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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

सोमिार, हदनाांि ११ एवप्रल, २०१६ / चैत्र २२, १९३८ ( शिे ) 
  

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

 

 याांचे प्रभारी विभाग 

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

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

प्रश्नाांची एिूि सांखया - २६ 
------------------------------------- 

 

िृषी सेिा िें द्रासाठी िृषी पदिीची र्ाचि अट रद्द िरण्याबाबत 

(१) *  १४८९४   श्री.सततश चव्हाि, श्री.अमरससांह पांडित, श्री.धनांर्य मुांि,े 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाविी :   सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यात रासायननक खते, बी-बबयाणे व कक्कनाशके इ. ववक्री करणाऱयाींची 
१३५००० परवाने धारक दकुाने आहेत, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर कृषी दकुानावर २० लाख लोकाींचे कु्ुींब अवलींबनू आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कृषी आयुक्तालय, पुणे याींच्या ददनाींक ८ डिसेंबर, २०१५ रोजीच्या 
पत्रानुसार कृषी दकुानदाराींनी कृषी ववषयक शैक्षणणक अहहता धारण केल्याशशवाय 
परवान्याचे नतुनीकरण करु नये असा आदेश काढल्याने परवानाधारकाींपढेु 
अिचणी ननमाहण झाल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 



2 

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीनुसार 
सदर आदेश शशथील करण्याबाबत शासनाने कोणती कायहवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.एिनाथराि खिसे : (१) राज्यात रासायननक खते, बी-बबयाणे व कक्कनाशके 
इत्यादी ववक्री करण्यासाठी फेब्रवुारी, २०१६ अखेर १,२९,०१९ इतके परवाने धारक 
आहेत. 
(२) कृवष ननववषठा ववक्री दकुानाींवर काही लाख लोकाींचा उदरननवाहह अवलींबनू 
आहे, हे खरे आहे, 
(३) कें द्र शासनाने कक्कनाशके सींदर्ाहतील उत्पादन, ववक्री, साठवणकु व 
ववतरणासींदर्ाहतील परवान्याींकरीता सुधारीत शैक्षणणक अहहता ववदहत केलेली आहे. 
सदर अहहतेमुळे अिचणी ननमाहण झाल्याची परवाना धारकाींची ननवेदने प्राप्त 
झाली आहे. 
(४) सदरची बाब कें द्र शासनाच्या अखत्याररतील असल्याने राज्य शासनाने, 
अस्ततत्वात असलेल्या कक्कनाशके परवाना धारकाींसाठी सदरची अ् शशथथल 
करण्याची ववनींती कें द्र शासनाला केलेली आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

गुर्रातमधील अमूल ि अन्य दधू सांघाना महाराष्ट्रामध्ये  
दधू खरेदीची परिानगी देण्याबाबत 

(२) *  १५९६५   श्री.रामराि िििुते, श्री.प्रिाश गर्सभये, श्रीमती विद्या 
चव्हाि, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरि पािसिर, श्री.खिार्ा बेग, श्री.नरेंद्र पाटील :   
सन्माननीय दगु् धवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) गुजरातमधील अमूल व अन्य दधू सींघाना महाराषरामध्ये दधू खरेदीची 
परवानगी देण्याचा ननणहय शासनाने घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गुजरातमधील अमूल व दधू सींघाींनी महाराषरात दधू खरेदी 
केल्यास महाराषरातील दधू सींघावर त्याचा ववपररत पररणाम होऊ नये म्हणनू 
शासनाने कोणती कायहवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.एिनाथराि खिसे : (१) मा.उच्च न्यायालयाने याथचका क्र.२०७२/२०१५ व 
२८०३/२०१५ या याथचकाींमध्ये गुजरातमधील अन्य दधू सींघाींना महाराषरात 
उत्पादीत होणाऱया अनतररक्त दधुाचा व अशा दधू उत्पादकाींचा ववचार करुन दधू 
सींकलन / व्यवसाय सुरु ठेवण्यास मुर्ा ददली असून सहकार कायदा कलम १५९ 
अन्वये सहकार आयुक्त व ननबींधक सहकारी सींतथा, महाराषर राज्य, पुणे याींना 
सींबींथधताींना ररतसर परवानगी देण्याबाबत आदेशशत केले होते. त्याप्रमाणे 
गुजरातमधील अजहदार १) गुजरात को.ऑप.शमल्क माकेद्ींग फेिरेशन,         
२) पींचमहल स्जल्हा सहकारी दधू उत्पादक सींघ, ३) सुरत स्जल्हा सहकारी दधू 
उत्पादक सींघ, ४) बलसाि स्जल्हा दधू सींघ, ५) कैरा स्जल्हा सहकारी दधू 
उत्पादक सींघ व ६) र्रुच स्जल्हा सहकारी दधू उत्पादक सींघ/सींतथाींना सहकार 
आयुक्त व ननबींधकाींनी दद.१.१.२०१६ रोजी शाखा उघिणेस परवानगी ददल्याचे 
आदेश ननगहशमत केले आहेत, हे खरे आहे. 
(२) गुजरातमधील अमूल व अन्य दधू सींघाींनी महाराषरातील दधू सींघ/सींतथाींचे 
दधू उत्पादक सर्ासदाींकिून दधू तवीकारणार नसल्याचे कबूल केले असल्याचे 
सहकार आयुक्त व ननबींधक याींच्या दद.१.१.२०१६ रोजीच्या आदेशात नमूद केले 
आहे. त्यामुळे महाराषरातील दधू सींघाींवर त्याचा ववपरीत पररणाम होणार नसून 
उल् महाराषरातील अनतररक्त दधू जे येथील सींघ/सींतथा खरेदी करीत नाहीत, 
त्याची ववक्री दधू उत्पादकाींना गुजरातमधील सींघ/सींतथाींना करता येणार आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

रत्नाधगरी जर्ल््यातील आांबा, िार्ू निुसानग्र्त  
शेतिऱयाांना नुिसान भरपाई देण्याबाबत 

(३) *  १४७३६   श्री.सांर्य दत्त, अॅि.राहुल नािेिर, श्री.हेमांत टिले, श्री.आनांद 
ठािूर, श्री.रामराि िििुते, श्री.खिार्ा बेग, श्री.प्रिाश गर्सभये, श्री.रार्ेंद्र र्ैन, 
श्री.सुतनल तटिरे, श्रीमती हु्नबानू खसलफे, िॉ.सुधीर ताांबे, श्री.अशोि उफव  भाई 
र्गताप :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १२६०२ ला हदनाांि १८ डिसेंबर, २०१५ रोर्ी 
हदलेल्या उत्तराच्या सांदभावत : सन्माननीय पनुिवसन ि मदत िायव मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) गुहागर (स्ज.रत्नाथगरी) तालुक्यातील कृषी ववर्ागाने केलेल्या आींबा, काज,ू 
नुकसान र्रपाईच्या चुकीच्या सवेक्षणाचा फ्का अनेक शेतकऱयाींना बसला असून 
या सवेक्षणात अनेक पात्र शेतकऱयाींना वगळण्यात आले असल्याचे माहे जानेवारी, 
२०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशहनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, गुहागर तालुक्यात शेतकऱयाींकि ेसवेक्षणाला न जाता कायाहलयात 
बसून चकुीचे सवे तयार करण्यात आले, तसेच दापोली (स्ज.रत्नाथगरी) 
तालुक्यातील सन २०१२-२०१३ मधील आींबा नुकसानीची रक्कम शेतकऱयाींना 
शमळाली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, रत्नाथगरी स्जल््यातील खारेपा्ण-निथगवे दरम्यान माळरानाला 
आग लागून सुमारे १० ककलोमी्र दरम्यान गोठ्यासह आींबा, काजू कलमे व 
अन्य वकृ्ष जळून खाक झाल्याची घ्ना ददनाींक १ जानेवारी, २०१६ रोजी वा 
त्यासुमारास घिली, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, शेतकऱयाींकि ेसवेक्षणाला न जाता कायाहलयात बसून चकुीचे सवे 
तयार करणाऱया कमहचाऱयाींवर कारवाई करण्याबाबत तसेच, नकुसानग्रतत 
शेतकऱयाींना नुकसान र्रपाई देण्याबाबत शासनाने कोणती कायहवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. एिनाथराि खिसे : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) शसींधदुगुह स्जल््यातील (रत्नाथगरी नव्हे) खारेपा्ण-नरवि ेयेथील माळरानाला 
आग लागून १७ शतेकऱयाींचे गोठ्यासह आींबा, काज ू कलमे व अन्य वकृ्षाींचे 
नुकसान झाले आहे. सदरची घ्ना नैसथगहक आपत्ती अींतगहत मोित नसल्याने 
शासनाच्या प्रचशलत ननयमानसुार मदत अनुजे्ञय नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
नगरपररषद मुल (जर्.चांद्रपूर) येथील हरिघाट पािी पुरिठा योर्नेला  

