
महारा ट्र िवधानपिरषद 
ितसरे अिधवेशन, २०१६ 
--------------------------------------------- 

तारांिकत प्र नो तरांची यादी 
  

मंगळवार, िदनांक ०२ ऑग ट, २०१६ / ावण ११, १९३८ ( शके ) 
 

  
(१) महसलू, मदत व पुनवर्सन कायर् मतं्री 

 यांचे प्रभारी िवभाग 

(२) अ पसंख्यांक िवकास आिण औकाफ मंत्री 
(३) पिरवहन मतं्री 
(४)  कृिष आिण फलो पादन मंत्री 
(५) ऊजार्, नवीन व नवीकरणीय ऊजार्,  

रा य उ पादन शु क मतं्री 
(६) पशसंुवधर्न, दगु् धिवकास व म   यिवकास मंत्री 
(७)  भूकंप पुनवर्सन मंत्री 

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

प्र नांची एकूण संख्या - ४० 
------------------------------------- 

 

मौजे वडोली िभके वर व धनकवाडी (ता.कराड, िज.सातारा) येथील वाळूचे 
अनिधकृत उ खनन करणार्यांवर कारवाई कर याबाबत 

(१) *  २२७६१   ी.सुिनल तटकरे, ी.आनंद ठाकूर, ी.नरद्र पाटील, ी.िकरण 
पावसकर, ी.हेमंत टकले, ी.सितश च हाण :   स माननीय महसलू मंत्री 
पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे वडोली िभके वर व धनकवाडी (ता.कराड, िज.सातारा) येथील बेकायदा 
वाळू ठेक्यावर महसलू िवभागामाफर् त छापा टाकून को यवधीची यंत्र सामगु्री 
तसेच वाळूने भरलेले व िरकामे ७० ट्रक ज त कर यात आ याची घटना िदनांक 
९ जून, २०१६ रोजी वा यासमुारास घडली, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, उक्त घटनेची शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त नुसार बेकायदा वाळू उपसाधारकांवर कोणती कारवाई केली 
वा कर यात येत आहे, 
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(३) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
  
ी. चंद्रकातं पाटील : (१) व (२) मौजे वडोली िभके वर व धनकवडी (ता.कराड, 

िज.सातारा) या वाळूगटातून वाळूचे अनिधकृत उ ख न होत अस याची मािहती 
िमळा याव न महसलू िवभाग, पोलीस िवभाग व पिरवहन िवभागा या के्षित्रय 
कमर्चार्यानंी िदनांक ०९/०६/२०१६ रोजी तपासणी केली. तपासणी यावेळी सदर 
वाळूगटाम ये आढळून आलेली, वाळू भरलेली ३३ वाहने ज त क न, सदर 
वाहनांवर पये १६,७३,२००/- इतका दंड आकारण,े ७४ िरकामे डपंर व ट्रक उप 
प्रादेिशक पिरवहन अिधकारी कराड यां या ता यात देणे, वाळूचे अवैध उ खनन 
कर यार्यांिव द पये १,५१,९८,०००/- एवढा दंड आकारणे, वाळू साठवणकुीसाठी 
तयार कर यात आलेले वाफे न ट करण ेव पोलीसात गु हा दाखल करणे इ यादी 
कारवाई कर यात आली आहे. याअनुषंगाने पोलीसांनी ३८ आरोपींना अटक केली 
असता मा.प्रथमवगर् यायदंडािधकारी, कराड यां याकडून यांना यायालयीन 
कोठडी िद यानंतर यांना जािमनावर सोड यात आले आहे. पोलीसामंाफर् त पढुील 
कायर्वाही सु  आहे. 
(३) प्र न उ  ावत नाही. 

----------------- 
धरमपूर (ता.डहाणू, िज.पालघर) येथील आिदवासी वाडीम ये  

वीज पुरवठा बदं अस याबाबत 

(२) *  २१५०१   ी.आनंद ठाकूर, ी.हेमंत टकले, ी.ख्वाजा बेग, ी.िकरण 
पावसकर, अॅड.राहुल नावकर :  स माननीय ऊजार् मंत्री पुढील गो टीचंा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) धरमपूर (ता.डहाण,ू िज.पालघर) येथील आिदवासी वाडीम ये दीड हजार 
लोकव ती असले या वाडीवंर मागील तीन मिह यापासून वीज पुरवठा बंद 
अस याच ेमाहे एिप्रल, २०१६ म ये वा यादर यान िनदशर्नास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) अस यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त नसुार सदर आिदवासी वा यांम ये वीज पुरवठा दे यासाठी 
कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(३) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
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ी. चंद्रशखेर बावनकुळे : (१) व (२) िदनांक ०२/०४/२०१६ रोजी धरमपूर 
आिदवासी वाडी येथील रोिहत्र नादु त झाले होते व यापवूीर् वीज पुरवठा सु  
होता.  महािवतरण कंपनीकडून सदर रोिहत्र िदनांक १२/०५/२०१६ रोजी बदलनू 
वीज पुरवठा पूवर्वत कर यात आला आहे. सदर कामात झाले या िदरंगाईमळेु 
कासा येथील शाखा अिभयं यािव द महािवतरणकडून  िश तभंगाची कारवाई 
सु  कर यात आली आहे. 
(३) प्र न उ  ावत नाही. 

----------------- 
मंगळवेढा (िज.सोलापूर) तालुक्यात शेतकर्यां या कृिषपपंा या मीटरच े 

िरिडगं न घेता अंदाजे जादा बील आकारणी के याबाबत 
(३) *  २३२८४   ी.सभुाष झांबड, ी.संजय द त : स माननीय ऊजार् मंत्री 
पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मंगळवेढा (िज.सोलापूर) तालुक्यात शेतीपंपा या मीटरच े िरिडगं न घेताच 
अंदाजावर िबलाची आकारणी करत असनू सरासरी वीज िबलाची दु पट, ित पट 
िबल आकारणी के यानंतरही िबल कमी कर यासाठी संबंिधत अिधकार्यांकड े
गे यानंतर शतेकर्यांची दखल घेतली जात नस याचे माहे जून, २०१६ म ये वा 
यादर यान िनदशर्नास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त नसुार शतेकर्यां या कृिषपंपा या मीटरचे िरिडगं न घेताच 
जादा िबल आकारणी करणार्यावर कोणती कारवाई केली वा कर यात येत आहे, 
(३) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
ी. चंद्रशखेर बावनकुळे : (१) व  (२) मगंळवेढा उप िवभागात ७ कृिष 

ग्राहकां या माहे माचर्, २०१६ या िवज िबल दु तीबाबत या तक्रारी जून, २०१६ 
म ये प्रा त झा या. सदर ७ ग्राहकांपकैी ४ ग्राहकाचंी िमटर  िरडींग संगणक 
प्रणाली भरताना मे. जनाई एज सी, इंदापरू यां याकडून चुकीच ेभरले गे याने 
सदर एज सीवर महािवतरण कंपनीकडून दंडा मक कारवाई कर यात आली आहे. 
उवर्िरत  ३ ग्राहकांना वाढीव अ वशक्तीनसुार िबल दे यात आले होते.  ही सवर् 
िबले दु त क न दे यात आलेली आहेत. 
(३) प्र न उ  ावत नाही. 

----------------- 
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अंभई (ता.िस लोड, िज.औरंगाबाद) येथील शेतकरी दु काळी 
अनुदानापासून विंचत रािह याबाबत 

(४) *  २०५९३   ी.अमरनाथ राजरूकर, ी.संजय द त, ी.सभुाष झांबड, 
ी.रामहरी पनवर :   स माननीय मदत व पुनवर्सन कायर् मतं्री पुढील गो टींचा 

खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अंभई (ता.िस लोड, िज.औरंगाबाद) येथील समुारे चारशे पेक्षा जा त शेतकरी 
दु काळ अनुदानापासनू वंिचत रािह याचे माहे मे, २०१६ म ये वा यादर यान 
िनदशर्नास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त नसुार शेतकर्यांना दु काळी अनुदान दे याबाबत कोणती 
कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(३) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
ी. चंद्रकातं पाटील : (१) अशंत: खरे आहे. 

   अंभई गावातील एकूण १५५३ शतेक-यांपैकी खात ेक्रमांक असले या १२२३ 
शतेकर्यांना दु काळी अनदुान वाटप कर यात आलेले आहे. उवर्िरत शतेकर्यांपैकी 
१७३ शतेकर्यांचे खाते क्रमांकाची यादी प्रा त झाली असून, यानंा अनुदान 
वाटपाची कायर्वाही प्रगतीपथावर आहे. 
(२) व (३) प्र न उ  ावत नाही. 

----------------- 
होळ (ता.बारामती, िज.पुणे) येथील नीरा नदी या पात्रातून  

अवैधिर या वाळूच ेउ खनन होत अस याबाबत 

(५) *  २३३६४   अॅड.जयदेव गायकवाड, ी.अिनल भोसले, ी.संिदप 
बाजोिरया :   स माननीय महसलू मंत्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) होळ (ता.बारामती, िज.पुणे) येथील ढगाई मंिदरामागील भागात नीरा नदी या 
पात्रातून मिशन वारे वाळू उपसा होत अस याच े माहे जून, २०१६ म ये वा 
यादर यान िनदशर्नास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त नसुार अवैधिर या वाळू उपसा करणार्या वाळूमािफयांवर 
कोणती कारवाई केली वा कर यात येत आहे, 
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(३) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
  
ी. चंद्रकातं पाटील : (१) अशी बाब िनदशर्नास आलेली नाही. 

(२) व (३) प्र न उ  ावत नाही. 
 

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

रा यात उ माघाताने मृ य ूझाले या मतृां या  
कुटंूिबयांना आिथर्क मदत दे याबाबत 

 

(६) *  २१२२४   ी.सिंदप बाजोिरया, ी.अिनल भोसले, ी.िवक्रम काळे, 
ी.नरद्र पाटील, ी.हेमंत टकले, ी.सुिनल तटकरे, ी.चंद्रकांत रघुवंशी, ी.शरद 

रणिपसे, ी.संजय द त, ी.रामहरी पनवर : स माननीय मदत व पुनवर्सन 
कायर् मतं्री पढुील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रा यात उ माघातने ९ जणांचा मृ यू झा याच े माहे मे, २०१६ म ये वा 
यादर यान िनदशर्नास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच खा देशात उ माघाताने ५ जणांचा बळी गे याचे माहे मे, २०१६ म ये 
वा यादर यान िनदशर्नास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त नसुार उ माघाताने मृ यू झाले या मतृां या कुटंूिबयाना 
आिथर्क मदत दे याबाबत कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
ी. चंद्रकातं पाटील : (१), (२) व (३) होय. 

     रा यात उ माघातामळेु एकूण १८ जणांचा मृ यू झाला असनू यापैकी 
जळगाव िज यात ५ जणांचा उ माघाताने मृ यू झाला आहे. 
     उ माघाताने मृ यू पावले या यक्ती या कुटंूिबयांना आिथर्क मदत अनुज्ञेय 
नस याने आिथर्क मदत दे यात आलेली नाही. 
(४) प्र न उ  ावत नाही. 
 

