
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची १२३ वी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

दसुरे अधधवेशन, २०१६ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

राजापूर तालुक् याचे ववभाजन िरुन रायपाटण या नववन तालुक् याची रनमिमीती िरयायाबाबत 
  

(१)  १४०२ (२३-१२-२०१४).   श्री.राजन साळवी (राजापूर) :   सन्माननीय महसलू मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राजापूर तालुक् याचव भ  ाजन करुन रायपा्ण या नभ न तालुक् याची रनमिमीतीची मागणी 
सन १९९० पासून स् थारनक रामामस् थ किरत ह वेत, वे खरव ह वे काय, 
(२) या प्रकरणी शासनाच् या मेसूल    न भ  ागात नस् ती र.४५०३/हरनईएन/२९९६/६३३/ 
प्र.र.१०१५/म-१० प्रलींबित ह वे, वे खरव ह वे काय, 
(३) असल्यास, तत् कामिलन मुख् यमी्ं ी याींनी स् थारनक रामामस् थाींना शास कय सुभ धा पुरभ ण् याच् या 
दृष ्ीनव रत् नागगरी जजल् ेागधकारी याींना रनरे्दश दर्दलव ेोतव, वे खरव ह वे काय, 
(४)  असल् यास, या र शासन कोणता रनणीय घवणार ह वे,  
(५) नसल्यास भ लींिाची कारणव काय ह वेत? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (१८-०२-२०१६) :(१) ेोय. 
(२)   (३) दर्द.२१.०६.२०१२ रोजी मीं्ालयास लागलवल्या हगीमध्यव प्रशनाींधीन कागर्दप्व जळून 
नष् झाल्यानव सर्दरची मादेती उपलब्ध करुन र्दवता यवत नाेी. 
(४) तालकुा पुनरीचनविातचव रनकष ठरभ ण्याकिरता गदठत करण्यात हलवल्या हयुक्त कोकण 
भ  ाग, न ी मुींिई, याींचव अध्यक्षतवखालील समीतीचा अे ाल शासनास प्राप्त झाला असून 
त्या र सभ स्तर अमि प्राय र्दवण्यािाित  स ी भ  ागीय हयुक्ताींना कळभ ण्यात हलव ह वे. 
भ  ागीय हयुक्ताींचव अमि प्राय प्राप् त झाल्यानींतर तालकुा पुनरीचनविाितचव शासनाचव धोरण 
रनजशचत करण्याचव सींकजल्पत ह वे   त्या हधारवच राज्यातील तालुक्याींची पुनरीचना करुन 
न ीन तालुक्याींच्या रनमिमीतीिाितचा यथोगचत रनणीय घवण्याचव योजजलव ह वे. 
(५) प्रशन उद् ा त नाेी. 
  

___________ 
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मुांबई उपनगरातील नागरी रनवास पररषद, गोरेगाव (पूवी) याांना प्रदान 
िरयायात  आलेल्या भूखांडाच्या मिमळित पत्रत्रिाबाबत 

(२)  २८७९ (२३-१२-२०१४).   श्री.सुरनल प्रभ ू (ददांडोशी) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींिई उपनगरातील नागरी रन ास पिरषर्द, गोरवगा  (पू ी) याींना प्रर्दान करण्यात  हलवल्या 
 ूखींडाच्या मिमळकत पब्का सींिींगधत गृे रनमाीण सींस्थवच्या ना व उघडणविाित स्थारनक 
लोकप्ररतरनधीनी मा वे नोव् ेेंिर, २०१४ मध्यव  ा त्यार्दरम्यान मा.मखु्यमीं्ी याींच्याकडव रन वर्दन 
दर्दलव, वे खरव ह वे काय, 
(२) असल्यास, या रन वर्दनानसुार शासनानव कायी ाेी कव ली ह वे काय, 
(३) अदयाप कोणतीच कायी ाेी कव ली नसल्यास, भ लींिाची कारणव काय ह वेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (०६-०२-२०१६) :(१) ेोय. 
(२) नागरी रन ारा  साेतीमधील ११३ सेकारी गृे रनमाीण सींस् थाींसोित करा याचा करारनामा 
जजल् ेागधकारी कायाीलयानव स ी गृे रनमाीण सींस् थाींकडव मान् यतवसाठ  पाठभ ला ह वे. सर्दरचा 
करारनामा ज् या गृे रनमाीण सींस् थाींना मान् य ह वे अशा ८९ गृे रनमाीण सींस् थाींसोित करारनामा 
करुन तो रनष पादर्दत करणवत हलवला असून त् यापीक  १५ गृे रनमाीण सींस् थाींच् या ना व स्  तीं्पणव 
मिमळकत पब्का प्रर्दान करण् यात हलवल् या ह वेत. 
     उक् तप्रमाणव उ ीिरत प्रकरणामध् यव करारनामव करण् याची   स्  तीं्पणव मिमळकत पब्का 
उघडण् याची कायी ाेी सुरु ह वे. 
(३) प्रश न उद् ा त नाेी. 

___________ 
  

अांधेरी पश्श्चम, मुांबई येथील मोक् याच् या दािाणी असलेले शासि य भुखांडावर अांबानी 
रुग् णालयान ेसवीसामा याांना तळ रातील पाकििं गला ववरोध िेल्याबाबत 

  

(३)  १०६९२ (०४-०४-२०१५).   श्री.प्रताप सरनाईि (ओवळा माश्जवडा), श्री.अजुीन खोतिर 
(जालना) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अींधवरी पजशचम, मुींिई यवथील मोक् याच् या दठकाणी असलवलव शासक य  ुखींड अल् पर्दरात 
मिमळभ णाऱ् या अींिानी रु णालयानव स ीसामान् याींना तळघरातील पा का गला भ रोध करुन हपल् या 
फायदयासाठ  त् या जागवचा  ापर सुरु कव ल् याचव नकुतवच उघडक स हलव ह वे, वे खरव ह वे काय, 

(२) असल् यास, सर्दर रु णालयाच् या ह ारातील जागा पा का गसाठ  उपलब् ध करुन र्दवण् याची 
मागणी मॉडवल ्ाऊन फव डरवशननव जजल् ेागधकारी, मुींिई उपनगर जजल् ेा याींच् याकडव कव ली ह वे, वे 
ेी खरव ह वे काय, 
(३) असल् यास, या प्रकरणी चौकशी कव ली ह वे काय, चौकशीचव रनष कषी काय ह वे   
त् यानुषींगानव पुढव कोणती कार ाई कव ली  ा करण्यात यवत ह वे 
(४) या प्रकरणाची अदयाप चौकशी कव ली नसल् यास, ेोणाऱ् या भ लींिाची कारणव काय ह वेत 
तसवच यािाितची सदयःजस्थती काय ह वे ? 
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श्री. एिनाथराव खडस े (०६-०२-२०१६) :(१) िृे न् मुींिई मेानगरपामिलकव च् या कव /पजशचम 
भ  ागामाफी त करण् यात हलवल् या पेाणीत को कळािवन धीरु ाई अींिानी रु णालयाच् या 
तळघराच् या जागवचा  ापरा  ाेनतळा व् यरतिरक् त ेोत असल् याचव रनर्दशीनास हलव नाेी. 
तथाभप, सर्दर तळघरातील  ाेनतळाच् या जागवचा  ापर स ीसामान् य नागरीकाींना करु 
र्दवण् यािाित रु णालयास कळभ ण् यात हलव ह वे. 
(२) वे खरव नाेी. 
     अध्यक्ष फव डरवशन ऑफ को.ऑ.ेौ.सोसाय्ीज ऑफ मॉडवल ्ाऊन मिल. याींनी दर्दनाींक 
८.५.२०१३ च् या प्ान्  यव मौजव हींबि ली, ता. अींधवरी यवथील सव् ेे र. १४१ अ, न. .ूक. ८३३ 
मधील मींजूर अमि न् यासातील अींतगीत रस् तव   भ कास रनयोजन रस् त् या र पा का ग करण् यात 
यवणाऱ् या िा वेरील गायायाींकरीता पा का ग शुल् क हकारण् यास पर ानगी मिमळणविाितची भ नींती 
अजी जजल् ेागधकारी, मुींिई उपनगर जजल् ेा याींच् याकडव कव लवला ह वे. 
(३)   (४) प्रश न उद् ा त नाेी. 

___________ 
  

िोल् हापूर श्जल् हयाम् ये अल् पभूधारि, भूमीहीन लोिाांना अरतररक् त शेरा असलेल् या 
शेिडो एिर शासि य जमिमनीच ेवाटप िरया यात आल्याबाबत 

(४)  ११२१९ (०७-०४-२०१५).   श्री.प्रिाश आत्रबटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल् ेापूर जजल् ेयामध् यव अल् प ूधारक,  ूमीेीन लोकाींना अरतिरक् त शवरा असलवल् या शवकडो 
एकर शासक य जमिमनीचव  ा्प करण् यात हलव ह वे, वे खरव ह वे काय, 
(२) असल् यास,  ा्प करण् यात हलवल् या जमिमनी शासनाच् या अ्ी न रनयम डा लून 
जजल् ेागधकाऱ् याींच् या पू ी पर ानगीमिश ाय सर्दर जमिमनीचव परस् पर भ ल् ेव ा् ला ण् यात यवत 
असल् याचवेी रनर्दशीनास हलव ह वे, वे ेी खरव ह वे काय, 
(३) असल् यास, यासींर्द ाीत शासनानव सखोल चौकशी कव ली ह वे काय, त् यात काय हढळून हलव 
ह वे, 
(४) तदनुसार शासनाच् या मळु वेतलूाच ेरताळ फासणाऱ् या र्दोषी व् यक् तीभ रुध् र्द शासन स् तरा र 
काय कार ाई करण् यात हली ह वे  ा यवत ह वे, 
(५) नसल् यास, त् याची कारणव काय ह वेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडस े (१७-०२-२०१६) :(१), (२)   (३), (४)   (५) कोल् ेापूर जजल् ्यामध् यव 
मौजव साताड े ता.पन् ेाळा यवथील ग् नीं. ८५९ मध् यव जजल् ेागधकारी कोल् ेापूर याींचवकडील 
शवतजमीन  ा्प हर्दवश दर्द. ८/६/१९७३ अन्  यव  ूमीेीन लोकाींना जमीन  ा्प करण्यात हली 
ह वे. तसवच ेातकणींकलव, चींर्दगड, कागल, राधानगरी   शाेू ाडी या तालुक्यात काेी 
अल्प ूधारक,  ूमीेीन लोकाींना शवतजमीन कमाल धारणा कायदयान् यव अरतिरक्त ठरलवल्या 
जमिमनीचव  ा्प करणवत हलवलव ह वे. अशा जमिमनीचव भ र  व्य ेार जजल्ेागधकारी याींच्या पू ी 
पर ानगी मिश ाय झालव ह वेत  कीं  ा कसव यािाित सखोल चौकशी करुन त्यािाितचा अे ाल 
शासनास सार्दर करण्याच्या सूचना जजल्ेागधकारी, कोल्ेापूर याींना र्दवण्यात हलवल्या ह वेत. 

___________ 
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राज् यातील मिसांधुदगुी श्जल् हयातील शेति-याांना ७/१२ सरिारी िामासााी  
वापरावयाच ेनाहीत असा मिशक् िा मारुनच ददले जात असल्याबाबत 

  

(५)  ११८८९ (०७-०४-२०१५).   श्री.शरददादा सोनावणे (जुनर) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज् यातील मिसींधुर्दगुी जजल् ेयातील तेमिसल कायाीलय यवथून जमीनीचव ७/१२ सींगणका र 
उपलब् ध कव लव जातात, वे खरव ह वे काय, 

(२) असल् यास, या सींगणकाीं रील ७/१२ मध् यव ज ळपास गवली १०  ष ेफव रफार िर्दलाची नोंद 
करण् यात हलवली नाेी, वे ेी खरव ह वे काय, 
(३) असल् यास, ेी नोंर्द न कव ल् यामुळव वे ७/१२ शवतक-याींना रनरथीक ठरतात तसवच वे ७/१२ 
सरकारी कामासाठ   ापरा याचव नाेीत असा मिशक् का मारुनच दर्दलव जातात, वे ेी खरव ह वे 
काय, 
(४) असल् यास, ७/१२  रील सधुारणा करण् याची गरज असल् यामळुव शासन कोणती कायी ाेी 
करणार   कव व् ेा करणार ? 
 
श्री. एिनाथराव खडसे (२५-०२-२०१६) :(१) वे खरव नाेी. 
       सदय:जस्थतीत सींगणक कृत गा.न.नीं. ७/१२ चव उतारव तेमिसल कायाीलयाकडून दर्दलव 
जात नाेीत. 
(२), (३)   (४) सन २०१३ पयात तेमिसल कायाीलयातून सींगणक कृत गा.न.नीं ७/१२ उतारव दर्दलव 
जात ेोतव त्यानींतर सींगणक कृत गा.न.नीं. ७/१२ चव अदया तीकरणाचव काम सुरु झाल्यानव 
सींगणक कृत गा.न.नीं. ७/१२ उतारव र्दवण्याचव िींर्द करण्यात हलवलव ेोतव. त्या वळी र्दवण्यात हलवल्या 
सींगणक कृत गा.न.नीं. ७/१२ उताऱ्या र “सरकारी कामासाठ   ापरा याचव नाेीत” तसवच 
“पडताळणीच्या अगधन राेून” अशा प्रकारचव मिशक्कव  मारुन गा.न.नीं. ७/१२ चव उतारव दर्दलव जात 
ेोतव कारण त्या वळी सींगणक कृत नोंर्दीचव अदया तीकरणाचव काम सरुु ेोतव. 
     सदय:जस्थतीत मिसींधुर्दगुी जजल््यात सींगणक कृत गा.न.नीं. ७/१२ च्या अदया तीकरणाचव 
काम सुरु असून मूळ अमि लवखाीं रुन पडताळणी करण्यात यवत ह वे. तसवच यािाित  ी   ाडी 
तालुक्याचव गा.न.नीं. ७/१२ पडताळणीचव काम पूणी झालव असून त्याची सी.डी.जमािींर्दी हयुक्त, 
पुणव कायाीलयाकडव पाठभ ण्यात हलवली ह वे. 

___________ 
  

पाणीपुरवाा ववभागाच् या अमिभयांत् याने आपल् या शेतात तारेच ेिुपन  ालत असताांना शासनाच े
सवी रनयम डावलून मनमानी िाम सुरु िेल् याबाबत 

  

(६)  १२५४६ (०८-०४-२०१५).   प्रा.ववरेंद्र जगताप (धामणगाव रेल्व)े :   सन्माननीय महसूल 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चाींर्दरु रवल्  व (जज.अमरा ती) यवथील चाींर्दरू  ाग १ मध् यव यवत असलवल् या एम.हर.गुल ाडव या 
पाणीपुर ठा भ  ागाच् या अमि यींत् यानव हपल् या शवतात तारवचव कुपन घालत असताींना शासनाचव 
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स ी रनयम डा लून मनमानी करुन काम सुरु कव लव असल् याचव मा वे जानव ारी, २०१५ रोजी  ा 
त् यासुमारास रनर्दशीनास हलव ह वे, वे खरव ह वे काय, 
(२) असल् यास, सर्दरेू व् यक् तीनव धु-या रील शासक य नाल् यासे शवजारील शवताच् या धुऱ् या रुनच 
कुीं पन घालून िाजूच् या शवता र अरतरमण करुन धुऱ् या रील रनिाींच् या   पळसाच् या अनवक 
देरव् या झाडाींचीेी िवकायर्दवशीर कत् तल कव ली ह वे यािाित सींिींगधत र्दोषी असणाऱ्या 
पाणीपुर ठा भ  ागाच् या अगधकाऱ् या र काय कार ार्ी करण्यात हली ह वे  ा करण्यात यवत 
ह वे, 
(३) नसल् यास, यामागील भ लींिाची कारणव काय ह वेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (१६-०२-२०१६) :(१) श्रीमती र्ींर्दमुती सु.राऊत तफे भ  वक राऊत याींनी 
दर्द.१२/५/२०१४ रोजी श्री.एम.हर.गुल ाडव याींनी तारवचव कुीं पण घातल् यािाित तेमिसल कायाीलय, 
चाींर्दरू रवल्  व यवथव तरार अजी र्दाखल कव ला ह वे. 
(२)   (३) श्री.गुल ाडव याींनी शवताची मोजणी न करताच कीं पाऊीं ड घातलव ेोतव. त् यामुळव सरकारी 
मोजणी कव ल् यानींतर शवतातील कीं पाऊीं ड तोडण् यात यवईल   त् याचा खची श्री.गुल ाडव याींच् याकडून 
 सूल करण् यात यवईल. असव नायि तेमिसलर्दार, चाींर्दरू रवल्  व याींनी दर्द. २/६/२०१४ रोजी हर्दवश 
पारीत कव लव ह वेत. तसवच ९ पळसाची झाडव अ ीधिरत् या तोडल् यािाित श्री.गुल ाडव याींचवभ रुध् र्द 
दर्दनाींक २७/५/२०१५ च्या हर्दवशान् यव नायि तेमिसलर्दार, चाींर्दरू रवल्  व याींनी मेाराष र झाडव 
तोडण् यािाितचा अगधरनयम, १९६४ मधील कलम ४ अन्  यव रु.९०० ए ढा र्दींड कव ला असून सर्दर 
र्दींडाची  सूली करण् यात हली ह वे. 

