(४) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
  
  
विधान भिन :   उत्िमभसांग चव्हाि 
मुांबई.   सधचि, 

महाराष्ट्र विधानपररषद 
________________________________________________________ 
मुद्रणपूवय सवय प्रक्रकया महाराषर ववधानमींडळ सचचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर करण्यात आली आहे. 

मुद्रण: शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 
 


