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

िाराांकिि प्रश्नोत्िराांची यादी 
  

मांगळिार, ददनाांि २६ जुलै, २०१६ / श्रािण ४, १९३८ ( शिे ) 
   
(१) महसूल, मदि ि पुनिवसन िायव मांत्री  

 

 याांचे प्रभारी विभाग 

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

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

 
 

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

प्रश्नाांची एिूण सांखया - ३६ 
------------------------------------- 

 

पुणे शहर ि जजल््याि शैक्षणणि िारणासाठी ददलेल्या शासिीय  
जममनीच्या िापरामध्ये शिव भांग िेल्याबाबि 

(१) *  २२०६१ आकिव .अनांि गाडगीळ : सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे जिल्ह्यातील हडपसर येथील साधना विद्यालय रयत शिक्षण सींस्था, 
इींदापूर येथील छत्रपती शिक्षण सींस्था ि नाझरे येथील नागेश्िर विद्यालय याींना 
िैक्षणणक कारणासाठी ददलेल्हया िशमनीच्या िापरामध्ये ितत भींग केल्हयाचा प्रस्ताि 
जिल्हहाधधकारी कायातलयाने िासनाकड े पाठविला असल्हयाचे माहे एवप्रल, २०१६ 
मध्ये िा त्यादरम्यान ननदितनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, पुणे िहर ि जिल्ह्यातील अनेक सींस्थाींना िैक्षणणक कारणासाठी 
िासकीय गायरान िशमनीचे िा्प करण्यात आले असून त्यातील काही सींस्थाींनी 
िमीन िापराच्या अ्ीींचा भींग केला तर काही सींस्थाींची मुदत सींपली असतानाही 
विनापरिानगी िशमनीचा िापर सुरुच ठेिला असल्हयाचे ननदितनास आले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले ि तद्नसुार िासकीय िशमनीच्या िापरण्याच्या अ्ीींचा भींग 
करणाऱयाींिर िासनाने कोणती कायतिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) मा.महालेखापाल याींनी उपजस्थत केलेल्हया आक्षपेाींच्या 
अनषुींगाने साधना विद्यालय, हडपसर ि छत्रपती शिक्षण सींस्था, इींदापूर या 
सींस्थाींबाबतचे प्रस्ताि विभागीय आयुक्त, पुणे याींचेमार्त त िासनास प्राप्त झाले 
असून त्यािर कायतिाही सुरु आहे. 
(२) ि (३) िासकीय िशमनीींचा अनधधकृत िापर ि िततभींगाबाबत तपासणी करुन 
दींडनीय कारिाई करण्यासाठी िबाबदार अधधकारी ि कमतचारी याींचा समािेि 
असलेले दक्षता/तपासणी पथक नेमण्याबाबतच्या सूचना दद.०३/०३/२०१२ च्या 
पररपत्रकान्िये सित विभागीय आयकु्ताींना देण्यात आलेल्हया आहेत. त्यानुसार 
कायतिाही करण्यात येत असून दक्षता/तपासणी पथकास काही प्रकरणी िततभींग 
झाल्हयाचे ननदितनास आले आहे. त्यानुसार िासनास प्राप्त प्रस्तािाींिर प्रचशलत 
ननयमातील तरतदूीनुसार तपासून आिश्यक ती कायतिाही करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
 राज्याि िृवष िांत्रज्ञान व्यि्थापन यांत्रणा (आत्मा) ची ररक्ि पदे भरणेबाबि 
 (२) * २०१४३ डॉ.सुधीर िाांबे, श्री.अशोि उफव  भाई जगिाप, श्री.सांजय दत्ि, 
श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.दत्िात्रय सािांि, श्री.श्रीिाांि देशपाांड,े 
श्री.विक्रम िाळे : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि १६१४८ ला ददनाांि १४ माचव, २०१६ 
रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि: सन्माननीय िृवष मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात कृवष तींत्रज्ञान व्यिस्थापन यींत्रणा (आत्मा) च्या १५०४ पदाींपकैी 
तब्बल ८५४ म्हणिे सुमारे ५७ ्क्के पदे ररक्त आहेत, त्यामुळे कृवष 
विस्ताराच्या कामािर पररणाम झाला असल्हयाचे माहे मे, २०१६ मध्ये िा 
त्यादरम्यान ननदितनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, अकोला जिल्ह्यातील कृवष तींत्रज्ञान व्यिस्थापन यींत्रणेच्या 
(आत्मा) येथील ४ तालुका कृवष अधधकारी, २१ मींडळ कृवष अधधकारी तर कृवष 
सहायकाची १०० पदे ररक्त आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय 
आढळून आले ि तद्नुसार सदरहू ररक्त पदे भरण्याबाबत िासनाने कोणती 
कायतिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. पाांडुरांग फुां डिर : (१) हे अींित: खरे आहे.  
       आत्मा योिनेअींतगतत एकूण १५८२ पदाींपैकी सध्या ६९५ कमतचारी कायतरत 
आहेत. त्यापकैी प्रनतननयुक्तीने भराियाची ३९ पदे ि कीं त्रा्ी तत्त्िािरील 
ननयुक्त्याींव्दारे भराियाची ८४८ अिी एकूण ८८७ पदे ररक्त आहेत. 
       तथावप कृवष विभागातील कें द्र, राज्य िासन ि िागनतक बँक सहाय्यीत 
विविध योिनाींतगतत कीं त्रा्ी ननयकु्त्याींमध्ये सुसुत्रता, पारदितकता आणण्यासाठी ि 
भरती प्रक्रिया ननयमानुसार विहीत कायतपध्दतीनुसार व्हािी, याकररता एकत्रत्रत 
आढािा घेऊन कीं त्रा्ी पध्दतीने ननयुक्ती करण्याऐििी बाहयस्त्रोत्राव्दारे कामे 
करून घेणे तसेच अनुसूधचत िाती /िमाती अधधननयमातील तरतदुीनुसार 
त्रबींदनुामािली तयार करुन  त्यानुसारच  कायतिाहीबाबतचे िासनाचे आदेि  
आहेत. परींत,ु सदर आदेि रद्दबदल  करण्याबाबत तसेच सदर योिना चालू 
असेपयतत क्रकीं िा ननयत ियोमान सेिाननितृ्तीपयतं कीं त्रा्ी कमतचाऱयाींना सेिेत चालू 
ठेिािे आत्मा एम्प्लॉइि िेलरे्अर असोशसएिन याींनी  मा. उच्च न्यायालयाच्या 
औरींगाबाद खींडपीठात रर् याधचका ि.५०६०/२०१५ दाखल  केली आहे. 
       यासींदभातत, मा.उच्च न्यायालयाने दद.३०.४.२०१५ रोिी पढुील  आदेि 
होईपयतं आत्मा िेलरे्अर असोशसएिनच्या कीं त्रा्ी  तत्िािर  कायतरत 
सभासदाींना कामािरुन काढण्यात येिू नये, असे आदेि  ददले आहेत. 
सद्य:जस्थतीत प्रस्ततु प्रकरण न्यायप्रविषठ आहे. 
        तसेच याच योिनेअींतगतत कायतरत कीं त्रा्ी कमतचाऱयाींनी त्याींच्या सेिा 
पुढे चालू ठेिणे, सेिा ननयशमत करुन सेिेत कायम करणे ि सेिेतनू काढू नये 
याकररता मा.उच्च न्यायालय, मुींबई खींडपीठ येथेही रर्याधचका ि.४३८५/२१६ 
दाखल केली आहे. सद्य:जस्थतीत सदर प्रकरणही न्यायप्रविषठ आहे. 
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      दरम्यान, मा.उच्च न्यायालयाचे आदेि विचारात घेऊन, आत्मा योिनेच्या 
मागतदितक सूचनाींनुसार ररक्त पदे ननजश्चत दरमहा मानधनािर बाहयस्त्रोत्राव्दारे 
करार पध्दतीने  भरण्याचा प्रस्ताि िासनाच्या विचाराधीन आहे. 
      यासींदभातत, सन २०१६-१७ साठी आत्मा योिनेंतगतत रु.९३१५.६४ लक्ष 
रकमेचा राज्य कृवष विस्तार आराखडा तयार करण्यात आला असून, िासन 
ननणतय दद.१५.६.२०१६ अन्िये सदर कायतिमास प्रिासकीय मान्यता प्रदान 
करण्यात आली असून, त्याव्दारे   या योिनेतील ररक्त पदे भरण्यासाठी पुरेिी 
तरतूद उपलब्ध आहे. 
      सद्य:जस्थतीत, आत्मा योिनेअींतगतत ररक्त पदाींचा पदभार इतर समकक्ष 
अधधकारी/ कमतचारी याींचेकड े देण्यात आला असून, त्याींचेमार्त त या योिनेतील 
विविध घ्क/बाबी क्षेत्रीयस्तरािर राबविण्यात येत आहेत. त्यामुळे कृवष 
विस्ताराच्या कामािर पररणाम  होऊ नये, याची खबरदारी घेतली िात आहे. 
(२) हे खरे नाही, अकोला जिल्हहयातील तालुका कृवष अधधकारी, मींडळ 
कृवष अधधकारी ि सहाय् यक या पदनामाची पदे कृवष तींत्रज्ञान व्यिस्थापन यींत्रणा 
(आत्मा) करीता मींिूर नाहीत. त्यामुळे सदर पदे भरण्याचा प्रश्न उद्् ाित नाही.    
(३) िरील प्रश्न ि.१) येथील नमूद िस्तुजस्थतीनुसार आत्मा योिनेअींतगतत ररक्त 
पदे भरण्यासाठीचा प्रस्ताि िासनस्तरािर विचाराधीन आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
महावििरण, महातनममविी ि महापारेषण मधील 

 िां त्राटी िमवचाऱ याांना सेिेि तनयममि िरायाबाबि 

(३) *  २२१४५   श्री.सतिश चव्हाण, श्री.अमरमसांह पांडडि, श्री.विक्रम िाळे, 
डॉ.अपिूव दहरे :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि १४८८७ ला ददनाांि १४ माचव, २०१६ रोजी 
ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि: सन्माननीय ऊजाव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) िीि ननयामक आयोगाने सन १९८२ ते २००९ या कालािधीत राज्यातील 
िीि कीं पन्याच्या नोकर भरतीिर बींदी घातल्हयाने राज्यात महावितरण, 
महाननशमतती ि महापारेषण या कीं पन्यानी ३२००० कीं त्रा्ी कमतचाऱयाींची भरती 
केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर कीं त्रा्ी कमतचारी हे प्रनतमहा रूपये १०,०००/- पगारािर 
मागील १५ िषातपासून काम करत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्हयास, सदर कीं त्रा्ी कमतचाऱयाींची सेिा ि अनुभि विचारात घेता त्याींना 
िासकीय सेिेत ननयशमत करण्याबाबत िासनाने कोणती कायतिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे अींित: खरे आहे. सदर कीं पन्याींकडून कामाच्या 
स्िरुपानुसार, प्रासींधगक तसेच तात्पुरती कामे कीं त्रा्दाराकडून ननविदा प्रक्रियेच्या 
माध्यमातनू करुन घेतली िातात. 
(२) कीं त्रा्दारामार्त त ताींत्रत्रक कामगाराींची सेिा गरिेप्रमाणे घेण्यात येते, त्यामुळे 
अिी बाब नाही. 
(३) याबाबत कायतकारी सींचालक (मानि सींसाधन), महाननशमतती याींच्या 
अध्यक्षतेखाली सशमती गठीत करण्यात आली आहे. सदर सशमतीस्तरािर 
कामगार कायदे/विविध राज्याींचे कीं त्रा्ी कामगाराींबाबत घेतलेल्हया ननणतयाींचा 
अ्यास ि पररणाम, उच्च न्यायालय ि सिोच्च न्यायालयाींच्या 
ननकालाींचा/प्रकरणाींचा अ्यास, महाराषर विधानमींडळातील या सींदभाततील 
कामकािाचा अ्यास सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