___________ 
  

नागपूर श्जल् ्यातील िळमेश् वर तालुक् यामधील बोरगाव (बुजुगी) व आदासा  
येथील अधधग्रहीत जमीनीचा मोबदला मिमळाला नसल्याबाबत 

(७)  १५१९३ (०७-०४-२०१५).   श्री.सुधािर देशमुख (नागपूर पश्श्चम), श्री.िृष्ट्णा खोपड े
(नागपूर पूवी), श्री.वविास िुां भारे (नागपूर म्य), श्री.सुधािर िोहळे (नागपूर दक्षिण), 
डॉ.आमिशष देशमुख (िाटोल) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) नागपूर जजल् ्यातील कळमवश  र तालुक् यामधील िोरगा  (िुजगुी)   हर्दासा यवथील ३०० 
वेक् ्र अगधरामेीत जमीनीचा मोिर्दला अदयापपयात मिमळाला नसल् यािाित दर्दनाींक १४ जानव ारी, 

२०१५ रोजी  ा त्यासुमारास रनर्दशीनास हलव, वे खरव ह वे काय, 
(२) असल् यास, सर्दर परीसरात मोठ्या प्रमाणात खरनज सींपत् ती असल् यामुळव  वकोलीच् या 
प्रशासनानव कोळसा उत् खनन सुरु कव ल् यानव पाण् याची पातळी सुध् र्दा फार खाली गवलवली ह वे, वे 
ेी खरव ह वे काय, 
(३) असल् यास,  वकोलीच् या प्रशासनानव िोरगा  (िजुुगी) यवथील १८०.०३ वेक् ्र   हर्दासा 
यवथील १२९.९३ वेक् ्र शवतजमीन कोळसा क्षव् अजीन अगधरनयम १९५७ ची धारा ९ ची उपधारा 
१ द ारा अगधरामेीत कव ली परींत ू सर्दर शवतीच् या मोिर्दल् याची रक् कम हतापयीत शवतक-याींना 
भ तरीत कण् यात हली नाेी, वे ेी खरव ह वे काय, 



भ .स. १२३ (6) 

(४) असल् यास, शवतकऱ् याींना शवतीच् या मोिर्दल् याची रक् कम अदयापपयात भ तरीत करण्यात हली 
नाेी, वे ेी खरव ह वे काय, 
(५) नसल् यास, भ लींिाची कारणव काय ह वेत ? 
 
श्री. एिनाथराव खडसे (२२-०२-२०१६) :(१) तपासाअींती हढळून हलव नाेी. 
(२) नाेी. 
(३) ेोय. या जमिमनीचा मोिर्दला अदयाप पयात भ तरीत करण्यात हलवला नाेी. 
(४) ेोय. 
(५) जमिमनीच्या मोिर्दल्याची मुल्याींकन प्र रया सुरु असल्यामुळव रक्कम अदयापपयात भ तरीत 
करण्यात हली नाेी. 

___________ 
  

वामिशम श्जल््यातील मैराळडोह ता.मालेगाांव येथील पडडत जमीन  
भुमिमहीन आदीवासी शेतिऱयाांच ेनावे िरयायाबाबत 

(८)  १५३७२ (०७-०४-२०१५).   श्री.अमिमत झनि (ररसोड) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  ामिशम जजल््यातील मीराळडोे ता.मालवगाीं  यवथील  ुमिमेीन हर्दी ासी शवतकऱ्याींनी मेसलु 
   नभ  ागाच्या पडीत जमिमनी र १९७० तव २०१० या काला धीत अरतरमण करून शवती 
करत असनू त्या जमिमनीची तलाठ्याकडून मोका पाेणी करून अे ाल र्दवण्यासाठ  दर्दनाींक १० 
फव ब्रु ारी, २०१५ पासून हमरण उपोषण सुरू कव लव ह वे, वे खरव ह वे काय, 
(२) असल्यास, सर्दर अरतरमणीत जमिमनी शवतकऱ्याींना त्याींचव ना व करून र्दवण्यािाितचा प्रस्ता  
शासनाच्या भ चाराधीन ह वे काय, 
(३) असल्यास, यािाित शासनानव काय कायी ाेी कव ली  ा करण्यात यवत ह वे, 
(४) नसल्यास, भ लींिाची कारणव काय   यािाित शासनाची स्पष्  ुमिमका काय ह वे ? 
  
श्री. एिनाथराव खडस े (२४-०२-२०१६) :(१) श्री.मेार्दव  ध सव, जजल्ेा प्रमखु स् ामि मानी 
िरपजब्लकन पक्ष   १७ जणाींनी र्दमिलत, हदर्द ासी    ूमिमेीन िवघर लोकाींनी मेसूल    न 
भ  ागाच्या पडीत जमिमनी र शवती प्रयोजनासाठ  १९७८-२०१४ या काला धीत कव लवल्या 
पवरणीच्या अनुषींगानव अरतरमणासींिींधी प्रत्यक्ष मोका पाेणी करुन पींचनामा अे ाल र्दवण्यात 
या ा. अन्यथा हमरण उपोषणास िसा व लागवल असव रन वर्दन दर्दनाींक १२/१/२०१५ रोजी दर्दलव 
ेोतव. तदनींतर  दर्दनाींक १०/०२/२०१५ पासून श्री. ामनरा  नामर्दव  मस्कव  याींचव नवततृ् ाखाली 
उपोषण सुरु झालव ेोतव मा् सर्दर उपोषण त्याच दर्द शी मागव घवण्यात हलव. 
(२), (३)   (४) अरतरमणधारकाींना शासन रनणीय, मेसूल    न भ  ाग, र.एलईएन-
१०९०/प्र.र.१७२/ज-१, दर्द.२८ नोव् ेेंिर, १९९१ मधील अ्ी   शतीची पतुीता करण्यासाठ  
ह शयक असणारव अरतरमणभ षयक पुरा व सार्दर करण्यािाित कळभ ण्यात हलव ह वे. परींत ु
त्यानुसार ह शयक कागर्दप्व अदयाप सार्दर झालवली नाेीत. 

___________ 
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सरसमसवना, जवळगाांव, दहमायतनगर (श्ज.नाांदेड) या तीन च े 
मांडळाधधिाऱ याांच् या बदलीमळेु जागा ररक्त असल्याबाबत 

(९)  १६९५६ (०६-०८-२०१५).   श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव), श्री.अमिमन पटेल (मुांबादेवी) :   
सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सरसमस ना, ज ळगाीं , देमायतनगर (जज.नाींर्दवड) या तीन मींडळाचव मींडळागधकाऱ् याींच् या 
पर्दोन् नती र अन् य् िर्दली ेोऊन एक मदेन् याच् या  र काला धी झाला असनू त् याींच् या िरक् त 
जागी त् या त् या  ागातील अनु  ी तलाठ्याींना मींडळागधकाऱ् याींचा अरतिरक् त पर्द ार र्दवण् यात 
हला असून मागील अनवक दर्द सापासून नामधारी मींडळागधकारी म् ेणूनच सर्दर प्र ारी काम 
करीत असल् याचव मा वे मव, २०१५ रोजी  ा त् या सुमारास रनर्दशीनास हलव ह वे, वे खरव ह वे 
काय, 

(२) असल् यास, उक् त कारणास् त  या प्र ारीींना फव र फार नोर्दी घवण् याच् या अगधकारािदल 
कसालाेी प्रकारचा  िरष ठाचा हर्दवश हला नसल् यानव शवतक-याींची अनवक कामव खोळींिली 
असल्यानव यािाित शासन त्  रीत ह श यक कायी ाेी करणार ह वे  ा यवत ह वे, 
(३) नसल् यास, यामागील भ लींिाची कारणव काय ह वेत ? 
 
श्री. एिनाथराव खडसे (१८-०२-२०१६) :(१)   (२) सरसमस ना, ज ळगाीं , देमायतनगर 
(जज.नाींर्दवड) या तीन मींडळाचव मींडळागधकाऱ्याींची पर्दोन्नती झाली ेोती. सर्दर पर्दाींचा कायी ार 
त्या कायाीलयातील अनु  ी तलाठ  याींना प्र ारी मींडळ अगधकारी म्ेणून र्दवण्यात हला ेोता. 
त्यानींतर लगवचच कायाीलयातील  रीषठ अव् ल कारकून याींना प्र ारी मींडळ अगधकारी म्ेणून 
नवमण्यात हलव असल्यामुळव कोणत्याेी शवतकऱ्याींचव फव रफार नोंर्दणीचव काम प्रलींबित राेीलवलव 
नाेीत. अदयाप पयात कोणत्याेी शवतकऱ्याींचव फव रफार नोंर्दणी करण्याचव काम तसवच र्तर 
मेसूल कामव प्रलींबित असल्यािाितची तरार प्राप्त झालवली नाेी. 
(३) प्रशन उद् ा त नाेी. 

___________ 
  

महाराष्ट् र राज् यातील शेतजमीनी सांपादन िरुन तेथ ेराहणाऱ या  
िुटूांत्रबयाांना जागा रनयमानुिूल िरुन देया याबाबत 

(१०)  १७०८५ (०६-०८-२०१५).   श्री.डी.एस.अदहरे (साक्र ), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), 
अॅड.िे.सी.पाडवी (अक्िलिुवा) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) मेाराष र राज् यातील भ शवषतः धुळव नींर्दरूिार, नामिशक जजल् ्यातील सार , न ापूर, स्ाणा 
तालुक् यातील काेी मेसूल गाीं व   मोठ्या  स् त् या/पाडव सरकारी गा ठाण नसल् यामुळव खाजगी 
मालकाींचा शवतात िऱ् याच  षाीपासून  स् ती करुन राेत असल् याचव मा वे मव, २०१५ रोजी  ा 
त् यासुमारास रनर्दशीनास हलव, वे खरव ह वे काय, 

(२) असल् यास, सार  तालुक् यातील मेुिन, खखरणीपाडा कालर्दर, शेंर्द ड चा डीपाड, र्दरवगा  
पैंक  हींिापाडा र्दरवगाीं पीक  र्. गा ाींना गा ठाण नसल् यामळुव ज् या शवतमालकाींच् या शवतात घरव 
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ह वेत तव शवतमालक शवतीतील घरव उठभ णविाित सींिींगधत भ  ागाकडव  ारीं ार तरारी करत 
ह वेत, वे ेी खरव ह वे काय, 
(३) असल् यास, ज् यादठकाणी ३० तव ५०  षाीपवक्षा जास् त काला धी पासून घरव ह वेत 
त् याशवतजमीनी सींपार्दन करुन नवेमीप्रमाणव तवथव राेणाऱ् या कु्ूींबियाींना जागा रनयमानुकूल करुन 
र्दवण् यािाित शासनानव काय कायी ाेी कव ली  ा करण्यात यवत ह वे, 
(४) नसल् यास, भ लींिाची करणव काय ह वेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (१८-०२-२०१६) :(१), (२), (३)   (४) धुळव, नींर्दरूिार   नामिशक 
जजल््यातील काेी गा ाींमध्यव गा ठाण नसल्यामळुव खाजगी मालकाींच्या शवतात काेीव्यक्तीींनी 
अरतरमण करुन घरव िाींधून  स्ती कव ल्याचव काेी प्रकरणात रनर्दशीनास हलव ह वे. 
असवभ  ागीय हयुक्त, नामिशक याींनी अे ालाद ारव कळभ लव ह वे. त्यापीक  धुळव जजल््यात 
खाजगी शवतजमिमनी र अरतरमण करुन िाींधलवली शवतीतील घरव उठभ ण्यासींर्द ाीत 
जजल्ेागधकारी, धुळव याींच्याकडव तरार अजी प्राप्त नाेीत. परींत ु सर्दर अरतरमण धारकाींची 
अरतरमणव रनयमानुकूल करण्याचा प्रस्ता  शासनाकडव प्राप्त झालवला नाेी. त्यामुळव 
कायी ाेीचा प्रशन उद् ा त नाेी. 

___________ 
  
मुांबईतील आक्सा, मालवणी ता. बोरीवली येथील जमीन इांडडया फार्मसी िां पनीची शासनान ेलीज 

रद्द िरुन देखील सदर जमीनीचा ताबा शासनाला मिमळाला नसल्याबाबत 
  

(११)  १९४७८ (०६-०८-२०१५).   श्री.अतलु भातखळिर (िाांददवली पूवी) :   सन्माननीय 
महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींिईतील हक्सा, माल णी ता. िोरी ली यवथील सव्ेे र.१४ अ, ६१,१६,१६,५१ दे जमीन 
शवतीसाठ  र्ींडडया फाम्सी ेया कीं पनीला दर्दली ेोती परींतु सर्दर कीं पनी शवती करत नसल्यानव 
शासनानव २००४ रोजी मध्यव लीज रद करुन र्दवखखल सर्दर जमीनीचा तािा शासनाला मिमळाला 
नसल्याचव मा वे मव २०१५ मध्यव स्पष् झालव, वे खरव ह वे काय, 
(२) असल्यास, सर्दर जमिमन  कती एकरची ह वे   सातिारा  र कुणाची मालक  ह वे, 
(३) असल्यास, सर्दर जमिमनी र मोठवमोठव स््ुडडओ िाींधुन शूद्ींगसाठ   ाडयानव दर्दलव जातात, वे 
ेी खरव ह वे काय, 
(४) असल्यास, सर्दर जमिमनीचा तािा घवण्यासाठ  शासनानव काय कायी ाेी कव ली  ा करण्यात 
यवत ह वे, 
(५) नसल्यास, भ लींिाची काय कारण ह वे ? 
  
श्री. एिनाथराव खडस े(०६-०२-२०१६) :(१), (२), (३)   (४) मौजव माल णी, हक् सव   मा े या 
गा ातील प्रश नाधीन जमिमनीचव क्षव्फळ ११४ एकर १८ गुींठव  ४ हणव असून ती अगधकार 
अमि लवखात मेाराष र शासनाच् या ना व ह वे. सर्दर शासक य जमीन मव.र्ींडडया फामीसी प्रा.मिल. या 
सींस् थवस दर्द. १/८/१९५० पासून ९९९  षाीचव  ाडवपट्टवर्दार मव.र्ींडडया फामीसी प्रा.मिल. याींनी मुख् यतः 
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ती जमीन २०  षाीत न साध् य करुन लाग ाडीसाठ  यो य करणव ह श यक ेोतव. परत ुसींस् थवनव 
सर्दर जमिमनी भ ेीत मुर्दतीत न साध् य न कव ल् यामुळव   जमिमनीचा  ापर अ नगधकृतपणव 
बिनशवती प्रयोजनाथी कव ल् यामुळव शती ींगाची कायी ाेी करण् यात यव नू सर्दर जमीन सरकार जमा 
करण् याचव हर्दवश जजल् ेागधकारी, मुींिई उपनगर याींनी दर्दनाींक २६/४/१९९३ रोजी पारीत कव लवलव 
ह वेत. 
     जजल् ेागधकारी, मुींिई उपनगर याींच् या दर्दनाींक २६.४.१९९३ रोजीच् या हर्दवशाभ रुध् र्द 
मव.र्ींडडया फामीसी प्रा.मिल. याींनी अपर हयुक् त, कोकण भ  ाग याींच् याकडव अभपल र्दाखल कव लव 
ेोतव. सर्दर अभपला रील रनणीयानींतर सर्दरचव प्रकरण तत् का मा.मीं्ी (मेसूल), मा. मुींिई उच् च 
न् यायालय   पुढव मा.स ोच् च न् यायालयात सुरु रादेलव. अींरतमतः मव.र्ींडडया फामीसी प्रा.मिल. याींनी 
मा.स ोच् च न् यायालयात मिसव् ेील अभपल र. ५९४७/२००७ र्दाखल कव लव. त् यामध् यव मा.स ोच् च 
न् यायालयानव दर्दनाींक २४.२.२०११ रोजी प्रस् तुत प्रकरणी ‘’जवसव थव’’ पिरजस्थती ठव ण् याचव हर्दवश 
र्दवऊन प्रकरण मा.मुींिई उच् च न् यायालयाच् या खींडपीठाकडव  गी कव लव ह वे. मा.स ोच् च 
न् यायालयाच् या हर्दवशानुसार प्रश नाीं कत जागव रील पिरजस्थती ‘’जवसव थव’’ ठव णव ह श यक ह वे. 
     सर्दर प्रकरण हता मा.मुींिई उच् च न् यायालयात प्रलींबित ह वे. 
       सर्दर जमिमनी र मोठवमोठव स् ु्डडओ िाींधून शु्ीींगसाठ   ायायानव दर्दलव जात असल् याचव 
रनर्दशीनास हलव नाेी. 
(५) प्रकरण न् यायप्रभ ष ठ असल् यामुळव प्रश न उद् ा त नाेी. 