िेगळा एक्सपे्रस कफिर मांर्ूर िरण्याबाबत 
(४) *  १५२९२   श्रीमती शोभाताई फिििीस, श्री.समतेश भाांगडिया :   
सन्माननीय ऊर्ाव मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नगरपररषद मुल (स्ज.चींद्रपूर) येथील हरणघा् पाणी पुरवठा योजनेंतगहत 
पाणी पुरवठा करणाऱया पींप हाऊसला सावली या ग्रामीण क्षेत्रातील वीज पुरवठा 
असल्याने हरणघा् पाणी परुवठा योजनेची ववदयतु पुरवठा वारींवार खींिीत होत 
असल्याने शहराला पाणी पुरवठा योग्यररत्या होत नसल्यामुळे नागरीकाींना अपूरा 
वपण्याचा पाण्याचा पुरवठा होत आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, हरणघा् पाणी पुरवठा योजनेला वेगळा एक्सपे्रस कफिर मींजूर 
करण्याबाबत महाराषर जीवन प्राथधकरण, चींद्रपूर याींना नगरपररषदेकिून ददनाींक 
७ नोव्हेंबर, २०१४ रोजी अींदाजपत्रक सादर करण्यात आले, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर अींदाजपत्रकाला मींजूरी देण्यात आली आहे काय, उक्त 
प्रकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती कायहवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे नाही. 
     हरणघा् पाणी पुरवठा योजनेला ११ के.व्ही. गिीसुलाह कफिर दवारे ववदयतु 
पुरवठा केला जातो. मागील सहा मदहन्याींपासून या ११ के.व्ही. वादहनीवर 
साधारणत: सरासरी ५ वेळा आणण ७ तास प्रती मदहना ववदयुत पुरवठा खींिीत 
झाला आहे. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
     मुख्याथधकारी, नगर पररषद, मूल याींचे मागणीनुसार वेगळ्या हरणघा् 
पाणी पुरवठ्याकररता एक्सपे्रस कफिरसाठी महाराषर जीवन प्राथधकरण याींचे 
सींमतीपत्र दद. २६.०५.२०१५ ला महाववतरणच्या ववर्ागीय कायाहलयास प्राप्त झाले. 
(३) अींदाजपत्रक दद. ३०.०७.२०१५ अन्वये १.३% Dedicated Distribution 
Facility या योजनेअींतगहत मींजूर करण्यात आले असून सदर अींदाजपत्रकाची प्रत 
नगर पररषद, मूल याींना १.३% रक्कमेचा र्रणा करण्यासाठी पाठववण्यात 
आलेली आहे. अदयापपयतं त्याींनी सदर रक्कमेचा र्रणा केलेला नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
राष्ट्रीय/राज्य महामागव लगतचे मद्य विक्री परिाने रद्द िरण्याबाबत 

(५) *  १५०५२   श्री.अब्दलु्लाखान दरुाविी, श्री.धनांर्य मुांि,े श्री.सततश चव्हाि :   
सन्माननीय राज् य उत् पादन शुल् ि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राषरीय/राज्य महामागाहलगतचे मदय ववक्री परवाने रद्द करण्याबाबतची 
मागणी परर्णी येथील पत्रकाराींनी आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, मुींबई 
याींच्याकि ेसन २०१५-१६ मध्ये वा त्यादरम्यान लेखी ननवेदनाव्दारे केली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदरील मदय ववके्रत्याींना स्जल्हा दींिाथधकारी, परर्णी याींनी सन 
२०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान अनुज्ञप्ती परवाना रद्द करण्याबाबतच्या नो्ीसा 
जारी केल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ननयमर्ींग होत असताींनाही मदय परवाने रद्द न करता सबींथधत 
दोषीींना पाठीशी घालण्याची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी करुन मदय ववक्री परवाने रद्द करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायहवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.एिनाथराि खिसे : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) व (४) स्जल्हाथधकारी परर्णी याींना सन २०१५ मध्ये परर्णी शहरातील 
राषरीय महामागह क्र.२२२ येथील मदय ववक्रीच्या अनुज्ञप्त्या ह्ववण्याबाबत 
अनुज्ञप्ती धारकाींना कारणे दाखवा नो्ीस बजावण्यात आल्या आहेत. त्यावर 
काही खलुासे प्राप्त झाले आहेत. त्यानुसार आवश्यक ती पढुील कायहवाही 
करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यात विशेषत: यितमाळ जर्ल््यात दारुबांदी िरण्याबाबत 

(६) *  १५७८१   श्री.खिार्ा बेग, श्री.हेमांत टिले, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरि 
पािसिर, अॅि.राहुल नािेिर, श्री.आनांद ठािूर, श्री.शरद रिवपसे, श्री.अशोि उफव  
भाई र्गताप, श्री.सांर्य दत्त :   सन्माननीय राज् य उत् पादन शुल् ि मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) चींद्रपूर स्जल््यात ददनाींक ३१ माचह, २०१५ रोजीपासून सींपूणह दारूबींदी लागू 
करण्यात आल्यानींतर दारूववके्रत्याींनी या ननणहयाववरूध्द मा.उच्च न्यायालयात 
आव्हान ददले असता, शासनाने दारूबींदीचा ननणहय कायम केल्याचा ननकाल माहे 
जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ददल्यामुळे चींद्रपूर स्जल््यात सींपूणह 
दारूबींदी लागू आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, राज्यात सवहच स्जल््यात ववशेषत: यवतमाळ स्जल््यात सींपूणह 
दारुबींदी करावी अशी मागणी राज्यातील ववववध सामास्जक सींतथा व मदहला 
वगाहने आींदोलन करून केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, यवतमाळ स्जल््यात दारूबींदीसाठी आींदोलन सुरू असताींना 
स्जल््यात सन २०१५-२०१६ साठी शासनाने ५५ को्ी रूपयाचे उद्दीष् ठरववले 
आहे तसेच, यवतमाळ स्जल््यात ददनाींक ११ डिसेंबरला, २०१५ रोजी वा 
त्यासुमारास पहा्े ५ वाजेपयतं दारुववक्री करण्याची मुर्ा स्जल्हा प्रशासनाने ददली 
होती, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व तदनुसार दारूबींदीबाबत शासनाने कोणती कायहवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथराि खिसे : (१) व (२) होय. 
(३) शासनाने यवतमाळ स्जल््यासाठी ४५ को्ीींचे महसूलाचे सुधाररत उदद्दष् ददले 
आहे. नाताळ व नववषाहननशमत्त राज्यातील ववववध मदय अनुज्ञप्त्या बींद 
करावयाच्या वेळेत सू् देण्याबाबत शासन पत्र, ददनाींक १९.१२.२०१५ अन्वये 
ददलेल्या मान्यतेनसुार, यवतमाळ स्जल््यात ददनाींक ३१ डिसेंबर, २०१५ रोजी 
फक्त एक ददवसाकरीता पहा्े ५ वाजेपयतं मदय ववक्री करण्यास परवानगी 
देण्यात आली होती. 
(४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
किनिट ि धमावबाद (जर्.नाांदेि) तालुक्यातील एसटी  
महामांिळाच्या बस ्थानिाची झालेली दरुि्था 

