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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
 

सोमिार, हदनाांि ०४ एवप्रल, २०१६ / चैत्र १५, १९३८ ( शिे ) 
  

(१) महसूल, पनुिवसन ि मदत िायव, भूिां प 
पुनिवसन, अल्पसांखयाांि वििास आणि 
औिाफ, िृषी आणि फलोत्पादन, 
पशुसांिधवन, दगु् धवििास ि मत् ् यव् यिसाय, 
राज्य उत्पादन शुल्ि मांत्री 

 

 याांचे प्रभारी विभाग 

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

 

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

प्रश्नाांची एिूि सांखया - ५७ 
------------------------------------- 

 

मौरे् येलिी (ता.िळमनुरी, जर्.हहांगोली) येथील र्मीन  
बौध्द समार्ाच्या नाांिे िरण्याबाबत 

(१) *  १५९७२   श्री.रामराि िडिुते, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरि पािसिर, 
श्री.खिार्ा बेग, श्री.नरेंद्र पाटील :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे येलकी (ता.कळमनुरी, जज.हहींगोली) येथील गायरान जममनीवरील सर्व्हे 
नीं. १९ व ३० वर सन १९७० पासून बौध्द समाजाचे नागररक राहत असून तयाींचे 
नावे सदर जागा करण्याचे आदेश जजल्हाधिकारी, हहींगोली याींनी तहमसलदार, 
कळमनुरी याींना देऊन सदर नागररकाींच्या नावे सदर जमीन करण्यात आली 
नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नुसार शासनाने कोणती 
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२) व (३) मौजे येलकी, ता.कळमनुरी, जज.हहींगोली 
येथील जनुा सर्व्हे नींबर १९ मिील २ हे जमीन अततक्रमण तनयमानकूुल करुन 
श्री.िोंडा मशा याींना वा्प केल्याबाबत १९७९ साली उपववभागीय अधिकारी, 
हहींगोली याींनी आदेश काढले होते. सदर आदेशातील अ्ी व शतीनुसार 
सींबींधिताींनी आकारणीच्या सहा प् रक्कम शासनाकड ेजमा करणे आवश्यक होते. 
तसेच नमुना क्र.१४ मिील करारनामा करुन देणे अपेक्षित होते. मात्र सींबींधिताींनी 
या अ्ी व शतीचे पालन केलेले नसल्याने सींबींधित आदेशाचा गा.न.नीं.७/१२ सदरी 
अींमल झालेला हदसून येत नाही. 
     तद्नींतर मौ.येलकी, ता.कळमनूरी, जज.हहींगोली येथील जुना स.नीं.१९ 
(सद्याचा ग् नीं.११३) व ग् क्र.११२ मिील ३० हे. ३१ आर जमीन सशस्त्त्र 
सीमा बल, गहृ मींत्रालय, भारत सरकार याींना प्रदान करण्यात आलेली असून 
हद.३१.०५.२०१३ रोजी सदर जममनीचा ताबा देखील देण्यात आला आहे. सदर 
जमीन प्रदानाकररता तनबाांध्यररतया उपलब्ि होती. तयावेळीच्या पींचनाम्यानसुार 
या जममनीवर कोणतेही अततक्रमण आढळून आलेले नाही. 
     तसेच मौ.येलकी, ता.कळमनूरी, जज.हहींगोली येथील जनुा स.नीं. ३० 
(सद्याचा ग् नीं.१४७) मध्ये श्री.पूरभाजी ग्यानवा याींचे अततक्रमण आहे. ते 
तनयमानुकूल करण्यास पात्र नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
येिला येथील बस ् थानि आणि आगार व् यि् थापि  

ननिास् थानासह व् यापारी सांिुल बाांधण् याबाबत 
(२) *  १४९५४   श्री.र्यिांतराि र्ाधि :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ८०५३ ला 
हदनाांि १६ र्लैु, २०१५ रोर्ी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभावत:  सन्माननीय पररिहन 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) येवला येथील बस स्त् थानक आ ण आगार र्व् यवस्त् थापक तनवासस्त् थानासह 
र्व् यापारी सींकुल बाींिण् याच् या बी.ट.्ी. तत वावरील कामास शासनाने       
हदनाींक २६ ऑगस्त् ्, २०१४ रोजी वा त यासुमारास मींजुरी देवूनही माहे मे, २०१५ 
पयांत सदर काम सुरू झालेले नाही, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, सदर बसस्त् थानकाची अत यींत दरुवस्त् था झालेली असल् यामुळे 
प्रवाशाींच् या सोयीसा य या स्त् थानकाच् या आितुनकीकरणाचे काम हाती णेण् याची 
स्त् थातनक लोकप्रतततनिीींनी माहे ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये वा तया दरम्यान मागणी 
केलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल् यास, हदनाींक २६ ऑगस्त् ्, २०१४ रोजी शासनाने मींजुरी हदलेले काम 
सुरु करण् यासा य शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) तसेच बी.ट.्ी. ततवावर सदर काम न करण् याबाबत शासनाचा ववचार 
असल् यास सदर कामासा य शासनस्त् तरावरुन अनदुान मींजुर करण् यासा य शासनाने 
कोणती काययवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. हदिािर रािते : (१) होय. 
(२), (३) व (४) येवला येथील बसस्त्थानकातील पायाभुत सुवविा सुजस्त्थतीत 
आहेत. येवला येथील बाींिा, वापरा, हस्त्ताींतरीत करा (BOT) बस स्त्थानकासींदभायत 
छोट्या गाळािारकाींची बाींिकामे पाडण्याची कारवाई सुरु करण्यात आली होती. 
तयाचवेळी हहवाळी अधिवेशन - २०१४ मध्ये स्त्थातनक वविानसभा सदस्त्य याींनी 
केलेल्या ववनींतीस अनुसरुन सदरील प्रकरणी तातपुरती स्त्थधगती देण्यात आली 
आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

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

मौरे् सताळा (ता.उदगीर, जर्.लातूर) येथील र्ममनीचे  
शेतिऱयाांना विभार्न िरून देण्याबाबत 

(३) *  १५०४६   श्री.अब्दलु्लाखान दरुाविी, श्री.धनांर्य मुांड,े श्री.सनतश चव्हाि :   
सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मौजे सताळा (ता.उदगीर, जज.लातूर) येथील ग् नीं. ११२ व ११६ मिील 
जममनीचे महाराषर जमीन महसूल अधितनयम १९६६ च्या कलम ८५ प्रमाणे 
शेतकऱयाींना ववभाजन करून देण्याबाबतची मागणी स्त्थातनक लोकप्रतततनिी याींनी 
जजल्हाधिकारी, लातूर याींच्याकड ेलेखी तनवेदनार्व्दारे केली होती, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, जजल्हाधिकारी, लातूर याींनी आदेश देऊनही उपववभागीय अधिकारी 
व तहमसलदार, उदगीर याींनी ववहहत मुदतीत कारवाई न करता शेतकऱयाींची 
अडवणकु केल्यावरून तयाींच्याववरुध्द तनलींबनाची कारवाई करण्यात यावी अशी 
मागणी स्त्थातनक लोकप्रतततनिी याींनी सन २०१६ मध्ये वा तया दरम्यान   
प्रिान सधचव, महसूल याींच्याकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
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(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नुसार सींबींधित 
अधिकाऱयाींववरूध्द कारवाई करण्याबाबत व शतेकऱयाींना न्याय देण्याबाबत 
शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२), (३), (४) व (५) जजल्हा स्त्थातनक स्त्वराज्य 
सींस्त्थेचे लोकप्रतततनिीींनी हद. ०४.०६.२०१४ रोजी ता.उदगीर येथील ग् नीं.११२ व 
११६ मिील जममनीचे महाराषर जमीन महसूल अधितनयम १९६६ चे कलम ८५ 
प्रमाणे सहिारकाींना हहस्त्याचे ववभाजन करुन देण्याबाबत जजल्हाधिकारी, लातुर 
याींना तनवेदन हदले होते. 
     सदर तनवेदनाच्या अनषुींगाने जजल्हाधिकारी, लातूर याींनी हदनाींक 
०६.०६.२०१४ च्या पत्रान्वये तहमसलदार, उदगीर याींना कलम ८५ प्रमाणे 
ववभाजनाची व चतु:मसमा तनजश्चतीची काययवाही करण्याबाबत कळववले आहे. 
तसेच लोकप्रतततनिीींचे सदर तनवेदन मा.राज्यमींत्री (महसूल) याींच्याकडूनही 
पषृ ाींकनासह प्राप्त झाल्यावर सदर प्रकरणासींदभायत योग्य ती काययवाही 
करणेबाबत उपववभागीय अधिकारी, उदगीर व तहमसलदार, उदगीर याींना 
जजल्हाधिकारी, लातूर याींच्या हद. ११.०८.२०१४ च्या पत्रान्वये कळववण्यात आले 
आहे. तयानुसार तहमसलदार, उदगीर याींनी हद. २२.०८.२०१४ च्या पत्रान्वये 
उपअधििक भुमम अमभलेख, उदगीर याींना पढुील काययवाही करण्याबाबत कळववले 
आहे. 
     तयानषुींगाने उप अधििक भूमम अमभलेख, उदगीर याींनी हद.०७.१०.२०१४ 
च्या पत्रान्वये मुळ अजयदारास या  प्रकरणात कलम ८५ (२) चे आदेश पारीत 
झाले नसून, ग् नीं.११२ व ११६ मिील सवय सहिारकाींच्या सींमतीने महाराषर 
जमीन महसूल अधितनयम १९६६ चे कलम ८७ अन्वये पो्हहस्त्सा मोजणीची 
काययवाही प्रस्त्तावीत करता येते व तयाअन्वये ताबे वहहवा्ी हहस्त्याप्रमाणे पो् 
हहस्त्सा काययवाही करुन महसूली अधिकारी ककीं वा तहमसलदार याींचेकड े अींमल 
करण्याकरीता सादर करण्यात येते आ ण तयाकरीता प्रस्त्तुत प्रकरणी याबाबत 
काययवाही करावयाची असल्यास गा.न.नीं.७/१२ उतारे व सवाांचे सींमतीपत्र सादर 
करावे असे मूळ अजयदारास कळववलेले आहे. तसेच तहमसलदार, उदगीर याींनी 
सुध्दा अजयदार याींना हद.२७.१०.२०१४ च्या पत्रान्वये नमूद दस्त्तऐवज उपलब्ि 
करुन देण्याबाबत कळववलेले आहे. तथावप, अजयदार याींनी हद. २४.०२.२०१६ पयांत 
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उप अिीिक भूमम अमभलेख, उदगीर याींच्याकड े सहहहस्त्सेदाराींची नावे, पतते 
आ ण तयाींच्या हहश्श्याची र्व्याप्ती व तयासींबींिी कच्चा नकाशा सादर केलेला 
नर्व्हता. 
       या प्रकरणी अींततम काययवाही न झाल्याने  परभणी-हहींगोली जजल्हा 
स्त्थातनक स्त्वराज्य सींस्त्थेचे लोकप्रतततनिी याींनी जजल्हाधिकारी, उप ववभागीय 
अधिकारी व तहमसलदार याींचेववरुध्द काययवाही करण्याबाबत प्रिान सधचव 
(महसूल) याींचेकड ेफेब्रवुारी, २०१६ मध्ये पत्र प्राप्त झाले आहे. दरम्यान, सींबींधित 
शेतक-याींनी णरगुती वा्पपत्राद्वारे जममनीची वा्णी करुन णेतली असल्याने तया 
आिारे पो् हहस्त्सा मोजणीबाबत पढुील काययवाही करण्यात येत आहे. 
 

----------------- 
बब ांद ूिाय ु(ऊर्ाव) प्रा.मल. या िां पनीने मुद्राांि शुल्ि बुडविल्याबाबत 

(४) *  १५९३२   श्री.अमरमसांह पांडडत, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.रामराि िडिुते, श्री.सनतश चव्हाि, श्री.खिार्ा बेग, श्री.धनांर्य मुांड े:  
ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३६६४ ला हदनाांि १० माचव, २०१५ रोर्ी हदलेल्या 
उत्तराच्या सांदभावत : सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) बब ींद ू वायु (ऊजाय) प्रा.मल. या कीं पणीने हदनाींक २९ जून, २०१३ रोजी दस्त्त 
क्रमाींक ४५५५/१३ नुसार दयु्यम तनबींिक, मसन्नर, जज.नामशक याींच्या कायायलयात 
सुमारे रुपये ८०४ को्ी ककीं मतीचे गहाणखत करताींना अधिकाऱयाींशी सींगनमत 
करून सुमारे रुपये ४० को्ीींचा मुद्ाींक शुल्क बुडववला, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी लोकप्रतततनिी याींनी मुद्ाींक तनयींत्रक, पुणे याींच्यासह 
आदीींना या प्रकरणाची तक्रार देऊन दोषीववरुध्द कारवाईची मागणी केली, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मा.मींत्री, महसुल याींनी वविीमींडळाच्या हहवाळी अधिवेशनात सदर 
प्रकरणी उच्चस्त्तरीत चौकशी करण्याचे आश्वामसत केल्यानसुार याबाबतची चौकशी 
पुणय झाली आहे काय, चौकशीचे तनषकषय कोणते आहेत, 
(४) बब ींद ूवायु (ऊजाय) या सह मैत्राह वायु (कृषणा) प्रा.मल.अशा ककती कीं पन्याींनी 
राज्यभरात शासनाचा मुद्ाींक शुल्क बुडववला आहे, अशा दोषी कीं पन्याींववरुध्द 
शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे कोणती आहेत ? 
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श्री. एिनाथराि खडसे : (१) हे खरे नाही. 
     सदर कीं पनीने रुपये ३६.०६ को्ीचे मुद्ाींक शुल्क कमी भरले आहे. तथावप, 
अधिकाऱयाींशी सींगनमत केले हे खरे नाही. 
(२) व (३) होय. सदर प्रकरणाची नोंदणी महातनरीिक याींचेस्त्तरावर चौकशी 
करण्यात आली असून तयामध्ये अधिकाऱयाींशी सींगनमत केले नसल्याचे आढळून 
आले आहे. पिकाराींनी महाराषर मुद्ाींक अधितनयमातील तरतूदीनुसार नोंदणी 
महातनरीिक याींचेकड े अपील केले असून तयावर अियन्यातयक ततवानुसार 
काययवाही सुरु आहे. 
(४) अशी ववमशष् प्रकारची प्रकरणे आढळून आलेली नाहीत. तथावप, अशा 
प्रकारची प्रकरणे आढळून आल्यास, महाराषर मुद्ाींक अधितनयमातील कलम ३३ 
च्या तरतूदीनुसार वसूलीची काययवाही करणेत येईल. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यातील एसटी महामांडळाच्या र्ागेत असलेली उपहारगहेृ, रसिांतीगहेृ 
फळविक्रीची दिुाने ि अन्य दिुाने महहला बचत गटाांना देण्याबाबत 

(५) *  १५७७४   श्री.सांहदप बार्ोररया, श्री.अननल भोसले, श्री.विक्रम िाळे, 
अॅड.र्यदेि गायििाड, श्री.सुननल तटिरे, श्री.खिार्ा बेग, श्री.रामराि िडिुते, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास :   सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील मुींबई, पणेु, कोल्हापूर, औरींगाबाद, अहमदनगर, सातारा, 
यवतमाळ, नागपूर या महतवाच्या शहराींबरोबर सवय जजल्हयाींच्या व तालुक्याच्या 
ह काणाींसह एकूण ६००० बस स्त्थानकाींवरील एस्ी महामींडळाच्या जागेत असलेली 
उपहारगहेृ, रसवींतीगहेृ, फळववक्रीची दकुाने व अन्य दकुाने महहला बचत ग्ाींना 
देण्याचा व सध्या असलेल्या उपहारगहृाींना मुदतवाढ न देण्याचा तनणयय व आदेश 
माहे नोर्व्हेंबर, २०१५ मध्ये वा तया दरम्यान मा.पररवहन मींत्री व एस्ी 
महामींडळाचे अध्यि याींनी णोवषत केला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तया स्त्वरुपाचा अध्यादेश काढून तयाची अींमलबजावणी 
करण्याबाबतच्या सूचना राज्यातील सवय पररवहन ववभागाींना पा ववण्यात येऊन, 
अींमलबजावणी करण्याबाबत साींगण्यात आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर तनणययाची अींमलबजावणी राज्यातील पररवहन ववभागाच्या 
ककती ववभागातील व ककती बस स्त्थानकाींवर सुरु करण्यात आली आहे, 
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(४) उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती काययवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. हदिािर रािते : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
      राज्य पररवहन महामींडळाच्या बसस्त्थानकावरील केवळ ररक्त उपहारगहृाींचे 
वा्प महहला बचत ग्ाींना महामींडळाच्या तनववदा प्रकक्रयेद्वारे देणेबाबतचा तनणयय 
राज्य पररवहन महामींडळाच्या स्त्तरावर णेण्यात आलेला आहे. 
(२) राज्य पररवहन बसस्त्थानकाींवरील ररक्त उपहारगहृाींचे वा्प महहला बचत 
ग्ाींना करण्याकररता राज्य पररवहन महामींडळाद्वारा हदनाींक २२.२.२०१६ च्या 
पररपत्रकान्वये सवय प्रादेमशक व ववभागीय कायायलयाींना सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. 
(३) सद्य:जस्त्थतीत राज्यभरातील एकूण १९ ववभागातील एकूण ३८ 
बसस्त्थानकाींवरील ररक्त उपहारगहृाकररता अींमलबजावणी करण्याची बाब राज्य 
पररवहन महामींडळाच्या स्त्तरावर काययवाहीखाली आहे. 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यात दषु्ट्िाळग्र्त भागात चारा छािण्या सुरु िरण्याबाबत 