___________ 
  

भुसावळ येथील दीपनगर औश्ष्ट्णि िें द्रातील रनिृष्ट्ट िोळसा, टेंडररांगमधील  ोटाळे, ररजेक्ट 
िोलच ेवाढत ेप्रमाण यामुळे सदरचा प्रिल्प बांद पडल्याबाबत 

(१२)  १९९९४ (१०-०८-२०१५).   श्री.गुलाबराव पाटील (जळगाव ग्रामीण), श्री.किशोर पाटील 
(पाचोरा) :   सन्माननीय ऊजाी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)  ुसा ळ यवथील र्दीपनगर औजषणक कें द्रातील रनकृष् र्दजाीचा कोळसा, े्ंडिरींगमधील 
घो्ाळव, िरजवक्् कोलचव  ाढतव प्रमाण यामुळव सर्दरचा प्रकल्प िींर्द पडल्यासींर्द ाीत मा.ऊजाीमीं्ी 
प्रकल्पस्थळी  व् घवऊन भ्रष् अगधकारी   ठवकव र्दाराीं र कार ाई करणार असल्याची मादेती 
मा.पालकमीं्ी, जळगाीं  याींनी मा वे एभप्रल, २०१५ च्या सुमारास दर्दली, वे खरव ह वे काय, 

(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनानव चौकशी कव ली ह वे काय, चौकशीत काय हढळून हलव   
त्या अनुषींगानव िींर्द पडलवला प्रकल्प सुरु करण्यािाित काय कायी ाेी करण्यात हली  ा यवत 
ह वे, 
(३) नसल्यास, भ लींिाची कारणव काय ह वेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२३-०२-२०१६) :(१) वे खरव नाेी. 
      ुसा ळ औजषणक कें द्रातील कोणताेी सींच रनकृष् र्दजाीचा कोळसा, े्ंडिरींगमधील 
घो्ाळव, िरजवक्् कोलचव  ाढतव प्रमाण या कारणामुळव िींर्द करण्यात हला नव्ेता, सींच र. १   
२ भ भ ध िा्य कारणामुळव काेी काला धीसाठ  िींर्द ेोतव सदय:जस्थतीत सर्दर सींच सुरळीतपणव 
सुरु ह वेत. 
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(२) प्रशन उद् ा त नाेी. 
(३) प्रशन उद् ा त नाेी. 

___________ 
  

अमरावती श्जल््यातील बी.टेन जमिमनीच्या खरेदी ववक्र  सांदभाीत स्वयांस्पष्ट्ट  
सुचना असणारा शासन रनणीय रनगीमिमत िरयायाबबात 

  

(१३)  २०४५९ (१०-०८-२०१५).   श्री.ओमप्रिाश ऊफी  बच्चू िडू (अचलपूर) :   सन्माननीय 
महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अमरा ती जजल््यातील िी- व्न जमिमनीींच्या खरवर्दी भ र सींर्द ाीत स् यींस्पष् सूचना असणारा 
शासन रनणीय रनगीमिमत करण्यािाित स्थारनक हमर्दार अचलपूर याींनी दर्दनाींक २८ मव, २०१५ 
रोजी प् मिलेून शासनाकडव मागणी कव ली, वे खरव ह वे काय, 
(२) असल्यास, शासनानव यािाित कोणती कायी ाेी कव ली ह वे, ा करण्यात यवत ह वे 
(३) नसल्यास, भ लींिाची कारणव काय ह वेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (१६-०२-२०१६) :(१) यािाित स्थारनक लोकप्ररतरनधी याींनी मा.मीं्ी 
(मेसूल) याींना दर्द. १९ मव, २०१५ च्या प्ान् यव भ नींती कव ली ह वे. 
(२) सर्दर प्रकरणी जजल्ेागधकारी, अमरा ती याींचवकडून अमि प्राय घवण्यात हलव ह वेत. त्याींनी 
सर्दर अमि प्रायात काेी मुदयाींिाित मागीर्दशीन करण्याची भ नींती कव ली ह वे. त्या अनुषींगानव 
त्याभ षयी शासन स्तरा र पुढील कायी ाेी करण्यात यवत ह वे. 
(३) प्रशन उद् त नाेी. 

___________ 
  

महाराष्ट्र व तेलांगणा राज्याच्या मिसमेवरील श्जवती तालुक्यतील (श्ज.चांद्रपूर)  
१४ गावाांचा भुमिम अमिभलेख तयार िरयायासााी मोजणी िरयायाबाबत 

  

(१४)  २०९२८ (१०-०८-२०१५).   श्री.अजय चौधरी (मिशवडी), श्री.सभुाष साबणे (देगलूर), 
श्री.अजुीन खोतिर (जालना), श्री.गुलाबराव पाटील (जळगाव ग्रामीण), श्री.चांद्रिाांत सोनावण े
(चोपडा), श्री.सांजय पोतनीस (िमिलना) :   सन्माननीय महसलू मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) मेाराषर   तवलींगणा राज्याच्या मिसमव रील जज ती तालुक्यतील (जज.चींद्रपूर) १४ गा ाींचा 
 ुमिम अमि लवख तयार करण्यासाठ  मोजणी करण्यािाित शासनानव दर्दनाींक २० जानव ारी, २०१५ 
रोजी जमािींर्दी हयुक्ताींनी सार्दर कव लवल्या प्रस्ता ा र रनणीय घवण्यात हला ह वे काय, 

(२) असल्यास, रनणीयाचव स् रुप काय ह वे, 
(३) नसल्यास, भ लींिाची कारणव काय ह वेत   रनणीय कव व्ेा घवण्यात यवणार ह वे ? 
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श्री. एिनाथराव खडस े(२५-०२-२०१६) :(१), (२)   (३) जमािींर्दी हयुक्त, पुणव याींचा मेाराषर 
  तवलींगणा राज्याच्या मिसमव रील जज ती तालुक्यातील (जज.चींद्रपूर) १४ गा ाींच्या  ूमिम 
अमि लवख तयार करण्यासाठ  मोजणी करण्यािाितचा प्रस्ता  शासनास प्राप्त झाला असून 
सदयजस्थतीत सर्दरचव प्रकरण शासन स्तरा र भ चाराधीन ह वे. 

___________ 
  

पनवेल (श्ज.रायगड) तालुक्यातील प्रशासि य इमारतीच्या जागेतील  
भाडिेरुां च्या स्थलाांतराचा प्रलांत्रबत प्रश्न मागी लागयायाबाबत 

(१५)  २१३५३ (०६-०८-२०१५).   श्री.प्रशाांत ाािूर (पनवेल) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पन वल (जज.रायगड) तालुक्यातील स ी शासक य कायाीलयव एकाच दठकाणी व्ेा ी या 
दृष्ीकोनातून उ ारण्यात यवणाऱ्या प्रशासक य र्मारतीच्या जागवतील  ाडवकरुीं च्या स्थलाींतराचा 
प्रलींबित प्रशन मागी लागण्यासाठ  स्थारनक लोकप्ररतरनधीींनी मा.मेसूल मी्ं ी, मेाराषर राज्य 
याींच्याकडव मा वे एभप्रल, २०१५ रोजी  ा त्यासमुारास रन वर्दनाद ारव मागणी कव ली ह वे, वे खरव 
ह वे काय, 
(२) असल्यास, प्रशासक य र्मारतीच्य उ ारणीच्या कामात गती मिमळण्यासाठ    प्रशासक य 
र्मारतीचव िाींधकाम ल करात ल कर पुणी ेोण्यासाठ  शासनानव कोणती कायी ाेी कव ली  ा 
करण्यात यवत ह वे, 
(३) असल्यास, कायी ाेीचव स् रुप काय, 
(४) नसल्यास, भ लींिाची कारणव काय ह वेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (०१-०३-२०१६) :(१) ेोय, वे खरव ह वे. 
(२), (३)   (४) न ीन प्रशासक य र्मारतीमधील गाळवधारकाींनी  ाडवकरी ेक्कात असणाऱ्या 
मिमळकतीच्या ताब्याकरीता मेाराषर  ाडव रनयीं्ण कायर्दा १९९९ चव कलम १५   १६ मधील 
तरतुर्दीखाली दर्द ाणी न्यायालय पन वल यवथव र्दा व र्दाखल कव लव ह वेत. मा.न्यायालयानव सर्दरच्या 
र्दाव्यात ेा गुण त्तव र र्दा ा चाल ून सींपवपयीत  ार्दीींच्या ( ाडवकरुीं च्या) ताब्यातील गाळव काढून 
घवऊ नयव असा हर्दवश दर्द. १९/०९/२०१४ रोजी र्दवण्यात हलवला ह वे. सर्दर र्दा ा मा.न्यायालयात 
अदयाप प्रलींबित ह वे. 

___________ 
  

िामगाराांची मेडडक् लेम पॉलीसी ती ही वीज िां प याांनी एररएांटल इ शुर स िां पनीिड ेदसुऱ या 
टप् यातील पॉलीसीचे पैस ेन भरल् यामुळे पॉलीसी बांद िेल्याबाबत 

(१६)  २३३९६ (०६-०८-२०१४).   श्रीमती तपृ्ती सावांत (वाांदे्र पूवी), श्री.सदा सरवणिर (मादहम), 
श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाी), श्री.वैभव नाईि (िुडाळ), श्री.मनोहर भोईर (उरण), श्री.राजेश 
िीरसागर (िोल्हापूर उत्तर), श्री.सांजय साविारे (भुसावळ), श्री.छगन भुजबळ (येवला), 
श्री.श्जतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळवा) :   सन्माननीय ऊजाी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
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(१) मेाभ तरण, मेापारवषण हखण मेारनमिमीती या तीन  ीज कीं पन् याींमध् यव कायीरत असलवल् या 
तब् िल ८७ ेजार  ीज कामगाराींची मवडडक् लवम पॉलीसी तीन् ेी  ीज कीं पन् याींनी ऑिरएीं्ल 
र्न् शुरन् स कीं पनीकडव र्दसु-या ्प् यातील पॉलीसीचव पीसव न  रल् यामळुव िींर्द कव ली ह वे, वे खरव 
ह वे काय, 
(२) असल् यास, तीन् ेी  ीज कीं पन् याींची मवडडक् लवम पॉलीसीचव पीसव न  रण् याची कारणव काय 
ह वेत, 
(३) असल् यास, कामगाराींसाठ  उपयुक् त असलवली मवडडक् लवम पॉलीसी पुन् ेा सुरु करण् यािाित  ा 
पयाीयी योजना हखण् यािाित तीन् ेी कीं पन् याींच् या व् य स् थापनानव रनणीय घवतला ह वे काय, 
(४) असल् यास, अींमलिजा णीची सदयःजस्थती काय ह वे ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२३-०२-२०१६) :(१) वे खरव नाेी. 
(२), (३)   (४) कीं पनी व्य स्थापन   कमीचारी सींघ्ना प्ररतरनधी याींच्यातील सामींजस्य 
करारानुसारा रतन्ेी कीं पन्यातील कमीचाऱ्याींकिरता  ीदयक य भ मा योजना दर्द.०१.०१.२०१५ 
पासून सुरु करण्यात हली ह वे.  ीदयक य भ म्यापो्ी रु.२० को्ी र्तक  रक्कम 
व्य स्थापनानव र्दवण्याचव मान्य कव लव असून, प्ररतपुती रक्कम रु.२० को्ीपवक्षा अगधक  ाढल्यास, 
भ म्याच्या ेप्ताची अरतिरक्त रक्कम कमीचारी मिमळून  रतील, असव मान्य करण्यात हलव 
ह वे. 
     दर्द.०४.०५.२०१५ पयात  ीदयक य भ मा ला ाची रक्कम ९०.४१%  र्तक  झाल्यानव, भ मा 
योजना चाल ू ठव ण्यासाठ  अगधकचा भ मा ेफ्ता जमा न कव ल्यानव, भ मा कीं पनीनव 
दर्द.०५.०५.२०१५ पासून  ीदयक य भ म्याच्या ला ास मींजूरी र्दवणव थाींिभ लव ेोतव. तातडीची िाि 
म्ेणून रतन्ेी कीं पन्याींच्या तीनव मेाभ तरण कीं पनीनव रु. ५ को्ी ए ढी रक्कम दर्दनाींक 
०८.०५.२०१५ रोजी जमा करण्यात हली. 
     भ मा कीं पनीनव मा वे जानव ारी, २०१५ तव दर्द.२५ मव, २०१५ या काला धीतील  ीदयक य 
भ मा ला ाच्या प्रकरणाींची सींख्या लक्षात घवऊन डडसेंिर, २०१५ पयात योजना सुरु ठव ण्यासाठ  
रु.३० को्ी ए ढी रक्कम जमा करण्याचा प्रस्ता  सार्दर कव ला ेोता. 
     त्यानुसार, मेाभ तरण कीं पनीकडून रतन्ेी कीं पन्याींच्या तीनव रु.२० को्ी ए ढी रक्कम 
अर्दा करण्यात हली असून,  ीदयक य भ मा योजना दर्द.१५.०७.२०१५ पासून सुरु करण्यात 
हली ह वे. 

___________ 
  

जाफ्राबाद तालुक्यातील (श्ज.जालना) माहोरा येथील ववज ववतरण िां पनीच्या मनमानी 
िारभारामुळे गावातील भटिे गोसावी वस्ती अांधारात असल्याबाबत 

(१७)  २३७९५ (०६-०८-२०१५).   श्री.सांतोष दानव े (भोिरदन) :   सन्माननीय ऊजाी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जाफ्रािार्द तालुक्यातील (जज.जालना) माेोरा यवथील भ ज भ तरण कीं पनीच्या मनमानी 
कार ाराला  ीतागलव असून गवल्या  ीस दर्द साींपासनू गा ातील  ्कव  गोसा ी  स्ती अींधारात 
ह वे वे खरव ह वे काय, 
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(२) असल्यास यवथील करनषठ अमि यींता मुख्यालयात न यवता औरगािार्द यवथव राेूनच कार ार 
पाेत असल्याचव रनर्दशीनास हलव ह वे वे खरव ह वे काय, 
(३) असल्यास, सर्दर प्रकरणी सखोल चौकशी कव ली ह वे काय, त्यात काय हढळून हलव, 
तर्दनुसार र्दोषी र कोणती कार ाई कव ली ह वे  ा करण्यात यवत ह वे, 
(४) नसल्यास, भ लींिाची कारणव काय ह वेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०१-०३-२०१६) :(१) वे खरव नाेी. मौजव माेोरा यवथील  ्कव  गोसा ी 
 स्ती ेी धाड रोडच्या िाजूला असून ती ३५-४० घराींची रन ासी  स्ती ह वे. तवथील घराींना 
BPL अींतगीत  ीजपुर ठा करण्यात हलवला ेोता. परींतु त्यापीक  ज्या  ीज रामाेकाींनी थक त 
भ दयुत र्दवयकव   रलवली नाेीत. त्या रामाेकाींचा  ीज पुर ठा मेाभ तरण कीं पनीकडून माची, 
२०१५ मध्यव िींर्द करण्यात हला ह वे. 
(२) वे खरव नाेी. 
(३) प्रशन उद् ा त नाेी. 
(४) प्रशन उद् ा त नाेी. 

___________ 
  

जालना श्जल््यातील श्जल्हा प्रशासनात िामावरुन िमी िेलेल्या 
िमीचाऱयाला पदावर  ेयायात आल्याबाबत 

  

(१८)  २३७९६ (०६-०८-२०१५).   श्री.सांतोष दानव े (भोिरदन) :   सन्माननीय महसलू मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जालना जजल््यातील जजल्ेा प्रशासनात कोत ाल   अनकुीं प सीं गाीतून पर्दोन्नतीद ारव 
मिशपाई पर्द  रणव असताना कामा रुन कमी कव लवल्या कमीचाऱ्याला पर्दा र घवण्यात हल्याचव 
मा वे मव, २०१५ मध्यव रनर्दशीनास हलव, वे खरव ह वे काय, 
(२) असल्यास, मिशपायाींच्या िरक्त जागा  रण्याकिरता पर्दा नीत कोत ाल, अनुकीं पा पर्दोन्नती 
र्दवण्याकिरता हर्दवश काढून या पर्दा र श्री.रामवश र लक्ष्मणरा  र्दळ ी याची पर्दोन्नती र 
रनयुक्ती करण्यात हली ह वे, वे ेी खरव ह वे काय, 
(३) असल्यास, श्री.र्दळ ी वे प्रत्यक्षात कोत ाल पर्दा र कायीरत नसताना   तव उपभ  ागीय 
अगधकारी कायाीलय, जालना यवथव भ ना वतन प्ररतमिलभपक म्ेणून कायीरत ेोतव, वे ेी खरव ह वे 
काय, 
(४) असल्यास, सर्दर प्रकरणी शासनानव सखोला चौकशी कव ली ह वे काय, त्यात काय हढळून 
हलव, तर्दनुसार शासन स्तरा र पढुव काय कायी ाेी करण्यात हली  ा यवत ह वे, 
(५) नसल्यास, भ लींिाची कारणव काय ह वेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (१८-०२-२१०६) :(१), (२), (३), (४)   (५) जालना जजल््यातील 
कोत ाल   अनुकीं पा सीं गाीतनू पर्दोन्नतीद ारव मिशपायाींची पर्दव  रताींना कामा रुन कमी 
कव लवल्या कमीचाऱ्याींना घवण्यात हल्याची तरार दर्द. ८/५/२०१५ रोजी प्राप् त झालवली ह वे. 
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श्री.रामवश र लक्ष्मणरा  र्दळ ी या व्यक्तीस कोत ाल  ा अनकुीं पा सीं गाीतून मिशपाई पर्दा र 
पर्दोन्नती र्दवण्यात हलवली नाेी. मा्, श्री.र्दळ ी वे भ ना वतन उमवर्द ार (कॉपीस््) म्ेणून 
कायीरत ेोतव. तदनींतर त्याींना मिशपाई पर्दा र रनयुक्ती र्दवण्यात हली. तसवच, श्री.र्दळ ी याींना 
मिशपाई पर्दा रुन मिलभपक पर्दा र   मिलभपक पर्दा रुन अव् ल कारकून पर्दा र पर्दोन्नती र्दवण्यात 
हलवली ह वे. 