(७) *  १५०५९   श्री.अमरनाथ रार्ूरिर :   सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) ककनव् व धमाहबाद (स्ज.नाींदेि) तालुक्यातील एस्ी महामींिळाच्या बस 
तथानकाची दरुवतथा झाल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशहनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, ककनव् बस आगारात ५० गािया उपलब्ध असून त्यापकैी १४ 
गािया लाींबपल्याच्या प्रवासासाठी तर ०८ बस गािया ्या चाींगल्या असून बाकी 
बस गाियाची र्ींगार अवतथा झाल्याने प्रवाशाींची गैरसोय होत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
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(३) असल्यास, ककनव् व धमाहबाद (स्ज.नाींदेि) तालुक्यातील एस्ी 
महामींिळाच्या बस तथानकात नागरी सुववधा, शौचालय आदद सुववधा उपलब्ध 
नसल्याने दगुधंी पसरली असून प्रवाशाींच्या सोईसाठी वपण्याचे पाणी व बस 
तथानकात रात्रीच्या वेळी लाई्ची सोय नसल्याने पींखेसुध्दा बींद आहेत. त्यामुळे 
मदहला व ववदयाथी प्रवाशाींचे मोठ्या प्रमाणात हाल होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले, तदनुसार शासनाने कोणती कायहवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. हदिािर रािते : (१) हे खरे नाही. 
(२) ककनव् आगारातफे ४४ ननयते चालववली जात असून त्याकरीता ककनव् 
आगारात ५० वाहने उपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहेत. आगारामाफह त लाींब 
पल्ल्याींची २२ ननयते चालववण्यात येत असून त्याकररता २३ वाहने उपलब्ध 
असून सदर वाहने ही ४ वषाहच्या आतील आहेत. 
(३) व (४) ककनव् व धमाबंाद येथे प्रवाशाींसाठी नागरी सुववधा उपलब्ध असून 
सदर बसतथानकात प्रसाधनगहृ, ववदयतु व वपण्याच्या पाण्याची व्यवतथा 
उपलब्ध आहेत. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
नासशि जर्ल््यातील पॉिरग्रीि िॉपोरेशन ऑफ इांडिया 

 िाहहनी पयावयी हठिािी उभारण्याबाबत 
(८) *  १६४६२   श्री.र्यिांतराि र्ाधि :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४८६८ ला 
हदनाांि ३१ माचव, २०१५ रोर्ी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभावत:    सन्माननीय ऊर्ाव 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नाशशक स्जल््यातनू जाणाऱया पॉवरग्रीि कॉपोरेशन ऑफ इींडियाच्या ४०० 
केव्हीच्या वादहनीमुळे बागायती वपकाींचे नुकसान होऊ नये यासाठी आवश्यक 
उपाययोजना केल्याची खात्री करून मगच वादहनी उर्ारणेस परवानगी देण्यात 
यावी, असे ननदेश ददनाींक २२ एवप्रल, २०१५ रोजी वा त्या सुमारास शासनाने 
स्जल्हा प्रशासनास ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, सदर वादहनीबाबत पयाहयी मागाहचा ववचार करण्यासाठी तथाननक 
लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक १५ ऑक््ोंबर, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास शासनाकि े
मागणी केलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 



9 

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व तदनुसार सदर वादहनीमुळे शेतकऱयाींचे नुकसान होऊ नये 
यासाठी शासनाने कोणती कायहवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१)  होय, हे खरे आहे. 
(२)  होय, हे खरे आहे. 
(३) पॉवरग्रीि कॉपोरेशन ऑफ इींडिया शल. या कीं पनी माफह त  सदर  पारेषण 
वादहनीचे काम इलेक्रीशस्ी कायदा, २००३ व ्ेशलग्राफ कायदा, 
१८८५ नुसार बाधीत शतेकऱयाींचे कमीत कमी नुकसान होईल अशा प्रकारे 
करण्यात येत आहे. या वादहनीचे ननफाि व ददिोंरी व्यनतररक्त उर्ारणीचे काम 
पूणह झाले असल्याने वादहनीचा मागह बदलणे आता शक्य नाही परींतु 
नुकसानग्रतत शेतकऱयाींना स्जल्हाथधकारी / तहशसलदार कायाहलयाकिून ननस्श्चत 
केलेल्या मूल्याींकनानुसार नुकसान र्रपाई देण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

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

असलबाग (जर्.रायगि) तालुक्यातील मजच्िमाराांसाठी  
याांत्रत्रिी बोटी बाांधण्याच्या प्र्तािाबाबत 

(९) *  १६५५४   श्री.र्यांत पाटील : सन्माननीय मत््य व् यिसाय मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) अशलबाग (स्ज.रायगि) तालुक्यातील ववववध मच्छीमार सहकारी सींतथाींच्या 
सर्ासदाींनी याींबत्रकी बो्ी बाींधण्याचे प्रतताव मागील २-३ वषाहपवूी मत्तय 
व्यवसाय ववर्ागाकि ेमान्यतेसाठी सादर करण्यात आले होते, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, मत्तय व्यवसाय ववर्ागाकिून माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा 
त्यादरम्यान मागणी केलेल्या प्रततावाींना मान्यता देण्यात आली नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, कें द्र व राज्य शासनाने याींबत्रकी बो्ी बाींधण्याच्या प्रततावाींना 
मान्यता देण्यात आली असून सदर प्रततावाींना अदयापही शासनाकिून बो्ी 
बाींधण्याचा प्रकल्प सर्ासदाींना हप्ते ववतरीत करण्यात आले नाहीत, हे ही खरे 
आहे काय, 
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(४) असल्यास, मच्छीमार सींतथाींच्या सर्ासदाींनी मागणी केलेल्या प्रकल्पास 
मान्यता देण्याबाबत तसेच, मींजूर सर्ासद प्रकल्पाींना आवश्यक तरतदू उपलब्ध 
करून याींबत्रकी बो्ी बाींधण्याच्या प्रकल्पासाठी आवश्यक ननधी उपलब्ध करून 
देण्याबाबत शासनाने कोणती कायहवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथराि खिसे : (१) होय. 
(२) व (३) अींशत: खरे आहे. 
(४) रायगि स्जल््याकरीता सन २०१३-१४ ते सन २०१५-१६ या वषाहत एकूण १६७ 
ग्ाींना रु.१९४२.८१ लाख इतका ननधी ववतरीत करण्यात आला आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
अमरािती प्रादेसशि पररिहन िायावलयाबाहेर अिैधररत्या 