मसांधदुगूव जजल्हयाि समुद्राि ्फोट घडिून मासेमारी 
िरणाऱयाांिर िारिाई िरायाबाबि 

 (४) *  २१४२७   अॅड.राहुल नािेिर, श्री.आनांद ठािूर, श्री.खिाजा बेग :   
सन्माननीय मत््य व् यिसाय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शसींधुदगूत जिल्ह्यातील ननिती बींदरािर गूढ आिाि येत असून समुद्रात स्र्ो् 
घडिनू मजच्छमार करीत असल्हयाबाबत माहे मे, २०१६ मध्ये िा त्या दरम्यान 
ननदितनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय 
आढळून आले ि तद्नुसार समुद्रात स्र्ो् घडिून मजच्छमार करणाऱयाींिर कोणती 
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. महादेि जानिर : (१) नाही. 
(२) होय, जिल्हहाधधकारी, शसींधुदगूत, याींनी राषरीय समुद्र विज्ञान सींस्था, गोिा 
याींच्या पथकाला पाचारण केले होते ि त्याींच्या मार्त त समुद्रात सिेक्षण ि िोध 
मोहीम राबविली होती. त्याचा अहिाल अद्याप अप्राप्त आहे.  
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
विदभव, मराठिाडा ि उत्िर महाराष्ट्रािील आत्महत्याग्र्ि 

शेििऱयाांच्या िुटुांबबयाांना आधथवि मदि िरायाबाबि 

(५) *  १९३७३   श्री.जयांि पाटील, श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.सांजय दत्ि, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमिी हु्नबानू खमलफे, डॉ.सुधीर िाांबे, 
श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.सुभाष झाांबड, श्री.दत्िात्रय सािांि, श्री.श्रीिाांि देशपाांड,े 
श्री.विक्रम िाळे :   सन्माननीय मदि ि पनुिवसन िायव मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  
(१) विदभत, मराठिाडा ि उत्तर महाराषरात दषुकाळामुळे िेतकऱयाींच्या 
आत्महत्येचे प्रमाण िाढले असून ७४६ पेक्षा अधधक िेतकऱयाींनी आत्महत्या 
केल्हयाचे माहे एवप्रल, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदितनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी चौकिीत केली आहे काय, चौकिीत काय आढळून 
आले ि त्यानुसार िासनाने ितेकऱयाींच्या आत्महत्या रोखण्याबाबत तसेच, 
िासनाच्या ननकषात शिधथलता आणनू आत्महत्याग्रस्त िेतकऱयाींच्या कु्ुींत्रबयाींना 
मदत करण्याबाबत कोणती कायतिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

 श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) होय, अींितः खरे आहे. 
(२) िेतकरी आत्महत्या पात्र प्रकरणी रूपये एक लाख मदत देण्यात येते. 
िेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी िासनाकडून िेतक-याींसाठी विविध 
उपाययोिना, अशभयान राबविण्यात येत आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

 
----------------- 
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मौजे लोनाड (िा. मभिांडी, जज. ठाणे) येथील ग्राम्थाांच्या िदहिाटाचा  
बांद िेलेला र्िा िदहिाटासाठी खलुा िरायाबाबि 

(६) *  २२४४२   श्री.गुरुमुख जगिानी : सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) मौिे लोनाड (ता. शभिींडी, जि. ठाणे) येथील सव्हे िमाींक ११, दहस्सा िमाींक 
१, ३ ि ५ या िागेत ग्रामस्थाींच्या िदहिा्ीतील िडडलोपाजितत िागेत कमलेि 
सदाभाई प्ेल याींनी मोठी गोदामे बाींधनू रस्ता बींद केल्हयामुळे स्थाननक 
ग्रामस्थाींनी ि लोकप्रनतननधी याींनी तहशसलदार, शभिींडी, उपविभागीय 
अधधकारी,शभिींडी, पोलीस ननररक्षक,शभिींडी याींना ददनाींक ८ ऑक््ोबर, २०१२ 
ददनाींक २३ िलैु, २०१३ रोिी तसेच माहे िुलै, २०१४, िानेिारी, २०१५ ि माहे 
मे, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान लेखी ननिेदनाद्िारे तिारी केलेल्हया आहेत, हे 
खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, याबाबत माहे माचत, २०१३ (वि.प.ता.प्र.ि.३६९४२) ि माहे िुलै, 
२०१४ (वि.प.ता.प्र.ि.४३००७) अन्िये प्रश्न उपजस्थत केले असता सदरच्या 
रस्त्याचे प्रकरण तहशसलदार, शभिींडी याींचेकड े न्याय प्रविषठ असल्हयाचे कळिून 
अद्यापािेतो सदरहू रस्ता खलुा केलेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले ि तद्नुसार ग्रामस्थाींच्या िदहिा्ातील बींद केलेला रस्ता 
येण्या-िाण्यास मोकळा करण्याबाबत तसेच, मींिूर क्षते्रापेक्षा अधधक क्षेत्रािर 
अनधधकृत बाींधकाम करणाऱयािर कारिाई करण्याबाबत कोणती कायतिाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) मौिे लोनाड, ता.शभिींडी, जि.ठाणे येथील स.नीं.११/१ ि 
इतर या िागेत बाींधकाम करुन रस्ता बींद केल्हयाबाबतची तिार शभिींडी 
तालुक्यातील खाींडिळ गािचे ग्रामस्थ ि िेतकरी याींनी दद.०१.१०.२०१२ रोिी 
तहशसलदार, शभिींडी याींच्याकड,े तसेच दद.२३.०१.२०१३ रोिी तत्कालीन 
मा.पालकमींत्री, ठाणे जिल्हहा याींच्याकड,े दद.१९.०१.२०१३ च्या ननिेदनान्िये 
तत्कालीन मा.मींत्री (महसूल) याींच्याकड ेआणण दद.०४.०३.२०१३ च्या ननिेदनान्िये 
मा.राज्यपाल याींच्याकड ेकेली होती. 
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(२), (३) ि (४) सदर विषयाच्या अनुषींगाने सन २०१३ च्या अथतसींकजल्हपय 
(पदहल्हया) अधधिेिनात वि.प.ता.प्र.ि.३६९४२ ि सन २०१३ च्या पािसाळी 
(दसुऱया) अधधिेिनात वि.प.ता.प्र.ि.४३००७ उपजस्थत केले होते. मौिे लोनाड, 
ता.शभिींडी, जि.ठाणे येथील स.नीं.११/१ ि इतर या शमळकतीमधनू असलेला 
िदहिा्ीचा रस्ता पिूतित करािा यासाठी श्री.रघनुाथ कानू पा्ील ि इतर याींनी 
तहशसलदार, शभिींडी याींच्या न्यायालयात मामलेदार न्यायालय अधधननयम १९०६ 
चे कलम ५ अन्िये दािा दाखल केला होता. सदर दािा तहशसलदार, शभिींडी याींनी 
दद.०२/०७/२०१३ च्या आदेिान्िये रे््ाळला आहे. 
         तसेच, सदर शमळकतीिर अनुजे्ञय बाींधकामापेक्षा िाढीि बाींधकाम 
केल्हयाचे आढळून आल्हयाने तहशसलदार, शभिींडी याींनी दद.२१/०६/२०१३ रोिी सदर 
अनधधकृत बाींधकाम ननषकाशसत करण्याचे आदेि ददले होते. सदर आदेिाविरुध्द 
सींबींधधताने मा.ददिाणी न्यायालय (िररषठ स्तर), शभिींडी येथे वििषे ददिाणी दािा 
िमाींक ३२६/२०१३ दाखल केला असून सदर दाव्यात मा.न्यायालयाने 
दद.२१/१०/२०१३ च्या आदेिन्िये तहशसलदार, शभिींडी याींच्या उक्त दद.२१/०६/२०१३ 
च्या आदेिानुसार ननषकासनाची कायतिाही करण्यास प्रनतबींध केला आहे. सदरचा 
दािा न्यायप्रविषठ आहे. 

----------------- 
भुिन दहप्परगा (िा.देगलूर, जज.नाांदेड) येथील विदयिु रोदहत्री (डी.पी), 

विजेचे खाांब ि िारा जीणव ि दरुि्थेि असल्याबाबि 

(७) * १९८९६ श्री.अमरनाथ राजूरिर : सन्माननीय ऊजाव मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) भुतन दहप्परगा (ता.देगलूर, जि.नाींदेड) येथील विदयतु रोदहत्री (डी.पी) 
िमीनदोस्त झाली असून वििेच्या तारा लोंबकळलेल्हया अिस्थेत तसेच, खाींबेही 
पुणतपणे िाकलेल्हया अिस्थेत असून याकड े विद्यतु वितरण कीं पनीचे अधधकारी 
दलुतक्ष कररत असल्हयाचे माहे मे, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदितनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय 
आढळून आले ि तद्नुसार िीणत ि दरुिस्थेत असलेली विद्यतु रोदहत्र े (डी.पी.) 
वििेचे खाींब ि तारा बदलण्याच्या दृष्ीने कोणती कायतिाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे अींित: खरे आहे. 
(२) चिी िादळामुळे भुतन दहप्परगा येथील कृवष पींपाच्या एका रोदहत्राचे      
११ के.व्ही. िादहनीचे दोन पोल पडले होते ि काही पोल िाकून तारा लोंबकळत 
होत्या. सदर काम ददनाींक १२.७.२०१६ रोिी महावितरण कीं पनीकडून पूणत 
करण्यात येऊन तेथील िीि पुरिठा पिूतित सुरु करण्यात आला आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
 