___________ 
  

साांगली श्जल््यामधील शेती पांपाच्या ववज िनेक्शनसााी बराच िालावधी लागत असल्याबाबत 
  

(१९)  २५६६८ (१०-०८-२०१५).   श्री.अरनल बाबर (खानापूर) :   सन्माननीय ऊजाी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साींगली जजल््यामधील शवती पींपासाठ  भ शवषत: लाींिच्या भ देरीसाठ  भ ज कनवक्शन र्दवताना 
३ तव ४  षाीचा काला धी लागत ह वे, वे खरव ह वे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी शासनानव चौकशी कव ली ह वे काय चौकशीत काय हढळून हलव, 
(३) असल्यास, त्यानसुार शवती पींपासाठ   ीज कनवक्शन त् रीत  र्दवणविाित शासनानव कोणती 
कायी ाेी कव ली  ा करण्यात यवत ह वे, 
(४) नसल्यास, भ लींिाची कारणव काय ह वेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बावनिुळे (०१-०३-२०१६) :(१) अींशत: खरव ह वे साींगली जजल््यात मागील तीन 
 षाीत २,८९,४७ कृषीपींपाना न ीन  ीज जोडण्या र्दवण्यात हलवल्या ह वे. माची, २०१५ अखवर 
साींगली जजल््यात एकूण ११३०७ कृषीपींप रामाेक पीसव  रुन प्रलींबित ह वेत. सन २०१५-१६ 
मध्यव ॲक््ोिर अखवर ३४७९ र्तक्या कृषीपींपाना न ीन  ीज जोडण्यात र्दवण्यात हलवल्या 
ह वेत. 
(२) पाया ूत हराखडा-२   डीपीडीसी  योजनवत अनुरमव ३३३८   २२५ कृषीपींनाना न ीन  ीज 
जोडण्याची कामव प्रस्ताभ त ह वेत. 
(३) कीं ्ा्र्दाराींना प्रलींबित कृषीपींप अजीर्दाराींची यार्दी र्दवण्यात हली ह वे. सर्दर कीं ्ा्र्दाराींना 
कृषीपींपाची कामव प्राधान्यानव पणूी करण्यािाितचव रनरे्दश मेाभ तरण कीं पनीमाफी त र्दवण्यात 
हलवलव ह वेत. 
(४) प्रशन उद् ा त नाेी. 

___________ 
  

भूमी अमिभलेख खात् यान ेचुि च् या प् दतीने िेलेल् या सव्िणामळेु पणेु श्जल् हातील आांबेगाव, 
खेड, जु नर तालुक् यातील नामिशि महामागाीच ेिाम रेगाळले असल् याबाबत 

(२०)  २६२६३ (१०-०८-२०१५).   श्री.लक्ष्मण जगताप (धचांचवड) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  ूमी अमि लवख खात् यानव चकु च् या पध् र्दतीनव कव लवल् या स ेक्षणामळुव पुणव जजल् ेातील हींिवगा , 
खवड, जुन् नर तालुक् यातील नामिशक मेामागाीचव काम रवगाळलव असल् याचव मा वे जून, २०१५ मध् यव 
रनर्दशीनास झालव ह वे, वे खरव ह वे काय, 
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(२) असल् यास,  षी रात शवतक-याच् या ेरकती हखण मोिर्दला न मिमळाल् यानव पुणव जजल् ्यात 
कव  ळ ५६  क.मी. पीक  साडवतीन  क.मी पयात काम झालव ह वे, वे ेी खरव ह वे काय, 
(३) असल् यास, उक् त प्रकरणी शासनानव चौकशी कव ली  ह वे काय, 
(४) असल् यास, चौकशीनुसार कोणती कायी ाेी कव ली ह वे  ा करण्यात यवत ह वे 
(५) नसल् यास, भ लींिाची कारणव काय ह वेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (१८-०२-२०१६) :(१) नाेी. 
      ूमी अमि लवख खात्यानव चुक च्या पध्र्दतीनव मोजणी कव ल्यामुळव काम रेंगाळलवलव नाेी, 
रस्त्याच्या  ूसींपार्दनाला असलवल्या लोकाींच्या तीव्र भ रोधामुळव काम रेंगाळलवलव ह वे. 
(२) नाेी. 
      षी रात सींिींगधत खातवर्दाराींकडून २७८ ेरकती प्राप्त झालवल्या असून कलम ३सी(२)   
अन् यव तालुक्याच्या दठकाणी सुना णी ठव ून त्याचव रनकालप् कळभ ण्यात हलव ह वे. 
नुकसान  रपाई मिमळण्यासाठ  ज्या खातवर्दाराींनी कागर्दप्व सार्दर कव लवली ह वेत. त्याींना 
रनयमानुसार मोिर्दला अर्दा करण्यात यवत ह वे. 
(३)   (४) ेोय. 
     यािाित भ  ागीय हयुक्त, पुणव भ  ाग   जजल्ेागधकारी, पुणव याींनी प्रकल्प सींचालक, 
नामिशक   सींिींगधत भ  ागाींच्या  वळो वळी हढा ा िीठका घवऊन रस्त्याचव काम पूणी करण्यािाित 
सूचना दर्दल्या ह वेत   मागीर्दशीन कव लव ह वे. 
(५) प्रशन उद् ा त नाेी. 

___________ 
  

महाराष्ट्र राज्य ववद्युत रनयामि आयोगातफ् झालेल्या सुनावणीत राज्य वीज महाववतरण 
िां पनीच्या वतीने वीज दरवाढीबाबतचा प्रस्ताव दाखल िेल्याबाबत 

  

(२१)  २७०८९ (१०-०८-२०१५).   श्री.योगेश (बाप)ू  ोलप (देवळाली) :   सन्माननीय ऊजाी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नामिशक जजल्ेागधकारी कायाीलयाच्या रनयोजन   नात मेाराषर राज्य भ दयुत रनयामक 
हयोगातफे दर्दनाींक १ एभप्रल, २०१५ रोजी झालवल्या सुना णीत राज्य  ीज मेाभ तरण 
कीं पनीच्या  तीनव  ीज र्दर ाढीिाितचा प्रस्ता  र्दाखल करण्यात हला ह वे, वे खरव ह वे काय, 
(२) असल्यास, या र्दर ाढीचव स् रूप काय ह वे   या कोट्या धी रुपयाींच्या र्दर ाढी प्रस्ता ास 
या सुना णीत मोठया प्रमाणात नागिरकाींनी   भ भ ध सींघ्नानी से ागी ेोऊन भ रोध कव ला 
ह वे, वे खरव ह वे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनानव चौकशी कव ली ह वे काय चौकशीच्या अनुषींगानव  कोणता  
रनणीय घवतला ह वे,  ा घवण्यात यवत ह वे, 
(४) नसल्यास भ लींिाची कारणव काय ह वेत ? 
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श्री. चांद्रशखेर बावनिुळे (०१-०३-२०१६) :(१), (२)   (३) वे खरव ह वे. मेाभ तरणनव हगथीक 
 षी २०१३-१४ तव हगथीक  षी २०१४-१५ या काला धीसाठ ची िेु षीय  ीज यागचका भ दयुत 
रनयामक हयोगाकडव भ दयुत अगधरनयम, २००३ मधील तरतुर्दी   िेु षी  ीजर्दर 
भ रनयमानुसार दर्दनाींक ३.२.२०१५ रोजी र्दाखल कव ली ेोती. सर्दर यागचकव द ारव एकूण ४,७१७ 
को्ी रुपयाींची मेसुली तू्  सुल करण्यासाठ  पर ानगी हयोगाकडव करण्यात हली   
साधारणत: ८%  ीजर्दर  ाढ प्रस्ताभ त कव ली ेोती. 
       सर्दर यागचकव  र दर्दनाींक १८.३.२०१५ तव दर्दनाींक १०.४.२०१५ या काला धीमध्यव सेा 
मेसुली मुख्यालयाींच्या दठकाणी जाेीर जनसुना णी घवण्यात हली. तदनींतर हयोगानव दर्दनाींक 
२६.६.२०१५ रोजी  ीजर्दर हर्दवश दर्दला, त्यानुसार हगथीक  षी २०१५-१६ किरता  ीजर्दरात 
एकूण सरासरी ५.७५ ्क्क्याींची कपात कव लवली ह वे. सुधािरत  ीजर्दराींची अींमलिजा णी 
१.६.२०१५ पासून करण्याचव हर्दवश हयोगानव दर्दलवलव ह वे. 
(४) प्रशन उद् ा त नाेी. 

___________ 
  

िेडगाव (ता.दौड, श्ज.पुणे) येथील ववभागीय िायाीलयाच ेववभाजन िरयायाबाबत 
  

(२२)  २८२३८ (२६-१०-२०१५).   श्री.राहूल िुल (दौंड) :   सन्माननीय ऊजाी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) तालकुा र्दौंड जज.पुणव यवथील कव डगा  भ  ागीय कायाीलयाचव भ  ाजन करण्यािाित 
लोकप्ररतरनधी याींनी मा.उजाी मीं्ी याींना मा वे जानव ारी, २०१५ मध्यव  ा त्यार्दरम्यान रन वर्दन 
दर्दलव ह वे, वे खरव ह वे काय, 
(२) असल्यास, कव डगा  या भ  ागीय कायाीलयाचव भ  ाजन करण्यािाित शासनानव काय 
कायी ाेी कव ली ह वे  ा करण्यात यवत ह वे, 
(३) नसल्यास भ लींिाची कारणव काय ह वेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२३-०२-२०१६) :(१)  ेोय, वे खरव ह वे. 
(२) न ीन भ  ागीय कायाीलय रनमिमीतीसाठ   कमान १,२०,०००  ीज रामाेक सींख्या असणव 
ह शयक ह वे. सर्दर मानकाींनुसार कव डगा  भ  ागीय कायाीलयाचव भ  ाजन करुन, कडवगा    
मिशरुर वे भ  ाग तयार करण्याकरीता रामाेक सींख्या कमी पडत ेोती. 
     तथाभप, दर्द. १४.१०.२०१५ च्या ठरा ानुसार फक्त  ीज रामाेक सींख्या ेा एकमव  रनकष 
भ चारात न घवता, रामामीण  ागातील सव ाक्षव् मुख्यालयापासूनचव अींतर, प्र ासाला लागणारा  वळ 
   मेसूल  सूली र्त्यार्दी रनकष भ चारात घ्या वत, असव हर्दवशीत करण्यात हलव. त्यानुसार 
कव डगा  भ  ागीय कायाीलयाचव भ  ाजन करण्यािाित नव्यानव पडताळणी करण्यात यवत ह वे. 
(३) प्रशन उद् ा त नाेी. 

___________ 
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महारनमिमीतीच्या वीज उत्पादि खचाीम्ये होणाऱया वाढीचा भार वीज  
ग्राहिाांवर टाियायात येत असल्याबाबत 

  

(२३)  २८२८४ (२२-१२-२०१५).   श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (मिशडी) :   सन्माननीय ऊजाी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मेाराषर  ीज रनयामक हयोगाच्या रनरे्दशानुसार कोळशा रील  ीज प्रकल्पातून स्थाभपत 
क्षमतवच्या ८० ्क्कव   ीज उत्पार्दन ेोणव ह शयक असताना मेारनमिमीतीच्या कोळशया र 
चालणाऱ्या ७४८० मवगा ॅ् च्या ७ प्रकल्पातून कव  ळ ५५ तव ५८ ्क्कव च  ीज रनमिमीती ेोत असून 
स ी  ीज प्रकल्प चाल ूनेी क्षमतवच्या अधीच  ीज रनमिमीती ेोत असल्यानव मोठ्या उत्पार्दन 
खचाीमळुव  ीजर्दर अ ाचव सव् ा ेोत असून  ीजर्दर  ाढीच्या माध्यमातून, उत्पार्दन खची  ीज 
रामाेका र लार्दला जात ह वे, वे खरव ह वे काय, 
(२) असल्यास, मेाभ तरणला खाजगी कीं पन्याींकडून सुमारव तीन तव सव् ातीन रुपयव प्ररत युरन् 
या र्दरानव  ीज मिमळत असताना, मेारनमिमीतीच्या एका युरन्साठ  ४ रु. २० पीसव दया व लागत 
असल्यानव सन २०१३-१४ या  षाीत  ीज रामाेकाकडून तब्िल ३४०० को्ी रु. अरतिरक्त  सलू 
करण्यात हलव, वे खरव ह वे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनानव  चौकशी कव ली ह वे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीचव अनुषींगानव   ीजर्दर कमी करण्याच्या दृष्ीनव कोणती कायी ाेी कव ली 
ह वे  ा करण्यात यवत ह वे, 
(५) नसल्यास, भ लींिाची कारणव काय ह वेत ?  
  
श्री. चांद्रशखेर बावनिुळे (२३-०२-२०१६) :(१) मेारनमिमीती कीं पनीच्या  ीजरनमिमीती कें द्रातून 
रनमाीण ेोणाऱ्या  ीजव रील र्दर ेा राज्य  ीज रनयामक हयोगाच्या  ीजर्दर भ रनयम, २०११ 
नुसार भ भ ध सींचाींसाठ   हखनू दर्दलवलव कामगगरी रनरे्दशाींक    ीजर्दराचव र्तर रनरे्दशाींक 
याप्रमाणव रनधाीिरत करण्यात यवतो. त्यामळुव मेारनमिमीती कीं पनीच्या सींचाची भ जरनमिमीती कमी 
झाली तरी कोणताेी अरतिरक्त  ार रामाेकाीं र लार्दण्यात यवत नाेी. 
(२) मेारनमिमीती कीं पनीचा सन २०१३-१४ करीता  ीजर्दर रु. ४.२० प्रती युरन् नसून रु.३.५६ 
प्ररत युरन् र्तका ेोता. तसवच मेारनमिमीती कीं पनीकडून दर्दघी मुर्दतीच्या कराराद ारव सींपूणी  ीज 
मेाभ तरण कीं पनीस पुरभ ण्यात यवतव. खाजगी कीं पन्याकडून मिमळणारी  ीज ेी अल्प मुर्दतीच्या 
कराराद ारव अत्यल्प प्रमाणात असल्यामुळव मेारनमिमीतीच्या दर्दघी मुर्दतीद ारव उपलब्ध ेोणाऱ्या 
 ीजवच्या र्दराची अल्पमुर्दतीच्या अत्यल्प प्रमाणात मिमळणाऱ्या  ीजर्दराशी तलुना करणव 
सींयुजक्तक नाेी. 
(३) प्रशन उद् ा त नाेी. 
(४) प्रशन उद् ा त नाेी. 
(५) प्रशन उद् ा त नाेी. 

___________ 
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नामिशि श्जल््याम्ये मांजूर असलेल्या १३२/३३ िे.व्ही. अरत  
उच्चदाब उपिें द्राांची स्थापना िरयायाबाबत 

  

(२४)  २८४५१ (०८-०१-२०१६).   श्री.छगन भुजबळ (येवला) :   सन्माननीय ऊजाी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नामिशक जजल््यामध्यव १२ दठकाणी मींजूर असलवल्या १३२/३३ कव .व्ेी. अरत उच्चर्दाि 
उपकें द्राींची स्थापना करण्याचव प्रलींबित असल्यामुळव सर्दर अरत उच्चर्दाि उपकें द्र रनमाीण 
करण्यासाठ  स्थारनक लोकप्ररतरनधीींनी मा वे जुली, २०१५ मध्यव  ा त्यार्दरम्यान शासनाकडव   
मेापारवषण कायाीलयाकडव मागणी कव लवली ह वे, वे खरव ह वे काय , 
(२) असल्यास, याप्रकरणी  प्रलींबित अरत उच्चर्दाि उपकें द्राींची स्थापना करण्यासाठ  
शासनामाफी त कोणती कायी ाेी कव ली  ा करण्यात यवत ह वे, 
(३) नसल्यास, भ लींिाची करणव काय ह वेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२३-०२-२०१६) :(१) नामिशक जजल््यामध्यव चार १३२/३३ कव .व्ेी. उपकें द्रव 
उ ारण्याची मागणी स्थारनक लोकप्ररतरनधीकडून करण्यात हली ह वे. 
(२) मागणी करण्यात हलवल्या अींर्दरसूल, पा्ोर्दा, भ ींचूर    नाींर्दगा  अशा चार १३२/३३ 
कव .व्ेी. उपकें द्रापीक  अींर्दरसूल   नाींर्दगाीं  उपकें द्राची सध्या ह शयकता नसल्याचव मेाभ तरण 
कीं पनीनव कळभ लव ह वे. 
     भ ींचूर उपकें द्रािाित प्रस्ता  मेाभ तरण कीं पनीकडून अदयापी अप्राप्त ह वे. तथाभप, 
 भ षयात या उपकें द्राच्या ह शयकतविाित मेाभ तरण कीं पनीकडून प्रस्ता  प्राप्त झाल्यास 
ताींब्क अ्यासाद ारव ससुाध्यता (Feasibility) तपासून रनणीय घवण्यात यवईल. 
   पा्ोर्दा उपकें द्राऐ जी ३३ कव .व्ेी.  ादेन्याींची पुनरीचना करण्यािाित मेापारवषण कीं पनीकडून 
मेाभ तरण कीं पनीस कळभ ण्यात हलव ह वे. तसवच सर्दरेू उपकें द्राच्या सुसाध्यतविाित 
मेापारवषण कीं पनीमाफी त पडताळणी सुरु ह वे. 
(३) प्रशन उद् ा त नाेी. 

