
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची १५१ वी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

दसुरे अधधवेशन, २०१६ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

रत्नाधिरी जिल्ह्यातील ितैापूर येथील अणुऊिाा प्रिल्हप लविरात लविर सुरु िरण्याबाबत 
  

(१)  २४५२७ (०६-०८-२०१५).   श्री.ननतेश राण े(िणिवली) :   सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रत्नागगरी जिल्ह्यातील िैतापूर येथे राज्यातील होवू घातलेल्हया देशातील सवाात मोठया 
अणुऊिाा प्रकल्हपाच्या सींदर्ाात र्ारतीय अणुऊिाा महामींडळ आणण लासान ॲण्ड ्ुब्रो फ्रान्सच्या 
अरेवा कीं पनीने अभर्याींत्रिकी साधन सामुग्री ननभमाती बाबत २ करार केले असून येत्या २ वर्ाात 
िैतापूर प्रकल्हपाचे काम सुरु करण्यात येणार असल्हयाची माहहती फ्रान्सच्या दतुावासातील 
आजण्वक सल्हलागार सुननल फेभलक्स याींनी हद. ३१ म,े २०१५ रोिी वा त्यासुमारास हदली आहे, 
हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, िैतापूर अणुऊिाा प्रकल्हपाच्या सींदर्ाात र्ारतीय अणुऊिाा महामडळ आणण 
लासान ॲण्ड ्ुब्रो याींच्या सोबत फ्रान्सच्या अरेवा कीं पनीने केलेल्हया २ कराराींचे स्वरुप काय 
आहे, 
(३) सदरहू प्रकल्हप लवकरात लवकर पूणा होण्याच्या ष्ष्ीन ेशासनाने कोणती कायावाही केली 
आहे वा येत आहे 
(४) नसल्ह यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बावनिुळे (२०-०५-२०१६) :(१) व (२) न्युजक्लअर पॉवर कॉपोरेशन ऑफ इींडडया 
भल. व अरेवा कीं पनी, फ्रान्स याींच्यामध्ये एवप्रल, २०१५ मध्ये अभर्याींत्रिकी साधनसामुग्री 
ननभमातीबाबत (Pre-Engineering Agreement) करार झाला आहे. या करारानुसार 
अणुकें द्राच्या ताींत्रिक बाबी स्पष् होऊन, सुरक्षासींबींधी सववतस्तर आढावा घेणे सुकर होईल व 
अणुऊिाा ननयामक मींडळाकडून परवाना भमळववण्याबाबत प्रक्रिया सुरु करता येईल. तसेच म.े 
एल ॲन्ड ्ी. कीं पनीन ेम ेअरेवा याींच्या सोबत सामींिस्य करार केला आहे. हा करार र्ारत 
सरकारच्या मके इन इींडडयाच्या धोरणा प्रमाण े आहे. सद्य:जस्थतीत फ्रान्सच्या अरेवा 
कीं पनीकडून प्राप्त झालेल्हया व्यावसानयक प्रस्तावावर चचाा सुरु असून चचेअींती प्रकल्हपाचा 
तपशील ठरल्हयानींतर कें द्र शासनाकडून आगथाक बाबी सींदर्ाात मान्यता देण्यात येईल. 
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(३) सदर प्रकल्हप कें द्र शासनामाफा त उर्ारण्यात येत असल्हयाने प्रकल्हप पूणा करणे व अनुर्ींगगक 
बाबी ्या वस्ततु: कें द्र शासनाशी सींबींगधत आहेत तथावप, प्रस्तुत प्रकल्हप उर्ारण्याकामी कें द्र 
शासनास पूरक / सहाय्यकारी र्ूभमका राज्य शासनाची आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राहाता तालुक्यात (जि.अहमदनिर) तलाठी िायाालयािररता  
नवीन इमारत बाांधण्याबाबत 

  

(२)  २८२६९ (२२-१२-२०१५).   श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (शशर्डी) :   सन्माननीय महसलू 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राहाता तालुक्यात (जि.अहमदनगर) तलाठी कायाालयाकररता नवीन इमारत बाींधण्याची 
मागणी मा.महसूल मींिी याींचकेड े तेथील लोकप्रनतननधीींनी १३ िानेवारी, २०१५ रोिी व 
त्यापूवीही ननवेदनाद्वारे मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त मागणीच्या अनुर्ींगाने शासनान ेकोणती कायावाही केली आहे वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) असल्हयास, तलाठी कायाालयाची इमारत नसल्हयामळेु लोकाींची गैरसोय होत असून लोकाींना 
अनेक हठकाणी चकरा माराव्या लागत असून त्यामळैु त्याचा वेळ व पैसा वाया िात आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, तलाठी कायाालयाच्या इमारतीस मान्यता व त्यासाठी लागणाऱ्या ननधी तात्काळ 
मींिूर होण्याबाबत शासनान ेकोणती कायावाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खर्डस े (३०-०४-२०१६) :(१) अशा स्वरुपाची मागणी लोकप्रनतननधीकडून 
शासनास प्राप्त झाली आहे. 
(२), (३) व (४) जिल्हहा अहमदनगर येथील राहता तालकु्यातील दक्षक्षण र्ागातील १५ हठकाणी 
व उत्तर र्ागातील १४ हठकाणी तलाठी कायाालये तथा ननवसास्थाने इमारत बाींधकामाच्या 
अींदािपिकाींना व नकाशाींना हद. ०९/०९/२०१४ च्या शासन ननणायान्वये प्रशासकीय मान्य 
देण्यात आली होती. सदर बाींधकामासाठी पुरवणी मागणीद्वारे माहे, डडसेंबर, २०१५ च्या 
अगधवेशनात अथासींकल्हपीय तरतूद करण्यात आली आहे. 
(५) प्रश्नच उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

सातत्याने होणाऱ्या भारननयमाला िां टाळून (ता.दौंर्ड, जि.पुणे) येथील  
नािररिाांनी महाववतरण च्या िायाालयावर मोचाा िाढल्हयाबाबत 

  

(३)  २८३९२ (०८-०१-२०१६).   श्री.राहूल िुल (दौंर्ड) :   सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) सातत्याने होणाऱ्या र्ारननयमाला कीं ्ाळून (ता.दौंड, जि.पुणे) येथील नागररकाींनी हदनाींक  
१५ िूल,ै २०१५ रोिी दौंड येथील महाववतरण च्या कायाालयावर मोचाा काढून र्ारननयमन बींद  
करण्याबाबतच ेननवेदन सींबींगधत  उपअभर्यींता याींना देण्यात आले आहे, हे खरे आहे, 
(२) असल्हयास, र्ारननयमन बींद करण्याबाबत शासनाने काय कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०९-०६-२०१६) :(१) हे खरे आहे. 
(२) सध्या राज्यात मागणीप्रमाणे पुरेशी वीि उपलब्ध आहे. काही ताींत्रिक कारणास्तव फक्त 
आणीबाणीच्या पररजस्थतीत गरि पडल्हयास वीि प्रणालीच्या सुरक्षक्षततेसाठी ्प्प्या्प्प्यान े
तात्पुरत्या कालावधीसाठी, महाराषर राज्य वीि ननयामक आयोगान ेघालनू हदलेल्हया तत्वानुसार 
ववतरण व वाणणज्य हानी िास्त असलेल्हया वाहहन्याींवर आवश्यकतनेुसार र्ारननमयन करण्यात 
येते. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

ईशान्य मुांबईजथथत मानखुदा-शशवािी निर मुांबई उपनिर येथे वीि  
सब थटेशनची (ववद्युत उपिें द्र) उभारण्याबाबत 

  

(४)  २८५४३ (२३-१२-२०१५).   श्री.अबू आिमी (मानखूदा शशवािीनिर) :   सन्माननीय ऊिाा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ईशान्य मुींबईजस्थत मानखुदा-भशवािी नगर मुींबई उपनगर जिल्हहाजस्थत अनुिम े सींिय 
नगर, पद्मा नगर, गचखलवाडी, डॉ. िाकीर हुसेन नगर, अण्णार्ाऊ साठे नगर, इींहदरा नगर, 
मींडाळा या आसपासच्या रहहवाशाींना वीि सींक्ाचा खूप मोठया प्रमाणात सामना करावा लागत 
असल्हयान े त्यासाठी वीि सब स््ेशनची (ववद्युत उपकें द्र) तातडीने उर्ारणी करण्याबाबतची 
मागणी स्थाननक नागररकाींनी, रहहवाशी सींघाींनी तसेच स्थाननक िनप्रनतननधी याींनी मींिी 
(उिाा), राज्यमींिी (उिाा), प्रधान सगचव (उिाा), मुख्य अभर्यींता रीलायन्स एनिी अभर्कताा 
याींच्याकड े माहे सप् े्ंबर-२०१५ वा त्या समुारास लेखी ननवेदनाद्वारे कायावाही करण्याची  
मागणी केलेली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, माहे सप् े्ंबर-२०१५ मध्ये या कालावधीत करण्यात आलेल्हया सचूनाींच्या 
कायाावाही पुतीबाबत कोणता ननणाय घेण्यात आला वा येत आहे तसेच सदर कामाची 
सध्यजस्थती काय आहे व सदरचे काम क्रकती कालावधीत पूणा केले िाणार आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१३-०५-२०१६) :(१) हे खरे आहे. 
(२) सदर प्रर्ागातील मींडाला र्ागात ३ वविेच ेउपकें द्र बसववण्याच्या अनुर्ींगान ेिागेबाबतचा 
प्रस्ताव जिल्हहागधकारी कायाालयाकडून महसूल व वन ववर्ागात पाठववण्यात आला असून सदर 
प्रस्ताव अद्याप प्रलींत्रबत आहे. उपरोक्त प्रर्ागातील आण्णा र्ाऊ साठे नगर या र्ागात वविेचे 
उपकें द्र बसववण्याच्या अनुर्ींगाने वविेच्या उपकें द्रासाठी िागा वा्प करण्याबाबत जिल्हहागधकारी 
कायाालयाकडून काहीच प्रनतसादर भमळालेला नाही. तसेच दसुऱ्या वविेच्या उपकें द्राबाबत 
MMRDA ने उपकें द्राचा प्लॉ् बहृन्मुींबई महानगरपाभलकेला सोपववला असून, त्याच े वा्प 
बाबत कायावाही सुरु आहे. भशवािीनगर र्ागातील रक्रफक नगर येथे वविेच ेउपकें द्र ररलायन्स 
कीं पनीमाफा त बाींधण्याबाबत आवश्यक  ते कामकाि िवळपास पणूा झालेले आहे. तसेच सदर 
र्ागातील पदमानगर, आदशानगर, झाक्रकर हुसैन नगर, सींिय नगर व गचखलवाडी या 
र्ागासाठी वविेच ेउपकें द्राबाबत िभमनीच ेवा्प करण्यासाठी बहृन्मुींबई महानगरपाभलका याींना 
ररलायन्स कीं पनीकडून ववनींती करण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

पुणे येथे महसूल ववभािािरू्डन ददवाणी, फौिदार थवरुपाच ेअधा न्यानयि खटले  
चालववण्यासाठी थवतांत्र महसूल न्यायप्रधधिरण सुरु िरण्याबाबत 

  

(५)  २९४०१ (२३-१२-२०१५).   र्डॉ.पतांिराव िदम (पलूस िर्डिेाव), श्री.अथलम शेख (मालार्ड 
पजश्चम), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) पुणे येथे महसूल ववर्ागाकडून चालववल्हया िाणाऱ्या अधा न्यानयक ख्ल्हयात 
अगधकाऱ्याकडून चकूीचा ननणाय देत असल्हयासींबगधच्या िास्त प्रमाणात तिारी येत असल्हयाचे 
माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, न्यायदानासाठी वररषठ वकील क्रकीं वा ननवतृ्त न्यायगधशाची नेमणूक करावी अशी 
पक्षकार, वकील याींची ४० वर्ाापासनू मागणी आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, या पाश्वार्ूमीवर हदवाणी, फौिदार स्वरुपाचे अधा न्यानयक ख्ले 
चालववण्यासाठी स्वतींि महसूल न्यायप्रगधकरण सुरु करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खर्डसे (२२-०४-२०१६) :(१) अस ेननदशानास आले नाही. 
(२) अशी मागणी जिल्हहागधकारी कायाालयास प्राप्त झालेली नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्नच उद्् ावत नाही. 

___________ 
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मांिळवेढा (ता.जि.सोलापूर) येथील िुांिेिाांव या िावचा वाळू उपसा  
िरण्यासाठी पयाावरण खात् याने परवानिी ददल्हयाबाबत 

  

(६)  २९४२२ (०८-०१-२०१६).   श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मींगळवेढा (ता.जि.सोलापूर) येथील गुींिेगाींव या गावचा वाळू उपसा करण्यासाठी पयाावरण ्
खात् याने परवानगी हदलेली असून हा भललाव होऊ नये या कररता हदनाींक ३० ऑगस््, २०१५ 
रोिी गुींिेगाव येथे ववशेर् ग्रामसर्ा घेण्यात आल्हयाच ेननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, तनाळी व गुींिेबाब या दोन्ही गावची लोकसींख्या अींदािे ५ हिार असून दोन्ही 
गावचा पाणी पुरवठा हा नदीच्या पाण्यावर आवलींबन ूअसून वाळू उपसा भललाव झाला तर 
वपण्याच्या पाण्याची ी्ंचाई ननमााण होणार असल्हयाने सदरहू वाळू उपसा करण्यास पयाावरण 
खात्याने हदलेली परवानगी शासन रद्द करण्यात येणार आहे काय वा येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खर्डसे (१८-०५-२०१६) :(१), (२) व (३) मींगळवेढा तालुक्यातील मौिे गुींिेगाींव 
व वाळूग्ाचा भललाव करण्यास गुींिेगाव ग्रामपींचायतीने हरकत घेतल्हयान,े वाळू ननगाती 
धोरणातील तरतुदीनुसार उप ववर्ागीय अगधकारी, मींगळवेढा याींनी ववशेर् ग्रामसर्ा घेऊन सदर 
गावातून गौण खननिाची मोठ्या प्रमाणावर चोर्ी वाहतकू होत असल्हयान,े शासनाचे मोठ्या 
प्रमाणावर महसूलाचे नुकसान होत आहे. त्यामुळे सदर वाळूग्ाचा भललाल करण्यात यावा 
अशी भशफारस केली होती. 
     वररषठ र्ूवैज्ञाननक, र्ूिल सवेक्षण व ववकास यींिणा सोलापूर याींनी र्ूिलाचे वहन 
िभमनीकडून नदीकड े असल्हयाने नदीपािातील १.०० मी्र खोलीची वाळू उत्खनन केल्हयास 
त्याचा र्ूिल उपलब्धतेवर पररणाम होणार नसल्हयाचा अहवाल हदला आहे. तसेच पयाावरण  
ववर्ागाने सदर वाळूग्ातनू वाळू उत्खननास पयाावरण अनमुती हदली आहे. 
     सदर वाळूग्ाच्या भललावाबाबत मा.उच्च न्यायालयात यागचका दाखल असल्हयान,े 
सींबींगधत भललावधारकास ताबा देण्यात आलेला नसून, सदर वाळूग्ातून सद्य:जस्थतीमध्ये  
वाळू उत्खनन सुरु करण्यात आलेले नाही. 

