
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची २४० वी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

चौथे अधधवेशन, २०१६ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

अहमदनगर जिल् ्यात वासू तांिराांची वाहने तात यात  ेवून िेलेली िारवाई  
 

  

(१)  ३४४६२ (२३-१२-२०१५). श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा) : सन्माननीय महसलू मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अहमदनगर जिल् ्यात ददनाींक १ म,े २०१५ ते ३१ सप् े्ंबर, २०१५ अखेर जिल्हा गौण 
खननि विभागातरे्फ ककीं ती िाळू तस्कराींची िाहने ताब्यात घेिून तयाींच्यािर दींडातमक कारिा  
करण्यात आली आहे, 
(२) असल्यास, आतापयतं तयाींच्याकडून ककती ककीं मतीची िाळू िप्त करण्यात आली आहे, 
(३) असल्यास, िप्त केलेली िाळूची विल्हेिा् कशाप्रकारे लािण्यात आली आहे, 
(४) असल्यास, या िप् त केलेल्या िाळूपासनू शासनाला ककती ततपन्न िमळाले आहे ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२०-१०-२०१६) : (१) अहमदनगर जिल््यात दद. १ म,े २०१५ ते दद.३० 
सप् े्ंबर, २०१५ या कालािधीत िाळूच्या अिैध िाहतूकीची एकूण ४२० िाहने पकडून 
तयाींच्याकडून रुपये १,६६,८२,२८०/- इतकी दींडाची रक्कम िसलू करण्यात आली आहे. 
(२), (३) ि (४) तक्त कालािधीत एकूण ३०१.३६ ब्रास िाळू िप्त करण्यात येिून, तयापैकी 
२००.८६ ब्रास िाळूचा िललाि झाला असून, िललािापासून रु.९,१३,२९०/- इतकी रक्कम प्राप्त 
झाली आहे. तिवररत १००.५ ब्रास िाळूच्या िललािाची कायविाही सुरु आहे. 
 
 

___________ 
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ममरि तालुक्याच े(जि.साांगली) ववभािन िरुन  नवीन तालुिा ननमााण िरणेबाबत 

  

(२)  ३५३०१ (२३-१२-२०१५). श्री.धनिांय (सधुीर) गाडगीस (साांगली) : सन्माननीय महसूल 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) साींगली जिल्हयातील िमरि तालुक्याचे विभािन होऊन निीन साींगली तालुका ननमावण 
करणेबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी शासनाकड ेमागणी केली आहे हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, शासनान ेयासींदभावत एक तच्च स्तरीय सिमती गठीत केली आहे हे खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, या सिमतीच्या िशर्फारशी काय आहेत, 
(४) असल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१९-१०-२०१६) : (१), (२), (३), ि (४) होय, तालुका विभािनाच्या 
अनुषींगान े ननकष ननजचचत करण्याबाबत विभागीय आयुक्त, कोकण याींच्या अध्यक्षतेखाली 
शासनाकडून गठीत करण्यात आलेल्या सिमतीचा अहिाल शासनास प्राप्त झालेला आहे. प्राप्त 
अहिालातील िशर्फारशीच्या अनषुींगाने सिव विभागीय आयुक्ताींकडून मागविण्यात आलेले 
अिभप्राय प्राप्त झाले असून तालुका विभािनाच े ननकष ननजचचत करण्याबाबत धोरण 
ठरविण्याची कायविाही सुरु आहे. सदर धोरण ननजचचत झाल्यानींतर प्रकरणपरतिे निीन तालुका 
ननिमवतीबाबत तचचत ननणवय घेण्याचे सींकजल्पत आहे. 

___________ 
  

सोलापूर जिल््यामध्ये ऑनलाईन ७/१२ उता-यातील त्रुटी व चुिाांबाबत 
  

(३)  ३५४०१ (२३-१२-२०१५). श्री.बबनराव मशांदे (माढा) : सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सोलापूर जिल््यामध्ये जिल्हा प्रशासनाकडून ऑगस्् मदहन्यापासून हस्तिलखखत  ततारे 
देणे बींद करून ऑनला न ततारे देण्याचे काम सुरू केल्याने िमळणा-या  ७/१२ ि इतर     
तता-यामध्ये त्रु्ी ि चुका असल्यामुळे नागररकाींना  व्यिहार  करताना मोठ्या प्रमाणािर 
अडचणी येत असल्याच ेमाहे  ऑक््ोबर,२०१५ मध्ये ननदशवनास आले आहे हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, गेल्या दोन मदहन्याींपासून खरेदी विक्री व्यिहार बींद असल्यामुळे शासनाचा 
लाखो रूपयाचा महसूल बुडत असल्याने याप्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले ि तद नुसार ऑनला न सुविधा सुरळीत हो पयतं 
पूिीप्रमाणेच हस्तिलखखत ततारे देणेबाबत शासनाकडून काय कायविाही केली, आहे िा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (२०-१०-२०१६) : (१) सोलापूर जिल््यातील सींगणकीकृत गा.न.नीं. ७/१२ 
तताऱ्यात त्रु्ी आढळल्यास तयाींच ेननिारण करण्यासाठी िमाबींदी आयुक्त पुणे, जिल्हा सूचना 
विज्ञान कें द्र, पुणे तसेच जिल्हा सूचना विज्ञान अचधकारी, सोलापूर याींच्या मागवदशवनानुसार 
तपयुक्त आज्ञािलीचा िापर करुन ताींत्रत्रक अडचणी दरू करण्यात आलेल्या असून नागरीकाींना 
सींगणकीकृत गा.न.नीं. ७/१२ ततारे तपलब्ध होत आहेत. 
(२), (३), ि (४) प्रचन तद् ाित नाही 

___________ 

 

साांगली जिल्हयातील तालुक्याांच्या ववभािनाचा प्रांताव शासनािड ेप्रलांबबत असल्याबाबत  
  

(४)  ३५६५४ (२३-१२-२०१५). श्री.ववलासराव िगताप (ित) : सन्माननीय महसलू मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साींगली जिल््याच्या एकूण के्षत्रर्फळाच्या साधारण १/३ के्षत्रर्फळ, १२३ गािे ८ मींडळ 
कायावलय असणाऱ्या तालुक्याच्या विभािनाचा प्रस्ताि शासन स्तरािर प्रलींत्रबत आहे हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास तालुक्याच ेविभािन केव्हा होणार, 
(३) असल्यास तालुकािा ि ननधीिा्प करताना ित तालुक्यािर अन्याय होणार नाही  
याबाबत शासन काय कायविाही करणार आहे िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१९-१०-२०१६): (१),(२),(३), ि (४) होय, तालकुा विभािनाच्या अनुषींगान े
ननकष ननजचचत करण्याबाबत विभागीय आयुक्त, कोकण याींच्या अध्यक्षतखेाली गठीत 
करण्यात आलेल्या सिमतीचा अहिाल शासनास प्राप्त झालेला आहे. प्राप्त अहिालातील 
िशर्फारशीच्या अनुषींगाने सिव विभागीय आयुक्ताींकडून मागविण्यात आलेले अिभप्राय प्राप्त झाले 
असून तालकुा विभािनाच े ननकष ननजचचत करण्याबाबत धोरण ठरविण्याची कायविाही सुरु 
आहे. सदर धोरण ननजचचत झाल्यानींतर प्रकरणपरतिे निीन तालुका ननिमवतीबाबत तचचत 
ननणवय घेण्याच ेसींकजल्पत आहे. 

___________ 

  
िोिणातील ववटा व िौल उत्पादिाांच्या ववववध मागणयाांच्या पूताताबाबत 

  

(५) ३९३४३ (१३-०१-२०१६). श्री.सुननल मशांदे (वरसी) : सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) कोकणातील वि्ा ि कौल ततपादकाींची मातीिरील रॉयल््ी रद्द करण्याची, तसेच गाितळी 
धरणे याींतील गाळ काढण्यासाठी ्ाकण्यात आलेली परिानगीची अ् िशथील करण्याची 
मागणी शासनाकड ेमाहे नोव्हेंबर, २०१५ च्या नतसऱ्या आठिड्यात केली असल्याच ेननदशवनास 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीच्या अनुषींगाने सदरहू केलेल्या मागण्याची पुतवता करण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायविाही केली आहे िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची सिवसाधारण कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील (२०-१०-२०१६) : (१) अशी आशयाची मागणी करण्यात आल्याच ेननदशवनास 
आले नाही. 
(२), (३), ि (४) प्रचन तद् ाित नाही. 

___________ 

  
पाल र जिल््यातील वविास िामाांसांदभाातील आढावा बैठिीबाबत 

  

(६)  ३९३९४ (२१-१-२०१६). श्री.ववलास तरे (बोईसर) : सन्माननीय महसलू मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) निननिमवत पालघर जिल््याच्या विविध विषयाींचा आढािा घेण्यासाठी ठाणे आखण पालघर 
जिल््यातील लोकप्रनतननधीींसमिते ददनाींक १८ नोव्हेंबर, २०१५ रोिी मींत्रालयामध्ये मा. 
मुख्यमींत्रयाींनी विशेष बैठक आयोजित केलेली होती, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, तक्त बैठकीमध्ये पालघर जिल््यातील विकास कामाींसींदभावत तसेच विविध 
विभागाींतील ४७ महतिाची कायावलये कायावजन्ित करण्याबाबत मा. मुख्यमींत्रयाींनी कोणत े ननदेश 
प्रशासनाला ददले आहेत, 
(३) असल्यास, मा. मखु्यमींत्रयाींच्या ननदेशानसुार पुढे कोणती कायविाही करण्यात आली िा येत 
आहे ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१९-१०-२०१६) : (१), (२) ि (३) विविध सींिगावतील अचधकारी/कमवचारी 
याींचे आस्थापना ठाणे ि पालघर जिल््यामध्ये विभािनासाठी सामान्य प्रशासन विभागान े
एकच धोरण ननजचचत करणे, स्थापन न झालेल्या ४७ कायावलयाींचा प्राधान्यक्रम ठरिून पुढील 
२ मदहन्यात ती कायावजन्ित करणे, पदाींची ननिमवती करणे, पद भरती प्रकक्रया पूणव करणे, 
पदभरती नींतर िे अचधकारी/कमवचारी पालघर येथ े हिर होणार नाही, तयाींच्यािर प्रशासकीय 
कायविाही करणे, निीन पालघर ्ाऊनिशप विकिसत करणे, कोकण विभागीय आयुक्त ि 
जिल्हाचधकारी, पालघर याींनी सदर कामािर ननयींत्रण ठेिाि े अस े ननदेश मा.मुख्यमींत्री 
महोदयाींनी ददनाींक १८.११.२०१५ रोिी झालेल्या बैठकीत ददले आहेत. तयानुसार खालीलप्रमाणे 
कायविाही करण्यात आली आहे :- 
  अ. शासन ननणवय, ग्राम विकास विभाग ददनाींक २९ रे्फब्रिुारी, २०१६ अन्िये ठाण े
जिल््याच्या विभािनानींतर विकल्पानुसार कमवचाऱ्याींच े समायोिन करण्यासाठी मागवदशवक 
सूचना देण्यात आल्या आहेत. 
  ब. पालघर येथ े स्थापन व्हाियाच्या ४७ कायावलयाींपैकी  ११ कायावलये स्थापन करण्यात 
आली आहेत. िसडको िलिम्ेड, निी मुींब  मार्फव त पालघर पररसरातील शासकीय ििमनीिर 
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पालघर जिल््याचे मखु्यालय विकिसत करणे ि “पालघर निनगर” विकिसत करण्याबाबतचा 
ननणवय ददनाींक २९ िून, २०१६ च्या शासन ननणवयान्िये घेण्यात आला आहे. तयाअींतगवत निीन 
जिल्हा मुख्यालयाचे काम प्राधान्याने ३ िषावत पूणव करण्याचेही आदेिशत करण्यात आले आहे. 
क. तिवररत कायावलये स्थापन करण्याच्या दृष्ीने सींबींचधत विभागाींच्या स्तरािर कायविाही सुरु 
आहे. 

___________ 
 

वसईच् या पूवा भागातील डाडीत बांदी असतानाही मोयाया प्रमाणात  
रेती उत् डन् न होत असल्याबाबत 

 

(७) ४२१८३ (२०-०४-२०१६). श्री.अांलम शेड (मालाड पजश्चम) : सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िस च् या पूिव भागातील खाडीत बींदी असतानाही मोठ्या प्रमाणात रेती तत खन् न होत 
असल्याच ेमाहे िानेिारी २०१६ च्या दरम्यान ननदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, येथील नायब तहसीलदार याींनी गेल्या नऊ मदहन्याींत समुारे ११ को्ी रुपयाींची 
दींडाची िसुली केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यात मोठया प्रमाणात अिैध रेती ततखन्न होत आहे तयामुळे शासनान े
अिैध तत खननास पूणवपणे बींदी करण्याबाबत शासनान े ठोस धोरण आखण्याबाबत कोणती 
कायविाही केली आहे िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२०-१०-२०१६) : (१) महाराष र मेरी्ा म बोडव याींनी िस  तालुक् यात 
िैतरणा नदी ि खाडीपात्रात नौकानयन मागव सकुर करण् यासाठी ननजचचत करुन ददलेल् या 
दठकाणी रेती तत खननासाठी िानेिारी, २०१६ पयतं १९ परिाने देण् यात आले असून, 
त याींच् यामार्फव त तत खनन सुरु आहे. 
(२) िस  तालुक् यातील मौिे खाननिड,े िशरगाींि, खाडी, कािशदकोपर ि चचखलडोंगरे येथ े
म हसुल विभाग, पररिहन विभाग ि पोलीस विभागामार्फव त दद.३०/६/२०१५ ि ददनाींक 
२१/१२/२०१५ रोिी केलेल् या तपासणीत िप् त केलेला ५,३३२ ब्रास रेती साठा ि यापूिी िप् त 
केलेला रेतीसाठी असा एकूण १७,८१८ ब्रास रेतीसाठ्याचा िललाि करुन रु.१०,८०,७२,४००/- 
एिढी रक् कम शासनास प्राप् त झाली आहे. 
(३) गौण खननिाच् या अिधै तत खनन िाहतुकीस आळा घालण् यासाठी राज् यात जिल् हा स् तरािर 
तसेच तालुका स् तरािर दक्षता पथके गठीत करणे, अिैध तत खनन/ िाहतूकीच् या प्रकरणात 
गौण खननिाच् या बािारभािाच् या ५ प् दींड आकारणे, तत खनन ि िाहतुकीसाठी िापरण् यात 
आलेली यींत्रसामग्री ि िाहन े िप् त करणे, प्रकरणपरत िे िाळू तस् कराींविरुध् द एम.पी.डी.ए 
अचधननयमाींतगवत कारिा  करणे, जिल् हाचधकारी याींच् या अध्यक्षतेखाली पोलीस आयुक् त / 
पोलीस अधीक्षक, प्रादकिशक पररिहन अचधकारी याींची सिमती स् थापन करणे इत यादी 
तपययोिना करण् यात आलेल् या आहेत. 
(४) प्रच न तद् ाित नाही. 