___________ 
  

अखखल भारतीय मश्च्छमार खलाशी सां ाने ससून डॉि, िुलाबा, मश्च्छमार खलाशाांच्या 
समस्याांबाबत ददलेले रनवेदन 

  

(२५)  २८७०१ (२३-१२-२०१५).   श्री.मनोहर भोईर (उरण) :   सन्माननीय मत्स्य व् यवसाय 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अखखल  ारतीय मजच्िमार खलाशी सींघ, ससून डॉक, कुलािा, मुींिई  या सींघ्नवनव 
मजच्िमार खलाशाींच्या समस्याींिाितचव रन वर्दन सींिगधत अगधकाऱ् याींकडव दर्द.८.७.२०१५ रोजी  ा 
त् यासुमारास दर्दलव ह वे, वे खरव ह वे काय, 

(२) असल्यास, या रन वर्दनात राज्यात खलाशाींना कुठल्याेी समुद्र  कनारपट्टीच्या िींर्दरात 
मजच्ि भ कण्याचा पर ाना मिमळा ा,  पसीनव् धारकाींना पसीनव्चा पर ाना मिमळा ा,  षाीसाठ  
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दर्दलवला डडझवल को्ा पू ीप्रमाणव एकर्दाच मींजूर करा ा पूणी  षी र  ापरण्यास नौका मालकाींस 
मु ा असा ी, डडझवल परता ा मजच्िमाराींना र्दर मदेन्याला मिमळ नू र्दवण्यास मिशफारस करा ी, 
खलाशी मासवमारी करतव वळी मतृ्यू पा ल्यास शासनाची मर्दत ल करात ल कर मिमळा ी, 
मल्फ , गो ा, एरा ल या िो्ीींना राज्याच्या ेदीत मासवमारी  फशीींग करण्यासाठ  िींर्दी करा ी, 
अशा मागण्या कव ल्या ह वेत, वे खरव ह वे काय, 
(३) असल्यास, उक्त मागण्याींसर्द ाीत शासनानव चौकशी कव ली ह वे  काय चौकशीनसुार कोणती 
कायी ाेी कव ली  ा करण्यात यवत, 
(४) नसल्यास, भ लींिाची कारणव काय ह वेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (०३-०३-२०१६) :(१) ेोय. 
(२) ेोय. 
(३) मेाराषर सागरी मासवमारी रनयमन अगधरनयम १९८१ नुसार नौका मालकानव घोभषत 
कव लवल्या मूळ िींर्दरातून मासवमारी नौका चालभ णव िींधनकारक ह वे. त्या अनुषींगानव घोभषत 
कव लवल्या िींर्दरातूनच मासवमारीसाठ चा पर ाना र्दवण्यात यवतो. मासवमारी व्य सायातील भ भ ध 
घ्काींचव भ शवषत: पारींपारीक मच्ि माराींचव देतसींिींध जपणव   मत्स्यसाठ्याींचव जतन 
करण्यासाठ  शासनानव पसीसीन पध्र्दतीच्या मासवमारी र रनयीं्ण हणणसाठ  उपाययोजना 
करण्याचा रनणीय घवतला असून दर्दनाींक ५.२.२०१६ च्या राजप्ात हर्दवश प्रमिसध्र्द करण्यात 
हलव ह वे. डडझवल को्ा मींजूरीिाित दर्दनाींक १४.१.१९९७ च्या प्ानुसार ह शयक डडझवल को्ा 
मींजूर करण्यात यवतो. डडझवल  ा्पात कुठलाेी गीरव्य ेार ेोऊ नयव   डडझवल  ापरा र पूणीत: 
रनयीं्ण रेा व. यासाठ  ्ीमामिसक डडझवल को्ा  ा्प करण्यात यवतो. मजच्िमाराींना डडझवल 
प्ररतपूती उपलब्ध तरतूर्दीनुसार करण्यात यवतव. खलाशी मासवमारी करताना मतृ्यू झाल्यास सर्दर 
खलाशाच्या  ारसास, मासवमार सींक् रन ारण रनधी या योजनवतनू अथीसेाय्य र्दवण्यात यवतव. 
मेाराषर सागरी कायदयातींगीत, राज्याच्या जलधीक्षव्ात र्तर राज्यातील मासवमारी करण्याऱ्या 
नौकाीं र कार ाई कव ली जातव. 
(४) प्रशन उद् ा त नाेी. 

___________ 
  

राज्यातील चांद्रपूर, भुसावळ, िोराडी, परळी आखण खापरखेडा ववद्युत 
िें द्रातील नवीन प्रिल्प उभारणीस ददरांगाई िेल्याबाबत 

  

(२६)  २८९१० (११-०१-२०१६).   श्री.ओमप्रिाश ऊफी  बच्चू िडू (अचलपूर) :   सन्माननीय 
ऊजाी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील चींद्रपूर,  सुा ळ, कोराडी, परळी हखण खापरखवडा भ दयुत कें द्रातील न ीन 
प्रकल्प उ ारणीत दर्दरींगाई  करणाऱ्या  बिजीहर, सुनील  ेाय व्क    अन्य  र्दोषी कीं ्ा्र्दार 
कीं पन्याींची स ी कामव RISK and COST च्या हधारा र काढून घव ून या कीं पन्या काळ्या 
यार्दीत ्ाकण्यािाित भ धानस ा सर्दस्य अचलपूर याींनी दर्दनाींक ११ ऑगस््, २०१५ 
रोजी शासनास प् मिलेून मागणी कव ली ेोती, वे खरव ह वे काय, 
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(२) असल्यास  यािाित शासनानव चौकशी कव ली ह वे काय, 
(३) नसल्यास चौकशीच्या अनुषींगानव या कीं पन्याींची  कामव काढून घव ून त्याींना काळ्या  यार्दीत 
्ाकण्यािाितची कोणती कार ाई करण्यात हली  ा करण्यात यवत ह वे, 
(४) नसल्यास, भ लींिाची कारणव काय ह वेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२९-०२-२०१६) :(१) ेोय, वे खरव ह वे. 
(२)   (३) मेारनमिमीती कीं पनीकडून प्रकल्पाच्या कामाचा  वळो वळी हढा ा घवण्यात यवत असनू 
कामाची अपवक्षक्षत गती न हढळल्यास कीं ्ा्र्दारास समज र्दवऊन अत्यींत ह शयक कामव 
कीं ्ा्र्दाराच्या जोखीम   खची (Risk & Cost) या र त्याच क्षव् ातील र्दसु-या एजन्सीकडून 
करण्यािाित रनणीय घवण्यात यवतो. 
       चींद्रपूर   परळी प्रकल्पातील अनुरमव मव.िीजीहर   मव.सुनील ेाय व्क याींना दर्दलवली 
कोळसा ेाताळणी यीं्णवची कामव भ लींिानव झाल्यामुळव सर्दर कामव त्याींच्याकडून काढून घवण्यात 
हली असून ेी कामव मव. एलीकोन कीं पनीकडून करुन घवण्यात यवत ह वेत. तसवच कोराडी 
प्रकल्पाच्या मव. लॅन्को याींना दर्दलवलव कुमिलींग ्ा रचव काम गीमन र्ींडडया कीं पनीकडून करुन 
घवण्यात यवत ह वे. या कीं पन्याींची स ीच कामव Risk & Cost च्या हधारव काढून घवणव योय 
नाेी कारण उ ीिरत सींयीं्ाच्या कीं ्ा्ाींतगीत AHP, CHP, WTP, FOH, FFS र्त्यार्दी कामव 
समाभ षठ असतात, तथाभप, कीं ्ा्ातील अ्ी   शतीनसुार भ लींिािाितची र्दींडात्मक कार ाई 
मेारनमिमीती कीं पनीकडून करण्यात यवतव. 
(४) प्रशन उद् ा त नाेी. 

___________ 
  

पुणे महापामिलिेच्या भुसांपादनाच ेश्जल्हाधधिारी िायाीलयािड ेप्रलांत्रबत असलेल्या प्रस्तावाबाबत 
  

(२७)  २९०३२ (२३-१२-२०१५).   श्री.मिभमराव तापि र (खडिवासला), श्री.अमर िाळे (आवी), 
श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पुणव मेापामिलकव च्या  तीनव भ कास हराखडा(डीपी)१९८७ मध्यव मींजूर करण्यात हला. 
त्यामध्यव रस्तव, घनकचरा व्य स्थापन, उदयानव, प्राथमिमक शाळा, र डाींगण यासाठ  हरक्षक्षत 
असलवल्या जागाींचव  सूींपार्दन अत्यींत धीम्या गतीनव सुरु असल्याचव मा वे ऑगस््, २०१५ मध्यव 
 ा त्या समुारास रनर्दशीनास हलव ह वे, वे खरव ह वे काय, 

(२) असल्यास,  अनवक भ कासकामाींना यामुळव नुकसान सेन करा व लागत ह वे, वे ेी खरव 
ह वे काय 
(३) असल्यास, मेापामिलकव चव  सूींपार्दनासाठ  जजल्ेागधकारी याींचवकडव २०७ को्ी रुपयव पडून 
असल्याचव रनर्दशीनास हलव खरव ह वे काय, 
(४)असल्यास जजल्ेागधकारी पुणव याींचव  तीनव ३५  षाीत कव  ळ ११० वेक््र जमिमरनचवच 
 ूसींपार्दन करण्यात हलव ह वे, वे ेी खरव ह वे काय, 
(५) असल्यास, जजल्ेागधकारी कायाीलयाकडव  ुसींपार्दनाचव प्रलींबित असलवल्या अनवक प्रस्ता ा र 
शासनानव तातडीनव कोणती कायी ाेी कव ली  ा करण्यात यवत ह वे,  
(६) नसल्यास, भ लींिाची कारणव काय ह वेत ? 
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श्री. एिनाथराव खडसे (२३-०२-२०१६) :(१)  वे खरव नाेी. 
(२) वे खरव नाेी. 
(३) २०७ को्ी रुपयव पडून ह वेत वे खरव नाेी. PLA  मध्यव जमा २१० को्ी रुपयाींपीक  तािव 
झालवल्या प्रकरणी १६७ को्ी रुपयाींचव  ा्प चाल ू ह वे   प्रगतीपथा र २५१ प्रकरणात ४३ 
को्ी रुपयव मनपाकडून जमा ह वेत. तसवच याउल् रन ाडव जाेीर करण्या र प्रलींबित २२ 
प्रकरणी ८३० को्ी रुपयव र्तक  रक्कम मनपाकडूना या याची ह वे. 
(४) भ शवष  ूमी सींपार्दन अगधकारी र. १५ पुणव या कायाीलयाकडून १०८.७८ वेक््र भ शवष  मूी 
सींपार्दन अगधकारी र. १६, पुणव या कायाीलयाकडून १६८.१६ वेक््र अशा एकूण २७६.९४ वेक््र 
जमिमनीचव सींपार्दन करण्यात हलव ह वे. 
(५)   (६) जजल्ेागधकारी, पुणव कायाीलयातील स ी प्राप्त प्रकरणात कायी ाेी सुरु ह वे. 

___________ 
  

छपरावरील सौर फोटो व्होल्टॅि यांत्राना नक्त मापन िरयायासााी लागणारे ववतरण जाळे/धग्रड 
याांच्याशी आांतरजोडणी, मानिे आखण सुरक्षिततेची वदृ्धी िरयायाबाबत 

  

(२८)  २९२१९ (२३-१२-२०१५).   श्री.राणाजगजीतमिसांह पाटील (उस्मानाबाद) :   सन्माननीय 
उजाी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मेाराषर भ दयुत रनयामक हयोग (िपरा रील सौर फो्ो व्ेोल््ॅक यीं्ानाकिरता नक्त 
मापन) भ रनयम, २०१५ दर्दनाींक १० सप् े्ंिर, २०१५ रोजी जाेीर करण्यात हलव ह वे, वे खरव 
ह वे काय, 
(२) असल्यास, या मेत् ाकाींक्षी धोरणानसुार राज्यात अपारींपािरक स््ोताींपासून मोठ्या 
प्रमाणात  ीज रनमाीण कव ली जाणार असून साधारण नक्त मी्र प्रणालीचा फायर्दा प्रत्यवक 
रामाेकाला मिमळणार ह वे, वे ेी खरव ह वे काय, 
(३) असल्यास, सर्दर योजनवअींतगीत उस्मानािार्द सारख्या शेरात सींिींगधत भ तरण जाळ्याशी 
यीं्णवची जोडणी करण्यासाठ  लागणारव भ तरण जाळव/गरामड याींच्याशी हींतरजोडणी, मानकव  हखण 
सुरक्षक्षततवची  दृ्धी करण्यासाठ  शासन स्तरा र काय कायी ाेी करण्यात यवत ह वे, 
(४) नसल्यास, भ लींिाची कारणव काय ह वेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२४-०२-२०१६) :(१) ेोय, वे खरव ह वे. 
(२) वे खरव ह वे. 
(३) या भ रनमयास अनुसरुन िता रील सौर फो्ो व्ेोल््ॅक यी्ं णा मेाभ तरणचव भ तरण 
यीं्णवशी जोडणी र्दवण्याची कायीपध्र्दती स ी क्षव्ीय कायाीलयाींना कळभ ण्यात हलवली ह वे. 
यािाित  ाखणजज्यक पिरप्क र. २५८ सुध्र्दा रनगीमिमत करण्यात हलवलव ह वे. सर्दर 
कायीपध्र्दती   पिरप्क मेाभ तरणचव सींकव तस्थळा र उपलब्ध करुन र्दवण्यात हलव ह वे. 
रामाेकाींचव अजी स् ीकारुन प्रत्यक्ष जागवचव स ेक्षण करण्याची सूचना स ी क्षव्ीय कायाीलयाींना 
र्दवण्यात हलवली ह वे. 
(४) प्रशन उद् ा त नाेी. 

___________ 
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राज्यातील देवस्थान व इनाम जमिमनीबाबत शासनाने त्वरीत रनणीय  ेवून  
या जमिमनी िसणाऱया शेतिऱयाांच्या नावावर िरयायाबाबत 

  

(२९)  २९४४३ (०८-०१-२०१६).   डॉ.पतांगराव िदम (पलूस िडगेाव), श्री.अमिमन पटेल 
(मुांबादेवी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :   सन्माननीय 
महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील र्दव स्थान   र्नाम जमिमनीिाित शासनानव त् रीत रनणीय घव ून या जमिमनी 
कसणाऱ्या शवतकऱ्याींच्या ना ा र कराव्यात या मागणीसाठ  दर्दनाींक २ सप् े्ंिर रोजी साींगली 
यवथव रस्तारोको हींर्दोलन करणार असल्याचव एका सींघ्नवनव जादेर कव लव असल्याचव मा वे ऑगस््, 
२०१५ र्दरम्यान रनर्दशीनास हलव ह वे, वे खरव ह वे काय, 
(२) असल्यास याप्रकरणी, शासनानव रनणीय घव ून सर्दर जमिमनी कसणाऱ्याींच्या ना ा र 
करण्यािाित कोणती कायी ाेी कव ली ह वे  ा करण्यात यवत ह वे, 
(३) नसल्यास, भ लींिाची कारणव काय ह वेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडस े(०३-०३-२०१६) :(१), (२)   (३) मेाराषर राज्य  कसान स ा, साींगली 
या सींघ्नवनव जजल्ेागधकारी, साींगली याींना दर्द.०२/०९/२०१५ रोजी एक रन वर्दन सार्दर कव लव ेोतव. 
सर्दर रन वर्दनातील अनवक मागण्याींपीक   एक मागणी र्दव स्थान र्नाम  गी-३ च्या जमीनी 
कसणाऱ्या शवतकऱ्याींच्या ना ा र करण्यािाित ेोती. राज्यातील र्दव स्थान र्नाम जमिमनीींिाित 
समस्याींचा अ्यास करुन मिशफारशी करण्याकरीता तत्कामिलन राज्यमीं्ी (मेसूल) याींच्या 
अध्यक्षतवखाली समिमती स्थापन करण्यात हली ेोती. सर्दर समिमतीचा अे ाल शासनाच्या 
जस् कृतीकरीता शासनस्तरा र भ चाराधीन ह वे. 