(६) *  १४७३५   श्री.सांर्य दत्त, डॉ.अपिूव हहरे, श्री.अमररशभाई पटेल, 
श्री.हररमसांग राठोड, श्री.मुझफ्फर हुसेन सय्यद, श्री.अशोि उफव  भाई र्गताप, 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरि पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.खिार्ा 
बेग, श्री.सतेर् ऊफव  बांटी पाटील, श्री.सुभाष झाांबड, श्री.आनांद ठािूर, श्रीमती 
हदप्ती चिधरी, श्री.धनांर्य मुांड,े श्री.सुननल तटिरे, श्री.रामराि िडिुते, 
श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.सनतश चव्हाि, श्री.र्नादवन चाांदरूिर, श्री.र्यिांतराि 
र्ाधि :   सन्माननीय पनुिवसन ि मदत िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यातील ववशेषत: देवळा (जज.नामशक) तालुक्यातील खामखेडा पररसरात व 
कोल्हापूर येथे खरीप हींगामात पाऊस कमी पडल्याने भात व आ ण नाचणीच्या 
वपकाखालील िेत्र कमी झाले असून रब्बी हींगामातील मका व ज्वारीचे िेत्रही 
ण्ल्याने जजल्हयात जनावराींचा चाऱयाचा व वपण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गींभीर 
होऊन दषुकाळग्रस्त्त पररजस्त्थती तनमायण झाली असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ 
मध्ये वा तयादरम्यान तनदशयनास आले हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, शासनाने अध्यादेश काढूनही मरा वाड्यात सुमारे ३३ चारा 
छावण्या मींजूर होऊनही केवळ ९ चारा छावण्या सुरु झाल्याचे तनदशयनास आले, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, जनावराींचा चाऱयाचा व पाण्याचा प्रश्न बबक् असताना बीड, 
उस्त्मानाबाद, लातूर या जजल्हयाींमध्ये चारा छावण्या सुरु करण्याची परवानगी 
देऊन व तसे प्रस्त्तावही प्रशासकीय पातळीवरुन मागवनूही अद्याप पयांत चारा 
छावण्या सुरु झाल्या नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, जनावराींसा य चारा छावण्या उभारण्याबाबत लोकप्रतततनिी व 
नागररकाींनी मा.पशुसींवियन मींत्री याींचेकड ेमागणी केल्याचे तसेच, चारा छावण्या 
उभारण्याबाबत शतेकऱयाींनी आींदोलन केल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा 
तयादरम्यान तनदशयनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, शासनाकडून गायी व म्हशी याींच्या कृबत्रम रेतनात दपु्प् वाढ 
केल्याचा प्रकार माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये वा तया सुमारास तनदशयनास आला हे 
ही, खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशीत काय आढळून आले व तद्नुसार 
शासनाकड े ववभागतनहाय ककती प्रस्त्ताव प्राप्त झालेले आहेत व शासनाने चारा 
छावण्या सुरू करण्याबाबत कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) हदनाींक २२.३.२०१६ अखेर औरींगाबाद ववभागात ३६१ चारा छावण्याींना 
मींजूरी देण्यात आली असून प्रतयिात बीड जजल्हयात २३७, लातूर जजल्हयात ३ व 
उस्त्मानाबाद जजल्हयात ८७ अशा एकूण ३२७ चारा छावण्या सुरु आहेत. 
(४) औरींगाबाद ववभागातील उस्त्मानाबाद जजल्हयामध्ये चारा छावणी मींजूरी 
सींदभायत आींदोलने झालेली आहेत. मात्र सदर आींदोलने ही आवश्यकतेपेिा जास्त्त 
चारा छावण्या मींजूर करण्यासींदभायत असल्याचे जजल्हाधिकारी, उस्त्मानाबाद याींनी 
नमूद केले आहे. 
(५) पशुसींवियन ववभागाच्या हदनाींक १४.९.२०१५ च्या शासन तनणययान्वये कृबत्रम 
रेतन सेवाशुल्क रु. ४०/- करण्यात आले आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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राज्यातील शेतिऱयाांना पेन्शन योर्ना लागू िरण्याबाबत 
(७) *  १४९९४   अॅड.ननरांर्न डािखरे :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ११९०१ ला 
हदनाांि ८ डडसेंबर, २०१५ रोर्ी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभावत:    सन्माननीय िृषी 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शेतकऱयाींना वधृ्दापकाळात आिार म्हणनू उततरप्रदेश, कनाय्क, केरळ, गोवा, 
पजश्चम बींगाल, ताममळनाडू आदी ९ राज्याींच्या ितीवर शेतकऱयाींना रुपये २००० 
पेन्शन योजना सेवा सुरु करावी व आतमहतया करणाऱया शेतकऱयाींच्या कु्ुींबबयाींचे 
पुनवयसन करावे अशा आशयाचे तनवेदन राज्यातील शेतकऱयाींकडून माननीय 
राज्यपाल महोदयाींना सादर केले असल्याचे हदनाींक २६ सप् े्ंबर, २०१५ रोजी वा 
तयासुमारास तनदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील शेतकऱयाींना पेन्शन योजना सुरु करावी, या 
मागणीसा य गेल्या ४ वषाांपासून राजकीय पिाींकडून शासनाकड ेआग्रही मागणी 
करण्यात येत असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा तयादरम्यान तनदशयनास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असे असताना, राज्यातील शेतकऱयाींना पेन्शन योजना सुरु करण्याबाबतचा 
प्रस्त्ताव शासनाचे ववचारािीन नसल्याचे शासनाने सींदभायधिन प्रश्नास हदलेल्या 
उततराद्वारे नमूद केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, देशातील ९ पेिाही अधिक राज्यात शेतकरी पेन्शन योजना लागू 
केली असताना महाराषर शासनाने नकारातमक भूममका णेण्याची कारणे काय व 
तयाबाबतची सद्यजस्त्थती काय आहे ? 
 
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) व (२) अशा आशयाची तनवेदने प्राप्त झालेली 
आहेत, हे खरे आहे. 
(३) शेतकऱयाींना तनवतृतीवेतन देण्याचा शासनाने तनणयय णेतलेला नाही अथवा 
तसा प्रस्त्ताव शासनाच्या ववचारािीन नाही. सद्यजस्त्थतीत कृवष ववभागामाफय त 
शेतकऱयाींना आिार देण्यासा य गोपीनाथ मुींड े शेतकरी अपणात ववमा योजना व 
राषरीय कृवष ववमा योजना राबववण्यात येत असून खरीप हींगाम २०१६ पासून 
प्रिानमींत्री फसल ववमा योजना राबववण्याचे प्रस्त्ताववत आहे. कें द् शासनाने 
हद.१.६.२०१५ पासून देशातील असींणह्त िेत्राकरीता अ्ल पेन्शन योजना सुरु 
केलेली असून ती शेतकऱयाींसा य उपयुक्त आहे. तयानुषींगाने सदर योजनेत प्रचार 
व प्रमसध्दीच्या माध्यमातनू शेतकऱयाींचा सहभाग वाढववण्यासा य शासन 
प्रयतनमशल आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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चांद्रपूर जर्ल््यातील पैसेिारी ५० टक्िे च्या आत असलेल्या 
दषु्ट्िाळग्र्त शेतिऱयाांना आधथवि मदत देण्याबाबत 

 

(८) *  १५२३८   श्रीमती शोभाताई फडििीस, श्री.ममतेश भाांगडडया : 
सन्माननीय पुनिवसन ि मदत िायव मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्पूर जजल्हयातील १६६३ गावाींची अींततम पैसेवारी ५० ्क्के च्या आत 
असून सींपूणय जजल्हा दषुकाळग्रस्त्ताच्या छायेत असून व तसा अहवाल 
जजल्हाधिकारी याींनी प्रिान सधचव, महसूल याींना पा वनूही चींद्पूर जजल्हा 
दषुकाळग्रस्त्त जाहीर झाला नसल्याचे हदनाींक २ जानेवारी, २०१६ रोजी वा 
तयासुमारास तनदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले, 
(३) असल्यास, चौकशीच्या अनषुींगाने सदर जजल्हयातील पैसेवारी ५० ्क्के च्या 
आत असल्याने सदर जजल्हा दषुकाळग्रस्त्त म्हणनू जाहहर करून शेतकऱयाींना 
आधथयक मदत देण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे कोणती आहेत ? 
 
श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२) व (३) सन २०१५ च्या खरीप हींगामात १५७४७ 
गावामध्ये दषुकाळ सश्श्य पररजस्त्थती णोवषत करण्यात आलेली आहे.      
हदनाींक ३.११.२०१५ च्या शासन तनणययान्वये दषुकाळ जाहीर करण्याचे तनकष 
णोवषत करण्यात आले आहेत. तयानुसार दषुकाळ जाहीर करण्यास पात्र नसलेल्या 
परींतु वपक नकुसान झालेल्या अमरावती, नागपूर, औरींगाबाद, नामशक 
ववभागातील कापूस, नागपरू, अमरावती ववभागातील सोयाबबन व नागपूर 
ववभागातील िान वपक उतपादक शतेकऱयाींना हदनाींक २.३.२०१६ च्या शासन 
तनणययान्वये ववशषे मदत जाहीर केली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

----------------- 
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गोिांश हत्या बांदीमुळे ननमावि झालेल्या भािड र्नािराांचा प्रश्न 

(९) *  १५१६९   श्री.िवपल पाटील, डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱहे, श्री.अशोि उफव  
भाई र्गताप, श्री.सांर्य दत्त, श्री.मुझफ्फर हुसेन सय्यद :   सन्माननीय 
पशुसांिधवन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यात गोवींश हतयाबींदी कायद्यान्वये गाय ककीं वा बलैाींचे माींस (बीफ) खाणे, 
ववक्री-वाहतकू करणे, बाळगणे, आयात करणे यावर बींदी णालण्याचा प्रश्न प्रलींबबत 
असून सदर कायद्याची अींमजबजावणी होत नसल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ 
मध्ये वा तया दरम्यान तनदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, गोवींश हतया बींदीमुळे भाकड जनावराींना ऐन दषुकाळात साींभाळणे 
अवणड झाल्यामुळे हजारो शेतकरी अडचणीत आले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शेतकऱ याींना दभुती व भाकड जनावरे साींभाळण्यासा य ववशेष 
भतता देण्याचा तनणयय शासनाने णेतला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, गोमाींस बींदी असल्याने राज्यात गोशाळा उभारण्यासा य कें द् 
शासनाने रूपये १ को्ीचा तनिी राज्य शासनाला हदला आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(५) असल्यास, कें द् शासनाकडून व राज्य शासनाकडून या वषायत प्रतयेकी ककती 
तनिी राज्यात गोशाळा उभारण्यासा य देण्यात येणार आहे, 
(६) असल्यास, कें द् शासनाकडून सींपूणय तनिी ममळण्यासा य राज्य शासनाने 
कोणता पा पुरावा केला आहे आ ण कें द् शासनाकडून ममळालेल्या तनिीतून 
कोणकोणतया ह काणी गोशाळा स्त्थापन करण्यात आल्या आहेत ? 
 
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) हे खरे नाही. 
     महाराषर प्राणी रिण (सुिारणा) अधितनयम, १९९५ हदनाींक ४ माचय, २०१५ 
प्रमाणे राज्यात गोवींश हतया बींदी कायदा लागू आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
     राज्यातील दषुकाळसश्श्य पररजस्त्थतीमुळे २५८ पशुिन छावण्या उणडण्यात 
आल्या असून तयामध्ये २,३१,५०३ इतके पशुिन दाखल करण्यात आले आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४), (५) व (६) राज्यातील ३४ जजल्हयामध्ये भाकड गाई व गोवींश सींगोपनासा य 
“गोवियन गोवींश रिा कें द्” उभारण्यात येणार असून प्रतयेक कें द्ासा य रु.१.०० 
को्ी एवढे एकवेळेमध्ये एकरकमी अनदुान देण्यात येणार आहे. 
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     राषरीय गोकूळ ममशन या नॅशनल प्रोग्राम ऑफ बोर्व्हाईन बब्रडीींग ॲन्ड 
डअेरी डरे्व्हलपमें् या काययक्रमाींतगयत राज्य शासनाने कें द् शासनाकड े एकूण ५ 
प्रकल्प सादर केले होते. तयापकैी ३ प्रकल्पाींना मींजूरी प्राप्त झाली आहे. या 
तीनही प्रकल्पाींमिील उपण्काींच्या अींमलबजावणीकरीता हदनाींक ३१ माचय, २०१५ 
अन्वये सन २०१४-१५ मध्ये रु.९.०० को्ी तनिी मींजूर केला असल्याचे कें द् 
शासनाने कळववले आहे व तयापकैी प्रतयिात ८०.०० लि तनिी महाराषर पशुिन 
ववकास मींडळामाफय त राबववण्यात येणाऱया प्रकल्पाींकरीता ववतरीत केला आहे. 

----------------- 
नाांदेड जर्ल्हयातील शेति-याांना हठबि ि तुषार मसांचन 

योर्नेचा लाभ ममळत नसल्याबाबत 

(१०) *  १५०७२   श्री.अमरनाथ रार्ूरिर :   सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नाींदेड जजल्हयातील शतेक-याींनी ह बक व तषुार मसींचन अनदुानासा य ६८६३ 
प्रस्त्ताव सादर केलेले असून तयाींना लाभ ममळाला नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बऱयाच शतेकऱयाींना ऑनलाईन प्रस्त्ताव भरता येत नसल्याने 
तसेच ऑनलाईन सेवा ही वारींवार खींडीत होत असल्याने बऱयाच शतेकऱयाींना सदर 
अनदुानाचा लाभ ममळाला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आहे, 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनषुींगाने शेतक-याींना ह बक व तषुार मसींचनाचे लाभ 
ममळण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२), (३) व (४) हे खरे नाही. 
     सन २०१५-१६ या वषायत नाींदेड जजल्हयातून ६८६३ ऑनलाईन अजायची नोंद 
झाली. तयापकैी ५५७७ अजय पात्र  रलेत. पात्र अजायपकैी उपलब्ि तनिीच्या 
मयायदेत ३०१२ अजायना पवूयसींमती देण्यात आलेली आहे. तयापकैी १५७७ 
लाभार्थयाांना रु. ३.५८ को्ी एवढ्या तनिीचे वा्प करण्यात आले आहे. उवयरीत 
पूवयसींमती असलेल्या लाभार्थयाांना अनदुान वा्पाची काययवाही सुरु आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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मराठिाडयातील प्रिल्पग्र्त शेतिऱयाांना भूसांपादनाचा मोबदला देण्याबाबत 

(११) *  १५६७२   श्री.सुभाष झाांबड, श्री.सांर्य दत्त, श्री.अशोि उफव  भाई 
र्गताप, श्री.मुझफ्फर हुसेन सय्यद :   सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मरा वाडयात ५ ते १५ वषायत मध्यम व लण ुप्रकल्पाची कामे सुरु करण्यात 
आली असून यातील काही प्रकल्पाचे ३० ते ९० ्क्के काम झाले आहे, मात्र 
बािीत शेतकऱयाींना अजूनही भूसींपादनाचा मोबदला देण्यात आला नसल्याचे माहे 
जानेवारी, २०१६ मध्ये वा तया दरम्यान तनदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले, 
(३) असल्यास, चौकशीनसुार प्रकल्पग्रस्त्त शेतकऱयाींना भूसींपादनाचा मोबदला 
देण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) व (२) अींशत: खरे आहे. 
     भूसींपादन अधितनयम १८९४ च्या कलम ११ नुसार तसेच मा.न्यायालयाच्या 
तनणययाप्रमाणे सींबींधित सींपादन सींस्त्था याींना तनिी मागणी केली जाते. 
शासनाकडून यथाजस्त्थती, महामींडळाकडून ज्याप्रमाणे तनिी उपलब्ि होतो तया 
प्रमाणे मोबदला भूिारकाींना अदा करण्यात येतो. 
(३) हदनाींक १.१.२०१४ पासून नववन भूसींपादन अधितनयम २०१३ लागू झालेला 
असल्यामुळे ज्याप्रकरणी नववन भूसींपादन कायद्याच्या कलम (२४) ची तरतूद 
लागू होते. तया प्रकरणाींत सदर कायद्याच्या कलम २६ ते ३० मिील तरतदूी 
प्रमाणे तनवाडा रक्कमेची फेर आकारणी करण्यात येत असून तया अनषुींगाने सदर 
तनिीची सवय सींबींधित भूसींपादन सींस्त्थेकड े मागणी करण्यात येत आहे. सदरचा 
तनिी प्राप्त होताच सवय बािीत शतेकऱयाींना मावेजा वा्पाची काययवाही करण्यात 
येत आहे. 
(४) वरीलप्रमाणे. 

 
----------------- 
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मौरे् साळीदे (ता.पेि, जर्.रायगड) येथील र्ममनी िुळाांच्या नािे िरण्याबाबत 

(१२) *  १६५३९   श्री.र्यांत पाटील :  सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे साळीदे (ता.पेण, जज.रायगड) येथील ग् नीं.२ च्या मोजणीला बुडी, 
साळीदे, कासू या गावातील शेतकऱयाींनी ववरोि केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले तद्नुसार कुळ असलेल्या शेतकऱयाींनी केलेल्या ववरोिानुसार 
उपरोक्त जममनी कुळाींच्या नावे करण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२) व (३) सदर प्रकरणी मौजे साळीींदे, ता.पेण, 
जज.रायगड येथील ग् नीं.२ या जममनीची हद्दकायम मोजणी करण्यासा य 
उपअिीिक भूमम अमभलेख, पेण कायायलयाकड ेअजयदार श्रीमती शीला भवानीदतत 
बत्रभुवनदास याींनी हद.१७.११.२०१५ रोजी अजय केला होता. तयानषुींगाने अजयदार व 
लगतकब्जेदार याींना हद.३०.११.२०१५ रोजी मोजणी नो्ीस देऊन मोजणीची 
तारीख हद.०६.०१.२०१६ तनजश्चत करण्यात आली होती. सदर मोजणी तारखेस 
भूकरमापक हे प्रतयि जागेवर गेले असता, अजयदार गैरहजर असल्यामुळे सदरची 
मोजणी करता आलेली नाही. तसेच याबाबत सदर जममनीमध्ये शतेी करणाऱया 
शेतकऱयाींनी कुळ कायद्यानसुार मालकी हक्काचा दावा करुन मोजणीस प्रखर 
ववरोि केला ही वस्त्तुजस्त्थती आहे. 
   तथावप, प्रस्त्ततु प्रकरणी मौजे साळीींदे, ता.पेण, जज.रायगड येथील ग् नीं.२ 
अ/१अ(१), २अ/१अ(२) व २अ/२(२) चे सन २०१४-२०१५ यावषायच्या गा.न.नीं. ७/१२ 
(अधिकार अमभलेख) मध्ये “कुळाचे नाव” या सदरी कुळाच्या कोणतयाही नोंदी 
आढळून येत नाहीत.  
   तसेच सदर ग् नीं.२अ/१अ (१) ही ममळकत कुळाींच्या नावे करण्याकरीता 
तहमसलदार, पेण याींच्याकड े कोणतयाही प्रकारचा अजय ककीं वा दावा करण्यात 
आलेला नाही. 