___________ 
  

मुांबईसह राज्यातील िशमन िमाल नािरी धारणा िायद्यातील (युएलसी)  
ननबधंामधुन वप्रशमयम आिारुन मकु्त िरण्याबाबत 

  

(७)  ३०८४३ (२३-१०-२०१५).   श्री.सुननल राऊत (ववक्रोळी), श्री.अिय चौधरी (शशवर्डी) :   
सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईसह राज्यात बड ेउद्योग समुह, कीं पन्या व अन्य व्यक्तीकड ेअडकलेली हिारो एकर 
िमीन कमाल नागरी धारणा कायद्यातील (युएलसी) ननबधंामधनु वप्रभमयम आकारुन मुक्त 
करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या ववचाराधीन असल्हयाची बाब माहे हदनाींक ५ सप् े्ंबर, २०१५ 
रोिीच्या दरम्यान ननदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, याबाबतच्या प्रस्तावाचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे काय, तसेच 
सदरचा प्रस्ताव कधीपासून आमींलात आणण्यात येणार आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खर्डसे (२२-०४-२०१६) :(१) नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यात १२,४९६ मेिावटॅ वविेची ननशमातीमध्ये दपु्पटीन ेवाढ होत असल्हयाबाबत 
  

(८)  ३१८१८ (२३-१२-२०१५).   श्री.मांिलप्रभात लोढा (मलबार दहल), श्री.प्रिाश सुव े
(मािाठाणे), श्री.मांिेश िुर्डाळिर (िुलाा), श्री.अननल िदम (ननफार्ड) :   सन्माननीय ऊिाा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दहा वर्ाापूवी राज्यात १२,४९६ मेगावॅ्  वविेची ननभमाती होत होती यामध्ये आता दपु्प्ीन े
वाढ होऊन २३,५२८ मेगावॅ्  वविचेी ननभमाती होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, राज्यात दपु्प्ीन ेवीि ननभमातीत वाढ झाली तरीही राज्यात अद्यापही वीिचे े
र्ारननयमन करण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) राज्यात सुरु असलेले वीिेचे र्ारननयमन पूणापणे बींद करण्याबाबत शासनामाफा त 
कोणकोणत्या उपाययोिना करण्यात आल्हया आहेत वा येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२०-०५-२०१६) :(१) अींशत: हे खरे आहे. 
     सध्या राज्याची वीि ननभमाती स्थावपत क्षमता ३२१३४ मेगावॅ्  इतकी आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
     सध्या राज्यात िेवठी वीिचेी मागणी आहे तेवढी वीि उपलब्ध आहे त्यामुळे वीिेच्या 
मागणी एवढा वीि पुरवठा केला िातो. काही ताींत्रिक कारणास्तव आणीबाणीच्या पररजस्थतीत 
गरि पडल्हयास वीि प्रणालीच्या सुरक्षक्षततेसाठी ्प्प्या्प्प्याने तात्पुरत्या कालावधीसाठी अथवा 
ववतरण व वाणणज्य हानी िास्त असलेल्हया वाहहन्याींवर आवश्यकतनेुसार र्ारननयमन करण्यात 
येत आहे. 
(३) वीि उपलब्धतेत वाढ करण्याचा कालबध्द कायािम आखण्यात आलेला आहे. तसेच वीि 
ववतरणासाठी सक्षम प्रणाली उर्ारण्यात आली आहे. त्यामळेु महाववतरणच्या वीि उपलब्धतेत 
वाढ झाली आहे. तसचे अगधक ववतरण व वाणणज्य हानी असलेल्हया वाहहन्याींवर वीिबील 
वसुली वाढववण्याची व चोरी शोधण्याची मोहीम युध्द पातळीवर हाती घेतली आहे. त्यामळेु 
वाहहन्याींची ववतरण व वाणणज्य हानी कमी होण्यास मदत होत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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मुांबईमध् ये ररलायन् स एनिीिरू्डन ववि बबले पाठववताांना थ थाननि  
भाषेच् या जविी िुिराती भाषेचा वापर होत असल्हयाबाबत 

  

(९)  ३२३०९ (०८-०१-२०१६).   श्री.सुननल राऊत (ववक्रोळी) :   सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईमध् ये ररलायन् स एनिीकडून ववि त्रबले पाठववताींना स् थाननक र्ार्ेच् या जविी गुिराती 
र्ार्ेचा वापर होत असल्ह यान े स् थाननक लोकप्रनतनीधीनी वारींवार अींदोलन केल्हयाच े माहे 
ऑक््ोबर, २०१५ च्या दरम् यान  ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, अचानक झालेली ववि दरवाढ तसेच भशवािी नगर-गोवींडी या र्ागातील होत 
असलेली वविेच्या चोरीला आळा घालण्यासाठी शासनाने कोणती उपाययोिना केली आहे वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) असल्हयास, स् थाननक रहहवाशाींना ववि त्रबले मराठी र्ार्ते देण् यात यावी यासाठी शासनाने 
ररलायन् स एनिीला कोणत े ननदेश देण्यात आले आहेत, असल्ह यास, त् याचा सववस्तर तपभशल 
काय आहे, 
(४) नसल्ह यास, ववलींबनाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०२-०५-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२) हद.१ िून, २०१५ पासून आरइन्फ्रा ग्रहकाींकरीता एमईआरसीने नवीन दर लागू केलेले आहे. 
हद.२६ िून, २०१५ च्या महाराषर ववद्युत ननयामक आयोगान ेप्रकाभशत केल्हयानुसार आरइन्फ्रा 
ग्राहकाींकरीता सरासरी दरवाढ ५.२ ्क्के आहे. वीि चोरी कमी व्हावी म्हणून भशवािी नगर, 
गोवींडी ववर्ागात २००० सालापासनू पोभलसाींच्या मदतीन ेआरइन्फ्रा वारींवार ववशेर् दक्षता छाप े
्ाकीत आहे. िे वीि चोरी करण्यात सहर्ागी आहेत अशाींच्या ववरोधात अनेक पोभलस तिारी 
सुध्दा करण्यात आलेल्हया आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मुांबईमधील घाटलेिाव पररसरातील नािरीिाांना टाटा पॉवर व ररलायन्स एनिी या  
वीिपुरवठा िां पन्यािरू्डन भरमसाठ ववि बबले येत असल्हयाबाबत 

  

(१०)  ३२८१६ (२३-१२-२०१५).   श्री.प्रिाश फातपिेर (चेंबूर) :   सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईमधील घा्लेगाव पररसरातील नागरीकाींना ्ा्ा पॉवर व ररलायन्स एनिी या 
वीिपुरवठा कीं पन्याकडून सलग २ त े ३ महहने र्रमसाठ वीिदयके पाठवून िबरदस्तीन े
वीिदेयकाींची वसुली करत असल्हयाने सामान्य नागरीक हैराण होऊन सदर कीं पन्याववरोधात 
तिार करुनसुध्दा दाद न भमळाल्हयान ेवीि बील वाढीववरोधात आींदोलन करण्याच्या पाववत्र्यात 
असल्हयाच ेमाहे २८ ऑगस्् च्या दरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय चौकशीत काय ननषपन्न झाले 
त्या नसुार सींबींगधत कीं पण्याबाबत कोणती कायावाही करण्यात आली आहे वा येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१३-०५-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

सोलापूर जिल्ह्यातील वाळू ठेिेदाराांची २० टक्िे अनामत रक्िम परत िरण्याबाबत 
  

(११)  ३३९४८ (२३-१२-२०१५).   िुमारी प्रणणती शशांदे (सोलापूर शहर मध्य) :   सन्माननीय 
महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर जिल्ह्यातील वाळू ठेकेदाराींची २० ्क्के अनामत रक्कम परत करावी, तसेच वाळू 
भललावासोबतच याींत्रिक बो्ीींना परवानगी द्यावी, अगधकृत गाडयाींजविी अनगधकृतपणे वाळू 
उपसा करणा-याींवर कारवाई करावी, ब्लॅकमेल करणा-या व्यक्तीवर व अगधका-याींवर कारवाई 
करावी, अश्या मागण्याच ेसोलापूर जिल्ह्यातील वाळू ठेकेदाराींनी जिल्हहागधकारी, सोलापूर याींना 
माहे ऑक््ोबर, २०१५ रोिी ननवेदनाद्वारे तिार केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त मागण्याींबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय चौकशीत काय आढळून 
आले त्यानुसार वाळू ठेकेदाराच्या मागण्यावर कोणती कायावाही केली आहे वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खर्डसे (१८-०५-२०१६) :(१) होय. 
(२) वाळू ठेकेदाराींनी केलेल्हया मागणीच्या अनुर्ींगान ेअनामत रक्कम परत करणे, वाळू ननगाती 
धोरणातील तरतुदीनसुार सक्शन पींपाद्वारे वाळू उत्खननास परवानगी देण्याबबत कायावाही 
करण्यात आली आहे. तसचे अवधै उत्खनन व वाहतकु करणाऱ्याववरुध्द वेळोवेळी दींडात्मक 
तसेच फौिदारी कारवाई करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

नायिाव तालुक्यातील (जि.नाांदेर्ड) िुां टूर शशवारात िौण  
खननिाच ेअवैध उत्खन्न होत असल्हयाबाबत 

(१२)  ३४९५६ (०८-०१-२०१६).   श्री.वसांतराव चव्हाण (नायिाांव) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नायगाव तालुक्यातील जि.नाींदेड कुीं ्ूर भशवारात गौण खननिाचे अवैध उत्खन्न होत आहे 
हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्हयास चौकशीच्या अनुर्ींगाने होत असलेले अवैध गौणखननि उत्खन्न थाींबववण्याबाबत 
व उत्खनन करणाऱ्याींवर कारवाई न करणाऱ्या दोर्ी अगधका-याींवर कोणती कारवाई करण्यात 
आली आहे वा येत आहे 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खर्डसे (१५-०५-२०१६) :(१) अशी बाब ननदशानास आली नाही. 
(२) व (३) सावािननक बाींधकाम ववर्ागाने मींिूर केलेल्हया कुीं ्ूर त ेपोल्हरी फामा या रस्त्याच्या 
दरुुस्ती कामासाठी मौिे कुीं ्ूर भशवारातील ग् ि. ७८६ मधून मुरुमाचे उत्खनन करण्यात 
आले असून त्यापो्ी स्वाभमत्वाधनाची रक्कम सींबींगधत ठेकेदाराच्या देयकातून कपात करून, 
शासनिमा करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

महाराष्ट्र राज्य ववद्युत पारेषण ि. मयाादीत मधील सरळसेवा भरती प्रकक्रयेबाबत 
 
(१३)  ३४९६६ (०८-०१-२०१६).   श्री.र्डी.पी.सावांत (नाांदेर्ड उत्तर), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी) :   
सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराषर राज्य ववद्युत पारेर्ण क. मयााहदत या शासनाच्या कीं पनीत सरळसेवा र्रतीह 
प्रक्रियेअींतगात एजक्झक्यु्ीव्ह इींजिननअर या ॲडडशनला एक्झक्यहु्व्ह इींजिननअर या पदाची 
नोव्हेंबर, २०११ दरम्यान ररक्त पदे र्रण्यात आली आहेत, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, या र्रतीप्रक्रिेयेदरम्यान मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार झाल्हयाचे आढळून 
आल्हयान ेकीं पनीने या प्रकरणाची चौकशी करुन त्याचा अहवाल महापारेर्ण कीं पनीच्या 
मुख्यालयात, हदनाींक ११ सप् े्ंबर, २०१५ रोिी सादर केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सदर चौकशी अहवालानुसार शासनान े दोर्ी असणाऱ्याींवर कोणती कायावाही 
केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) अद्याप, कायावाही केली नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बावनिुळे (०२-०५-२०१६) :(१) हे खरे नाही. महापारेर्ण कीं पनीमध्ये ववववध 
ताींत्रिक ररक्त पदाींसाठी सन २०११ मध्ये र्रती करण्यात आलेली नाही. परींत ुसन २०१४ मध्ये 
सरळसेवा प्रक्रिया राबववण्यात आलेली होती 
(२) व (३) र्रती प्रक्रियेमध्ये गैरप्रकार झालेला नाही. तथावप, उमदेवाराींच्या अनुर्वाबाबतच्या 
प्रमाणापिाींमधील तपशीलाबाबत अननयभमतता झाल्हयाचे कीं पनीच्या ननदशानास आले असून, 
त्यास िबाबदार असणाऱ्या अगधकारी/कमाचाऱ्याींवर भशस्तर्ींगाची कारवाई करण्याची प्रक्रिया 
कीं पनीन ेसुरु केली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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नािपूर शहरातील िोरार्डीच्या मािील सुरादेवीमध्ये मोठा थफोट िरुन डर्डफेन्सच्या टेिड्या 
मुरुमाच ेउत्खनन िरण्यािरीता अवैधरीत्या उर्डववण्यात येत असल्हयाबाबत 