----------------- 
समुद्राि मासेमारी िरिाांना मुत्य ूपािलेल्या मजच्िमाराांच्या 

िुटुांबबयाांना आधथवि मदि देायाबाबि 

(८) *  २११०३   श्री.सुतनल िटिरे, श्री.खिाजा बेग, श्री.रामराि िडिुिे, 
श्री.अतनल भोसले, श्री.हेमांि टिले, श्री.प्रिाश गजमभये, श्री.किरण पािसिर :   
सन्माननीय मत््य वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) समुद्रात मासेमारी करताना मतृ्यू पािलेल्हया मजच्छमाराींच्या िारसाींना 
अथतसहाय्य शमळण्याबाबतच्या ४ प्रस्तािाींपकैी ३ प्रस्ताि मत्स्यिीिी सहकारी सींघ 
निी ददल्हली याींचेकड ेकेव्हा पाठविण्यात आले आहेत, 
(२) असल्हयास, सदर प्रस्तािाला मत्स्यिीिी सहकारी सींघ, निी ददल्हली याींनी 
मींिुरी ददली आहे काय, 
(३) असल्हयास, केव्हा तसेच सींबींधधत िारसदाराींना प्रत्येकी क्रकती अथतसहाय्य 
देण्यात आले आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. महादेि जानिर : (१) मा. सदस्याींना ननजश्चत कोणते ४ प्रस्ताि अशभपे्रत 
आहेत याचा बोध नाही. 
(२) सन २०१३-१४ ते २०१६-१७ पयतत प्राप्त ४७ प्रस्तािाींपकैी २५ प्रस्तािाींना 
राषरीय मत्स्यिीिी सहकारी सींघ, निी ददल्हली याींचेकडून मींिूरी प्राप्त झालेली 
आहे. 
(३) सींबींधधत िारसाींना प्रत्येकी रु. १.०० लाख इतके अथतसहाय्य देण्यात येते. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
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पालघर जजल््यािील खाडी किनारी सक्शन पांपाद्िारे 
 होि असलेल्या रेिीउपसा रोखायाबाबि 

 (९) * २१३६३ श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांि टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.खिाजा 
बेग : सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) िासनाने केिळ डुबी पध्दतीने रेतीउपसा करण्यास परिाने ददले असताना 
पालघर जिल्ह्यातील खाननिड,े ितैरणा, तानसा, शिरिली, भाताणे येथील खाडी 
क्रकनारी हिारो रेती व्यािसानयक सक्िन पींपाद्िारे लाखो ्ासचा रेतीउपसा करत 
असल्हयाचे माहे एवप्रल, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदितनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, अनेक िषे अिा पध्दतीने होणाऱया उपिामुळे भविषयात खाडी 
पात्राची ददिा बदलून निीकच्या गािाींना पुराचा धोक्याची िक्यता ननमातण 
झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले ि तद्नसुार सक्िन पींपाद्िारे सुरू असलेला रेती उपासा 
रोखण्याबाबत कोणती कायतिाही केली िा करण्यात येत आहे. 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१), (२) ि (३)  मौिे खाननिड,े िैतरणा, तानसा, 
शिरिली, भाताणे, ता. िसई ि मौिे काींदरिन, ता. पालघर येथील खाडी क्रकनारी 
सक्िनपींपाद्िारे रेती उपसा करण्यात येत असल्हयाचे ननदितनास आले आहे. अिा 
प्रकरणी सींबींधधत व्यक्ती तसेच अज्ञात व्यक्तीविरुध्द गुन्हे दाखल करण्यात आले 
आहेत. तसेच बो्ी ननषकाशसत करणे, अिधै रेतीसाठा िप्त करणे इत्यादी 
कायतिाही करण्यात आली आहे. 
    तथावप, सक्िन पींपाद्िारे झालेल्हया रेती उपिामुळे भविषयात खाडीपात्राची 
ददिा बदलून निीकच्या गािाींना पुराच्या धोक्याची िक्यता ननमातण झाल्हयाचे 
आढळून आले नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
 

----------------- 
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पुणे - सोलापूर महामागाविरील हडपसर आणण सासिड  
र्त्यािर एसटी बसचे बस्टँड उभारायाबाबि 

(१०) *  १९४५५   डॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱहे : सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पणेु - सोलापूर महामागातिरील हडपसर आणण सासिड रस्त्यािर एस्ी 
बसस््ँड नसल्हयामुळे प्रिािाींना तसेच ज्येषठ नागररक ि मदहला प्रिािाींना भर 
उन्हात एस्ीची िा् पाहात थाींबािे लागत असल्हयाचे माहे एवप्रल, २०१६ मध्ये 
िा त्यादरम्यान ननदितनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय 
आढळून आले ि तद्नुसार पुणे-सोलापूर महामागातिरील हडपसर आणण सासिड 
रस्त्यािर एस्ी बसचे बस स््ँड उभारण्याबाबत कोणती कायतिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. ददिािर राििे : (१) ि (२) राज्यातील सित प्रिासी ननिारे बाींधण्याबाबत 
राज्य पररिहन महामींडळाच्या स्तरािर धोरणात्मक ननणतय घेण्यात आला असून 
सदर प्रिासी ननिारे बाींधण्याकरीता तेथील स्थाननक स्िराज्य सींस्थेकडून ना 
हरकत प्रमाणपत्र घेिनू प्रिासी ननिारा बाींधण्यात येईल. यामध्ये हडपसर येथील 
ननिारे समाविष् आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
राज्याि मदहला ररक्षा चालिाांच्या ररक्षाांना िेगळा  
रांग लािायाबाबि िेलेली सक्िी रद्द िरायाबाबि 

(११) *  १९५०१   अॅड.तनरांजन डािखरे : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) राज्यातील ररक्षा परिाना िा्पात मदहलाींना ५ ्क्के आरक्षण ठेिण्याचा 
सनाने धोरणात्मक ननणतय घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, मदहलाींना िा्प करण्यात येणाऱया ररक्षाींना सध्याचे ररक्षाच्या 
प्रचशलत रींगाऐििी, िेगळा रींग लािण्याची सक्ती करण्यात आली असून िेगळा 
रींग नसलेल्हया मदहलाींच्या ररक्षाींची नोंदणी बींद करण्याचा ननणतय ठाणे ि निी 
मुींबई येथील प्रादेशिक पररिहन अधधकाऱयाींनी केला असल्हयाचे ददनाींक        
२२ एवप्रल, २०१६ रोिी िा त्या सुमारास ननदितनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्हयास, अिा िेगळया रींगामुळे समािकीं ्काकडून मदहला ररक्षा चालकाींना 
लक्ष केले िाण्याचा धोका तसेच असुरक्षक्षतता ि अन्य कारणाींमुळे ररक्षासाठी 
घेतलेल्हया किाचें हप्ते थकीत राहण्याचा धोका असल्हयाने मदहलाींचे ररक्षािर 
प्रस्तावित केलेली रींग सक्ती रद्द करण्याबाबत तसेच िासनाचे धोरण ननजश्चत 
होईपयतं ररक्षा नोंदणी सुरु करािी, अिा आियाचे ननिेदन मा.मुख्यमींत्री, 
मा.पररिहन मींत्री ि प्रादेशिक पररिहन अधधकाऱयाींना लोकप्रनतननधी याींनी ददनाींक 
१२ एवप्रल, २०१६ रोिी िा त्यासुमारास सादर केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले ि तद्नसुार मदहलाींना ररक्षा परिाना िा्पासींदभातत कोणती 
कायतिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. ददिािर राििे : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
     मदहला ऑ्ोररक्षा परिानाधारकाींच्या ररक्षाींना िेगळी रींगसींगती देण्याची बाब 
िासनाच्या विचाराधीन असल्हयाने ि त्याबाबत महाराषर मो्ार िाहन ननयम 
१९८९ च्या ननयम १३५ मध्ये सुधारणा करण्याची बाब कायतिाहीखाली असल्हयाने 
दरम्याच्या कालािधीत ररक्षाींची नोंदणी स्थधगत ठेिण्यात आली होती. 
(३) याबाबत स्थाननक ररक्षा सींघ्नाींनी अिा आियाची ननिेदने ददली आहेत. 
(४) दद. १३.०६.२०१६ च्या अधधसूचनेव्दारे महाराषर मो्ार िाहन ननयम १९८९ 
मध्ये सुधारणा करुन निीन ननयम १३५(१) अन्िये मदहला परिाना धारकाींची 
ररक्षा अबोली रींगात रींगविण्यात यािी अिी तरतदु केली आहे ि त्याप्रमाणे 
अींमलबिािणी करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

िीज महापारेषण िां पनीि गैरव्यिहार िरणाऱया 
िां त्राटदारािर िारिाई िरायाबाबि 

(१२) * २१५८२ श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अतनल सोले, श्री.नागो गाणार, श्री.अतनल 
भोसले, श्री.विक्रम िाळे, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमांि टिले, श्री.सुतनल िटिरे, 
श्री.खिाजा बेग, श्री.विजय उफव  भाई धगरिर, श्री.सांददप बाजोररया : सन्माननीय 
ऊजाव मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) िीि महापारेषण कीं पनीतील ५,६६८ को्ीींच्या विद्यतु उपकर पुरिठा 
कीं त्रा्ाची चौकिी सहाय्यक मुख्य दक्षता अधधकारी, पुणे याींच्याकड ेसोपविण्यात 
आली असल्हयाची बाब माहे मे, २०१६ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदितनास आली, 
हे खरे आहे काय, 



13 

(२) असल्हयास, राज्यात िीि िादहन्याींचे िाळे मिबतु करण्यासाठी िीि 
महापारेषण कीं पनीने ज्या कीं पन्याींना हे काम ददले त्या कीं पन्याींनी दपु्प् ते अडीच 
प् दर आकारुन ती सित उपकरणे ि सेिा महापारेषण कीं पनीला देऊन कामे 
िेळेत पूणत न करताही या कीं पन्याींना १५० ते २०० को्ी रुपयाींचे ॲडव्हान्स 
देण्यात आले असून या सित प्रकरणात गैरव्यिहार झाल्हयाचे ननदितनास आले, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय 
आढळून आले ि तद्नुसार गैरव्यिहार करणाऱया दोषी कीं त्रा्ाराविरूध्द कोणती 
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत  
 

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१)  हे खरे नाही, 
(२)  हे खरे नाही, 
    महापारेषण कीं पनी मार्त त राज्यात विविध दठकाणी अनत उच्चदाब उपकें दे्र, 
त्याींच्या सींलग्न िादहन्या ि िोडिादहन्या उभारण्याच्या कामासाठी एकूण ५ 
कीं पन्याींसोबत ददनाींक २७.०८.२००९ रोिी एकूण रु.५६६८ को्ीचा करारनामा 
करण्यात आला असून प्रत्यक्षात सींबींधधत कीं त्रा्दाराींना रु.२७७० को्ी क्रकीं मतीची 
कामे देण्यात आली आहेत. कीं त्रा्ातील अ्ी ि ितीनसुार सादहत्य/उपकरणाींची 
िुळिािळुि करण्याच्या उद्दिेाने सित पाच कीं त्रा्दाराींना शमळून रु.१८३.९८ को्ी 
इतकी रक्कम देण्यात आली होती, त्यापकैी आिपोितो रू. १५९.९८ को्ी रक्कम 
त्याींच्या देयकातनू िसूल करण्यात आली आहे. तसेच उितरीत रक्कमही िसूल 
करण्यात येत आहे. 
(३) सदर कीं त्रा्ात उपकें द्र उभारणीसाठी क्षमतेनुसार १२ ते १५ मदहन्याचा 
कालािधी ननजश्चत करण्यात आला होता. तसेच िादहनीच्या क्षमतेनसुार 
१२,१६,१८,२४ मदहन्याींचा कालािधी िादहनी उभारण्यासाठी ननधातररत करण्यात 
आला होता. परींतू सदर कामाींमध्ये  मागत  हक्काच्या  सींदभातच्या  अडचणी 
(ROW), िन विभागाची परिानगी, रेल्हिे  विभागाची  परिानगी,  तसेच विविध 
खािगी िमीन  धारकाींची  परिानगी  या सारख्या अडचणी असल्हयामुळे सदर 
प्रकल्हप विदहत कालािधीत पणूत होऊ िकले नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