 

----------------- 
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श्री सांत गर्ानन महारार् सा्ं थान शेगाांि (ता.शेगाांि, जर्.बुलढािा) याांना 
ममळालेल्या शासिीय र्मीनीस िायम ्िरुपी मांर्ूरी देिेबाबत 

(१३) *  १६५८०   श्री.पाांडुरांग फुां डिर :   सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) श्री सींत गजानन महाराज सींस्त्थान शेगाींव (ता.शेगाींव, जज.बुलढाणा) याींना 
शेगाींव भाग २ येथील सर्व्हे नीं. २२५ व २४७ मिील तलावाच्या सौंदयी 
करणासा य खास बाब म्हणनू ममळालेल्या शासकीय जममनीस कायम स्त्वरुपी 
मींजूरी देणेबाबतचा प्रस्त्ताव शासनस्त्तरावर प्रलींबबत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, १०१ हेक््र िेत्रफळ असलेल्या या टसाड माळरानाचे 
सौंदयीकरण करुन सींस्त्थानाने या जागेपकैी ५५ एकर िेत्रफळात मो े तलाव 
तयार केला असून तयास आनींदसागर हे नाव हदले आहे, तयामुळे या सींपुणय 
पररसरातील शेगाींव व लगतच्या खेडयातील जमीनीतील पाण्याची पातळी वाढली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त जमीन ही पूवीच्या हदनाींक २२ सप् े्ंबर, १९९९ च्या 
शासनाच्या आदेशातील अ्ी व शतीस अिीन राहून सींस्त्थानास कायम स्त्वरुपी 
मींजूर करण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२), (३) व (४) शासनाचे ज्ञापन हदनाींक 
२२/०९/१९९९ च्या अनुषींगाने श्री गजानन महाराज सींस्त्थान, शेगाव याींना शेगाव 
शहराच्या मींजूर ववकास आराखड्यात “तलावाचे सौंदयीकरण” या प्रयोजनासा य 
आरक्षित मौजें शेगाव येथील सर्व्हे नीं.२२५ व २४७ मिील अनकु्रमे ९४.९४ हे. आर 
व ६.३८ हे.आर अशी एकूण १०१.३२ हे. आर जमीन १५ वषायच्या कालाविीसा य 
नाममात्र रुपये १/- वावषयक भुभाड े आकारुन काही अ्ी/शतीवर मींजूर करण्यात 
आली होती. सदर जममनीपकैी सुमारे ५५ एकर िेत्रावर तलाव ववकमसत केला 
आहे.  वरीष  भूवैज्ञातनक, भूजल सवेिण आ ण ववकास यींत्रणा, बुलढाणा याींनी 
सादर केलेल्या अहवालानुसार शेगाींव तालुक्यातील माहे ऑक््ोबर, २०१५ व माहे 
जानेवारी, २०१६ च्या कालाविीत णेतलेल्या तनरीिण ववहहरीींच्या नोंदीच्या आिारे 
भूजल पातळीमध्ये पाच वषायच्या सरासरी भूजल पातळीशी तलुना करता वाढ 
झाल्याचे कळववले आहे. 
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     सदरहू जममनीचा भाडपेट्टा सींपल्यामुळे सदर जमीन कायम स्त्वरुपात मींजुर 
र्व्हावी अशी मागणी सींस्त्थानाने केलेली असून तयानुषींगाने सदर जमीन ९९ 
वषायकरीता भाडपेट्टयाने मींजूर करण्याचा प्रस्त्ताव ववभागीय आयुक्त, अमरावती 
याींच्याकडून शासनास प्राप्त झाला असून तयावर सींबींधित ववभागाींशी ववचार 
ववतनमय करुन उधचत तनणयय णेण्याच्या श्ष्ीने शासन स्त्तरावर काययवाही सुरू 
आहे. 

----------------- 
रायगड जर्ल््यातील दा्तान ते गव्हाि फाटा र्त्यासाठी र्ममनी  

सांपाहदत िेलेल्या बाधधत शतेिऱयाांना मोबदला ममळण्याबाबत 

(१४) *  १६६३१   श्री.र्गन्नाथ मशांदे :   सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रायगड जजल्हयातील दास्त्तान ते गर्व्हाणफा्ा या सहापदरी रस्त्तयासा य एन 
एच आय ने शतेक-याींच्या जममनी सींपाहदत केल्या असून रस्त्तयाींच्या तनममयतीनींतर 
्ोल वसुलीचे काम जोरात सुरु असताना मागील ७ वषाांपासून ्ोल वसुली 
करुनही सींबींधित शतेक-याींना जममनीचा मोबदला अदा करण्यात आलेला नाही, हे 
खरे आहे काय, 
(२) आता एन एच आय ने डी पााँईं् ते करळ उड्डाणपूल आ ण गर्व्हाणफा्ा 
करळफा्ा एन एच ४ बब या महामागायवर सहा आ ण आ पदरी रस्त्ता रुीं दीकरण 
तयार करण्याचा प्रस्त्ताव केला असून, प्रकल्पग्रस्त्ताींच्या ववववि प्रलींबबत 
मागण्याींची पतूयता आ ण मागील ७ वषायपासून रस्त्तयासा य हदलेल्या जागेचा 
मोबदला बाधित झालेल्या शतेक-याींना देण्यात आलेला नसल्यामुळे       
जासई-आम्रमागय या राषरीय महामागायचे कोणतेही काम सुरु करु देणार नसल्याचा 
इशारा शतेक-याींनी राषरीय महामागय प्राधिकरणाच्या अधिका-याींसोबत आयोजजत 
करण्यात आलेल्या हदनाींक २४ डडसेंबर, २०१५ रोजी वा तया सुमारास झालेल्या  
बै कीत हदला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, दास्त्तान ते गर्व्हाणफा्ा या सहापदरी रस्त्तयासा य एन एच आय 
ने ७ वषायपूवी सींपाहदत केलेल्या जममनीचा मोबदला ववनाववलींब बाधित     
शेतक-याींना अदा होण्याच्या श्ष्ीने शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथराि खडसे : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
    एकूण १८५ खातेदाराींपकैी ११२ खातेदाराींना नकुसान भरपाईची रक्कम अदा 
करण्यात आली असून उवयररत ७३ खातेदाराींना भूसींपादन अधितनयम, १८९४ च्या 
कलम १२ (२) ची नो्ीस देऊनही तयाींनी रक्कम स्त्वीकारलेली नाही. 
(२) हदनाींक २४.१२.२०१५ रोजी वा तयादरम्यान राषरीय महामागय प्राधिकरणासोबत 
बै क झालेली नर्व्हती. मात्र िुतूम, जासई आ ण धचले ग्रामपींचायतीींमाफय त 
यासींबींिी एक तनवेदन राषरीय महामागय प्राधिकरण याींच्या कायायलयास देण्यात 
आले होते. तयाची प्रत तयाींनी मसडको व जेएनपी्ी याींना सींयकु्त काययवाहीसा य 
पा ववली आहे. 
(३) एकूण खातेदाराींपैकी ७३ खातेदाराींना नकुसान भरपाईची रु.२५,१४,३५२/- इतकी 
रक्कम भूसींपादन अधितनयम १८९४ च्या कलम १२ (२) अन्वये नोह्सा देऊनही 
स्त्वीकारलेली नाही. अशा खातेदाराींनी पनु्हा नोह्सा काढून नकुसान भरपाईच्या 
रकमेचे वा्प करण्याची जजल्हाधिकारी, रायगड कायायलयाने तजवीज  ेवली आहे. 
सींबींधित खातेदाराींनी रक्कम न स्त्वीकारल्यास जनु्या कायद्याच्या कलम ३० 
खाली सदर रक्कम मा.न्यायालयात जमा करण्यात येईल. 
(४) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
िोराडी िीर् प्रिल्प पूिव क्षमतेने िायावजन्ित होण्यास विलांब होत असल्याबाबत 

(१५) *  १६७४३   श्री.माणििराि ठािरे, श्री.शरद रिवपसे :  ताराांकित प्रश्न 
क्रमाांि १२०५१ ला हदनाांि १८ डडसेंबर, २०१५ रोर्ी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभावत: 
सन्माननीय ऊर्ाव मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील वीजतनममयती िमता वाढववण्यासा य महातनममयती कीं पनीने हाती 
णेतलेल्या कोराडी (नागपूर) येथील १९८० मेगावॅ् चा वीजप्रकल्प सन २०१४ मध्ये 
पूणय होणे अपेक्षित होते, परींतू सदरहू प्रकल्पाचे काम रखडले असल्याचे माहे 
जानेवारी, २०१६ मध्ये वा तयादरम्यान तनदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू वीज प्रकल्पाच्या कामाच्या ववलींबामुळे प्रकल्पाच्या खचायत 
सुमारे एक हजार को्ी रुपययाींची वाढ झाल्याचा प्राथममक अींदाज णेऊन सदरहू 
प्रकल्पाचे काम पूणय करण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सद्यजस्त्थतीत प्रकल्पाची सवय कामे पूणय होण्याच्या मागायवर असून, सींच क्र.८ 
हदनाींक १६.१२.२०१५ पासून वा णजज्यक ततवावर (COD) चालववण्यात येत आहे. 
तसेच सींच क्रम. ९ व १० चे वा णजज्यक सींचलन (COD) अनकु्रमे माचय, २०१६ 
व जनू, २०१६ पयांत अपेक्षित आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यातील दाभोळ िीर् प्रिल्पातनू रेल्िेला िीर् पुरविण्याचा ननिवय 

(१६) *  १६७८४   श्री.शरद रिवपसे, श्री.अशोि उफव  भाई र्गताप, श्री.सांर्य 
दत्त :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ११९८९ ला हदनाांि ११ डडसेंबर, २०१५ रोर्ी 
हदलेल्या उत्तराच्या सांदभावत:    सन्माननीय ऊर्ाव मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील दाभोळ वीज प्रकल्पातनू रेल्वेला वीज पुरववण्याचा तनणयय णेण्यात 
आलेला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दाभोळ वीज प्रकल्पातनू ककती वीज तनममयती होत आहे व 
तयापैकी ककती वीज रेल्वेला ककती कालाविीसा य देण्याचा तनणयय णेण्यात आला आहे, 
(३) असल्यास, यासा य कोणतया अ्ी व शती तनजश्चत करण्यात आलेल्या 
आहेत, 
(४) असल्यास, राज्याची ववजेची गरज वाढतच असल्यामुळे याबाबत फेरववचार 
करण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे. 
(२) सदर प्रकल्पातनू ५०० मे.व.ॅ इतकी वीज तनममयती होत असून सदर सींपूणय 
वीजेचा पुरव ा रेल्वेस करण्यात येत आहे. कें द् शासनाच्या PSDF योजनेनुसार 
माचय, २०१७ अखेरपयांत सदर वीजपुरव ा करावयाचा आहे. 
(३) कें द् शासनाच्या PSDF योजनेंतगयत सदर प्रकल्पास पुरववल्या जाणाऱया 
नैसधगयक वायवुरील र्व्हॅ्, सीएस्ी, प्रवेश कर व जकात यामिनू पूणयपणे सू् 
देणे अपेक्षित असून तसेच प्रकल्पातनू तनमायण होणाऱया वीजेच्या वहनावरील 
रान्सममशन चाजेस व रान्सममशन लॉसेस माफ करावयाचे आहे. तसेच वीज 
ववतरण परवानािारकाींना वीज खरेदी करण्याची तरतदू आहे. 
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(४) सध्या राज्यात पुरेशी वीजतनममयती होत असून महाववतरणच्या तनयोजनानुसार 
सन २०२२-२३ पयांत अततररक्त वीजेची गरज नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यातील विद्यार्थयाांच्या सुरक्षतेबाबत ्िूल बस 

 धोरिाच्या अमांलबर्ाििीबाबत 

(१७) *  १६७८५   श्री.अशोि उफव  भाई र्गताप, श्री.सांर्य दत्त, श्री.मुझफ्फर 
हुसेन सय्यद, श्री.शरद रिवपसे :   सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य शासनाकडून ववद्यार्थयाांच्या सुरितेबाबत स्त्कूल बस िोरण आखण्यात 
आले होते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरील स्त्कुल बस िोरणाची शासनाकडून अींमलबजावणी 
करण्यात आली नसल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा तया दरम्यान 
तनदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, स्त्कुल र्व्हॅन िोरणाींची अींमलबजावणी करण्याबाबत शासनाने 
कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हदिािर रािते : (१) होय. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) स्त्कुल बस तनयमावलीमध्ये स्त्कूल बसच्या र्व्याख्येमध्ये हलके मो्ार 
वाहनाींचा समावेश करण्यात आला असून यामध्ये १२ पयांत आसन िमता 
असलेल्या चारचाकी वाहनाींचा हलक्या मो्ार वाहनाींचा समावेश होतो. 
     स्त्कुल बस तनयमावलीची अींमलबजावणी करण्यासींदभायत ववववि प्रसार 
माध्यमाींद्वारे सदर तनयमावलीस र्व्यापक प्रमसध्दी देण्यात आली आहे. 
     पररवहन आयुक्त कायायलयाकडून आतापयांत ववववि उतपादकाींच्या ६८ 
स्त्कूल बस मॉडले्सना मान्यता देण्यात आली आहे. 
     केवळ शालेय मुलीची वाहतकु करणाऱया स्त्कुल बसमध्ये मुलीींच्या 
सुरक्षिततेच्याश्ष्ीने महहला सहवती आवश्यक असण्याबाबतची तरतदू स्त्कूल बस 
तनयमावलीमध्ये करण्यात आली आहे. 
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     राज्यात शालेय स्त्तरावर पररवहन सममतयाींची स्त्थापन करण्यात आली 
असून सममतयाींच्या बै काींचे तनयममत आयोजन करण्यात येत असते. 
     राज्यातील सवय जजल्हयामध्ये जजल्हा स्त्तरावर पोलीस आयुक्त/ पोलीस 
अिीिक याींचे अध्यितेखाली जजल्हा स्त्कुल बस सुरक्षितता सममतयाींची स्त्थापना 
करण्यात आली असून माहे जानेवारी, २०१६ अखेर राज्यात ६५१ बै का णेण्यात 
आल्या आहे. 
     स्त्कुल बस तनयमाची अींमलबजावणी न करता अवैि वाहनातनू 
ववद्यार्थयाांची वाहतूक करणाऱया खाजगी व इतर वाहनाींच्या ववरोिात केलेल्या 
कारवाईचा तपमशल खालीलप्रमाणे आहे :- 
 

वषय 
 

तपासलेली वाहने 
 

दोषी वाहने 
 

अ्कावून 
 ेवलेली 
वाहने 

दींड वसूली 
(रुपये लाखात) 

 
 स्त्कुल बस 

 
ववद्यार्थयाांची 

वाहतूक 
करणारी 

अवैि वाहने 
 

स्त्कुल बस 
 

ववद्यार्थयाांची 
वाहतूक 
करणारी 

अवैि वाहने 

 

२०१२-१३ ९०४१ १०२६९ २५५९ २०१७ १००० ८५.५८ 
२०१३-१४ ६४१३ ९५३० २२३१ २१२९ ९३८ ६९.०९ 
२०१४-१५ ८६७० ८२६८ २०१४ २३०६ ५१० ६७.३७ 
एवप्रल 

२०१५ ते 
जानेवारी 
२०१६ 

९३४२ 
 

८२९८ 
 

२०८४ 
 

१६४० 
 

७६९ 
 

८६.६८ 
 

 

(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

----------------- 
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राज्यातील िृषी विद्यापीठाांचे विभार्न िरण्याबाबत 

(१८) *  १७०८६   श्री.हररमसांग राठोड, श्री.सांर्य दत्त, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.अशोि 
उफव  भाई र्गताप, श्री.मुझफ्फर हुसेन सय्यद, डॉ.अपूिव हहरे :  ताराांकित प्रश्न 
क्रमाांि ११८२३ ला हदनाांि १८ डडसेंबर, २०१५ रोर्ी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभावत: 
सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील डॉ.पींजाबराव देशमुख कृषी ववद्यापी , अकोला व महातमा फुले 
कृषी ववद्यापी , राहुरी या ववद्यापी ाचा ववस्त्तार लिात णेता, तयाींचे ववभाजन 
करून स्त्वतींत्र ववद्यापी  स्त्थापन करण्याच्या अनुषींगाने शासनास आधथयक, ताींबत्रक 
व प्रशासकीय बाबीींवर मागयदशयन करण्यासा य कुलगुरू डॉ.वेंक्ेश्वरलू याींचे 
अध्यितेखाली सममती तनयुक्त करण्याींत आली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, प्रस्त्ततु सममतीस आपला अहवाल सादर करण्यासा य दोन 
महहन्याींची मुदतवाढ हदल्यानींतर कामाचे स्त्वरुप पाहून पुनश्च: हदनाींक ३१ 
डडसेंबर, २०१५ पयांत मुदतवाढ देण्यात आली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त सममतीने आपला अहवाल शासनास सादर केला आहे काय, 
असल्यास, सममतीने अहवालात केलेल्या मशफारशीींचे सवयसािारण स्त्वरुप काय 
आहे व तयानषुींगाने पढेु कोणता तनणयय णेण्यात आला, 
(४) असल्यास, या ववभाजनापेिा ववद्यापी  सिमीकरणावर भर देण्याची गरज 
आवश्यक असल्याचे कृषी तज्ञाींचे मत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, या ववद्यापी ाच्या ववभाजनाचा फेरववचार करण्याबाबत शासनाने 
कोणती काययवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) सदरचा अहवाल शासनास प्राप्त झाला असून तयावर यथोचीत काययवाही सुरु 
आहे. 
(४) होय. कृषी ववद्यापी ाींच् या ववभाजनाच्या अनषुींगाने नेमलेल्या सममतीने अशा 
स्त्वरुपाच्या मताची नोंद णेतलेली आहे. 
(५) व (६) ववद्यापी  ववभाजनाबाबतच्या अहवालावर शासनस्त्तरावर यथोचीत 
काययवाही सुरु आहे. 