(१४)  ३६३४० (१३-०१-२०१६).   श्री.सुधािर देशमुख (नािपूर पजश्चम), श्री.िृष्ट्णा खोपर्ड े
(नािपूर पूवा), श्री.वविास िुां भारे (नािपूर मध्य), श्री.सधुािर िोहळे (नािपूर दक्षिण) :   
सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपूर शहरातील कोराडीच्या मागील सुरादेवीमध्ये मोठा स्फो् करुन डडफेन्सच्या ्ेकडया 
मुरुमाच ेउत्खनन करण्याकरीता अवैधरीत्या उडववण्यात येत असल्हयाच ेमाहे ऑक््ोबर, २०१५ 
च्या दरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सेनेच्या मुींबईतील इस््े् ऑफीसकडून डडफेन्सच्या ्ेकडयावरुन कीं िा्दाराला 
फक्त िभमनीवर पडलेल्हया क्रकीं वा पारींपाररक शस्िान े मुरुम काढण्याची परवानगी भमळालेली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, या डडफेन्सच्या ्ेकडयावर स्फो् करण्याची परवानगी नसताींनाही सींबींगधत 
कीं िा्दाराींनी मोठा स्फो् करुन ्ेकडया उडववल्हया आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, मुरुमाींच े उत्खनन करण्याकरीता अवैधरीत्या स्फो् करणाऱ्या सींबींगधत 
कीं िा्दारावराच्या कामाची चौकशी करुन त्याींच्यावर पोलीस व महसुल ववर्ागाच्या 
अगधकाऱ्याींकडून कारवाई करण्यात आली आहे काय वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खर्डसे (१८-०५-२०१६) :(१), (२), (३) व (४) डडफें स इस््े् ऑफीसर मुींबई याींनी 
त्याींच्या हद. २०.८.२०१५ च्या पिान्वये मौि ेकोराडी येथील सींरक्षण ववर्ागाच्या मालकीच्या 
सव्हे ि. २११ व २१३ मधील िमीनीमधून मुरुम उत्खननास परवानगी हदली होती. सींबींगधत 
परवानाधारक याींनी सदर िभमनीमधून मुरुम उत्खननासाठी स्फो्के वापरली असल्हयाचे 
ननदशानास आल्हयान े उपववर्ागीय डडफें स इस््े् ऑफीसर याींनी कोराडी पोलीस स््ेशन येथे 
हदनाींक १५/१०/२०१५ रोिी गुन्हा दाखल केला आहे. सदर बाब सींरक्षण ववर्ागाच्या कायाके्षिाशी 
सींबींगधत असल्हयान,े महसूल ववर्ागाकडून कायावाहीचा प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

पुणे जिल्ह्यातील महाववतरणच्या िेर्डिाव ववभािाच ेववभािन  
िरून दौंर्ड व शशरूर अस ेदोन ववभाि िरण्याबाबत 

(१५)  ३६६१८ (०८-०१-२०१६).   श्री.राहूल िुल (दौंर्ड) :   सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे जिल्ह्यातील महाववतरणच्या केडगाव ववर्ागाच े ववर्ािन करून दौंड व भशरूर असे 
दोन ववर्ाग करण्याच ेशासनाच्या ववचाराधीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, स्थाननक लोकप्रनतननधीनी मा. उिाा मींिी याींना केलेल्हया ववींनतीवरून केडगाव 
ववर्ागाचे ववर्ािन करून दौंड व भशरूर असे दोन ववर्ाग करण्यासाठी आवश्यकती कायावाही 
करण्याचे आदेश माहे नोव्हेंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान देण्यात आले आहेत, हे खरे आहे, 
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(३) असल्हयास, मा.ऊिाा मींिी महोदयानी हदलेल्हया आदेशानुसार  केडगाव ववर्ागाचे ववर्ािन 
करून दौंड व भशरूर अस ेदोन ववर्ाग करण्याबाबत कोणती  कायावाही केली आहे वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२०-०५-२०१६) :(१) अशा प्रकारची बाब शासन स्तरावर ववचाराधीन 
नाही. 
(२) व (३) नीवन उपववर्ागीय कायाालय ननभमातीसाठी क्रकमान १,२०,००० एवढी वीि ग्राहक 
सींख्या असण े आवश्यक आहे. केडगाव ववर्ागाच े ववर्ािन करुन केडगाव व दौंड 
उपववर्ागाींकरीता केडगाव ववर्ाग आणण भशरुर व भशिापूर उपववर्ागाींकरीत ववर्ाग करावयाचा 
झाल्हयास क्रकमान ग्राहक सींख्या हे मानक पूणा होत नाही सबब केडगाव ववर्ागीय कायाालयाचे 
ववर्ािन करणे सद्य:जस्थतीत शक्य होणार नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
 

दाभोळ वीि ननशमाती प्रिल्हप १ नोव्हेंबरपासून सुरु िरण्याच्या शासनाच्या ननणायाबाबत 
 

(१६)  ३९६२९ (१३-०१-२०१६).   श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (शशर्डी) :   सन्माननीय ऊिाा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दार्ोळ वीि प्रकल्हप १ नोव्हेंबर, २०१५ पासुन सुरु करण्याचा ननणाय हदनाींक ६ ऑक््ोबर, 
२०१५ रोिीच्या मींिीमींडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, प्रकल्हप सुरु करण्याच्या योिनचेे थोडक्यात स्वरुप काय आहे, 
(३) असल्हयास, या प्रकल्हपातून क्रकती मेगावॅ्  वीि ननमााण होणार आहे व सदर वीिेच ेवा्प 
कशाप्रकारे करण्यात येणार आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची  कारणे काय आहे ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (११-०५-२०१६) :(१) हे खरे आहे. 
(२) कें द्र शासनाच्या पॉवर भसस््ीम डवे्हलपमें् फीं ड (PSDF) योिनेतींगात सदर प्रकल्हप 
नोव्हेंबर, २०१५ मध्ये सुरु झाला आहे. सदर प्रकल्हप कें द्रशासनाच्या नॅशनल थमाल पॉवर 
कॉपोरेशन (NTPC) कडून कायााजन्वत झाला आहे. वीि दर माफक ठेवण्याकरीता रज्य शासन 
व कें द्र शासनाकडून सवलती देण्यात आल्हया आहेत. 
(३) सदर प्रकल्हपातनू ५०० मे.व.ॅ इतकी वीि ननभमाती होत असनू सदर सींपूणा वीिचेा पुरवठा 
रेल्हवेस करण्यात येत आहे. रेल्हवकेडून २५० मे.व.ॅ वीि महाराषर राज्यात, ५० मे.व.ॅ  वीि 
गुिरातमध्ये, १०० मे.व.ॅ वीि झारखींडमध्ये व १०० म.ेव.ॅ वीि पजश्चम बींगालमध्ये वापरली 
िाणार आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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िुिरातमधील अमूल दधूसांघाला महाराष्ट्रात दधु सांिलन िरण्याची ददलेली परवानिी 
(१७)  ३९७०५ (२०-०४-२०१६).   श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (शशर्डी), श्री.शामराव ऊफा  
बाळासाहेब पाटील (िरार्ड उत्तर), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेिाव), श्री.मिरांद िाधव-पाटील 
(वाई), श्री.हसन मशु्रीफ (िािल), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), श्री.नरहरी णिरवाळ (ददांर्डोरी), 
श्री.सांदीप नाईि (जरोली), श्री.जितेंद्र आव् हार्ड (मुांरा ा िळवा), श्री.सरेुश लार्ड (ििात), श्री.पाांरु्डरांि 
बरोरा (शहापूर), श्री.ददलीप वळस-ेपाटील (आांबेिाव), श्री.ियांत पाटील (इथलामपूर), श्री.किसन 
िथोरे (मुरबार्ड), श्री.वैभव वपचर्ड (अिोले), श्री.हनुमांत र्डोळस (माळशशरस), श्री.राहुल ििताप 
(श्रीिोंदा), श्री.िणपत िायिवार्ड (िल्हयाण पूवा), र्डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांर्डोल), 
श्री.शशरीषदादा चौधरी (अमळनेर) :   सन्माननीय दगु् धवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) गुिरातच्या अमुल दधू सींघाला महाराषर राज्यात दधु सींकलन करण्यास डडसेंबर २०१५ 
च्या सुमारास महाराषर शासनाने परवानगी हदली आहे हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयाची त्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्हयास सदरच्या परवानगी मुळे राज्यातील दधु सींघावर त्याचा ववपरीत पररणाम 
होऊन  दधु व्यवसाय धोक्यात येऊन येथील अनेक घ्काींवर  बेकाराींची सींख्या वाढणार आहे 
हे खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(५) असल्हयास, चौकशीच्या अनुींर्गाने कोणती कायावाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ? 
(६) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खर्डसे (२३-०५-२०१६) :(१) व (२) मा.उच्च् ा न्यायालयाने यागचका ि. 
२०७२/२०१५ व २८०३/२०१५ या यागचकाींमध्ये गुिरामधील अन्य दधू सींघाींना महाराषरात 
उत्पाहदत  होणाऱ्या अनतररक्त दधुाचा व अशा दधू उत्पादकाींचा ववचार करून दधू 
सींकलन/व्यवसाय सुरु ठेवण्यास मुर्ा हदली असून सहकार कायदा कलम १५९ अन्वये सहकार 
आयुक्त व ननबींधक सहकारी सींस्था, महाराषर, पुणे, याींना  सींबींगधताींना रीतसर परवानगी 
देण्याबाबत आदेभशत केले होत.े त्याप्रमाणे गुिरातमधील अिादार १) गुिरात को-ऑप.भमल्हक 
माकेह्ींग फेडरेशन, २) पींचमहल जिल्हहा सहकारी दधू उत्पादक सींघ, ३) सुरत जिल्हहा सहकारी 
दधू उत्पादक सींघ, ४) बलसाड जिल्हहा दधू सींघ, ५) कैरा जिल्हहा सहकारी दधू उत्पादक सींघ व 
६) र्रूच जिल्हहा सहकार आयुक्त व ननबींधकाींनी हद. १.१.२०१६ रोिी शाखा उघडणेस परवानगी 
हदल्हयाचे आदेश ननगाभमत केले आहेत, हे खरे आहे. 
(३) व (४) गुिरातमधील अमूल व अन्य दधू सींघाींनी महाराषरातील दधू सींघ / सींस्थाींचे दधू 
उत्पादक सर्ासदाींकडून दधू जस्वकारणार नसल्हयाच ेकबूल केले असल्हयाचे सहकार आयुक्त व 
ननबींधक याींच्या हद. १/१/२०१६ रोिीच्या आदेशात नमूद केले आहे. त्यामुळे महाराषरातील दधू 
सींघाींवर त्याचा ववपरीत पररणाम होणार नसून उल् महाराषरातील अनतररक्त दधू िे येथील 
सींघ /सींस्था खरेदी करीत नाहीत, त्याींची वविी दधू उत्पादकाींना गुिरातमधील सींघ / सींस्थाींना 
करता येणार आहे. 
(५) व (६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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मुांबई पररसरातील खार्डी तलाव िालवे थथाननि मच्छीमाराांना सबशसर्डी तत्वावर देणेबाबत 
  

(१८)  ४०९६७ (२०-०४-२०१६).   श्री.सभुाष उफा  पांडर्डतशेठ पाटील (अशलबाि) :   सन्माननीय 
मत्थय व् यवसाय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शासनाच्या धोरणाींचा व सबभसडीचा फायदा भमळण्यासाठी खाडीतील तलाव व कालवे याचे 
मालकी हक्क स्थाननक मच्छीमाराींना स्वाधीन करणेबाबत नवी मुींबई पररसरातील मच्छी 
माराींनी माहे िानेवारी २०१६ व त्या समुारास शासनाकड ेननवेदनाद्ववारे मागणी केली आहे, हे 
खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास,या ननवेदनाच्या अनुर्ींगाने  शासनाने स्थाननक मच्छीमाराींना मालकीहक्काने वा 
भललाव पद्धतीने खाडीतलाव व कालवे देण्याचे  धोरण ननजश्चत केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खर्डसे (०३-०५-२०१६) :(१) नाही, हे खरे नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील मराठवार्डा, पजश्चम महाराष्ट्रात दधु उत्पादनात मोठी घट िाल्हयाबाबत 
  

(१९)  ४२०७७ (२०-०४-२०१६).   श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्हलोर्ड), श्री.वविय वर्डटे्टीवार (रा म्हपूरी), 
श्री.जितेंद्र आव् हार्ड (मुांरा ा िळवा), र्डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अथलम शखे (मालार्ड 
पजश्चम), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी) :   सन्माननीय दगु् धवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील मराठवाडा, प.महाराषरात दधु उत्पादनात मोठी घ् झाली असून या दोन 
ववर्ागातील दधु उत् पादक शेतकरी अडचणीत साडपले असल्ह याच ेमाहे िानेवारी, २०१६ रोिी वा 
त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, याप्रकरणी शासनाने चाकशी केली आहे काय,  
(३) असल्ह यास, चौकशीच्या अनरु्ींगाने दधुउत्पादक शेतकऱ्याींना दीलासा देण्यासाठी शासनान े
आगथाक मदत देण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्हयास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खर्डसे (२४-०५-२०१६) :(१) सन २०१४ च्या तुलनेत सन २०१५ मध्ये दधू 
उत्पादनात मराठवाडा ववर्ागात २.५% इतकी घ् हदसून आली तर पजश्चम महाराषर 
ववर्ागामध्ये दधू उत्पादनात घ् न होता १२.४% वाढ झाल्हयाच ेहदसून आलेले आहे. 
(२) व (३) माहे माचा त ेऑगस्् हा दधू सींकलनाच्या ष्ष्ीन े कृर्काळ समिला िातो. या 
काळात नैसगगाकररत्या दधू सींकलनात घ् होत असत.े शासनाकडून शेतकऱ्याींच्या हहताकररता 
सातत्याने ववववध उपाययोिना करण्यात येत असनू गनतमान वैरण ववकास कायािम, २८ 
जिल्ह्याींमध्ये हहरवा चारा उत्पादनाचा सुधाररत कायािम, िनावराींसाठी खननि द्रव्ये भमश्रण व 



वव.स. १५१ (14) 

िीवनसत्व पुरवठा, ननकृष् चारा सकस करुन देणे, गाई-म्हशीींची उत्पादकता वाढववण्यासाठी 
सवासमावेशक अनुवींभशक सुधारणा, कृत्रिम रेतनकाया इ. उपाययोिना करण्यात येत आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यात दषु्ट्िाळामध्ये िनावराांना चारा व पाणी शमळण्यासाठी  
शेतिऱ्याांची दयनीय िालेली अवथथा 

  