 मोबाईल पीयूसी िें द्र सुरु असल्याबाबत 
(१०) *  १६७५३   श्री.माणििराि ठािरे, श्री.सांर्य दत्त :   सन्माननीय 
पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अमरावती प्रादेशशक पररवहन कायाहलयाबाहेर चार ते पाच मोबाईल पीयूसी 
कें द्राकिून नागररकाींची लु् केली जात असल्याचे माहे ऑगत्, २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशहनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अमरावती शहरात बऱयाच ददवसापासून अवैदयररत्या पीयुसी से्ं र 
सुरु असून त्याकि े पररवहन ववर्ागाच्या अथधकाऱयाींकिून जाणनू बजुनू दलुहक्ष 
केले जात असल्याने नागररकाींची आथथहक वपळवणकू होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व तदनुसार शासनाने कोणती कायहवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. हदिािर रािते : (१) नाही. 
(२) व (३) हे खरे नाही. 
     कायाहलयाबाहेर उरे् असलेल्या ववनोद व अस्श्वन मोबाईल पीयूसी से्ं र ची 
तपासणी केली असता तपासणी मध्ये सदर दोन्ही पीयूसी से्ं रना मान्यता असून 
याव्यनतररक्त कोणतेही अवधै मोबाईल पीयूसी से्ं र कायहरत असल्याचे आढळून 
आले नाही. 
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     तसेच प्रादेशशक कायाहलय, अमरावती याींना पीयूसी से्ं र ववरुद्ध कोणत्याही 
नागररकाींची आथथहक वपळवणकू होत असल्याची तक्रार प्राप्त झालेली नाही. 
     अमरावती स्जल््यात एकूण १५ वायू प्रदषुण ननयींत्रण तपासणी कें द्राला 
मान्यता देण्यात आलेली आहे. त्यापैकी २ मोबाईल पीयसूी से्ं र असून इतर १३ 
तथायी पीयूसी से्ं र आहे. सदर कें द्राच्या कामकाजाचा वेळोवेळी आढावा घेवनू 
ननयमानुसार सदर कें दे्र कायहरत असल्याची खातरजमा केली जाते. अशा 
तपासणीमध्ये र्ारत पीयूसी कें द्र, इववहन चौक याींचे कामकाजात अननयशमतता 
आढळल्यावरुन दद.२.२.२०१५ रोजी सदर कें द्राची मान्यता रद्द करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
राष्ट्रीय िृषी वििास योर्नेंतगवत बीि जर्ल््यातील दषु्ट्िाळग्र्त भागातील 

बहुिावषवि फळवपिे िाचविण्यासाठी तनधी उपलब्ध िरून देण्याबाबत 

(११) *  १७५४०   श्री.अमरससांह पांडित, श्री.सततश चव्हाि, श्री.धनांर्य मुांि े:   
सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सन २०१४-१५ करीता राषरीय कृषी ववकास योजनेंतगहत बीि स्जल््यासाठी 
१४४२ हेक््र क्षेत्रासाठी सुमारे रूपये २ को्ी लक्षाींक मींजूर असतानाही रूपये ३.९८ 
को्ीचा ननधी ववतरीत करण्यात आला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बीि स्जल््यातील दषुकाळी पररस्तथती लक्षात घेता बहुवावषहक 
फळवपके वाचववण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनाींतगहत अनेक लार्ार्थयानंा 
योजनेतनू आवश्यक ननधी शमळण्याकरीता लोकप्रनतननधी व शेतकऱयाींनी मागणी 
करूनही ननधी शमळाला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, दषुकाळग्रतत र्ागातील फळवपके वाचववण्यासाठी फळबागधारक 
शेतकऱयाींना आथथहक मदत करण्याबाबत शासनाने कोणती कायहवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) असल्यास, यासाठी सन २०१४-१५ पासून शासनाने बीि स्जल््यात ककती 
ननधी ववतरीत केला, 
(५) असल्यास, सींचालक फलोत्पादन आणण औषधी वनतपती मींिळ याींनी ददनाींक 
४ नोव्हेंबर, २०१५ च्या पत्रानुसार ननधी ववतरीत करण्यास असमथहता 
दशहववल्यानींतर उवहररत ननधी उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाने कोणती 
कायहवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.एिनाथराि खिसे : (१) हे खरे आहे. 
(२) होय, 
     मा.लोकप्रनतननधी याींनी स्जल्हाथधकारी बीि याींच्याकि े१७५७ लार्ार्थयांच्या, 
१२०९.७० हेक््र क्षेत्राकरीता रु. २४,०१,७८० एवढ्या अनुदानाची मागणी ददनाींक 
१९.०८.२०१५ च्या पत्रान्वये केलेली आहे. तथावप सन २०१४-१५ मधील राषरीय 
कृषी ववकास योजनेअींतगहत प्राप्त ननधीचे वा्प पूणह झाल्यामुळे अनतररक्त 
ननधीचे वा्प करता आलेले नाही. 
(३), (४) व (५) दषुकाळग्रतत र्ागातील फळबागा वाचववण्यासाठी राषरीय कृषी 
ववकास योजनेतून सन २०१४-१५ मध्ये सींपूणह राज्यासाठी रु. ५०.०० को्ीचे 
ववशेष पॅकेज मींजूर करण्यात आले होते. यातनू बीि स्जल््यासाठी रु. ३९८.७६ 
लाख अनदुान वा्प करण्यात आले आहे. 
    सन २०१५-१६ करीता दषुकाळग्रतत र्ागातील फळबागा वाचववण्यासाठी 
कें द्र:राज्य दहतसा ५०:५० प्रमाणे एकूण ११६.७६ को्ी रकमेचा प्रतताव कें द्र 
शासनास सादर करण्यात आला आहे. त्यामध्ये बीि स्जल््यासाठी ८३७५ हेक््र 
करीता रु. ५०३.०० लाख रकमेचा प्रतताव समाववष् आहे. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
परळी-िैर्नाथ (जर्.बीि) तालुक्यातील महावितरिच्या उपिायविारी  

असभयांता िायावलयात गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

(१२) *  १७५६०   श्री.धनांर्य मुांि,े श्री.अमरससांह पांडित, श्री.सततश चव्हाि :   
सन्माननीय ऊर्ाव मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) परळी-वैजनाथ (स्ज.बीि) तालुक्यातील महाववतरणच्या उपकायहकारी अशर्यींता 
या कायाहलयाींतगहत ग्राहकाींकिून वीज देयकाची रक्कम घेऊन ती महाववतरण 
कायाहलयाकि ेजमा न करता गैरव्यवहार केल्याचे माहे फेब्रवुारी, २०१५ मध्ये वा 
त्या सुमारास ननदशहनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी मुख्य कायाहलयाच्यावतीने 
एका सशमतीची ननयुक्ती करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर सशमतीच्या चौकशीनुसार दोषीींवर कारवाई करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायहवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये सदरची बाब ननदशहनास 
आली आहे. 
(२) महाववतरण कीं पनीच्या लातूर पररमींिळततरावर चौकशी सशमतीची ननयुक्ती 
करण्यात आली आहे. 
(३) महाववतरण कीं पनीने सींबींथधत दोषी कमहचाऱयाींना ननलींबबत केले आहे तसेच 
त्याींच्याववरुध्द पोलीस त्ेशनमध्ये गुन्हा दाखल केला आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
नागपूर जर्ल््यातील जर्ल्हा पररषद प्राथसमि  
शाळाांचा विद्यतु पुरिठा खांडित िेल्याबाबत 