___________ 
  

पशुवैद्यि य अधधिाऱयाांच्या रनयकु्तीबाबत 
  

(३०)  २९७८४ (२३-१२-२०१५).   श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), 
श्री.डी.एस.अदहरे (साक्र ), श्री.आमिसफ शेख (मालेगाांव म्य) :   सन्माननीय पशुसांवधीन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पशसुीं धीन भ  ागाच्या दर्दरींगाई कार ाराचा फ्का राज्यातील ३०० पशधुन भ कास 
अगधकाऱ्याींना िसला असल्याचव मा वे ऑगस््, २०१५ मध्यव  ा त्यासुमारास रनर्दशीनास हलव, वे 
खरव ह वे काय, 
(२) असल्यास, मेाराषर लोकसव ा हयोगामाफी त फव ब्रु ारी, २०१४ मध्यव ३७२ पशुधन भ कास 
अगधकारी ग् अ या पर्दाकरीता जादेरात र्दवण्यात हली तदनींतर एभप्रलमध्यव लवखा पिरक्षा   
सप् े्ंिर, २०१४ मध्यव मुलाखाती घवण्यात हल्या त्यानींतर तब्िल ६ मदेन्यानींतर 
एमपीएससीमाफी त माची, २०१५ मध्यव ३०० पशु ीदयक य अगधकाऱ्याींची राज्य शासनाला 
मिशफारस करण्यात हली असनू त् याची उदयापयीत रनयुक्ती  करण्यात हली नाेी, वे खरव 
ह वे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणाची शासनानव चौकशी कव ली ह वे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनषुींगानव रनयुक्ती करण्यास भ लींि ला णाऱ्या अगधकाऱ्याीं र 
कोणती कार ाई करण्यात हली  ा यवत ह वे, 
(५) नसल्यास, भ लींिाची कारणव काय ह वेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (२०-०२-२०१६) :(१) वे खरव नाेी. 
(२) दर्द.१२.०३.२०१५ रोजी मेाराषर लोकसव ा हयोगानव एकूण ३०० उमवर्द ाराींची पशुधन भ कास 
अगधकारी, ग्-अ पर्दाकरीता शासनाकडव मिशफारस कव ली ह वे. मिशफारस पा् उमवर्द ाराींपीक ज्याींचव 
 ीदयक य प्रमाणप्   पोलीस तपासणी अे ाल प्राप्त झालव अशा २७८  उमवर्द ाराींना डडसेंिर, 
२०१५ अखवर िरक्त पर्दा र शासनानव पर्दस्थापना दर्दली ह वे. 
(३), (४)   (५) प्रशन उद् ा त नाेी. 

___________ 
  

धामनगाांव, बेलगाव, तहीळे, गांभीरवाडी या गावातील २२९ हेक्टर बागायती  
जमीन देवळाली िॅर्मप येथील अटीलरी सेंटरसााी यु्दाचा सराव  

िरयायासााी सांपादीत िरयायाचा प्रस्ताव 
  

(३१)  २९८८५ (२३-१२-२०१५).   श्रीमती रनमीला गाववत (इगतपूरी), श्री.आमिसफ शेख (मालेगाांव 
म्य), श्री.अमिमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम) :   सन्माननीय महसलू 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) र्गतपुरी तालुक्यातील जज.नामिशक यवथील धामनगाीं , िवलगा , तेीळव, गीं ीर ाडी या  
गा ातील २२९ वेक््र िागायती जमीन र्दव ळाली कॅम्प यवथील अ्ीलरी सें्रसाठ  युध्र्दाचा 
सरा  करण्यासाठ  सींपार्दीत करण्याचा प्रस्ता  लषकरी अगधका-याींनी नामिशकच्या जजल्ेागधकारी 
कायाीलयात सार्दर कव ला ह वे. लषकराच्या या प्रस्ताभ त  ुसींपार्दनामुळव शवकडो शवतकरी  मूीेीन 
ेोणार असल्यानव यवथील शवतक-यानी या  ूसींपर्दानाला तीव्र भ रोध कव ला ह वे, वे खरव ह वे 
काय, 
(२) असल्यास, रामामस्थाींच्या भ रोधामळुव लषकरासाठ ची  ुसींपर्दान प्र रया रद करण्यािाित 
शासनानव कोणती कायी ाेी कव ली ह वे  ा करण्यात यवत ह वे, 
(३) नसल्यास, भ लींिाची कारणव काय ह वेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (२३-०२-२०१६) :(१) वे खरव ह वे. 
(२)   (३) सर्दर गा व हदर्द ासी  ागातील असून या गा ाींच्या रामामस वनव ठरा ान् यव 
 ूसींपार्दनास नकार दर्दला असल्यानव  ूमिमसींपार्दन, पून ीसन   पनुस्थाीपना करताींना  ाज ी 
 रपाई मिमळण्याचा   पारर्दशीकतवचा ेक्क अगधरनयम, २०१३ च्या कलम ४१ प्रमाणव 
 ूसींपार्दनाची प्र रया करता यवत नाेी. 

___________ 
  



भ .स. १२३ (24) 

मुांबईतील वरळी येथील आरे दधू डअेरीत एनजीच्या सहा हाजार बाटल्या पडून असल्याबाबत 
  

(३२)  २९९९४ (२३-१२-२०१५).   श्री.अमिमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.नसीम खान (चाांददवली), 
श्री.अब् दलु सत्तार (मिसल्लोड), श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), श्री.रुपेश र्म हात्र े(मिभवांडी पूवी), 
श्री.िालीदास िोळांबिर (वडाळा), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.सुरनल प्रभू (ददांडोशी), 
श्री.ददलीप वळस-ेपाटील (आांबेगाव), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण) :   सन्माननीय दगु् धवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींिईतील  रळी यवथील हरव र्दधू डवअरीत एनजीच्या सेा ेाजार िा्ल्या पडून असून या 
िा्ल्याींच्या िुचाींना गींज हल्याचव  मा वे ऑगस््, २०१५ मध्यव  ा त्यार्दरम्यान रनर्दशीनास हलव 
ह वे, वे खरव ह वे काय, 
(२) असल्यास, असव असताींनाेी र्दुधभ कास सगच ानी एनजी उत्पार्दन करुन भ र चव कीं ्ा् 
पुण्याच्या शीतल हची कीं पनीला पनु्ेा मुर्दत ाढीनव दर्दलव, वे ेी खरव ह वे काय, 
(३) तसवच र्दधू डवअरी व्य स्थापनानव लस्सी हखण मसाला र्दधु याींचव उत्पार्दन मुदाम पूणी िींर्द 
कव लव, वे ेी खरव ह वे काय, 
(४) असल्यास पुण्याच्या शीतल हची कीं पनीच्या एनजीची भ र  जोरात सुरु असून  रळी 
डवअरीत एनजीचव उत्पार्दनेी िींर्द कव लव ह वे, वे खरव ह वे काय, 
(५) असल्यास, या प्रकरणी शासनानव चौकशी कव ली ह वे काय, चौकशीनुसार सींिींगधत र्दोषी 
असणाऱ्या र्दुधभ कास सगच ाींन र तसवच डवअरी व्य स्थापनाीं र कोणती कार ाई कव ली ह वे  ा 
करण्यात यतव ह वे, 
(६) नसल्यास, भ लींिाची कारणव काय ह वेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (२३-०२-२०१६) :(१) वे खरव नाेी. 
(२) वे अींशत: खरव ह वे. 
     मिशतल हची कीं पनीला ठवक्याची मुर्दत दर्द.२९.१.२०१५ पयात र्दवण्यात हली ेोती. 
(३)   (४) वे खरव नाेी. 
(५)   (६) प्रशन उद् ा त नाेी. 

___________ 
  

धनेगाव (ता.देवणी, श्ज.लातूर) येथील शासनान ेमावजेा व  
पुनवीसनाचा प्रश्न रनिाली िाडयायाबाबत 

  

(३३)  ३००३१ (१८-०१-२०१६).   श्री.अमिमत ववलासराव देशमखु (लातूर शहर) :   सन्माननीय 
महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) धनवगा  (ता.र्दव णी, जज.लातूर) यवथील गवल्या ८  षाीपासनू  सूींपार्दन   शवतक-याींचव 
हींर्दोलन या  ार्दात िॅरवजवसचा प्रशन प्रलींबित रादेला असल्याचव मा वे ऑक््ोिर,२०१५ रोजी  ा 
त्या समुारास रनर्दशीनास हलव, वे खरव ह वे काय, 
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(२) असल्यास, र्दषुकाळी पिरजस्थतीमुळव पाण्याचा मोठा गीं ीर प्रशन रनमाीण झालवला असताना 
पाणी प्रकल्पात न थाींिता शवजारच्या कनाी्क राज्यात  ाेून जात असल्यानव शासनानव मा वजा 
  पुन ीसनाचा प्रशन रनकाली काढण्यािाित काय कायी ाेी कव ली ह वे   ा करणार ह वे, 
(३) नसल्यास, भ लींिाची कारणव काय ह वेत ? 

  
श्री. एिनाथराव खडसे (२४-०२-२०१६) :(१) ेोय. खरव ह वे. 
(२) ेो अींशत: खरव ह वे. धनवगा  उच्च पातळी िींधाऱ्यासाठ च्या िागधत शवतकऱ्याींनी  ूसींपार्दा 
कायाी ाेीस भ रोध कव ल्यानव प्रकल्पातील पाणी  ाया जाऊ नयव म्ेणून सदयजस्थतीत या 
प्रकल्पात माींजरा नर्दीच्या नीसगीक पा्ाच्या ेदीपयात अींर्दाजव ३ मी्र पाण्याचा साठा करण्यात 
यवत असून, शवतकऱ्याींच्या मागणीनुसार  ुसींपार्दन मोिर्दल्याची पुणी रक्कम  ा्प झाल्यानींतर 
प्रकल्पाच्या पूणी क्षमतवचा पाणीसाठा करणव प्रस्ता ीत ह वे. त्यासाठ  न ीन  ूसींपार्दन 
अगधरनयम The right to fair compensation and transparency in land acquisition, 
rehabilitation and resettlement Act २०१३  नुसार  ुसींर्दपान रन ाडव अींरतम करुन 
शवतकऱ्याींना तातडीनव मोिर्दल्याचव  ा्प करण्यात यवत ह वे. सर्दर िींधाऱ्यासाठ   ूसींपार्दपनाची 
एकूण सात प्रकरणव  ूसींपार्दन कायाी ाेीत असून त्यापीक  एका प्रकरणाचा रन ाडा 
दर्द.११.०१.२०१६ रोजी जाेीर करण्यात हला ह वे. उ ीिरत सेा प्रकरणव रन ाडा स्तरा र असून 
या स ीप्ररणातील  ूसींपार्दन रन ाडव तातडीनव तयार करुन मोिर्दल्याचव  ा्प करण्यात यवत ह वे. 
(३) प्रकरणात धनेंगा  उच्चपातळी िींधाऱ्यासाठ   सुींपार्दन अगधरनयम १८९४ मधील 
तरतूर्दीनुसार  सुींपार्दनाची कायी ाेी चालु असताना शवतकऱ्याींनी  वळो वळी कव लवल्या  
हींर्दोलनामुळव   दर्दनाींक १.१.२०१४ न ीन  ूसींपार्दन कायर्दा The right to fair 
compensation and transparency in land acquisition, rehabilitation and 
resettlement Act २०१३ अस्तीत् ात हल्यामुळव  ूसींपर्दान कायाी ाेीस भ लींि झालवला ह वे. 

___________ 
  

राज्यातील खोल समुद्रात मासेमारीसााी मश्च्छमारी सोसायटयाांना  
परवाने मिमळयायास ववलांब होत असल्याबाबत 

  

(३४)  ३०३३० (२३-१२-२०१५).   प्रा.वषाी गायिवाड (धारावी), श्री.अमिमन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.अस्लम शखे (मालाड पश्श्चम), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :   सन्माननीय मत्स्य 
व् यवसाय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील खोल समुद्रात मासवमारीसाठ  मजच्िमारी सोसायट्याींना पर ानव मिमळण्यास 
भ लींि ेोत असल्यानव त्याींना अनवक समस्याींना तोंड दया व लागत असल्यानव वे पर ानव 
भ नाभ लींि दया वत अशी मागणी नॅशनल असोमिसएशन ऑफ  फशरमॅन या सींघ्नवनव मा वे 
ऑगस््, २०१५ मध्यव कव ली ह वे, वे खरव ह वे काय, 

(२) असल्यास, मजच्िमाराींना मजच्िमारीसाठ  भ नाभ लींि पर ानव र्दवण्यासाठ  शासनानव कोणती  
कायी ाेी  कव ली ह वे  ा करण्यात यवत ह वे, 

(३) नसल्यास, भ लींिाची कारणव काय ह वेत ? 
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श्री. एिनाथराव खडस े(२३-०२-२०१६) :(१) वे खरव नाेी. खोल समदु्रात मासवमारी करण्यासाठ  
कें द्र शासनाची (L.O.P.) letter permission ह शयक ह वे. तथाभप अशा प्रकारचव अजी 
प्राप्त  झालवलव नाेीत. 
(२)   (३) प्रशन उद् ा त नाेी. 

___________ 
  

िोल्हापूर श्जल््यात जनावराांच्या डॉक्टराांची पदे तातडीन ेभरणेबाबत 
  

(३५)  ३०४३२ (२३-१२-२०१५).   श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), 
श्री.श्जतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळवा) :   सन्माननीय पशुसांवधीन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) कोल्ेापूर जजल््यात ८ लाख ५० ेजार जना रव असताींना जना राींच्या उपचारासाठ  १७२ 
र्द ाखानव असून जना राींच्या उपचाराींसाठ  कव  ळ ५९ डॉक््र सदय जस्थतीत कायीरत असल्यानव 
जना राींना योय   वळवत औषधोपचार मिमळत नसल्याचव मा वे ऑगस््, २०१५ च्या पदेल्या 
हठ डयात रनर्दशीनास हलव, वे खरव ह वे काय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनानव  चौकशी कव ली ह वे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय हढळून हलव   तदनूसार जना राींना  वळवत   पुरवशया प्रमाणात 
उपचार मिमळा वत म्ेणून जना राींच्या डॉक््राींची पर्दव तातडीनव  रणविाित शासनानव कोणती 
कायी ाेी कव ली  ा करण्यात यवत ह वे, 
(४) नसल्यास, भ लींिाची कारणव काय ह वेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (२०-०२-२०१६) :(१) वे खरव नाेी. 
     कोल्ेापूर जजल््यामध्यव सदय:जस्थतीत ६७ पशधुन भ कास अगधकारी कायीरत असून ५१ 
पर्दव िरक्त ह वेत. िरक्त असलवल्या पर्दाचा अरतिरक्त कायी ार नजीकच्या पशु ीदयक य 
र्द ाखान्यातील पशुधन भ कास अगधकारी याींच्याकडव सोपभ ण्यात हला असनू पशुपालकाींना 
रनयमिमतपणव पशु ीदयक य सव ा परुभ ण्यात यवत ह वे. 
(२), (३)   (४) प्रशन उद् ा त नाेी. 

___________ 
  

मांगळवेढा (ता.श्ज.सोलापूर) येथील भूमी अमिभलेख िायाीलयातील  
२१ पैि  १० पदे ररक्त असल्याबाबत 

(३६)  ३०९६४ (०८-०१-२०१६).   श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मींगळ वढा (ता.जज.सोलापूर) यवथील  ूमी अमि लवख कायाीलयातील २१ पीक  १० पर्दव िरक्त 
असल्याचव मा वे ऑक््ोिर, २०१५ रोजी  ा त्या सुमारास रनर्दशीनास हलव ह वे, वे खरव ह वे 
काय, 
(२) असल्यास, मागील हठ मदेन्यापासून प्र ारी उपअगधक्षक ेी स ी कामव करीत असल्यानव 
त् याींच्या र कामाचा अरतिरक्त  ार पडत असल्यानव या पिरसरातील नागिरकाींना ह शयक 
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असणाऱ् या भ भ ध र्दाखल्याींसाठ    शवतीभ षय कामाींसाठ  गीरसोय ेोत असल्याचव लक्षात घवता 
 ूमी अमि लवख कायाीलयातील िरक्त असलवली पर्दव  रण्यािाित कोणती कायी ाेी कव ली ह वे  ा 
करण्यात यवत ह वे, 
(३) नसल्यास, भ लींिाची कारणव काय ह वेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडस े(२३-०२-२०१६) :(१), (२)   (३) उप अगधक्षक  ूमिम अमि लवख मींगळ वढा 
या कायाीलयात  गी-२ चव १ पर्द,  गी ३ ची ३ पर्दव,  गी-४ ची २ पर्दव अशी एकूण ६ पर्दव िरक्त 
ह वेत. 
     उप अगधक्षक  ूमिम अमि लवख, मींगळ वढा वे पर्द सव ारन तृीमुळव िरक्त ह वे. सर्दरचा 
पर्द ार उप अगधक्षक  ूमिम अमि लवख, साींगोला याींचवकडव प्रशासक य कारणास्त  सोपभ ण्यात 
हलवला ह वे. 
     उप अगधक्षक  ूमिम अमि लवख मींगळ वढा वे पर्द रनयतकालीक िर्दलीच्या वळी  रणवस 
प्राधान्यानव भ चार करणवत यवईल. सरळसव ा  रती अींतगीत  रतीप्र रया सुरु असून नजीकच्या 
काळात उप अगधक्षक  ूमिम अमि लवख, मींगळ वढा कायीलयातील  गी-३    गी-४ सीं गाीतील 
िरक्त पर्दव  रणवची तजिीज ठव ली ह वे. 