(२०)  ४२२२६ (२०-०४-२०१६).   श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्हलोर्ड), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), र्डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), 
श्री.अथलम शखे (मालार्ड पजश्चम) :   सन्माननीय पशुसांवधान मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यात दषुकाळामध्ये िनावराींना चारा व पाणी भमळण्यासाठी शेतकऱ्याींची दयनीय अवस्था 
झाली असताना पश ूव सींवधान ववर्ागान ेगायी व म्हशी याींच्या कृत्रिम रेतनात दपु्प् वाढ 
केल्हयाच ेमाहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्हयास, चौकशीच्या अनरु्ींगाने राज्यातील दषुकाळी पररजस्थतीचा ववचार करता उक्त 
ननणायाबाबत शासन पुनववाचार करण्यात येणार आहे काय वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खर्डस े(२५-०५-२०१६) :(१), (२), (३) व (४) शासनाने लातुर, बीड, उस्मानाबाद 
आणण अहमदनगर या ४ जिल्ह्याींमध्ये हद. ०९.०५.२०१६ अखेर एकूण ४०६ पशुधन छावण्या 
उघडलेल्हया असून त्यामध्ये लहान व मोठी अशी एकूण ४,१५,४३१ िनावरे दाखल झालेली 
आहेत. छावण्याींमध्ये दाखल झालेल्हया िनावराींना कृत्रिम रतनासह इतर आवश्यक पशुवैद्यकीय 
सेवा नन:शुल्हक पुरववण्यात येत आहेत. 
     राषरीय दगु्ध ववकास मींडळ याींच्यामाफा त राज्यात नॅशनल डअेरी प्लॅन-१ या योिनेची 
अींमलबिावणी करण्यात येत असून या योिनेच्या अींमलबिावणीसाठी गायी/ म्हशीमध्ये 
करण्यात येणाऱ्या कृत्रिम रेतनासाठी आवश्यक खचााची सींपूणा रक्कम शेतकऱ्याींकडून वसूल 
करण्याची पूवा अ् आहे. त्यानसुार हद.०१.११.२०१० पासून आकारण्यात येणारे प्रनत कृत्रिम 
रेतनासाठीच ेसेवाशुल्हक रु.१० वरुन रु. २०/- इतके करण्यात आले आहे. सद्य:जस्थतीत राज्यात 
गाई/म्हशीींमध्ये करण्यात येणाऱ्या प्रनत कृत्रिम रेतनासाठी रु. ८९.६९/- इतका खचा येत असला 
तरीही, शेतकरी/गोपालकाींकडून हद.०१.१०.२०१५ पासुन प्रनत कृत्रिम रेतनासाठी रु.४०/- एवढे 
सेवाशुल्हक आकारण्यात येत आहे. 
  

___________ 
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अमरावती जिल्ह्यात २३१ शसांचन पािर तलाव असून यामध्ये मत्थय व्यवसाय िरण्यासाठी 
शासनाने जिल्हहा ननधीतून ८ िोटी रुपयाांची तरतूद िेल्हयाबाबत 

  

(२१)  ४३११२ (२०-०४-२०१६).   प्रा.ववरेंद्र ििताप (धामणिाव रेल्हवे), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेवी), र्डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अथलम शखे (मालार्ड पजश्चम) :   सन्माननीय 
मत्थय व् यवसाय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अमरावती जिल्ह्यात २३१ भसींचन पाझर तलाव असून या तलावा मध्ये मत्स्य व्यवसाय 
करण्यासाठी शासनाने जिल्हहा ननधीतून ८ को्ी रुपयाींची तरतूद केली असल्हयाचे माहे सप् े्ंबर, 
२०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, मत्सव्यवसाय करणाऱ्याींसठी प्रभशक्षण घेण्याबाबत शासनान ेकोणती कायावाही 
केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे का आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खर्डसे (०३-०५-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िें द्र शासनाने राष्ट्रीय दगु्धयोिनेच्या पदहल्हया टप्प्यास मांिूरी ददल्हयाबाबत 
  

(२२)  ४३२०४ (२०-०४-२०१६).   श्री.नसीम खान (चाांददवली), श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्हलोर्ड), 
श्री.अथलम शखे (मालार्ड पजश्चम), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी) :   सन्माननीय पशसुांवधान मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कें द्र शासनाने सन २०१२ राषरीय दगु्धयोिनेच्या पहहल्हया ्प्पयास मींिूरी हदलेली असून 
२०१७ पयतं या योिनेची उहद्दष्े पूणा करण्यासाठी २२४२ को्ी रुपयाींची तरतूद करण्यात 
आलेली असून ही योिना देशातील दधू उत्पादनातील अगे्रसर अशा १४ राज्यात राबववली 
िाणार असून त्यात महाराषर राज्याचा समावेश आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या योिनेसाठी क्रकती ननधी उपलब्ध करण्यात आला आहे, 
(३) असल्हयास, या योिनेच्या अींमलबिावणी सींदर्ाात महाराषर राज्यात कशाप्रकारे कायावाही 
करण्यात आली आहे व त्याची फलनन:षपती काय आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खर्डसे (२४-०५-२०१६) :(१) हे खरे आहे. 
(२) राष रीय दगु्ध योिनेच्या पहहल्हया ्प्प्यात (NDP-I) महाराषर राज्यात एकूण ३५ 
प्रकल्हपाींवर रु. १०३७८.४० लक्ष ननधी कें द्र शासनाकडून उपलब्ध करण्यात आला आहे. 
(३) व (४) नॅशनल डअेरी प्लॅन (NDP-I) ही कें द्र शासनाची योिना असनू सन २०११-१२ त े
२०१६-१७ या कालावधीमध्ये राबववली. राषरीय दगु्ध ववकास मींडळामाफा त (NDDB) राबववली 
िात असनू राज्यातील ३५ प्रकल्हपाींनी सदर योिनेंतगात लार् घेतलेला आहे. NDP-I अींतगात 
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रु.१२५.५१ को्ी राज्य शासनासाठी मींिूर ननयतव्यय असून त्यापैकी रु. १०३.७८ को्ी कें द्र 
शासनाचा हहस्सा व रु. २१.७३ को्ी अींमलबिावणी दगु्धसींस्था याींचा योगदान ननधी आहे. 
महाराषर राज्यात NDP-I अींतगात  एकूण १२ जिल्ह्याींना लार् भमळालेला आहे. सदर 
कायािमाच्या अींमलबिावणीसाठी राज्य शासनाकडून पूणा सहकाया करण्यात येत आहे. 

___________ 
  

भारननयमन आणण वविेच्या तुटवड्याच्या िळा सोसणाऱ्या महाराष्ट्रात सौर ऊिेच्या 
वापराबाबत िनिाितृीची व्यापि मोहीम न राबववल्हयाबाबत 

  

(२३)  ४३३५८ (२०-०४-२०१६).   श्रीमती ननमाला िाववत (इितपूरी), प्रा.वषाा िायिवार्ड 
(धारावी), र्डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी) :   सन्माननीय ऊिाा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) र्ारननयमन आणण वविेच्या तु्वडयाच्या झळ सोसणाऱ्या महाराषरात सौर ऊिेच्या 
वापराबाबत िनिागतृीची व्यापक मोहीम न राबववल्हयामळेु सौर ऊिेच्या उपकरणाींवर भमळणारे 
अनुदानही तु्पुींिे असल्हयामुळे आि महाराषर सौर ऊिेच्या वापरात देशात ५ वा स्थानकाींवर 
असल्हयाच ेमाहे िानेवारी, २०१६ रोिी ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, शासनाने सौर ऊिाा व पवन अिेला चालना देण्याबाबत सौर उपकरणाींवर 
भमळणारे अनुदान वाढववण्याबाबत तसेच एलईडी हदवे राज्यर्र पोहोचववण्याबाबत शासनान े
काय कायावाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१८-०५-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२) कें द्र शासनाच्या धतीवर राज्याचे नवीन व नवीकरणीय ऊिाा स्िोताींपासून (अपारींपररक 
ऊिाा स्िोत) ववकें हद्रत पारेर्ण ववरहहत ऊिाा ननभमातीचे एकत्रित धोरण २०१६ हद. ११ फेब्रुवारी, 
२०१६ रोिी िाहीर करण्यात आले आहे. या धोरणाच्या अींमलबिावणीद्वारे सौर उिाा साधनाींचा 
मोठ्या प्रमाणात प्रचार व प्रसार होण्यास मदत होईल. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

महाराष्ट्र राज्य सहिारी दधू महासांघ (महानांद) या सांथथेचे सांचालि मांर्डळ  
बरखाथत िरुन, त्यावर प्रशासिाची ननयुक्ती िरण्याबाबत 

  

(२४)  ४४१९१ (२०-०४-२०१६).   श्री.सुननल प्रभ ू (ददांर्डोशी) :   सन्माननीय दगु् धवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य शासनाने महाराषर राज्य सहकारी दधू महासींघ (महानींद) या सींस्थेच ेसींचालक मींडळ 
बरखास्त करुन, त्यावर प्रशासकाची हदनाींक २८ सप् े्ंबर, २०१५ रोिी ननयुक्ती करण्यात आली 
हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, सदरहू सींचालक मींडळान,े गेली १० वर्ाात ववववध गैरव्यवहार केला असल्हयाने, 
१० वर्ााच े शासकीय ऑडड् करुन, ६ महहन्यात ८३ व ८८ अन्वये कारवाई करुन, त्याींची 
मालमत्ता िप्त करण्याच्या ष्ष्ीन, शासनान ेकोणती कारवाई केली आहे वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खर्डस े (२७-०५-२०१६) :(१) महाराषर सहकारी सींस्था अगधननयम १९६० च े
कलम ७७ अ अन्वये सहननबींधक, सहकारी सींस्था (दगु्ध) याींचे हद. २८/०९/२०१५ चे आदेशान्वये 
महानींदाच े सींचालक मींडळाजविी सींघाचे व्यवस्थापकीय सींचालक याींना प्रागधकृत अगधकारी 
म्हणून ननयुक्त करुन सींघाच े कामकाि सोपववण्यात आले होते हे खरे आहे. आता हद. 
३०/०३/२०१६ पासून नवननयुक्त सींचालक मींडह आजस्तत्वात आले आहे. 
(२) सन २००५ मध्ये महासींघात झालेल्हया रु. १.०० को्ी आगथाक घो्ाळा प्रकरणी आगथाक 
गुन्हे शाखा मुींबई पोलीस याींच्याकड े गुन्हे दाखल असून त्याबाबत मुींबई सि न्यायालयात 
प्रकरण सुरु आहे. तसचे सन २०१५ मध्ये महासींघाच् या सींचालक मींडळाने केलेल्ह या 
गैरव्यवहाराबाबत महाराषर  सहकारी सींस्था अगधननयम १९६० चे कलम ८३ अन्वये चौकशी 
अगधकारी ननयुक्त करण्यात आला होता. सदर अगधकाऱ्याने सहननबींधक, सहकारी सींस्था 
(दगु्ध) याींना अहवाल सादर केलेला असनू सदर अहवालातील मुद्याींची तपासणी अींती 
आवश्यकतेप्रमाण ेकलम ८८ अन्वये कारवाई करण्यात येणार आहे. 
     या व्यनतररक्त अन्य प्रकरणात आगथाक गुन्हे शाखा, मुींबई येथे हद ०८/०१/२०१६ रोिी 
खािगी व्यक्ती माफा त तिार दाखल करण्यात आली असनू त्याचा तपास पोलीस 
ववर्ागामाफा त सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
मुांबई उपनिर िोरेिाांव पूवा येथील सांपूणा आरे वसाहतीला वनिेत्र म् हणून घोवषत िरण् याबाबत 
  

(२५)  ४४२७७ (२०-०४-२०१६).   श्री.सुननल प्रभ ू (ददांर्डोशी) :   सन्माननीय दगु् धवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई उपनगर गोरेगाींव पूवा येथील सींपूणा आरे वसाहतीला वनके्षि म् हणून घोवर्त 
करण् याची मागणी िनाधार सामाजिक प्रनतष ठान या सींस् थेने राष रीय हरीत लवादाकड ेकेली हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, आरे वसाहतीला वनक्षेि घोवर्त केल्ह यास यामळेु वर्ाानुवर्े राहणा-या १ लाख 
रहहवाशाींचे सींसार उघडयावर येणार असल्ह यान े याबाबत शासनान े त् याींच े पुनवासन करण् याच् या 
ष्ष ्ीने अद्याप कोणती कायावाही केली आहे, 
(३) अद्याप याबाबत शासनान े बाधीत होणा-या लोकाींच् या पुनवासनाबाबत कायावाही करुन 
ननणाय घेतला नसल्ह यास त् याची सवासाधारण कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथराव खर्डसे (२७-०५-२०१६) :(१), (२) व (३) हे खरे नाही. 
     तथावप, वनशक्ती व इतर या सींस्थेन े आरे दगु्धवासहत पररसराचे के्षि वन े म्हणून 
घोवर्त करणे व सींिय गाींधी राषरीय उद्यान सर्ोवताली पयाावरण सींवेदनशील के्षि घोवर्त 
करणेबाबत मा.राषरीय हररत न्यायागधकरण, पजश्चम के्षि पुणे याींचेकड े अिा ि.३४/२०१५ 
दाखल केला आहे. सदर प्रकरण न्यायप्रववषठ आहे. 