----------------- 
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औद्योधगि प्रयोर्नासाठी शतेर्मीन सांपाहदत िरण्याच्या  
परिानीची अट िाढून टािण्याचा ननिवय 

(१९) *  १७१७२   डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.सांर्य दत्त, श्री.अशोि उफव  भाई र्गताप, 
श्री.मुझफ्फर हुसेन सय्यद : सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) कोणतयाही शेत जममनीचा वापर करण्याआिी ती जमीन एन ए (अकृवषक) 
करण्याची कायद्यात तरतूद आहे, मात्र आता उद्योगाींसा य शतेजमीन सींपादीत 
करण्याकररता परवानगीची अ् काढून ्ाकण्याच्या तनणययामुळे शेतीचे मोठ्या 
प्रमाणात नकुसान होण्याची मभती तनमायण झाली असल्याचे माहे नोर्व्हेंबर, २०१५ 
मध्ये वा तया दरम्यान तनदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने उपजाऊ सुवपक शेतजममनीींचा वापर उद्योगाींसा य न 
करण्याच्या श्ष्ीने काही िोरणातमक तनणयय णेतले आहेत काय, 
(३) असल्यास, तयाचा तपशील काय आहे, 
(४) सदर तपशील उपलब्ि नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२), (३) व (४) महाराषर कुळवहहवा् व शेतजमीन 
अधितनयमाच्या कलम ६३-एक-अ मध्ये खऱयाखऱुया औद्योधगक प्रयोजनासा य 
ववकास आयकु्त (उद्योग) याींच्या पवूय परवानगीने १० हे.पेिा अधिक शतेजमीन 
खरेदी करण्याबाबत तरतदू होती. राज्याचे औद्योधगक िोरण व मेक इन 
महाराषर या उपक्रमाचा ववचारकरता उद्योग सुगमता यावी या उद्देशाने सदर 
तरतूद सन २०१६ चा महाराषर अधितनयम क्र.१ अन्वये सुिाररत करण्यात आली 
आहे. तयानुसार खऱयाखऱुया औद्योधगक प्रयोजनासा य शेतजमीन खरेदी 
करण्यासा य पवूय परवानगीची अ् रद्द करण्यात आली आहे. 
     तथावप, महाराषर प्रादेमशक तनयोजन व नगररचना अधितनयम, १९६६ 
अन्वये प्रारुप ककीं वा अींततम प्रादेमशक योजना ककीं वा नगररचना पररयोजना लागू 
असलेल्या भागात ज्या ह काणी औद्योधगक वापर अनजेु्ञय नाही अशा ह काणी 
कलम ६६-एक-अ  खाली खऱयाखऱुया  औद्योधगक प्रयोजनासा य शेतजमीन खरेदी 
करणे अनुजे्ञय नाही. तसेच खऱयाखऱुया औद्योधगक प्रयोजनासा य शेतजमीन 
खरेदी केल्यावर अशा जमीनीचा वापर ५ वषायच्या आत करणे अतनवायय करण्यात 
आले असून तद्नींतर प्रचलीत वाषीक बाजारमुल्य दर तक्तयातील होणाऱया एकूण  
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ककीं मतीच्या २% इतकी रक्कम दरवषी आकारुन आणखी ५ वषायची मुदतवाढ 
देण्याची तरतदू करण्यात आली आहे. सदर कालाविीत औद्योधगक वापर न 
केल्यास मुळ शेतकऱयास जमीन खरेदी ककीं मतीस परत करण्याचीही तरतदु 
करण्यात आली आहे. यामुळे औद्योधगक प्रयोजनासा य खरोखर गरज 
असल्यामशवाय शते जममनीची खरेदी करण्यास पायबींद णालण्यात आला आहे. 

----------------- 
हहांगोली जर्ल््यात शासिीय-ननमशासिीय िायावलये सुरु िरण्याबाबत 

(२०) *  १७२१४   श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांर्य दत्त, श्री.अशोि उफव  भाई 
र्गताप :   सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) हहींगोली जजल्हयाच्या तनममयतीस १५ वषाांचा कालाविी होवून गेला तरीही 
मसींचन, पररवहन, मुद्ाींक इ. आवश्यक २० शासकीय व तनमशासकीय कायायलये 
नसल् याने येथील नागररकाींना दसु-या जजल्हयावर अवलींबून रहावे लागत असून 
येथे हजारो पदे ररक्त असल्याने नागररकाींची गैरसाय होत असल्याचे माहे 
जानेवारी, २०१६ मध्ये वा तयादरम्यान तनदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून येथील नागररकाींची 
होणारी गैरसोय दरू करण्याकररता आवश्यक असलेली शासकीय-तनमशासकीय 
कायायलये सुरु करून येथील ररक्त पदे भरण्याबाबत कोणती काययवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) व (२) परभणी जजल्हयाचे ववभाजन होवून    
हदनाींक ०१ मे, १९९९ रोजी हहींगोली जजल्हयाची तनममयती झाली. हहींगोली 
जजल्हयात अद्याप पावेतो काययकारी अमभयींता, लणु पा्बींिारे ववभाग राज्यस्त्तर, 
ववभाग तनयींत्रक, राज्य पररवहन महामींडळ, सहाय्यक जजल्हातनबींिक मुद्ाींक, 
सहाय्यक आयुक्त अन्न व औषि प्रशासन, जजल्हा मध्यवती सहकारी बाँक, 
र्व्यवस्त्थापक, दगु्िर्व्यवसाय ववकास अधिकारी, जजल्हा र्व्यवस्त्थापक म.रा.वखार 
महामींडळ, काययकारी अमभयींता, पुणाय पा्बींिारे प्रकल्प कायायलय व काययकारी 
अमभयींता, लणुपा्बींिारे ववभाग (स्त्थातनकस्त्तर) अशी एकूण ९ राज्य शासनाच्या 
तनयींत्रणाखालील शासकीय कायायलये अद्याप पावेतो स्त्थापन झालेली नाहीत. 
राज्य शासनाच्या तनयींत्रणाखालील सदर ९ शासकीय कायायलये सुरु करण्यास व 
तया अनुषींगाने आवश्यक असलेली पदे तनमायण करुन भरण्यास सवय सींबींधित 
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ववभागाींना कळववण्यात आले आहे. सद्यजस्त्थतीत सदरहू कायायलयाींचे कामकाज 
परभणी व हहींगोली जजल्हयातील अन्य कायायलयाींमाफय त करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यातील प्रत्येि घरात िीर् पोहोचविण्याबाबत 

(२१) *  १७३३२   श्रीमती हदप्ती चिधरी, श्री.सांर्य दत्त, श्री.अशोि उफव  भाई 
र्गताप, श्री.मुझफ्फर हुसेन सय्यद, श्री.आनांदराि पाटील :   सन्माननीय ऊर्ाव 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील प्रतयेक णरात पुढील तीन वषाांत वीज पोहोचली जाणार असून कें द् 
शासनाच्या मदतीने सुमारे रुपये ४५०० को्ी खचुयन ग्रामीण व शहरी भागातील 
वीज ववतरण प्रणाली सुिारली जाईल अशी णोषणा मा.ऊजाय मींत्री याींनी केली 
असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा तया दरम्यान तनदशयनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व तद्नुसार सदर णोषणेनुसार णराणरात वीज पोहोचववण्याबाबत 
शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे. 
      कें द् सरकारने (ग्रामीण भागाकरीता) हदनदयाळ उपाध्याय ग्रामज्योती 
योजना व शहरी व तनमशहरी भागाकरीता एकाजतमक ऊजाय ववकास योजना 
(आय.पी.डी.एस.) सुरु केली आहे. कें द्शासनाच्या देखरेख सममतीद्वारे हदनदयाळ 
उपाध्याय ग्रामज्योती या योजनेंतगयत रु.२१५२.६८ को्ी व एकाजतमक ऊजाय 
ववकास योजनेंतगयत रु.२४०५.०८ को्ीच्या राज्याच्या योजनेच्या प्रस्त्तावास हदनाींक 
६.८.२०१५ रोजी ततवत: मींजुरी हदली आहे. 
(२) हदनदयाळ उपाध्याय ग्रामज्योती योजनेमध्ये ग्रामीण भागातील ३,९४,१४१ 
दाररद्रेषेखालील लाभाथीसहहत १२,४८,४७४ णरगुती ग्राहकाींना नवीन वीज जोडणी 
देणे, ८३७ वाहहन्याचे वाहहनी ववलगीकरण करणे, वीज ववतरण प्रणाली 
सिमीकरण करणे, साींसद आदशय ग्रामयोजनेच्या ६९ गावाींमध्ये वीज ववतरण 
प्रणालीचे सिमीकरण करणे या कामाींचा समावेश आहे. महाराषर राज्यातील ३३ 
जजल्हयाींमध्ये २१५ नवीन उपकें दे्, १०० उपकें द्ाींची रोहहत्र िमतावाढ, १०,९२४ 
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ववतरण रोहहत्र,े १९,४१७ ककमी उच्चदाब वाहहनी, ६८१८.४ ककमी लणदुाब वाहहनी 
उभारण्याचे उहद्दष् तनजश्चत करण्यात आलेले आहे. 
        एकाजतमक ऊजाय ववकास योजनेमध्ये शहरी भागात ३,४९८ ककलोर्व्हॅ् 
िमतेचे सौर प्रकल्प उभारणे, ६,२१,४७३ नवीन मम्र बसववणे या कामाींचा 
समावेश आहे. राज्यातील २५४ शहरामध्ये वीज ववतरण प्रणाली सिमीकरण 
करण्यासा य १२८ नवीन उपकें द्, ८९ उपकें द्ाची रोहहत्र िमतावाढ, ५७०५ ववतरण 
रोहहत्र,े ४५३२.०२ ककमी उच्चदाब वाहहनी, ३२३९.९५ ककमी लणदुाब वाहहनी 
उभारण्याचे उहद्दष् तनजश्चत करण्यात आलेले आहे. 
        राज्यातील ववद्यतुीकरणासा य हदनदयाळ उपाध्याय ग्रामज्योती योजना 
व एकाजतमक ऊजाय ववकास योजना याींची तातडीने अींमलबजावणी करण्यासा य 
राज्यशासनाच्या राज्यस्त्तरीय स्त्थायी सममतीींच्या (SLSC) व ववतरण सुिारणा 
सममतीच्या (DRC) मशफारशी नींतर दोन्ही योजनाींचे प्रकल्प अहवाल कें द् 
शासनाकडून ततवत: मींजूर करून णेतले आहेत. तसेच महाराषर ववद्यतु तनयामक 
आयोगाची दोन्ही योजनेस ततवत: मींजुरी प्राप्त करण्यात आलेली आहे. तसेच 
प्रमा णत तनववदा दस्त्तऐवजास कें द् शासनाची मींजुरी व तनववदा प्रकक्रया सुरु 
करण्याबाबत कें द् शासनाचे आदेश लवकरच अपेक्षित आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

----------------- 
राष्ट्रीय िृषी वििास योर्नेंतगवत योर्नेसाठी अनदुान उपलब्ध िरून देिेबाबत 

(२२) *  १७३९५   श्री.धनांर्य मुांड,े श्री.सुननल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, श्री.विक्रम 
िाळे, श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.सनतश चव्हाि, अडॅ.ननरांर्न डािखरे :   
सन्माननीय पशुसांिधवन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ग्रामीण बेरोजगार यवुकाींना स्त्वयींरोजगार उपलब्ि करुन 
देण्यासा य ४० अधिक २ शळेयाींचे ग् ५० ्क्के अनदुानावर वा्प केले जातात, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राषरीय कृषी ववकास योजनेंतगयत राबववण्यात येणाऱया या 
योजनेसा य शासनाने ५० ्क्के अनदुानाची रक्कमच न हदल्याने ही योजना 
प्रलींबबत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ११ महहने होऊनही व सवय बाबीींची पतुयता करुनही लाभार्थयाांना या 
योजनेपासून वींधचत रहावे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय 
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(४) असल्यास, सदर योजनेला अनदुान देऊन बेरोजगाराींना शेळयाींचे ग् वा्प 
करणेबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) हे खरे आहे. 
(२), (३), (४) व (५) हे खरे नाही. 
      सन २०१५-१६ या वषायमध्ये रुपये ७.०० को्ी एवढा तनिी आयुक्त 
पशुसींवियन याींच्याकड े ववतरणासा य सुपदुय करण्यात आला आहे. सदर तनिीतून 
पात्र असलेल्या ४६२ लाभाथींना जेष तेनुसार अनदुान उपलब्ि करून देण्याची 
काययवाही आयकु्त पशुसींवियन याींचे स्त्तरावर सुरु आहे. 
 

----------------- 
माथेरान (जर्.रायगड) या पयवटन्थळी ई-ररक्षा, सीएनर्ी किां िा बॅटरीिर 

चालिाऱया ररक्षाांना परिानगी ममळिेबाबत 

(२३) *  १८०९५   प्रा.र्ोगेन्द्र ििाड े:   सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) महसूल ववभागाच्या अधिसूचनेन्वये केलेल्या तनयमावलीनसुार माथेरान 
(जज.रायगड) या पयय् नस्त्थळाचे तनसगयसौंदयय अबाधित राहण्यासा य कोणतयाही 
प्रकारचे वाहन वापरण्यास बींदी असून फक्त णोडा व हातररिा याींचा वापर 
वाहतुकीसा य केला जात आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या तनयमावलीमुळे स्त्थातनक वधृ्द नागररकाींना व ववद्यार्थयाांना 
अनेक अडचणीींना सामोरे जावे लागत असल्याने पयायवरण पूरक र्व्यवस्त्थेसा य 
तनयमावली बदल करुन ई-ररिा, सीएनजी ककीं वा बॅ् रीवर चालणाऱया ररिाींना 
परवानगी ममळावी अशी मागणी स्त्थातनकाींकडून होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या मागणीनुसार जजल्हाधिकारी, रायगड याींनी आपला प्रस्त्ताव 
शासनास सादर केला असून ववभागीय आयुक्ताींचा प्रस्त्ताव प्रलींबबत आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती काययवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथराि खडसे : (१) व (२) शासन तनणयय हद.८/९/१९५९ नुसार माथेरान 
या पयय् न स्त्थळासा य तनयमावली तयार करण्यात आलेली असून तयानुसार 
माथेरान येथे मो्ारगाडी, सायकल, तीनचाकी सायकल, इतयादी वापरण्यास 
तनबांि आहेत. तयामुळे णोडा व हातररिा हेच अींतगयत वाहतुकीसा य वापरण्यात 
येतात. अध्यि, श्रममक ररिा चालक मालक सेवा सींस्त्था, माथेरान याींनी 
हद.२/३/२०१५ रोजी जजल्हाधिकारी, रायगड याींचेकड े तनवेदन देऊन माथेरान येथे  
ई ररिा, सी.एन.जी. ररिा तथा बॅ् रीवर चालणारी ररिा चालववण्यास परवानगी 
ममळावी अशी ववनींती केलेली आहे. 
(३) व (४) सदर मागणीच्या अनुषींगाने जजल्हाधिकारी, रायगड याींनी शासनाकड े
प्रस्त्ताव सदर केलेला आहे. शासनाच्या हद.२५/१/२०१६ रोजीच्या पत्रान्वये 
ववभागीय आयुक्त, कोकण याींना जजल्हाधिकारी, रायगड याींनी सादर केलेल्या 
प्रस्त्तावाच्या अनुषींगाने मशफारस वजा अमभप्राय शासनास सादर करण्याबाबत 
कळववण्यात आलेले आहे. ववभागीय आयुक्ताींचा अहवाल प्राप्त झाल्यावर या 
कामी उधचत तनणयय णेण्याचे सींकजल्पत आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मनमाड-मालेगाांि-धुळे-नरडािा-इांदौर रेल्िे मागावसाठी  
मांर्ुर ननधी उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

(२४) *  १८३१२   डॉ.अपूिव हहरे, श्री.चांद्रिाांत रघिुांशी, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.रामहरी 
रुपनिर :   सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मनमाड-मालेगाींव-िुळे-नरडाणा-इींदौर या प्रस्त्ताववत रेल्वे मागायकररता 
आवश्यक असलेला राज्य शासनाच्या हहश्याचा रूपये ४१२ को्ी तनिी शासनाने 
मींजुर केलेला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िुळे-नामशक जजल्हयाच्या औद्योधगक ववकासासा य रोजगार 
तनममयतीला चालना देणारा आ ण आधथयक लाभाच्याश्ष्ीने रेल्वेला अतयींत 
ककफायतशीर  रणारा हा प्रकल्प सतवर र्व्हावा, या मागणीसा य गेली २० वषे 
आींदोलन करण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मनमाड-इींदौर रेल्वे मागायचे काम सुरु करावे, या मागणीसा य िुळे 
येथे हदनाींक २१ जानेवारी, २०१६ रोजी वा तयासुमारास लाि णक उपोषण 
करण्यात आले, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, खानदेशाच्या ववकासाचेश्ष्ीने अतयींत महतवपुणय असलेल्या उक्त 
प्रस्त्ताववत रेल्वे प्रकल्पासा य आवश्यक असणाऱया तनिीपैकी राज्य शासनाच्या 
हहश्याची मींजुर रक्कम कें द्ीय रेल्वे मींत्रालयास उपलब्ि करून देणेबाबत राज्य 
शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्याींत येत आहे, 
(५) असल्यास, याबाबत शासनाचे िोरण काय आहे व तयासा य राज्याच्या 
हहश्याचा मींजुर तनिी उपलब्ि करून देणे व रेल्वे मागायस मींजुरी ममळून प्रतयि 
काम सुरु होणेबाबत राज्य शासनाने कें द् शासनाकड े पा पुरावा करण्याबाबत 
कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे कोणती आहेत ? 
 