__________ 
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नेरस पररसरात उल् हास नदीतील तलवड ेपुलािवसील नदीपात्रात अनेि ददवसापासून 
बेिायदेशीरपणे मोयाया प्रमाणात रेती उत्डनन होत असल्याबाबत 

  

(८) ४३२६४ (२०-०४-२०१६). श्री.नसीम डान (चाांददवली), श्री.अत  दलु सत्तार (मसल्लोड), 
श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हहपूरी), डॉ.सांतोष टारफे (िसमनुरी), 
श्री.अांलम शडे (मालाड पजश्चम), श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पूवा) : सन्माननीय महसूल 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नेरळ पररसरात (ता.किवत, जि.रायगड) येथील तल् हास नदीतील तलिड ेपुलाििळील 
नदीपात्रात अनके ददिासाींपासून बेकायदेशीरपणे मोठ्या प्रमाणात रेती ततखनन होत असून 
याबाबत काही स्थानीक लोकाींनी तक्रारी केल्या असल्याचे माहे िानेिारी, २०१६ मध्ये िा 
तयादरम्यान ननदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रेती ततखनन करणाऱ्याींिर कारिा  करण्यासाठी विभागाकड ेअपुरे मनुषयबळ 
असल्यान ेकारिा  करणे शक्य होत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या अिैध रेती ततखनन करणाऱ्याींिर कारिा  करण्यासाठी महसूल विभागाला 
लागणारी मनुषयबळ ि पोलीस दलाची मदत देण्याबाबत शासनाने कोणती कायविाही केली आहे 
िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२०-१०-२०१६) : (१) ि (२) अशा बाबी ननदशवनास आल् या नाहीत. 
(३) ि (४) प्रच न तद् ाित नाही. 

___________ 
  

नामशि जिल््यातील सन २०१५-१६ िरीता सांवदगाांव, (ता.मालेगाव)  
येथील वासू ांथसािरीता िी देिार रक्िमबाबत 

  

(९)  ४३४७१ (२०-०४-२०१६).   श्री.आमसफ शेड (मालेगाांव मध्य), श्री.अांलम शेड (मालाड 
पजश्चम), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी) : सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) नािशक जिल््यातील सन २०१५-१६ करीता सींिदगाींि, (ता.मालेगाि) येथील िाळू 
स्थळाकरीता िी देकार रक्कम ठरविण्यात आलेली चुकीची आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणाची चौकशी होणेबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी मा.प्रधान 
सचचि, महसूल विभाग याींना ददनाींक ५ डडसेंबर, २०१५ रोिी िा तयासुमारास ननिेदन ददले, हे 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनुषींगाने कोणती कायविाही केली आहे िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (२०-१०-२०१६) : (१), (२), (३) ि (४) स् थाननक लोकप्रनतननधी याींनी 
ददनाींक ५ डडसेंबर, २०१५ रोिी जिल् हाचधकारी नािशक याींना ि ददनाींक ७ डडसेंबर, २०१५ रोिी 
मा.मींत्री (महसूल) याींना ननिेदन ददले आहे. सदर ननिेदनाच् या अनुषींगान े सींिदगाींि या 
िाळूग्ाच् या हातच् या ककीं मतीची तपासणी केली असता, जिल् हाचधकारी नािशक याींनी िाळू /रेती 
ननगवती धोरण शासन ननणवय ददनाींक १२.०३.२०१३ मधील तरतुदीनसुार हातची ककीं मत ननजचचत 
करुन, त यास विभागीय आयुक् त नािशक याींची मान् यता घेतल् याचे ननदशवनास आले. 
(५) प्रच न तदभित नाही. 

___________ 
 

राज् यातील ग हननमााण सोसायटयाांना देण यात आलेल् या शासिीय िममनी  
या सांबांधधत सोसायटयाना मालिी हक् िान ेदेण याबाबत 

 

(१०) ४७१२५ (०५-०५-२०१६). श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.योगेश दटसेिर (हडपसर) : सन्माननीय 
महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील गहृननमावण सोसाययायाींना भाडकेराराने देण् यात आलेल् या शासकीय ििमनी या 
सींबींचधत सोसाययायाना मालकी हक् कान ेदेण् याचा ननणवय शासनान ेमाहे िानेिारी, २०१६ िा त या 
दरम् यान घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर ननणवयाची अींमलबिािणी करण् यासाठी शासनान ेकोणती कायविाही केली 
िा करीत आहे, 
(३) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२०-१०-२०१६): (१) ि (२) राज् यातील गहृननमावण सोसाययायाींना 
भाडकेराराने देण् यात आलेल् या सरकारी ििमनी मालकी हक् काने देण् याचा ननणवय अदयाप 
घेण् यात आलेला नाही. मुींब  शहर ि तपनगर जिल् ्यातील भाडपेानेयाने देण् यात आलेल् या 
शासकीय िमीन भोगि्दार िगव-२ या धारणाचधकार तत िािर मींिूर करुन घेण् याचा पयावय 
भाडपेाेनेधारकाींना शासन ननणवय दद.१२.१२.२०१२ अन् िये देण् यात आलेला आहे. 
(३) प्रच न तद् ाित नाही. 

___________ 
 

नवी मुांबईत िोयना प्रिल्पग्रांताांच्या ओव ेिॅम्हप येथील डाणिाम बांद िरणयाबाबत 
 

(११)  ४९३०९ (०५-०५-२०१६). श्री.िामशराम पावरा (मशरपूर), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), 
प्रा.वषाा गायिवाड (धारावी), डॉ.सांतोष टारफे (िसमनुरी), प्रा.ववरेंद्र िगताप (धामणगाव रेल्वे), 
श्री.अत  दलु सत्तार (मसल्लोड), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्रीमती ननमाला गाववत 
(इगतपूरी) : सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) निी मुींब त कोयना प्रकल्पग्रस्ताींच्या ओि े कॅम्प येथ ेखाणकामाला िसडकोने परिानगी 
ददली असनू येथे दररोि होणाऱ्या स्र्फो्ामुळे घराला तड े िाऊन येथील रदहिाशाींना बेघर 
होण्याची िेळ येणार असल्याचे माहे िानेिारी, २०१६ मध्ये िा तया दरम्यान ननदशवनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर दठकाणी सुरू असलेले खाणकाम बींद करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायविाही केली आहे िा करण्यात येत आहे, तसेच स्र्फो्ग्रस्ताींचे भरपा साठी कोणती 
तपाययोिना करण्यात आली, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२०-१०-२०१६) : (१) ि (२) मौिे ओि,े ता.पनिेल येथील सव्हे नीं. ३५५ ि 
३५६ मध्ये जिल्हाचधकारी रायगड, तपविभागीय अचधकारी पनिले ि तहिसलदार पनिले याींनी 
१९९१-२०१६ या कालािधीत िळेोिेळी सींबींचधत यींत्रणाींची मान्यता घेिून गौण खननि 
ततखननासाठी सींबींचधताींना परिान ेमींिूर केले आहेत.  
     सींबींचधत परिानधारकाींनी सींबींचधत प्राचधकरणाची परिानगी घेिून गौण खननिाच्या 
ततखननासाठी स्र्फो्काींचा िापर केला आहे.  
     सदर खाणीबाबत प्राप्त तक्रारीनसुार तहिसलदार पनिेल याींनी केलेल्या चौकशी ि 
स्थळपाहणीमध्ये प्रस्तुत खाणकाम के्षत्र हे ओि े कॅम्प येथील लोकिस्तीपासून समुारे ५५० 
मी्र पेक्षा िास्त अींतरािर आहे. ओिे कॅम्प येथे सुमारे ३०० घराींची लोकिस्ती असून, 
लोकिस्तीच्या मध्यभागी असलेल्या १६ घराींना तड ेगेल्याचे ननदशवनास आले आहे.  
       सदयजस्थतीत सदर खाणीींमधील ततखनन बींद आहे. 
(३) प्रचन तद् ाित नाही. 

___________ 

  
दापचारी (ता.डहाणू, जि.पाल र) दगु्ध प्रिल्पातील आददवासीांच्या िममनी प्रिल्पाच्या नावान े

अधधिारी व िमाचारी याांनी हडप िेल्याबाबत 
  

(१२) ५०३४३ (२०-०४-२०१६). श्री.पाांिल धनारे (डहाणू) : सन्माननीय दगु्धवविास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दापचरी (ता.डहाणू, जि.पालघर) दगु् ध प्रकल् पासाठी आददिासीींच्या ििमनी सींपादन करुन 
आददिासीींच्या सिांचगण विकास हा शासनाचा मळु तदे्दश असताना दगु्ध प्रकल्पातील अचधकारी-
कमवचारी याींनी पदाचा गैर िापर करुन कृषी के्षत्रािर बकेायदेशीरररतया (विना परिानगी) राहून 
तयानी अनेक िषव, िीि, पाणी इतयादी सुख-सुविधा तपभोगल्या असल्याचे दद.०४.नोव्हेंबर.२०१५ 
रोिी िा तयासमुारास ननदशवनास हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास चौकशीच्या अनुषींगाने सींबचधताींिर कोणती कारिा  केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. महादेव िानिर (१८-१०-२०१६) : (१) आरे दगु्धिसाहतीच्या धतीिर मुींब  शहराबाहेर 
निीन दगु्धिसाहत स्थापन करण्यासाठी दापचरी येथे दगु्ध प्रकल्पाची ननिमवती करण्यात आली. 
स्थाननकाींच्या रोिगार सींधी ि दधुाचा िोडधींदा तपलब्ध होण्याच्या दृजष्ने दापचरी दगु्ध 
प्रकल्पामध्ये सन १९७४ त े १९७९ या कालािधीत एकूण २७० दगु्धव्यिसाय के्षत्र े ननमावण 
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करण्यात आली. पकैी १७० के्षत्र ेसींलग्न पध्दतीची तर १०० के्षत्र ेगािठाण पध्दतीची आहेत. 
सदर दगु्धव्यिसाय के्षत्राींचे िा्प ितवमानपत्रातून िादहरात प्रिसध्द करून अिव मागिून ननिड 
सिमतीमार्फव त मुलाखतीदिारे पात्र ठरलेल्या व्यक्तीींना भाडकेराराचे करारनाम े करून िा्प 
करण्यात आले आहे. 
(२) प्रचन तद् ाित नाही. 
(३) प्रचन तद् ाित नाही. 
(४) प्रचन तद् ाित नाही. 

___________ 

  
गौण डननिावरील रॉयल्टी १०० टक्िे वाढववल्याबाबत 

  

(१३)  ५१९५७ (२०-०४-२०१६). श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरेगाव) : सन्माननीय महसलू मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य शासनान े ददनाींक ११ म,े २०१५ पासून गौण खननिािरील रॉयल््ी १०० ्क्के 
िाढिून २०० रु.प्रती ब्रास असलेली ४०० रु. प्रती ब्रास केल्यामळेु सातारा जिल्हयातील खाण ि 
स््ोन के्रशरधारकाींचे तदयोग चालविणे अडचणीत आल्यामुळे ददनाींक ३ डडसेंबर, २०१५ पासून 
बींद पुकारला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गौण खननि तदयोग बींद पुकारल्यामुळे सिवसामान् य िनतलेा घर 
बाींधणेही महाग झाले असून विकासाच्या दृष्ीकोनातून रस्त,े पूल, शासकी इमारती 
इ.बाींधकामाचा खचव सुध्दा िाढणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत लोकप्रनतननधीींनी तसेच सातारा जिल्हा खाण ि के्रशर तदयोिक 
सींघ्ना याींनी मा.महसूल मींत्री याींच्याकड ेमाहे नोव्हेंबर-डडसेंबर, २०१५ रोिी िा तयादरम्यान 
ननिेदने ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या ननिेदनािर शासनाने कोणता ननणवय घेतला आहे िा घेण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२०-१०-२०१६) : (१), (२), (३) ि (४) महाराष र राज् य खाण ि क्रशर 
तदयोिक महासींघ ि इतर सींधाींनी केलेल् या मागणीच् या अनुषींगाने, मा.मुख् यमींत्री महोदयाींनी 
ददनाींक २३.१२.२०१५ रोिी विधानसभेत स् िािमत िधनाच् या दरिाढीबाबत पुनविवचार करुन ननणवय 
हो पयतं, दर िाढीपकैी ५० ्क् के दरिाढ स् थचगत करण् यात ये ल असे ननिेदन केले होते. 
     तक् त ननिेदनाच् या अनषुींगाने दगड ि िाींभा दगड या गौण खननिाींिरील 
स् िािमत िाधनाच् या दरात शासनान ेददनाींक ११.०५.२०१५ च् या अचधसूचनेन् िये केलेल् या िाढीपैकी 
५०% दरिाढ पुढील आदेशापाितेो स् थचगत करण् यात आलेली आहे. 
(५) प्रच न तद् ाित नाही. 