(१३) *  १८३०३   श्री.प्रिाश गर्सभये : सन्माननीय ऊर्ाव मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर स्जल््यातील ३४१ स्जल्हा पररषद शाळाींचे ववदयतु देयक थककत 
रादहल्याने वीज पुरवठा माहे डिसेंबर, २०१५ पासून खींडित करण्यात आला आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तदनुसार स्जल्हा पररषद शाळाींचा 
खींडित केलेला वीज पुरवठा सुरु करणेबाबत शासनाने कोणती कायहवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे अींशत: खरे आहे. नागपूर स्जल््यातील ३० 
स्जल्हा पररषद प्राथशमक शाळाींचा, ववदयतु देयके थकीत रादहल्यामुळे, वीज 
पुरवठा खींिीत केलेला आहे. 
(२) व (३) ववदयतु अथधननयम कायदा, २००३ च्या कलम ५६ (१) मधील 
तरतुदीींनुसार ज्या ग्राहकाींनी मुदतीत वीज देयके अदा केली नसतील त्याींना १५ 
ददवसात थकबाकी र्रण्याबाबतची रीतसर नो्ीस देण्यात येते. त्यानुसार 
महाववतरण कीं पनीकिून सदर शाळाींना नो्ीस पाठवनू पढुील कायहवाही करण्यात 
आली आहे. तसेच थकीत बबलाींची रक्कम अदा करण्याच्या सींदर्ाहत मुख्य 
कायहकारी अथधकारी, नागपूर याींना सूचना देण्यात आल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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लातूर जर्ल््यातील दषु्ट्िाळग्र्त भागािरीता उपलब्ध 
तनधीचे वितरि िरण्याबाबत 

 

(१४) *  १८३५६   श्री.सुभाष झाांबि, श्री.हररससांग राठोि :   सन्माननीय 
पुनिवसन ि मदत िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) लातूर स्जल््यात गेली तीन वषे सतत दषुकाळ पररस्तथती असल्याने 
शासनाकिून शमळणारी तू् पुींजी मदत, शेतक-याींचे बँकेत खाते नसणे, शेतकरी 
रोजगारासाठी बाहेरगावी असणे, मयत शतेकरी इत्यादी कारणाींमुळे         
रूपये ६ को्ीचे वा्प न झाल् याने ते शासनाला परत जाण्याची शर्ती ननमाहण 
झाल्याची बाब माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशहनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने शतेक-याींचे बकेँत खाते उघिण्यास मदत केली असली 
तर त्याींच्या लार् शतेकऱ याींना शमळणे शक्य होते तथावप शासनाने त्याकि ेदलुहक्ष 
केले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानुसार शेतकऱयाींचे पैसे परत 
जाऊ नये म्हणनू शासनाने कोणती कायहवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथराि खिसे : (१) व (२) लातूर स्जल््यासाठी खरीप हींगाम २०१४ 
गतवषाहतील दषुकाळामुळे बाथधत झालेल्या शेतकऱयाींना अथहसहाय्य देणेसाठी 
एकूण रुपये २१८.०० को्ी ननधी देण्यात आला होता. त्यापैकी रुपये २१३.०० 
को्ी ननधी शतेकऱयाींना वा्प करण्यात आलेला आहे. शशल्लक रादहलेल्या 
शेतकऱयाींकिून त्याींचे बँक खाते क्रमाींक घेऊन माहे माचह, २०१६ अखेरपयतं 
शेतकऱयाींचे नाींवे अनदुान जमा करण्याची कायहवाही सुरु आहे. 
(३), (४) व (५) प्रश् न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
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हिामानािर आधाररत फळवपिे विमा योर्नेच्या  
हप्तत्यात िेलेली िाढ िमी िरण्याबाबत 

(१५) *  १८६०६  िॉ.अपूिव हहरे : सन्माननीय फलोत् पादन मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१)    राज्यात, दषुकाळी पररस्तथती असताींना हवामानावर आधाररत फळवपके 
ववमा योजनेंतगहत आींबबया बहार सन २०१५-१६ कररता ददनाींक १९ ऑगत्, २०१५ 
रोजी उघिण्यात आलेल्या ननववदामध्ये र्ाग घेणाऱया कीं पन्याींशी काही फळवपके 
व काही स्जल््याींकररता मागील वषाहपेक्षा अथधक दर नमुद केल्याचे ननदशहनास 
आल्याच्या पाश्वहरु्मीवर ववमा कीं पन्याींशी ददनाींक ३१ ऑगत्, २०१५ रोजी व 
ददनाींक १२ ऑक््ोबर, २०१५ रोजी वा्ाघा्ी करण्यात आल्यात, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, अथधक दर असलेल्या कीं पन्याींशी वा्ाघा्ीअींती ककती दर/सवलत 
ननस्श्चत करण्यात आली आहे, त्याचे तवरुप काय आहे, 
(३) असल्यास, सवहच स्जल््यासाठी व सवह प्रकारच्या फळवपकाींसाठी समान 
फळवपके ववमा योजनेबाबत शासनाने कोणती कायहवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खिसे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) वारींवार वा्ाघा्ी करुनही ववमा कीं पन्याींनी दर कमी करण्याबाबत असमथहता 
दशहववल्यामुळे कें द्र शासनाचा अींथगकृत व्यवसाय असलेल्या र्ारतीय कृवष ववमा 
कीं पनीशी चचाह करुन कें द्र शासनाच्या मागहदशहक सूचनाींनुसार हवामानावर 
आधारीत फळ पीक ववमा योजनेतींगहत आींबबया बहार सन २०१५-१६ करीता 
पाऊस, तापमान, सापेक्ष आद्रहता, वेगाचे वारे या हवामान धोक्याींसाठी ककमान 
३.३० ्क्के ते कमाल २४ ्क्क्याींपयतं व गारपी् या हवामान धोक्यासाठी 
ककमान २२ ्क्के व कमाल ३६ ्क्केपयतं ववमा दर अथधसूथचत फळवपकाींकररता 
शासन ननणहय दद.३ डिसेंबर, २०१५ अन्वये ननस्श्चत करण्यात आले आहेत. 
(३) सन २०१६-१७ पासून कें द्र शासनाने घोवषत केलेल्या प्रधानमींत्री पीक ववमा 
योजनेच्या मागहदशहक सुचनाींनुसार सदर योजना राबववण्यात येणार आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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चांद्रपूर मार्री पररसरातील सशरना नदी, िोठा नाला, चालबिी नाला, पळसगाि 
ि िधाव नदीच्या पात्रातनू होिारे अिधै रेती उत्खनन रोखण्याबाबत 

(१६) *  १७७५५   श्रीमती शोभाताई फिििीस :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रपूर माजरी पररसरातील शशरना नदी, कोठा नाला, चालबिी नाला, 
पळसगाव व वधाह नदीच्या पात्रातनू अवैध रेती उत्खनन सुरु असल्याचे ददनाींक 
१३ जानेवारी, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास ननदशहनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नदीतील अवधै रेती उत्खननामुळे पाण्याची पातळी खोल जावनू 
पाणी ी्ंचाई ननमाहण होण्याची शक्यता असल्याने सींबींथधत अवैध रेती उत्खनन 
रोखण्याबाबत शासनाने कोणती कायहवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे कोणती आहेत ? 
 