श्री. हदिािर रािते : (१) नाही. 
(२) होय. 
(३) नाही. 
(४) व (५) रेल्वे अथयसींकल्प २०१६-१७ मध्ये सदर प्रकल्पास मींजूरी देण्यात आली 
आहे. हा प्रकल्प रेल्वे मींत्रालयासोबत जे.र्व्ही.कीं पनीद्वारे अींमलात आणण्यास 
शासनाने सहमती दशयववली आहे. जे.र्व्ही.कीं पनीची नोंदणी प्रकक्रया प्रगती पथावर 
आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

माि (जर्.सातारा) तालुक्यात शेतिऱयाांना िीर् पुरिठा िरण्याबाबत 

(२५) *  १८७९९   श्री.आनांदराि पाटील, श्री.मुझफ्फर हुसेन सय्यद :   
सन्माननीय ऊर्ाव मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) माण (जज.सातारा) तालुक्यात शेतकऱयाींच्या वपकाींना पाणी उपलब्ि 
असतानाही केवळ ववजेअभावी पाणी न हदल्याने वपके करपून गेली असून वीज 
ववतरण कीं पनीकडून वीज परुव ा न ममळाल्याने शेतकऱयाींमध्ये असींतोष पसरला 
असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा तया दरम्यान तनदशयनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वीजववतरण कीं पनीकडून वीज पुरव ा करण्याबाबत शासनाने 
कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
      माण तालुक्यामध्ये माचय, २०१५ अखेर शतेीपींपाचे ६४७ ग्राहक पैसे भरुन 
प्रलींबबत होते. तयापकैी माहे एवप्रल, २०१५ ते फेब्रवुारी, २०१६ या कालाविीत ३९९ 
शेतीपींप वीज जोडण्या देण्यात आल्या आहेत व उवयररत कामे प्रगतीपथावर 
आहेत. 
(२) माण तालुक्यामध्ये माचय, २०१५ अखेर पैसे भरुन प्रलींबबत कृषी ग्राहक व वषय 
२०१५-१६ या वषायत पैसे भरुन प्रलींबबत असलेले कृषी ग्राहक या सवय ग्राहकाींना 
वीज पुरव ा करण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. 
(३)  प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
रार्ापूर (जर्.रत्नाधगरी) शहरातील रहहिाश्याांना  

र्ममनीचा मालिी हक्ि देण्याबाबत 

(२६) *  १८८०२   श्रीमती हु्नबान ू खमलफे, श्री.सांर्य दत्त :   सन्माननीय 
महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राजापूर (जज.रतनाधगरी) शहरात शींभर वषायपासून शासकीय गाव ाण जागेवर 
पक्की णरे बाींिनू राहत असलेल्या रहहवाश्याींना या जागेचा कायमस्त्वरुपी मालकी 
हक्क ममळावा यासा य लोकप्रतततनिीींनी शासनाकड ेमागणी केली असल्याचे माहे 
डडसेंबर, २०१५ मध्ये वा तया दरम्यान तनदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर मागणीवर शासनाने तनणयय णेऊन येथील रहहवाश्याींना 
णराखालील जममनीचा मालकी हक्क देण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) अशा स्त्वरुपाचे तनवेदन महसूल ववभागाकड ेप्राप्त 
झाल्याचे आढळून आले नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

----------------- 
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उद्गीर (जर्.लातूर) तालुक्यातील फळबागा शेतिऱयाांना  
नुिसान भरपाई देण्याबाबत 

(२७) *  १८९२४   श्री.विक्रम िाळे :   सन्माननीय पनुिवसन ि मदत िायव मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) उद्गीर (जज.लातूर) तालुक्यात पाण्याअभावी फळबागा होरपळल्यामुळे 
शासनाने फळबागा नकुसानीबाबत जाहहर केलेली मदत माहे जानेवारी, २०१६ 
अखेर ममळाली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नसुार उद्गीर तालुक्यात 
होरपळून गेलेल्या बागिारक शेतकऱयाींना मदत देणेबाबत शासनाने कोणती 
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२) व (३) उद्गीर (जज.लातूर) तालुक्यातील 
कोरडवाहू वपकाींच्या नकुसानीसा य बाधित शेतकऱयाींना मदत वा्प करण्यासा य 
रुपये २९.५९ को्ी इतका तनिी ववतरीत करण्यात आला असून तयापैकी रुपये 
२९.४१ को्ी इतका तनिी वा्प करण्यात आला आहे. उवयररत आपदग्रस्त्त 
शेतकऱयाींच्या बाँक खातयात अनदुान जमा करण्याची काययवाही करण्यात येत आहे. 
     बागायती व फळवपकाींच्या नुकसानीचे पींचनामे करण्याची काययवाही 
करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
मुांबई जर्ल्हाधधिारी िायावलयात िां त्राटी तत्िािर ननिडििू विषयि विभागात 
तसेच महाराष्ट्र लॉटरी विभागातील िमवचाऱयाांना सेिेत िायम िरण्याबाबत 

(२८) *  १८९३३   आकिव .अनांत गाडगीळ :   सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई जजल्हाधिकारी कायायलयात कीं त्रा्ी ततवावर तनवडणकू ववषयक ववभागात 
तसेच महाराषर लॉ्री ववभागात वषायनुवषे तनयममत काम करणाऱया १३ 
कमयचाऱयाींना सेवेत कायम करण्याचा महतवपूणय तनकाल महाराषर प्रशासककय 
न्यायाधिकरणाने (मॅ्) हदला असल्याचे माहे फेब्रवुारी, २०१६ मध्ये वा तया 
दरम्यान तनदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, मॅ्ने हदलेल्या तनकालानुसार सदर कमयचाऱयाींना शासन सेवेत 
सामावनू णेण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२) व (३) मुींबई जजल्हाधिकारी कायायलयात 
तनवडणकू शाखेत ग् “क” मिील १६ व ग् “ड” मिील १० अशा एकूण २६ 
कीं त्रा्ी तततवावर तनयुक्त हींगामी कमयचाऱयाींच्या सेवा तनयममत करण्यासींदभायत ३ 
महहन्याींत ववचार करणेबाबतचा आदेश मा.महाराषर प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने 
हदनाींक ८.१०.२०१५ रोजी हदलेला आहे. तयानषुींगाने वविी व न्याय ववभाग, 
सामान्य प्रशासन ववभाग व ववतत ववभाग याींच्याशी ववचारववतनमय करुन 
यासींदभायत उधचत तनणयय णेण्याची काययवाही शासनस्त्तरावर सुरु आहे. 
   महाराषर लॉ्री ववभागात तनयममत काम करणारे १८ करार पध्दतीवरील 
कमयचारी ज्याींची सेवा ताींबत्रक खींडासह ३ वषे झालेली आहे तयाींना ६ आ वड्यात 
तनयममत शासन सेवेत सामावून घ्यावे आ ण तयाींना वेतनववषयक लाभ हदनाींक 
१.०३.२०१६ पासून देण्यात यावे. मागील सेवेचे आधथयक लाभ अनुजे्ञय असणार 
नाहीत, इतर सवय बाबीींसा य तयाींच्या तनयुक्तीपासूनची सेवा ग्राहय िरण्यात यावी, 
असा तनणयय मा.महाराषर प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने हदनाींक २२.०१.२०१६ 
अन्वये ववतत ववभागास हदलेला आहे. या सींदभायत वविी व न्याय ववभागाने या 
तनणययाववरुध्द उच्च न्यायालयात अवपल दाखल करण्यास सहमती हदल्याने 
मा.उच्च न्यायालय, मुींबई येथे अवपल दाखल करण्याची काययवाही ववतत 
ववभागामाफय त सुरु आहे. 

----------------- 
शासिीय भूखांड िाटपासाठी नविन धोरि राबविण्याबाबत 

(२९) *  १८९६५   श्री.हेमांत टिले, श्री.किरि पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.सुननल तटिरे :   सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) राज्यात शासनाने शासकीय भूखींड वा्पाचे जुने िोरण रद्द करुन नवीन 
िोरणानुसार भुखींड वा्पाचे िोरण स्त्वीकारण्याचा तनणयय माहे फेब्रुवारी, २०१६ 
मध्ये वा तयादरम्यान णेतल्याचे तनदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नववन िोरणाचे स्त्वरुप काय आहे, 
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(३) तसेच सदर िोरणाची अींमलबजावणी करण्याबाबत शासनाने कोणती 
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२), (३) व (४) महाराषर जमीन महसूल सींहहता 
१९६६ व महाराषर जमीन महसूल (सरकारी जममनीची ववल्हेवा् करणे), तनयम 
१९७१ मध्ये ववववि प्रयोजनाथय शासकीय जमीन प्रदानाच्या तरतदुी आहेत. या 
तरतुदी अन्वये शासकीय जमीन सवलतीच्या दराने प्रदान करण्याबाबत वेळोवेळी 
शासन तनणयय तनगयममत करुन िोरण तनजश्चत करण्यात आले आहे. शासकीय 
जमीन सवलतीच्या दराने प्रदान करण्याबाबतचे प्रचमलत िोरण सुिाररत 
करण्याची बाब शासनाच्या ववचारािीन आहे. 

----------------- 
मौरे् मशरसाळे (ता.अमळनेर, जर्.र्ळगाि) येथील मेंढपाळ  

याांना नुिसान भरपाई देण्याबाबत 

(३०) *  १९१२२   श्रीमती ज्मता िाघ :   सन्माननीय पशुसांिधवन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे मशरसाळे (ता.अमळनेर, जज.जळगाव) येथील झाडी मशवारात सुमारे ७५ 
मेंढ्याींनी ज्वारीचे फु्वे खाल्याने ववषबािा होऊन जागीच मतृ झाल्या व गरीब 
मेंढपाळ याींचे सुमारे १० लाख रुपयाींचे नुकसान झाले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले, 
(३) असल्यास, तद्नसुार नकुसानग्रस्त्ताींना नकुसान भरपाई देणेबाबत शासनाने 
कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) हे खरे आहे. 
(२) हदनाींक ६.२.२०१६ रोजी मौजे मशरसाळे, ता.अमळनेर, जज.जळगाव येथे ६ 
मेंढपाळाींकडील ४८० शेळ्या मेंढ्यापकैी ७३ मेंढ्या व २ शेळ्या ज्वारीचे कोवळे 
फु्वे खाल्याने हायड्रोसायनीक ॲसीडच्या ववषबािेमुळे अचानक मतृ झाल्याचे 
आढळून आले आहे. तसेच बािीत शेळ्या मेंढ्यावर पशुवैद्यकीय पथकामाफय त 
तातकाळ उपचार केला. 
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(३) नुकसानग्रस्त्त मेंढपाळाींनी तहसीलदार, अमळनेर याींचेकड े हदनाींक ६.२.२०१६ 
रोजी मतृ मेंढ्या शेळ्याींची नकुसान भरपाई मागणी अजय सादर केलेले आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
माळीि (ता.आांबेगाि, जर्.पुिे) येथील गािाचे पुनिवसन िरण्याबाबत 

(३१) *  १९२१३   अॅड.र्यदेि गायििाड, श्री.अननल भोसले, श्री.खिार्ा बेग, 
श्री.आनांद ठािूर :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ११२३५ ला हदनाांि ११ डडसेंबर, २०१५ 
रोर्ी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभावत:    सन्माननीय पनुिवसन ि मदत िायव मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) माळीण (ता.आींबेगाव, जज.पुणे) येथील गावच्या दणुय् नेला सुमारे दीड वषायचा 
कालाविी होऊन सदर गावाचे पुनवयसन आ ण णोवषत केलेली मदत देण्यात आली 
नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नसुार पणु्यातील माळीण 
गावाचे पनुवयसन तसेच णोवषत केलेली मदत देणेबाबत शासनाने कोणती 
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
नामशि जर्ल््यामध्ये अनत उच्चदाब उपिें द्राांची ्थापना िरण्याबाबत 

(३२) *  १६४५९   श्री.र्यिांतराि र्ाधि :   सन्माननीय ऊर्ाव मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नामशक जजल्हयामध्ये ४ ह काणी मींजूर असलेल्या १३२/३३ के.र्व्ही. अतत 
उच्चदाब उपकें द्ाींची स्त्थापना करण्याचे प्रलींबबत असल्यामुळे सदर अतत उच्चदाब 
उपकें द् तनमायण करण्यासा य स्त्थातनक लोकप्रतततनिीींनी माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये 
वा तयादरम्यान शासनाकड ेव  महापारेषण कायायलयाकड ेमागणी केलेली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले, 
(३) असल्यास, तद्नुसार उक्त प्रलींबबत अतत उच्चदाब उपकें द्ाची स्त्थापना 
करण्यासा य शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) होय. 
(२) व (३) मागणी करण्यात आलेल्या अींदरसूल, पा्ोदा, वव ींचूर व नाींदगाव या 
चार १३२/३३ के.र्व्ही. उपकें द्ापकैी अींदरसूल व नाींदगाव उपकें द्ाची सध्या 
आवश्यकता नसल्याचे महाववतरण कीं पनीने महापारेषण कीं पनीस कळववले आहे. 
      वव ींचूर उपकें द्ाबाबतचा प्रस्त्ताव महाववतरण कीं पनीकडून अद्यावप अप्राप्त 
आहे. तथावप, भववषयात या उपकें द्ाच्या आवश्यकतेबाबत महाववतरण कीं पनीकडून 
महापारेषण कीं पनीस प्रस्त्ताव प्राप्त झाल्यास ताींबत्रक अ्यासाद्वारे सुसाध्यता 
(Feasibility)  तपासून महापारेषण कीं पनीकडून उधचत तनणयय णेण्यात येईल. 
   पा्ोदा उपकें द्ाऐवजी ३३ के.र्व्ही. वाहहन्याींची पनुरयचना करण्याबाबत 
महापारेषण कीं पनीकडून महाववतरण कीं पनीस कळववण्यात आले आहे. तसेच 
सदरहु उपकें द्ाच्या सुसाध्यतेबाबत महापारेषण कीं पनीमाफय त पडताळणी सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

----------------- 
परभिी शहर ि जर्ल््यात िीर् ग्राहिाांिडून चुिीच्या पध्दतीने  

िीर् देयिाची रक्िम िसूल होत असल्याबाबत 

(३३) *  १५०४७   श्री.अब्दलु्लाखान दरुाविी, श्री.धनांर्य मुांड,े श्री.सनतश 
चव्हाि : सन्माननीय ऊर्ाव मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) परभणी शहर व जजल्हयातील वीज ग्राहकाींकडून चकुीच्या पध्दतीने व वीज 
कायदा २००३ च्या तनकषाींना डावलून वीज देयकाची रक्कम वसुली होत 
असल्याचा आिेप परभणी-हहींगोली जजल्हा स्त्थातनक स्त्वराज्य सींस्त्थेचे 
लोकप्रतततनिी याींनी प्रिान सधचव, ऊजाय ववभाग, मुींबई याींच्याकड ेमाहे ऑक््ोबर 
२०१५ मध्ये वा तया दरम्यान लेखी तनवेदनार्व्दारे नोंदववला होता, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, वीज बील वसुली करणाऱया उपववभागीय अधिकारी, कतनष  
अमभयींता व इतर कमयचारी याींच्या मनमानी कारभारावर तनयींत्रण आणनु ग्राहक 
हहताचे सींरिण करण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे. 
(२) वीज अधितनयम, २००३ मिील प्रचलीत तनयमानुसार महाववतरणच्या परभणी 
मींडळ कायायलयातफे थकबाकीदार वीज ग्राहकाींकडून थकीत वीज बबलाची रक्कम 
वसूल करण्याकररता परभणी ववभागाींतगयत सींबींधित उपववभागीय अधिकारी याींना 
वेळोवेळी सूधचत करण्यात आले आहे. परभणी कायायलयातफे कायद्याचा अनादर 
व ग्राहक हहताचा अवमान होत नसून ग्राहक हहताचे सींरिण करुन वसुली 
करण्यास्त्तव महाववतरणतफे मध्यवती ग्राहक सेवा कें द् भाींडूप व पुणे येथे 
स्त्थापन करून तयामाफय त फ्युज ऑफ कॉल, बबलीींग तक्रारी, नवीन ववद्यतु 
कनेक्शन व इतर सेवा ऑनलाईन पुरववण्यात येत आहे. महाववतरणच्या परभणी 
कायायलयामध्ये ग्राहक तनवारण कि वीज ग्राहकाींच्या तक्रारी सोडववण्याकररता 
स्त्थापन करण्यात आला आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
मौरे् आहेरधचांचोली (ता.जर्.बीड) येथील श्रीराम मांहदर देि्थान  

र्ममनीिर अनतक्रमि िेल्याबाबत 

(३४) *  १७४५१   श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.सनतश चव्हाि, श्री.धनांर्य मुांड े:   
सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे आहेरधचींचोली, (ता.जज.बीड) येथे ग् नीं.१ व १६ मध्ये सुमारे ७ हेक््र 
देवस्त्थान मालकीची आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वहहतीदाराने बनाव् दस्त्तऐवज तयार करुन मागील अनेक 
वषायपासून या जममनीवर वहहती अींमल केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणाची चौकशी करुन दोषीींववरुध्द कारवाई करण्याची 
मागणी ववववि सामाजजक सींण्ना व इतराींनी माहे जानेवारी २०१६ मध्ये वा 
तयादरम्यान केली असून याबाबत आींदोलने होत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, मौजे आहेरधचींचोली प्रकरणात बनाव् दस्त्ताऐवज तयार करुन 
देवस्त्थान जममनीचा कब्जा केल्याप्रकरणी दोषीववरुध्द कारवाई करण्याबाबत 
शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) श्रीराम मींहदर, बीड या देवस्त्थानाच्या मालकी 
हक्काची जमीन मौजे आहेर धचींचोली, ता.जज.बीड येथे ग.नीं.१ मध्ये नसुन 
ग.नीं.१६ मध्ये ३ हे. ५७ आर एवढी आहे. 
(२), (३) व (४) श्रीराम मींहदराची जमीन खो्े दस्त्तऐवज तयार करून बळकावली 
अशा आशयाची तक्रार ववववि सींण्नाींनी केली आहे. सदर तक्रारीींच्या अनषुींगाने 
उपववभागीय अधिकारी, बीड याींचेमाफय त चौकशीची काययवाही सुरु आहे. चौकशी 
अहवाल प्राप्त झाल्यानींतर तनयमानुसार पुढील योग्य ती काययवाही करण्याचे 
योजजले आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
रार्ुरा (जर्.चांद्रपूर) शहरातील र्ममनीिर विनापरिानगीने घरे बाांधल्याबाबत 

(३५) * १७७१६   श्रीमती शोभाताई फडििीस :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राजुरा (जज.चींद्पूर) शहरातील सर्व्हे क्र.१४९/२ मिील वा्पात ममळालेल्या 
शेतजमीनीची यींत्रार्व्दारे मोजणी करण्यात येत असल्याचे हदनाींक १५ जानेवारी, 
२०१६ रोजी वा तयासुमारास तनदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर वा्पात ममळालेल्या जममनीवर अनकेाींनी स्त्लॅबची पक्के णरे 
नगरपररषदेच्या परवानगी मशवाय बाींिली गेली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले, 
(४) असल्यास, तद्नुसार शासनाने काय काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) मौजे राजूरा, जजल्हा चींद्परू येथील स.नीं. १४९/२ 
(िेत्र ६.५२ हे.आर.) हा स.नीं. १४९ या भूखींडाचा एक भाग असून सदर भूखींडाची 
मोजणी उप अिीिक भूमी अमभलेख, राजूरा याींच्यामाफय त सुरु आहे. 
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(२), (३), (४) व (५) स.नीं. १४९/२ मिील “गायरान” म्हणनू दशयववलेल्या ४.९० 
हे.आर. िेत्रार्व्यततररक्त १.६२ हे.आर. िेत्रावर ववनापरवाना पक्के बाींिकाम झालेले 
आहे. अवैि बाींिकामावर महाराषर प्रादेमशक तनयोजन व नगर रचना अधितनयम, 
१९६६ मिील कलम ५३ (१) अींतगयत नो्ीस बजावण्यात आली आहे. 