___________ 
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पसामसन नेट सारख्या ववनाशिारी मासमेारीवर पुणात: बांदी  ालणयाबाबत 
  

(१४) ५३६११(०८-०६-२०१६). श्री.राधाि ष्ट् ण ववड-ेपाटील (मशडी) : सन्माननीय मांत्यव्यवसाय 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िगभरातील छोयाया ि पारींपाररक मजच्छमाराींचे दाररद्र्य ननमूवलन होऊन मतस्य व्यिसायाचा 
शाचित विकास कराियाचा असेल तर पसविसन ने् सारख्या विनाशकारी मासेमारीिर पूणवत: 
बींदी घालािी अशी मागणी दद. २७ िानेिारी, २०१६ रोिी मालिण येथे आयोजित करण्यात 
आलेल्या कायवशाळेत पारींपाररक मजच्छमाराींनी केली, हे खरे आहे काय, 

(२) सींयुक्त राषराच्या अन्न आखण कृषी सींघ्नेच्या सदस्य देशादिारे अन्नसुरक्षा आखण गररबी 
ननमूवलनाच्या सींदभावत शाचित छोयाया प्रमाणािरील मतस्यव्यिसाय सुरक्षक्षत करण्यासाठी 
स्िेजच्छक ददशाननदेशक स्िीकारलेल्या विषयी िनिागतृी व्हािी याकररता मालिणच्या 
(जि.िसींधुदगूव) धुरीिाडा येथील सींस्कार सभागहृात िगभरातील छोयाया मजच्छमाराींच्या 
सींरक्षणासाठी तयार करण्यात आलेल्या ददशा ननदेशकाींची मादहती देण्यासाठी दद.२७ िानेिारी, 
२०१६ रोिी एकददिशीय कायवशाळा आयोजित करण्यात आली होती, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास याप्रकरणी शासनाने अचधक चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास चौकशीत काय आढळून आले ि तयानुसार पसविसन ने्िर बींदी घालण्याच्या 
दृष्ीने, शासनाने कोणती कायविाही केली आहे िा करण्यात येत आहे ? 
  
श्री. महादेव िानिर (१६-०७-२०१६) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) होय. 
(४) कायवशाळेच्या माध्यमातून मतस्यव्यिसायाचा शाचित विकास करण्यासाठी तसेच छोयाया ि 
पारींपाररक मजच्छमाराींच्या सींरक्षण होण्यासाठी पसवसीन ने्दिारे होणाऱ्या मासेमारीिर बींदी 
घालण्याची मागणी करण्यात आली होती. शासनान े दद.५ रे्फब्रुिारी, २०१६ रोिीच्या 
अचधसुचनेनुसार काही अ्ीींच्या अधीन राहून पसवसीन ने्दिारे होणाऱ्या मासेमारीिर ननबधं 
घालण्यात आले आहेत. 

___________ 

 

राज्यातील दधू उत्पादि शेति-याांना दधूाची आधारभूत किां मत ननजश्चत िरणेबाबत. 
  

(१५) ५३७८० (१२-०८-२०१६). श्री.सुननल प्रभू (ददांडोशी) : सन्माननीय दगु्धवविास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील दधू ततपादक शेतक-याींना दधूाची आधारभूत ककीं मत ननजचचत करािी याकरीता, 
राज्य शासनान े िीिनािचयक िस्तू अचधननयम १९५५ अींतगवत कें द्र शासनाला, ददनाींक 
१९.०८.२०१५ रोिी पाठविलेल्या पत्रादिारे विनींती केली, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, दधू ततपादक शेतकरी आखण ग्राहक याींना, रास्त दरात दधू तपलब्ध होण्यासाठी 
तयािर आधारभतू ककीं मत ननजचचत करण्याकरीता, कें द्राकड े पाठपरूािा करुन राज्य शासनाने 
कोणती कायविाही केली आहे, 
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(३) तसचे, दधू भसेळ ्ाळण्यासाठी दधू वितरक कीं पनी त ेग्राहक दरम्यान, वितरण प्रणालीिर 
ननयींत्रण ठेिणेबाबत कोणती  तपाय योिना केली आहे,  
(४) असल्यास, प्रचन भाग १ ि २ नुसार शासनान ेकोणती कायविाही केली आहे िा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. महादेव िानिर (२०-१०-२०१६) : (१) ि (२) होय. िीिनािचयक िस्तू अचधननयम १९५५ 
अींतगवत िीिनािचयक िस्तुींकररता ककमान आधारभुत ककीं मत ननजचचत करण्याच ेअचधकार कें द्र 
शासनास आहेत.  
     महाराषर राज्यातील दधु हाताळणी शासन, सहकार ि खािगी या नतन्ही के्षत्रामार्फव त 
होते. यामध्ये शासनाचा सहभाग केिळ ०.५% त े १% इतका आहे. असे असले तरी दधु 
ततपादक शेतकरी याींना दधुाकररता योग्य खरेदी दर ि दधु ग्राहकाींना रास्त दरात दधु तपलब्ध 
व्हािे हे लक्षात घेिुन राज्य शासनाने दधुाकररता ककमान आधारभुत ककीं मत ननजचचत 
करण्याबाबत कें द्र शासनास विनींती केली असुन कें द्र शासनाने अदयापी तयाींचा ननणवय राज्य 
शासनास कळविलेला नाही. 
(३) अन्न ि सुरक्षा कायदा २०११ मधील तरतुदीनसुार वितरीत होणाऱ्या दधुाची तपासणी 
करण्याचा अचधकार आयुक्त, अन्न ि औषध प्रशासन याींना आहेत. मुींब  ि ठाणे शहरामध्ये 
येणारे दधु मानकाप्रमाणे आहे ककीं िा नाही हे तपासण्यासाठी अन्न ि औषध प्रशासन या 
कायावलयामार्फव त िकात नाक्यािर मोदहम राबविण्यात येते. सदर िकात नाका मोदहमेत दधुाची 
चाचणी तयाच दठकाणी करून दधु कमी दिावचे आढळल्यास त ेआलेल्या दठकाणाकड े परत 
पाठविले िात.े तसचे धाडी िप्तीची कारिा  हाती घेिनु दधु भेसळीिर ननयींत्रण ठेिण्यात येत.े 
माहे एवप्रल, २०१५ ते माचव, २०१६ या कालािधीत एकुण १२५३ दधु नमुन े घेण्यात आलेत. 
यापैकी कमी दिावच्या नमुन्या प्रकरणी ६६ न्यायननणवय प्रकरणे ि ८२ तडिोड प्रकरणे दाखल 
करण्यात आले आहेत. आढळून आलेल्या ४४ असुरक्षक्षत नमुन्याबाबत मा.न्यायालयात अन्न ि 
औषध प्रशासनाकडून ख्ले दाखल करण्यात आले आहेत. 
(४) राज्य शासनाने दधुाकररता ककमान आधारभुत ककीं मत ननजचचत करण्याबाबत कें द्र शासनास 
विनींती केली असुन या सींदभावत कें द्र शासनाच्य ननणवयाची प्रनतक्षा आहे. 
(५) प्रचन तद् ाित नाही. 

___________ 

  
पसामसनेट मच्छीमारीवरील बांदीमसेु बेरोिगारी मोठया प्रमाणात वाढल्याबाबत 

  

(१६)  ५४०४७ (१२-०८-२०१६). श्री.भाांिर िाधव (गुहागर) : सन्माननीय पशसुांवधान मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शासनान े ददनाींक ५ रे्फब्रुिारी, २०१६ रोिी अध्यादेश काढून पसविसनने्दिारे होणाऱ्या 
मासेमारीिर बींदी घातली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या मासेमारी बींदीमुळे नौकाचालक, खलाशी, ताींडले, मासळी िाहतूक करणारे 
िाहनचालक, मासळी प्रकक्रया करणाऱ्या कीं पन्याींमधील कामगार  बर्फावच्या कारखान्यातील 
कामगार, पसविसन िाळी िशिणारे काराचगर याींच्यासह अन्य िोडधींदे असणारे असींख्य कामगार 
बेरोिगार झाले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनुषींगाने बेरोिगार झालेल्या कामगाराींना रोिगार िमळिून 
देण्यासाठी मजच्छमारीिरील घातलेली बींदी तठविण्याबाबत शासनाने कोणती कायविाही केली 
आहे िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. महादेव िानिर (१९-१०-२०१६) :(१) होय हे अींशत: खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) प्रचन तद् ाित नाही. 
(४) ददनाींक ५.७.२०१६ च्या पत्रान्िये राज्याच्या िलधी के्षत्राबाहेर ननवषध्द के्षत्र ि नेमून 
ददलेल्या कायवकाळा व्यनतररक्त मासेमारी करण्यास काही अ्ीच्या अचधन राहून परिानगी 
देण्यात आली आहे. 
(५) प्रचन तद् ाित नाही. 

___________ 
  

मराठवाड्यातील दगु्ध उत्पादनात गेल्यावषीच्या तुलनेत िवसपास  
दीड लाड मलटरची  ट झाली असल्याबाबत 

(१७)  ५४३३९ (१२-०८-२०१६).   श्री.अममत ववलासराव देशमुड (लातूर शहर), श्री.सांग्राम थोपटे 
(भोर), श्री.िुणाल पाटील (धुसे ग्रामीण), श्री.अत  दलु सत्तार (मसल्लोड) :   सन्माननीय 
दगु्धवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मराठिाड्यातील दगु्ध  ततपादनात गेल्यािषीच्या तलुनेत ििळपास दीड लाख िल्रची घ् 
झाली  असल्याचे माहे एवप्रल २०१६, िा तयादरम्यान ननदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या िषी माचव अखेर प्रनतददन ६.९० लाख िल्र दधू सींकिलत झाले तर याच े
प्रमाण गेल्यािषी ८.३३ लाख िल्र इतके होते आखण रे्फब्रुिारी २०१६ पयतं मराठिाड्यातील 
आठही जिल््यात शासकीय, सहकारी ि खािगी दधु सींस्थाींमार्फव त ७.४८ लाख िल्र दधु 
सींकिलत झाले असून माचव अखेरीस सींकिलत केलेल्या दधुाचे प्रमाण (६.९० लाख िल्र) पाहता 
केिळ मदहनाभरात तब्बल ५८ लाख िल्र दधु ततपादन  चारा ि पाणी ी्ंचा सह विविध 
समस्याींमळेु घ्ले आहे हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनुषींगाने दधुाच ेघ्लेले प्रमाण िाढविण्याबाबत शासनाने कोणती 
तपाययोिना केली आहे िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. महादेव िानिर (२०-१०-२०१६) :(१) हे खरे आहे. 
(२) ि (३) माहे माचव-२०१६ च्या अखेरीस रे्फब्रुिारी-१६ च्या तुलनते प्रनतददन ५८,००० िल्र 
दधुाची घ् झालेली आहे.  
     गतिषी कमी झालेले पिवन्यमान ि तन्हाची तीव्रता या मुळे मराठिाडा विभागात 
ननमावण झालेल्या दषुकाळ सदृषय पररजस्थतीमुळे पाणी ी्ंचा  ि चाऱ्याची तपलब्धता कमी 
होती. तयामुळे मराठिाडा विभागात दधु सींकलनात घ् झाली आहे हे खरे आहे. 
(४) ि (५) माचव त े ऑगस्् हा दधु ततपादनाच्या दृजष्ने कृश काळ असतो. तयामळेु या 
कालािधीत नैसचगवकररतया दधू सींकलनात घ् होत असते.  
     दधू ततपादक शेतकऱ्याच े दहत िोपासण्याच्या शासनान े नेहमी प्रयतनशील आहे. 
राज्यामध्ये ननमावण झालेली दषुकाळ पररजस्थती लक्षात घेता शासनान े ददनाींक ३१/७/२०१५ 
रोिीच्या शासन ननणवयान्िये राषरीय कृवष विकास योिनेअींतगवत गनतमान िैरण विकास 
कायवक्रम राबविण्यास मान्यता ददली असून तयाअींतगवत रूपये २५ को्ी ननधी मींिूर केला आहे. 
तसेच हायड्रोपोनीक तींत्रज्ञानादिारे दहरिा चारा ततपादनाकररता ददनाींक १४/९/२०१५ अन्िये रूपये 
१० को्ी ननधी मींिूर केला आहे. सदर कायवक्रमाअींतगवत देण्यात येणाऱ्या अनुदानाकररता 
लाभाथी ननिडताींना पशुधन असणाऱ्या अल्प ि अतयल्प भूधारक शेतक-याींना प्राधान्य देण्यात 
आले आहे. 

___________ 
  

िोिणातील बेदडल िुसाांच्या समांयाांबाबत अभ्यास सममतीने  
शासनाला सादर िेलेल्या अहवालाबाबत 

(१८)  ५४४०५ (१९-०६-२०१६).   श्री.भाांिर िाधव (गुहागर) :   सन्माननीय महसलू मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शासनाच्याितीन ेस्थापन बेदखल कुळ अ्यास सिमतीने माहे िुल,ै २०१५ रोिी िा तया 
दरम्यान मध्ये कोकणचा दौरा करून कोकणातील बेदखल कुळाींच्या समस्याींबाबत शासनाला 
अहिाल सादर केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर अहिालािर शासनाकडून कोणती कायविाही करण्यात आली आहे अथिा 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२०-१०-२०१६) : (१) होय. 
(२) कोकणातील बेदखल कुळाींच्या समस्याींचे ननराकरण करण्याच्या दृष्ीने विभागीय आयुक्त, 
कोकण विभाग याींच्या अध्यक्षतेखाली अ्यास सिमती ददनाींक १२.९.२०१४ रोिी गठीत 
करण्यात आली असून सदर सिमतीन े तयाींचा िशर्फारशीसह अहिाल सादर केला असनू 
अहिालाची शासनस्तरािरुन छाननी सुरु आहे. 
(३) प्रचन तद् ाित नाही. 