----------------- 
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पुणे िवभागातील दधू उ पादक शतेकरी आिथर्क अडचणीत आ याबाबत 

(७) *  २२२९२   ी.आनंदराव पाटील, ी.संजय द त, ी.रामहरी पनवर :   
स माननीय दगु् धिवकास मतं्री पुढील गो टीचंा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे िवभागात दु काळामुळे चारा व पाणी अभावी दैनंिदन दधू संकलनात घट 
झाली असनू प्रितिदन दीड लाख िलटरने दधू संकलन कमी झा याने दधू 
उ पादक शेतकरी अडचणीत आले अस याचे माहे एिप्रल, २०१६ म ये वा 
यादर यान िनदशर्नास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त नसुार दु काळामुळे अडचणीत आले या दधु उ पादक शेतकर्यांना 
आिथर्क मदत दे याबाबत कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(३) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
  
ी. महादेव जानकर : (१) माचर् त ेऑग ट हा दधू सकंलना या टीने कृशकाळ 

समजला जातो. यामुळे नसैिगर्किर या तसेच सन २०१५ म ये काही िठकाणी 
दु काळ स य पिरि थती उ  ाव यामुळे पाणी व चारा उपल धतते टंचाई 
िनमार्ण झा याने दधू उ पादनात घट झाली, हे खरे आहे. 
(२) व (३) दधू उ पादक शतेकर्याचे िहत जोपास याचा शासनाने नेहमी प्रय न 
केला. रा याम ये िनमार्ण झालेली दु काळ पिरि थती लक्षात घेत शासनाने 
िदनांक ३१/७/२०१५ रोजी या शासन िनणर्या वये रा ट्रीय कृिष िवकास 
योजनेअतंगर्त गितमान वैरण िवकास कायर्क्रम राबिव यास मा यता िदली असून 
याअंतगर्त पये २५ कोटी िनधी मजंूर केला आहे. तसेच हायड्रोपोनीक 
तंत्रज्ञाना वारे िहरवा चारा उ पादनाकरीता िदनांक १४/९/२०१५ अ वये        
पये १० कोटी िनधी मंजरू केला आहे. सदर कायर्क्रमांतगर्त दे यात येणार्या 
अनुदानाकरीता लाभाथीर् िनवडतांना पशुधन असणार्या अ प व अ य प भूधारक 
शतेकर्यांना प्राधा य दे यात आले आहे. 
       या यितिरक्त भिव यात दधू उ पादक शतेकर्यांना शासनाने िनि चत 
केलेले दधू खरेदीचे दर (वरकड खचार्सह) सहकारी संघ/सं थांनी शतेकर्यांना देणे 
आव यक अस याचे िनदेश सवर् सहकारी दधू संघांना/सं थांना िदनांक १०/७/२०१५ 
रोजी िनगर्िमत केले आहेत. तसेच िदनांक १/७/२०१६ पासून गाय व हशी या 
शासकीय दधू खरेदी दरात पये २/- ने वाढ कर यात आली आहे. 

----------------- 
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वगूलार् (िज.िसधंुदगूर्) तालुक्यात समदु्रात फोट स श आवाज होऊन 
जिमनीला बसले या हादर्यामुळे ग्राम थाचंे नुकसान झा याबाबत 

(८) *  २०१७६   ी.जग नाथ िशदें, ी.जयवंतराव जाधव, अॅड.िनरंजन 
डावखरे : स माननीय मदत व पुनवर्सन कायर् मंत्री पुढील गो टींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) वगूलार् (िज.िसधंदुगूर्) तालुक्यात समदु्रात िदनांक १८ एिप्रल, २०१६ रोजी 
सकाळी ११.५० या सुमारास २ फोट स श आवाज होऊन जिमनीला बसले या 
हादर्यामुळे नवाबाग येथील जय ी वसतं आरावदेंकर यां या व अ य 
ग्राम थां या घरां या िभतंीला तड े गलेे आहेत तसेच मालवण (िज.िसधुंदगूर्) 
तालुक्यातील आचरा समुद्रालगतचा काही भाग िदनांक २१ एिप्रल, २०१६ रोजी   
३-४ फुट खचला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, िसधुंदगूर् िज यातील वगुलार्, मालवण आदी िकनारपट्टीवर माहे 
एिप्रल, २०१६ म ये वेगवेग या िठकाणी भू खलनाचे आवाजाने समदु्र 
िकनार्यावरील रिहवा यांम ये घबराटीचे वातावरण िनमार्ण झाले आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) अस यास, फोटाचे आवाज ही सागरी भूकंपाची नांदी अस याची शक्यता 
भूगभर् शा त्रज्ञ डॉ.एम.के.प्रभ ूयांनी िदनांक २० एिप्रल, २०१६ रोजी यक्त केली 
असून समुद्रात उ तरे या िदशनेे उपरचे वारे याचा वेग वाढ याने याच 
कालावधीत िदनांक ७ व १८ एिप्रल, २०१६ या दोन िदवसात िनवतंी या समदु्र 
भागात फोट झा याने अचानकपणे भूगभार्तील हलचाली वाढ या असनू यामुळे 
समुारे ५ मीटर उंची या लाटा िकनारी येवनू धडकत आहे व समुद्राला उधाणाची 
ि थती िनमार्ण झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) अस यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व यानसुार कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(५) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
ी. चंद्रकातं पाटील : (१) नाही, 

(२) अंशत: खरे आहे. 
(३), (४) व (५) वगुलार् व मालवण तालुक्यात समदु्रात होणार्या आवाजाच े
पिरक्षण कर यासाठी नॅशनल इ टी यटू ऑफ ओशोनोग्राफी, मुंबई व गोवा 
येथील १० तज्ञां या पथकाने पहाणी क न िनिरक्षणे न दिवली आहेत. यांचा 
अंितम िन कषर् अ याप प्रा त झालेला नाही. 

----------------- 
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अवैध वाळू सा याबाबत कारवाई न के यामुळे शासनाचे  
आिथर्क नकुसान झा याबाबत 

 

(९) *  १९६८५   ी.अ दु लाखान दरुार्णी, ी.अमरिसहं पिंडत, ी.सुिनल 
तटकरे :   स माननीय महसलू मंत्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) ज त केले या अवधै वाळू सा याबाबत सक्षम कारवाई न के याने 
तहिसलदार, परभणी व इतरांनी शासनाचे पये १ कोटी १३ लक्षाचे आिथर्क 
नुकसान के याव न तहिसलदारांना जबाबदार ध न सदरील रक्कम यां याकडून 
वसलू क न यांची चौकशी कर यात यावी असा अहवाल उपिवभागीय अिधकारी, 
परभणी यानंी िज हािधकारी, परभणी यांना माहे माचर्, २०१६ म ये वा 
यादर यान सादर केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, अवैध वाळू साठा व पुढील प्रिक्रयाबाबत जबाबदार असणार्या 
तहिसलदार, परभणी यांची चौकशी क न सदरील रक्कम वसलू कर याबाबत 
शासनाने कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(३) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
ी. चंद्रकातं पाटील : (१) उपिवभागीय अिधकारी, परभणी यांनी िदनांक 

१६/३/२०१६ या पत्रा वये, तहिसलदार परभणी यांनी समुारे पये १,२५,५०,०००/- 
महसलू वसलूी न के यामुळे झाले या नुकसानीबाबत सदर पदावरील 
अिधकार्याची िवभागीय चौकशी कर यात यावी, असा अहवाल सादर केला आहे. 
(२) उपिवभागीय अिधकारी, परभणी यानंी सादर केले या अहवालावर अपर 
िज हािधकारी, परभणी यांनी िदले या अिभप्रायानसुार, अवैधिर या साठवूण 
ठेवले या वाळूचा िललाव कर याकड े उपिवभागीय अिधकारी, परभणी व 
तहिसलदार, परभणी यांनी दलुर्क्ष के याच े सकृतदशर्नी िदसून येत अस याने, 
यां यािव द िवभागीय चौकशी प्र तािवत कर याची कायर्वाही सु  आहे. 
(३) प्र न उ  ावत नाही. 
 

----------------- 
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अकोला, अमरावती आिण बलुढाणा िज यातील १६ तालुक्यांमधील 
खारपाणपट्टयातील जिमनींचा िवकास कर याबाबत 

(१०) *  २०३२९   ी.मािणकराव ठाकरे, ी.संजय द त, ी.शरद रणिपसे :   
स माननीय कृिष मंत्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अकोला, अमरावती आिण बुलढाणा िज यातील १६ तालुक्यांम ये असले या 
खारपाणपट्टयातील ४.१६ लाख हेक्टर जिमनीची पोत सुधा न िवकास 
कर याबाबतचा प्र ताव शासनाने कद्र शासनाकड ेपाठिवला असून कद्र शासनाने 
यास त वत: मंजूरी िद याचे माहे मे, २०१६ म ये वा यादर यान िनदशर्नास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, सदर खारपाणपट्टयातील िवकास कामांना िकती खचर् येणार 
आहे व सदर खचार्स मंजुरी प्रा त कर यासाठी शासनाने कोणती कायर्वाही केली 
वा कर यात येत आहे, 
(३) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
ी. पांडुरंग फंुडकर : (१) व (२) मराठवाडा व िवदभार्तील दु काळग्र त गावांसाठी 

तसेच पूणार् नदी या खोर्यातील खारपाणपट्टयातील जिमनीचा पोत सुधा न 
िवकास कर याची बाब अंतभुर्त असलेला हवामान अनुकूल कृिष प्रक पाचा 
(POCRA) प्र ताव रा य शासनाने जागितक बँके या अथर्सहा यासाठी कद्र 
शासनास सादर केला होता. 
       कद्र शासनाने सदर प्रक प प्र तावाची जागितक बँकेकड ेिशफारस केली 
होती व यानसुार जागितक बँकेने रा य शासनासोबत सदर िनयोिजत प्रक पाची 
आखणी व अंमलबजावणी कर यास सहमती दशर्िवलेली आहे. यानुषगंाने   
िदनांक ०७ जुल,ै २०१६ रोजी या शासन िनणर्या वये रा य शासनाने सदर 
प्रक पा या अमंलबजावणीस त वत: मा यता िदली आहे. 
      सदर िनयोिजत प्रक पाचा आराखडा तयार कर याची कायर्वाही सु  
असून, सदर आराखडा अिंतमत: कद्र शासन व जागितक बँकेने मंजूर के यानंतर 
प्र तािवत प्रक पातंगर्त िविवध कामाकंिरता उपल ध होणार्या िनधीचा तपशील 
िनि चत होणार आहे. 
(३) प्र न उ  ावत नाही. 