----------------- 
नाांदेड येथे विभागीय आयुक्त िायावलय ्थापन िरण्याबाबत 

(३६) *  १९१३५   श्री.अमरनाथ रार्ूरिर :   सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नाींदेड येथे ववभागीय आयुक्त कायायलय स्त्थापन करण्यासा य नाींदेड हे 
भौगोमलकश्षट्या जजल्हयाींच्या मध्यभागी येत असून शासनाच्या अकाययिमतेमुळे 
ववभागीय आयुक्त कायायलयाची णोषणा करण्यात येत नसल्याने नागररकाींमध्ये 
तीव्र सींताप र्व्यक्त केला जात आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नाींदेड ववभागीय आयुक्त कायायलयासा य दाींग् सममती नेमूनही 
केवळ राजकीय दबावापो्ी तया सममतीचा अहवाल सादर केला जात नसल्याचे 
तनदशयनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त ा प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व तद्नुसार नाींदेड ववभागीय आयकु्त कायायलय स्त्थापन 
करण्याच्याश्ष्ीने शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२) व (३) औरींगाबाद महसूल ववभागीय 
आयुक्तालयाचे ववभाजन करून नाींदेड येथे नवीन महसूल ववभाग सुरु 
करण्याबाबत हदनाींक २.१.२०१५ च्या शासन राजपत्रात प्रारूप अधिसूचना प्रमसध्द 
करण्यात आली होती. सदर प्रारूप अधिसूचनेवर हरकती व सूचना मागववण्यात 
आल्या होतया. तयानुषींगाने मोठ्या प्रमाणात हरकती व सूचना ववभागीय आयुक्त, 
औरींगाबाद याींच्या कायायलयाकड े प्राप्त झाल्या. सदर हरकती व सूचना याींची 
र्व्याप्ती ववचारात णेता ववभागीय आयुक्त कायायलय, औरींगाबादचे ववभाजन करून 
नर्व्याने तनमायण करावयाच्या ववभागीय आयुक्तालयात कोणतया जजल्हयाींचा 
समावेश करावा व नवीन ववभागीय आयुक्तालयाचे मुख्यालय कोणतया ह काणी 
असावे, या ववषयी सखोल अ्यास करून ततसींबींिी शासनास मशफारशी 
करण्यासा य ववभागीय आयुक्त, औरींगाबाद याींच्या अध्यितेखाली एक सदस्त्यीय 
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अ्यासग् स्त्थापन करण्यात आला होता. तयानुसार सदर अ्यासग्ाने आपला 
अहवाल शासनास सादर केला असून सदर अहवालावर उधचत तनणयय णेण्याची 
बाब शासनस्त्तरावर तपासण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

 

----------------- 
मौरे् देििी बु. (जर्.लातूर) येथील बेघर ि वि्थावपत  
महहला िुटुांब प्रमुखाांच्या घरासाठी र्ागा ममळिेबाबत 

(३७) *  १७३११   श्री.सुभाष झाांबड, श्री.हररमसांग राठोड, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.सांर्य 
दत्त, श्री.अशोि उफव  भाई र्गताप, श्री.मुझफ्फर हुसेन सय्यद :   सन्माननीय 
महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे देवणी बु.जमीन सवे नींबर २२६/२३८/१ मिील ०२ हेक््र जमीन 
गाव ाण ववस्त्तारासा य राखीव असलेली ७५ लोकाींची मागणीची अजायसह यादी 
श्रममक हक्क अमभयान, महाराषर सींलग्न नॅशनल दमलत मानवी हक्क अमभयान 
या सींण्नेने श्रीमती ए.एन.गा ाळ, तहसीलदार (लातूर) याींच्याकड े दाखल केली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बेणर व ववस्त्थावपत महहला कु्ुींब प्रमुखाींच्या नावे णरासा य जागा 
ममळणे सींदभायत समथयन या सींस्त्थेने मा.मुख्यमींत्री, मा.मींत्री (महसूल), मा.मींत्री 
(ग्रामववकास) तसेच सधचव (महसूल) याींच्याकड े हदनाींक १८ जुलै, २०१५ तसेच 
हदनाींक १४ सप् े्ंबर, २०१५ रोजी वा तया सुमारास लेखी तनवेदनाद्वारे मागणी 
केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले, 
(४) असल्यास, तद्नुसार गरीब गरज ू बेणर व ववस्त्थावपत महहला कु्ुींब 
प्रमुखाींच्या नावे णरासा य जागा ममळण्याबाबत शासनाने कोणती उपाययोजना वा 
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) होय. 
(२) समथयन या सींस्त्थेचे मा.मुख्यमींत्री याींना सादर केलेले हदनाींक १४.९.२०१५ चे 
तनवेदन प्राप्त झाले आहे. 
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(३) व (४) श्रमीक हक्क अमभयान महाराषर सींलग्न नॅशनल दमलत मानवी हक्क 
अमभयान, भारत या सींण्नेच्या तनवेदनासोबत सींलग्न असलेल्या ७५ बेणर व 
ववस्त्थावपत महहला कु्ूींब प्रमुखाींची तपासणी अन्य प्राप्त अजायसह तहमसलदार, 
देवणी, जज.लातूर याींनी स्त्थावपत केलेल्या ववशेष पथकामाफय त करण्यात येत 
असून पात्र लाभार्थयाांची यादी तयार करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
मालेगाि (जर्.नामशि) तालुक्यात तहसील िायावलयातील  

लाचखोर तलाठ्यािर िारिाई िरण्याबाबत 

(३८) *  १६५४३   श्री.र्यांत पाटील :   सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मालेगाव (जज.नामशक) तालुक्यात तहसील अींतगयत श्री.वसींत भीमराव चर्व्हाण 
या तलाठ्याने पीक कजायचा बोजा रद्द करण्यासा य लाच णेतल्या प्रकरणी अ्क 
करण्यात आली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले, तद्नुसार लाचखोर तलाठ्याववरुद्ध 
महसुल ववभागाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२) व (३) श्री.वसींत मभमराव चर्व्हाण, तला य 
अजींग, ता.मालेगाींव, जज.नामशक याींनी तक्रारदार श्री.पींढरीनाथ कडीवाल 
याींच्याकडून गाव नमुना नींबर ७/१२ उताऱयावरील कजायचा बोजा कमी करण्यासा य 
लाच स्त्वीकारल्याच्या आरोपावरून तयाींच्याववरुध्द लाचलुचपत प्रततबींि 
अधितनयम, १९८८ च्या कलम ७, १३(१) (ड) सह १३(२) अनुसार मालेगाींव कॅम्प 
पोलीस स्त््ेशन येथे गुन्हा दाखल करण्यात आला. सदर गुन्हयासा य तयाींना 
अ्क करण्यात येऊन १४ हदवसाींची न्यायालयीन को डी मींजूर करण्यात आली. 
तयामुळे श्री.चर्व्हाण याींना उपववभागीय अधिकारी, मालेगाींव, जज.नामशक याींनी 
हदनाींक १.३.२०१६ च्या आदेशान्वये तनलींबबत केले असून तयाींच्याववरुध्द 
मशस्त्तभींगववषयक काययवाही करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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खामगाांि विभागाांतगवत महवितरिच्या ३३ निीन िे.व्ही.उपिें द्रासाठी 
आिश्यि असलेल्या ताांबत्रि पदाांना मांर्ूरी ममळण्याबाबत 

(३९) *  १६५८२   श्री.पाांडुरांग फुां डिर :  सन्माननीय ऊर्ाव मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) महाववतरणच्या मींडळ कायायलयाींतगयत खामगाींव ववभागातींगयत नवीन       
३३ के.र्व्ही. उपकें द् मींजूर झालेले असून तयाींचे काम सुरु आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या उपकें द्ासा य उपयींत्र चालक/ सहाय्यक यींत्रचालक/ कतनष  
यींत्रचालक/ कतनष  तींत्रज्ञानाची पदे मींजूर नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरची पदे मींजूर करण्याबाबतचा प्रस्त्ताव अिीिक अमभयींता, 
सीं.व सु.मींडळ, बुलढाणा याींनी हदनाींक ३१ जानेवारी, २०१४ रोजी शासनाकड े
पा ववला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदरचा प्रस्त्ताव मींजूर करण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) असा प्रस्त्ताव अिीिक अमभयींता, बुलढाणा याींनी शासनाकड े
पा ववलेला नाही. कायायन्वीत उपकें द्ाच्या आस्त्थापनेवर उपकें द् कायायन्वीत 
झाल्याच्या हदनाींकापासून पद मींजुरीबाबतचे तनदेश िेत्रीय कायायलयाींना 
महाववतरण कीं पनीकडून देण्यात आलेले आहेत. खामगाींव ववभागाींतगयत ३३ 
केर्व्हीची ५ उपकें दे् मींजूर करण्यात आली आहेत. तयापकैी कळींबेश्वर या 
उपकें द्ाकररता १ उपयींत्र चालक, ३ कतनष  यींत्रचालक मींजूर करण्यात आले 
आहेत. उवयररत ४ उपकें द्ाींची कामे सुरू असून, ती कायायजन्वत होताच तेथील 
पदाींना मींजुरी देण्याबाबत महाववतरण कीं पनीकडून काययवाही करण्यात येईल. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

----------------- 
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राज्यातील एसटी चे होिारे अपघात टाळण्यासाठी उपाययोर्ना िरण्याबाबत 

(४०) *  १६७४६   श्री.माणििराि ठािरे, श्री.शरद रिवपसे, श्री.हररमसांग राठोड, 
डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.सांर्य दत्त, श्री.अशोि उफव  भाई र्गताप, श्री.मुझफ्फर हुसेन 
सय्यद :   सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात जुना् बसेस, ताींबत्रक बबणाड व अपुरे मुनषयबळ इ. कारणामुळे 
एस.्ी. बसेसच्या अपणातामध्ये गत पाच वषायमध्ये २ हजार ५५३ प्रवाश्याींचा 
बळी गेल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा तयादरम्यान तनदशयनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
तनदशयनास आले, 
(३) असल्यास, तद्नुसार रस्त्ते अपणात तनयींत्रणात आणण्यासोबतच 
महामींडळाच्या बस सेवेत अतयािुतनक बसेसचा समावेश करून प्रवासी व एस्ी 
कमयचाऱयाींच्या सुरक्षिततेच्या श्ष्ीने शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. हदिािर रािते : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     गत ५ वषायत ववववि कारणाींमुळे प्रवाशी, पादचारी, राज्य पररवहन कमयचारी 
व इतर असे एकूण २५८९ जण एस्ी अपणातात मतृ झालेले आहेत. 
     तथावप, जुना् बसेस व अपुरे मनुषयबळ इ.कारणाींमुळे प्रवाशाींचा मतृयू 
झालेला नसून रा.प.चालकाींच्या चुकीमुळे तसेच अन्य वाहन चालकाींच्या चकुीमुळे 
प्रामुख्याने अपणातात प्रवाशाींचा मतृयू झालेला आहे. 
(२) होय. 
      अपणातामध्ये जबाबदार असणाऱया रा.प.चालकाींवर खातयाींतगयत कारवाई 
करण्यात येते. तसेच जबाबदार चालकाींवर गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहेत. 
(३) रा.प.महामींडळाच्या सेवेत अतयाितुनक र्व्होल्वो, स्त्कॅतनया बसेस, आरामदायी 
आसनर्व्यवस्त्था असलेली (पशु बॅक) तनमआराम बसेस (हहरकणी) इ. दाखल 
करण्यात आलेल्या आहेत. तसेच, ५०० वातानुकूमलत आसनी व शयनयान बसेस 
“मशवशाही” बससेवे अींतगयत चालनात आणण्याची बाब राज्य पररवहन 
महामींडळाच्या काययवाहीखाली आहे. 
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     अपणात तनयींत्रणाकरीता खालील उपाय योजना राज्य पररवहन 
महामींडळाच्या स्त्तरावर करण्यात आल्या आहेत. 
     हदनाींक १५.४.२०१५ पासून रा.प.मध्यवती प्रमशिण सींस्त्था, भोसरी, पुणे येथे 
अपणात प्रवण चालकाींना ७ हदवसाचे तनवासी प्रमशिण देण्यात येते. 
     मे.वेस्त््नय इींडडया ऑ्ोमोबाईल्स असोमसएशन तफे हदनाींक १.२.२०१४ पासून 
एक हदवसाचे मसम्युले्र प्रमशिण देण्यात येते. 
     चालकाींसा य प्रतयेक ववभागामध्ये चालकाींच्या सकारातमक मानमसकतेकररता 
तज्ञ समुपदेशकाची तनयुक्ती करण्यात येऊन तयाचेद्वारे समुपदेशन केले जात 
आहे. 
     प्रजावपता ब्रम्हाकुमारी ववश्वववद्यालयाच्या प्रमशिणामाफय त प्रमशिण मशबबरे 
आगार पातळीवर आयोजजत करून चालकाींना तयाींचेकडून मागयदशयन करून प्रबोिन 
केले जाते. 
     तसेच हदनाींक १.१०.२०१५ पासून उतपाहदत होणाऱया प्रतयेक चासीसवर 
ॲन््ी बे्रक मसजस्त््म व जस्त्पड मलमम्ीींग डडर्व्हाईस बसववणे बींिनकारक आहे व 
तयाप्रमाणे नववन गाड्या महामींडळाच्या ताफ्यात येत आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्य शासनामाफव त देण्यात येिारे िृषी पुर्िार शेतिऱयाांना देण्याबाबत 

(४१) *  १६७९८   श्री.शरद रिवपसे, श्री.अशोि उफव  भाई र्गताप, श्री.सांर्य 
दत्त :   सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य शासनामाफय त शेतकऱयाींना देण्यात येणारा कृषी पुरस्त्कार गेल्या 
वषयभरापासून शेतकऱयाींना देण्यात आलेला नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तयाची कारणे काय आहेत, 
(३) सदर कृषी पुरस्त्कार देण्यासींदभायतील सद्य:जस्त्थती काय आहे व हे पुरस्त्कार 
केर्व्हा देण्यात येणार आहेत ? 
 
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) होय. 
(२) कृषी पुरस्त्कार सन २०१४ बाबत प्राप्त झालेल्या प्रस्त्तावाींमिनू तनकषाप्रमाणे 
पात्र प्रस्त्तावाींची छाननी करण्यात आलेली आहे. प्रस्त्ताव शासनाच्या ववचारािीन आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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रेल्िे प्रिासात प्रिाशाांचे होिारे अपघात रोखण्यासाठी उपाययोर्ना िरण्याबाबत 

(४२) *  १६८१५ श्री.अशोि उफव  भाई र्गताप, श्री.सांर्य दत्त, श्री.मुझफ्फर हुसेन 
सय्यद : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) उपनगरीय लोकल मागायवरुन सन २००२ पासून ते माहे जानेवारी, २०१६ 
पयांत ५० हजार प्रवाशाींचा अपणाती मतृयू झाल्याची माहहती माहे जानेवारी, २०१६ 
मध्ये वा तयादरम्यान तनदशयनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रेल्वे प्रवासात प्रवाशाींचे होणारे मतृय ू रोखण्यासा य व रेल्वे 
प्रशासनाकडून आवश्यक ती प्रवाशाींच्या सुरितेबाबत दिता कें द् शासनाकडून 
णेण्याबाबत शासनस्त्तरावरुन कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

 
(उत्तर आले नाही.) 