___________ 
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मुांबईतील मालाड पजश्चमेिडील मालवणी िोसीवाडा पररसरातील डाडीमुडाशी  
असलेल् या दोन हेक् टर िागेवर नौदलाने भराव टािल्याबाबत 

(१९)  ५५८३३ (१२-०८-२०१६).   श्री.अांलम शेड (मालाड पजश्चम), श्री.अत  दलु सत्तार 
(मसल्लोड), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी) :   सन्माननीय  मत्ांयव्यवसाय मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींब तील मालाड पजचचमेकडील मालिणी कोळीिाडा पररसरातील खाडीमुखाशी असलेल् या 
दोन हेक् ्र िागेिर नौदलाने ्ाकलेल् या १५ रु्फ् तींचीच् या भरािामळेु खाडीचे अध् यावहून अचधक 
पात्र बुलििले गेले आहे यामुळे या भागातील माशाींची प्रिननस् थळे पूणवपूणे नष ् झाली असून 
याचा पररणाम येथील मासेमारीिर होत असल्याच े माहे एवप्रल, २०१६ रोिी िा तया 
दरम्यान ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले ि तया अनषुींगाने मजच्छमाराचा प्रचन 
सोडविण्यासाठी शासनान ेकोणती कायविाही केली आहे िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. महादेव िानिर (१९-१०-२०१६) :(१) होय, हे अींशत: खरे आहे. 
(२) ि (३) सदरच ेके्षत्र हे सींरक्षण विभागाच्या नौदालाच्य अखतयारीतील प्रनतबींचधत के्षत्र आहे. 
(४) प्रचन तद् ाित नाही. 

___________ 
  

साक्री (जि.धुसे) तालुक्यातील वपांपसनेर पररसरातील तीनशेपेक्षा आधधि  
लोिवांतीच्या वाड्या-पाडयाांना महसूली गाांवाचा दिाा देणयाबाबत 

(२०)  ५६०७४ (१९-०८-२०१६).   श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), डॉ.सांतोष 
टारफे (िसमनुरी) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) साक्री (जि.धुळे) तालुक्यातील वपींपळनेर पररसरातील तीनशपेेक्षा आचधक लोकिस्तीच्या 
िाड्या-पाडयाींना महसूली गाींिाचा दिाव देणार असल्याची घोषणा मा.महसूलमींत्री याींनी माहे म े
२०१६ रोिी िा तया दरम्यान केली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, तयाअनुषींगान ेकोणती कायविाही करण्यात आली आहे िा येत आहे, 

(३)  नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१९-१०-२०१६) :(१) ि (२) साक्री (जि.धळेु) तालुक् यातील बडीपाडा, 
विियपूर, रान पाडा, हरपाडा, कोळपाडा, रामपुरा, िभलखडी, होळ्याचा पाडा, माळपाडा, िरपाडा, 
डोंगराळ, चािडीपाडा, आींबेमोहर ि बारीपाडा अशा एकूण १४ गािाींना महसलूी गािाचा दिाव 
देण् याबाबत तहिसलदार, धुळे. तप िनसींरक्षक धुळे िनविभाग, धळेु याींचकेडून चौकशी करुन 
पररपूणव प्रस् ताि / अहिाल मागविण् यात आलेला आहे. सींब ींचधताींकडून चौकशी अहिाल/प्रस् ताि 
प्राप् त होताच महसूल गाि े घोवषत करण् याबाबत जिल् हाचधकारी, धुळे याींचकेडून आिच यक ती 
कायविाही करण् याच ेयोजिले आहे.  
(३) प्रच न तद् ाित नाही. 

___________ 
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राज्यातील अडचणीांत सापडलेल्या इमू पालन शेतिऱयाांच्या समांया सोडववणयाबाबत 
  

(२१)  ५६४६० (२०-०८-२०१६).   श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िसवा), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), 
श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), श्री.मिरांद िाधव-पाटील (वाई), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), 
श्री.राणािगिीतमसांह पाटील (उांमानाबाद), श्री.ियांत पाटील (इांलामपूर), श्री.शमशिाांत मशांदे 
(िोरेगाव) :   सन्माननीय  पशसुांवधान मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील शेतकऱ्याींनी सुरु केलेल्या इमू पालन तदयोगामुळे इमू शेतकरी प्रचींड आचथवक 
अडचणीत सापडलेला असल्याने शेतकऱ्याींच्या मदतीसाठी सामाजिक सींघ्नेने मा.मखु्यमींत्री, 
मा.कृषीमींत्री याींचेकड ेददनाींक २१ म,े २०१६ तसेच िारींिार मागण्या केलेल्या आहेत, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल्यास, तक्त प्रचनी शेतकऱ्याींच्या मागण्याींचे थोडक्यात स्िरुप काय आहे, 
(३) असल्यास, शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीअींती अडचणीींत सापडलेल्या इमू पालन शेतकऱ्याींच्या समस्या 
सोडविण्यासाठी लिकरात लिकर ननणवय घेऊन आिचयक तपाययोिना करण्यासींदभावत शासनाने 
कोणती कायविाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. महादेव िानिर (१९-१०-२०१६) :(१) ि (२) होय, हे खरे आहे. महाराषर राज्य इमु पालन 
सिमती याींनी दद.२२ म,े २०१६ च्या पत्रानुसार राज्यातील इमु शेमकऱ्याींच्या प्रलींत्रबत 
किवमार्फीसाठी भारत सरकारकड ेिशर्फारस होण्याबाबत विनींती केलेली आहे. 
(३) ि (४) दद. २२ म,े २०१६ च्या पत्राच्या सींदभावत शासनाने दद. १६ िून, २०१६ च्या 
पत्रान्िये इमुपालक शेतकऱ्याींना तयाींच्या व्यिसायात झालेल्या नुकसानीबाबत योग्य ती 
कायविाही करणेबाबत नाबाडवला विनींती करण्यात आलेली आहे. 
(५) प्रचन तद् ाित नाही. 

___________ 
  

साांगली जिल् हा भूमम अमभलेड िायाालयात गेल् या तीन वषाापासून  रे,  
िममनीच् या वादाची हिारो प्रिरणे प्रलांबबत असल्याबाबत 

(२२)  ५६६९६ (१९-०८-२०१६).   श्री.अननल बाबर (डानापूर) :   सन्माननीय महसलू मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) साींगली जिल् हा भूिम अिभलेख कायावलयात गेल् या तीन िषावपासून घरे, ििमनीच् या िादाची 
हिारो प्रकरणे प्रलींत्रबत आहेत, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास या कायावलयात चार तपअचधक्षकाींची ि िलवपकाींसह अन् य पदेही ररक् त आहेत, हे 
ही खरे आहे काय,  
(३) असल् यास, सदरची पदे ररक् त असल् याची कारणे काय आहेत, 
(४) असल् यास, सदरची ररक् त पदे भरुन प्रलींत्रबत प्रकरणे तातडीने ननकाली काढण् या सींदभावत 
शासनाने कोणती कायविाही केली िा करण् यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (१९-१०-२०१६) :(१) ि (२) जिल्हा अधीक्षक भूिम अिभलेख, साींगली या 
कायावलयामध्ये ३ िषावपेक्षा िास्त कालािधीची १२२ अपील प्रकरणे प्रलींत्रबत आहेत. जिल्हा 
अधीक्षक भूिम अिभलेख साींगली या कायावलयात ८ पैकी ३ िलवपकाींची पदे ररक्त असून या 
कायावलयात तपअधीक्षक भूिम अिभलेख हे पद नाही. 
(३) जिल्हा अधीक्षक भूिम अिभलेख साींगली कायावलयातील ३ िलपीकाींची पदे पदोन्नती, बदली 
ि सेिाननितृतीमुळे ररक्त झालेली आहेत. 
(४) ि (५) तप अधीक्षक भूिम अिभलेख सींिगावतील पदे पदोन्नतीने भरणेसाठीची कायविाही 
प्रगती पथात आहे. िलपीक िगीय पदे सरळ सेिेने भरणेची कायविाही तप सींचालक भूिम 
अिभलेख, पुणे प्रदेश, कायावलयाचे स्तरािरुन करण्यात येत आहे. 
    जिल्हा अधीक्षक भूिम अिभलेख, साींगली कायावलयात अपील प्रकरणाींची आिक िास्त 
असल्यान े ि अपील प्रकरणे ही अधवन्यानयक स्िरुपाची असलेने तयाींचा ननप्ारा करणेसाठी 
अिधी लागत आहे. तथावप सदर प्रकरणे ३१ माचव, २०१७ पुिी ननकालात काढण्यासाठी 
सींबींचधताींना सूचचत करण्यात आले आहे. 

___________ 
  

किनगावरािा (ता.मसांदडेडरािा, जि.बुलढाणा) येथील पशुवैद्यकिय  
दवाडान्याच्या िागेवर अनतक्रमण झाल्याबाबत 

(२३)  ५६७६४ (१२-०८-२०१६).   डॉ.शमशिाांत डेडिेर (मसांदडेड रािा) :   सन्माननीय  
पशुसांवधान मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ककनगािरािा (ता.िसींदखेडरािा, जि.बुलढाणा) येथील पशुिैदयककय दिाखान्याींच्या िागेिर 
अनतक्रमण झाल्यामुळे दिाखानाच्या दरुूस्ती ि दिाखान्याच्या सींरक्षण िभींतीचे काम प्रलींत्रबत 
असल्याच ेमाहे म,े २०१६ च्या समुारास ननदशवनास आले हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीच्या अनषुींगाने या िागेिरील अनतक्रमण ह्विण्याकररता शासनान े
कोणती कारिा  केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. महादेव िानिर (१९-१०-२०१६) :(१) हे खरे आहे. 
(२) ि (३) ककनगािरािा (ता.िसींदखेडरािा. जि.बुलढाणा) येथील पशुिैघीय दािाखान्याचा 
िागेिर अनतक्रमणाबाबत कायवकारी अिभयींता जिल्हा पररषद बुलढाणा, तपविभाग 
जि.प.बाींधकाम तपविभाग दे. रािा, सरपींच ग्रा.पीं.ककनगाि रािा, पशुधन विकास अचधकारी 
(वि), पशुसींिधवन िसींदखेडरािा ि पशुधन पयिवक्षक पशुिैदयकीय दिाखाना-२ ककनगािरािा 
याींनी सींयुक्तपणे सदर पशुिैदयकीय दिाखान्याच्या िागेिरील अनतक्रमण ह्विले असनू सदरहू 
िागेच्या सींरक्षण िभींतीच ेकाम अींनतम ्प्यात आहे. 
(४) प्रचन तद् ाित नाही. 
  

___________ 
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गायी-म्हहशीांच्या दधुाच ेप्रमाण वाढणयासाठी देणयात येणाऱया ऑजक्सटोमसन  
इांिेक्शनची नामशि शहरात ववकक्र होत असल्याबाबत 

  

(२४)  ५७०९९ (१२-०८-२०१६).   श्री.योगेश (बापू)  ोलप (देवसाली), श्रीमती सीमाताई दहरे 
(नामशि पजश्चम), श्री.रािाभाऊ (पराग) वािे (मसन्नर) :   सन्माननीय  पशसुांवधान मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गायी-म्हशीींच्या दधुाचे प्रमाण िाढण्यासाठी देण्यात येणाऱ्या ऑजक्स्ोिसन इींिेक्शनची 
नािशक शहरात मोठया प्रमाणात विक्री सरावसपण ेहोत असल्याच ेमाहे मे, २०१६ च्या सुमारास 
ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, हे इींिेक्शन ददलेल्या गाय-म्हशीींचे दधू मानिी शरीराला घातक आहे हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास चौकशीच्या अनूषींगाने या इींिेक्शनच्या विक्रीिर बींदी घालून विक्री करणाऱ्याीं 
सींबींचधताींिर कोणती कारिा  केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. महादेव िानिर (१९-१०-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३), (४) ि (५) प्रचन तद् ाित नाही. 

___________ 
  

मसांधुदगूा जिल््यात बॉटूमलझम हा दधुार आिारान ेगुरे म त्यमुुडी पडल्याबाबत 
  

(२५)  ५७१०१ (१२-०८-२०१६).   श्री.वैभव नाईि (िुडास) :   सन्माननीय पशसुांवधान मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िसींधुदगूव जिल््यात बॉ्ूिलझम हा दधुवर गुराींचा आिर सुरु झाल्यान ेमाहे एवप्रल, २०१६ ते 
म,े २०१६ या कालािधीत मोठ्या प्रमाणात अनेक गुरे या आिाराने मतृयुमुखी पडले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीच्या अनुषींगान ेसदर रोगाच े ननमुवलन करण्यासाठी पशुिकैीय 
दिाखान्यात औषधे तपलब्ध करुन देण्याबाबत कोणती कायविाही केली आहे िा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. महादेव िानिर (१९-१०-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२) (३) ि (४) प्रचन तद् ाित नाही. 