___________ 
  

बैलिार्डीच्या शयातीला मा.सवोच्च न्यायालयान ेबांदी घातलेली  
असताांनाही शयातीचे आयोिन िेल्हयाबाबत 

  

(२६)  ४४२८४ (२०-०४-२०१६).   श्री.सुननल प्रभू (ददांर्डोशी) :   सन्माननीय पशुसांवधान मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बैलगाडीच्या शयातीला मा.सवोच्च न्यायालयान ेबींदी घातलेली असताींनाही त्याींचे उल्हलींघन 
करुन हदनाींक १३ िानेवारी २०१६ रोिी वा त्यासुमारास ठाणे जिल्ह्यातील अींबरनाथच्या 
ग्रामीण र्ागात शयातीचे मोठ्या प्रमाणात आयोिन करण्यात आले होते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्हयास चौकशीत काय आढळून आले व त्या अनुर्ींगान ेशयातीचे आयोिन करण्याऱ्याींवर 
कोणती कारवाई करण्यात आली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खर्डस े(२७-०५-२०१६) :(१) हद. १३/०१/२०१६ रोिी ठाणे जिल्ह्यातील अींबरनाथ 
(पूवा) र्ागातील बोहोनोली गावािवळील मैदानात बकेायदेशीरररत्या बैलाींच्या शयातीच ेआयोिन 
करण्यात आले होते. 
(२) व (३) सदर प्रकरणी भशवािीनगर, पोलीस ठाण,े अींबरनाथ (पूवा) ठाणे शहर याींचेमाफा त 
चौकशी करुन शयातीचे आयोिन करणाऱ्या ५ व्यक्तीींववरुध्द गुन्हा दाखल करण्यात आला 
आहे. सदर गुन््याचा तपास पूणा करुन आरोपीववरुध्द उल्हहासनगर न्यायालयात ख्ला दाखल 
करण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िळिोट (जि.लातूर) येथे २२०/१३२/३३ िें व्ही उपिें द्र मांिूरीबाबत 
  

(२७)  ४४७४१ (२०-०४-२०१६).   श्री.सुधािर भालेराव (उदिीर) :   सन्माननीय ऊिाा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िळको् (जि.लातूर) येथ े२२०/१३२/३३ कें व्ही उपकें द्र मींिूरीसाठी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी 
माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये शासनाकड ेमागणी केली आहे हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, िळको्च्या औद्योगगकरणाला मिबूत करण्यासाठी   उपकें द्र शासन मींिूर 
करणार आहे काय 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१८-०५-२०१६) :(१) होय. 
(२) िळको् येथ े २२० के.व्ही. उपकें द्र उर्ारण्यास महापारेर्ण कीं पनीकडून हद. ०३.१२.२०१५ 
अन्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच सदर प्रस्तावास राज्य वीि ननयामक 
आयोगाकडून हद. २८.०३.२०१६ रोिी तत्वत: मान्यता प्राप्त झाली आहे. त्यानुसार उपकें द्राच्या 
उर्ारणी बाबत पुढील प्रक्रिया सुरु करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्य शासनाच्या िृषी व पशुसांवधान ववभािाच्या वतीने दरवषी अनुसूधचत िाती िमाती 
प्रविाातील लोिाांना दधुाळ िनावराांचे वाटप होत असल्हयाबाबत 

  

(२८)  ४४९१३ (२०-०४-२०१६).   श्री.बाळासाहेब थोरात (सांिमनेर) :   सन्माननीय पशुसांवधान 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य शासनाच्या कृर्ी व पशुसींवधान ववर्ागाच्या वतीन ेदरवर्ी अनसुूगचत िाती िमाती 
प्रवगाातील लोकाींना दधुाळ िनावराींचे वा्प करण्यात येते असनू या योिनेतून पजश्चम 
महाराषरातील साींगली, सातारा, कोल्हहापूर व पुणे या जिल्ह्याींना तसेच मुींबई व अहमदनगर या 
जिल्ह्याींना हेत ुपरस्पर या वा्पातून वगळले िात असल्हयाच ेमाहे नोव्हेंबर, २०१५ दरम्यान 
ननदशानास आले आहे, हह बाब खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, शासनाने उवाररत जिल्ह्यात दधुाळ िनावराींच े वा्प योिना कायााजन्वत 
करण्याच्या ष्ष्ीने काही उपाययोिना केली आहे काय, 
(३) असल्हयास, त्याचा तपशील काय आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खर्डसे (२५-०५-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
     जिल्हहा वावर्ाक योिनेंतगात अनुसूगचत िाती उपयोिना (ववघयो)/आहदवासी 
उपयोिना/आहदवासी के्षिाबाहेरील उपयोिनेंतगात ०२ दरु्त्या िनावराींच े ग् वा्प करणे ही 
योिना राज्यातील सवा जिल्ह्याींमध्ये राबववण्यात येत आहे. 
    नाववण्यपुणा राज्यास्तरीय अनुसूगचत िाती, िमाती योिनेंतगात “६/४/२ दधुाळ सींकरीत 
गाई/म्हशीींच ेग् वा्प करणे” ही योिना मा.मींिीमींडळाने घेतलेल्हया ननणायानुसार ि े जिल्हहे  
दगु् धोत्पादनामध्ये स्वयींपुणा आहेत अशा पुणे, सातारा, साींगली, सोलापूर, कोल्हहापूर व 
अहमदनगर या जिल्ह्याींमध्ये राबववण्यात येत नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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चांद्रपूर महाऔष्ट्णीि ववद्युत िें द्रात (शस.टी.पी.एस.) ला वापरण्यात येणाऱ्या 
 िोळशात ५० टक्िे च्या वर राखचेे प्रमाण असल्हयाबाबत 

  

(२९)  ४६३९९ (२०-०४-२०१६).   श्री.नानािी शामिुळे (चांद्रपूर), अॅर्ड.सांिय धोटे (रािूरा) :   
सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रपूर महाऔषणीक ववद्युत कें द्रात (भस.्ी.पी.एस.) ला वापरण्यात येणाऱ्या कोळशात ५० 
्क्के च्या वर राखेच ेप्रमाण असल्हयाच ेनागपूर सेन्रल इजस््ट्यू् ऑफ मायननींग ॲड प्युअर 
ररसचा (भस.आय.एम.एफ.आर.) या सींस्थेने हदलेल्हया अहवालातून हदनाींक २१ ऑक््ोबर, २०१५ 
रोिी वा त्यासमुारास ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली काय, 
(३) असल्हयास, चौकशीच्या अनुर्ींगाने दोर्ी असणाऱ्या सींबींगधताींवर कोणती कारवाई करण्यात 
आली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२०-०५-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) राषरीय हररत लवादाच्या आदेशानुसार कोळसा पुरवठा करणाऱ्या कीं पन्याींनी राखेचे 
प्रमाण ३४ ्क्यापेक्षा कमी असलेला कोळसा पुरवठा करणे बींधनकारक आहे. त्यानुसार कोळसा 
कीं पन्याींनी कोल वॉशरी उर्ारण्याचे प्रयोिन केले आहे. तसेच ३४ ्क्यापेक्षा कमी राख 
असलेला कोळसा प्राप्त होण्यासाठी महाननभमाती कीं पनी व कोळसा कीं पन्यामध्ये वेळोवेळी 
पिव्यवहार व बैठका झालेल्हया आहेत. त्यामुळे ३४ ्क्यापेक्षा कमी राख असलेला कोळसा 
महाननभमाती कीं पनीला प्राप्त होऊ शकेल. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
िुिरातिरू्डन पाच लाख सौरपांप खरेदी िरण्याचा ननणाय महाववतरण िां पनीनी घेतल्हयाबाबत 

  

(३०)  ४७२०२ (२०-०४-२०१६).   श्री.सदा सरवणिर (मादहम) :   सन्माननीय ऊिाा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गुिरातकडून पाच लाख सौरपींप खरेदी करण्याचा ननणाय महाववतरण कीं पनीनी घेतला आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास तसा खरेदी करार गुिरातच्या वीि कीं पनीबरोबर महाववतरणाने केला आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, गुिरातच्या वीि कीं पनी बरोबर केलेल्हया करारानुसार प्रती सौरपींपाची साधारण 
क्रकती रुपये क्रकीं मत आहे, 
(४) असल्हयास, सौरउिाा पींप राज्य महाववतरणान ेमहाराषरातील कीं पन्याकडून खरेदी केलेल्हया 
सदर पींपाची क्रकीं मतही गुिरातच्या वीि कीं पनीपेक्षा कमी असून सदर उिाा पींपाचा दिााही 
उत्तम असताना गुिरात वीि कीं पनीकडून सौरपींप खरेदी करण्याची कारणे काय आहेत, 
(५) नसल्हयास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२६-०५-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२) ते (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
एिलहरे, नाशशि येथील ववदयुतननशमाती िरणारे सांच िमाांि ३ हे बांद पर्डण्याच्या मािाावर 

असल्हयान ेयेथील िामािाराांमध्ये अथवथथता पसरलेली असल्हयाबाबत 
  

(३१)  ४७३७३ (२०-०४-२०१६).   श्रीमती सीमाताई दहरे (नाशशि पजश्चम) :   सन्माननीय 
ऊिाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) एकलहरे, नाभशक येथील ववदयुतननभमाती करणारे सींच कमाींक ३ हे बींद पडण्याच्या मागाावर 
असल्हयान े येथील कामागाराींमध्ये अस्वस्थता पसरलेली असल्हयाची बाब माहे नोव्हे,बर २०१५ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आली हे खरे आहे काय 
(२) असल्हयास, देशात अङ्गराव्या कमाींकावर असणारे महाराष् राज्यातील हे एकमेव 
वविननभमाती केद असताींना सींच बींद पडण्यास आल्हयाची नेमकी कारणे काय आहेत 
(३) असल्हयास, एकलहरे येथील सींचाच े नुतनीकरण व आधुननकीकरण काम देखील हाती 
घेण्यात आलेली होती, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, याप्ररणी शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(५) असल्हयास, चौकशीच्या अनरु्ींगाने एकलहरे येथील सींच बींद होऊ नये यासाठी कोणती 
कायावाही करण्यात आली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२७-०५-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२) सद्य:जस्थतीत नाभशक औजषणक ववद्युत कें द्र बींद करण्याबाबत कोणताही प्रस्ताव 
ववचाराधीन नाही. 
(३) नाभशक औजषणक कें द्राचे नतूनीकरण व आधुननकीकरणाच ेकाम प्रस्ताववत होत.े तथावप 
कोराडी सींच ि. ६ च े नूतनीकरण व आधुननकीकरणाच े काम पणूा झाल्हयानींतर व त्याच्या 
नूतनीकरण व आधुननकीकरणाबाबत अींनतम ननणाय घेण्यात येईल. 
(४) व (५) सदर सींच बींद होऊ नये यासाठी गुणवत्तेत वाढ करणे व उत्पादन खचा कमी 
करण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. त्यानुर्ींगाने वीि ननभमाती दर कमी झाले आहेत. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

अपारांपररि ऊिाा थत्रोताांसाठी २६८२ िोटीांच्या ननधीची आवश्यिता असल्हयाबाबत 
  

(३२)  ४७४६७ (२०-०४-२०१६).   श्री.प्रताप सरनाईि (ओवळा माजिवर्डा) :   सन्माननीय ऊिाा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील अपारींपररक ऊिाा स्िोतापासून ववकें द्रीत पारेशन ववरहहत ऊिाा ननभमातीच्या 
एकत्रित धेारणास हदनाींक २५ िानेवारी, २०१६ रोिी वा त्या सुमारास झालेल्हया मींिीमींडळाच्या 
बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, उक्त प्रयोिनासाठी अींदाि े २६८२ को्ीींच्या ननधीची आवश्यकता असल्हयाची 
बाब शासनाच्या ननदाशनास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सदरहू ननधी शासनाकडून क्रकती हदवसात उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे 
वा देण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची सवासाधारण कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१२-०५-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे ही खरे आहे. 
(३) या धोरणाींतगात िाहीर केलेली उहद्दष् पूणा करण्यासाठी पुढील ५ वर्ांमध्ये जिल्हहा वावर्ाक 
योिनेमधून रु.२५०० को्ी, १३ वा ववत्त आयोगामधून रु.१३६ को्ी आणण हररत ऊिाा 
ननधीमधून रु.४६ को्ी असा एकूण रु.२६८२ को्ी िवळपास इतका ननधी लागण्याची शक्यता 
आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

ननयोजित भुिलाशयीन मत्थय व्यवसाय सांथथाच ेप्रथतावाबाबत 
  

(३३)  ४७८८९ (२०-०४-२०१६).   र्डॉ.तुषार राठोर्ड (मखुेर्ड) :   सन्माननीय मत्थय व् यवसाय 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शासन ननणाय हद. २६.६.२०१४ नुसार सहाय्यक ननबींधक दगु्ध, नाींदेड याींचेकड ेनोंदणी व 
सहाय्यक आयुक्त, मत्स्य नाींदेड याींचेकड ेनोंदणी व ताींत्रिक मान्यतेसाठी आलेल्हया ननयोजित 
र्ुिलाशयीन मत्स्य व्यवसाय सींस्थाचे प्रस्तावावर कायावाही कररत असताना महाराषर सहकारी 
सींस्था अगधननयम (याबाबतचे) शासन ननणाय मत्स्य व्यवसाय ववर्ागाची पररपिकाींचा 
ननयमाचा र्ींग करुन ववहहत कालावधीत प्रस्तावावर कायावाही न करता, बनाव् प्रस्ताव दाखल 
करुन घेतल्हयाने या प्रस्तावा नसुार अननयभमतता व भ्रष्ाचार केला असल्हयाचे ननदशानास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त नमुद सहाय्यक आयुक्त, मत्स्य, नाींदेड, सहाय्यक ननबींधक (दगु्ध) नाींदेड 
याींनी आपली िबाबदारी एकमेकावर ्ाकून मोठ्या प्रमाणावर ननयोजित र्ुिलाशयीन सींस्थाींचे 
प्रस्ताव रखडवून ठेवून मस्त्य व्यवसाय ववर्ाग, आयुक्त मस्त्य व्यवसाय याींच े माहे १२ 
ऑगस््.२०१५ रोिीचे पररपिकाींनसूार कायावाही कररत नसल्हयाचे ननदशानास आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सन २०१२ त े आितागायत सहाय्यक मत् स्य आुयक्त, नाींदेड याींनी नाींदेड 
जिल्ह्यातील मस्त्य व्यवसाय सहकारी सींस्था व सर्ासदाींना शासनाच्या ववववध योिनाचा लार् 
देण्यासाठी ननयमाींचा र्ींग करुन शासन ननधी ववतररत करीत असताना अननयभमतता व 
गैरव्यवहार केल्हयाचा ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
 



वव.स. १५१ (23) 

(४) असल्हयास, याबाबत आयुक्त मत्स्यव्यवसाय, म.रा. मुींबई व प्रादेभशक आयुक्त, मस्त्य 
व्यवसाय, लातुर याींचेकड े सींबींगधताींन ववरोधात देण्यात आलेल्हया ननवेदनानुसार चौकशी 
करण्यात आली आहे काय, 
(५) असल्हयास चौकशीच्या अनुर्ींगाने सींबींगधताींवर कोणती कारवाई केली आहे वा करण्यात येत 
आहे, 
(६) नसल्हयास, त्यामागची सवासाधारण कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खर्डसे (२३-०५-२०१६) :(१), (२), (३) व (४) प्रस्तुत प्रकरणी आयुक्त 
मत्स्यव्यवसाय, महाराषर राज्य, मुींबई याींनी हदनाींक २.४.२०१६ च्या पिान्वये चौकशी सभमती 
ननयुक्त केली असून, सभमती माफा त चौकशी करण्यात येत आहे. 
(५) उपरोक्त चौकशीत दोर्ी आढळल्हयास सींबींगधताींवर उगचत कारवाई करण्यात येईल. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