 
----------------- 
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मु.पो.नागंरगाव (ता.मावळ, िज.पुणे) येथील महार वतनी 
जिमनीवर अवधैिर या बांधकाम के याबाबत 

(११) *  २०१९५   प्रा.जोगे द्र कवाड े: स माननीय महसलू मंत्री पुढील गो टींचा 
खलुासा करतील काय :- 
(१) मु.पो.नांगरगाव (ता.मावळ, िज.पुणे) येथील स ह नं.३०/४, ५ व ६ या महार 
वतनी जागेच ेमे.ल मी प्रस न िरॲिलटी चे प्रो.प्रा. ी.इंदकुुरी यानंी शासना या 
परवानगीिशवाय अवैधिर या खरेदीखत क न सदर जागेवर व तथेून जाणार्या 
नसैिगर्क ना यावर मातीचा भरणा व िभतंीचे बांधकाम केले असनू ते अवैध 
बांधकाम िन कािसत कर यात यावे असे लेखी िनवदेन थािनक नागिरकांनी व 
लोकप्रितिनधीनंी मा.महसलू मंत्री यांना माहे जनू, २०१६ म ये वा यादर यान 
िदले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, सदर प्रकरणा या अनुषंगाने तहिसलदार, मावळ यांना 
मा. यायालयाने िदनांक २४ जून, २०१५ रोजी नसैिगर्क ना यावरील मु माचा 
भराव काढून टाक याबाबत आदेश पािरत के यानतंर नावापुरती (शु लक) 
कायर्वाही कर यात आ याबाबत थािनकांनी शासना या िनदशर्नास आणनू िदले, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, सदर प्रकरणा या अनुषगंाने िज हािधकारी (कुळ कायदा शाखा), 
पुणे यांचकेड े िदनांक १६ ऑक्टोबर, २०१५ रोजी िदले या िनवेदना वारे 
अवैधिर या कर यात आले या खरेदीखताबाबत घे यात आले या हरकतीस 
अनसु न शासनाने कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
ी. चंद्रकातं पाटील : (१) अशा आशयाचे िद.१९/०३/२०१५ रोजीचे िनवदेन 

मा.मखु्यमंत्री यांना सादर कर यात आले होते. 
(२) मौजे नांगरगाव, लोणावळा ता.मावळ येथील स ह क्र.३०/४, ३०/५ व ३०/६ या 
जागेत बांधकाम करताना मे.ल मी प्रस न िरॲिलटी प्रा.िल. यांनी उक्त जिमनी 
लगत या नसैिगर्क ना यातील प्रवाहाम ये माती, दगड टाकून व बांधकाम क न 
प्रवाह अडिव यािवषयी तक्रार अजर् दाखल झा यावर नसैिगर्क ना यावर 
टाकले या मु माचा भराव ता काळ काढून टाक याच े आदेश मामलेदार कोटर् 
अिधिनयमाखाली तहिसलदार, मावळ यांनी िद.२४/०६/२०१५ रोजी िनगर्िमत केले 
आहेत. तसेच सदर बाब लोणावळा नगरपिरषदे या ह ीतील अस यामुळे नसैिगर्क 
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नाला प्रवाहाला अडथळा होणार नाही, अशी कायर्वाही कर याचे िनदेश 
मखु्यािधकारी, लोणावळा नगरपिरषद यांना िदले आहेत. 
(३) मौजे नांगरगाव, ता.मावळ येथील स.नं.३०/५ च े एकूण के्षत्र ४२.०६ आर 
असून यापकैी २१ आर के्षत्र व स.नं.३०/६ मधील ०.०४ हे. आर के्षत्र शतेी 
प्रयोजनासाठी जु या  शतीर्वर कर यास अपर िज हािधकारी, पुणे यांनी 
िद.१६/०३/२०१३ चे आदेशा वये परवानगी िदली आहे. सदरच े के्षत्र मे.ल मी 
प्रस न िरॲिलटी प्रा.िल. यां यातफ डायरेक्टर ी.राजमराज ू इंदकुुरी यांनी 
िद.२२/०४/२०१३ रोजी या खरेदीखताने खरेदी केले अस याने सदर प्रकरणी 
शतर्भंग झालेला नाही. मात्र स.नं.३०/५ मधील उवर्िरत के्षत्राची खरेदी ी.इंदकुुरी 
यांनी द त क्र.२७९८/२०१३, िद.२८/०६/२०१३ अ वये केलेली असून सदर खरेदीची 
न द फेरफार क्र.२५६२ अ वये अिभलेखाम ये घे यात आली होती.  तथािप, सदर 
जमीन नवीन शतीर्ची अस याने व सदर जिमनी या खरेदी िवक्रीसाठी सक्षम 
प्रािधकार्याची पुवर्परवानगी नस याने सदरची फेरफार न द र  कर यात आलेली 
आहे. 
(४) प्र न उ  ावत नाही.    

----------------- 
चंद्रपूर उपप्रादेिशक पिरवहन िवभागातील सहायक मोटर वाहन िनरीक्षक  

यां या बनावट वाक्षरीने ट्रकचे पािसगं के याबाबत 

(१२) *  २३१९४   ी.िमतशे भांगिडया, प्रा.अिनल सोले :  स माननीय पिरवहन 
मतं्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) चंद्रपूर उपप्रादेिशक पिरवहन िवभागांतगर्ंत सहायक मोटर पिरवहन 
िनरीक्षका या बनावट वाक्षरी क न २८ ट्रकची पािसगं क न घेत याची घटना 
माहे मे, २०१६ म ये वा यादर यान िनदशर्नास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, चंद्रपूर उपप्रादेिशक पिरवहन कायार्लयातील मोटर पिरवहन 
िनरीक्षकांसमोर िदनांक ३१ मे, २०१६ रोजी या २८ ट्रकच ेशासकीय शु क भ न 
पािसगं करीता दाखिव यात आले या त्रुटीयुक्त कागदपत्रामुंळे सदर प्रकार 
िनदशर्नास आला असून मोटार वाहन िनरीक्षकांनी त्रटुीयुक्त कागदपत्रांरीता 
सहायक मोटर वाहन िनिरक्षकाची वापरलेली सही खोटी वा बनावट अस याचे 
िनदशर्नास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, शासकीय कागदपत्रांवर खोटया वाक्षरी प्रकरणी दोषींवर शासनाने 
कोणती कारवाई केली वा कर यात येत आहे, 
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(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 

ी. िदवाकर रावते : (१) व (२) होय, 
   सहायक मोटार वाहन िनरीक्षक यां या बनावट वाक्षरीने माहे मे, २०१६ 
म ये ७१ ट्रकचे पािसगं के याची घटना माहे जनू, २०१६ म ये िनदशर्नास आली आहे. 
(३) शासकीय कागदपत्रावर खोटया वाक्षरी प्रकरणी ी.संजय िनळकंठ गावंड े
रा.िवसापूर यां यावर उपप्रादेिशक पिरवहन कायार्लय, चंद्रपूर यां यामाफर् त पोलीस 
टेशन, रामनगर, चंद्रपूर येथे कलम ४२०, ४६८, ४७१ अ वये एफ.आय.आर.क्र. 
६२०/१६, िदनांक ०७/०६/२०१६ नसुार गु हा न दिव यात आलेला आहे. पुढील 
तपास पोलीस िवभाग करीत आहेत 
(४) प्र न उ  ावत नाही. 

----------------- 
वीज ग्राहकांना महािवतरणकड ेसुरक्षा ठेव जमा करण ेबधंनकारक के याबाबत 

(१३) *  २०४४३   ी.शरद रणिपसे, ी.संजय द त, ी.रामहरी पनवर :   
स माननीय ऊजार् मंत्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) महारा ट्र िव यतु िनयामक आयोगा या िनदशानसुार वीज घेणार्या सवर् 
वगर्वारीतील वीज ग्राहकानंी महािवतरणकड ेसुरक्षा ठेव जमा करणे बंधनकारक 
कर यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, वीज ग्राहकानंी मळु सुरक्षा ठेव पूवीर्च जमा केलेली असली तरीही 
पु हा सुरक्षा ठेव जमा कर याच े बंधनकारक कर यात आ यामुळे रा यातील 
गरीब व िवशषेक न ग्रामीण भागातील गरीब वीज ग्राहकांना हा अितिरक्त ताण 
पडत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, गरीब वीज ग्राहकांवर पडणारा आिथर्क ताण िवचारात घेता 
याबाबत फेरिवचार कर याबाबत शासनाने कोणती कायर्वाही केली वा कर यात 
येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
ी. चंद्रशखेर बावनकुळे : (१)  िव युत कायदा, २००३ मधील कलम ४७ व 

महारा ट्र िव युत िनयामक आयोग (िव युत पुरवठा संिहता आिण पुरव या या 
इतर अटी) िविनयम, २००५ मधील कलम ११ प्रमाणे प्र येक वीज ग्राहकास 
सरुक्षा ठेव जमा करणे बंधनकारक आहे. 
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     वीज ग्राहकां या तीन मिह या या देयकां या सरासरी इतकी िकंवा देयक 
चक्रा या कालावधीइतकी यापैकी, जी रक्कम कमी असेल ती सुरक्षा ठेव हणनू 
जमा असण ेआव यक आहे.  
(२) या वीज ग्राहकांची सुरक्षा ठेव वरील िनधार्िरत प्रमाणापेक्षा कमी आहे, 
अशाच ग्राहकाकंडून अितिरक्त सुरक्षा ठेव वषार्तनू एकदा, िव तीय वषार्अखेर 
घे यात येते. 
(३) व (४) प्र न उ  ावत नाही. 

----------------- 
नविनिमर्त पालघर िज हा मखु्यालय तसेच पालघर  

नवनगर िवकिसत कर या या प्र तावाबाबत 
(१४) *  २३३१३   डॉ.( ीमती) नीलम गोर्हे, ी.रिवदं्र फाटक : स माननीय 
महसलू मंत्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पालघर येथे शासना या १५०० एकर जिमनीवर नव े पालघर शहर 
उभार याचा तसेच तेथील सवर् शासकीय कायार्लये एकाच बहुमजली संकुलात 
आण याचा प्र ताव शासनाने तयार केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, सदर प्र तावाचे व प काय आहे व यासाठी िकती िनधी 
लागणार आहे, तसेच सदर प्र तावाची अंमलबजावणी कर यासाठी शासनाने 
कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(३) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
ी. चंद्रकांत पाटील : (१) व (२) शासन िनणर्य िदनांक २९ जून, २०१६ अ वये 

रा य शासनाने िसडको िल. नवी मुंबई माफर् त पालघर तालुक्यातील ४४०-५७.९० 
हे.आर एवढी शासकीय जमीन िवकिसत  क न  नविनिमर्त पालघर िज हा 
मखु्यालय तसेच पालघर नवनगर िवकिसत कर यास मा यता िदली आहे. 
पालघर िज हा मुख्यालयाच े बांधकाम व इतर अनषुंिगक पायाभूत सुिवधा      
३ वषार्त पणूर् कर याच े िनदशही उक्त शासन िनणर्या वये दे यात आले आहेत. 
सदर िठकाणी  समुारे ३३७.०० हे.आर शासकीय जमीन “पालघर नवनगर” हणून 
िवकिसत क न, िवकिसत भूखंडांची िवक्री क न उपल ध िनधीतून नवीन िज हा 
मखु्यालय व पालघर नवनगर उभार याकरीता येणारा  खचर् िसडको िल. 
यां याकडून भागिव यात येणार आहे. 
(३) प्र न उ  ावत नाही. 
 