___________ 
  
वामिशम श्जल््यातील धचांचाबापने येथील पशूवैद्यि य दवाखाना शे्रणी-२ दरुवस्थेत असल्याबाबत 
  

(३७)  ३११३९ (११-०१-२०१६).   श्री.अमिमत झनि (ररसोड), श्री.अब् दलु सत्तार (मिसल्लोड), 
श्री.अमिमन पटेल (मुांबादेवी) :   सन्माननीय पशुसांवधीन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१)  ामिशम जजल््यातील गचींचािापवन यवथील पशू ीदयक य र्द ाखाना श्रवणी-२  याींची र्दरु स्था 
झाली असून या र्द ाखाण्यात सोयी सुभ धा उपलब्ध नसून या र्द ाखान्याच्या र्मारतीींना तडव 
गवल्यानव ेी र्मारत कधीेी पडून मोठया प्रमाणात जी ीत ेाणी ेोण्याचा धोका रनमाीण झाला  
असल्याचव मा वे ऑक््ोिर, २०१५ च्या र्दरम्यान रनर्दशीनास हलव ह वे, वे खरव ह वे काय, 

(२) असल्यास या प्रकरणी शासनानव चौकशी कव ली ह वे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीच्या अनुषींगानव सर्दर र्द ाखान्याची र्दरुुस्त करुन सोयीसुभ धा 
पुरभ ण्यािाित कोणती कायी ाेी कव ली  ा करण्यात यवत ह वे, 
(४) नसल्यास, भ लींिाची कारणव काय ह वेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (२०-०२-२०१६) :(१) वे अींशत: खरव ह वे. 
(२) ेोय. 
(३) र्मारतीींच्या मि ींतीना तडव गवल्यामुळव रनमाीण झालवल्या फ्ी िुजभ ण्यात हल्या ह वेत. 
तसवच अन्य सोयी   र्दरुुस्तीची कामव पूणी करण्यािाित कायीकारी अमि यींता, (िाींधकाम) जजल्ेा 
पिरषर्द,  ामिशम याींना सूचना दर्दलवल्या ह वेत. 
(४) प्रशन उद् ा त नाेी. 

___________ 
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महारनमिमीतीच्या परळी वीज िें द्रातील वीज रनमिमीती पायायाअभावी 
पूणीपणे ाप्प झाली असल्याबाबत 

  

(३८)  ३१२८२ (०८-०१-२०१६).   श्री.त्र्यांबिराव मिभसे (लातूर ग्रामीण), डॉ.सांतोष टारफे 
(िळमनुरी), श्री.अमिमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अब् दलु सत्तार (मिसल्लोड) :   सन्माननीय ऊजाी 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मेारनमिमीतीच्या परळी  ीज कें द्रातील  ीज  रनमिमीती पाण्याअ ा ी पूणीपणव ठप्प झाली 
असून, ११.३०  मवगा ॅ्   ीज रनमिमीती क्षमता असतानाेी यवथून सध्या एक युनी्ेी 
 ीजरनमिमीती ेोत नसल्यामळुव या प्रकल्पाच्या कजाी रील व्याज, कमीचाऱ्याींचव पगार हखण 
प्रशासक य खचाीचा मदेन्याला ६३.२५ को्ी रूपयाींचा  ुर्दाड  ीज रामाेकाींना सेन करा ा 
लागणार असल्याचव मा वे ऑगस््, २०१५ रोजी  ा त्या  र्दरम्यान रनर्दशीनास हलव ह वे, वे खरव 
ह वे काय, 
(२) असल्यास, मविर् डडस्पॅच ऑडीरमध्यव मींजूर कव लवल्या र्दरापवक्षा परळीचा र्दर जास्त असल्याचव 
कारणव र्दवत मेाभ तरणनव परळीचा  फक्स चाजी नाकारून  ीज रामाेकाींना र्दवण्यािाित शासनानव 
कोणती कायी ाेी कव ली ह वे  ा करण्यात यवत ह वे, 
(३)  नसल्यास,  भ लींिाची कारणव काय ह वेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बावनिुळे (२३-०२-२०१६) :(१) परळी  ीज कें द्रातील  ीज रनमिमीती पाण्याअ ा ी 
पूणीपणव िींर्द ह वे, वे खरव ह वे. तथाभप, सर्दरेू प्रकल्पाींसाठ  सदृजस्थतीत फक्त अत्या शयक 
कमीचारी रनयुक्त कव लव असून र्तर प्रशासक य खचीे ी कमीतकमी कव ला जात ह वे. तसवच 
कोणताेी अरतिरक्त खची कव ला जात नसून प्रकल्पाच्या जस्थर हकाराचा कमीतकमी हगथीक 
 ार रामाेकाीं र या ा यािाित मेारनमिमीती कीं पनीचव प्रयत्न ह वेत. 
(२) मेारनमिमीती कीं पनीकडून हकारला जाणारा जस्थर हकार ेा राज्य  ीज रनयामक 
हयोगाच्या  ीजर्दर भ रनयम, २०११ प्रमाणव हकारण्यात यवत ह वे. 
(३) प्रशन उद् ा त नाेी. 

___________ 
  

उदगीर (श्ज.लातूर) येथील देश पातळीवरील दधु भुिटी प्रिल्प सुरु िरणेबाबत 
  

(३९)  ३१५१६ (०८०१-२०१६).   श्री.सुधािर भालेराव (उदगीर) :   सन्माननीय दगु् धवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उर्दगीर (जज.लातूर) यवथील र्दधु  ुक्ी प्रकल्पाचव तीन  वळा पुनीजज ीत ेो ूनेी सुरु न 
झाल्यामुळव यासींर्द ाीत लोकप्ररतरनधीनी  ारीं ार शासनस्तरा र, प्व्य ेार कव ला ह वे, वे खरव 
ह वे काय, 
(२) असल्यास, यािाित शासनानव चौकशी कव ली ह वे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीच्या अनषुींगानव र्दधु  कु्ी प्रकल्प पुनीजी ीत करण्यासाठ  कोणती  
उपाययोजना कव ली  ा करण्यात यवत ह वे, 
(४) नसल्यास, भ लींिाची कारणव काय ह वेत ? 
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श्री. एिनाथराव खडसे (२३-०२-२०१६) :(१) वे खरव नाेी. 
(२) प्रशन उद् ा त  नाेी. 
(३) र्दधु  ुक्ी प्रकल्प पी.पी.पी. अींतगीत पुनीजज ीत करा याचव भ चाराधीन ह वे. 
(४) लागू ेोत नाेी. 

___________ 
  

राज्यातील वविास प्रिल्पासााी लागणारी खाजगी जमीन थेट खरेदी िरयायाचा अधधिार 
शासनाने सांबांधधत श्जल्हाधधिाऱयाांच्या समिमतीला ददल्याबाबत 

  

(४०)  ३१५५४ (०८-०१-२०१६).   श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), श्री.डी.एस.अदहरे (साक्र ), 
श्री.आमिसफ शेख (मालेगाांव म्य) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यातील भ कास प्रकल्पासाठ  लागणारी खाजगी जमीन थव् खरवर्दी करण्याचा अगधकार 
शासनानव सींिींगधत जजल्ेागधकाऱ्याींच्या समिमतीला दर्दला असल्याचव मा वे ऑक््ोिर, २०१५ मध्यव 
 ा त्यार्दरम्यान रनर्दशीनास हलव ह वे, वे खरव ह वे काय, 

(२) असल्यास, शवतकऱ्याींच्या जमिमनी मिसींचन प्रकल्पाच्या नाीं ा र िळका ण्याचा  शासनाचा 
वेतू असल्याचा शवतकरी  हरोप करीत ह वेत, वे ेी खरव ह वे काय, 

(३) असल्यास, प्रशन  ाग(१) मध्यव शवतकऱ्याींनी कव लवल्या हरोपाची शेारनशा करुन सर्दर 
जजल्ेागधकारी या समिमतीला कोणत्या रनकषाद ारव खाजगी जमिमनी खरवर्दी करण्याचव अगधकार 
दर्दलव ह वेत, 
(४) नसल्यास, भ लींिाची कारणव काय ह वेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (०३-०३-२०१६) :(१) ेोय, वे अींशत: खरव ह वे. 
खाजगी क्षव्ातील जमीन मिसींचन   र्तर प्रकल्पाींसाठ  खाजगी  ा्ाघा्ीद ारव थव् खरवर्दी 
पध्र्दतीनव घवण्यािाितचा शासन रनणीय दर्द.१२.५.२०१५ रोजी   दर्दनाींक ३०.९.२०१५ रोजी 
रनगीमिमत करण्यात हलवला ह वे   सर्दर शासन रनणीयानसुार थव् खरवर्दी करा याच्या 
जमिमनीच्या मोिर्दल्याचा र्दर ठरभ ण्यासाठ  जजल्ेागधकारी याींच्या अध्यक्षतवखाली समिमती 
स्थापन करण्यािाितची तरतूर्द करण्यात हली ह वे. 
(२) वे खरव नाेी. 
(३) जजल्ेागधकारी याींचव अध्यक्षतवखालील समिमतीला खाजगी जमीन खरवर्दी करण्याचव अगधकार 
दर्दलवलव नसून जमिमनीच्या मोिर्दल्याचव र्दर ठरभ ण्याचव अगधकार र्दवण्यात हलव ह वेत. 
(४) प्रशन उद् ा त नाेी. 
  

___________ 
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डोणगाांव (श्ज.बलुढाणा) येथील पशुवैद्यकिय दवाखायात गेल्या आा मदहयापासून 
पशुवैद्यकिय अधधिारी नसल्याबाबत 

  

(४१)  ३२००५ (०८-०१-२०१६).   डॉ.सांजय रायमुलिर (मेहिर) :   सन्माननीय पशुसांवधीन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) डोणगाीं  (जज.िुलढाणा) यवथील पशु ीदय कय र्द ाखान्यात गवल्या हठ मदेन्यापासून 
पशु ीदय कय अगधकारी नाेी वे खरव ह वे काय, 

(२) असल्यास, यामुळव गरीि पशपुालकाींना खाजगी डॉक््राींकडव जा व लागत ह वे, वे ेी खरव 
ह वे काय, 
(३) असल्यास, या र्द ाखान्यात पशु ीदयक य अगधकारी नसल्याची कारणव काय ह वेत, 
(४) तसवच सर्दर पर्द तातडीनव  रण्यासर्दीं ाीत कोणती कायी ाेी कव ली  ा करण्यात यवत ह वे ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (२०-०२-२०१६) :(१) वे खरव नाेी. 
     पशु ीदय कय र्द ाखाना श्रवणी-१ डोणगाीं  वे पर्द िरक्त असल्यानव सर्दर पर्दाचा अरतिरक्त 
कायी ार पशुधन भ कास अगधकारी, पशु ीदयक य र्द ाखाना, श्रवणी-१ जानवफळ याींचवकडव सोप ून 
त्याींचव माफी त पशुपालकाींना  ीदयक य सव ा पुरभ ण्यात यवत ेोत्या. हता सर्दर िरक्त पर्दा र 
दर्दनाींक १६.१.२०१५ पासून रनयमिमत पशुधन भ कास अगधकाऱ्याींची रनयुक्ती करण्यात हली 
असून त्याींचव माफी त रनयमिमतपणव  वदयक य सव ा पुरभ ण्यात यवत ह वे. 
(२), (३)   (४) प्रशन उद् ा त नाेी. 

___________ 
  

मेहिर (श्ज.बुलढाणा) येथील तालिुा पशुवैद्यकिय दवाखायाांच्या  
पररसरातील झाडाांची तोड िेल्याबाबत 

  

(४२)  ३२००६ (०८-०१-२०१६).   डॉ.सांजय रायमुलिर (मेहिर) :   सन्माननीय पशुसांवधीन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मवेकर (जज.िुलढाणा) यवथील तालकुा पशु ीदय कय र्द ाखान्याींच्या पिरसरातील झाडाींची  
गच कत्सालयातील सेायक हयुक्तानवच भ ना पर ानगी तोड करुन भ र  कव ल्याचव दर्दनाींक २८ 
सप् े्ंिर, २०१५ रोजी  ा त्या सुमारस रनर्दशीनास हलव, वे खरव ह वे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनानव चौकशी कव ली ह वे काय, 
(३) असल्यास चौकशीच्या अनुषींगानव र्दोषी असणाऱ्या सेाय्यक हयुक्ताीं र  कोणती कार ाई  
कव ली ह वे  ा करण्यात यवत ह वे, 
(४) नसल्यास, भ लींिाची कारणव काय ह वेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (१६-०२-२०१६) :(१) वे अींशत: खरव ह वे. 
(२) सर्दर प्रकरणी कव लवल्या चौकशीमध्यव सेाय्यक हयुक्त पशुसीं धीन तालुका लघुपशु ीदयक य 
स ीगच कत्सालय, मवेकर जज.िलुढाणा याींनी त्याींचव कायाीलयातील २ कडुरनिाींच्या   १ 
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गुलमोेराच्या झाडाींच्या फाींदयाचा स्पशी ज ळच्या भ दयुत ताराींना ेोत असल्यानव त्या 
फाींदयाींची ि्ाई कव ली. तथाभप, सर्दर ि्ाईसाठ  त्याींनी पर ानगी घवतली नसल्यानव चौकशीत 
हढळून हलव. 
(३) प्रस्तुत प्रकरणी मुख्यागधकारी, नगर पिरषर्द, मवेकर याींनी सेाय्यक हयुक्त पशुसीं धीन 
तालुका लघुपशु ीदयक य स ीगच कत्सालय, मवेकर जज.िलुढाणा याींच्या कृतीिदल त्याींना 
रु.१०,०००/- र्तका र्दींड ठोठाभ ला ह वे. तसवच यापुढव सींिींधीत भ  ागाची पर ानगी घवऊनच 
कायी ाेी करण्यािाित ताक र्द दर्दली ह वे. 
(४) प्रशन उद् ा त नाेी. 

___________ 
  

दहांगोली श्जल््यातील स्थलाांतरीत पशुवैि य दवाखान ेशे्रणी-१ याांच ेस्थलाांतरणाच े 
प्रस्ताव शासनािड ेप्रलांत्रबत असल्याबाबत 

(४३)  ३२६८४ (२३-१०-२०१५).   श्री.जयप्रिाश मुांदडा (बसमत) :   सन्माननीय पशुसांवधीन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) देींगोली जजल््यातील स्थलाींतरीत पशु ीक य र्द ाखानव श्रवणी -१ याींचव स्थलाींतरणाचव प्रस्ता  
शासनाकडव मींजूर करीता प्रलींबित ह वे, वे खरव ह वे काय, 
(२) असल्यास, सर्दर प्रस्ता ास सत् र मींजूरी मिमळण्याकिरता मा.लोकप्ररतरनधी याींनी मा.मीं्ी 
पशुस ींधीन याींना दर्दनाींक २५ जानव ारी, २०१५ रोजी लवखी रन वर्दन दर्दलव ेोतव वे खरव ह वे काय, 
(३) असल्यास, सर्दर प्रस्ता ास मींजूरी मिमळण्याण्यािाित रन वर्दना र कोणती कायी ाेी कव ली 
ह वे  ा करण्यात यवत ह वे, 
(४)नसल्यास भ लींिाची कारणव काय ह वेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (२०-०२-२०१६) :(१) वे खरव नाेी. 
(२) ेोय, वे खरव ह वे. 
(३) तालकुा लघुपशु ीदयक य स ीगच कत्सालय स्थापनवमुळव स्थलाींतिरत करा याच्या 
र्द ाखान्याच्या दठकाणी न ीन पर्दरनमिमीती ह शयक असल्यानव   राज्याची मेसलुी तू्, 
राज्याच्या रतजोरी रील ताण, तसवच हस्थापना खची मयाीदर्दत करण्याची रनकड लक्षात घवता 
सदयजस्थतीत भ  ागाचा प्रस्ता  मान्य करणव शक्य नाेी.  कीं िेुना हगथीक  ाराच्या  ाढीचव 
प्रस्ता  भ त्त भ  ागास सार्दर करु नयवत, असव अमि प्राय र्दवऊन भ  ागाचा प्रस्ता  
नाकारल्यामुळव ह शयक न ीन पर्दरनमिमीती झालवली नाेी. 
(४) प्रशन उद् ा त नाेी. 