दहांिोली जिल्हहयातील औढा नािनाथ येथील बसथथानिात ववषारी औषध  
वपऊन एिा िायीचा मतृ्यू िाल्हयाबाबत 

  

(३४)  ४८३७६ (२०-०४-२०१६).   र्डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्हलोर्ड), श्रीमती ननमाला िाववत (इितपूरी) :   सन्माननीय पशुसांवधान 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) हहींगोली जिल्हहयातील औढा नागनाथ येथील बसस्थानकात ववर्ारी और्ध वपऊन आलेल्हया 
एका गायीचा तडफडून मतृ्यू झाला असल्हयाच े माहे िानेवारी, २०१६ रोिी वा त्यादरम्यान 
ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या सींदर्ाात शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्हयास, चौकशीत काय आढळून आले व अनुर्ींगाने मतृ्य ूझालेल्हया गाईच्या मालकास 
नुकसान र्रपाई देण्याबाबत कोणती कायावाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खर्डसे (२७-०५-२०१६) :(१) हहींगोली जिल्ह्यात औींढा नागनाथ येथील 
बसस्थानकात एका गायीचा मतृ्यू झाला असल्हयाचे खरे असून मतृ गायीने ववर्ारी और्ध 
प्राशन केले होते क्रकीं वा कसे याची ननजश्चती झालेली नाही. 
(२) होय. सदर घ्नेबाबतची नागररकाींकडून माहहती प्राप्त होताच पशुवैद्यकीय अगधकारी 
याींच्याकडून बेशुध्द अवस्थेत असलेल्हया गायीींवर उपचार करण्यात आलेले आहेत. 
(३) सदर गाय बेशुध्द अवस्थेत असल्हयान े त्या गायीने दाखववलेल्हया लक्षणाींबाबतची माहहती 
प्राप्त होऊ शकली नाही, तसेच गायीच्या मलाकाबाबत ववचारणा केली असता कोणतीही 
व्यक्ती मालक म्हणून पुढे आलेली नाही. अथवा त्या गायीच्या मालकाबाबत उपजस्थताींकडून 
काहीही साींगण्यात आलेले नाही त्यामुळे सदर गायीच ेशवववच्छेदन करण्यात आलेले नाही. 
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    सदर प्रकरणी िनावराचा मतृ्य ू नैसगगाक आपत्तीन े झाल्हयाची बाब ननषपन्न होत 
नसल्हयामळेु िनावराच्या मालकाींना नुकसान र्रपाई देय होत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

अपारांपाररि उिाा थत्रोताांना प्राधान्य देताना ऑफ धग्रर्ड उिाा  
ननशमातीच्या धोरणाला मांिूरी देण्यात आल्हयाबाबत 

  

(३५)  ४८६६७ (२०-०४-२०१६).   प्रा.वषाा िायिवार्ड (धारावी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), 
र्डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) : सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अपारींपाररक उिाा स्िोताींना प्राधान्य देताना ऑफ गग्रड उिाा ननभमातीच्या धोरणाला माहे २५ 
िानेवारी, २०१६ च्या दरम्यान मींिूरी देण्यात आलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, हररत उिाा आणण घनकचरा व्यवस्थापनासाठी हे धोरण प्रोत्साहन देणारे आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त ननणायाचे स्वरुप काय आहे व क्रकती वीि ननभमातीचे लक्ष ठेवण्यात 
आलेले आहे, 
(४) असल्हयास, या योिनेखाली समुारे २ हिार ६८२ को्ी रुपये ननधीची आवश्यकता आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(५) असल्हयास, सदरचा ननधी कशाप्रकारे उपलब्ध करण्यात येणार आहे, 
(६) असल्हयास, उक्त योिना केव्हापासून कायााजन्वत करण्यात येणार आहे वा करण्यात येत 
आहे, 
(७) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१६-०५-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे ही खरे आहे. 
(३) शासन ननणाय ि. अपाऊ-२०१५/प्र.ि.३६७/ऊिाा-७, हद.११.२.२०१६ अन्वये, राज्याचे नवीन व 
नवीकरणीय ऊिाा स्िोताींपासून (अपारींपररक ऊिाा स्िोत) ववकें हद्रत पारेर्ण ववरहहत उिाा 
ननभमातीचे एकत्रित धोरण- २०१६ िाहीर करण्यात आले आहे. 
     सदरच्या एकत्रित धोरणाींतगात राज्याची पुढील ५ वर्ासंाठी खालीलप्रमाणे उहद्दष्े 
ननजश्चत करण्यात आले असून त्यामधून उद्दीष्ाींप्रमाणे प्रकल्हप कायााजन्वत झाल्हयानींतर 
सवासाधारणपणे प्रनत वर्ा होणारी वीिेची ननभमाती / बचत खालीलप्रमाणे आहे :- 
     (१) उद्दीष् :- इमारतीचे छत (रुफ्ॉप) व िभमनीवरील पारेर्ण ववरहहत सौर ववद्युत 
सींच :- २०० म.ेव.ॅ बचत/ननभमाती-२४ को्ी युनन्स ्(२४० भमभलयन युनन्स)् वीि ननभमाती. 
     (२) उद्दीष् :- लघुिल व नळ पाणीपुरवठ्यासाठी सौर पींपाची आस्थापना :- एकूण 
१०००० सौर पींप. बचत/ननभमाती - ४.८ को्ी युनन्स ्(४८ भमभलयन युनन्स)् वीि ननभमाती. 
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     (३) उद्दीष् :- स्वयींपाकासाठी सौर  ऊिेवर आधाररत सींयींि आस्थापना :- १,५०,००० 
चौ.मी. क्षमतेच ेप्रकल्हप. बचत/ननभमाती - १३.७७ को्ी युनन्स ्(१३७.७ भमभलयन युनन्स)् वीि 
ननभमाती. 
     (४) उद्दीष् :- सौर उषणिल सींयींि ेआस्थापना :- ५.१ लक्ष चौ.मी.(३१८.७५ लक्ष भल्सा) 
बचत/ननभमाती ३१८ मे.व.ॅ इतक्या वीिेच्या उच्चतम मागणीमध्ये कपात. 
     (५) सौर उषणिल सींयींिाींची आस्थापना बींधनकारक करणे. 
     (६) उद्दीष् :- बायोगॅसपासनू ववकें द्रीत वीि ननभमाती प्रकल्हप आस्थापना :- एकूण ४००० 
क्रक.व.ॅ बचत/ननभमाती - ०.७२  को्ी युनन्स ्(७.२ भमभलयन युनन्स)् वीि ननभमाती. 
     (७) ववकें हद्रत सुक्ष्म पारेर्ण पथदशी प्रकल्हप :- २ गाव े
(४) व (५) या धोरणाींतगात वर नमूद केलेली उहद्दष् पूणा करण्यासाठी पुढील ५ वर्ांमध्ये 
जिल्हहा वावर्ाक योिनेमधून रु. २५००.०० को्ी, १३ वा ववत्त आयोगामधून रु. १३६.०० को्ी 
आणण हररत ऊिाा ननधीमधून रु. ४६.०० को्ी असा एकूण रु. २६८२.०० को्ी िवळपास इतका 
ननधी लागण्याची शक्यता आहे. 
(६) व (७) सदरहू शासन ननणायातील पररच्छेद ि. २.२. मध्ये नमूद केल्हयानसुार, सदरहू 
धोरणाची प्रर्ावी अींमलबिावणी करण्यासाठीची कायापध्दती वेगळयान े तयार करण्यात येत 
आहे.  

___________ 
  
किल्हलारी भिुां पग्रथताांना िायमथवरुपी सरिारी नोिरी देताांना आपल्हया मिीप्रमाणे भरतीप्रकक्रया 

राबववणाऱ्या ववभािीय दगु्धवविास अधधिाऱ्याांना ननलांबबत िेल्हयाबाबत 
  

(३६)  ४८६७८ (२०-०४-२०१६).   श्री.चांद्रिाांत सोनावण े (चोपर्डा) :   सन्माननीय दगु् धवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) क्रकल्हलारी र्ुकीं पग्रस्ताींना कायमस्वरुपी सरकारी नोकरी देताींना आपल्हया मिीप्रमाणे 
र्रतीप्रक्रिया राबववणाऱ्या राज्यातील सहाही ववर्ागीय दगु्धववकास अगधकाऱ्याींना माहे डडसेंबर, 
२०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननलींत्रबत करण्यात आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्हयास चौकशीच्या अनुर्ींगाने दोर्ी असणाऱ्या सींबींगधत अगधकाऱ्याींनवर कोणती कारवाई 
करण्यात आली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खर्डस े (१८-०५-२०१६) :(१) अींशत: खरे आहे. औरींगाबाद/नाभशक ववर्ागातील 
नोकरर्रती/पदोन्नती मधील अननयभमतते प्रकरणी सहा अगधकारी कमाचाऱ्याींना माहे डडसेंबर 
२०१५ मध्ये ननलींत्रबत केले आहे. यापैकी चार अगधकारी/ कमाचारी औरींगाबाद प्रादेभशक 
ववर्ागातील असून एक अगधकारी नाभशक ववर्ागातील आणण एक अगधकारी आयुक्त (दगु्ध) 
कायाालयातील आहे. 
(२) होय. चौकशीची कायावाही सुरु करण्यात आली आहे. 
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(३) प्रस्तुत प्रकरणी करण्यात आलेल्हया प्राथभमक चौकशीत तथयाींश हदसून आला आहे. 
त्याअनुर्ींगान े सींबींगधत अगधकारी / कमाचाऱ्याींववरुध्द ववर्ागीय चौकशीची कायावाही सुरु 
करण्यात आली आहे. सींबींगधताींवर दोर्ारोप बिावण्यात आले असून पुढील कायावाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
मलिापूर मतदार सांघातील नाांदरुा शहरात १३२ िे. व्ही. ववद्युत सब थटेशन नसल्हयाबाबत 

  

(३७)  ४८९७४ (२०-०४-२०१६).   श्री.चैनसखु सांचेती (मलिापूर) :   सन्माननीय ऊिाा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मलकापूर मतदार सींघातील नाींदरुा शहरात १३२ के. व्ही. ववद्युत सब स््ेशन नसल्हयामळेु 
शेती व उद्योग व्यवसायासाठी परेुशा दाबाचा ववद्युत पुरवठा होत नसल्हयाचे फेब्रुवारी, २०१६ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, नाींदरुा पररसरातील छो्े मोठे उत्पादकीय उद्योग, पाणी पुरवठा योिना, 
ग्रामीण र्ागातील शेती वरील कृर्ी पींपाना योग्य प्रकारचा उच्च दाब क्षमतेचा ववद्युत पुरवठा 
होत नसल्हयामुळे याींची गैरसोय ननमााण झाली आहे हे हह खरे आहे काय 
(३) असल्हयास, १३२ के.व्ही. सब स््ेशन ननभमाती होण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी 
वेळोवेळी ननदशानास आणून  हदले आहे हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, याप्रकरणी  शासनाने चौकशी केलीआहे काय , 
(५) असल्हयास चौकशीच्या अनुर्ींगाने कोणती कायावाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्हयास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१८-०५-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) होय. 
(४) व (५) िलसींपदा ववर्ागामाफा त जिगाींव उपसा िलस भसींचन योिनअेींतगात नाींदरूा येथे 
१३२ के.व्ही. उपकें द्र उर्ारणे प्रस्ताववत आहे. स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी प्रस्ताववत उपकें द्रात 
१३२/३३ के.व्ही. अनतररक्त ५० एम.व्ही.ए. रोहहि उर्ारण्याची मागणी केली असून महाववतरण 
कीं पनीकडून याबाबत प्रस्ताव प्राप्त झाल्हयानींतर प्रणाली अ्यासाद्वारे तपासून योग्य तो ननणाय 
घेण्यात येईल. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

औरांिाबाद जिल्ह ्यातील दगु् ध व् यवसाय वविास शाखेमध्ये िमाचारी  
भरती व पदोन्नती मध्ये िालेल्हया िैरव्यवहाराबाबत 

  

(३८)  ४९०८० (२०-०४-२०१६).   श्री.अतलु साव े(औरांिाबाद पूवा) :   सन्माननीय दगु् धवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) औरींगाबाद जिल्ह ्यातील दगु् ध व् यवसाय ववकास शाखमेध्ये कमाचारी र्रती व पदोन्नती 
मध्ये झालेल्हया गैरव्यवहार व घो्ाळ्याप्रकरणी सुरु असलेली चौकशी पुणा झाली आहे काय, 
(२) असल्हयास, चौकशीतील ननषकर्ाानुसान चौकशीत दोर्ी असलेल्हया क्रकती अगधकाऱ्याींना 
ननलींबन करण्यात आले आहे वा त्याींच्यावरील कारवाईची सद्य:जस्थती काय आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खर्डसे (०६-०५-२०१६) :(१) नाही. 
(२) प्रस्तुत प्रकरणी करण्यात आलेल्हया प्राथभमक चौकशीत तथयाींश हदसून आला आहे. 
त्याअनुर्ींगान ेवगा-१ व वगा-२ च्या ६ अगधकाऱ्याींना शासन स्तरावरुन ननलींबीत करण्यात आले 
आहे. तसेच त्याींच्याववरुध्द ववर्ागीय चौकशीची कायावाही सरुु करण्यात आली आहे. 
सींबींगधताींवर दोर्ारोप बिावण्यात आले असून पुढील कायावाही सुरु आहे. 
(३) ववलींब झालेला नाही. 