___________ 
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चांदगड (जि.िोल्हापूर) तालुक्यातील डालसा म्हहासुांगे ग्रामपांचायत िायाके्षत्रातील िामतवाडी येथ े
धनगर लोि ५० वषाा पासून सरिारी िममनीत राहत असलेल्या िममनीबाबत 

  

(२६)  ५७५८८ (१९-०८-२०१६).   श्रीमती सांध् यादेवी देसाई-िुपेिर (चांदगड), श्री.जितेंद्र आव् हाड 
(मुांब्रा िसवा), श्री.भाांिर िाधव (गुहागर), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल) :   सन्माननीय महसूल 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चींदगड (जि.कोल्हापूर) तालुक्यातील खालसा म्हाळुींगे ग्रामपींचायत कायवके्षत्रातील कामतिाडी 
येथे धनगर लोक ५० िषाव पासनू सरकारी ििमनीत राहत असताना तेथील काही व्यक्तीन े
महसूल विभागातील अचधकाऱ्याींना हाताशी धरुन धनगर समाि राहत असलेल्या िागेिर 
सातबारा स्ित:ची नाि ेलािून घेतली असल्याचे माहे एवप्रल, २०१६ च्या दसुऱ्या आठिड्यात 
ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तक्त प्रकरणी शासनामार्फव त चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले ि तया अनषुींगाने सरकारी ििमनीच्या 
सातबारािर महसलू विभागाच्या अचधकाऱ्याींनी सींगनमत करुप काही व्यक्तीची नाि े
लािल्याबाबत सींबींचधत अचधकाऱ्याींिर शासनान ेकोणती कारिा  केली आहे िा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२५-१०-२०१६) :(१) नाही, मौिे म्हाळुींस,े ता. चींदगड, येथील सरकारी 
िमीन ग् नीं. ५८ अ मधील के्षत्र नतलाशी िलविदयुत प्रकल्पग्रस्ताींना ददनाींक २३.०२.१९८९ 
च्या आदेशाने िा्प करण्यात आले आहे. सदर िा्प के्षत्रापैकी भखूींड नीं. ११४ ि १२२ मध्ये ६ 
धनगर कु्ुींबीय अकक्रमण करून घर बाींधनु राहात आहेत, तथावप तयाींची नाि ेगा.न.नीं. ७/१२ 
पत्रकी दाखल झालेली नाहीत. 
(२), (३) ि (४) प्रचन तद् ाित नाही. 

___________ 
  
मसन्नर (जि.नामशि) पांचायत सममतीच्या पशुसांवधान ववभागात अनेि पदे ररक्त असल्याबाबत 
  

(२७)  ५७६७६ (१२-०८-२०१६).   श्री.रािाभाऊ (पराग) वाि े (मसन्नर) :   सन्माननीय 
पशुसांवधान मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िसन्नर (जि.नािशक) पींचायत सिमतीच्या पशुसींिधवन विभागात पशुधन विकास 
अचधकाऱ्याींसह पररचर, पयविेक्षक आदी समुारे १२ पदे गेल्या ८ ते ९ मदहन्यापासून ररक्त 
असल्याने सदर कमवचाऱ्याींना ररक्त पदाचा अनतररक्त भार इतर कमवचाऱ्यािर सोपविल्यान े
तयाचा पररणाम तयाच्या सेिाींिर झाल्याने शेतकऱ्याींच्या पशुधनािर तपचार करण्यासाठी मोठी 
गैरसोय होत असल्याची बाब माहे एवप्रल, २०१६ च्या सुमारास ननदशवनास आली, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, तालुक्यात समुारे ९० हिारापेक्षा अचधक पशुधन असनू तयाच्या आरोग्याची 
काळिी घेण्यासाठी कमवचाऱ्याींची सींख्या कमी असल्याने ररक्त िाग लिकरात लिकर 
भरण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी मा.पशुसींिधवन मींत्री. मा. मुख्य कायवकारी अचधकारी, 
नािशक याींचेकड ेलेखी ननिेदनादिारे मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर मागणीच्या अनुषींगान े ररक्त पदे भरण्याबाबत कोणती कायविाही केली 
आहे िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. महादेव िानिर (१९-१०-२०१६) : (१) होय अशींत: खरे आहे. 
     पशुधन विकास अचधकारी (वि) पींचायत सिमती िसन्नर (जि.नािशक) हे पद ररक्त आहे, 
सदर ररक्त पदाचा अनतररक्त कायावभार पशधुन विकास अचधकारी, पिैद शे्रणी-१ कुलिींडी 
ता.पेठ याींच्याकड े सोपविण्यात आला आहे. तसेच सदर पशुिैदयकीय दिाखान्यात पशुधन 
पयविेक्षकाची ०३ पदे ि पररचराची ०२ पदे ररक्त आहेत. सदर पदे ररक्त असली तरी ररक्त 
पदाचा अनतररक्त कायवभार अन्य अचधकारी/ कमवचारी याींचकेड ेसोपविण्यात येऊन तयाींचे दिारे 
पशुपालकधारकाींना ननयिमतपणे िैदयकीय सेिा पुरविण्यात येत आहेत. तयामळेु पशधुनािर 
तपचार करण्यासाठी कुठल्याही प्रकारची गैरसोय झालेली नसुन कुठल्याही प्रकारचा साथीचा 
रोग ककीं िा िनािराींमध्ये मरतकु झालेली नाही. 
(२) हे खरे आहे, 
    स्थाननक लोकप्रनतननधी, मा.मुख्य कायवकारी अचधकारी नािशक याींच्याकड े ररकत पदे 
भरण्याबाबत लेखी ननिेदनादिारे मागणी केलेली नाही. 
(३) पशुधन विकास अचधकारी (ग्-अ) या सींिगावतील ररक्त पदे भविषयात पदोन्नती ि 
सरळसेिेदिारे भरण्याबाबत शासन स्तरािर कायविाही सुरु आहे. 
 सदर पशुिैदयकीय दिाखान्यातील पशुधन पयविेक्षक ि पररचर या ग्-क ि ड सींिगावतील 
ररक्त पदे ही जिल्हा पररषद, नािशक याींचे मार्फव त भरण्याबाबत कायविाही करण्यात येत आहे, 
(४) प्रचन तद् ाित नाही. 

___________ 
 

िोल्हापूर जिल््यात पशुवैद्यिीय महाववद्यालय ांथापन िरणययाबाबत 
  

(२८)  ५७९५२ (१२-०८-२०१६).   श्री.उल्हास पाटील (मशरोस) :   सन्माननीय पशुसांवधान मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोल्हापूर जिल्हा दधू ततपादनाींत अगे्रसर असून जिल््यात पशुिैदयकीय महाविदयालय 
स्थापन करािे अशी मागणी िारींिार कोल्हापूरिािसयाींनी करुनही पशुिैदयकीय महाविदयालय 
स्थापन करण्याबाबत शासनाने ननणवय घेतला नाही, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, कोल्हापूर जिल््यात पशुिैदयकीय महाविदयालय स्थापन करण्याबाबत 
शासनाने ननणवय घेतला आहे काय, तयाचे स्िरुप काय आहे, 
(३) अदयापपयतं कोणताच ननणवय घेतला नसल्यासविलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. महादेव िानिर (२०-१०-२०१६) : (१) हे खरे नाही, 
(२) प्रचन तद् ाित नाही. 
(३) प्रचन तद् ाित नाही. 

___________ 
  

परसी औजष्ट्णि वीिननममाती िें द्रासाठी लागणारे पाणी िायमांवरुपी उपलत ध व्हाव ेयासाठी 
नाांदेड शहरातील साांडपाणी परसीपयाात पाइपलाइनद्वारे आणणयाबाबत 

  

(२९)  ५८०७६ (१६-०८-२०१६).   श्री.वविास िुां भारे (नागपूर मध्य), श्री.प थ् वीराि चव्हाण 
(िराड दक्षक्षण), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), श्री.आर. टी. देशमडु (मािलगाांव) :   
सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) परळी औजषणक िीिननिमवती कें द्रासाठी लागणारे पाणी कायमस्िरुपी तपलब्ध व्हािे यासाठी 
नाींदेड शहरातील साींडपाणी परळी पयावत पाइपलाइनदिारे आणण्यासाठी शासनाने रू.५४७ को्ी 
रूपयाींची योिना तयार केली असल्याच े माहे िुन, २०१६ रोिीच्या पदहल्या आठिडयात 
ननदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, परळी औजषणक िीिकें द्र पाण्याअभािी अतयल्प िीिननिमवती कररत आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, नाींदेड महानरपािलकेने साींडपाणी परळी औजषणक िीिकें द्रास ददल्यास, 
िीिननिमवतीची क्षमता िाढेल, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, नाींदेड शहरातील साींडपाणी परळीपयतं पाइपलाइन्दिारे आणण्याची कायविाही 
सुरू करण्यात आली आहे काय िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाच ेकारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशडेर बावनिुसे (२०-१०-२०१६) :(१) नाींदेड महानगरपािलकेचे साींडपणी प्रकक्रया करुन 
पा पला नदिारे परळी औजषणक िीि ननिमवती कें द्रासाठी िापरण्याकरीता योिना महाननिमवती 
कीं पनीच्या विचाराधीन आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे, 
     परळी औजषणक िीि कें द्र पाण्याअभािी िुल ै२०१५ पासून पुणवपणे बींद आहे. 
(३) सदर योिनेदिारे प्रकक्रया केलेल्या पाण्यािर २५० मे.ि.ॅचा एक सींच सुरु हो ल. 
(४) महाननमीती कीं पनीन ेया योिनेस प्रशासकीय मींिरी ददनाींक १५.०६.२०१६ च्या ठरािादिारे 
ददलेली असून या कामाच्या पूिवअहवता पात्रतेसाठी ितृतपत्रामध्ये ददनाींक २७.०६.२०१६ च्या 
ितृतपत्रामध्ये िादहरात ददली आहे, सदर कामाच्या पूिवअहवता पात्रतेसाठी इच्छुक सींस्थाची 
कागदपत्र ेतपासणीची कायविाही सरुु नाही, 
(५) प्रचन तद् ाित नाही. 

___________ 
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औढा नागनाथ येथील पशवैद्यिीय रूग्णालयात ताांबत्रि िमाचारी नसल्याबाबत 
(३०)  ५८१६१ (१२-०८-२०१६).   श्री.तानािी मुटिुले (दहांगोली) :   सन्माननीय पशुसांवधान 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) औढा नागनाथ येथील पशिैदयकीय रूग्णालयात ताींत्रत्रक कमवचारी नसल्यान ेमागील तीन 
िषाव पासून यींत्रसामग्री पडून असल्याच ेमाहे म,े २०१६ रोिी िा तया दरम्यान ननदशवनास आले 
हे खरे आहे काय, 

(२) तसेच या दठकाणी मोठ्याप्रमाणात िणािराींना तपचाराींसाठी आणले िाते मात्र येथे 
औषधाचा तू्िडा िेळोिेळी िानितो हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास याबाबत शासनाने कोणती कायविाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. महादेव िानिर (१९-१०-२०१६) : (१) हे खरे नाही. तालुका लघु पशुिैदयकीय 
सिवचचककतससालय, औढा नागनाथ येथील ५ मींिूर पदाींपैकी ३ पदे भरलेली असून २ पदे ररक्त 
आहेत. तसेच एक्स-रे मशीन सोनोग्रार्फी, बायोकेमीकल ॲनालयायझर, दहमॅ्ॉलॉिीकल 
ॲनालयाझर, सेंरीर्फयुगल मशीन, कॅसरे्र, मायक्रोस्कोप इतयादी यींत्र सामुग्री तपलब्ध आहे. ि 
तया यींत्रसामुग्रीचा िापर पशुधन विकास अचधकारी ि पशुधन पयविेक्षक आिचयक तेथ े रोग 
ननदानासाठी िापर करीत आहेत. 
(२) तालकुा लघु पशुिैदयकीय सिवचचककतसालय, औढा नागनाथ हे तालुक्याींचे दठकाण 
असल्यामळेु मोठ्या प्रमाणािर औषधोपचार करण्यासाठी िनािरे आणली िात असल्यामळेु सिव 
िनािराींना तपलब्ध औषध साठयातुन औषधोपचार करून पशुपालकाींना सेिा पुरविल्या िातात. 
(३)  ि (४) प्रचन तद् ाित नाही. 

___________ 
  

दहांगोली येथील पशसुांवधान धचकित्सालयाचे िामिाि 
ननिामिालीन ईमारतीतच सुरू असल्याबाबत 

(३१)  ५८१६४ (१२-०८-२०१६).   श्री.तानािी मुटिुले (दहांगोली) :   सन्माननीय पशुसांवधान 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दहींगोली येथील पशुसींिधवन चचककतसालयाचे कामकाि मागील अनके िषाव पासनु 
ननिामकालीन  मारतीतच सुरू असल्याचे माहे एवप्रल, २०१६ च्या दरम्यान ननदशवनास आले, 
हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच ननिामकालीन  मारतीला मोठ्या प्रमानािर भेगा पडल्या असून येथे डॉक््राींना काम 
करणे धोकादायक असल्याचे ननदशवनास आले आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाकड े नविन  मारत बाींधकामसींदभावत अनकेिेळा पत्र व्यिहार करुनही 
अदयाप कोणतीही कायविाही करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने ठोस ननणवय घेण्याबाबत काय कायविाही केली आहे िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 



वि.स. २४० (22) 

श्री. महादेव िानिर (१९-१०-२०१६) : (१) हे खरे नाही, दहींगोली येथील पशुिैदयकीय 
दिाखान्याच्या इमारतीचे बाींधकाम सन १९६२ मध्ये झाले असनू तयािेळेपासून पशुसींिधवन 
चचककतसालय या इमारतीत कायवरत आहे. 
(२) सदर इमारत िूनी असली तरी धोकादायक नसल्याचे ननदशवनास आले आहे 
(३) दहींगोली ही निननिमवत जिल्हा असल्यामुळे सन २०१२ पासून दहींगोली येथ े जिल्हा 
पशुिैदयकीय सिवचचककतसालयाची स्थापना करण्यात आलेली आहे. तयासाठी जिल्हा 
पशुिैदयकीय सिवचचककतसालयाचे ्ा पप्लॅन नुसार नविन  मारत बाींधकाम प्रस्तावित आहे. 
सदर बाींधकामासाठी लागणारा आिचयक ननधी सन २०१७-१८ चे जिल्हा प्रारुप आराखडयामध्ये 
प्रस्तावित करण्याची कायविाही सुरू आहे. 
(४) ि (५) प्रचन तद् ाित नाही. 