---------------- 
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महावििरण िां पनीस सदोष मीटर पुरविणाऱया रोलेक्स 
मीटसव प्रा.मल.िां पनीिर िारिाई िरायाबाबि 

(१३) *  २०४३१   श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्ि, श्री.रामहरी रुपनिर :   
सन्माननीय ऊजाव मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सन २०१४ मध्ये महावितरण कीं पनीने रोलेक्स मी्सत प्रा.शल. कीं पनीकडून 
खरेदी केलेल्हया मी्सतपकैी मुींबईसह कल्हयाण, पुणे इत्यादी विभागात १० लाखाींहून 
अधधक मी्सत सदोष असल्हयाचे िासनाच्या ननदितनास आलेले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय 
आढळून आले ि तद्नुसार सदोष मी्सत खरेदी करण्यात आलेल्हया रोलेक्स मी्सत 
प्रा.शल. कीं पनीिर कारिाई करण्याबाबत िासनाने कोणती कायतिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
 

Üश्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे अींित: खरे आहे. 
     मे. रोलेक्स कीं पनीने परुिठा केलेल्हया १० लाख मी्सतपैकी ३,०२,३३० मी्सत 
सदोष आढळून आले. 
(२) होय. महावितरण कीं पनीमार्त त चौकिी करण्यात आली आहे. 
     सदर प्रकरणी पुरिठा आदेिाच्या अ्ी ि ितीनुसार सदोष मी्सत बदलून 
देण्याबाबत कीं पनीस आदेशित केले असून त्यापैकी सुमारे १,९८,८०४ मी्सत 
बदलून घेण्यात आले आहेत ि उितररत मी्सत बदलून देण्याची कायतिाही मे. 
रोलेक्स कीं पनीद्िारे करण्यात येत आहे.    
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
धुळे जजल््यािील दठबि मसांचन शेििऱयाांचे 

प्रलांबबि अनदुान देायाबाबि 

(१४) * २१८२० श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुतनल िटिरे, श्री.हेमांि टिले, श्री.जयिांिराि 
जाधि : सन्माननीय िृवष मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) धुळे जिल्हहयातील ४ हिाराींपेक्षा िास्त िेतकऱयाींचे मागील दोन िषातपासून 
दठबक शसींचन अनदुानाचे रूपये २७ को्ी प्रलींत्रबत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, िेळेिर अनदुान शमळत नसल्हयाने दठबक शसींचन बसिणारे िेतकरी 
अडचणीत आले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय 
आढळून आले ि तद्नसुार िेतकऱयाींच्या दठबक शसींचनचे प्रलींत्रबत अनदुान 
देण्याबाबत कोणती कायतिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. पाांडुरांग फुां डिर : (१), (२) ि (३)  सूक्ष्म शसींचनासाठी िेतकऱयाींकडून अित 
ऑनलाईन स्िीकारण्यात येतात. उपलब्ध ननधीच्या मयातदेत प्राथम्य िमानुसार 
अिानंा पिूतसींमती देण्यात येते. पूितसींमती ददलेल्हया ज्या िेतकऱयाींनी सूक्ष्म शसींचन 
सींच बसविले आहेत असेच िेतकरी अनदुानासाठी पात्र ठरतात.      
       धुळे जिल्ह्यात सन २०१४-१५ मध्ये ५,८९४ एिढे अित प्राप्त झाले होते. 
त्या िषी धळेु जिल्ह्यासाठी उपलब्ध ननधीच्या मयातदेत ३,०६२ अिांना पिूतसींमती 
देण्यात आली. पूितसींमती देण्यात आलेल्हया ३,०६२ अिांच्या अनदुानाची रक्कम 
रु.१३.८० को्ी िेतकऱयाींच्या बँक खात्यािर िमा करण्यात आली आहे. 
         सन २०१५-१६ मध्ये ४,५७९ एिढे अित प्राप्त झाले होते. त्या िषातत 
धुळे जिल्हहयासाठी उपलब्ध ननधीच्या मयातदेत ९७६ अिांना पूितसींमती देण्यात 
आली. पिूतसींमती देण्यात आलेल्हया अिांपकैी ६०९ अितदार िेतकऱयाींनी सूक्ष्म 
शसींचन सींच बसविलेत. सूक्ष्म शसींचन सींच बसविलेल्हया ६०९  िेतकऱयाींच्या बकँ 
खात्यािर अनुदानाची रक्कम  रु.२.८५ को्ी िमा करण्यात आली आहे. 
        धुळे जिल्ह्यात मागील २ िषातच्या कालािधीत पिूत सींमती ददलेल्हया ि 
सूक्ष्म शसींचन सींच बसविलेल्हया कोणत्याही िेतकऱयाींचे प्रस्ताि प्रलींत्रबत नाहीत. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
प्रादेमशि पररिहन िायावलय नागपूर, (शहर) 

येथील ररक्ि पदे भरायाबाबि 

(१५) *  २००८६ श्री.प्रिाश गजमभये : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
(१) नागपूर िहरातील प्रादेशिक पररिहन कायातलयात विभागात ५० पेक्षा िास्त 
पदे ररक्त आहेत, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, ददल्हली रेल्हिेलाईन आर्ीओ विभागात १२० पदाींपैकी र्क्त     
६० ्क्के पदे ररक्त आहेत तर उप प्रादेशिक पररिहन कायातलय नागपूर पिूत येथे 
३० ्क्के पदे ररक्त आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्हयास, सदर ररक्त पदे भरण्याबाबत िासनाने कोणती कायतिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. ददिािर राििे : (१) होय. 
(२) प्रादेशिक पररिहन कायातलय, नागपूर (िहर) या कायातलयास १२५ पदे मींिूर 
असून ४३ पदे ररक्त आहेत. तसेच उप प्रादेशिक पररिहन कायातलय, नागपूर 
(पूित) या कायातलयास एकूण ३६ पदे मींिूर पदाींपकैी ८ पदे ररक्त आहेत. 
(३) पदोन्नतीची पदे भरण्याची कायतिाही करण्यात येत असून, सरळसेिेच्या 
ररक्त पदाींपकैी शलवपक सींिगीय ररक्त पदे भरण्यासाठी भरती प्रक्रिया 
करण्यासींदभातत बा्य सींस्थेची नेमणकू करण्यासाठी ई-ननविदा मागविण्यात 
आल्हया आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
िसांिराि नाईि मराठिाडा िृवष विद्यावपठािील 

विद्यार्थयाांच्या ईबीसी मशष्ट्यितृ्िीबाबि 

(१६) *  १९८१९   श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.सुतनल िटिरे, श्री.अमरमसांह 
पांडडि : सन्माननीय िृवष मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) िसींतराि नाईक मराठिाडा कृवष विद्यापीठातील विद्यार्थयांना देण्यात येणारी 
ईबीसी शिषयितृ्ती विद्यापीठ ि िासन स्तरािर प्रलींत्रबत असल्हयाबाबतची मादहती 
सींचालक शिक्षण तथा अधधषठाता (कृवष) याींनी कुलसधचि, िसींतराि नाईक 
मराठिाडा कृवष विद्यापीठ, परभणी याींना ददनाींक २४ मे, २०१६ रोिीच्या 
पत्रान्िये कळविले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, िासनाकड े प्रलींत्रबत असलेली रक्कम ि विद्यापीठाकडून िा्प 
करणे बाकी असलेली रक्कम विद्यार्थयानंा देण्यासाठी िासनाने कोणती कायतिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

 श्री. पाांडुरांग फुां डिर : (१) होय. 
(२) ि (३) िसींतराि नाईक मराठिाडा कृवष विद्यापीठ, परभणी याींना 
आधथतकदृष्या मागासिगीय विद्यार्थयांच्या िैक्षणणक िुल्हकाच्या ५०% 
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प्रनतपतूीसाठी सन २०१४-१५ पयतंच्या प्रलींत्रबत मागणीसाठी ि सन २०१५-१६ 
मधील मागणीसाठी एकूण रु. ८४४.४० लक्ष इतके अनदुान उपलब्ध करुन देण्यात 
आले आहे. सन २०१६-१७ या आधथतक िषातत रुपये ६४० लक्ष इतकी तरतदू 
करण्यात आली असून त्यापकैी रुपये ५१२ लक्ष इतका ननधी वितरीत करण्यात 
आला आहे. 
    उितररत ननधी उपलब्ध करुन देण्याचा  प्रस्ताि िासनाच्या विचाराधीन आहे. 

----------------- 
राज्याि विद्यिु अपघािाांची नोंद िरून अपघािािील वपडडिाांना ि मिृाांच्या 

िारसाांना नुिसान भरपाईची मदि देायाबाबि 
(१७) * २०४५४ श्री.सांजय दत्ि, श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमिी 
हु्नबानू खमलफे: सन्माननीय ऊजाव मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय:- 
  

(१) राज्यात दरिषी तीन हिाराहून अधधक विद्यतु अपघात घडत असून विद्यतु 
ननररक्षकाींकडून गुन्हे दाखल होत नसल्हयाने अपघातातील वपडडताींना ि मतृाींच्या 
िारसाींना नकुसान भरपाईपासून िींधचत रहािे लागत असल्हयाचे माहे एवप्रल, २०१६ 
मध्ये िा त्यादरम्यान ननदितनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय 
आढळून आले ि तद्नुसार सदर गुन्हे नोंदविण्याबाबत अधधकाऱयाींना सूचना 
देण्याबाबत तसेच, अपघातातील वपडडताींना ि मतृाींच्या िारसाींना नुकसान भरपाई 
देण्याबाबत कोणती कायतिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाींची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे नाही. 
१. विद्युत अपघात घडल्हयानींतर अपघाताच्या सींलग्न कायतक्षते्रातील पोलीस 

ठाण्यात पोलीसाींमार्त त याबाबतचा एर्.आय.आर. स्ितींत्रपणे दाखल केला 
िातो. विद्यतु ननररक्षक याींनी केलेल्हया अपघात चौकिीच्या ननषकषत / 
अशभप्रायाच्या अनषुींगाने पोलीस विभागाकडून पढुील कायतिाही केली 
िाते. त्यामुळे एका अपघातासाठी एकाच िेळी दोन एर्.आय.आर. 
दाखल करण्यात येत नसल्हयाने विद्यतु ननररक्षक याींच्यामार्त त िेगळा 
एर्. आय. आर. दाखल करण्यात येत नाही. 

२. विद्युत अपघात झालेल्हया अपघातातील पीडीत व्यक्ती मरण पािल्हयास 
तातडीने त्याींच्या नातेिाईकास/िारसदारास महावितरण कीं पनीकडून/ 
िीिसींचमाडणीच्या मालकाकडून मतृाींच्या िारसाींना अींतरीम नकुसान 
भरपाई (आधथतक मदत) ददली िाते. विद्यतु ननरीक्षक याींनी नकुसान 
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भरपाई देण्यासाठी केलेल्हया शिर्ारिीनुसार महावितरण 
कीं पनीकडून/िीिसींचमाडणीच्या मालकाकडून मतृाींच्या िारसाींना अींनतम 
नुकसान भरपाई (आधथतक मदत) ददली िाते. 