----------------- 
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मु.पो.रायत े(ता.क याण, िज.ठाणे) येथील महार वतनी  
जिमनी मुळ वारसा या नाव ेकर याबाबत 

(१५) *  २२७८५   ी.हेमंत टकले, ी.आनंद ठाकूर, ी.िकरण पावसकर, 
ी.नरद्र पाटील, ी.सितश च हाण, ी.अिनल भोसले, अॅड.जयदेव गायकवाड :   

स माननीय महसलू मंत्री पढुील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मु.पो.रायते (ता.क याण, िज.ठाणे) येथील महार वतनदारीची नवीन शतीर्ची 
इनाम जमीन स ह क्र. ४७/७, ५७/६, ८१/३, ९०/२ व ९०/१० तसेच स ह क्र. 
१०१/४, १०१/९, १०१/७, १०१/५ व ७८ ही जान ू मुकंुद महार यांना िमळालेली 
असून फेरफार १८२ नसुार जिमनी या ७/१२ उतार्यावर देखील यांची तशी न द 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, जमीन स ह क्रमांक ४७/७, ५७/६, ८१/३, ९०/२ व ९०/१० या 
जिमनीबाबत खात े पु तकावर जान ू मकंुुद महार यांची न द असनू उक्त 
जिमनी या ७/१२ उतार्यावर जानू मकंुुद महार यांचे मुळ वारसदार ी.यशवंत 
जान ूजाधव यां या नावात खाडाखोड क न सदर महार वतनी जिमनी शासकीय 
अिधकार्या या सगंनमताने अवैधिर या अ य यक्ती या नावे खोटी न द क न 
कुळ लाव यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, फेरफार क्रमांक ८०७ नसुार स ह क्र. १०१/४, १०१/९, १०१/७, 
१०१/५ व ७८ हया जिमनीचे वारस ीमती कांताबाई रामचदं्र गायकवाड, 
ी.यशवंत जानु जाधव यांची न द असून या इनाम जिमनीला फेरफार क्रमांक ६२ 

नसुार कुळ नसले या यक्तीं या नावे शासकीय अिधकार्यां या संगनमताने 
अवैधिर या अ य यक्ती या नावे कुळ लाव यात आला आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) अस यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले, त नसुार सदर जिमनी जान ू मकंुुद महार यां या मळु 
वारसदारां या नावे कर याबाबत तसेच सबंंिधत दोषी अिधकार्यांिव द कोणती 
कारवाई केली वा कर यात येत आहे, 
(५) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
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ी. चंद्रकातं पाटील : (१) मौजे रायत,े ता.क याण, िज.ठाणे येथील स.नं. ४७/७, 
५७/६, ८१/३, ९०/२ व ९०/१०, तसेच स.न.ं १०१/४, १०१/९, १०१/७, १०१/५ व ७८ 
या जिमनी महार वतना या अस याबाबत कोणतेही फेरफार अिभलेखात िदसनू 
येत नाहीत. तसेच याबाबत इनाम रिज टरला न द िदसनू येत नाही.    
     मौजे रायत े येथील स.नं. ४७/७, ५७/६, ८१/३, ९०/२ व ९०/१० या 
िमळकतींबाबतचा फेरफार क्र.१८२, िद.१५/१२/१९४० हा वारस न दीसंदभार्तील आहे. 
मात्र या अ वये तालुका हुकूम नबंर आरटीएस एम ३७९ नसुार देवकी िचं या 
महार यांचे वारस हणनू िभका िशवा महार यांचे नाव उक्त फेरफारातील नमदू 
िमळकतीस लाग याचे िदसून येते. 
(२) मौजे रायते येथील स.नं. ४७/७, ५७/६, ८१/३, ९०/२ व ९०/१० या 
िमळकतींपैकी फक्त स.नं. ५७/६ या िमळकती या गाव नमनुा नंबर ७/१२ 
उतार्यावर ी.यशवंत जान ूजाधव यांच ेनाव असून यां या नावात खाडाखोड 
के याच े िदसून येत नाही. या िमळकतींबाबतचे उपल ध फेरफार पाहता कुळ 
काय यांतगर्त फेरफार झा याचे िदसून येत नाही.   
(३) जानू मुकंूद महार यां या मौजे रायते येथील स.नं. १०१/४, १०१/९, १०१/७, 
१०१/५ व ७१/७ या िमळकतीं या गाव नमुना नंबर ७/१२ म ये फेरफार क्र. ६२ 
अ वये शंकर राघो पवार यांचे नाव सरंिक्षत कुळ हणून न द आहे. तसेच, 
फेरफार क्र. ८०७, िद.०५/०५/१९७६ अ वये या िमळकतीस जानू मुकंूद जाधव यांच े
वारस हणनू (१) ीमती भागाबाई जान ूजाधव-प नी, (२) सौ.कांताबाई रामचंद्र-
मलुगी, (३) यशवंत जानू जाधव-मलुगा व (४) मकंूुद जानू जाधव-मलुगा यां या 
नावांची न द झाली आहे. 
     मौजे रायत े येथील स.नं. १०१/४, १०१/९, १०१/७, १०१/५ व ७८ या 
िमळकतीसंंदभार्त कुळां या वारसांनी महारा ट्र कुळ विहवाट व शतेजमीन 
अिधिनयमामधील कलम ३२ग अ वये दाखल केलेला दावा तहिसलदार व 
शतेजमीन यायािधकरण, क याण यांनी िद.३१/०१/२००८ या आदेशा वये मा य 
केला असून फेरफार क्र. १४५३, िद.०१/०२/२००८ नुसार कलम ३२ग ची न द 
अिधकार अिभलेखात घे यात आली आहे.  
(४) व (५) प्र न उ  भवत नाही. 
 

----------------- 
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रा यातील दु काळग्र त शतेकर्यांना सौर कृिष पंप दे याबाबत 
(१६) *  २२६०१   ी.अमरिसहं पिंडत, ी.िवक्रम काळे, ी.सितश च हाण, 
ी.धनंजय मंुड े:  तारांिकत प्र न क्रमांक ११४५३ ला िदनांक ११ िडसबर, २०१५ 

रोजी िदले या उ तरा या सदंभार्त : स माननीय ऊजार् मंत्री पढुील गो टींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रा यातील दु काळग्र त भागात शासनाकडून अनुदानावर सौर ऊजार् पंप 
दे याचा िनणर्य शासनाने घेत यानसुार बीड िज हयात २२२ शतेकर्यांनी 
याबाबतचे प्र ताव दाखल केले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, रा यात िकती शतेकर्यांनी सौर ऊजार् पपंाची मागणी केली आहे, 
तसेच बीड िज हयात सौर कृिषपंपाचे िवतरण के हा होणार आहे, 
(३) अस यास, महािवतरणकड ेमाहे िडसबर, २०१५ म ये वा यादर यान दाखल 
झाले या पिरपणूर् प्र तावावर शासनाने कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे कोणती आहेत ? 
 
ी. चंद्रशखेर बावनकुळे : (१) या योजनतगर्त बीड िज हयात िडसबर, २०१५ 

अखेर एकूण २२२  शतेकर्यानंी प्र ताव सादर केले होते. परंत ुआज अ यापपयर्ंत 
२३७ शतेकर्यांनी प्र ताव सादर केले आहेत. 
(२) व (३) रा यात अ यापपावेतो ७७६५ शतेकर्यांनी सौर कृिष पंपाची मागणी 
केली आहे. िज हािधकारी, बीड यां या अ यक्षतखेाली िज हा तरीय लाभाथीर् 
िनवड सिमती या िदनांक २४/६/२०१६ रोजी झाले या बैठकीम ये १६० शतेकरी 
लाभाथ ची िनवड कर यात आली होती. परंत ु विर ठ भुवजै्ञािनक बीड  भजूल 
स हक्षण आिण िवकास यंत्रणा यांनी यां या िदनांक ५/७/२०१६ या पत्रा वये 
िवधंन िविहर (बोअर वेल) असले या प्र तावांना मा यता दे यात येवू नये असे 
कळिवले. या अनुषंगाने वरी ठ भवूैज्ञािनक यांना या सूचनेचा फेरिवचार करावा 
अशी िवनतंी  महािवतरण कंपनीने िदनाकं १४/७/२०१६ रोजी या पत्रा वये केली 
यानसुार िज हािधकारी बीड यां याबरोबर महािवतरण या अिधकार्यांनी    
िदनांक  १५/७/२०१६ रोजी केले या चचनुसार िसचंन िवहीर असणार्या १०० 
लाभाथ ना कोटेशन दे याच ेठरले.  आज अखेर ६६ कोटेशन दे यात आले आहेत. 
उवर्िरत लाभाथींना कोटेशन दे याचे काम सु  आहे.  िनवड कर यात आले या 
शतेकर्यांनी लाभाथीर् िह याची (५%) रक्कम महािवतरण कंपनीकड ेभर यानंतर 
सौर कृिषपंप आ थापनेबाबतची कायर्वाही सु  कर यात येईल. 
(४) प्र न उ  ावत नाही. 

----------------- 
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ीरामपूर (िज.अहमदनगर) शहरासह तालकु्यात  
वादळी वारे व पाऊसामुळे झालेले नुकसान 

(१७) *  २३२५८   डॉ.सधुीर तांबे, ी.संजय द त : स माननीय मदत व 
पुनवर्सन कायर् मंत्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ीरामपूर (िज.अहमदनगर) शहरासह तालुक्यात वादळी वारे व जोरदार 
पाऊसामळेु घराचे पत्र ेउडून िभतं पड याने इसाक कादर शेख या मलुाचा मृ य ू
झाला तसेच कांदािपकाचे मोठे नुकसान झाले अस याचे माहे जनू, २०१६ म ये 
वा यादर यान िनदशर्नास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त नसुार उक्त िठकाणी झाले या नकुसानीच े पंचनामे 
क न बािधतानंा आिथर्क मदत दे याबाबत कोणती कायर्वाही केली वा कर यात 
येत आहे, 
(३) नस यास िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
  
ी. चंद्रकातं पाटील : (१) व (२) अशंत: खरे आहे. 

     िदनांक ५ जून, २०१६ रोजी मौजे खोकर, ता. ीरामपूर येथील ी.इसाक 
कादर शेख यांचे घरावरील पत्रे उडून िभतं पड याने याचंा मुलगा िदशान कादर 
शखे, वय ४ वष याचा मृ यु झाला असून शासन िनणर्य, िदनांक १३ मे, २०१५ 
नसुार मयत िदशान कादर शेख या या कुटंूिबयांना िदनांक १४ जून, २०१६ रोजी 
पये ४.०० लक्ष इतक्या रक्कमेची मदत दे यात आली आहे. 

     माहे जनू, २०१६ म ये वादळी वारे व जोरदार पावसामुळे कादंा िपकाचे 
नुकसान झालेले नाही. 
(३) प्र  न उ  ावत नाही. 

----------------- 
रा यातील शतेकर्यां या मानिसक आरोग्यावर दु पिरणाम करणार्या  

ऑरगॅनो फॉ फेट िकटकनाशकावर बदंी आण याबाबत 

(१८) *  २२०२५   ीमती िव या च हाण, ी.िकरण पावसकर, ी.अिनल 
भोसले : स माननीय कृिष मंत्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रा यातील शतेकर्यां या मानिसक आरोग्यावर दु पिरणाम करणार्या ऑरगॅनो 
फॉ फेट िकटकनाशकावर बंदी आण यासंबंधी लोकप्रितिनधींनी िदनांक ११ मे, २०१६ 
रोजी वा यासमुारास शासनास िनवेदन िदले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) अस यास, सदर िनवेदनानसुार शासनाने कोणती कायर्वाही केली वा कर यात 
येत आहे, 
(३) नस यास िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
ी. पांडुरंग फंुडकर : (१) अशा प्रकारचे िनवदेन प्रा त झा याचे आढळून येत नाही. 

     तथािप ऑरगॅनो फॉ फेट गटात जगभरातील सुमारे १०० पेक्षा जा त 
िकटकनाशकाचंा अंतभार्व आहे. सदर गटातील हािनकारक िकटकनाशके वापरास 
कद्र शासनाने यापूवीर्च बदंी घातलेली आहे. 
(२) प्र न उ  ावत नाही. 
(३) प्र  न उ  ावत नाही. 
 