___________ 
  

चांद्रपूर जिल्ह्यातील घोर्डािरी, लभानसराांर्डी व अमलनाला िलाशयातील मासेमारीचे िां त्राट 
सहिारी सांथथ ेजविी खाििी व्यजक्तला देण्यात आल्हयाबाबत 

  

(३९)  ४९१५३ (२०-०४-२०१६).   श्री.बांटी भाांिडर्डया (धचमूर) :   सन्माननीय मत्थय व् यवसाय 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रपूर जिल्ह्यातील घोडाझरी, लर्ानसराींडी व अमलनाला िलाशयातील मासमेारीच ेकिा् 
सहकारी सींस्थ ेजविी खािगी व्यजक्तला देण्यात आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, खािगी कीं िा्दाराला कीं िा् देण्यात आल्हयान े छो्या मत्स्य सहकारी 
सींस्थेद्वारे रोिगार भमळववणाऱ्या शकेडो सर्ासदाींवर बेरोिगारीची पाळी आलेली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, छो्या िलाशयाींवरील मत्स्य व्यवसाय पून्हा सहकारी सींस्थमेाफा त करण्यात 
येणार आहे काय, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खर्डसे (२५-०५-२०१६) :(१) होय, हे अींशत: खरे आहे. घोडाझरी व अमलनाला 
िलाशयाचा तलाव ठेका खािगी सींस्थेला व लर्ानसराड तलावाचा ठेका चींदई प्रकल्हपग्रस्त 
मत्स्यव्यवसाय सहकारी सींस्था मयााहदत, ननमठेला, ता.वरोरा, जि.चींद्रपुर या सींस्थलेा देण्यात 
आलेला  आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) सदर िलाशय, खािगी मासेमाराींना ठेक्याने हदला असला तरी पररसरातील 
मासेमारी सींस्थाींच्या सर्ासदाींना मासेमारी करुन देणे खािगी ठेकेदारास बींधनकारक आहे. 
सबब  छोट्या िलाशयावरील मत्स्यव्यवसाय पुन्हा  सहकारी सींस्थेमाफा त करण्यात येण्याचा 
प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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आांतरराष्ट्रीय घर्डामोर्डीांमुळे दधुाच्या किां मती िोसळल्हया असल्हयाने  
त्याचा फटिा शेतिऱ्याांना बसल्हयाबाबत 

  

(४०)  ४९४२९ (२०-०४-२०१६).   श्री.पथृ् वीराि चव्हाण (िरार्ड दक्षिण) :   सन्माननीय 
दगु् धवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आींतरराषरीय घडामोडीींमुळे दधुाच्या क्रकीं मती कोसळल्हया असल्हयान े त्याचा फ्का 
शेतकऱ्याींना बसत असल्हयाच ेमाहे िानेवारी २०१६ च्या सुमारास ननदशानास आले हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, दधुाच्या क्रकमती कोसळल्हयान े शेतकऱ्याींच्या पातळीवर घ् आल्हयामळेु दधु 
पावडर ननयाातीसाठी राज्य क्रकीं वा कें द्र सरकार अनुदान देण्याबाबत कोणती उपाय योिना 
करणार आहे, 
(३) तसेच दधु पॅकेजिींग सींदर्ाात असलेल्हया कायद्याची अींमलबिावणी प्रर्ावीपणे करण्यासाठी 
कोणती कायावाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खर्डसे (२३-०५-२०१६) :(१) आींतरराषरीय बािारात दधू र्ुक्ीचे दर मोठ्या 
प्रमाणात घसरल्हयामुळे खािगी व सहकार के्षिातील दधू खरेदीच्या क्रकीं मतीत घसरण झाली 
होती, ही बाब शासनाच्या ननदशानास आली होती, हे खरे आहे. 
(२) दधू र्ुक्ीच्या ननयाातीकरीता कें द्र शासनाकडून प्रोत्साहनपर देण्यात येणारे ५% अनुदान 
बींद करण्यात आले होत.े सदर अनुदान पनु:श्च सुरु करुन त े १०% करण्यात याव,े अशी 
ववनींती कें द्र शासनास हदनाींक ३/११/२०१४ व १/१२/२०१४ रोिीच्या पिान्वये राज्य शासनाकडून 
करण्यात आली आहे. याबाबत कें द्र शासनाचा ननणाय अद्यापी प्रलींत्रबत आहे. 
(३) व (४) दधुाकररता क्रकमान आधारर्ूत क्रकीं मत सद्य:जस्थतीत ननजश्चत नाही. सदर अगधकार 
िीवनावश्यक वस्तू अगधननयम १९५५ नुसार कें द्र शासनास आहेत. दधू उत्पादक शेतकऱ्याींच्या 
हहताकरीता दधुासाठी क्रकमान आधारर्ूत क्रकीं मत प्राप्त व्हावी या उद्देशाने राज्य शासनाने 
हद.१९/८/२०१५ रोिीच्या पिान्वये कें द्र शासनास प्रास्ताव पाठवून ववनींती केली आहे. 

___________ 
  

लातूर जिल्ह्यातील िाणवळ ता.चािूर भािात आढळणाऱ्या िि  
प्रशसद्ध पश्मी श्वानाची प्रिानत लोप पावत चालल्हयाबाबत 

  

(४१)  ४९५३५ (२०-०४-२०१६).   श्री.ववनायिराव िाधव-पाटील (अहमदपूर), श्री.ओमप्रिाश ऊफा  
बच्चू िरू्ड (अचलपूर) :  सन्माननीय पशसुांवधान मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लातूर जिल्ह्यातील िाणवळ ता.चाकूर  र्ागात आढळणाऱ्या िग प्रभसद्ध पश्मी श्वानाची 
प्रिानत  कमी होत चालली आहे, हे खरे आहे काय , 
(२) असल्हयास अमेररकेतील विेननया गोल्हड पेरी, कॅनडाच ेनील त्रिलोकेकर हे िानवळ येथील 
पश्मी श्वानावर अ्यास करीत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्हयास, िवळ येथील पश्मी कारवान श्वानाच्या सींशोधन, सींवधान करण्यासाठी शासनान े
कोणती योिना कायााजन्वत केली आहे काय, 
(४) असल्हयास या श्वानाच्या सींशोधन, सींवधाणासाठी उपाययोिना न करण्याच े कारण काय 
आहेत, 
(५)  नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खर्डस े(२५-०५-२०१६) :(१) पशुसींवधान ववर्ागामाफा त राज्यामध्ये दर ५ वर्ांनी 
पशुगणना केली  िाते. सन २०१२ मध्ये घेण्यात आलेल्हया १९ व्या पशुगणनेनुसार 
जिल्हहाननहाय व तालुकाननहाय र््क्या श्वानाींची गणना करण्यात येऊन त्याची आकडवेारी 
प्रभसध्द करण्यात आलेली आहे श्वानाींची िातननहाय गणना केली िात नसल्हयामळेु  याबाबत 
ननजश्चत साींगता येत नाही. 
(२), (३), (४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

वाशशम जिल्ह्यातील वाशशम ते मालेिाांव रथत्यावरील िोर्डिा येथील २२० िेव्ही  
उपिें द्राचे बाांधिाम दोन वषाापासून रखर्डले असल्हयाबाबत 

  

(४२)  ४९८६३ (२०-०४-२०१६).   श्री.अशमत िनि (ररसोर्ड) :   सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वाभशम जिल्ह्यातील वाभशम ते मालेगाींव रस्त्यावरील झोडगा येथील २२० केव्ही उपकें द्राच े
बाींधकाम दोन वर्ाापासनू रखडले असून कोट्यावधीच ेयींि धूळ खात पडून असल्हयामुळे ववद्युत 
पुरवठा योग्य दाबानुसार सुरळीत करण्यात अडचणी येत असल्हयाने नागररकाींना र्ारननयमनाचा 
सामना करावा लागत असल्हयाच ेमाहे िानेवारी, २०१६ दरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्हयास, येथील नागररकाींना वीिेच्या र्ारननयमा पासून मुक्त करण्यासाठी   सदर वीि 
उपकें द्राचे बाींधकाम त्वरीत करण्याबाबत शासनाने केणती कायावाही केली आहे वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२०-०५-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सदर उपकें द्र व वाहहन्याींची काम े आठ वेगवेगळ्या र्ागाींत ववर्ागण्यात आली असून 
उपकें द्राच्या तीन र्ागाींपकैी, एण्ड बे (End bay) व उवाररत स्थापत्य काम या र्ागाींचे कायादेश 
देण्यात आले आहेत. तसेच साहहत्य/उपकरण पुरवठा महापारेर्ण कीं पनी करणार आहे. तसेच 
सींलग्न वाहहनीचे काम चार र्ागात ववर्ागण्यात आले असनू, पहहल्हया दोन र्ागाींसाठी 
कायाादेश देण्यात आले आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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िृषी, पशुसांवधान, दगु्धव्यवसाय वविास व मत्थय व्यवसाय या ववभािाद्वारे  
राबववण्यात येणाऱ्या दधुाळ, सांिररत िायी, म्हशी वाटपाबाबत 

  

(४३)  ५०३९८ (२२-०४-२०१६).   श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.बबनराव शशांदे (माढा), 
श्री.जितेंद्र आव् हार्ड (मुांरा ा िळवा) :   सन्माननीय पशुसांवधान मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) कृर्ी, पशुसींवधान, दगु्धव्यवसाय ववकास व मत्स्य व्यवसाय या ववर्ागाद्वारे राबववण्यात 
येणाऱ्या दधुाळ, सींकररत गायी, म्हशी ग् वा्प या अनुदाननत योिनेतून ३० ऑक््ोबरच्या 
शासन ननणायानूसार सोलापुर जिल्ह्यासह पुणे, सातारा, साींगली कोल्हहापूर अहमदनगर हे जिल्हहे 
वगळण्यात आले असल्हयाचे माहे डडसेंबर, २०१५ रोिी व माहे फेब्रुवारी २०१६ रोिी वा 
त्यासुमारास ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदरची योिना सवासाधारण, अनुसूगचत िाती, िमाती याींच्यासाठी राबववण्याची 
शासनाने मींिूरी हदली असताना या योिनेतून वरील जिल्हहे वगळण्यात आल्हयाने या सींवगाातील 
नागररकाींची गैरसोय होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्हयास चौकशीच्या अनुर्ींगाने कोणती कायावाही करण्यात आली आहे वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खर्डसे (२५-०५-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे असून नाववण्यपूणा राज्यास्तरीय सवासाधारण अनुसूगचत िाती, िमाती योिनेंतगात 
“६/४/२ दधुाळ सींकरीत गाई/म्हशीींचे ग् वा्प करणे” ही योिना मा.मींिीमींडळान े घेतलेल्हया 
ननणायानुसार िे जिल्हहे दगु् धोत्पादनामध्ये स्वयींपुणा आहेत अशा पुणे, सातारा, साींगली, 
सोलापूर, कोल्हहापूर व अहमदनगर या जिल्ह्याींमध्ये राबववण्यात येत नाही. 
 (३), (४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

चाळीसिाव येथील महानांदाच्या दधू सांिलन िें द्रावर दधू उत्पादि शेतिऱ्याांची  
वपळवणूि िरुन सातत्यान ेभाव िमी देत असल्हयाबाबत 

  

(४४)  ५०५७० (२०-०४-२०१६).   श्री.उन्मशे पाटील (चाळीसिाव) :   सन्माननीय दगु् धवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चाळीसगाव येथील महानींदाच्या दधू सींकलन कें द्रावर दधू उत्पादक शेतकऱ्याींची वपळवणूक 
सुरु असून सातत्याने र्ाव कमी करुन दधुात पाण्यापेक्षा कमी र्ाव हदला िात असल्हयाचे दधू 
उत्पादक शेतकऱ्याींनी हदनाींक १ मे, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास दधू रस्त्यावर फेकून ननर्ेध 
केला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, दधू उत्पादक शेतकऱ्याींना दधुाचा र्ाव कमी देण्याच ेकारण काय आहे, 
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(३) असल्हयास, सदर दधु उत्पादक शतेकऱ्याींना रास्त र्ाव देण्याबाबत शासनान े कोणत्या 
उपाययोिना केल्हया आहेत वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खर्डस े (२४-०५-२०१६) :(१) महानींदने प्रयोगगक तत्वावर चाळीसगाव येथील 
स्वत:च्या सुरु केलेल्हया दधु सींकलन कें द्रावर हद. १ म,े २०१५ पासून दधू खरेदी दरात कपात 
केल्हयाच्या ननर्ेधाथा काही दधू उत्पादकाींनी दधू ओतून हदले होत,े हे खरे आहे. 
(२) महानींदाने हद. १.७.२०१४ पासनू चाळीसगाव येथ ेस्वत:च ेदधू सींकलन सुरु केले तेव्हापासून 
सदर कें द्रावर िास्तीत िास्त दधू पुरवठा व्हावा या उद्देशाने महानींदने इतर स्थाननक स्पधाक 
दराींच्या तुलनेत दधू उत्पादकाींना अगधकचा दधू खरेदी दर हदला. माि यामुळे महानींदच्या 
व्यवस्थापनावर मोठ्या प्रमाणात आगथाक ताण पडल्हयामळेु हद. १.५.२०१५ पासून महानींदने दधू 
खरेदी दरात कपात केली. 
(३) व (४) हदनाींक १.५.२०१५ पासून रु.२० प्र.भल. याप्रमाण ेदेण्यात येत असलेल्हया दधु खरेदी 
दरात महानींदन े हदनाींक २१.६.२०१५ पासनू दरवाढ केली असून चाळीसगाव दधू उत्पादक 
शेतकऱ्याींच्या दधू खरेदीकरीता मूळ खरेदी दर रु.२०+ सींस्था कभमशन रु.१ + अींतगात 
वाहतूक ०.९० पैसे प्रनत भल्र (३.५ / ८.५ गुणप्रतीच्या दधुाकररता) याप्रमाणे रु.२१.९० प्रनत 
देण्यात आलेला आहे. 