(२) ि (३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
----------------- 

राज्यािील सुक्ष्म मसांचन अनदुानाि िाढ िरायाबाबि 

(१८) *  १९६३६   डॉ.अपिूव दहरे, श्री.अमरमसांह पांडडि, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सतिश 
चव्हाण, श्री.धनांजय मुांड े:  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि १६०९२ ला ददनाांि २८ माचव, 
२०१६ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि: सन्माननीय िृवष मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात राबविण्यात येत असलेल्हया कें द्र पुरस्कृत सूक्ष्म शसींचन योिनेत 
अनदुानाची मयातदा ७५ ्क्केपयतं िाढविणेबाबतचा प्रस्ताि राज्य िासनाने कें द्र 
िासनाला सादर केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, कें द्र िासनाकडून सन २०१६-१७ करीता उक्त योिना राबविताना 
अनदुानाची मयातदा िाढविण्यास परिानगी देण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्हयास, दषुकाळग्रस्त भागात क्रकती िेतकरी अनदुानापासून िींधचत आहेत, 
तसेच दषुकाळग्रस्त भागात सुक्ष्म शसींचन योिनेतील अनुदानाची मयातदा िाढिून 
थकीत अनदुानाच्या रक्कमेचे िा्प करण्याबाबत िासनाने कोणती कायतिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. पाांडुरांग फुां डिर : (१) प्रधानमींत्री कृवष शसींचन योिनेंतगतत कें द्र पुरस्कृत सुक्ष्म 
शसींचन योिनेंतगतत िेतकऱयाींना खालीलप्रमाणे अनदुान देण्यात येते. 
 

अ) अिषतण प्रिण क्षेत्र  
i) अल्हप ि अत्यल्हप भूधारक िेतकरी - ६०% 
ii) इतर ितेकरी -             ४५% 
ब) अिषतण प्रिण क्षेत्राबाहेर  
i) अल्हप ि अत्यल्हप भूधारक िेतकरी - ४५% 
ii) इतर ितेकरी -  ३५% 
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    सदर अनदुानामध्ये ७५% पयतन्त िाढ करण्याचा प्रस्ताि ददनाींक ३०.१०.२०१५ 
रोिी कें द्र िासनास सादर करण्यात आला आहे. 
(२) कें द्र िासनाकडून अद्याप उत्तर प्राप्त झालेले नाही. 
(३) सुक्ष्म शसींचन अशभयानाींतगतत दषुकाळग्रस्त भागातील सन २०१३-१४ या 
िषाततील रु.१२४.३२ को्ी इतक्या रकमेचे ५६७२८ लाभार्थयांचे प्रस्ताि प्रलींत्रबत 
आहेत. ितेािरील पाणी व्यिस्थापन उपअशभयानाींतगतत सन २०१४-१५ या 
िषाततील रु.६४.५६ को्ी एिढ्या रकमेचे पिूत सींमती ददलेले १७४१३ प्रस्ताि 
प्रलींत्रबत आहेत. ननधी उपलब्धतेनुसार सदर प्रस्ताि ननकाली काढण्यात येतील. 
     राज्यात कें द्र पुरस्कृत सुक्ष्म शसींचन योिना राबविण्यात येत असून सदर 
योिनेंतगतत देण्यात येणारे अनदुान कें द्र िासनाच्या मागतदितक सूचनाींनुसार 
देण्यात येते. यामध्ये िाढ करण्याचा प्रस्ताि कें द्र िासनास सादर करण्यात आला आहे.   
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
नैसधगवि आपत्िीमुळे होणारे नुिसान टाळायािरीिा 
द्राक्ष बागायिदार शेििऱयाांना अनदुान देायाबाबि 

(१९) *  १९३८१   श्री.जयिांिराि जाधि : सन्माननीय िृवष मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सततच्या नैसधगतक आपत्तीमुळे द्राक्ष उत्पादक िेतकऱयाींना सींक्ाींचा सामना 
करािा लागत असल्हयाने द्राक्ष बागाींसाठी प्लाजस््क आच्छादनाींचा िापर करुन 
नुकसान ्ाळण्यासाठी ितेकऱयाींना खचातिर ५० ्क्के अनुदान देण्याची नाशिक 
जिल्ह्यातील लोकप्रनतननधीींनी ि महाराषर राज्य द्राक्ष बागाईतदार सींघाने 
िासनाकड ेमागणी केलेली आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले ि तद्नसुार द्राक्ष बागायत िेतकऱयाींना अनदुान देण्याबाबत 
कोणती कायतिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. पाांडुरांग फुां डिर : (१) हे खरे आहे. 
(२) ि (३) नैसधगतक आपत्तीमुळे द्राक्ष बागाींचे होणारे नुकसान ्ाळण्यासाठी 
“प्लाजस््क आच्छादन” या घ्काचा समािेि एकाजत्मक र्लोत्पादन विकास 
अशभयानाींतगतत करण्याबाबतचा प्रस्ताि कें द्र िासनाच्या कृवष, सहकार ि ितेकरी 
कल्हयाण विभागास सादर करण्यात आलेला आहे. 

----------------- 
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औरांगाबाद शहरािील पिनचक्िीची झालेली दरुि्था 

(२०) * २२६३२ श्री.विक्रम िाळे, श्री.अमरमसांह पांडडि, श्री.हेमांि टिले, श्री.सतिश 
चव्हाण : सन्माननीय ऊजाव मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाद िहरातील पिनचक्कीची दरुिस्था झाली असल्हयाचे ननदितनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय 
आढळून आले ि तद्नुसार दरुिस्थेत असलेल्हया पिनचक्कीची सुधारणा 
करण्याबाबत कोणती कायतिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) औरींगाबाद िहरामध्ये पारेषण सींलग्न पिन ऊिात 
प्रकल्हप नसल्हयाने ही बाब खरी नाही. 
(२) प्रश् न उद्् ाित नाही. 
(३) प्रश् न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
जव्हार ि मोखाडा (जज.पालघर) िालुक्याि अििाळी पािसामुळे नुिसानग्र्ि 

बाधधि आददिासी ि शिेिऱयाांना मदि िरायाबाबि 

(२१) * २२३३२ श्री.अशोि उफव  भाई जगिाप, डॉ.सुधीर िाांबे, श्री.रामहरी 
रुपनिर : सन्माननीय मदि ि पुनिवसन िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) िव्हार ि मोखाडा (जि.पालघर) तालुक्यात सतत चार ददिस झालेल्हया 
िादळी िाऱयासह िोरदार अिकाळी पािसामुळे अनेक गाि-पाड्यातील 
आददिासीींची घरे पडल्हयामुळे त्याींचे सींसार उपयोगी सादहत्याचे नुकसान झाले 
असून गरीब आददिासीींिर उपासमारीची िेळ आली असल्हयाचे माहे मे, २०१६ 
मध्ये िा त्यादरम्यान ननदितनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, आींबा, काि ू ि केळी वपकाींचे मोठे नकुसान झाल्हयाने िेतकरी 
आधथतक अडचणीत आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय 
आढळून आले ि तद्नुसार बाधधत आददिासी ि िेतकरी याींना मदत करण्याबाबत 
कोणती कायतिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) अींित: खरे आहे. 
     िव्हार ि मोखाडा तालुक्यामध्ये दद.१० मे, २०१६ ि ११ मे,२०१६ रोिी 
िादळी िाऱयामुळे झालेल्हया अिकाळी पािसामुळे २ घराींचे पूणतत: ि ६४ घराींचे 
अींित: नकुसान झाले आहे. तथावप, गरीब आददिासीींिर उपासमारीची िेळ आली 
असल्हयाची बाब खरी नाही.   
(२) ि (३) १५ िेतकऱयाींच्या ३.९९ हेक््र क्षेत्रािरील केळी वपकाचे तर ६१८ 
िेतकऱयाींच्या १५३ हेक््र क्षेत्रािरील आींबा वपकाचे नकुसान झाले आहे. 
    अिकाळी पािसामुळे घराचे पूणतत: नुकसान झालेल्हया २ कु्ूींबास सानुग्रह 
अनदुान देण्यात आले आहे. तर उितररत बाधधताींना ददनाींक १३ मे, २०१५ रोिीच्या 
िासन ननणतयान्िये मदत देण्याची कायतिाही सुरु आहे. 
(४) प्रश् न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
बीड जजल््याांचे विभाजन िरुन नविन  
अांबाजोगाई जजल्हा तनमावण िरणेबाबि 

(२२) * २२५८० श्री.अमरमसांह पांडडि, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सतिश चव्हाण, 
श्री.धनांजय मुांड े :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि १६०८० ला ददनाांि २१ माचव, २०१६ 
रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि: सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
 (१) ददनाींक २४ िून, २०१४ रोिीच्या िासन ननणतयानुसार प्रधान सधचि (महसूल) 
याींच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्हया सशमतीचा अहिाल िासनास प्राप्त झाला आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या अहिालाचे ननषकषत कोणते त्यानुसार िासनाने कोणती 
कायतिाही केली, सशमतीचा अहिाल िासनाला केव्हा शमळणार आहे, 
(३) असल्हयास, राज्यस्तरािर जिल्हहा विभािनाबाबत ननकष ठरविण्याकरीता 
नेमलेल्ह या सशमतीला िारींिार मुदतिाढ देण्याची कारणे कोणती आहेत, अींनतम 
मुदत िाढ केव्हापयतं देण्यात आली आहे, 
(४) असल्हयास, जिल्हहा विभािनाचा ननणतय करुन अींबािोगाई जिल्हहा 
ननशमततीबाबत िासनाने कोणती कायतिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

 श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१), (२), (३) ि (४)  िासन ननणतय ददनाींक २४.०६.२०१४ 
अन्िये जिल्हहा विभािनाबाबत ननकष ननजश्चत करण्याकरीता अप्पर मुख्य सधचि 
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(महसूल) याींच्या  अध्यक्षतेखाली सशमती गठीत करण्यात आली आहे.  प्रस्ततु 
विषयाचे व्यापक स्िरुप तसेच सदर सशमतीच्या अहिालासाठी विविध मुद्याींिर 
सींबींधधताींकडून मागविण्यात आलेली मादहती अद्याप प्राप्त झाली नसल्हयाने 
अहिाल तयार करण्यास आणखी काही कालािधी लागणार असल्हयामुळे सदर 
सशमतीस ददनाींक ०७ िुलै, २०१६ च्या िासन ननणतयान्िये अहिाल सादर 
करण्याकरीता दद.३१ िुलै, २०१६ पयतं मुदतिाढ देण्यात आली आहे. सदर 
सशमतीचा अहिाल प्राप्त झाल्हयानींतर िासनस्तरािर मींत्रीमींडळाच्या मान्यतेने 
ननजश्चत केल्हया िाणाऱया ननकषानुसार अींबािोगाई जिल्हहा ननशमततीबाबत  तसेच 
अन्य जिल्ह्याींचे विभािन/पुनरतचनेबाबत प्रकरणपरत्िे  उधचत ननणतय घेण्याचे 
योजिले आहे. 
(५) प्रश् न उद्् ाित नाही. 
 