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

महारा ट्र रा य मागर् पिरवहन महामंडळाने सु  केले या  
अपघात सहा यता योजनेबाबत 

 

(१९) *  २२०७०   अॅड.िनरंजन डावखरे : स माननीय पिरवहन मतं्री पढुील 
गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) महारा ट्र रा य मागर् पिरवहन महामडंळाने िदनांक १ एिप्रल, २०१६ पासून 
िहदंु दयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे अपघात सहा यता योजना सु  केली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) अस यास, सदर योजने या िनकषानसुार दैनिंदन प्रवासाकडून १ पया, 
मािसक पासधारक पये ५ व त्रमैािसक पासधारकांकडून पये १५ तसेच अ य 
योजनेचे लाभधारक प्रवासी यांचेकडून अनकु्रमे पये ७५ लाख व १५ लाख अशा 
एकूण १२५ कोटी पयांची वसलुी क न यामधून फक्त पये ८० कोटी एस.टी 
या अपघातग्र तांना दे यात येणार अस याच े िदनांक ८ मे, २०१६ रोजी वा 
यादर यान िनदशर्नास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, सदर योजनेचे िनकष वा अटी पाहता, जनतेकडून वसलुी क न 
यातील िन मीच रक्कम अपघातग्र तानंा िवतरीत केली जाऊन या योजने या 
मा यमातनू जनतेची फसवणूक कर यात येत अस या या तक्रारी प्रवासी व 
सवर्सामा य जनतेकडून कर यात आ याचे माहे मे, २०१६ म ये वा यादर यान 
िनदशर्नास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,  
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(४) अस यास, सदर योजनेचे िनकष वा अटी गोिपनाथ मंुड ेशतेकरी अपघात 
िवमा योजने या धतीर्वर कर यात यावेत, अशीही मागणी जनतेकडून कर यात 
आ याचे िनदशर्नास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) अस यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायर्वाही केली वा कर यात 
येत आहे ? 
 
ी. िदवाकर रावते : (१) होय. 

(२) या योजनतगर्त प्रवासभाडया यितिरक्त प्रती प्रवाशाकंडून पये १/-, मािसक 
त्रमैािसक पासधारक यां याकडून अनुक्रमे पये ५/- त े पये १५/-, आवडले तेथ े
प्रवास योजनतगर्त प्रित पास पये ५/- व प्रासंिगक करारासाठी प्रती बस प्रित 
िदवस पये ५०/- याप्रमाण ेअपघात सहा यता िनधी आकार यात येत असून 
रा य पिरवहन प्रवासी व कमर्चारी यांना अपघात मृ य ूप्रकरणी पये १० लाख, 
कायम व पी िवकलांगतेत पयर्वसान होणारी दखुापत प्रकरणी पये ५ लाख, 
कायम व पी िवकलांगतते पयर्वसान होणारी अंशत: दखुापत प्रकरणी       
पये २.५० लाख, ता पुर या िवकलांगतते पयर्वसान होणारी दखुापत प्रकरणी 
पये १ लाख अपघात नुकसान भरपाई दे याचे प्र तािवत आहे. 

(३) या योजने या मा यमातनू जनतेची फसवणकू कर यात येत अस याबाबत या 
तक्रारी प्रा त झा या नाहीत. 
(४) नाही. 
(५) प्र न उ  ावत नाही. 

----------------- 
रा यातील कापूस उ पादक शतेकर्यांना मदत िनधीतून वगळ याबाबत 

(२०) *  २१८४७   ी.धनंजय मुंड,े ी.अमरिसहं पिंडत, ी.िवक्रम काळे, 
ी.सितश च हाण, ी.सुिनल तटकरे, ी.हेमंत टकले, ी.रामराव वडकुत,े 
ी.प्रकाश गजिभये, ी.जयवंतराव जाधव, ी.अिनल भोसले, ीमती ि मता 

वाघ :  तारांिकत प्र न क्रमांक १६०९४ ला िदनांक २१ माचर्, २०१६ रोजी िदले या 
उ तरा या संदभार्त : स माननीय मदत व पुनवर्सन कायर् मतं्री पुढील गो टींचा 
खलुासा करतील काय :- 
(१) सन २०१५-२०१६ या खरीप हंगामातील कापसू उ पादक शतेकर्याचंे नुकसान 
होवनूही शासनाने िदनांक ३१ िडसबर, २०१५ रोजी वा यासमुारास काढले या 
शासन िनणर्यातुन दु काळी भागातील कापुस उ पादकानंा मदतीतनु वगळ यात 
आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) अस यास, या िनणर्यामुळे रा यातील लाखो कापसु उ पादक शतेकर्यांना 
मदत दे याबाबत तसेच गजुरात या धतीर्वर प्रित िक्वंटल पये १ हजार बोनस 
दे याची मागणी असताना तशी मदत िदली गेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, िदनांक २ माचर्, २०१६ रोजी या शासन िनणर्यातील तरतुदीप्रमाणे 
या शतेकर्यांनी िवमा उतरिवला नाही अशा शेतकर्यांना देय असलेली आिथर्क 

मदत वाटप केली आहे काय, 
(४) अस यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त नसुार रा यातील कापसू उ पादक शेतकर्यांना नुकसानीची 
मदत व बोनस दे याबाबत कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(५) नस यास, िवलंबाची कारणे काय ? 
 
ी. चंद्रकातं पाटील : (१) होय. 

(२) सन २००४-२००५ पासून कापसास अिग्रम अिधक िकंमत/बोनस दे यात येत 
नाही. 
(३) नाही. 
(४) व (५) प्र न उ  ावत नाही. 
 

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

सोलापूर िज हा बाजार सिमतीमधील थिकत असलेले  
मदु्रांक शु क व दंड भर याबाबत 

 

(२१) *  २०४१२   ी.रामहरी पनवर, ी.संजय द त : स माननीय महसलू 
मतं्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर िज हा बाजार सिमतीमधील भाडपेट्टा करताना थिकत असलेले 
मदु्रांक शु क व दंड भर यासाठी ६०० यापार्यांना नोटीसा बजाव यात आ याच े
माहे मे, २०१६ म ये वा यादर यान िनदशर्नास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, सदर नोटीसम ये नमदू केलेली दंडा मक रक्कम ही जा त असून 
यापार्यांवर तो भदुर्ंड अस याने बाजार सिमतीने योग्य तो िनणर्य घ्यावा, अशी 
मागणी यापारी संघटनेने संबिंधतांकड ेकेली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, याबाबत शासनाने काय कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय ? 
 



21 

ी. चंद्रकातं पाटील : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय. 
(३) एकूण ११८ पक्षकारांकडून मुद्रांक शु क व दंडाची रक्कम पये २०,०६,२११/- 
व १२१ पक्षकारांकडून पये ४७,८६,७३५/- अशी एकूण पये ६७,९२,९४६/- इतकी 
मदु्रांक शु काची रक्कम वसूल कर यात आलेली आहे. इतर प्रकरणी वसुलीची 
कायर्वाही सु  आहे. 
(४) प्र न उ  ावत नाही. 

----------------- 
कळंब (िज.यवतमाळ) तालुक्यातील रेतीघाटाव न 

होणारे अवैध उ खनन रोख याबाबत 

(२२) *  १९२९९   ी.हिरिसगं राठोड : स माननीय महसलू मंत्री पुढील गो टींचा 
खलुासा करतील काय :- 
(१) कळंब (िज.यवतमाळ) तालुक्यातील रेतीघाटाव न मो या प्रमाणात रेतीच े
अवैध उ खनन व वाहतूक होत अस याची तक्रार घाट घेणार्या कंत्राटदारानी माहे 
एिप्रल, २०१६ म ये वा यादर यान िज हािधकारी, यवतमाळ यां याकड े केली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, उक्त प्रकरणी खिनकमर् िवभागाकडून कारवाईचे आदेश जारी 
होवनूही कळंब तालुक्यातील महसलू िवभागाच े अिधकारी यां या संगनमताने 
रेतीचे अवैध उ खनन होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त नसुार रेतीघाटाव न होणारे रेतीचे अवधै उ खनन 
रोख याबाबत तसेच, अवैध उ खननास मदत करणार्या दोषी अिधकार्यांवर 
कोणती कारवाई केली वा कर यात येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 

ी. चंद्रकांत पाटील : (१), (२) व (३) कळंब (िज. यवतमाळ) तालुक्यातील 
रेतीघाट घेणार्या  कंत्राटदाराकडून अशा व पाची तक्रार प्रा त झाली नाही. मात्र, 
कळंब तालुक्यातील हुसनापरू रेतीघाटातून काही थािनक नागिरकांकडून वाळूच े
अवैधिर या उ खनन कर यात येत अस याची तक्रार एिप्रल, २०१६ म ये 
िज हािधकारी, यवतमाळ यां याकड ेप्रा त झाली आहे. सदर तक्रारी या अनुषंगाने 
केले या चौकशीत मजंुर रेतीघाटात अवधै उ खनन झा याचे िनदशर्नास आले 
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नाही. मात्र, मंजुर के्षत्राबाहेरील रेतीचा उपसा कर यासाठी रॅ प उभार यात 
आ याचे व वहन क्षमतेपके्षा जा त वाळू वाहनात भर यात आ याचे आढळून 
आले. यानसुार करारना यातील अटी व शतीर्चा भंग झा याने दंडा मक कारवाई 
कर या या अनुषंगाने संबिंधत िललावधारकांकडून खलुासा जलुै, २०१६ म ये 
मागिव यात आला आहे. िललावधारकाकडून खलुासा प्रा त होताच िनयमानसुार 
पुढील कायर्वाही कर याच ेसंकि पत आहे. 
(४) प्र न उ  ावत नाही. 

----------------- 
जळगांव िज यातील िगरणा धरण के्षत्रातील बागायती शतेकर्यांना  

शासकीय मदतीपासनू विंचत ठेव याबाबत 
(२३) *  १९४४२   ी.जयंत पाटील :  स माननीय मदत व पुनवर्सन कायर् मतं्री 
पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) भडगांव, चाळीसगाव, पाचोरा, एरंडोल (िज.जळगांव) तालुक्यातील िगरणा 
धरण के्षत्रात सुमारे ६० हजार हेक्टर बागायती के्षत्र असनू सदर तालुके दु काळी 
तालुके हणनू जाहीर झाले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, चालू हंगामात वरील तालकु्यातील बागायती दु काळामुळे न ट 
झा या असून सदर के्षत्रातील बागायतीदारांना दु काळी अनुदान नाकार यात आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त नसुार दु काळामुळे मदतीपासनू विंचत ठेवले या 
नुकसानग्र त बागायतदार शतेकर्यांना मदत कर याबाबत कोणती कायर्वाही केली 
वा कर यात येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
ी. चंद्रकातं पाटील : (१) होय, अंशतः खरे आहे. 

(२) हे खरे नाही. 
     सन २०१५ खरीप हंगामात ७/१२ उतार्यावरील पीक न दीनुसार बािधत 
शतेकर्यांना महसलु व वन िवभागा या िदनांक १३ मे, २०१५ व           
िदनांक २२ माचर्, २०१६ नुसार दु काळी अनुदान वाटप कर यात येत आहे 
(३) प्र न उ  ावत नाही. 
(४) प्र न उ  ावत नाही. 
 

----------------- 
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पंढरपूर (िज.सोलापूर) तालुक्यातील जनावरा या चार्या या प्र नांबाबत 
 

(२४) *  २२७६९   ी.सिुनल तटकरे, ी.हेमंत टकले, ी.आनंद ठाकूर, ी.नरद्र 
पाटील, ी.िकरण पावसकर, ी.सितश च हाण : स माननीय मदत व पुनवर्सन 
कायर् मतं्री पढुील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पंढरपूर (िज.सोलापूर) तालुक्यात एकूण १ लाख ५५ हजार जनावरे 
असून समुारे दीड मिह यापवूीर् चारा सपंला असनू चार्याअभावी जनावरांची 
मोठया प्रमाणात उपासमार होत अस याच े माहे जून, २०१६ म ये वा 
यादर यान िनदशर्नास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त नसुार तालुक्यातील जनावरां या चार्याचा प्र न 
सोडिवणेबाबत कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(३) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
ी. चंद्रकातं पाटील : (१) हे खरे नाही. 