--------------- 
राज्यात िीर् मनोरा उभारण्यासाठी अधधग्रहि िरण्यात आलेल्या 

र्ममनीचा मोबदला शेतिऱयाांना देण्याबाबत 
(४३) *  १७४०४   श्री.धनांर्य मुांड,े श्री.सुननल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, श्री.खिार्ा 
बेग, श्री.प्रिाश गर्मभये, श्री.अमरमसांह पांडडत :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ७४४८ ला 
हदनाांि १६ र्ुलै, २०१५ रोर्ी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभावत:    सन्माननीय ऊर्ाव 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात चींद्पूर ते औरींगाबाद व भोपाळ ते िळेुपयांत १२००, ७६५ व ४०० 
केर्व्हीच्या ववद्यतु लाईन्स ्ाकण्याचे काम सुरु आहे, हे खरे आहे काय 
(२) असल्यास, सदर लाइन्स राज्यातील १४ जजल्हयातनु जात असल्यामुळे २ 
लाख शतेकरी प्रभाववत होणार आहेत, हे ही खरे आहे काय 
(३) असल्यास, ववद्यतु ्ॉवसयच्या लाईन्समुळे प्रभाववत होणाऱया शेतकऱयाींना 
शासनाच्यावतीने अतयल्प मोबदला हदला जात आहे, हे ही खरे आहे काय 
(४) असल्यास, याबाबत नववन शासन तनणययानुसार शेतकऱयाींना वाढीव मोबदला 
देण्याचे  रववण्यात आल्यानींतरही अनेक जजल्हाधिकाऱयाींकडून शेतकऱयाींचे 
याबाबतचे मागणी अजय स्त्वीकारले जात नाहीत, हे ही खरे आहे काय 
(५) असल्यास, ववद्यतु ्ॉवसयच्या लाईनमुळे नुकसानग्रस्त्त शेतकऱयाींना वाढीव 
मोबदला देणेबाबत शासनाची शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१)  चींद्पूर ते औरींगाबाद व भोपाळ ते िुळे या 
दरम्यान महापारेषण कीं पनीकडून कोणतयाही वाहहनीचे काम सुरु नाही. मात्र 
यापकैी काही  ह काणी खाजगी कीं पन्याकडून ववद्यतु लाईन ्ाकण्याचे काम सुरु आहे. 
(२)  हे खरे नाही. 
(३)  हे खरे नाही, 
     बािीत शतेकऱयाींना /जममनिारकाींना मनोऱयाने र्व्याप्त जममनीचा मोबदला 
शासन तनणयय ऊजाय ववभाग हद. ०१.११.२०१० अनुसार देण्यात येतो. तसेच 
वपकाींच्या / फळझाडाींच्या नकुसानीची भरपाई शासनाच्या  सींबींधित ववभागाकडून 
मूल्याींकन करुन  णेऊन देण्यात येते. 
(४) हे खरे नाही. 
     बाधित शतेकऱयाींना  वाढीव मोबदला देण्याबाबतचा शासन  तनणयय अद्याप 
तनगयममत झालेला नाही. 
(५) कें द् शासनाच्या मागयदशयक ततवानुसार मनोऱयाने र्व्याप्त जममनीच्या 
मोबदल्यात वाढ करणेबाबत तसेच वाहहनीच्या पट्टयाखालील जममनीचा मोबदला 
देण्याबाबतचा प्रस्त्ताव शासनाच्या ववचारािीन आहे.  
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

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

राज्यातील आत्महत्याग्र्त शेतिऱयाांच्या पाल्याांना पररिहन खात्याच्या 
नोिरभरतीत प्राधान्य देिेबाबत 

(४४) *  १८३१३   डॉ.अपिूव हहरे :  हदनाांि १५ डडसेंबर, २०१५ रोर्ी सभागहृाच्या 
पटलािर ठेिण्यात आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि ४ मधील 
प्रश्न क्रमाांि ८३८३ ला हदलेल्या उत्तराच्या सांदभावत:    सन्माननीय पररिहन 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील आतमहतयाग्रस्त्त शतेकऱयाींच्या पाल्याींना पररवहन खातयातील 
नोकर भरतीत प्रािान्य देण्यासींबींिीच्या ववचाराधिन असलेल्या प्रस्त्तावावर 
शासनाचा ववचार पुणय झाला आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात सन २०१५ मध्ये एकूण ३२२८ आतमहतयाग्रस्त्त 
शेतकऱयाींचे पाल्याींना पररवहन खातयातील सेवेत सामावनू णेण्याचेश्ष्ीने तनणयय 
णेण्यात आला, हे खरे आहे काय, 
 



45 

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे, चौकशीत काय 
आढळून आले व तद्नुसार शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. हदिािर रािते : (१), (२), (३) व (४) राज्यातील आतमहतयाग्रस्त्त 
शेतकऱयाींच्या पाल्याींना नोकरभरतीत प्रािान्य देता येईल ककीं वा कसे, याबाबतचा 
प्रस्त्ताव शासनाच्या ववचारािीन असून तयावर अद्याप अींततम तनणयय झालेला 
नाही. 
 

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

मसल्लोड (जर्.औरांगाबाद) तालुक्यातील निुसानग्र्त  
फळबाग शतेिऱयाांना मदत िरण्याबाबत 

 (४५) *  १८९३२   श्री.विक्रम िाळे, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरि पािसिर, 
श्री.नरेंद्र पाटील :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ११८५४ ला हदनाांि १८ डडसेंबर, २०१५ 
रोर्ी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभावत: सन्माननीय फलोत् पादन मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मसल्लोड (जज.औरींगाबाद) तालुक्यात गत वषी दषुकाळी पररजस्त्थतीत फळबागा 
वाचववण्यासा य शासनाने शेतकऱयाींना फळबाग पनुरुज्जीवन योजनेतनू मदत 
णोवषत केली तथावप आ  महहन्याचा कालाविी उल्ून मदत देण्यात आली 
नाही, मात्र कृषी ववभागाने जजल्हाधिकाऱयाींना मदत वा्प केल्याची माहहती हदली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नुसार मसल्लोड तालुक्यातील 
शेतकऱयाींना फळबाग पनुरुज्जीवन योजनेतनू णोवषत केलेली मदत देणेबाबत 
शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथराि खडसे : (१) हे खरे नाही. 
    मसल्लोड (जज.औरींगाबाद) तालुक्यासा य दषुकाळी पररजस्त्थतीत फळबागा 
वाचववण्यासा य फळबाग पनुरुज्जीवन योजनेंतगयत मींजूर काययक्रमानसुार सन 
२०१४-१५ करीता शेतकऱयाींना रुपये ३४.४० लाख अनुदान ववतरीत करण्यात 
आलेले आहे. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

----------------- 
राज्यात हेल्मेट घालण्याची सक्ती िरण्यात आल्याबाबत 

(४६) *  १९०७६   आकिव .अनांत गाडगीळ, श्री.र्नादवन चाांदरूिर :   सन्माननीय 
पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई, नागपूर, औरींगाबाद पा ोपा  पुण्यातही अचानक कोणतीही पूवयसूचना 
न देता हेल्मे्सक्ती केली असल्यामुळे पुणे येथील जनतेत तीव्र सींताप पसरला 
असल्याचे माहे फेब्रुवारी, २०१६ मध्ये वा तयादरम्यान तनदशयनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले, 
(३) असल्यास, नागरीकाींना हेल्मे्सक्ती अतनवायय करण्यासा य पूवय सूचना देणे 
बींिनकारक असताना कोणतीही हेल्मे्सक्तीची पूवयसूचना न देणाऱया सींबींधित 
अधिकाऱयावर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. हदिािर रािते : (१), (२) व (३) मो्ार वाहन अधितनयम, १९८८ च्या कलम 
१२९ नुसार फे्ािारण करणाऱया शीखिमीय र्व्यक्तीमशवाय इतर र्व्यक्तीींना 
सावयजतनक ह काणी दचुाकी वाहन चालववताींना ते चालववणाऱया र्व्यक्तीने व 
तयाच्या पा यमागे बसलेल्या र्व्यक्तीस सींरिक मशरोवेष्न (हेल्मे्) पररिान करणे 
बींिनकारक आहे. 
       मा.उच्च न्यायालय तसेच मा.सवोच्च न्यायालय याींचेकडून प्राप्त 
आदेशानुसार महाराषर शासनाने हदनाींक १७.१.२००५ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे 
मो्ार वाहन कायदा, १९८८ च्या कलम १२९ मिील तरतदुीींची महाराषर 
राज्याच्या सींपूणय िेत्रात का्ेकोर अींमलबजावणी करण्याचे आदेश जारी केले 
आहेत. 
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      सबब, जानेवारी, २००५ पासून सींपूणय महाराषर राज्याच्या मो्ार सायकल 
चालववणाऱया ककीं वा ततच्यावरुन प्रवास करणाऱया प्रतयेक र्व्यक्तीने सावयजतनक 
ह काणी असताींना सींरिक मशरोवेष्न (हेल्मे्) वापरणे बींिनकारक आहे. 
      तयानुसार पुन्हा पररवहन आयुक्त कायायलयाच्या हदनाींक ६.२.२०१६ 
रोजीच्या पत्राद्वारे सवय पररवहन कायायलयाना तसेच प्रमसध्दीपत्रकाद्वारे जनतेच्या 
माहहतीसा य सींरिक मशरोवेष्न (हेल्मे्) वापरणे बींिनकारक असल्याबाबत 
सूधचत करण्यात आले. 
       मा.उच्च न्यायालय तसेच मा.सवोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन 
होण्याच्या अनुषींगाने सींरिक मशरोवष्न (हेल्मे्) वापरणे कायद्याने बींिनकारक 
आहे. या सींदभायत मा.पररवहन मींत्री याींनी सींबींधिताींची बै क णेऊन याबाबतची 
आवश्यकता स्त्पष् केली असता पुणेकर नागरीकाींनी हेल्मे् वापराची मानमसकता 
जस्त्वकारली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
र्ळगाि जर्ल््यात अिैधररत्या िाळू उपसा िरिाऱयाांिर िारिाई िरण्याबाबत 

(४७) *  १९१३१   श्रीमती ज्मता िाघ :   सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) जळगाव जजल्हयातील ४३ वाळू ग्ाींची मललाव प्रकक्रया पार पडत असताींना 
िरणगाव अमळनेर आहद तालुक्यातील १८ वाळू ग्ाींना मात्र २/३ वेळा तनववदा 
देऊनही प्रततसाद ममळाला नसून वाळू उपसा सुरूच असल्याने सींबींधित 
कमयचाऱयावर जजल्हाधिकाऱयाींनी तनलींबनाची कारवाई केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले, 
(३) असल्यास, तद्नुसार ववनापरवानगी वाळू उपसा करणाऱयाींवर व सवय सींबींिीत 
अधिकारी/कमयचारी याींच्यावर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२), व (३) जळगाींव जजल्हयात सन २०१५-१६ 
करीता एकूण ४४ वाळूग् तनजश्चत करण्यात आले असून, मललावाच्या ४ 
फेऱयाींमध्ये एकूण १८ वाळूग् गेले असून, ३ वाळूग्ाींसा य तनववदा प्राप्त झाल्या 
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असून, तनववदा उणडून याकामी अींततम तनणयय णेण्याची प्रकक्रया सुरू आहे. 
     जजल्हाधिकारी जळगाींव याींनी मींडळ अधिकारी मारवाड ता. अींमळनेर याींनी 
कतयर्व्यात कसूर केल्याच्या कारणास्त्तव तनलींबबत केले होते. तयानींतर तयाींना 
पुनस्त्थायवपत करण्यात आले आहे. 
   जळगाींव जजल्हयात गौण खतनजाच्या अवैि उतखनन/वाहतकूीस आळा 
णालण्यासा य जजल्हा स्त्तरावर तसेच तालुका स्त्तरावर पथके ग यत केली आहेत. 
सदर पथकाींनी सन २०१५-१६ मध्ये केलेल्या कारवाईत एकूण २८५७ प्रकरणात   
रू. ३,६०,५७,२७९/- एवढी दींडाची रक्कम वसूल केली आहे. तसेच ६९ र्व्यक्तीींवर 
गुन्हे दाखल केले आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

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

येिला ि ननफाड (जर्.नामशि) तालुक्यातील िृवष िीर्  
पांपासाठी िीर् र्ोडिी देण्याबाबत 

(४८) *  १६४६१   श्री.र्यिांतराि र्ाधि :   सन्माननीय ऊर्ाव मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नामशक जजल्हयातील येवला व तनफाड तालुक्यातील ४००० शेतकऱयाींनी कृवष 
वीज पींपासा य वीज जोडण्या ममळण्याकररता सन २०१० पासून अनामत रक्कम 
भरूनही अद्यापपययत शेतकऱयाींच्या कृवष वीज पींपाींना महाववतरणकडून ववद्यतु 
पुरव ा करण्यात आलेला नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यामध्ये ७०० मेगावॅ्  अततररक्त वीज असताींनाही नवीन वीज 
जोडणीसा य रीतसर को्ेशन भरून अजय केलेल्या राज्यातील ४ लाख शतेकऱयाींचे 
वीज जोडणी प्रलींबबत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त वीज जोडणी प्रलींबबत राहण्याची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले, 
(५) असल्यास, तद्नुसार कृवष वीज पींपासा य वीज जोडणी देण्याबाबत शासनाने 
कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ? 
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श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) होय, हे अींशत: खरे आहे. 
     हदनाींक २९.२.२०१६ अखेर येवला तालुक्यात पैसे भरुन प्रलींबबत असलेल्या 
कृषीपींप ग्राहकाींची सींख्या ३,७४६ इतकी असून फेब्रुवारी, २०१६ अखेर ३१३ 
कृषीपींपाचे ऊजीकरण करण्यात आले आहे. सन २०१०-११ मध्ये पैसे भरुन 
प्रलींबबत असलेल्या कृषीपींप ग्राहकाींची सींख्या ३,०५२ इतकी आहे. तसेच, तनफाड 
तालुक्यात फेब्रुवारी, २०१६ अखेर पैसे भरुन प्रलींबबत असलेल्या कृषीपींप ग्राहकाींची 
सींख्या ७२६ इतकी असून फेब्रवुारी, २०१६ अखेर ५५३ कृषीपींपाचे ऊजीकरण 
करण्यात आले आहे. सन २०१०-११ मध्ये पसेै भरुन प्रलींबबत असलेल्या कृषीपींप 
ग्राहकाींची सींख्या १४६ इतकी आहे. येवला व तनफाड तालुक्यातील प्रलींबबत 
कृषीपींपाना वीज जोडणी देण्याचे काम पायाभूत आराखडा-२ या योजनेअींतगयत सुरु 
असून सदरचे काम मे.ई.एम.सी.जे.र्व्ही. श्रीतनवास इलेक्रीकल्स याींना देण्यात 
आले आहे. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
     राज्यात जानेवारी, २०१६ अखेर २,०४,०५६ इतके कृषीपींप पैसे भरुन 
प्रलींबबत आहेत. 
(३) राज्यात माचय, २०१५ अखरे एकूण १,७३,८५२ कृषी ग्राहक पैसे भरुन प्रलींबबत 
होते. वषय २०१५-१६ मध्ये जानेवारी, २०१६ पयांत ९९,५८६ कृषी ग्राहक वीज 
जोडण्या देण्यात आलेल्या आहेत. प्रादेमशक असमतोल दरू करण्यासा य शासनाने 
ववदभय व मरा वाड्यासा य ववशेष पॅकेजअींतगयत रु.८१९ को्ी मींजूर केले असून 
कामे प्रगती पथावर आहे. चींद्पूर, गडधचरोली,  ाणे, पालणर, रायगड व रतनाधगरी 
जजल्हयाींमध्ये अनुशेष योजनेतींगयत वषय २०१५-१६ सा य रु.२२० को्ी मींजूर केले 
असून कामे प्रगतीपथावर आहे. तसेच पायाभूत आराखडा-२ व जजल्हातनयोजन 
योजनेअींतगयत कृषी वीज जोडणीचे कामे प्रगतीपथावर आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) कृषीपींपाची कामे जलदगतीने करण्याकररता :- 
 

१) सवय तनववदाींचे अधिकार स्त्थातनक स्त्तरावर देण्यात आले आहे.  
२) मींडलतनहाय ऐवजी उपववभाग/शाखातनहाय तनववदाींची परवानगी स्त्थातनक 

स्त्तरावर देण्यात आली आहे. 
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३) जास्त्तीत जास्त्त कीं त्रा्दाराींनी भाग घ्यावा व स्त्पिाय वाढावी यासा य 
तनववदामिील शती व अ्ी पररजस्त्थतीनसुार मशथील करण्याचे अधिकार 
स्त्थातनक स्त्तरावर देण्यात आले आहे. 

४) तनववदा मिील दर जास्त्त असल्यास सममती माफय त वा्ाणा्ी करण्याचे 
अधिकार स्त्थातनक स्त्तरावर देण्यात आले आहेत. 

५) कृषीपींप ऊजीकरणाची कामे जलदगतीने होण्यासा य मुख्य कायायलय, 
प्रकाशगड, वाींदे्, मुींबई व तसेच पररमींडळ कायायलयाींमध्ये कृषीपींप 
तनयींत्रण किाची स्त्थापना करण्यात आलेली आहे. या तनयींत्रण किाद्वारे 
रोजच्या रोज मींडळतनहाय कृषीपींप ऊजीकरणाचा आढावा णेण्यात येतो. 
अशाप्रकारे कृषीपींपाींची कामे करण्यासा य सवय आवश्यक उपाययोजना 
करण्यात आलेल्या आहेत. 