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

 

राज्याि सािबाराांिर झालेल्या चुिाांची दरुू्िी िरायाबाबि 
(२३) * २०८१८ श्री.हररमसांग राठोड : सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील सित तलाठी कायातलयाींना एडड् मोड्यूल ही सुविधा उपलब्ध करुन 
ददली असून यामध्ये सातबाराींिर झालेल्हया चकुाींची दरुूस्ती करणे िक्य होणार 
असून सदरील दरुुस्त्या पूणत करण्यासाठी ददनाींक ३० िनू, २०१६ रोिीची अींनतम 
मुदत जिल्हहाधधकारी, प्राींताधधकारी ि तहसीलदार याींना िासनाने ददल्हया आहेत, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, एडड् मॉड्यलूिर असलेली मादहती ही सींपूणतत: पारदितक असणार 
आहे काय, तसेच या कायतप्रणालीचा िापर क्रकती ितेकऱयाींनी आत्मसात केला 
आहे, 
(३) असल्हयास, सातबाराींिर झालेल्हया चकुाींची दरुूस्ती पूणत झाली आहे काय, 
दरुूस्ती पूणत झाली नसल्हयास त्याला मुदतिाढ देऊन सातबाराींिर झालेल्हया 
चुकाींची दरुूस्ती करण्याबाबत िासनाने कोणती कायतिाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१), (२), (३) ि (४) अधधकार अशभलेखातील रे्रर्ार मींिूर 
करण्याच्या कायतपध्दतीचे सींपूणत सींगणकीकरण करुन ई-रे्रर्ार तथा ऑनलाईन 
म्यु् ेिन कायतिम सींपूणत राज्यात सुरु करण्याचा ननणतय िासनाने दद.२३.१.२०१३ 
रोिी घेतला आहे. त्यानषुींगाने ३५८ तालुक्याींपकैी ३५६ तालुक्याींतील गा.न.नीं.७/१२ 
चा सींगणकीकृत डा्ा “स््े् डा्ा से्ं र” िर अपलोड करण्यात आला आहे.  
सींगणकीकृत गा.न.नीं.७/१२ मधील डा्ा एन्रीच्या  ि डा्ा कन्व्हितनच्या काही 
दठकाणी आढळणाऱया चकुा दरुुस्त करुन त्यातील नोंदी हस्तशलणखत गा.न.नीं. 
७/१२ िी िुळविण्याकरीता  तलाठयाींना “एडी् मोड्यलु (Edit Module)” ची 
सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली असून सींगणकीकृत गा.न.नीं. ७/१२ मधील 
तपिील हस्तशलणखत गा.न.नीं.७/१२ प्रमाणे तींतोतींत िुळविण्याची कायतिाही सक्षम 
प्राधधकाऱयाींच्या मान्यतेने दद.३०.०६.२०१६ पूिी करण्याच्या सूचनाही सित 
सींबींधधताींना देण्यात आलेल्हया होत्या. कामाच्या व्याप्तीचा विचार करता सदर 
मुदत दद.३१.०७.२०१६ पयतं िाढविण्यात आली आहे. त्यानुसार क्षेत्रीय यींत्रणेकडून 
गा.न.नीं.७/१२ चा सींगणकीकृत डा्ा दरुुस्तीची कायतिाही सुरु आहे. ‘एडी् 
मोड्यूल’ चा िापर िेतकरी खातेदाराींनी करणे अपेक्षक्षत नाही.  
    दरम्यानच्या काळात, आगामी खरीप हींगामासाठी ितेकरी खातेदाराींना 
आिश्यक असल्हयास,  केिळ कित ि अन्य ितेीविषयक प्रयोिनाींकरीता, एक 
वििेष बाब म्हणनू हस्तशलणखत अधधकार अशभलेखािरुन गा.न.नीं. ७/१२ उतारे 
देण्याची मुभा दद.३१.०७.२०१६ पयतं देण्यात आली आहे. 

----------------- 
िोपर िे ददिा (जज.ठाणे) रेल्िे मागावलगिच्या खाडीमध्ये  

होणारी अिैध िाळू उपसा रोखायाबाबि 

(२४) * २०१७४ श्री.जगनानाथ मशांदे, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.नरेंद्र पाटील :  िाराांकिि 
प्रश्न क्रमाांि ११३२६ ला ददनाांि ११ डडसेंबर, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या 
सांदभावि: सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे जिल्ह्यातील कोपर भागातील कोपर ते ददिा दरम्यान रेल्हिे 
मागांलगतच्या खाडीमध्ये माक्रर्याींनी ददनाींक ३० एवप्रल, २०१६ पासून खाडीििळील 

िने नष् करून सरातसपणे रेती उत्खनन कररत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, कोपर भागातील रेल्हिे मागांलगतच्या खाडीमध्ये िाळू उपसा 
करण्यासाठी लागणारी यींत्रणा असलेल्हया २५ ते ३० होडया नाींगरण्यात आलेल्हया 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय 
आढळून आले ि तद्नुसार अिैध िाळू उत्खनन रोखण्याबाबत तसेच िाळू उपसा 
करणाऱयाींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१), (२) ि (३) प्रश्नात नमूद बाबी ननदितनास आलेल्हया 
नाहीत. तथावप, कोपर ते ददिा या दरम्यान िाळूच्या अिैध उत्खननासींदभातत 
प्राप्त तिारीच्या अनुषींगाने तहशसलदार, कल्हयाण याींच्या पथकाने एवप्रल, २०१६ 
ते िनू, २०१६ या कालािधीत केलेल्हया तपासणीत रेतीचा अिैध उपसा ि साठा 
आढळून आल्हयाने, यींत्रसामुग्री ि रेतीसाठा िप्त करण्यात आला असून, १४ गुन्हे 
दाखल करण्यात आलेले आहेत. त्याचप्रमाणे गौण खननिाची अिैध िाहतकू 
करणाऱया ५६ िाहनाींिर कारिाई करुन रुपये १०,९२,३००/- इतकी दींडाची रक्कम 
िसूल करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
मौजे िळाशिे ि िोळघर (िा.अमलबाग,जज.रायगड) येथील 

मािी माकफयाांिर िारिाई िरायाबाबि 

(२५) * २२८२८ श्री.जनादवन चाांदरूिर, श्री.सांजय दत्ि : सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अशलबाग (जि.रायगड) तालुक्यात पोयनाड महसूल मींडळामधील मौिे 
तळािते, कोळघर येथील आददिासीींच्या तसेच िासनाच्या िशमनीमधून माती 
मार्ीया डींम्पर, रक, िेसीबीद्िारे बेसुमार माती उत्खन्न करत असल्हयाचे माहे 
मे, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदितनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले ि तद्नुसार माती मार्ीयाींिर कोणती कारिाई केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) ि (२) मौिे तळािते ि कोळघर (ता.अशलबाग, 
जि.रायगड) येथील आददिासीींच्या ि सरकारी िशमनीमधनू बेसुमार माती उत्खनन 
करुन िहाबाि ग्रामपींचायतीच्या हद्दीतील िेट्टीच्या भरािासाठी िापरण्यात येत 
असल्हयाबाबत तहशसलदार अशलबाग याींच्याकड े प्राप्त तिारीच्या अनषुींगाने 
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चौकिी केली असता, मौिे तळािते ि कोळघर येथील आददिासीींच्या ि सरकारी 
िशमनीमधून कोणत्याही प्रकारचे मातीचे अिैध उत्खनन झाल्हयाचे ननदितनास 
आले नाही. 
      तथावप, मे २०१६ मध्ये मौिे कोळघर, ता.अशलबाग येथील सिे नींबर ८ 
दह. नीं.१ मध्ये २०० ्ास माती उत्खननासाठी ररतसर स्िाशमत्िधनाची रक्कम 
िासनिमा करुन, तहशसलदार अशलबाग याींच्याकडून परिानगी देण्यात आली आहे. 
(३) प्रश् न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
महाराष्ट्र राज्याि सागरी मासेमारी बांदी िालािधीि  

डोल पध्दिीने मासेमारीस परिानगी देणेबाबि 

(२६) *  २२५६१   अॅड.राहुल नािेिर, श्री.किरण पािसिर, श्री.खिाजा बेग, 
श्री.हेमांि टिले, श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय मत््य वििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) राज्यात सागरी मासेमारी ननयमन अधधननयम, १९८१ अींतगतत 
पािसाळ्यामध्ये मासेमारीस बींदी करण्यात आली असून िासनाने पािसाळ्यामध्ये 
समुद्र क्रकनाऱयालगत तसेच डोल पध्दतीने मासेमारी करण्यास सन २०१० ि सन 
२०११ तसेच ददनाींक ८ िनू, २०१२ पयतं डोल पध्दतीने मासेमारी करण्यास 
परिानगी देण्यात आली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सहायक आयुक्त, मत्स्यव्यिसाय याींनी ददनाींक २६ िनू, २०१२ 
रोिी मासेमारीची परिानगी अचानकपणे रद्द केली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय 
आढळून आले ि तद्नुसार डोल पध्दीने मासेमारी करण्यास परिानगी देण्याबाबत 
कोणती कायतिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. महादेि जानिर : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) पािसाळयात मासेमारी बींदी कालािधीत त्रबगर याींत्रत्रकी डोल पध्दतीने 
मासेमारी करण्यास परिानगी देण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
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रायगड जजल्हयािील आांबा बागायि शिेिऱयाांना 
नुिसान भरपार्व देायाबाबि 

 (२७) * १९३७४ श्री.जयांि पाटील : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि १२६०२ ला ददनाांि   
१८ डडसेंबर, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि: सन्माननीय मदि ि 
पुनिवसन िायव मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रायगड जिल्हहयात माहे रे््िुारी-माचत, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान अिकाळी 
पाऊस पडल्हयामुळे हिारो आींबा बागायत, भािीपाला ि अन्य र्ळ उत्पादकाींचे 
नुकसान झाले असून महसूल ि कॄषी विभागामार्त त नकुसानीचे पींचनामे करण्यात 
आले त्यामध्ये ४३ हिार ६१३ आींबा उत्पादक िेतकऱयाींचे नुकसान झाल्हयाची नोंद 
करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, नुकसानग्रस्त आींबा उत्पादकाींना रूपये १४ को्ी ४४ लाख १० 
हिार ि दसुऱया ्प्प्यात रूपये २० को्ी ३५ लाख ६५ हिार असे एकूण रूपये 
३४ को्ी ७९ लाख ७५ हिाराचा ननधी माहे िनू, २०१५ मध्ये िासनाकडून 
देण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, रायगड जिल्हहयातील १० हिार ५५५ आींबा उत्पादक ितेकरी 
नुकसान भरपाइत पासून िींधचत रादहले आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, ननधी उपलब्ध असूनही आींबा नकुसानग्रस्ताींना नकुसान भरपाइत 
देण्याबाबत िासनाने कोणती कायतिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) ि (२) हे खरे आहे. 
(३) ि (४) हे खरे नाही. 
         माहे रे््ुिारी-माचत,२०१५ मध्ये पडलेल्हया अिकाळी पािसामुळे बाधधत 
झालेल्हया ४३,६१३ पकैी ३३,७१८ िेतकऱयाींना नुकसान भरपाई देण्यात आली आहे. 
        मदत िा्पाच्या प्रकरणामध्ये नुकसानग्रस्त िेतकऱयाच्या िशमनीच्या 
७/१२ िर अनेक नािे असल्हयाने सींयुक्त खातेदाराींकडून सींमतीपत्र ि हमीपत्र प्राप्त 
झाल्हयािर नकुसान भरपाईची रक्कम िा्पाची कायतिाही केली िात आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
 