(२) व (३) प्र न उ  ावत नाही. 
----------------- 

सफाळे (िज.पालघर) पि चमेकडील िवराथन बुद्रकु  
येथील दगडखाण बंद कर याबाबत 

(२५) *  २२७३४   ी.आनंद ठाकूर, ी.हेमंत टकले, अॅड.राहुल नावकर :   
स माननीय महसलू मंत्री पढुील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सफाळे (िज.पालघर) पि चमेकडील िवराथन बदु्रकु येथील गट क्र.१०२ या 
जागेत मागील २० त े२५ वषार्पासून दगडखाण सु  आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, दगडखाणीम ये सु ं ग लावले जात अस यामुळे गावातील घरानंा 
मोठे-मोठे तड ेपडत अस यामुळे थािनक ग्राम थांनी ही खाण बंद कर यासाठी 
महसलू व वन िवभागाकड े तक्रार क नही कोणतीही कारवाई न झा यामुळे 
ग्राम थानंी िदनांक १२ मे, २०१६ रोजी रा ता रोको आंदोलन केले होत,े हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) अस यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त नसुार सदर दगडखाण बंद कर याबाबत शासनाने कोणती 
कारवाई केली वा कर यात येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
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ी. चंद्रकातं पाटील : (१) होय. 
(२) हे खरे नाही, तथािप, सरपचं, िवराथन बुद्रकु, ता.पालघर यांनी        
िदनांक १०/०५/२०१६ या पत्रा वये मौजे िवराथन बु. येथील गट नं. १०२ मधील 
दगडखाणी बंद कर याबाबत िज हािधकारी, पालघर यांना िवनतंी केली आहे. 
(३) सौ. सनुदंा रामिनक घरत व इतर सवर् रा. िवराथन बदु्रकु यांनी मौजे 
िवराथन बु. येथील गट न.ं १०२ म ये िज हािधकारी, ठाणे यांनी मंजुर केलेले 
खाणपटे्ट बंद कर याबाबत  दाखल केले या पुनिवर्लोकन अजार्वर, प्रधान सिचव 
व िवशेष कायर् अिधकारी (अ. व िर.) महसलू व वन िवभाग यांनी सुनावणी 
घेऊन, िदनांक १९.०३.२०१६ रोजी उक्त गट नं. १०२ मधील सवर् खाणपटे्ट र  
कर याचे आदेश पािरत केले आहेत. यानसुार अपर िज हािधकारी, पालघर यांनी 
सदर खाणपटे्ट र  केले आहेत. 
(४) प्र न उ  ावत नाही. 

----------------- 
खटाव (िज.सातारा) तालुक्यातील िपगंळी तलावात 
अवैधरी या होणारे वाळू उ खनन रोख याबाबत 

 

(२६) *  २२४७६   ी.आनदंराव पाटील, ी.संजय द त, ी.अशोक ऊफर्  भाई 
जगताप :  स माननीय महसलू मंत्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) खटाव (िज.सातारा) तालुक्यातील िपगंळी तलावात गाळा काढ याचे काम सु  
असून वाळू ठेकेदार तलावातील गाळ काढत अस याचे भासवनू गाळाऐवजी 
वाळूचे अवैधरी या उ खनन क न वाळूची वाहतकू करीत अस याच े माहे      
मे, २०१६ म ये वा यादर यान िनदशर्नास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त नसुार अवैध वाळू उ खनन रोख याबाबत तसेच, वाळू चोरी 
करणार्या ठेकेदारावर कारवाई कर याबाबत कोणती कायर्वाही केली वा कर यात 
येत आहे, 
(३) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
ी. चंद्रकातं पाटील : (१) अशी बाब िनदशर्नास आली नाही. 

(२) व (३) प्र  न उ  ावत नाही. 
 

----------------- 
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ठाणे आरटीओ कायार्लयात बनावट िरक्षा परवा यांचे रॅकेट  
मागील अनेक वषार्पासून कायर्रत अस याबाबत 

(२७) *  २०१८८   ी.जग नाथ िशदें : स माननीय पिरवहन मतं्री पुढील 
गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे आरटीओ कायार्लयात बनावट िरक्षा परवा याचें रॅकेट िनदशर्नास आले 
असून याप्रकरणी किन ठ िलपीकासह दोघांवर ठाणे नगर पोलीस ठा यात िदनांक 
१३ माचर्, २०१६ रोजी वा यासमुारास गु हे दाखल कर यात आले आहेत, हे खरे 
आहे काय, 
(२) अस यास, विर ठ अिधकार्यां या बनावट सहया, टँप तसेच खोटी कागदपत्रे 
सादर क न परवाने िमळिव याच े प्रकार गे या अनेक वषार्ंपासून सु  असनू 
यामागे दलालाचा मोठा हात असून दलाल तसेच आरटीओ कायार्लयातील 
कमर्चारी व अिधकारी यां या संगनमताने हा गरै यवहार केला जात अस याची 
शक्यता पोलीस अिधकार्यांनी वतर्िवली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी क न ठाणे पिरवहन 
अिधकार्यांची फसवणूक क न बनावट कागदपत्रां या आधारे परवाने 
िमळिव याचा सु  असले या गैरप्रकारास आळा घाल या या दॄ टीने कोणती 
कारवाइर् केली वा कर यात येत आहे, 
(४) नस  यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
ी. िदवाकर रावते : (१) ठाणे प्रादेिशक पिरवहन कायार्लयात गरैप्रकारांचा वापर 

क न बनावट वाहन परवाने दे यात आ याचे िनदशर्नास आले, हे खरे आहे. या 
प्रकरणात िलिपक ी.सतंोष साकोळकर यांनी िरक्षा परवाना न द रिज टर 
अिभलेखाम ये मूळ परवानाधारका या नावावर कागद िचकटवनू बोगस 
परवानाधारकाच ेनांव िलिह यात आ याचे माचर्, २०१६ म ये िनदशर्नास आ याने 
यांचिेव द व ी.महादेव मा ती सुयर्वंशी खाजगी यक्ती याचंिेव द ठाणे 
नगर पोलीस ठाणे येथ े गु.र.क्र.३९/२०१६ न दिव यात आला आहे. ी.सतंोष 
साकोळकर यांना िद.१९.०३.२०१६ या आदेशा वये शासकीय सेवेतून िनलिंबत 
केले आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) बनावट िरक्षा परवाना बाबतीत प्रादेिशक पिरवहन कायार्लय, ठाणे यांचकेडून 
चौकशी कर यात आली आहे, याचप्रमाणे आयुक्त कायार्लयाकडून सिमती नेमून 
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चौकशी कर यात आली आहे, या प्रकरणी कर यात आले या चौकशीत सुमारे 
२२० प्रकरणांत अिनयिमतता आढळून आली. सदर बाब पढुील कायर्वाहीखाली आहे. 
(४) प्र न उ  ावत नाही. 

----------------- 
महारा ट्र रा य वक्फ मंडळ औरंगाबाद येथील मंडळा या अिधकार्यांनी  

पदाचा दु पयोग क न अपहार के याबाबत 
(२८) *  १९६७६   ी.अ दु लाखान दरुार्णी, ी.सिुनल तटकरे, ी.अमरिसहं 
पंिडत : स माननीय अ पसंख्यांक िवकास मतं्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) महारा ट्र रा य वक्फ मंडळ, औरंगाबाद येथील मंडळा या अिधकार्यांनी 
पदाचा दु पयोग करण,े अपहार करणे या गभंीर प्रकरणी यां यावर गु हे 
न दिव यात यावी अशी मागणी थािनक लोकप्रितिनधी यांनी िदनांक ४ मे, २०१६ 
रोजी वा यासमुारास प्रधान सिचव, अ पसंख्याक िवकास िवभाग यां याकड े
लेखी िनवेदना वारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) अस यास, पदाचा दु पयोग व पैशाचा अपहार के याव न प्रधान सिचव 
यांनी चौकशी क न दोषींिव द गु हे न दिव याबाबत कोणती कायर्वाही केली वा 
कर यात येत आहे, 
(३) नस यास, दोषींना पाठीशी घाल याचे व िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
ी. िवनोद तावड े: (१) होय.  

(२) वक्फ मंडळाशी संबंिधत पुढे नमूद दोन वेगवेगळया प्रकरणांम ये शासनाकड े
िविवध तक्रारी प्रा त झाले या आहेत. 
प्रकरण १ : वक्फ मडंळात संगणक, िप्रटंर, फॅ्रकींग मशीन, युपीएस, झरेॉक्स 
मशीन आिण िप्रटंर खरेदीम ये झालेली अिनयिमतता. प्र न भाग-१ म ये 
उ लेिखत िनवेदनाम ये अशा अथार्ची तक्रार कर यात आली होती की, या 
प्रकरणी वक्फ मंडळातील अिधकार्यांनी अिधकाराचा गैरवापर क न काही 
कमर्चार्या यािव द पोिलसांत खोटी तक्रार न दिवली आहे. तथािप, याप्रकरणी 
कर यात आले या कायर्वाहीचा तपशील पढुीलप्रमाणे आहे. 
प्र ततु प्रकरणी केलेली कायर्वाही : वक्फ मंडळाकडून कर यात आले या  
संगणक, फॅक्स मशीन इ. खरेदीम ये गैर यवहार झा याची मुख्य कायर्कारी 
अिधकारी, महारा ट्र रा य वक्फ मंडळ, औरंगाबाद यां याकड ेिदनांक १०.२.२०१६ 
रोजी तक्रार प्रा त झाली होती.  यास अनसु न वक्फ मंडळाने सदर प्रकरणी 
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चौकशी कर यासाठी चार सद यांचा समावेश असले या सिमतीची िनयुक्ती केली 
होती. सदर सिमतीने केले या चौकशीत काही अिनयिमतता घड याचे िन प न 
झा याच े वक्फ मंडळाने शासनास कळिवले होत.े यास अनसु न सदर 
अिनयिमततांस जबाबदार असणार्या अिधकारी/कमर्चार्यािव द संबंिधत पोलीस 
ठा यात FIR दाखल कर यािवषयी वक्फ मंडळाला सूचना दे यात आ या हो या. 
यानसुार वक्फ मंडळाने सदर अिनयिमतसे जबाबदार असणारे त कालीन मुख्य 
कायर्कारी अिधकारी ी.एन.डी.पठाण तसेच सहा यक ी.इ तखेारऊ ला बेग 
यां या िव द छावणी पोलीस ठाणे, औरंगाबाद येथे  FIR क्र.८३/२०१६ दाखल 
कर यात आला आहे. सदरची FIR शासना या िनदेशानसुार न दिव यात आलेली 
असून ती न दिवतांना वक्फ मंडळातील कोण याही अिधकार्यांकडून पदाचा 
दु पयोग कर यात आलेला नस याने यानुषंगाने वक्फ मडंळातील कोण याही 
अिधकार्यांिव द कायर्वाही कर याचा प्र न उ  ावत नाही. 
प्रकरण २ : दधुाधारी कथडा म जीद, मोरवाडी, नािशक या वक्फ 
मालम तसेदंभार्त मुख्य कायर्कारी अिधकारी, महारा ट्र रा य वक्फ मंडळ यांनी 
पािरत केलेले िदनाकं ०४/०२/२०१६ चे आदेश. 
प्र ततु प्रकरणी केलेली कायर्वाही :   नािशक येथील सव नं.९८० व ९८१ मधील 
वक्फ सं था ददुाधारी म जीद ऊफर्  कथडा, मोरवाडी ही वक्फ मालम ता “वक्फ” 
नस याच े आदेश मुख्य कायर्कारी अिधकारी, महारा ट्र रा य वक्फ मंडळ, 
औरंगाबाद यांनी िदले आहेत. सदर आदेशािव द प्रितवादी पक्षा यावतीने 
महारा ट्र रा य वक्फ यायािधकरण, औरंगाबाद येथे अपील दाखल कर यात 
आलेले असून स य:ि थतीत प्रकरण यायप्रिव ठ आहे.  तथािप, सदर प्रकरण 
हाताळ यासाठी मुख्य कायर्कारी अिधकारी, महारा ट्र रा य वक्फ मंडळ या सक्षम 
हो या िकंवा कसे िकंवा यांनी यां या अिधकार कके्षचे उ लंघन केले आहे िकंवा 
कसे या िवषयी या िविवध तक्रारींची छाननी कर यात येत आहे. या तक्रारीं या 
अनुषंगाने मुख्य कायर्कारी अिधकारी, महारा ट्र रा य वक्फ मंडळ यांचा खलुासा 
िदनांक २५/०७/२०१६ रोजी प्रा त झाला असून याची छाननी कर यात येत 
आहे.  
(३)  प्र न उ  ावत नाही. 
 