___________ 
  

मांगसवेढा (जि.सोलापूर) तालुक्यातील नांदेश्र्वर येथील पशुवैद्यिीय  
दवाडाना शे्रणी १ ची इमारतीला तड ेगेल्याबाबत 

(३२)  ५८२३४ (१२-०८-२०१६).   श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :   सन्माननीय पशुसांवधान मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मींगळिेढा तालकु्यातील नींदेचिर येथील पशुिैदयकीय दिाखान्याची शे्रणी १ ची 
इमारतीच्या छतािर झाड े तगविल्यामुळे िभींतीला तड ेिाऊन इमारतीला धोका ननमावण झाला 
असल् याच ेमाहे एवप्रल, २०१६ मध्ये िा तया दरम्यान ननदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास चौकशीच्या अनुषींगान ेदिाखान्याच्या दरुुस्तीसाठी शासनाने ननधी तपलब्ध करुन 
देण्याबाबत कोणती कायविाही केली आहे िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. महादेव िानिर (१९-१०-२०१६) : (१) हे खरे आहे, 
(२) ि (३) होय. सदर दिाखान्याची इमारत मोडकळीस आली असून िापरण्यास धोकादायक 
झाल्यामुळे इमारत पाडणे बाबत तपविभागीय अिभयींता जि.प.बाींध. तपविभाग मींगळिेढा याींनी 
कळविले आहे, तयानुसार इमारत पाडणे बाबत आिचयक तया मान्यता घेण्यात येत आहेत. 
     सदयजस्थतीत सदर दिाखाना सन २००७-२००८ मध्ये विस्तारीकरणामध्ये बाींधण्यात 
आलेल्या दोन खोल्याींमध्ये सुरू आहे. तसेच जिल्हा िावषवक योिनेमधून सदर दठकाणी निीन 
इमारत बाींधकामासाठी सन २०१७-१८ च्या प्रस्तावित प्रारुप आराखड्यामध्ये समािशे करण्यात 
येत आहे. 
(४) प्रचन तद् ाित नाही. 

___________ 
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सलगर (ब्रु) (ता.जि.सोलापूर) येथील प्रथमशे्रणी पशुवैद्यिीय दवाडान्याच्या  
नवीन इमारतीच ेउद् ाटन िेले नसल्याबाबत 

  

(३३)  ५८२६० (१२-०८-२०१६).   श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :   सन्माननीय पशुसांवधान मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सलगर (ब्रु) (ता.जि.सोलापरू) येथील प्रथमशे्रणी पशुिैदयकीय दिाखान्याच्या निीन 
इमारतीच े बाींधकाम पूणव झाले असूनही अदयापही सदरहू इमारतीचे तदघा्न करण्यात आले 
नसल्याच ेमाहे एवप्रल, २०१६ रोिी िा तयादरम्यान ननदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सलगरच्या प्रथमशे्रणी पशुिैदयकीय दिाखान्याची मान्यता असून या 
दिाखान्याींतगवत सलगर ब्रुदकु, सलगर खुदव, आसिेिाडी, लिींगी आखण लींगलगी या गाींिाना 
पशुिैदयकीय सेिा पुरिली िात असून इथल्या शेतकऱ्याींनी शेतीला िोडधींदा म्हणून पशुपालन 
केले हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या पाच गािातील पशधुनाच्या आरोग्याच्या दृष्ीने सलगर पशुिैदयकीय 
दिाखान्याच्या नव्या इमारतीचे तदघा्न करण्यात येत नसल्याने या विभागातील ग्रामस्थ ि 
तयाींच्या पशुधनाची गैरसोय होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्याअनुषींगान ेग्रामस्थ ि 
पशुधनाची होणारी गैरसोस दरू करण्यासाठी शासनाने कोणती कायविाही केली आहे िा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. महादेव िानिर (१९-१०-२०१६) : (१) सलगर (बु) (जि.सोलापूर) येथील प्रथमशे्रणी 
पशुिैदयकीय दिाखाना शे्रणी-१ च्या इमारतीचे बाींधकाम पूणव झाले असले तरी सदर निीन 
इमारतीमध्ये विघुतीकरणाचे काम अपूणव असल्याने अदयाप निीन इमारतीच े तदघा्न 
करण्यात आलेले नाही, 
(२) हे खरे आहे, 
(३) ि (४) हे खरे नाही. इमारतीमध्ये पशुिैदयकीय दिाखान्याचे दैनींददन कामकाि माहे 
एवप्रल, २०१५ पासून सुरू असून या दिाखान्याींतगवत सलगर ब्रुदकु, सलगर खुदव, आसिेिाडी, 
लिींगी आखण लींगलगी या गािाींमधील पशुपालकाींना पशुिैदयकीय सेिा पुरविण्यात येत आहे. 
तयामुळे पशुधनाची गैरसो होत नाही, 
(५) प्रचन तद् ाित नाही. 

___________ 
  

िोल्हापूर जिल्हयातील १२ तालुक्यापैिी ६ तालुक्यात उपअधधक्षि  
भूममअमभलेड ही पदे ररक्त असल्याबाबत 

  

(३४)  ५८३८१ (१९-०८-०१६०).   डॉ.सुजित ममणचेिर (हातिणांगले) :   सन्माननीय महसूल 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) कोल्हापूर जिल्हयातील १२ तालुक्यापकैी ६ तालुक्यात तपअचधक्षक भूिमअिभलेख ही पदे 
ररक्त असल्याच ेमाहे म,े २०१६ च्या समुारास ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच िगव तीन ची ४० ्क्के पदे ररक्त आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरची पदे ररक्त असण्याची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, ररक्त असलेली पदे तातडीन ेभरण्यासींदभावत शासनाने कोणती कायविाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१९-१०-२०१६) :(१) कोल्हापूर जिल््यात तप अधीक्षक भूिम अिभलेख या 
ग्-ब सींिगावत एकूण १४ पदे मींिूर आहेत. सदर मींिूर पदाींपकैी ८ अचधकारी कायवरत असून ६ 
पदे ररक्त आहेत. िमाबींदी आयुक्त आखण सींचालक भूिम अिभलेख, (म.राज्य) पुणे याींचकेडील 
आदेश ददनाींक १९/८/२०१६ ने तप अधीक्षक भूिम अिभलेख, शाहूिाडी ि कागल ही पदे 
भरण्यात आलेली आहेत. तिवरीत ४ तालुक्यातील ररक्त पदाींमुळे नागरीकाींच्या कामाची अडचण 
होिू नये म्हणून सदरचा पदभार अन्य तालुक्यातील अचधकारी याींचेकड ेसध्या अनतररक्तपणे 
सोपविण्यात आलेला आहे. 
(२) ि (३) कोल्हापूर जिल््यात भमूी अिभलेख विभागातील ग्-क सींिगावतील पदे 
सेिाननितृती/पदोन्नती/बदलीमुळे ररक्त झालेली असनू, ग्-क सींिगावमध्ये एकूण २५ ्क्के पदे 
ररक्त आहेत. 
(४) ि (५) सन २०१६ मधील ननिडसूचीिेळी ग्-ब सींिगावमध्ये पदोन्नतीन े ननयुक्तीिळेी 
कोल्हापूर जिल््यातील ररक्त पदे भरणेकामी प्राधान्याने विचार करण्यात ये ल. ग्-क 
सींिगावतील ररक्त पदे भरण्याची कायविाही प्रगतीत आहे. 

___________ 
  

शेतिऱयाांच्या दधुाला ३० रु. प्रनतमलटर भाव ममसणेबाबत 
  

(३५)  ५८५४९ (१२-०८-२०१६).   श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.राणािगिीतमसांह पाटील 
(उांमानाबाद) :   सन्माननीय दगु्धवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सध्या शेतकऱ्याींच्या दधूाला २० ते २२ रु. प्रनतिल्र भाि िमळत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सध्या दषुकाळग्रस्त पररजस्थतीमुळे दधु ततपादनािर होणारा खचव हा येणाऱ्या 
ततपन्नापेक्षा िास्त आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ततपन्नापेक्षा खचव िास्त असल्याने शतेकऱ्याला हा व्यिसाय परिडत नसल्यान े
ि दसुरा कोणता पयावय शेतकऱ्याींपुढे नसल्यान े शेतकरी किवबािारी होत असून तयामुळे 
शेतकऱ्याच्या आतमहततयाच ेप्रमाण िाढत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, दधुाला प्रनतिल्र ३० रु. भाि िमळािा यासाठी स्थाननक लोकप्रनतननधीनी 
मा.मुख्यमींत्री याींना ददनाींक. ६ िनू २०१६ रोिी िा तयासमुारास ननिेदन ददले, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(५) असल्यास, याबाबत शासनान ेदधुाला ३० रु. भाि िमळण्याबाबत कोणती कायविाही केली 
आहे िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. महादेव िानिर (२०-१०-२०१६) : (१) शासनाने शासकीय दधू खरेदी करीता दद.१.७.२०१६ 
पासुन गाय ि म्हैस दधू खरेदी दरात प्रती िल्र रू.२/- अशी िाढ करून ते प्रती िल्र रू.२०/- 
िरून रू.२२/- अशी केली आहे हे खरे आहे. 
(२) होय. 
(३) दधू खरेदी दर कमी असल्याने शतेकरी आतमहतया करतात अशी िस्तुजस्थती नाही. 
राज्यात दधु व्यिहार शासन, सहकार ि खािगी के्षत्रामार्फव त केला िातो. यामध्ये शासनाचा 
सहभाग केिळ ०.५ ते १ ्क्के इतका आहे. शासन शासकीय दधू खरेदी करीता दधूाच ेभाि 
ठरवित असते.  
     दधू ततपादक शेतकऱ्याींच्या दहताकरीता शासनान े नुकतीच शासकीय दधू खरेदी दरात 
प्रनत िल्र रू.२/- अशी िाढ केली आहे. तसेच शासनाच्या दधू खरेदी दरानुसार राज्यातील 
सहाकारी दधू सींघ/सींस्था याींनी दधू ततपादक शेतकऱ्याींना दधू खरेदी दर दयािा अशा प्रकारच े
ननदेश ददनाींक १०/७/२०१५ अन्िये शासनान ेननगविमत केले आहेत.  
     यािशिाय खािगी के्षत्रासह दधू खरेदी ि विक्रीत दरात ननयींत्रण व्हािे तया दृजष्ने राज्य 
शासनाने कें द्रशासनास िीिनािचयक िस्तू अचधननयम, १९५५ मधील तरतुदीनुसार दधूाकररता 
ककमान आधारभूत ककीं मत ननजचचत करािी अशी विनींती केली आहे. 
(४) राज्यात दधुाकररता कृषकाळ ि पुष्काळ अस े दोन काळ असतात. कृषकाळात दधुाच े
ततपादन कमी होत असते ि पुष्काळात दधुाचे ततपादन िाढत.े तयामुळे दधुाच्या कमतरतेत ि 
िाढीि ततपादनात साततयाने दधू दराबाबत शासनाकड े सन्माननीय लोकप्रनतननधी ि दधू 
ततपादक शेतकऱ्याींकडून मागणी होत असत.े अशाप्रकारची ननिेदने िुन, २०१६ मध्येही 
शासनास प्राप्त झालेली आहेत. 
(५) खािगी के्षत्रासह दधू खरेदी ि विक्रीत दरात ननयींत्रण व्हाि े यादृजष्ने राज्य शासनान े
कें द्रशासनास िीिनािचयक िस्त ू अचधननयम, १९५५ मधील तरतदूीनुसार दधुाकररता ककमान 
आधारभूत ककीं मत ननजचचत करािी अशी विनींती केली आहे. 
(६) प्रचन तद् ाित नाही. 

___________ 
  

शाहुवाडी (जि.िोल्हापूर) भूममअमभलेड िायाालयात िमाचाऱयाांची पदे ररक्त असल्याबाबत 

(३६)  ५८५५२ (१९-०८-२०१६).   श्री.सत्यिीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी) :   सन्माननीय 
महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शाहुिाडी तालुक्यातील भूिमअिभलेख कायावलयात गेल्या २१ िषावपासून प्रभारी अचधकारी 
प्रशासन चालित आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास सदर भूिमअिभलेख कायावलात कमवचाऱ्याींची पदे ररक्त असल्यान े नागररकाींना 
प्रचींड त्रास सहन करािा लागत आहे हे खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास सदर भूिमअिभलेख कायावलयातील ररक्त पदे भरण्यासाठी शासन कोणती 
कायविाही करणार आहे िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१९-१०-२०१६) :(१), (२) ि (३) िमाबींदी आयुक्त आखण सींचालक भूिम 
अिभलेख, (म.राज्य), पुणे याींचकेडील आदेश ददनाींक १९/८/२०१६ ने तप अधीक्षक भूिम 
अिभलेख, शाहूिाडी हे पद भरणेत आलेले आहे. तसेच तप अधीक्षक भूिम अिभलेख, शाहूिाडी 
कायावलयातील ग्-क सींिगावत २ पदे ररक्त असून, सदरची ररक्त पदे सरळसेिा भरतीन े
भरण्याची कायविाही प्रगतीत आहे. 
    तयाचप्रमाणे ग्-ड िशपा  सींिगावमधील ररक्त पदािर सरळसेिा भरतीन े ददनाींक 
११/७/२०१६ पासनू १ तमेदिार हिर झालेला आहे. 
(४) प्रचन तद् ाित नाही. 