श्री. एिनाथराि खिसे : (१) व (२) प्रश्नात उल्लेणखलेल्या र्ागात वाळूच्या अवैध 
उत्खनन/ वाहतकुीची काही प्रकरणे दृष्ोत्पतीस आली आहेत. तथावप, चींद्रपूर 
स्जल््यात गौण खननजाच्या अवैध उत्खनन व वाहतकूीस आळा घालण्यासाठी 
स्जल्हाततरावर, उपववर्ागततरावर व तालुकाततरावर दक्षता पथके गठीत 
करण्यात आली आहेत. तसेच पोलीस ववर्ागासही गौण खननजाच्या अवैध 
वाहतुकीवर ननयींत्रण ठेवण्यासाठी रात्रीच्या वेळी गतत घालण्याच्या सूचना ददल्या 
आहेत. सदर दक्षता पथकाींमाफह त केलेल्या कारवाईत चींद्रपूर स्जल््यातील शशरना 
नदी, कोंढा नाला, चालबिी नाला, पळसगाींव व वधाह नदीपात्रातून मागील २ 
मदहन्यात वाळूच्या अवधै उत्खनन/ वाहतुकीच्या ३७ प्रकरणाींत रुपये ३,४४,१००/- 
एवढी दींिाची रक्कम वसूल केली आहे. 
     नदीपात्रातील अवैध रेती उत्खननामुळे पाण्याची पातळी खोल जाऊन पाणी 
ी्ंचाई ननमाहण झाल्याववषयी तक्रार प्राप्त झाली नाही. 

(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
----------------- 

शेतीसाठी विना मीटर िीर् परुिठा होत असल्याबाबत 
(१७) *  १५०२८   श्री.अब्दलु्लाखान दरुाविी, श्री.धनांर्य मुांि,े श्री.सततश 
चव्हाि :   सन्माननीय ऊर्ाव मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) वीज ग्राहकास वीज परुवठा करतेवेळी वीज कायदा कलम ५५ (१) च्या 
ननयमाप्रमाणे कोणत्याही वीज ग्राहकास मी्र शशवाय वीज पुरवठा करू नये असे 
बींधनकारक असताींना शेतीसाठी ववना मी्र वीज पुरवठा देण्यात येत 
असल्याबाबतचा आक्षेप महाराषर राज्य ववदयुत ननयामक आयोग (एमईआरसी) 
याींनी ददला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, ववना मी्र वीज पुरवठा करण्यात आलेल्या वीज जोिण्याींना सहा 
मदहन्यात वीज मी्र बसवावेत असे आदेश ददल्यावरून राज्यातील शेती पींपाींना 
वीज मी्र बसववण्यात आले आहेत, हे खरे आहे काय, 

(३) असल्यास, एमईआरसीने ददलेल्या आदेशाचा र्ींग करणाऱया महाववतरण 
कीं पनीच्या अथधकाऱयाींववरूध्द शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे नाही. 
     महाराषर वीज ननयामक आयोगाने दद. २६.०६.२०१५ रोजी ददलेल्या 
आदेशान्वये राज्यातील महाववतरण कीं पनीच्या कायहक्षेत्रातील सवह ववना वीज 
मी्र असलेल्या वीज ग्राहकाींना माचह, २०१८ अखेरपयतं वीज मी्र 
बसववण्याबाबतचा कृती आराखिा तयार करण्याचा व वीज मी्र बसववण्याचे 
आदेश पाररत केले आहेत. त्यानुसार महाववतरण कीं पनीने मींिळननहाय सवह ववना 
वीज मी्र ग्राहकाींना मी्र बसववण्याबाबतचा आराखिा तयार केला असून     
रु. १०५२.९२ को्ी अींदास्जत खचाहची योजना दद. ०४.११.२०१५ रोजी आयोगास 
मींजुरीसाठी सादर केली आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
     महाराषर वीज ननयामक आयोगाच्या आदेशानुसार राज्यातील महाववतरण 
कीं पनीचे कायहक्षेत्रातील सवह ववना वीज मी्र असलेल्या वीज ग्राहकाींना माचह, 
२०१८ अखेरपयतं वीज मी्र बसववण्याबाबतचा कृती आराखिा तयार करण्याचे व 
वीज शम्र बसववण्याचे ननदेश देण्यात आले आहेत. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
पुसद (जर्.यितमाळ) तालुक्यातील शेतिऱयाांना भुईमुगाच्या  

त्रबयािाांच्या िेिळ ८५० बॅगा पुरविल्याबाबत 

(१८) *  १८९८६   श्री.खिार्ा बेग, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरि पािसिर :   
सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुसद (स्ज.यवतमाळ) तालुक्यातील रू्ईमुगाच्या ओलीताच्या जशमनीचे 
(शसींचन) क्षेत्रफळ ववचारात न घेता कृषी ववर्ागाच्या अथधकाऱयाींनी रु्ईमुगाच्या 
बबयाणाींच्या केवळ ८५० बॅगा शेतकऱयाींना पुरववल्याने मोठ्या प्रमाणात शेतकरी 
रु्ईमूग लागविीपासून वींथचत रादहले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, शसींचनाचे क्षते्रफळ व शेतकऱयाींची सींख्या ववचारात न घेता पुरेशा 
प्रमाणात रु्ईमुग बबयाण्याींची मागणी करुनही सदर बबयाणे उपलब्ध न करुन 
देणाऱया सवह सींबींथधत जबाबदार अथधकाऱयाींची शासनाने चौकशी करुन 
त्याींचेववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथराि खिसे : (१) हे खरे नाही. 
     कें द्र शासनाकिून देशात बबयाणे उत्पादनास प्रोत्साहन देण्यासाठी राषरीय 
ग्राम बबजोत्पादन ही योजना राबववण्यात येते. या योजनेत सन २०१५-१६ मध्ये 
महाराषर राज्य बबयाणे महामींिळास रु.४७५.७०६ लाख ननधी प्राप्त झाला. सदर 
योजना उपलब्ध ननधीच्या मयाहदेत राबववणे क्रमप्राप्त असल्याने पुसद 
तालुक्यातील अनुसूथचत जाती, जमाती प्रवगाहतील लार्ाथी शेतकऱयाींना रु्ईमुग 
बबयाण्याींच्या ८५० बॅगा अनदुाननत दराने ववतरीत करण्यात आलेल्या आहेत. 
(२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
बहुिावषवि फळवपिे ि बागायती वपिाांचे निुसान झालेल्या शेतिऱयाांना मदत 