___________ 
  

राज्यातील सहिारी दधू सांघाच ेसभािहृ असलेल्हयाांनी सन २०११ त े२०१५ या ५ वषाात  
महानांदा र्डअेरीिर्ड े२२०० टँिर पाठववलेल्हया भेसळयुक्त दधुाबाबत 

  

(४५)  ५०५९१ (२०-०४-२०१६).   श्री.अिय चौधरी (शशवर्डी), र्डॉ.बालािी किणीिर (अांबरनाथ), 
श्री.छिन भिुबळ (येवला) :   सन्माननीय दगु् धवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) राज्यातील सहकारी दधू सींघाचे सर्ागहृ असलेल्हयाींनी सन २०११ ते २०१५ या ५ वर्ाात 
महानींदा डअेरीकड े२२०० ्ँकर पाठववलेले दधू र्सेळयुक्त व हलक्याप्रतीच ेअसल्हयान ेमहानींदा 
डअेरीने घेण्यास नकार हदला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर र्ेसळयुक्त आणण हलक्याप्रतीच ेदधू महानींदा डअेरी व्यवस्थापनान ेनष् 
केले आहे काय, 
(३) असल्हयास, सदरचे दधू मुींबई शहरातील दधू डअेरीतनू वविी होऊ नये यासाठी बींदी 
घालण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्हयास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(५) असल्हयास चौकशीच्या अनुर्ींगाने र्सेळयुक्त दधु पाठववण्याऱ्याींनवर कोणती कारवाई केली 
आहे वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथराव खर्डस े (२५-०५-२०१६) :(१) महानींद डअेरीतफे सन २०११ त े २०१५ या 
कालावधीत एकूण २१९४ ्ँकर (दगु्धवाहहन्या) कमी गुणप्रत, वास, चव, िास्तीची आम्लता इ. 
ननकर्ात बसत नसल्हयामुळे महानींदकडून नाकारण्यात आलेल्हया आहेत, हे खरे आहे. 
(२), (३), (४) व (५) नाकारण्यात आलेले दधु हे र्सेळयुक्त नसून हलक्याप्रतीचे असल्हयाने 
सदर दधू महानींदकडून सींघास परत पाठववण्यात आले. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मराठवाड्यात शेतिऱ् याांना शेती िोर्ड व्यवसाय म्हणून सौर उिाा प्रिल्हपािररता  
मािणी आल्हयास तत्िाळ मांिुरी व अनुदान देण्याबाबत 

  

(४६)  ५१८१२ (२०-०४-२०१६).   श्री.त्र्यांबिराव शभसे (लातूर ग्रामीण) :   सन्माननीय उिाा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मराठवाडयात शेतकऱ् याींना शतेी िोड व्यवसाय म्हणून सौर उिाा प्रकल्हपाकररता मागणी 
आल्हयास तत्काळ मींिुरी व अनदुान  देऊन त्याींची वीि खरेदी करू अशी घोर्णा मा. उिाा 
मींिी याींनी  केली आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या प्रकरणी घोर्णा करुनही  या प्रकल्हपास मींिुरी व प्रकल्हपाच्या अनुदानाची 
माहहती शेतकऱ्याना लातूर जिल्ह्यातील तालकुा ते जिल्हहा स्तरावर भमळत नसल्हयाच ेमाहे 
फेब्रुवारी, २०१६ रोिी वा त्या सुमारास ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय. 
(३) असल्हयास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 

(४) असल्हयास, चौकशीच्या अनुर्ींगाने  सदर प्रकल्हप सुरु करण्याबाबत व शेतकऱ्याींना 
मागादशान, प्रभशक्षण, किा उपलब्ध करून देण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली आहे वा 
करण्यात येत आहे. 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची सवासाधारण कारणे कोणती ?  
 
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१६-०५-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२) ते (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
राज्य शासनाच्या ननणायान्वये १०० हेक्टरपयतंचे सवा तलाव ग्रामपांचायतला देण्याबाबत ननणाय 

िाल्हयामुळे मजच्छमाराांच्या हिारो सहिारी सांथथा बांद पर्डणार असल्हयाबाबत 
  

(४७)  ५२६६६ (२०-०४-२०१६).   श्री.ियदत्त िीरसािर (बीर्ड) :   सन्माननीय मत्थय 
व् यवसाय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील १०० हेक््र िलके्षि असलेले पाझर तलाव ग्रामपींचायतीकड े हस्ताींतरीत 
करण्याच्या शासनाच्या ननणायामुळे राज्यातील हिारो मच्छीमार सींस्था बींद होणार असल्हयान े
मजच्छमारानवर बेरोिगारीचे सींक् येणार आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, राज्यात ३५ जिल्हहा मत्स्य व्यवसाय सींघ असून सुमारे ३६०० मत्स्य व्यवसाय 
सहकारी सींस्था आहेत त्याींची सर्ासद सींख्या ही साडतेीन लाखाच्या िवळपास असून या 
माध्यमातून िवळपास ५० लाख युवक मजच्छमाराींना रोिगार भमळतो हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास या ननणायामुळे राज्यातील शेतकऱ्याप्रमाणे मत्स्य व्यवसानयकाींवर आत्महत्या 
करण्याची वेळ येवू नये यासाठी शासनान ेकोणती कायावाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खर्डसे (०३-०५-२०१६) :(१) नाही, हे खरे नाही. 
(२) होय, हे अींशत: खरे आहे. 
राज्यात सद्य:जस्थतीत सुमारे २९३१ प्राथभमक मत्स्यव्यवसाय सहकारी सींस्था असून ३४ 
जिल्हहा सींघ, २ ववर्ागीय सींघ व १ भशखर सींघ पींिीकृत आहेत. र्ूिल के्षिामधील प्राथभमक 
मजच्छमार सहकारी सींस्थाींची सर्ासद सींख्या १,६४,९८४ इतकी आहे. 
(३) कें द्र शासनाच्या पेसा कायद्यातील तरतुदीनसुार ग्राम पींचायती आगथाक ष्षट्या व 
व्यवहारीक ष्ष्या सक्षम व स्वयींपूणा होण्यासाठी तसेच लघ ु िलशयाींच्या बाबतीत ननमााण 
झालेल्हया महसलूाचा ववननयोग सींबींगधत पींचायत के्षिाच्या ववकासासाठी होण्याच्या ष्ष्ीन े
महाराषराच्या मासेमारीबाबत अगधननयम १९६० मध्ये सुधारणा करण्यात आलेली आहे. तसेच 
राज्यातील ज्या तलावाींच े मासमेारी हक्क ववर्ागाींकड े हस्ताींतरीत झाले आहे अशा तलावाींचे 
मासेमारी ठेके हदनाींक २६/६/२०१४ नुसार ववहहत केलेल्हया सुधारीत तलाव ठेका धोरणानुसार 
हदले िातात. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

दषु्ट् िाळग्रथ त मराठवार्डा व ववदभाातील शेतिऱ्याांना शेतीसाठी मांिूर िरण्यात आलेल्हया 
सौर उिाा पांप वाटपाबाबत मराठवाड्यावर अन् याय िाल्हयाबाबत 

  

(४८)  ५२७०८ (२१-०४-२०१६).   श्री.ियदत्त िीरसािर (बीर्ड) :   सन्माननीय ऊिाा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दषु काळग्रस् त मराठवाडा व ववदर्ाातील शेतकऱ्याींना कें द्र शासन व राज्य शासनामाफा त १० 
हिार सौर ऊिाा पींप मींिूर करण्यात आलेले आहेत त्यापैकी महराठवडयातील िालना 
जिल्ह्याला केवळ १९९ पींप देण्यात आलेले आहेत उवाररत पींप ववदर्ााला देण्यात आलेले आहेत, 
हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, या ननणायामळेु दषुकाळग्रस्त मराठवाडयातील बीड, परर्णी, उस्मानाबाद, 
लातूर, नाींदेड, हहींगोली औरींगाबाद या जिल्ह्यातील शेतकऱ्याींवर अन्याय झाला आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(३) असल्हयास, मराठवाडयातील शतेकऱ्याींना सौरपींपाच ेसमान वा्प होण्यासाठी शासन कोणती 
कायावाही करणार आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१८-०५-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे. राज्यात अ्ल सौर कृर्ी पींप 
योिना राबववण्यात येत असून त्या अींतगात १०,००० सौर कृर्ी पींप आस्थावपत करण्याचा 
पथदशी प्रकल्हप राबववण्यात येत आहे याअींतगात ववदर्ाातील ६ आत्महत्याग्रस्त जिल्हहे तसेच 
राज्यातील इतकर एकूण १५ जिल्ह्याींपैकी मराठवाडयातील, िालना, बीड व उस्मानाबाद 
जिल्ह्याींत अनिुमे १९०, २०० व १९० एवढे सौरकृर्ी पींप देण्यात येणार आहेत. 
(२) हे खरे नाही. सौर कृर्ीपींप योिनेअींतगात सध्या पथदशी प्रकल्हप म्हणून १०, ००० सौर 
कृर्ी पींप बसववले िात आहेत व त्यामध्ये बीड आणण उस्मानाबाद या जिल्ह्याींचाही समावेश 
आहे. हा पथदशी प्रकल्हप यशस्वी झाल्हयानींतर महाराषरात एकूण ५ लाख सौर कृर्ी पींप 
बसववणेचे प्रयोिन आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

चांद्रपूर महाऔजष्ट्णि ववद्युत िें द्रातील हाताळणी ववभािातील िोळसा वाहून 
 नेणाऱ्या १०३ क्रमाांिाच्या िन्व्हेअर बेल्हटला आि लािल्हयाबाबत 

  

(४९)  ५२७५० (२४-०४-२०१६).   श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बािलाण), श्री.जितेंद्र आव् हार्ड (मुांरा ा 
िळवा) :   सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रपूर महाऔजषणक ववद्युत कें द्रातील हाताळणी ववर्ागातील कोळसा वाहून नेणाऱ्या १०३ 
िमाींकाच्या कन्व्हेअर बेल्ह्ला हदनाींक ५ फेब्रुवारी, २०१६ रोिी आग लागल्हयान े वीि कें द्राचे 
मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, ही आग कशामुळे लागली आहे व या आगीत क्रकती नुकसान झाले आहे, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्हयास, चौकशीत काय आढळून आले व त्याअनुर्ींगान े कोणती कायावाही करण्यात 
आली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२७-०५-२०१६) :(१) अींशत: खरे आहे. 
      सदर आगीमध्ये कन्व्हेअर बेल्ह् ि. १०३  अ व ब चे ३०० मी्र लाींबीचे पटे्ट िळाले 
असून २४ मी्र लाींबीचे कन्व्हेअर गॅन्री स्रक्चर काही प्रमाणात वाकले आहेत. 
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(२) बेल्ह् ि. १०३ ब हा ड्राडाव्ह पुलीवर जस्लप झल्हयामळेु, ड्राईव्ह पुलीची रबर लॅगीग व 
कन्व्हेअर बेल्ह् मध्ये घर्ाण होवून आग लागली असल्हयाच े आढळून आले. या आगीमध्ये 
अींदाि रु. २५ लाखाच ेनुकसान झाले आहे. 
(३) व (४) कन्वहेअर बेल्ह् ि. १०३ ब हा ड्राईव्ह पलुीवर जस्लप झाल्हयामळेु ड्राईव्ह पुलीची 
रबर लॅगीग व कन्व्हेअर बेल्ह्मध्ये घर्ाण झाल्हयाने आग लागली असनू आग लागू नये 
यासाठी खालीलप्रमाणे उपाययोिना करण्यात आल्हया. 
     अ) कन्व्हेअर बेल्ह्वर काम करणाऱ्या सवा कामगाराींना अजग्नशमन सींबींगधचे प्रात्यक्षक्षक 
तसेच अजग्नशमन सींबींधी करावयाच्या कायावाहीचे व उपाययोिनाच ेप्रभशक्षण देण्यात आले. 
     ब) प्रत्येक महहन्यामध्ये एकदा स्वींयचलीत हॉयड्रन्् भसस््ीमची चाचणी घेण्यात येऊन 
त्या भसस््ीमची सतत उपलब्धता करण्यात येईल. 
     क) महहन्यातनू एकदा प्रशेराईि पाण्याद्वारे कोळसा वाहून नणेाऱ्या पट्टय्ाींचे डके प्ले् व 
पट्टय्ाींच्या खालच्या बािूवर साचलेली कोल डस्् साफ करण्यात येईल तसेच ्नेलमध्ये 
असणाऱ्या बेल्ह्चे पाण्याद्वारे साफसफाईवर ववशेर् र्र देण्यात येईल. 
     ड) फायर अलामा व फायर डड्ेक्शन भसस््म बसववण्या सींबींगधचे प्रस्ताव माींडण्यात 
येतील. 
     इ) प्रत्येक पट्टय्ावर  स्वींयचलीत हॉयड्रन्् भसस््म बसववण्यात येईल. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

ववांर्ड वल्हर्डा इांडर्डया या िां पनीने वीि ननशमातीसाठी मािील चार वषाापासून  
शेति-याांच्या िशमनी ताब्यात घेतल्हया बाबत 

  

(५०)  ५२८४३ (२१-०४-२०१६).   श्री.राहुल मोटे (पराांर्डा), श्री.राणािििीतशसांह पाटील 
(उथमानाबाद) :   सन्माननीय उिाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) उस्मानाबाद जिल्ह्यातील र्मू व वाशी तालुक्यामध्ये ववींड वल्हडा इींडडया या कीं पनीन ेवीि 
ननभमातीसाठी मागील चार वर्ाापासून शतेक-याींच्या िभमनी ताब्यात घेतलेल्हया आहेत, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्हयास, अद्यापपयतं तथे े एकही मेगावॉ् वीि ननभमाती झालेली नाही व र्ववषयात 
वीि ननभमाती होण्याची शक्यताही हदसत नाही. हे खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास सदरील शेतक-याींच्या शेत िभमनी परत करण्यासींदर्ाात शासनान े कोणती 
कायावाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१६-०५-२०१६) :(१) ते (४) पवन उिाा प्रकल्हपासाठी लागणाऱ्या िभमनी 
्या ववकासक/प्रकल्हपधारक याींच्यामाफा त परस्पर शेतकऱ्याींकडून घेतल्हया िातात. 
     मे. ववींड वल्हडा इींडडया या कीं पनीने उस्मानाबाद जिल्ह्यातील र्ूम व वाशी तालुक्यातील 
गावामधील िभमनी चाल ूबािारर्ाव व रेडी रेकनर दराप्रमाण ेशेतकऱ्याींनी मान्य केलेल्हया दरात 
ववकत घेतल्हया आहेत. 
     मे. ववींड वल्हडा इींडडया या कीं पनीकडून उस्मानाबाद जिल्ह्यातील र्ूम व वाशी 
तालुक्यामध्ये पवनऊिाा प्रकल्हप नोंदणीसाठीचा प्रस्ताव महाऊिाा, पुणे याींना प्राप्त झालेला 
नाही. 

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

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 
शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 