___________ 
  

 मजच्छमाराांच्या ववववध प्रलांबबत प्रश्नाांबाबत ववशेष बैठि बोलवणयाची िेलेली मागणी 
  

(३७)  ५९८५३ (१२-०८-२०१६).   श्री.दहतेंद्र ठािूर (वसई), श्री.क्षक्षतीि ठािूर (नालासोपारा) :   
सन्माननीय मत्ांयव्यवसाय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक. १८ नोव्हेंबर २०१५ रोिीच्या ननिेदनादिारे मा. 
मुख्यमींत्री महोदयाींना महाराषरातील मजच्छमाराींच्या विविध प्रलींत्रबत प्रचनाींबाबत विशेष बैठक 
बोलिण्याची मागणी केली आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, प्रस्तुत बैठक अदयापाही बोलिण्यात आली नाही, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मजच्छमार बाींधिाींच्या आचथवक तन्नतीसाठी ही बैठक लिकरात लिकर होण े
गरिेचे असल्याने याबाबत शासनाने कोणती कायविाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. महादेव िानिर (१९-१०-२०१६) : (१) होय. हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. ददनाींक ४ िुल,ै २०१६ रोिी मा.मुख्यमींत्री महोदयाींनी बैठक आयोजित केली 
होती. 
(३) ि (४) प्रचन तद् ाित नाही. 

___________ 
  

ांपीड बोट डरेदी िरणयासाठी मजच्छमाराांना नाममात्र व्याि  
दराने दी ा मुदतीचे ििा देणयाबाबत 

(३८)  ५९९०६ (१२-०८-२०१६).   श्री.नसीम डान (चाांददवली), श्री.अांलम शडे (मालाड 
पजश्चम), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), प्रा.वषाा गायिवाड (धारावी) :   सन्माननीय 
मत्ांयव्यवसाय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मजच्छमार व्यािसानयकाींच्या प्रचनाींबाबत ददनाींक.१० माचव, २०१६ रोिीच्या दरम्यान 
मा.कें द्रीय कृषी मींत्री महोदयाींसमिेत झालेल्या बैठकीत एक को्ी रूपयापयतं ककीं मत असलेली 
स्पीड बो् खरेदी करण्यासाठी मजच्छमाराींना नाममात्र व्याि दरान े दीघव मुदतीच े किव 
देण्याबाबत चचाव झाली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तक्त बैठकीतील चचेच्या अनुषींगान ेराज्य शासनान ेननणवय घेतला आहे काय, 
(३) असल्यास, ननणवयाचे स्िरुप काय आहे ि तयानुसार पुढे कोणती कायविाही करण्यात आली 
आहे िा येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. महादेव िानिर (१९-१०-२०१६) :(१) नाही. 
(२), (३) ि (४) प्रचन तद् ाित नाही. 

___________ 
  

नागपूरच् या धतीवर अमरावतीतही तहसीलच ेग्रामीण आ ण शहर असे दोन भाग िेले िावे 
असा पाठववलेला प्रांताव शासनािड ेप्रलांबनत असल्याबाबत 

  

(३९)  ६१११२ (१९-०८-२०१६).   अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी) :   
सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपूरच् या धतीिर अमराितीतही तहसीलचे ग्रामीण आखण शहर अस ेदोन भाग केले िाि े
असा प्रस्ताि शासनाकड े मींिूरीसाठी पाठविण्यात आलेला प्रस्ताि मगील पाच िषावपासून 
प्रलींत्रबत असल्याचे माहे मे, २०१६ रोिी िा तया दरम्यान ननदशवनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीच्या अनषुींगाने अमरािती तहसीलच े शहर ि ग्रामीण अस े विभािन 
करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायविाही केली आहे िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१९-१०-२०१६) :(१) अस ेननदशवनास आले नाही. 
(२), (३) ि (४) विभागीय आयुक्त, अमरािती याींनी ददनाींक २३.५.२०१६ च्या पत्रान्िये 
अमरािती महानगरपािलका के्षत्रामध्ये स्ितींत्र अप्पर तहिसलदार याींच े कायावलय स्थापन 
करण्याचा प्रस्ताि शासनास सादर केला आहे. तयानुषींगान े अमरािती महानगरपािलका 
के्षत्रामध्ये अप्पर तहिसलदार कायावलय स्थापन करण्यासाठी आिचयक असलेली पदे ि 
तयाकरीता येणारा खचव याबाबतच्या प्रस्तािास वितत विभाग ि तच्चस्तररय सचचि सिमतीची 
मान्यता घेण्याच्या दृष्ीने कायविाही महसूल विभागाकडून सुरु आहे. 

___________ 
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िोल्हापुर जिल््यामध्ये िममनीच्या अनधधि तररत्या औद्योधगि व वा णज्य िारणािररता 
वापरात बदल िेल्याच ेप्रिरणी ४० पट दांड लागू िेलेबाबत  

(४०)  ६१५९१ (१९-०८-२०१६).   श्री.सुरेश हासवणिर (इचलिरांिी) :   सन्माननीय महसलू 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोल्हापुर जिल््यामध्ये ििमनीच्या अनचधकृतररतया औदयोचगक ि िाखणज्य कारणाकररता 
िापरात बदल केल्याच ेप्रकरणी जिल्हा प्रशासनाकडून ४० प् दींड नागरीकाींना माहे माचव २०१६ 
पासून लागू करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अनचधकृत अकृवषक आकरणीच्या िापराबाबत ४० प् दींडाच्या आकरणीमुळे 
नागरीकाींना मोठया प्रमाणािर आचथवक भुदवड बसत असल्यामुळे शासन स्तरािर अनचधकृत 
अकृवषक िापरासाठी शास्ती मार्फ करण्याचा ननणवय घेण्याची विनींती प्रस्तुत लोकप्रनतननधी 
विधानसभा सदस्य, इचलकरींिी याींच्यासह कोल्हापूर जिल्हयातील लोकप्रनतननधीींनी माहे एवप्रल 
२०१६ रोिी िा तयादरम्यान मा. महसूल मींत्री याींच्याकड ेतक्रार केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीच्या  अनषुींगाने शास्ती मार्फ करण्यासाठी कोणती कायविाही करण्यात 
आली आहे िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे कोणती ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०७-१०-२०१६) :(१) कोल्हापूर जिल््यातील करिीन, हातकणींगले, 
राधानगरी, पन्हाळा, भुदरगड, कागल ि शाहूिाडी या तालुक्यात ििमनीच्या अनाचधकृतररतया 
औदयोचगक ि िाखणज्य प्रयोिनाथव िापरात बदल केल्याप्रकरणी महाराषर िमीन महसूल 
सींदहता १९६६ च्या कलम ४५ ि तयाखालील महाराषर िमीन महसूल (ििमनीच्या िापरात 
बदल ि अकृवषक आकारणी) ननयम १९६९ मधील ननयम ८ मधील तरतूदीस अनुसरुन तया 
ििमनीिर अकृवषक आकारणीच्या ४० प्ीहून अचधक नसेल इतका दींड आकारण्याबाबतच्या 
तरतूदीस अनुसरुन सींबींधीत धारकाींना नो्ीसा लागू करण्यात आल्या आहेत. 
(२), (३), (४) ि (५) लोकप्रनतननधी याींची ददनाींक ०७.०३.२०१६ ि दद.१०.०३.२०१६ रोिीची 
मा.मींत्री (महसूल) याींना ददलेली ननिेदने प्राप्त झाली असून सदर ननिेदनाींमधील अनचधकृत 
अकृवषक िापरासाठी शास्ती मार्फ करण्याच्या मागणीच्या अनुषींगाने जिल्हाचधकारी, कोल्हापूर 
याींना याबाबतचा प्रस्ताि शासनास सादर करण्याबाबत कळविण्यात आले आहे. 

___________ 
  

पाल र जिल््यातील मनोर-वाडा-मभवांडी या रांत्याच्या चौपदरीिरणाच्या िामामध्ये 
गौणडननिाच्या ८.३० लक्ष ब्रास ांवाममत्वधनाची चोरी िेल्याबाबत 

(४१)  ६१८७४ (१९-०८-२०१६).   श्री.रुपेश म्ह हात्र े (मभवांडी पूवा) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मनोर-िाडा-िभिींडी (जि.पालघर) रस्तयाच्या चौपदरीकरणाच्या कामामध्ये गौणखननिाच्या 
८.३० लक्ष ब्रास स्िािमतिधनाची चोरी झाली असनू ती दींडासदहत िसूल करण्याबाबतची तक्रार 
स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी मा.मखु्यमींत्री तसेच मा.ततकािलन महसूल मींत्री याींच्याकड े माहे 
ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये िा तया दरम्यान केल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, यासींदभावत मा.ततकािलन महसलू मींत्री याींनी िलु ै ि ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये 
याप्रकरणाचा अहिाल तातडीन े मागिूनही विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग याींच्याकडून 
गौणखननिाच्या स्िािमतिधनाच्या चोरीबाबत कोणतीही कायविाही करण्यात आलेली नाही, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, तक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनुषींगाने गौणखननिाींची चोरी करणाऱ्या कीं त्रा्दाराींविरुध्द ि याकड े
दलुवक्ष करणाऱ्या सींबींचधत अचधकारी ि कमवचारी याींच्याविरुध्द शासनान ेकोणती कारिा  केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२५-१०-२०१६) :(१) यासींदभावत स्थाननक लोकप्रनतननधी याींच ेननिेदन प्राप्त 
झाले आहे. 
(२), (३) ि (४) मनोर-िाडा-िभिींडी या रस्तयाच्या कामासाठी गौण खननिाची चोरी केल्यासींबींधी 
शासनास प्राप्त झालेल्या विविध ननिेदनाींच्या अनुषींगाने विभागीय आयुक्त कोकण विभागा 
याींना तयाींच्या कायावलयातील िररषठ अचधकाऱ्यामार्फव त सखोल चौकशी करून कायविाही 
करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होतया. तयानुसार विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग याींनी 
सदर प्रकरणाची तप आयुक्त (रोहयो) याींच्यामार्फव त केलेल्या चौकशीत एकूण ७,५०,००८ ब्रास 
गौण खननिाच े स्िािमतिधन शासनिमा केले नसल्याचे ननषपन्न झाले. तयानुसार विभागीय 
आयुक्त कोकण विभाग याींनी जिल्हाचधकारी ठाणे जिल्हाचधकारी पालघर याींना पुढील कायविाही 
करण्याच्या सूचना ददल्या आहेत. 
(५) प्रचन तद् ाित नाही. 

___________ 
  

पाचवड त ेभूईंिवरील (जि.सातारा) ि ष्ट्णा नदी पुला दरम्हयान बाांधणयात  
आलेल्या सवा पलूाांच ेभराव वाहून गेल्याबाबत 

(४२)  ६१९७५ (२४-०८-२०१६).   श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरेगाव) :   सन्माननीय सावािननि 
बाांधिाम (सावािननि उपक्रम वगसून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राषरीय महामागव क्र.४ च्या सुरु असलेल्या सहापदरीकरणामध्ये पाचिड ते भूईंििरील 
(जि.सातारा) कृषणा नदी पलुादरम्यान बाींधण्यात आलेल्या सिव पूलाींचे भराि िून २०१६ मध्ये 
पडलेल्या पदहल्याच पािसात िाहून गेला, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या पुलाच्या बािून ेपादचाऱ्याींसाठी कोणतीच तपाययोिना केली नसल्याने तथेून 
ये िा करणाऱ्या स्थाननक नागररकाींना िीि मुठीत घेऊनच पूल ओलाींडािा लागत आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, हा पूल पूिवित बाींधण्याबाबत शासनाने कोणती तातडीची कायविाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) असल्यास, याबाबतची चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकशीअींती सींबींचधत ठेकेदाराींिर कोणती कारिा  केली आहे, नसल्यास, तयाची 
कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (२९-१०-२०१६) :(१) हे खरे नाही,असे भारतीय राषरीय रािमागव 
प्राचधकरण,पुणे याींनी कळविले आहे. 
(२) प्रचन तद् ाित नाही 
(३) प्रचन तद् ाित नाही 
(४) प्रचन तद् ाित नाही 
(५) प्रचन तद् ाित नाही 

___________ 
  

पुसेगाांव (ता.डटाव, जि.सातारा) येथील राज्य मागा १४२ लगत असणाऱया  
रांत्यालगत मोठया प्रमाणात अनतक्रमण िरणयात आल्याबाबत 

  

(४३)  ६१९९३ (२४-०८-२०१६).   श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरेगाव) :   सन्माननीय सावािननि 
बाांधिाम (सावािननि उपक्रम वगसून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुसेगाींि (ता.ख्ाि, जि.सातारा) येथील राज्य मागव १४२ लगत असणाऱ्या रस्तयालगत 
मोठया प्रमाणात अनतक्रमण करण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या दठकाणी अनतक्रमण झाल्यान े तेथील ग्रामस्थाींनी तसेच स्थाननक 
लोकप्रनतननधीींनी सािविननक बाींधकाम विभाग, ख्ाि (जि. सातारा) तसेच जिल्हाचधकारी 
सातारा याींच्याकड ेगेले सहा मदहन्याींपासून िारींिार तक्रारी करुनही कोणतीच कारिा  करण्यात 
आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२८-१०-२०१६) :(१) नाही, हे खरे नाही. 
(२) प्रचन तद् ाित नाही. 
(३) प्रचन तद् ाित नाही. 

___________ 
  
किन् हीरािा (जि.वामशम) तालुक्यातील वामशमिड ेिाणा-या मुख् य रां त् याांची झालेली दरुावांथा 

  

(४४)  ६२११५ (२४-०८-२०१६).   श्री.अममत झनि (ररसोड), श्री.िुणाल पाटील (धसेु 
ग्रामीण) :   सन्माननीय सावािननि बाांधिाम (सावािननि उपक्रम वगसून) मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ककन् हीरािा (जि.िािशम) तालुक्यातील िािशमकड े िाणा-या मुख् य रस् त याींची दयनीय 
अिस् था झाली असल् याचे माहे िनू, २०१६ रोिी िा त या सुमारास ननदशवनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 

(२) असल् यास, तक् त कारणास् ति िाहन चालविताींना िाहनचालकाींची गैरसोय होत असून काही 
प्रसींगी छोयाया अपघाताच् या घ्नाही या कारणास् ति होत आहेत हे लक्षात घेता शासन त िरीत 
आिच यक कायविाही करणार िा करीत आहे काय, 
(३) नसल् यास, यामागील विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (२७-१०-२०१६) :(१) हे खरे नाही,रस्ता िाहतकूीकरीता सुजस्थतीत आहे. 
(२) प्रचन तद् ाित नाही. 
(३) प्रचन तद् ाित नाही. 