----------------- 
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गुगळी धामणगाांि (िा.सेलू, जज.परभणी) येथील 
दषु्ट्िाळग्र्ि शिेिऱयाांना अनदुान देायाबाब 

(२८) * २२७४२ श्री.सुतनल िटिरे, श्री.किरण पािसिर, श्री.आनांद ठािूर, श्री.नरेंद्र 
पाटील, श्री.हेमांि टिले, श्री.सतिश चव्हाण : सन्माननीय मदि ि पनुिवसन िायव 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौिे गुगळी धामणगाींि (ता.सेलू, जि.परभणी) येथील दषुकाळग्रस्त 
िेतकऱयाींनी अनदुानासाठी ददनाींक १० िून, २०१६ रोिी िा त्यासुमारास सेलू 
पाथरी रस्त्यािरील धामणगाि पा्ीिर रास्ता रोको आींदोलन केले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय 
आढळून आले ि तद्नुसार दषुकाळग्रस्त िेतकऱयाींना दषुकाळी अनदुान देणेबाबत 
कोणती कायतिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) खरीप २०१५ चे परभणी जिल्ह्याकररता रु. १९९.८० को्ी एिढे अनुदान 
उपलब्ध करुन देण्यात आले होते. त्यापैकी सेलू तालुक्यास आतापयतं रु. २१.७९ 
को्ी एिढा ननधी वितरीत करण्यात आलेला आहे. 
(४) प्रश् न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
अल्पसांखयाि मशक्षण सा्ं थाांमध्ये विद्यार्थयाांना आधथवि ज्थिीच्या  

नािाखाली मशक्षणापासून िांधचि ठेिल्याबाबि 

(२९) * १९५७६   अॅड.तनरांजन डािखरे, डॉ.सुधीर िाांबे, श्रीमिी हु्नबानू खमलफे, 
श्री.सांजय दत्ि, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुतनल िटिरे, श्री.हेमांि 
टिले, श्री.सतिश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे, श्री.खिाजा बेग, श्री.दत्िात्रय सािांि, 
श्री.श्रीिाांि देशपाांड े: सन्माननीय अल्पसांखयाांि वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
 (१) राज्यातील विशिष् समािाच्या शिक्षण सींस्थाींना अल्हपसींख्याक दिात देताना 
क्रकीं िा शिक्षण सींस्था चालविताना त्याच समािातील क्रकमान ५१ ्क्के 
विद्यार्थयांना प्रिेि देणे बींधनकारक असल्हयाची तरतदू अल्हपसींख्याक विकास 
कायद्याींतगतत करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, अल्हपसींख्याक शिक्षण सींस्थाींमध्ये क्रकमान ५१ ्क्के विद्यार्थयानंा 
प्रिेि देण्याचे बींधन नसल्हयाचा ननणतय अल्हपसींख्याक शिक्षण सींस्थाच्या राषरीय 
आयोगाने ददला असून त्याची अींमलबिािणी आगामी िैक्षणणक िषातपासून सुरु 
करण्याच्या सुचना ददल्हया असल्हयाचे ददनाींक ४ मे, २०१६ रोिी त्या सुमारास 
ननदितनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, अल्हपसींख्याक शिक्षण सींस्थाच्या राषरीय आयोगाने ददलेल्हया 
ननणतयामुळे अल्हपसींख्याींक विद्यार्थयापेंक्षा अन्य समािाच्या विद्यार्थयानंा अधधक 
प्रिेि ददला िाण्याची िक्यता असल्हयाने आयोगाच्या ननणतयाविरोधात उधचत 
ननणतय घेण्याबाबत िासनाने कोणती कायतिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. विनोद िािड े: (१) नाही. 
(२) ि (३) अींित: खरे आहे. 
     सिोच्च न्यायालयाने ्ी.एम.ए.पै र्ाऊीं डिेन प्रकरणी ददलेल्हया ननणतयानुसार 
अल्हपसींख्याक विद्यार्थयांच्या प्रिेिासाठी विशिष् ्क्केिारी ननजश्चत करता येणार 
नाही, असे राषरीय अल्हपसींख्याक िैक्षणणक सींस्था आयोगाने स्पष् केले आहे. 
खािगी व्यािसानयक िैक्षणणक सींस्थामधील विद्यार्थयांचे प्रिेि ि िुल्हक याींचे 
विननयमन करण्याकररता उच्च ि तींत्र शिक्षण विभागाने, महाराषर विना 
अनदुाननत खािगी व्यिसानयक िैक्षणणक सींस्था (प्रिेि ि िुल्हक याींचे विननयमन) 
अधधननयम, २०१५ तयार केला असून दद. १२ मे, २०१५ पासून या 
अधधननयमानसुार राज्यातील खािगी व्यािसानयक शिक्षण सींस्थामधील सित 
प्रिेिप्रक्रिया पार पाडली िाते. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
पसवसीन नेटचा िापर िरून मासेमारी िरणाऱयाांिर बांदी घालायाबाबि 

(३०) * २०४३५ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्ि, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.धनांजय 
मुांड,े श्री.सुतनल िटिरे, श्री.हेमांि टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.आनांद ठािूर, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्रीमिी हु्नबानू खमलफे : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि १४८४९ ला 
ददनाांि २१ माचव, २०१६ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि: सन्माननीय 
मत््यविकास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात पारींपाररक मजच्छमार विरुध्द पसतसीन ने् पध्दतीने मासेमारी 
करणारे मजच्छमार याींच्यामध्ये व्यािसानयक सींघषत सुरू झाला असून समुद्रात 
पसतसीन ने्चा िापर करून मासेमारी करणाऱयाींिर बींदी घालण्याच्या मागणीसाठी 
पारींपारीक मजच्छमार सेिा सशमतीने माहे एवप्रल, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान 
आझाद मैदानािर धरणे आींदोलन केल्हयाचे ननदितनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय 
आढळून आले ि तद्नुसार पसतसीन ने्चा िापर करून मासेमारी करणाऱयाींिर 
बींदी घालण्याबाबत कोणती कायतिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. महादेि जानिर : (१) होय, खरे आहे. 
(२) पसतसीन मासेमारी ि नतचा राज्याच्या क्रकनाऱयािरील पारींपाररक मासेमारी ि 
पयातिरणािर होणारा पररणाम याींचा अ्यास करण्यासाठी डॉ. कै. व्ही.एस. 
सोमिींिी याींचे अध्यक्षतेखाली सशमती नेमण्यात आली होती. या सशमतीच्या 
शिर्ारिीनुसार पसतसीन ने्द्िारे मासेमारी, राज्याच्या सागरी िलधी क्षेत्राबाहेर, 
पारींपाररक मजच्छमाराींचे िलधी क्षेत्र िगळून (१२ नॉद्कल मैलाच्या पढेु) काही 
ननबधंासह, मासेमारी करण्यात मींिूरी िासन रािपत्र ददनाींक ५.२.२०१६ अन्िये 
मींिूरी देण्यात आली आहे. प्रनतवषध्द क्षेत्रात पसतसीन ने्द्िारे मासेमारी करताना 
आढळल्हयास अिा नौकाींिर महाराषर सागरी ननयमन अधधननयम, १९८१ अनुसार 
कारिाई करण्यात येते. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
विदभव, मराठिाडा आणण उत्िर महाराष्ट्रासह अनसूुधचि क्षते्रािील 

(डी झोन) उद्योगाांना िीज दराि सिलि देायाबाबि 
(३१) *२१०४१ श्री.सांजय दत्ि, श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर : 
सन्माननीय ऊजाव मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) विदभत, मराठिाडा आणण उत्तर महाराषरासह अनुसूधचत क्षेत्रातील (डी झोन) 
उद्योगाींना िीि सिलतीमध्ये आधथतक सिलत देण्याचे िासनाने िादहर केले होते, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उद्योगाींना िीि सिलती देण्याबाबत िादहर केल्हयाप्रमाणे त्याींची 
अींमलबिािणी केली नसल्हयाचे माहे मे, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदितनास 
आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उद्योगाींना िीि सिलत ददल्हयाने िासनािर एक हिार को्ी 
रुपयाींहून अधधक बोिा पडणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, विदभत, मराठिाडा आणण उत्तर महाराषरासह अनुसूधचत क्षेत्रातील 
(डी झोन) उद्योगाींना िीि सिलतीमध्ये आधथतक सिलत देण्याबाबत िासनाने 
कोणती कायतिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे. 
(२)  दद.२९.६.२०१६ च्या िासन ननणतयान्िये राज्यातील विदभत, मराठिाडा, उत्तर 
महाराषर, D ि D+ क्षेत्रातील औद्योधगक ग्राहकाना िीि दरात सिलत 
देण्याबाबतचे आदेि ननगतशमत करण्यात आले आहेत. 
(३), (४) ि (५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
आददिासीांच्या नािािर असलेला भूखांड खाजगी वििासिाला 

देणाऱया अधधिाऱयाांिर िारिाई िरायाबाबि 
(३२) * १९४२६ श्री.जयिांिराि जाधि : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि १५७१७ ला ददनाांि 
१४ माचव, २०१६ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि: सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मालाड (मुींबई) पजश्चमेकडील शलींक्रकीं ग रोड पररसरातील ‘भूमी क्लाशसक’ या 
खासगी विकासकाच्या गहृप्रकल्हपाचा मूळ भूखींड हा आददिासी नागररकाींच्या 
नािािर असताींनाही विकासकाच्या नािािर करण्यासाठी केलेल्हया 
गैरव्यिहाराप्रकरणी सींबींधधत अधधकाऱयाींिर िबाबदारी ननजश्चत करण्याचे      
मा. महसूल मींत्री याींनी आदेि ददले आहेत हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय 
आढळून आले ि तदनुसार सदर भूखींड आददिासीींच्या नािे करण्याबाबत तसेच, 
गैरव्यिहार करणाऱया सींबींधीत दोषी अधधकाऱयाींिर कोणती कारिाई केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) ि (२) प्रश्नाधीन प्रकरणी िासनाची परिानगी 
नसताना आददिासी िशमनीच्या व्यिहाराची नोंद अधधकार अशभलेख्यात घेण्यात 
आली होती काय, असल्हयास तिी नोंद अधधकार अशभलेख्यामध्ये घेण्यास कोण 
िबाबदार आहे, त्याींच्यािर िबाबदारी ननजश्चत करुन त्याबाबतचा अहिाल 
िासनास सादर करािा, अिा सूचना िासन पत्र, महसूल ि िन विभाग, ददनाींक 
९.७.२०१५ अन्िये जिल्हहाधधकारी, मुींबई उपनगर याींना देण्यात आल्हया होत्या. 