समळण्यासाठी शासन तनिवयातील पांचनाम्याची अट सशधथल िरिेबाबत 

(१९) *  १६४६५   श्री.र्यिांतराि र्ाधि :   सन्माननीय पुनिवसन ि मदत िायव 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील सन २०१५–२०१६ च्या दषुकाळसदृश्य पररस्तथतीच्या अनषुींगाने 
ददनाींक ३१ डिसेंबर, २०१५ रोजी उपलब्ध करुन ददलेल्या ननधीच्या शासन 
ननणहयात पींचनाम्यासोबत शतेकऱयाींच्या शेतीमधील जी.पी.एस.दवारे वपकाींचे फो्ो 
माथगतल्यामुळे नकुसानग्रतत बागायती शेतकरी दषुकाळसदृश्य मदतीपासून वींथचत 
रादहले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ३३ ्क्याींपेक्षा अथधक बहुवावषहक फळवपके व बागायती वपकाींचे 
नुकसान झालेल्या शेतकऱयाींना ददनाींक ३१ डिसेंबर, २०१५ च्या शासन ननणहयातील 
मदत शमळण्यासाठी पींचनाम्याची अ् शशथथल करण्यासाठी शासनाने कोणती 
कायहवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची करणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथराि खिसे : (१) हे खरे नाही. 
(२) शासन ननणहय ददनाींक ३१.१२.२०१५ नुसार कापसा व्यनतररक्त अन्य कोरिवाहू 
वपक उत्पाददत केलेल्या व ३३ ्क्केपेक्षा जातत नुकसान झालेल्या खातेदाराींसाठी 
आहे. तसेच शासन ननणहयाच्या पररच्छेद ७ मध्ये बहुवावषहक व बागायती वपके 
याींचे ३३ ्क्क्यापेक्षा जातत नुकसान झाल्याची शहाननशा शेतीननहाय पींचनामे 
करुन करण्यात येईल. पींचनाम्यासोबत शतेकऱयाींच्या शतेीमधील त्याींच्या वपकाचे 
फो्ो असणे आवश्यक आहे. जेणेकरुन नुकसानीच्या दाव्याची ग्रा्यता पिताळता 
येईल. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
पेि (जर्.रायगि) तालुक्यातील अिधै िाळू उत्खनन रोखण्याबाबत 

(२०) *  १६५६८   श्री.र्यांत पाटील : सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पेण (स्ज.रायगि) तालुक्यातील अनेक नदयाींमध्ये वाळू माकफया नदी, खािी 
पात्रातील वाळूचे अनथधकृतपणे सक्शनपींपादवारे उत्खनन करत आहेत, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, रायगि स्जल््यात सातत्याने अवैध वाळू उत्खनन करीत 
असल्याचे ननदशहनास आले असतानाही शासन वाळू उत्खननासाठी जादहर शललाव 
पध्दतीचा अवलींब करणार आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व तदनुसार वाळू माकफयाींववरुध्द कारवाई करण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायहवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथराि खिसे : (१), (२) व (३) पेण तालुक्यातील नदीपात्रात/खािीपात्रात 
सक्शन पींपादवारे वाळूचे अवैध उत्खनन होत असल्याबाबत प्राप्त तक्रारीींच्या 
अनषुींगाने, दक्षता पथकामाफह त वेळोवेळी केलेल्या तपासणीत सक्शन पींपादवारे 
उत्खनन होत असल्याचे आढळून आलेले नाही. तथावप, तपासणीच्यावेळी आढळून 
आलेला ४७ ब्रास अनथधकृत रेतीसाठा जप्त करण्यात येऊन, त्याच्या शललावाची 
प्रकक्रया सुरु आहे. तसेच ४.५ ब्रास वाळूचा ववनापरवानगी साठा केल्याबाबत 
सींबींथधताींववरुध्द दींिात्मक कारवाई करुन, रुपये ६२,२९४/- इतका दींि वसूल 
करण्यात आला आहे. 
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      पेण तालुक्यात सन २०१५-२०१६ मध्ये २९ फेब्रवुारी, २०१६ पयतं अवैध 
उत्खनन व वाहतूकीच्या एकूण ६७ प्रकरणाींमध्ये रुपये २३,३७,६६३/- इतकी दींिाची 
रक्कम वसूल करण्यात आलेली आहे. 
     रायगि स्जल््यातील खािीपात्रातील नौकानयन मागह सुकर करण्यासाठी 
वाळू/रेती उत्खननासाठी केलेल्या पयाहवरण आघात मुल्याींकन अहवालास पयाहवरण 
ववर्ागाने तत्वत: मान्यता ददली आहे. महाराषर मेरी्ाईम बोिह याींच्याकिून वाळू 
ग् व वाळूसाठा याींची मादहती प्राप्त होताच सन २०१५-२०१६ या वषाहकरीता 
ड्रझेरदवारे वाळू उत्खननासाठी शललाव प्रकक्रयेची कायहवाही सुरु होईल. सन  
२०१५-२०१६ या वषाहकरीता हातपा्ी/िूबीदवारे वाळू उत्खननासाठी रायगि 
स्जल््यात २८ परवाने देण्यात आलेले आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
मुांबईतील दामू नगर झोपिपट्टीतील आपत्तीग्र्ताांना 

आधथवि मदत देण्याबाबत 
(२१) *  १६८९४   श्री.माणििराि ठािरे, श्री.सांर्य दत्त, श्री.अशोि उफव  भाई 
र्गताप, श्री.हररससांग राठोि, श्री.शरद रिवपसे :   सन्माननीय पनुिवसन ि मदत 
िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील दामू नगर झोपिपट्टीला ददनाींक ७ डिसेंबर, २०१५ रोजी वा 
त्यासुमारास हजारो झोपड्या नष् झाल्या होत्या या आपत्तीग्रतताींना 
मा.मुख्यमींत्री याींनी जाहीर केलेली २५ हजार रुपयाींची आथथहक मदत शमळाली 
नसल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशहनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून या आपत्तीग्रतताींना 
आथथहक मदत देण्याबाबत कोणती कायहवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथराि खिसे : (१) व (२) ददनाींक ७.१२.२०१५ रोजी दामूनगर-र्ीमनगर 
झोपिपट्टीस लागलेल्या आगीत सुमारे १२१९ झोपड्या जळाल्या असून यापकैी 
१२०६ कु्ुींबबयाींना प्रती कु्ुींब रु.२५,०००/- याप्रमाणे आथथहक मदत देण्यात आली 
आहे. उवहररत १३ कु्ुींबबयाींपकैी ०३ कु्ुींब जागेवर रहात नसल्याने, ०५ कु्ुींबबयाींचे 
दबुार पींचनामे झाल्याने व ०५ कु्ुींबाींचे अींशत: नकुसान झालेले असल्याने 
धनादेशाचे वा्प करण्यात आलेले नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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बीि जर्ल््यातील िीर् अपघातात मतृ्य ूपािलेल्याांच्या 
िारसाांना आधथवि मदत देण्याबाबत 

(२२) *  १७५६६   श्री.अमरससांह पांडित, श्री.सततश चव्हाि, श्री.धनांर्य मुांि े:   
सन्माननीय ऊर्ाव मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) महाववतरण मधील अथधकारी/कमहचारी याींच्या हलगजीपणामुळे मौजे 
गींिवेतती, चोरपूरी (ता.गेवराई, स्ज.बीि) येथील दहराबाई मासरोती शशींदे या 
मदहलेचा अपघाती मतृ्य ू झाल्याचे ववदयतु ननरीक्षकाींनी त्याींच्या चौकशी 
अहवालात ददनाींक २ फेब्रवुारी, २०१६ रोजी नमुद केले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बीि स्जल््यात मागील वषहर्रापासून ववदयतु अपघातात ककती 
मनुषयहानी झाली, अशा प्राणाींनतक अपघाताच्या ताींबत्रक चौकशीसाठी ववदयतु 
ननरीक्षकाींकिून होत असलेल्या ववलींबाबाबत महाववतरण सींबींथधताींववरुध्द कारवाई 
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायहवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले, 
(४) असल्यास, तदनुसार जबाबदार अथधकारी/कमहचारी याींच्याववरूध्द कारवाई 
करण्याबाबत तसेच, अपघातात मतृ्यूमुखी पिलेल्या मदहलेच्या वारसाींना मदत 
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायहवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे कोणती आहेत ? 
 