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

िौसडी (ता.जर्ांतूर, जर्.परभिी) येथील इनामी र्ममनी प्रिरिी 
तहमसलदाराने िेलेल्या गैरप्रिाराबाबत 

(४९) *  १६६७८   श्री.अब्दलु्लाखान दरुाविी, श्री.धनांर्य मुांड,े श्री.सनतश 
चव्हाि :   सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) कौसडी (ता.जजींतूर, जज.परभणी) येथील सेवा इनाम जममन ग् क्र. ५६५ 
मिील जममनीबाबत मा.उच्च न्यायालय व मा.महसूल राज्यमींत्री याींनी आदेश 
देऊनही तहमसलदार वळवी याींनी गैरप्रकार केल्याबाबत स्त्थातनक लोकप्रतततनिी 
याींनी प्रिान सधचव (अल्पसींख्याक) व प्रिान सधचव (महसूल) याींच्याकड े माहे 
फेब्रवुारी, २०१६ मध्ये वा तयादरम्यान पुरार्व्यासह तक्रार नोंदववली आहे, हे खरे 
आहे काय, 

(२) असल्यास, इनामी जममनी प्रकरणी तहसीलदार याींनी हदलेला तनणयय व 
केलेली काययवाही याींची वररष  स्त् तरावरून चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, तहसीलदाराचे तनलींबन व िाममयक स्त्थळ इदगाह याींचे सींरिण 
याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथराि खडसे : (१) अशा स्त्वरुपाची तक्रार लोकप्रतततनिी कडून फेब्रवुारी, 
२०१६ महहन्यात प्राप्त झाली आहे. 
(२) सदर तक्रारीच्या अनषुींगाने जजल्हाधिकारी, परभणी याींच्याकडून 
वस्त्तजुस्त्थतीदशयक अहवाल मागववण्यात आला होता. 
(३) जजल्हाधिकारी परभणी याींनी हद.२३.०३.२०१६ रोजीच्या पत्रान्वये सादर केलेला 
अहवाल शासनास हद.२८.०३.२०१६ रोजी प्राप्त झाला आहे. सदर अहवालाची 
छानणी सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

 

----------------- 
गेिराई (जर्.बीड) तालुक्यातील उपअधधक्षि, भुमम अमभलेख, िायावलय येथील 
भुमापिाच्या गैरितवििुीमुळे शेतिऱयाने आत्महत्येचा इशारा हदल्याबाबत 

(५०) *  १७५२५   श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.सनतश चव्हाि, श्री.धनांर्य मुांड े:   
सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) गेवराई (जज.बीड) तालुक्यातील उपअधििक, भुमम अमभलेख कायायलय येथील 
भुमापकाच्या जाचामुळे श्री.मभमा कुीं डमलक देवकते, रा.ववठ्ठलनगर या शतेकऱयाने 
हदनाींक १३ जानेवारी, २०१६ रोजी वा तया सुमारास आतमहतया करणार 
असल्याचा लेखी अजय या कायायलयात दाखल केला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले, 
(३) असल्यास, सदर शेतकऱयाींस त्रास देणाऱया भुमापकाववरुध्द कारवाई 
करण्याबाबत तसेच सींबींधित शतेकऱयाींला न्याय देण्यासा य शासनाने कोणती 
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२) व (३) श्री.मभमा कुीं डमलक देवकते याींचा अशा 
आशयाचा हदनाींक १४.१.२०१६ चा तक्रार अजय उप अिीिक, भूमम अमभलेख, 
गेवराई, जज. बीड हया कायायलयास प्राप्त झाला आहे. तद्नुषींगाने केलेल्या 
चौकशीत पढुील बाबी स्त्पष् झाल्या आहेत. 
     राषरीय महामागय क्र. २११ सा य मौजे देवकी ता.गेवराई येथील ग् क्र.१२६ 
मिील भूसींपादन करावयाच्या जममनीबाबतचा सींयकु्त मोजणी अहवाल 
उपजजल्हाधिकारी भूसींपादन जायकवाडी प्रकल्प, बीड याींच्याकड ेपा ववण्यात आला 
होता. सदर अहवालात श्री मभमा देवकते याींच्या नावे ७ आर एवढे िेत्र 
दशयववण्यात आले होते. तद्नींतर याबाबत उपजजल्हाधिकारी, भूसींपादन जायकवाडी 
प्रकल्प, बीड याींच्याकड ेश्री मभमा कुीं डमलक देवकते याींचे दोन भावाींचे तक्रार अजय 
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प्राप्त झाल्यामुळे, सदर तक्रारीच्या अनुषींगाने काययवाही करण्याच्या सूचना 
उपजजल्हाधिकारी भूसींपादन जायकवाडी प्रकल्प बीड याींनी उप अिीिक भूमम 
अमभलेख गेवराई याींना हदल्या होतया. तद्नषुींगाने प्रतयि जागेवर जाऊन उप 
अिीिक, भूमम अमभलेख कायायलय, गेवराई येथील तनमतानदाराने केलेल्या 
चौकशीनुसार श्री मभमा कुीं डमलक देवकते याींच्या नावे दशयववण्यात आलेल्या ७ आर 
या िेत्राऐवजी ३.५० आर िेत्र अशी दरुुस्त्ती करण्याींत आली व तयाींचे बींि ू      
श्री. रोहहदास देवकते आ ण श्री.रींगनाथ देवकते याींचे नाींवे प्रतयेकी १.७५ आर 
इतके िेत्र असल्याचा अहवाल हदनाींक २७.८.२०१५ च्या पत्रान्वये 
उपजजल्हाधिकारी  भूसींपादन जायकवाडी प्रकल्प,बीड याींना पा ववण्याींत आला 
होता. यानींतर श्री. मभमा देवकते याींच्या उक्त तक्रारीच्या अनुषींगाने उप अिीिक 
भूमम अमभलेख, गेवराई त याींनी हदनाींक ३.३.२०१६ रोजी प्रतयि जागा मोक्यावर 
जाऊन सींपादनािीन जममनीच्या नकाशाच्या आिारे वस्त्तुजस्त्थतीची खात्री केली. 
सदर मोजणीत उक्त हदनाींक २७.८.२०१५ च्या सींयुक्त मोजणी अहवालार्व्दारे 
दशयववण्यात आलेले िेत्र बरोबर असल्याचे तनषपन्न झाले असून तयास श्री. मभमा 
देवकते याींनी सींमती दशयववली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
अमरािती विभागीय िृषी सहसांचालि िायावलयाांतगवत िृषी सेििाची 
भरती बबांद ूनामािली मांर्ूर नसताांना भरती िरण्यात आल्याबाबत 

(५१) *  १७७४१   श्रीमती शोभाताई फडििीस :   सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अमरावती ववभागीय कृषी सहसींचालक कायायलयाींतगयत सन २०१३ मध्ये १७० 
कृषी सेवकाची भरती बबींद ू नामावली मींजूर नसताींना भरती करण्यात आल्याचे 
हदनाींक २५ नोर्व्हेंबर, २०१५ रोजी वा तयासुमारास तनदशयनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व तद्नुसार शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथराि खडसे : (१) होय. 
(२) व (३) प्रस्त्ततु प्रकरणी कृषी आयुक्तालय स्त्तरावरुन चौकशी सुरु करण्यात 
आली आहे. 

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

देगलूर (जर्.नाांदेड) तालुक्यात अिधै मसांधी विक्री होत असल्याबाबत 

(५२) *  १९१३९   श्री.अमरनाथ रार्ूरिर :   सन्माननीय राज् य उत् पादन शुल् ि 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) देगलूर (ता.देगलूर, जज.नाींदेड) हे शहर तेलींगणा व कनाय् क राज्याच्या 
सीमेवर वसलेले असून शहरात सरायसपणे अविै मसींिी ववक्री होत असल्याची बाब 
माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा तयादरम्यान तनदशयनास आली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले, 
(३) असल्यास, तद्नुसार शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये देगलूर तालुक्यात अविै 
ताडी ववक्रीच्या २ ण्ना उणडकीस आल्या आहेत. परींतु देगलूर येथे सरायसपणे 
अवैि ताडी ववक्री होत असल्याची बाब खरी नाही. 
(२) व (३) राज्य उतपादन शुल्क ववभाग, नाींदेड याींनी जानेवारी, २०१६ मध्ये 
अवैि ताडी ववक्रीच्या २ ण्ना उणडकीस आणल्या असून २ गुन्हे नोंदववले 
आहेत. सदर दोन्ही गुन्हे न्यायप्रववष् आहेत. देगलूर तालुक्यात अवैि मसींिी/ 
ताडी ववक्री ववरुध्द राज्य उतपादन शुल्क ववभागामाफय त प्रभावीपणे गुन्हे अन्वेषण 
करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

----------------- 
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र्ळिोट (जर्.लातूर) तालुक्यातील शेतिऱयाांना पीिविम्याची मदत ममळिेबाबत 

(५३) *  १७३१४   श्री.सुभाष झाांबड, श्री.हररमसांग राठोड, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.सांर्य 
दत्त, श्री.अशोि उफव  भाई र्गताप, श्रीमती हु्नबानू खमलफे, श्री.मुझफ्फर हुसेन 
सय्यद :   सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) जळको् (जज.लातूर) तालुक्यातील ३१० शतेकऱयाींनी हदनाींक २६ जानेवारी, 
२०१६ रोजी (प्रजासतताक हदनी) आतमदहन करण्याचा इशारा जजल्हाधिकाऱयाींना 
हदला असल्याचे हदनाींक १३ जानेवारी, २०१६ रोजी वा तयासुमारास तनदशयनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त शतेकऱयाींनी सन २०१४ मध्ये खरीप हींगामासा यचा पीक 
ववमा स्त््े् बाँकेच्या हैद्ाबाद जळको् शाखेत उतरववला होता परींतू प्रशासनाच्या 
चुकीमुळे या शेतकऱयाींना पीक ववम्याची रक्कम आजतागायत ममळाली नसल्याने 
तयाींनी सींबींधित तहमसलदाराींकड े ररतसर तक्रार नोंदववली होती, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले, तद्नुसार शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) होय. चौकशीत आढळून आले की, खरीप हींगाम २०१४-१५ मध्ये जळको् 
तालुक्यातील ३०२ शेतकऱयाींनी स्त््े् बाँक ऑफ हैद्ाबाद शाखा, जळको्, 
जज.लातूर येथे खरीप पीक ववम्याचा हप्ता भरुन योजनेत सहभाग णेतला होता. 
परींत,ु सदर बाँकेने णोषणा पत्रक (डीक्लरेशन फॉमय) ववहहत मुदतीत भारतीय कृषी 
ववमा कीं पनीकड ेसादर न केल्यामुळे म्हणजेच बाँक प्रशासनाच्या चकुीमुळे सींबींधित 
शेतकऱयाींना अद्याप नुकसान भरपाई ममळालेली नाही. तथावप, स्त््े् बाँक ऑफ 
हैद्ाबाद, शाखा जळको् याींनी सुिाररत प्रस्त्ताव भारतीय कृषी ववमा कीं पनीस 
सादर केलेला होता. सदर प्रस्त्तावास राज्य शासनाने मींजूरी हदलेली असून तो कें द् 
शासनाकड े पा वनू सींबींधित शेतकऱयाींना नुकसान भरपाई मींजूर करून 
णेण्याबाबतची काययवाही भारतीय कृषी ववमा कीं पनीमाफय त सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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मुरूड (जर्.रायगड) तालुक्यातील िािडुांगी ग्रामपांचायत हद्दीतील सुतारमाळ 
आहदिासीिाडी येथे िीर् पुरिठा िरण्याबाबत 

(५४) *  १६५५१   श्री.र्यांत पाटील :   सन्माननीय ऊर्ाव मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुरूड-जींजजरा (जज.रायगड) तालुक्यातील वावडुींगी ग्रामपींचायत हद्दीतील 
सुतारमाळ आहदवासीवाडी येथील ग्रामस्त्थाींनी वीज पुरव ा करण्यासींदभायत मागणी 
करून माहे जानेवारी, २०१६ पयांत वीज पुरव ा करण्यासींबींिात सींबींधित ववभागाने 
कोणतीच काययवाही केली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सुतारमाळ आहदवासीवाडी येथे वीज पुरव ा करण्याच्या श्ष्ीने 
शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे नाही. 
(२) सुतारमाळ आहदवासी वाडीच्या आजूबाजूला जींगल असल्यामुळे ववद्यतु 
वाहहनी ्ाकण्यासा य अडचण येत होती. सद्य:जस्त्थतीत जींगलाच्या बाजनेू ववद्यतु 
वाहहनी ्ाकणे शक्य झाले असल्याने सदर काम हदन दयाळ उपाध्याय 
ग्रामज्योती-१ या योजनेमध्ये समाववष् करण्यात आले आहे. या योजनेच्या 
प्रमा णत तनववदा दस्त्ताऐवजास कें द्शासनाची मींजूरी व तनववदा प्रकक्रया 
महाववतरण कीं पनीमाफय त सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
मौरे् झोडगे (ता.मालेगाि, जर्.नामशि) या गािात दारुबांदी िरण्याबाबत 

(५५) *  १६८३५   श्री.अशोि उफव  भाई र्गताप, श्री.सांर्य दत्त, श्री.मुझफ्फर 
हुसेन सय्यद :  सन्माननीय राज् य उत् पादन शुल् ि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) मौजे झोडगे (ता.मालेगाव, जज.नामशक) येथील गावात ग्रामस्त्थाींनी दारुबींदी 
करण्याचा  राव ग्रामपींचायतीने मींजूर करुन अिीिक, राज्य उतपादन शुल्क, 
नामशक, प्रिान सधचव, राज्य उतपादन शुल्क व दारुबींदी ववभाग, मींत्रालय, 
प्राींताधिकारी, मालेगाव, तहमसलदार, मालेगाव, महहला आयोग, नामशक व 
मालेगाव उपतनररिक पोलीस कायायलय, मालेगाींव याींना दारुबींदी करण्याबाबतचे 
तनवेदन देऊनही देशी दारु चे दकुान सुरु असल्याचे हदनाींक १० जानेवारी, २०१६ 
रोजी वा तयासुमारास तनदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले, 
(३) असल्यास, तद्नुसार ग्रामपींचायतीच्या दारुबींदी  रावानुसार सदर गावातील 
देशी दारुचे दकुान बींद करणेबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२) व (३) मौजे झोडगे ग्रामपींचायतीचा 
दारुबींदीबाबतचा हद.२.१०.२०१५ रोजीचा ग्रामसभा  राव तक्रार अजायसह 
हद.१४.०१.२०१६ रोजी तसेच हद.२६.०१.२०१६ रोजीचा ग्रामसभा 
 राव हद.२२.०२.२०१६ रोजी  अिीिक, राज्य उतपादन शुल्क, नामशक 
कायायलयास प्राप्त झाला आहे. 
      या प्रकरणी चौकशी केली असता सदर ग्रामपींचायतीचे दोन्ही ग्रामसभा 
 राव, शासन अधिसूचना, हद.२५.३.२००८ व हद.१२.०२.२००९ अन्वये दारुबींदीबाबत 
ववहहत करण्यात आलेल्या काययपध्दतीनसुार पाररत झालेले नसल्याने सदर 
सीएल-३ अनुज्ञप्ती बींद करण्याची काययवाही करण्यात आली नाही. तथावप 
तक्रारदार व झोडगे ग्रामपींचायतीचे उपसरपींच याींना दारुबींदीबाबत सदर शासन 
अधिसूचनान्वये ववहहत करण्यात आलेली काययपध्दती समजावनू साींगण्यात आली 
आहे. तयानसुार तनवेदन /  राव प्राप्त झाल्यास पुढील काययवाही करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यात खरीप हांगाम सन २०१४-१५ मध्ये दषु्ट्िाळग्र्त  

शेतिऱयाांना नुिसान भरपाई ममळिेबाबत 
(५६) *  १८६०५   डॉ.अपिूव हहरे :  हदनाांि १५ डडसेंबर, २०१५ रोर्ी सभागहृाच्या 
पटलािर ठेिण्यात आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि १ मधील 
प्रश्न क्रमाांि ९४१९ ला हदलेल्या उत्तराच्या सांदभावत:    सन्माननीय पनुिवसन ि 
मदत िायव मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यामध्ये खरीप हींगाम सन २०१४-१५ मध्ये ५० ्क्के पेिा कमी पैसेवारी 
जाहहर झालेल्या गावातील दषुकाळग्रस्त्त शेतकऱयाींना द्यावयाच्या नकुसान भरपाई 
पो्ी सवय ववभागीय आयुक्ताींच्या अींतीम मागणीच्या आिारे ववतरीत करण्याींत 
आलेला तनिी बाधित शेतकऱयाींच्या बाँक खातयावर वगय करण्याची प्रगती 
पथावरील काययवाही पुणय झाली आहे काय, 
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(२) असल्यास, सन २०१५-२०१६ मिील दषुकाळी पररजस्त्थतीच्या पाश्वयभुमीवर सन 
२०१४-२०१५ मध्ये सवयच बाधित शेतकऱयाींना नुकसान भरपाई वा्प करण्यात 
आली आहे काय, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) होय. खरीप हींगामात जाहहर केलेल्या अींततम पैसेवारीच्या ५० पैशापेिा कमी 
पैसेवारी असलेल्या बाधित गावातील शेतक-याींना नकुसान भरपाई देण्यात आली. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

----------------- 
र्ळगाि शहराच्या आदशव नगर येथील आर.टी.ओ.िायावलयातून र्प्त 

 िेलेल्या िाहनातील ्पेअर पाटवची चोरी होत असल्याबाबत 

(५७) *  १९१३४   श्रीमती ज्मता िाघ :   सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) जळगाव शहराच्या उच्चभू्र वस्त्तीत आदशयनगर मध्ये असलेल्या आर.्ी.ट. 
कायायलयात अनेक वाहने जप्त करून आणली जातात सदर वाहनाींना कु लीच 
सुरिा र्व्यवस्त्था नसल्याने तेथून वाहनातील भारी ककमतीचे स्त्पेअर पा य् चोरीला 
जात असल्याचे तनदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, जप्त केलेल्या वाहनाींच्या स्त्पेअर पा य् चोरीमुळे वाहनिारकास 
तयाचा त्रास होत असून तयामुळे एका यवुकाने तयाच्या वाहनातनू स्त्पेअर पा य् 
चोरीला गेल्यामुळे आतमदहन करण्याचा प्रयतन केला होता, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले, 
(४) असल्यास, तद्नुसार शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. हदिािर रािते : (१) नाही. तथावप, गुन्हयात जप्त करण्यात आलेली वाहने 
ही पोलीस स्त््ेशनच्या आवारात ककीं वा एस.्ी. महामींडळाच्या आवारात अ्कावनू 
 ेवण्यात येतात. 
(२) उप प्रादेमशक पररवहन कायायलय, जळगाव याींच्या वायवेुग पथकाने हदनाींक 
२३.१२.२०१५ रोजी अवैि प्रवासी वाहतकू करणाऱया एमएच १९ एएक्स ३२३६ या 
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वाहनावर कारवाई करुन तालुका पोलीस स्त््ेशन, जळगाव येथे वाहन चालक व 
मालक याींच्या जबाबदारीवर अ्कावून  ेवले. सदर वाहन श्री.सुिाकर पाींडूरींग 
पा्ील, रा.ववखरण, ता.एरींडोल, जज.जळगाव याींचे नावावर आहे. सदर प्रकरणात 
एक त्रयस्त्थ र्व्यक्ती नामे श्री.स्त्वप्नील कुळकणी रा.पाळिी, याींनी सदर वाहन हे 
स्त्वत:चे भासवनू, सदर वाहनातील स्त्पेअर पा य् चोरी गेल्या कारणाने 
आतमदहनाचा प्रयतन केला होता. 
(३) व (४) श्री.स्त्वप्नील कुळकणी या र्व्यक्तीींचा अ्कावून  ेवलेल्या वाहनाशी 
कु लाही सींबींि नसल्याने सदर र्व्यक्तीींववरुध्द पोलीस स्त््ेशन, जळगाव येथे 
गुन्हा.७/२०१६ अन्वये नोंदववला आहे. 
(५) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

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

महाराष्ट्र विधानपररषद 
________________________________________________________ 
मुद्णपूवय सवय प्रककया महाराषर वविानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर करण्यात आली आहे. 
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