प्रस्ततु प्रकरणी जिल्हहाधधकारी, मुींबई उपनगर याींनी ददनाींक १.१२.२०१५ 
रोिीच्या पत्रान्िये िासनास अहिाल सादर केला होता. या अहिालाच्या 
अनषुींगाने काही मुद्याींिर जिल्हहाधधकारी, मुींबई उपनगर याींच्याकडून अशभप्राय 
मागविण्यात आले होते. त्यानुसार जिल्हहाधधकारी, मुींबई उपनगर याींच्याकडून 
ददनाींक १९.७.२०१६ रोिीच्या पत्रान्िये अहिाल प्राप्त झाला असून या प्रकरणी 
पुढील कायतिाही करण्याच्या दृष्ीने सदर अहिालाची छाननी सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

------------------- 
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अहमदनगर-बीड-परळी रेल्िे मागाविरीिा तनधी उपलब्ध िरणेबाबि 

 (३३) * २२५९२ श्री.अमरमसांह पांडडि, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सतिश चव्हाण, 
श्री.धनांजय मुांड े: िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि १६०४५ ला ददनाांि २१ माचव, २०१६ 
रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि: सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अहमदनगर-बीड-परळी या रेल्हिे मागातकरीता कें द्र िासनाने सन २०१५-१६ या 
िषातत रूपये १२५ को्ी, सन २०१६-१७ या िषातत रुपये २०० को्ी आधथतक तरतदू 
केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, मींत्रीमींडळाच्या ददनाींक २ िनू, २०१५ रोिीच्या बैठकीतील 
ननणतयाप्रमाणे िासनाने राज्याच्या दहश् श्याची आधथतक तरतदू योग्य प्रमाणात केली 
नसल्हयाचे ननदितनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, राज्याच्या दहश् श्याची आधथतक तरतदू िासन केव्हा करणार आहे, 
सदरची तरतूद करण्यासाठी िासन कोणती उपाययोिना करीत आहे तसेच 
राज्याच्या दहश्श् याची क्रकती रक्कम या मागातसाठी देणे आिश्यक आहे, 
(४) असल्हयास, मराठिाड्यातील प्रस्तावित रेल्हिे मागातच्या कामासींदभातत कें दद्रय 
रेल्हिेमींत्री महोदयाींसोबत बैठक आयोिन करण्याबाबत िासनाने कोणती कायतिाही 
केली आहे, 
(५) असल्हयास, सोलापूर, बीड, िळगाींि यासह मराठिाड्यातील इतर रेल्हिे मागातचे 
काम पूणत करण्यासाठी िासनाने कोणती कायतिाही केली िा करण्यात येत आहे ? 
 
श्री. ददिािर राििे : (१) होय 
(२) ि (३) हे खरे नाही, राज्य िासन सन २०१६-१७ या आधथतक िषातसाठी 
रेल्हिेच्या समप्रमाणात ननधी उलब्ध करून देण्यासाठी परुिणी मागणीचा प्रस्ताि 
सादर करीत आहे. 
(४) ददनाींक ८/१/२०१५ ि २१/४/२०१६ रोिी मा.रेल्हिेमींत्री ि मा.मुख्यमींत्री याींच्यात 
बैठक झाली असून सदर बठैकीत राज्यातील रेल्हिे प्रकल्हपाींना गती देण्यासाठी 
प्रामुख्याने चचात करण्यात आली. 
(५) राज्यातील ९ निीन रेल्हिे प्रकल्हपाींची अींमलबिािणी स्ितींत्रररत्या SPV 
कीं पनीच्या मार्त त करण्याच्या प्रस्तािास राज्य िासनाने तत्ित: मान्यता ददली 
आहे. SPV या कीं पनीच्या नोंदणीची कायतिाही करण्यात येत आहे. 

----------------- 
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रायगड जजल््यािील विजेचे जीणव झालेले खाांब  
ि विद्यिु िादहनाया बदलायाबाबि 

(३४) * १९४३३ श्री.जयांि पाटील : सन्माननीय ऊजाव मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रायगड जिल्ह्यातील क्रकनारपट्टी ििळील गािाींमधील ग्रामीण ि िहरी 
भागामधील अनेक िीिेचे खाींब िीणत झालेले असून या िीणत झालेल्हया िीिेच्या 
खाींबाींमुळे तसेच, तकुड ेिळुिून िादहनीद्िारे िीि पुरिठा केल्हयाने या दठकाणी 
मोठया प्रमाणात िीिीतहानी होण्याची िक्यता असल्हयाची तिार ग्रामस्थाींनी िीि 
वितरण कीं पनीकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, कनातळा (ता.पनिेल, जि.रायगड) विभागातील लहूचीिाडी, 
विठ्ठलिाडी, डुींगीचीिाडी, आखाडािाडी आदी चार आददिासी िाडया आणण कल्हहे, 
धचींचपाडा ि बाींधणिाडी या गािाींमध्ये ४० िषापंूिी ्ाकलेल्हया िीि िादहनी 
यींत्रणेद्िारे िीि पुरिठा होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय 
आढळून आले ि तद्नुसार रायगड जिल्ह्यातील िीिेचे िीणत झालेले खाींब ि 
िुन्या िीणत झालेल्हया विद्यतु िादहन्या बदलण्याबाबत कोणती कायतिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
 

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) होय, हे खरे आहे.  
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) चौकिी केली आहे. 
    रायगड जिल्ह्यातील मींडळाींतगतत पायाभूत आराखडा १ ही योिना सन 
२००८-२०१३ या काळात राबविण्यात आली असून त्या योिनेमधून एकूण ३३०६९ 
गींिलेले खाींब, खराब झालेल्हया ५६४.६ क्रकमी उच्चदाब िादहन्या ि १९२.५ क्रकमी 
लघदुाब िादहन्या बदलण्यात आल्हया आहेत.  तसेच यु ॲन्ड एम ही योिना सन 
२०१४-१५ या काळात राबविण्यात आली असून त्याअींतगतत खराब झालेले ५१५ 
विद्युत खाींब ि १२.१ क्रकमी उच्चदाब िादहनी बदलण्यात आली आहे.  या दोन्ही 
योिनेतनू ३३५८४ विद्युत खाींब, ५७६.७ क्रकमी उच्चदाब िादहनी ि १९२.५ क्रकमी 
लघदुाब िादहनी बदलण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
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मौजे अांबिड े(िा.खटाि, जज.सािारा) येथे िीज पडून 
एिा मुलाचा मतृ्यू झाल्याची घटनेबाबि 

(३५) * २२७५२  श्री.सुतनल िटिरे, श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांि टिले, श्री.किरण 
पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.सतिश चव्हाण : सन्माननीय मदि ि पनुिवसन 
िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौिे अींबिड े(ता.ख्ाि, जि.सातारा) येथे तीन मुले िेतातून घरी परत येत 
असताना त्याींच्या अींगािर िीि पडून एका मुलाचा मतृ्य ूतर दोन मुले िखमी 
झाल्हयाची घ्ना ददनाींक ७ िनू, २०१६ रोिी िा त्यासुमारास घडली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय 
आढळून आले ि तद्नुसार सदर घ्नेत मतृ झालेल्हया मुलाच्या कु्ुींत्रबयाींना तसेच 
िखमीींना औषधोपचारासाठी नैसधगतक आपत्ती दाखल कोणती आधथतक मदत केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१) अींित: खरे आहे. 
(२) होय. 
    कु.ननखील सीं.पिार, रा.अींबिड,े ता.ख्ाि, जि.सातारा, िय १४ िषे हा 
िाळकरी मुलगा ितेात िनािराींना चारा आणणेसाठी गेला असता        
ददनाींक ७ िनू,२०१६ रोिी िीि पडून त्याचा मतृ्यू झाला आहे. 
    मयत मुलाचे कु्ूींत्रबयाींनी मयत मुलाचे ििविच्छेदन करण्यास नकार 
ददल्हयाने िदै्यक्रकय अहिाल प्राप्त होि ूिकला नाही. त्यामुळे िासनाच्या स्थायी 
आदेिानुसार मयत मुलाच्या कु्ूींत्रबयाींना मदत अनुजे्ञय नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
 

----------------- 
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ठाणे जजल््यािील विविध िालुक्याांचे विभाजन िरुन 
निीन िालुक्याची तनममविी िरायाबाबि 

(३६) * १९७३० अॅड.तनरांजन डािखरे : सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे हा सिातधधक लोकसींख्या असलेला तालुका असून त्यामध्ये ठाणेसह 
शमरा-भाईंदर ि निी मुींबई या महानगरपाशलकाींचा समािेि असल्हयाने, प्रिासकीय 
सोयीसाठी ि नागररकाींची गैरसोय ्ाळण्यासाठी ठाणे तालुक्याचे विभािन करुन 
िािी, भाईंदर तसेच कल्हयाण तालुक्याचे विभािन करुन डोंत्रबिली ि शभिींडी 
तालुक्याचे विभािन करुन शभिींडी ग्रामीण या निीन तालुक्याींची ननशमतती 
करण्यात येणार असल्हयाचे ददनाींक ११ एवप्रल, २०१६ रोिी िा त्यासुमारास 
ननदितनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, तालुक्याींच्या ननशमततीबाबतचे ननकष ठरविण्यासाठी ननयुक्त 
केलेल्हया विभागीय आयुक्त, कोकण याींच्या अध्यक्षतेखालील सशमतीने आपला 
अहिाल गतिषी िासनास सादर केला असून त्या अनुषींगाने सित विभागीय 
आयुक्ताींचे अशभप्राय मागविण्यात आले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, त्यानुषींगाने याप्रकरणी सित विभागीय आयुक्ताींचे मागविण्यात 
आलेले अशभप्राय िासनास प्राप्त झाले आहेत काय, असल्हयास, केव्हा, 
(४) असल्हयास, त्यानुसार िासनाने कोणती कायतिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांि पाटील : (१), (२), (३) ि (४)  तालुका विभािनाचे ननकष ननजश्चत 
करण्याबाबत विभागीय आयकु्त, कोकण याींच्या अध्यक्षतेखाली गठीत सशमतीचा 
अहिाल िासनास प्राप्त झाला असून सदर अहिालािर सित विभागीय आयुक्त, 
याींचे कडून मागविण्यात आलेले अशभप्राय िासनास प्राप्त झाले आहेत. त्यानुसार 
तपासणी करुन तालुका विभािनाचे ननकष ननजश्चत करण्याकामी धोरणात्मक 
ननणतय घेण्याच्या दृष्ीने प्रस्ताि मींत्रीमींडळाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्याचे 
सींकजल्हपत आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

-----------------  
विधान भिन :   उत्िममसांग चव्हाण 
मुांबई.   सधचि, 

महाराष्ट्र विधानपररषद 
________________________________________________________ 
मुद्रणपूित सित प्रक्रकया महाराषर विधानमींडळ सधचिालयाच्या सींगणक यींत्रणेिर करण्यात आली आहे. 
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