----------------- 
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रा यातील सवर् प्रवासी बसगा यांम ये सीसीिट ही कॅमेरे बसिव याबाबत 
(२९) *  २०४१४   ी.मािणकराव ठाकरे, ीमती हु नबानू खिलफे, ी.शरद 
रणिपसे, ी.रामहरी पनवर, ी.संजय द त : स माननीय पिरवहन मतं्री पढुील 
गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) रा यातील खाजगी तसेच सावर्जिनक बसगा यांमधून प्रवास करतांना 
मिहलां या छेडछाडीचे, िवनयभंगाचे प्रकार होत असनू परुा याअभावी गु हा िस द 
होत नस याने सवर् प्रवासी बसगा यात सीसीिट ही बसिव याची मागणी पोलीस 
दलाने केली अस याच ेमाहे एिप्रल, २०१६ म ये वा यादर यान िनदशर्नास आले, 
हे खरे आहे काय, 

(२) अस यास, सवर् प्रवासी बसगा यांम ये सीसीिट ही बसिव याबाबत शासनाने 
कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(३) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
ी. िदवाकर रावते : (१) व (२) या संदभार्त पोलीस महासंचालक, महारा ट्र रा य 

यांचेबरोबर िदनांक ०४/०५/२०१६ रोजी चचार् झाली असनू यांचेकडून प्र ताव 
मागिव यात येत आहे. 
(३) प्र न उ  ावत नाही. 

----------------- 
मि छमार यावसायीकांना पीड बोट खरेदी कर यासाठी  

नाममात्र याज दराने कजर् दे याबाबत 
(३०) *  २०४६५   ी.शरद रणिपसे, ी.संजय द त, ी.रामहरी पनवर :   
स माननीय म य िवकास मंत्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मि छमार यावसाियकां या प्र नांबाबत िदनांक १० माचर्, २०१६ रोजी वा 
यादर यान मा.कद्रीय कृिष मंत्री महोदयांसमवते झाले या बैठकीत एक कोटी 
पयांपयर्ंत िकंमत असलेली पीड बोट खरेदी कर यासाठी मि छमारानंा नाममात्र 
याज दराने दीघर् मुदतीचे कजर् दे याबाबत चचार् झाली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, उक्त बैठकीतील चच या अनुषंगाने रा य शासनाने िनणर्य घेतला 
आहे काय, िनणर्याच े व प काय आहे व यानसुार कोणती कायर्वाही केली वा 
कर यात येत आहे, 
(३) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
ी. महादेव जानकर : (१) नाही. 

(२) व (३) प्र न उ  ावत नाही. 
----------------- 
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उपिवभागीय अिधकारी, बीड यां या गैरकारभाराबाबत 
(३१) *  २२६१०   ी.अमरिसहं पिंडत, ी.िवक्रम काळे, ी.सितश च हाण, 
ी.धनंजय मंुड े: स माननीय महसलू मंत्री पढुील गो टींचा खलुासा करतील   

काय :- 
  

(१) उपिवभागीय अिधकारी, बीड यां या गैरकारभाराबाबत लोकप्रितिनधी यांनी 
िवभागीय आयुक्त, औरंगाबाद यां याकड े िदनांक २४ मे, २०१६ रोजी वा 
यासमुारास तक्रार िदलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त नसुार गैरकारभार करणार्या संबंिधत अिधकार्यांवर कोणती 
कारवाई केली वा कर यात येत आहे, 
(३) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
ी. चंद्रकातं पाटील : (१) व (२) अशा आशयाची तक्रार िवभागीय आयुक्त, 

औरंगाबाद यां याकड े प्रा त झाली असनू, त नुषंगाने संबंिधत उपिवभागीय 
अिधकार्या या खलुाशासह िज हािधकारी, बीड यांनी यांचा अहवाल िवभागीय 
आयुक्त, औरंगाबाद यांना सादर केला आहे. सदर अहवाला या अनषुंगाने अिधक 
चौकशीची आव यकता अस याने िवभागीय आयकु्त, औरंगाबाद यां या 
तराव न सदर तक्रारीबाबत अ पर आयुक्त, िवभागीय आयकु्त कायार्लय, 
औरंगाबाद यां यामाफर् त चौकशी कर यात येत आहे. 
(३) प्र  न उ  ावत नाही. 

----------------- 
अहमदनगर िज यातील शतेकर्यां या िठबक  

िसचंनाचे प्रलंिबत अनुदान दे याबाबत 
(३२) *  २३२६१   डॉ.सुधीर तांब,े ी.संजय द त : स माननीय कृिष मंत्री पढुील 
गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अहमदनगर िज यात पाच वषार्पूवीर् वखचार्ने िठंबक िसचंन करणार्या    
१३ हजार ८८८ शतेकर्यांचे प्रलंिबत अनदुान पये ३६ कोटी ३६ लाख लाभाथीर् 
शतेकर्यांना िमळाले नस याचे माहे जनू, २०१६ म ये वा यादर यान िनदशर्नास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, शतेकर्यांचे प्रलंिबत अनुदान दे याबाबत शासनाने कोणती 
कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(३) नस यास िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
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ी. पांडुरंग फंुडकर : (१) अहमदनगर िज यातील सन २०१२-१३ पयर्ंतच ेसू म 
िसचंनाचे सवर् प्र ताव िनकाली काढ यात आले आहेत. 
(२) व (३) प्र न उ  ावत नाही. 

----------------- 
वसई-िवरार शहर पिरसरात धोकादायक अव थते 
असले या रोिहत्रांना सुरक्षा कवच बसिव याबाबत 

(३३) *  २२५६७   ीमती िव या च हाण, ी.िकरण पावसकर, अॅड.जयदेव 
गायकवाड :   स माननीय ऊजार् मंत्री पढुील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वसई-िवरार शहर पिरसरात अनेक िठकाणी धोकादायक अव थते असलेले 
ट्रा सफॉमर्र (रोिहत्र) से टी बॉक्सला सुरिक्षत ठेव याची मागणी थािनक 
लोकप्रितिनधीनंी लेखी िनवेदना वारे िदनांक २६ एिप्रल, २०१६ रोजी वा 
यासमुारास मा.ऊजार्मतं्री यां याकड ेकेली, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त नसुार धोकादायक अव थेत असले या ट्रा सफॉमर्र (रोिहत्र) 
से टी बॉक्स सुरिक्षत ठेव याबाबत कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(३) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 

ी. चंद्रशखेर बावनकुळे : (१) व (२) वसई-िवरार शहर पिरसरातील धोकादायक 
अव थते असले या एकूण १३५ रोिहत्रांना सुरक्षा कवच बसिव यात आले आहे. 
तसेच आणखी १०० रोिहत्रांना सुरक्षा कवच बसिव याचे काम महािवतरणकडून 
प्रगतीपथावर आहे. 
(३) प्र न उ  ावत नाही. 

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

रा यातील वक्फ बोडार् या मालकी या जिमनी परत दे याबाबत 
(३४) *  २१८६३   ी.धनंजय मंुड,े ी.सुिनल तटकरे, ी.अमरिसहं पिंडत, 
ी.हेमंत टकले : स माननीय अ पसखं्यांक िवकास मतं्री पुढील गो टींचा खलुासा 

करतील काय :- 
  

(१) रा यातील मूळ वक्फ बोडार् या मालकी या असले या व स या इतर 
यक्ती/सं था/िवभाग यां या ता यात असणार्या जिमनी शासन पु हा ता यात 
घेणार अस याची घोषणा मा.अ पसखं्यांक िवकास मतं्री यांनी माहे मे, २०१६ 
म ये वा यादर यान केली होती, हे खरे आहे काय, 
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(२) अस यास, आतापयर्ंत अशा प्रकार या िकती मालम ता शासनाने ता यात 
घेत या आहेत, 
(३) अस यास, स य:ि थतीत वक्फ बोडार् या िकती मालम ता दसुर्या 
सं था/ यक्ती/िवभाग यां या ता यात आहेत, या संपूणर् मालम ता परत 
घे याबाबत शासनाने कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
ी. िवनोद तावड े: (१) होय. 

(२) व (३) रा यातील अितक्रमणाखालील वक्फ मालम तांचे सवक्षण झालेले 
नस याने याबाबतची िनि चत मािहती उपल ध नाही. तथािप, स य:ि थतीत 
एकूण ४२५ प्रकरणांम ये वक्फ मंडळाकडून वक्फ अिधिनयम, १९९५ या कलम 
५४ अ वये कायर्वाही सु  आहे. यापैकी ३२१ प्रकरणे ही खाजगी यक्तींनी 
केले या अितक्रमणाशी संबिंधत आहे व उवर्िरत १०४ प्रकरणे ही शासकीय व 
िनमशासकीय सं थां या ता यात असले या जिमनीशी सबंंिधत आहे. 
    वक्फ जिमनीवरील अितक्रमण ेदरू कर या या व इतर गैरकृती, बेकायदेशीर 
कारवाया र  क न संबंिधत वक्फ मालम ता वक्फ मंडळाकड ेपूवर्वत कर या या 
टीने वक्फ अिधिनयमातील तरतूदीनसुार आव यक ती कायर्वाही कर याच े

महारा ट्र रा य वक्फ मंडळाला िनदेश दे यात आलेले आहेत. सदर कामी 
मंडळाला सहा य कर यासाठी मुख्य कायर्कारी अिधकारी, महारा ट्र रा य वक्फ 
मंडळा या प्रशासकीय िनयतं्रणाखाली, १ उप िज हािधकारी, २ तहिसलदार व २ 
नायब तहिसलदार संवगार्तील अिधकार्यांचा समावेश असले या एका कृतीदलाची 
तीन वषार् या कालावधीकिरता िनयुक्ती कर याची कायर्वाही शासन तराव न 
सु  आहे. स यि थती कृतीदलासाठी पदिनिमर्ती कर यात आलेली असनू सदर 
कृितदलाकिरता अिधकारी उपल ध क न दे याची महसूल व वन िवभागाकड े
िवनतंी कर यात आलेली आहे. 
(४) प्र न उ  ावत नाही. 
 