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) होय. 
(२) बीि स्जल््यात २०१५-१६ या वषाहत एवप्रल, २०१५ ते फेब्रवुारी, २०१६ पयतं 
एकूण २६ मानवी ववदयतु प्राणाींनतक अपघात झाले. ववदयतु ननरीक्षक, बीिमाफह त 
सवह ववदयतु अपघाताींची ताींबत्रक चौकशी वेळेवर करण्यात आली असून त्यास 
ववलींब झालेला नाही. त्याींच्याववरुध्द कायहवाही करण्याचा प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) सदर प्रकरणी ववदयतु ननरीक्षक, बीि याींनी चौकशी केली असून सदर 
अपघातातथळावरील ११ के.व्ही. कृषीपींप वादहनीचा आर फेज सींवाहक तु् ू न सदर 
११ के.व्ही. वादहनीच्या खालून ओलाींिून जात असलेल्या व अनथधकृतपणे 
वीजर्ारीत केलेल्या कृषीपींप लघदुाब वादहनीवर पिल्यामुळे ती ववदयतु र्ारीत 
होऊन त्याच्या सींपकाहत मतृक श्रीमती दहराबाई शशींदे आल्यामुळे त्याींना ववदयतु 
धक्का बसून प्राणाींनतक अपघात झाला. 
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(४) याप्रकरणी सखोल चौकशी करण्याच्या सुचना महाववतरण कीं पनीस देण्यात 
आल्या आहेत. सदर मयत व्यक्तीींच्या वारसाींना महाववतरण कीं पनीकिून तातिीने 
आथथहक मदत रु.२०.०००/- (वीस हजार) ददनाींक ११.६.२०१५ रोजी देण्यासाठी 
महाववतरणचे अथधकारी गेले असता वारसाींनी ती तवीकारली नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
हहांगोली जर्ल््यात िीर् पुरिठा सुरळीत िरण्याबाबत 

(२३) *  १८३६५   श्री.सुभाष झाांबि, श्री.हररससांग राठोि :   सन्माननीय ऊर्ाव 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) दहींगोली स्जल््यात रब्बी वपकाला पाणी देण्यासाठी शेतक-याींच्या कृषीपींपाला 
आवश्यक दाबाचा वीज पुरवठा होत नसल्याने कमी दाबाच्या वीज पुरवठ्यामुळे 
कृषीपींपासोबच रोदहत्र जळण्याचे प्रमाण वाढले असल्याचे माहे नोव्हेंबर, २०१५ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशहनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रोदहत्राची वाहतूक करण्यासाठी शेतक-याला खचह देण्याची मा.ऊजाह 
मींत्री याींनी घोषणा केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व तदनुसार यादठकाणी वीजपुरवठा सुरळीत करण्याबाबत तसेच 
मा.ऊजाह मींत्री याींनी केलेल्या घोषणेची प्रनतपतूी करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायहवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) होय, हे खरे आहे. 
     दहींगोली मींिळ कायाहलयाींतगहत दहींगोली उपववर्ागामधील जळालेल्या 
रोदहत्राची वाहतूक करणेकररता एका एजन्सीला कीं त्रा् देण्यात आलेले आहे. काही 
अपवादात्मक पररस्तथतीत जर ग्राहकाींनी रोदहत्राींची वाहतूक केली असेल तर 
वाहतूक खचाहची प्रनतपतुी तथाननक पातळीवरुन करण्याबाबत महाववतरण 
कीं पनीकिून सूचना देण्यात आल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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नासशि जर्ल््यातील गारपीटग्र्त शतेिऱयाांना मदत िरण्याबाबत 
(२४) *  १६४६६   श्री.र्यिांतराि र्ाधि :   सन्माननीय पुनिवसन ि मदत िायव 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नाशशक स्जल््यात माहे एवप्रल, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान गारपी् 
झाल्याने गारपी्ग्रतताींना मदतीसाठी स्जल्हा प्रशासनाने ददनाींक २६ जून, २०१५ 
रोजी ववर्ागीय आयकु्ताींमाफह त शासनास पाठववलेला प्रतताव शासनाकि ेप्रलींबबत 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रततावास मींजुरी देऊन गारपी्ग्रतत शेतकऱयाींना मदत 
देण्याबाबत शासनाने कोणती कायहवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची करणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथराि खिसे : (१) होय. 
(२) सदर प्रततावास शासन ननणहय ददनाींक ११.२.२०१६ अन्वये राज्य आपत्ती 
प्रनतसाद ननधीच्या सुधाररत दरानुसार मान्यता देण्यात आली असून, शासन 
ननणहय ददनाींक ११.३.२०१६ अन्वये ननधी ववतररत करण्यात आला आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
मुांबई पररसरातील खािी, तलाि, िालिे ्थातनि  

मच्िीमाराांना अनुदान देण्याबाबत 
(२५) *  १६५५७   श्री.र्यांत पाटील : सन्माननीय मत््य व् यिसाय मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शासनाच्या धोरणाींचा व अनदुानाचा फायदा शमळण्यासाठी खािीतील तलाव व 
कालवे याींचे मालकी हक्क तथाननक मच्छीमाराींच्या तवाधीन करणेबाबत नवी 
मुींबई पररसरातील मच्छीमाराींनी माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान 
शासनाकि ेमागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने तथाननक मच्छीमाराींना मालकी हक्काने 
वा शललाव पद्धतीने खािी, तलाव व कालवे देण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायहवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खिसे : (१) नाही, हे खरे नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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मौरे् िेितपाांगरी (ता.गेिराई, जर्.बीि) सशिारातील शासिीय  
र्मीन औद्योधगि िसाहतीिररता सांपाहदत िरण्याबाबत 

(२६) *  १७५७९   श्री.अमरससांह पांडित, श्री.सततश चव्हाि, श्री.धनांर्य मुांि े:   
सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे केकतपाींगरी (ता.गेवराई, स्ज.बीि) शशवारातील शासकीय जमीन 
औदयोथगक वसाहतीकररता जमीन सवाकंष योग्य असल्यामुळे सींपाददत करण्याची 
मागणी सरपींच व ग्रामतथाींनी ददनाींक २४ ऑगत्, २०१५ रोजी वा त्या सुमारास 
शासनाकि ेकेली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी स्जल्हाथधकारी, बीि याींनी तहशसलदार, गेवराई 
याींना ददनाींक १४ ऑक््ोबर, २०१५ रोजी मौजे केकतपाींगरी शशवारातील जशमनीचे 
रु्सींपादन करण्याबाबत कळववले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, केकतपाींगरी शशवारातील जशमनीच्या रु्सींपदानाबाबत शासनाने 
कोणती कायहवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथराि खिसे : (१) होय, अशा तवरुपाचे ननवेदन स्जल्हाथधकारी, बीि 
याींना प्राप्त झाले आहे. 
(२) प्रतततु ननवेदन स्जल्हाथधकारी, बीि याींनी तहशसलदार, गेवराई, स्ज.बीि 
याींचेकि े ददनाींक १४/१०/२०१५ च्या पत्रान्वये पढुील आवश्यक कायहवाहीसाठी 
पाठववले आहे. 
(३) सरपींच, ग्रामपींचायत, केकतपाींगरी, ता.गेवराई व ग्रामतथ याींचे ददनाींक 
२४/८/२०१५ चे ननवेदन उदयोग ववर्ागाकि ेउथचत कायहवाहीसाठी अगे्रवषत करण्यात 
आले आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

महाराष्ट्र विधानपररषद 
________________________________________________________ 
मुद्रणपूवह सवह प्रककया महाराषर ववधानमींिळ सथचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर करण्यात आली आहे. 

मुद्रण: शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 