___________ 
  

नाांदेड येथील िृष्ट्णूर एमआयडीसीतील अखांडीत ववजपुरवाा िरयायाबाबत 
  

(४४)  ३३९७८ (२३-११-२०१५).   श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.वसांतराव चव्हाण 
(नायगाांव), श्रीमती अमिमता चव्हाण (भोिर), प्रा.ववरेंद्र जगताप (धामणगाव रेल्वे) :   
सन्माननीय ऊजाी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) नाींर्दवड यवथील कृषणूर एमहयडीसीमध्यव अखींडीत भ जपुर ठा ेोण्यासाठ  यवथील 
उदयोजकाींकडून मागणी असूनेी यवथव भ दयूत उपकें द्र उ ारण्यात मेापारवषणाकडून दर्दरींगाई 
ेोत असल्याचव मा वे सप् े्ंिर, २०१५ र्दरम्यान रनर्दशीनास हलव ह वे, वे खरव ह वे काय, 
(२) असल्यास, यवथील उदयोजकाींना अखींडीत  ीजपुर ठा करण्यािाित शासनानव कोणती 
कायी ाेी कव ली  ा करण्यात यवत ह वे, 
(३) अदयाप कायी ाेी कव ली नसल्यास, भ लींिाची कारणव काय ह वेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२३-०२-२०१६) :(१) वे खरव नाेी. 
(२) २२० कव .व्ेी. कृषणरु उपकें द्र   सींलन  ादेनी उ ारण्याचव काम मव. र्सीहय-शाींघाय या 
कीं पनीस र्दवण्यात हलव ेोतव. तथाभप, उपकें द्र    ादेनीच्या कामाची गती अपवक्षवनुसार नसल्यानव 
मेापारवषण कीं पनीतफे उपकें द्र    ादेनीचव कीं ्ा् रद करण्यात हलव. त्यानींतर जुली-२०१३, 
फव ब्रु ारी २०१४   डडसेंिर २०१४ मध्यव उपकें द्र    ादेनीच्या उ ीिरत कामाींसाठ  साींगधक 
कायाीलय स्तरा र रनभ र्दा प्रमिसध्र्द करण्यात हल्या ेोत्या तथाभप, समाधानकारक प्ररतसार्द 
मिमळाला नाेी. सदयजस्थतीत र्दोन्ेी कामाींसाठ  नभ न कीं ्ा् र्दवण्यासींिींधीची कायी ाेी 
मेापारवषण कीं पनीमाफी त सुरु ह वे. 
(३) प्रशन उद् ा त नाेी. 

___________ 
  

मश्च्छमाराांना गेल् या अनिे वषाीपासून डडझले परताव्याच्या 
रिमेचे वाटप िरयायात आले नसल्याबाबत 

  

(४५)  ३४६०६ (०८-०१-२०१६).   श्री.वैभव नाईि (िुडाळ) :   सन्माननीय मत्स्य व् यवसाय 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मजच्िमाराींना गवल् या अनवक  षाीपासून डडझवल परताव्याच्या रकमवचव  ा्प करण्यात हलव 
नसल्याचव नुकतवच मा वे ऑक््ोिर, २०१५ मध्यव रनर्दशीनास हलव ह वे, वे खरव ह वे काय, 
(२) असल्यास,उ ीिरत डडझवल परताव्यापो्ी शासनानव अथीसींकल्पात तरतुर्द कव ली ह वे काय, 
असल्यास  कती, 
(३) असल्यास, सर्दर डडझवल परताव्यापो्ी थ कत रक्कम मजच्िमाराींना तात्काळ र्दवण्यािाित 
शासन स्तरा र कोणती कायी ाेी करण्यात हली  ा यवत ह वे, 
(४) नसल्यास, भ लींिाची कारणव काय ह वेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (०३-०३-२०१६) :(१) ेोय, अींशत: खरव ह वे. 
(२) सन २०१५-१६ या  षाीकरीता रु. ६०.०० को्ीची तरतूर्द करण्यात हली असून जलुी, २०१५ 
च्या अगध वशनात रु. ६८.९० को्ीची पुरक मागणीद ारव अगधकची तरतूर्द करण्यात हली ह वे. 
(३) सन २०१५-१६ या षाीत हतापयात रु. ११६.०४ को्ी र्तक  तरतूर्द भ तरीत करण्यात हली 
ह वे. 
(४) प्रशन उद् ा त नाेी. 

___________ 
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वरळी मुांबई येथील दगु्धशाळा वसाहतीांचा पुनववीिास िरयायात येऊन दगु्धशाळेतील 
िमीचाऱयाांना तातडीने रनवासस्थान ेउपलब् ध िरुन देयायाबाबत 

  

(४६)  ३६२२१ (२३-१२-२०१५).   श्री.सुरनल मिशांदे (वरळी) :   सन्माननीय दगु् धवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  रळी मुींिई यवथील र्दुधशाळा  साेतीींचा पुनभ ीकास करण्यात यवऊन तवथील  सुमारव ५० 
 षे शासन सव वत  कायीरत असणाऱ्या हखण सदय:्जस्थतीत र्दुधशाळा  साेतीत राेत 
असलवल् या कमीचाऱ्याींना तातडीनव कायमस् रुपी रन ासस्थानव उपलब्ध करुन र्दवण्यात या ी, अशी 
मागणी र्दुधशाळा कमीचारी   मा.लोकप्ररतरनधी याींनी कव ली ह वे वे खरव ह वे काय, 
(२) असल्यास, सर्दरेू मागणीच्या अनुषींगानव सर्दर  साेतीींचा पुनभ ीकास   तवथील 
कमीचाऱ्याींना कायमस् रुपी रन ासस्थानव उपलब्ध करून र्दवण्यािाित शासनाकडून  हजतागायत 
कोणती कायी ाेी करण्यात हली  ा यवत ह वे, 
(३) नसल्यास भ लींिाची स ीसाधारण कारणव काय ह वेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडस े(२३-०२-२०१६) :(१)   (२) र्दुधव्य साय भ कास भ  ागातील शासक य 
 साेतीींना पुनभ ीकास करण्याचा प्रस्ता  शासनाच्या भ चाराधीन नाेी. त्यामळुव  साेतीत 
राेात असलवल्या कमीचाऱ्याींना कायमस् रुपी रन ासस्थानव उपलब्ध करुन र्दवण्याचा प्रशन 
उद् ा त  नाेी. 
(३) प्रशन उद् ा त नाेी. 

___________ 
  

अिोला श्जल््यात ववववध शासि य िायाीलय आखण यायालयाम्ये  
रेव्हीयूव स्टॅर्मपचा दहशोब नसल्याबाबत 

  

(४७)  ३६४४७ (०८-०१-२०१६).   श्री.गोवधीन शमाी (अिोला पश्श्चम) :   सन्माननीय महसूल 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अकोला जजल््यात भ भ ध शासक य कायाीलय    न्यायालयामध्यव  वग वगळ्या कामासाठ  
सार्दर कव लवल् या कागर्दप्ाींना ५ तव १०० रुपयाींपयातचव स् ्ॅम् प ला ण् याचा कायर्दा असून कोणत् या 
भ  ागामध् यव र्दर मदेन् याला  कती रवव्ेीन्यू   स् ्ॅम् प गोळा झालव याचा देशोि ठव णव 
कायदयानव िींधनकारक असताना िेुताींश भ  ागाींमध् यव रवव्ेीन्य ू स््ॅम्पचा देशोि ठव ला 
नसल् याची गीं ीर िाि ऑगस् ्, २०१५ मध् यव रनर्दशीनास हली, वे खरव ह वे काय,  
(२) असल्यास,  भ ष यात अशा नोंर्द नसल् यानव रवव्ेीन्यू  स््ॅम्पचा घो्ाळा ेोण् याची शक् यता 
रनमाीण झाली ह वे, वे ेी खरव ह वे काय, 
(३) असल् यास, जजल् ेागधकाऱ् याींनी कायदयाप्रमाणव जजल् ्यातील प्रत् यवक भ  ागाकडून र्दर 
मदेन् याला हलवल् या रवव्ेीन्यू  स््ॅम्पचा देशोिाचा अे ाल माग ून त्या अे ालानुसार   
कोणती कायी ाेी करण्यात यवणार ह वे  
(४) नसल् यास, भ लींिाची कारणव काय ह वेत ? 
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श्री. एिनाथराव खडसे (२६-०२-२०१६) :(१)   (२) वे खरव नाेी. 
(३) से जजल्ेा रनिींधक,  गी-१ अकोला याींचवकडून अकोला जजल््यातील जजल्ेा कोषागार 
कायाीलयाींकडून रवव् वेन्य,ु स््ॅम्प, को ी् फ , जनरल मुद्राींक, ऑडवमिसव्े स््ॅम्प यािाितची मुद्राींक 
रनेाय भ र    पुर ठा िाितची मादेती र्दरमेा सींकमिलत करण्यात यवतव. या प्रकरातील 
मुद्राींकाची भ र यािाितची सींकमिलत मादेती से जजल्ेा रनींिधक,  गी-१ अकोला याींचवकडून 
 िरषठ कायाीलयास र्दरमेा सार्दर करण्यात यवतव. 
(४) प्रशन उद् ा त नाेी. 

___________ 
  

राज्याम्ये दगु्धउत्पादनास चालना देयायासााी सांिररत गाई, र्महशीांचा अनुदारनत गट वाटप 
िरयायाची नाववयपूणी राज्यस्तरीय योजना राबववयायाबाबत 

  

(४८)  ३६६०९ (०८-०१-२०१६).   श्री.बबनराव मिशांदे (माढा) :   सन्माननीय दगु् धवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यामध्यव र्दुधउत्पार्दनास चालना र्दवण्यासाठ  सींकिरत गाई, म्ेशीींचा अनुर्दारनत ग् 
 ा्प करण्याची नाभ न्यपूणी राज्यस्तरीय योजना स ीसाधारण, अनुसुगचत जाती, जमाती 
याींच्यासाठ  रािभ ण्याचा शासनानव रनणीय घवतला ह वे, वे खरव ह वे काय, 
(२) असल्यास, सर्दर अनुर्दारनत नाभ न्यपूणी योजनवतून सोलापूर जजल््यासे पजशचम 
मेाराषरातील जजल् वे  गळण्यात हलवलव ह वेत वे दर्दनाींक.०३ नोव् ेेंिर,२०१५  ा त्या समुारास 
रनर्दशीनास हलव ह वे काय,   
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनानव चौकशी कव ली ह वे काय   तद नुसार सर्दर योजनवमधनू 
 गळण्यात हलवल्या जजल््याींचा समा वश करण्यासाठ  शासनाकडून कोणती कायी ाेी कव लवली 
ह वे  ा करण्यात यवत ह वे, 
(४)  नसल्यास, भ लींिाची कारणव काय ह वेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (२३-०२-२०१६) :(१) ेोय. 
(२) वे खरव ह वे. 
(३) दर्द. ३० ऑक््ोिर, २०१५ च्या शासन रनणीयानुसार र्दुधाउत्पार्दनामध्यव स् यींपुणी असलवलव 
पुणव, सातारा, साींगली, सोलापूर, कोल्ेापूर   अेमर्दनगर वे सेा जजल् वे  गळून उ ीरीत 
जजल््याींमध्यव सर्दरची योजना रािभ ण्यात या ी, असा रनणीय झालवला ह वे. 
(४) प्रशन उद् ा त नाेी. 
  

___________ 
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दसुऱया िोळीवाडयातील रदहवाशी इतरत्र रन ुन गेल्यान ेिाहीांना चौपाटीच्या िोपऱयात 
मफतलाल जलतरण तलावाच्या बाजूला ददलेल्या जागेत सहा झोपडयात  

राहून मासेमारीचा व्यवसाय िरीत असल्याबाबत 
  

(४९)  ३८२२४ (११-०१-२०१६).   अॅड.वारीस पााण (भायखळा) :   सन्माननीय मत्स्य 
व् यवसाय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नागरी सुभ धाींचा अ ा  असल्यामुळव र्दसुऱ्या कोळी ाडयातील रदे ाशी र्तर् रनघुन 
गवल्यानव काेीींना चौपा्ीच्या कोपऱ्यात मफतलाल जलतरण तला ाच्या िाजूला दर्दलवल्या जागवत 
सेा झोपडया िाींधून तव राेत असून मासवमारी करुन कु्ुींिाचा उर्दररन ाीे करीत असनू ससून 
डॉककडून गगरगा  चौपा्ी िींर्दरात मासवमारी करण्याचा अनवक  षे पर ाना दर्दला जात ह वे, वे 
खरव ह वे काय, 
(२) असल्यास, शासनानव मेाराषराच्या सागरी  कनाऱ्या रील मासवमारीसाठ  िींर्दराची अगधसूचना 
काडली असनू त्या अगधसूचनवत गगरगाीं  चौपा्ीचा समा वश नसल्यानव मासवमारी करता यवणार 
नसल्याचव नो्ीसीत नमूर्द कव लव ह वे, वेेी खरव ह वे काय, 
(३) असल्यास प्रशनोक्त  ाग १, २   ३ या  प्रकरणी शासनानव चौकशी कव ली ह वे काय, 
(४) असल्यास चौकशीच्या अनुषींगानव कोळीिाींध ाना न्याय र्दवण्याच्या दृष्ीनव कोणती कायी ाेी 
कव ली  ा करण्यात यवत ह वे, 
(५) नसल्यास, भ लींिाची कारणव काय ह वेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (२०-०२-२०१६) :(१) ेोय. 
(२) ेोय. अगधसुचनवनुसार गगरगाीं  चौपा्ी यवथव नौका  ापरण्यास राज्यात मज्जा  करण्यात 
हला ह वे. 
(३)   (४) मजस्िमाराींना नजीकच्या िींर्दरातनू नौका  ापर करुन मासवमारी करता यवणार ह वे. 
(५) प्रशन उद् ा त नाेी. 

___________ 
  

नामिशि औश्ष्ट्णि ववद्दुत प्रिल्प एिलहरे (ता.श्ज.नामिशि) येथे मांजूर असलेला ६६० मेगावटॅ 
िमतेचा ववदु्दत प्रिल्प अद्याप सरुु झाला नसल्याबाबत 

  

(५०)  ३८६६२ (११-०१-२०१६).   श्री.पांिज भुजबळ (नाांदगाव) :   सन्माननीय ऊजाी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नामिशक औजषणक भ दयूत प्रकल्प एकलेरव (ता.जज.नामिशक) यवथव सन २०१० साली मींजूर 
झालवला ६६० मवगा ॅ्  क्षमतवचा भ दुत प्रकल्प अदयाप सुरु झालवला नाेी, वे खरव ह वे काय, 
(२) असल्यास, सर्दर प्रकल्प प्रलींबित राेाण्याची स ीसाधारण कारणव काय ह वेत, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकल्प सुरु करण्यासाठ  शासनामाफी त कोणती कायी ाेी कव ली  ा 
करण्यात यवत ह वे, 
(४) नसल्यास भ लींिाची कारणव काय ? 
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श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२९-०२-२०१६) :(१) ेोय, वे खरव ह वे. 
(२) प्रस्ताभ त प्रकल्पास एअरपो ी् ॲथोिर्ीकडून ह शयक उींचीच्या धुराींडव (Chimney) 
िाींधकामास नाेरकत पर ाना प्राप्त न झाल्यामुळव पयाी रण ना-ेरकत पर ाना प्राप्त ेोण्यास 
अडचणी यवत ह वेत. तसवच कोळशाच्या उपलब्धतविाितची अरनजशचतता   र्तर  ाखणजज्यक   
ताींब्क िािीची पूतीता न झाल्यानव प्रकल्पाची उ ारणी सुरु करण्यास भ लींि ेोत ह वे. 
(३) प्रस्ताभ त प्रकल्पासाठ  गचमणीच्या ह शयक २८० मी.उींचीला पर ानगी र्दवण्यािाित 
मेारनमिमीती कीं पनीकडून एअरपो ी् ॲथोिर्ी ऑफ र्ींडडया, नामिशक रोड   स् व्शन कमाडन््, 
र्दव ळाली याींचवकडव सतत पाठपुरा ा करण्यात हला ह वे. तथाभप, सर्दर भ नींती अमान्य झाली 
असल्यानव प्रस्तुत प्रकरणी पुनभ ीलोकन करुन ना ेरकत पर ाना र्दवण्यािाित भ  ाग स्तरा रुन 
रक्षा प्रागधकारी, मुख्य कायाीलय, कुलािा, मुींिई तसवच मा.मुख्यमी्ं ी याींचव स्तरा र मा.कें द्रीय 
सींरक्षण मीं्ी याींना भ नींती करण्यात हली ह वे. 
     सर्दर प्रकल्पासाठ  कोळसा मीं्ालयानव नागपूर यवथील मेाजन ाडी कोळसा खाण 
ह ींद्त कव ली ह वे. 
(४) प्रशन उद् ा त नाेी. 

___________ 
  
  
ववधान भवन :   डॉ. अनांत िळसे 
मुांबई.   प्रधान सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 
शासक य मध्य ती मुद्रणालय, मुींिई. 