----------------- 
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मौजे पोहरा पूणार् (ता.भातकुली, िज.अमरावती) येथील  
नदीपात्रातून होणारे अवैध वाळू उ खनन रोख याबाबत 

(३५) *  २२८४७   ी.हिरिसगं राठोड, ी.संजय द त :   स माननीय महसलू 
मतं्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे पोहरा पूणार् (ता.भातकुली, िज.अमरावती) येथील नदीपात्रातून वाळूचा 
सरार्सपणे अवैधिर या उ खनन सु  अस याचे माहे माचर्, २०१६ म ये वा 
यादर यान िनदशर्नास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त नसुार वाळू उ खनन रोख याबाबत तसेच वाळू मािफयांवर 
कारवाई कर याबाबत कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(३) नस यास िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 

ी. चंद्रकातं पाटील : (१) अशी बाब िनदशर्नास आलेली नाही. 
(२) मौजे पोहरा पणूार्, ता.भातकुली या वाळूगटाचा सन २०१५-२०१६ या वषार्करीता 
िललाव झाला असनू, संबंिधत िललावधारकाकडून वाळूचे उ खनन सु  आहे. 
(३) प्र न उ  ावत नाही. 

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

उ मानाबाद िज यातील चारा छावणी चालकांची थिकत रक्कम दे याबाबत 
(३६) *  १९४४९   ी.जयंत पाटील :  स माननीय मदत व पुनवर्सन कायर् मतं्री 
पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) उ मानाबाद िज यात जनावरांचा चार्यांचा प्र न सोडिव यासाठी सुमारे    
९२ चारा छाव या िविवध सं थांमाफर् त सु  कर यात आ याचे माहे ऑग ट, २०१५ 
म ये वा या दर यान िनदशर्नास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, िज यातील चारा छावणी चालकानंी पये ५२ कोटी ७५ लाख 
९६ हजार खचर् केले असून शासनाकड े चारा छावणी चालकांची समुारे पये     
२३ कोटी ५१ लाख ९५ हजार थकीत देणे बाकी अस याचे माहे माचर्, २०१६ म ये 
वा यादर यान िनदशर्नास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, सदर थिकत रक्कम न िमळा यास चारा छाव या बदं कर याचा 
इशारा चारा छावणी चालकानंी िदला अस याने चारा छावणी चालकांची थिकत 
रक्कम दे याबाबत शासनाने कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
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ी. चंद्रकातं पाटील : (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्र न उ  ावत नाही. 
 

----------------- 
वािशम िज यातील शेतकर्यांच ेिठबक व तुषार  

िसचंनाचे अनदुान प्रलंिबत अस याबाबत 

(३७) *  २२२०६   ी.मािणकराव ठाकरे, ी.रामहरी पनवर : स माननीय कृिष 
मतं्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वािशम िज हयात सन २०१४-२०१५ पासून ९ हजार ७४६ शतेकर्यांचे िठबक 
व तुषार िसचंन योजनतगर्ंत समुारे पये १५.२२ कोटी अनुदान प्रलंिबत 
अस याच ेमाहे मे, २०१६ म ये वा यादर यान िनदशर्नास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) अस यास, सदर शेतकर्यांच ेप्रलिंबत अनुदान दे याबाबत शासनाने कोणती 
कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(३) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
ी. पांडुरंग फंुडकर : (१) सू म िसचंनासाठी शतेकर्यांकडून अजर् ऑनलाईन 
वीकार यात येतात. उपल ध िनधी या मयार्देत प्राथ य क्रमानसुार अजार्ंना 
पूवर्समंती दे यात येते. पूवर्समंती िदले या या शेतकर्यांनी सू म िसचंन संच 
बसिवले आहेत असेच शतेकरी अनदुानासाठी पात्र ठरतात. 
     वािशम िज यात सन २०१४-१५ म ये उपल ध िनधी या मयार्देत ६०४ 
अजार्ंना पूवर्समंती दे यात आली, यां या अनदुानाची रक्कम .१.१९ कोटी 
शतेकर्यां या बँक खा यावर जमा कर यात आली आहे.  सन २०१५-१६ म ये 
उपल ध िनधी या मयार्देत ६८३ अजार्ंना पूवर्संमती दे यात आली, या 
शतेकर्यां या  बँक खा यावर अनुदानाची रक्कम  .१.२७ कोटी जमा कर यात 
आली आहे.  वािशम िज यातील पूवर्समंती िदलेले सू म िसचंनाचे कोणतेही 
प्र ताव प्रलिंबत नाहीत. 
(२) प्र न उ  ावत नाही. 
(३) प्र न उ  ावत नाही. 
 

----------------- 
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िबलालपाडा नालासोपारा (ता.वसई, िज.पालघर) येथील आिदवासीं या  
जिमनीवर बेकायदेशीर बांधकाम के याबाबत 

(३८) *  २२९६१   ीमती िव या च हाण, ी.िकरण पावसकर, अॅड.जयदेव 
गायकवाड :  स माननीय महसलू मंत्री पढुील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) िबलालपाडा नालासोपारा (ता.वसई, िज.पालघर) येथील सव नं. १२२/२ िह.नं. 
२, सव नं. १२०/१ िह सा नं. २ के्षत्रफळ हे आर ०६.६०.६ पो.ख. ०.०१.० आकार 
. पै १३.१ या आिदवासी जिमनीवर िवकासकांनी अितक्रमण क न अनिधकृत 
चाळीचे बांधकाम के याबाबत लेखी तक्रारीचे िनवेदन मा.मखु्यमंत्री, 
मा.महसलुमंत्री, मा.आिदवासी िवकास मंत्री, िज हािधकारी, पालघर,       
पोलीस अधीक्षक, पालघर, अितिरक्त पोलीस अधीक्षक, वसई यां याकड े    
िदनांक ०२ माचर्, २०१६ रोजी वा यासमुारास कर यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त नसुार आिदवासीं या जिमनीवर अितक्रमण क न बेकायदेशीर 
बांधकाम करणार्या िवकासकावर कारवाई कर याबाबत तसेच आिदवासीं या जिमनी 
यांना परत कर याबाबत कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(३) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 

ी. चंद्रकातं पाटील : (१) ी.शंकर महादेव कारेला या आिदवासी खातदेाराने 
अशा आशयाचे िनवेदन  िविवध कायार्लयानंा िदले आहे. 
(२) व (३) सदर प्रकरणी तहिसलदार, वसई यांच ेमाफर् त चौकशी करणेत आली 
आहे. मौ. िबलालपाडा, ता. वसई येथील स.नं. १२०/१ (के्षत्र ०-१५.२ हे-आर) व  
स.नं. १२२/२  (के्षत्र ०-६०.६ हे-आर) या जिमनी ी. शंकर महादेव कारेला व 
इतर या आिदवासी खातदेारांच े नावे दाखल आहेत. स.नं. १२२/२            
(के्षत्र ०-६०.६ हे-आर)  ही जमीन ९९ वषार्च े कराराने पये १००/- रकमे या 
बंधपत्रावर ी.रामाज्ञा यादव यांना कोण याही  िवकासकामाफर् त  िवकिसत  
कर या या प्रयोजनाथर् िदनांक ३०/१२/२००५ रोजी संबिधतानंी िदली होती. 
यानुषगंाने सदर जिमनीवर रिहवासी व पाचा िवकास झा याचे िदसून येते. 
मात्र सदर जिमनीस महारा ट्र जमीन महसलू संिहता कलम ३६ या तरतूदी 
लाग ू अस याने व करारास िज हािधकारी यांची मा यता घे यात आलेली 
नस याने सदर करार अवधै ठरतो. तसेच सदर जमीन आिदवासी खातदेारानंा 
कुळकाय याने प्रा त आहे. सबब यानषुंगानेही आिदवासी खातेदाराने सक्षम 
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प्रािधकरणाची परवानगी घेणे आव यक होते. या तव सदर प्रकरणी शतर्भंग 
झालेला िदसनू येतो. यानुषगंाने प्रकरणी शासना या प्रचिलत धोरणानसुार 
पुढील  कायर्वाही कर यात येत आहे. 
 

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

मुंबई व उपनगरे, ठाणे पिरसरातील ओला, उबेर या खाजगी टॅक्सी  
सेवांना पिरवहन काय या या सेवेत आण या या मागणीबाबत 

 

(३९) *  २२९६८   ी.धनंजय मंुड,े ी.सुिनल तटकरे, ी.हेमंत टकले, ी.नरद्र 
पाटील, ी.िकरण पावसकर : स माननीय पिरवहन मतं्री पढुील गो टीचंा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) मुंबई व उपनगरे, ठाणे पिरसरातील ओला, उबेर या खाजगी टॅक्सी सेवांना 
पिरवहन काय या या सेवते आण या या मागणीसाठी िदनांक २१ जून, २०१६ 
रोजी वा यासमुारास टॅक्सी चालकांनी आदंोलन केले, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, ओला, उबेर या खाजगी टॅक्सी सेवा पिरवहन काय या या सेवेत 
नस याने या मनमानी क न प्रवाशांची लटु करीत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, ओला, उबेर या खाजगी टॅक्सी सेवानांही पिरवहन काय या या 
सेवेत आण याबाबत शासनाने कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
ी. िदवाकर रावते : (१) व (२) होय. 

(३) ओला, उबेर सारख्या अग्रीगेटर टॅक्सी सेवेचे िनयमन कर यासाठी “िसटी 
टॅक्सी ि कम, २०१५” ही िनयमावली तयार क न व ती प्रिसद्ध क न यावर 
सवर्सामा यां या सूचना व हरकती मागिव यात आ या हो या. याप्रमाणे प्रा त 
झाले या सूचनांनसूार योग्य िनयमावली तयार कर याची बाब िवचाराधीन आहे. 
(४) प्र न उ  ावत नाही. 

 
----------------- 
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रायगड िज यांतील मि छमारासंाठी िडझले िवक्रीकर  
परता याची प्रलंिबत रक्कम अदा कर याबाबत 

(४०) *  १९३६७   ी.जयंत पाटील : स माननीय म य िवकास मंत्री पढुील 
गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रा यातील ६ सागरी िज यांपैकी रायगड िज हयात मि छमार नौकांची 
सखं्या जा त असून सन २०१४ पासून अनेक िवक्रीकर परतावा प्रकरणे प्रलंिबत 
अस याच ेमाहे जून, २०१६ म ये वा यादर यान िनदशर्नास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) अस यास, सन २०१४-२०१५ ची सवर् िडझले िवक्रीकर परता याची प्रलंिबत 
रक्कम दे याकरीता आव यक असणार्या जादा िनधीची तरतूद कर याबाबत 
शासनाने कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(३) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
  
ी. महादेव जानकर : (१) होय. हे अंशत: खरे आहे. 

(२) रायगड िज हयासाठी सन २०१६-१७ म ये .११.०० कोटी िनधी िवतरीत 
कर यात आला आहे. तसेच या िज हयातील ४९ मि छमार सं थांनी 
यां याकडून िव तीय वषर् २०१४-१५ व २०१५-१६ म ये खरेदी केले या िडझेल 
इंधनावरील िवक्रीकर परता याची बहुतेक सवर् देयके एिप्रल, २०१६ त ेजलुै, २०१६ 
म ये सादर केलेली आहेत. याकिरता दरवषीर् िनधी उपल ध कर यात येतो. 
(३) प्र न उ  ावत नाही. 

----------------- 
  
  
िवधान भवन :   उ तमिसगं च हाण 
मुंबई.   सिचव, 

महारा ट्र िवधानपिरषद 
________________________________________________________ 
मुद्रणपूवर् सवर् प्रिकया महारा ट्र िवधानमंडळ सिचवालया या संगणक यतं्रणेवर कर यात आली आहे. 

मुद्रण: शासकीय म यवतीर् मुद्रणालय, मुंबई. 
 