___________ 
  

राज्यातील िममन, सदननिा, दिुाने इ. मालमत्तेची नोंदणी झाल्यानांतर त्याची प्रत  
(सॉफ्ट िॉपी) आता थेट इ. लॉिरमध्ये िमा िेली िाणार असल्याबाबत 

  

(४५)  ६२१४२ (१९-०८-२०१६).   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.िुणाल पाटील (धुसे ग्रामीण), 
श्री.ियिुमार गोरे (माण), डॉ.पतांगराव िदम (पलूस िडगेाव) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ििमन, सदननका, दकुाने इ. मालमततेची नोंदणी झाल्यानींतर तयाची प्रत 
(सॉफ्् कॉपी) थे् इ. लॉकरमध्ये िमा केली िाणार असल्यान ेनोंदणी ि मुद्राींक विभागान े
सींगणक प्रणाली विकसीत केल्याने डडजि्ल लॉकरची प्रणाली िलींक केली असल्याचे माहे मे, 
२०१६ दरम्यान ननदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास चौकशीच्या अनुषींगाने ही सुविधा कधीपासून कायावजन्ित केली िाणार आहे िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१४-१०-२०१६) :(१) होय. परींतु सदरची प्रणाली सध्या र्फक्त  -जिस्रेशन 
(ऑन ला न नोंदणी) दिारे नोंदणी होणाऱ्या Leave & License ि First Agreement to 
Sale या दस्तऐििाींपुरती लागू करण्यात आलेली आहे. 
(२) नाही. 
(३) सदर सुविधा म े२०१६ पासून कायावजन्ित करण्यात आली आहे. 
(४) प्रचन तद् ाित नाही. 

___________ 
  

अमरावती जिल््यातील नाांदगाव डांडशे्वर येथील भूममअमभलेड िायाालयात  
उपअधधक्षि भूमम अमभलेड याांची ननयुक्ती िरणयाबाबत 

  

(४६)  ६२१७८ (१९-०८-२०१६).   प्रा.ववरेंद्र िगताप (धामणगाव रेल्वे), श्री.अममन पटेल 
(मुांबादेवी) :   सन्माननीय महसलू मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमरािती जिल््यातील नाींदगाि खींडचेिर येथील भूिमअिभलेख कायावलयाचा कारभार 
तब्बल ११ िषावपासनू कायमस्िरुपी तपअचधक्षक विना चालत असल्याच ेमाहे रे्फब्रुिारी २०१६ 
रोिी िा तया दरम्यान ननदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, १६१ गािाींचा कारभार या कायावलयाकड ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, येथील कामाचा व्याप पहाता या दठकाणी कायमस्िरुपी तपअचधक्षक ननयुक्त 
करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायविाही केली आहे िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२७-०९-२०१६) :(१), (२), (३) ि (४) होय, तप अचधक्षक भूमी अिभलेख 
नाींदगाि खाींडचेिर हे पद ररक्त असल्यामुळे सदर पदाचा अनतररक्त कायवभार तयाच कायवयातील 
मुख्यालय सहाय्यक याींचेकड ेसोपविण्यात आलेला आहे. तप अचधक्षक भूिम अिभलेख, नाींदगाि 
खींडचेिर या कायावलयात३३ प्रकरणे मोिणीिर िशल्लक आहेत. 
    तप अचधक्षक भूिम अिभलेख सींिगावतील ररक्त पदे भरण्याकामी कायविाही प्रगतीत असून, 
सदरचे पद भरण्यास प्राधान्यान ेविचार करण्यात ये ल. 

___________ 
  

नागभीड (जि.चांद्रपुर) तालुक्यातील िाही गावामध्ये बिऱयाांवर दटप्स  
रोगाची लागण होऊन बिऱयाांचा म त्यू झाल्याबाबत 

  

(४७)  ६२५४४ (०१-०९-२०१६).   श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :   सन्माननीय पशुसांवधान मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागभीड (जि.चींद्रपुर) तालुक्यातील काही गािामध्ये बकऱ्याींिर द्प्स रोगाची लागण होऊन 
माहे एवप्रल, २०१६ रोिीच्या सुमारास नऊ बकऱ्याींचा मतृय ूझाला आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास चौकशीत काय आढळून आले ि तया अनुषींगान ेशेतकऱ्याींना नकुसान भरपा  
देण्याबाबत शासनान ेकोणती कायविाही केली आहे िा करण्यात येत आहे, 
(४) तसेच या रोगास आळा घालण्याकररता शासनाने कोणती प्रनतबींधातमक तपाययोिना केली 
आहे िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. महादेव िानिर (१९-१०-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 
(२) (३) (४) नागभीड (जि. चींद्रपरू) येथे आतापयतं पीपीआर चे ४२८० लसमात्रा ि  द्व्हीचे 
२००० लसमात्राींच ेलसीकरण झालेले असून िनािराींच ेलसीकरण करणे हे विभागाच े ननयिमत 
कायव आहे. तसेच नागभीड (जि.चींद्रपुर) तालुक्यातील काही गािामध्ये बकऱ्याींिर दरप्स रोगाची 
लागण होऊन माहे एवप्रल, २०१६ रोिीच्या समुारास नऊ बकऱ्याींिर दरप्स िा अज्ञात रोगाची 
लागण होऊन मतृय ूझालेला नाही. 
(५) प्रचन तद् ाित नाही. 
  

___________ 
  
 



वि.स. २४० (33) 

 
डासगी आ ण शासिीय पशुवैद्यिीय सांांथातील सोनोग्राफी ममशनची आरोग्य  

अधधिाऱयाांिड ेनोंदणी िरणे बांधनिारि असल्याबाबत 
  

(४८)  ६२५९१ (१२-०८-२०१६).   श्री.मधिुरराव चव्हाण (तसुिापूर), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :   
सन्माननीय पशसुांवधान मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील आरोग्य सींस्था पाठोपाठ आता सिव खासगी आखण शासकीय पशुिैदयकीय 
सींस्थातील सोनोग्रार्फी मिशनची पीसीएनडी्ी कायदयानुसार सक्षम आरोग्य अचधकाऱ्याींकड े
नोंदणी करणे बींधनकारक करण्याचे आदेश कृषी ि पशुसींिधवन विभागाने ददले असल्याचे माहे 
म,े २०१६ मध्ये िा तया दरम्यान ननदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या आदेशाची अींमलबिािणी करण्याबाबत शासनान े कोणती कायविाही केली 
आहे िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. महादेव िानिर (१९-१०-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) पीसीपीएनडी्ी अचधननयम १९९४ नुसार राज्यातील पशुिैदयकीय सींस्थाींमधील सोनोग्रार्फी 
यींत्राींची नोंदणी करण्याकरीता शासनामार्फव त देण्यात आलेल्या मागवदशवक सूचना के्षत्रीय स्तरािर 
पररपत्रत्रत करण्यात आलेल्या आहेत. 
    राज्यातील एकूण १३२ राज्यस्तरीय पशुिैदयकीय दिाखान्याींपैकी ३३ दिाखान्याींमधील 
सोनोग्रार्फी यींत्र ेनोंदणीकृत असून तिवररत ९९ दिाखान्याींमधील सोनोग्रार्फी यींत्राींच्या नोंदणीसाठी 
रु. २४,७५,०००/- एिढा ननधी परुिणी मागणीदिारे अथवसींकजल्पत करण्यात आलेला असून 
तयापैकी रु. १९,८०,०००/- एिढा ननधी वितरीत करण्यात आलेला आहे, तसेच, जिल्हा पररषदे 
अींतगवत असलेल्या एकूण ३३ पशिुैदयकीय दिाखान्याींमधील सोनोग्रार्फी यींत्राींपकैी १४ सोनोग्रार्फी 
यींत्राींची नोंदणी झाली असून तिवररत १९ अनोंदणीकृत सोनोग्रार्फी यींत्राींच्या  नोंदणीसाठी िमा 
सेिाशुल्काचा ननधी िापरण्यात येणार आहे. 
(३) प्रचन तद् ाित नाही. 

___________ 
  

दगु्ध व्यवसायातील िोडीम आ ण वाढत्या उत्पादन डचााच्या  
पाश्वाभूमीवर िें द्र सरिारच्या पशधुन ववमा योिनेबाबत 

  

(४९)  ६२७११ (१२-०८-२०१६).   अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा) :   सन्माननीय दगु्धवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दगु्ध व्यिसायातील िोखीम आखण िाढतया ततपादन खचावच्या पाचिवभूमीिर कें द्र सरकारच्या 
पशुधन विमा योिनलेा इतर राज्याींमध्ये चाींगला प्रनतसाद िमळत असून महाराषर मात्र या 
योिनेविषयी दलुवक्ष करीत असल्याचे माहे म,े २०१६ रोिी िा तयासमुारास ननदशवनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, कें द्र सरकारकडून सदर योिनेसाठी प्रिसध्दी आखण प्रचारासाठी ननधी ददला 
िातो, परींतु सींबींचधत यींत्रणा पशुपालकाींपयतं या योिनचेी मादहती पोचिण्यात अपयशी ठरत 
असल्याच ेआढळून आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, तक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास चौकशीच्या अनुषींगाने पशुधन विमा योिनलेा प्रनतसाद,िमळण्याबाबत शासनान े
कोणती कायविाही केली  आहे िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. महादेव िानिर (१९-१०-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 
(२) योिनेच्या मागवदशवक सुचनपे्रमाणे प्रिसध्दी ि प्रचारासाठी सींबींचधत जिल्हयाींना ननधी 
तपलब्ध करून ददलेला असनू सदर योिनसे व्यापक प्रिसध्दी देण्यात आलेली आहे. तसचे, 
मे.न्यु इींडडया एचयुरन्स कीं पनीमार्फव त सुध्दा योिनेची प्रचार ि प्रिसध्दी केली िात आहे. 
दद.१५.०८.२०१६ पयतं राज्यातील एकूण १,२६,९१७ िनािराींचा विमा ततरविण्यात आलेला आहे. 
या योिनेंतगवत पशुपाळकाींनी िास्तीत िास्त लाभ घ्यािा यासाठी दद.०१.०८.२०१६ त े
दद.१५.०८.२०१६ दरम्यान पशधुन विमा पींधरिडा सािरा करण्यात आला ि तयास पशुपालकाींचा 
चाींगला प्रनतसाद िमळालेला आहे. 
(३), (४) ि (५) प्रचन तद् ाित नाही. 

___________ 
  

मराठवाड्यातील दसुरे आयुक्तालय ांथापणयासांदभाात 
  

(५०)  ६३०३७ (१९-०८-२०१६).   श्रीमती अममता चव्हाण (भोिर), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड 
उत्तर) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मराठिाड्यातील दसुरे आयकु्तालय स्थापण्यासींदभावत राज्य शासनान े नोंदलेल्या एक 
सदस्यी अ्यासग्ाचा अहिाल गतिषीच्या सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये शासनास प्राप्त झाला आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नाींदेड येथे ददनाींक २३ रे्फब्रुिारी, २०१५ रोिी पयतं आयुक्तालय स्थापन 
करण्यात येत असतानाच राज्य शासनाने अचानक शुजध्दपत्रक प्रिसध्दी करुन आयुक्तालय 
कोठे असाि ेयाबाबत आके्षप ि हरकती मागविण्यात आल्या, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाने योग्य िळेी आयुक्तालय स्थापन करण्याच ेिाहीर केल्याचे माहे माचव, 
२०१६ मध्ये िा तया दरम्यान ननदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(५) असल्यास चौकशीत काय आढळून आले ि तया अनुषींगाने दसुरे आयुक्तालय सुरु 
करण्यासाठी शासनाने काय कायविाही केली आहे िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (१९-१०-२०१६) :(१), (२), (३), (४), (५) ि (६) शासन ननणवय, महसूल ि 
िन विभाग ददनाींक १६.२.२०१५ अन्िये विभागीय आयुक्त कायावलय, औरींगाबाद च े विभािन 
करुन नव्यान े ननमावण कराियाच्या विभागीय आयुक्तालयात कोणतया जिल््याींचा समािेश 
करािा ि निीन विभागीय आयकु्तालयाच े मुख्यालय कोणतया दठकाणी असाि,े या विषयी 
सखोल अ्यास करुन ततसींबींधी शासनास िशर्फारशी करण्यासाठी विभागीय आयुक्त, औरींगाबाद 
याींच्या अध्यक्षतेखाली एक-सदस्यीय अ्यासग् गठीत करण्यात आला आहे. तयानुसार एक 
सदस्यी अ्यास ग्ान ेददनाींक १५.९.२०१५ रोिी अहिाल सादर केला होता. 
     तथावप, सदर अहिालातील िशर्फारशी तक्त अ्यासग्ास अ्यासाथव सींदिभवत केलेल्या 
विषयाशी सुसींगत नसल्यान े प्रस्तावित निीन विभागीय आयकु्त कायावलयाच े मुख्यालय 
कोणतया दठकाणी ठेिाि ेयाबाबत ननजचचत अशी िशर्फारस ग्ास रे्फर अ्यास करुन सुस्पष् 
िशर्फारशीसह शासनास अहिाल सादर करण्याबाबत कळविण्यात आले आहे. 

___________ 
  
  
ववधान भवन :   डॉ. अनांत िससे 
नागपूर.   प्रधान सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 

शासकीय मध्यिती मुद्रणालय, नागपूर. 


