
महाराष्ट्र विधानपररषद 
पहहले अधधिेशन, २०१५ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

मांगळिार, हदनाांि १७ माचच, २०१५ / फाल्गुन २६, १९३६ ( शिे ) 
  

 (१) महसूल, पुनिचसन ि मदत िायच, भूांिप 
पुनिचसन, अल्पसांख्याि वििास आणि 
औिाफ, िृषी आणि फलोत्पादन, पशुसांिधचन, 
दगु्धवििास ि मत््यव्यिसाय, राज्य उत्पादन 
शुल्ि मांत्री 

 

याांचे प्रभारी विभाग 

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

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

प्रश्नाांची एिूि सांख्या - ७६ 
------------------------------- 

राज्यातील िृवष विद्यापीठात िायचरत असिाऱ्या प्राध्यापिाांना 
आश्िाससत प्रगत योर्ना लागू िरण्याबाबत 

 (१) *  २८७२   डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.सततश चव्हाि, श्री.विक्रम िाळे, श्री.मुझफ्फर हुसैन 
सय्यद, श्री.सांर्य दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई र्गताप :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील कृषि षिद्यापीठात काययरत असणाऱ्या प्राध्यापकाींना आश्िाससत प्रगत योजना 
(िेतन शे्रणी ि ननिड शे्रणी) लागू झाली नसल्याचे माहे जानेिारी, २०१५ रोजी िा त्यासुमारास 
ननदर्यनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अन्य षिद्यापीठातील प्राध्यापकाींना ही योजना लागू आहे काय, 
(३) असल्यास, कृिी षिद्यापीठातील प्राध्यापकाींिर होणारा अन्याय र्ासन केव्हा दरू करणार 
आहे, 
(४) अद्याप याबाबत कोणतीच काययिाही केली नसल्यास, षिलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) होय. 
(२) नाही. 
(३) ि (४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
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यितमाळ जर्ल््यात सन २००५ मध्ये अततिषृ्ट्टीमळेु बेघर 
झालेल्या गािाांच ेपुनिचसन िरण्याबाबत 

  

(२) *  ३४३५   श्री.सांहदप बार्ोररया, श्री.सततश चव्हाि, श्री.किरि पािसिर, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.अतनल भोसले, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचिी, श्री.ख्िार्ा बेग :   सन्माननीय पुनिचसन ि मदत 
िायच मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) यितमाळ जजल््यात सन २००५ च्या अनतिषृ्ीत २४ गािे बेघर झाली असून अनेक िेळा 
पाहणी, दौरे करुन या गािाींचे माहे डडसेंबर, २०१४ अखेर पुनियसन करण्यात आले नाही, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, त्याची कारणे काय आहेत, 
(३) तसेच सदर गािाींच े तातडीन े पुनियसन करणेबाबत र्ासनान े कोणती काययिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) अद्याप कोणतीच काययिाही केली नसल्यास, षिलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) होय. 
(२) सुधारीत प्रस् ताि तयार करण् याची काययिाही षेेतरीयीय स् तरािर सुरु आहे. 
(३) मौजा.सिमकुीं ड, मौजा सािींगी ता.घा ी्ंजी या दोन गािाच ेसुधाररत प्रस् ताि र्ासनास प्रा त 
आहेत. उियररत गािाचे सुधाररत प्रस् ताि पाठषिण् याच् या काययिाही सुरु आहे. 
(४) सदर प्रस् तािामध् ये मोजणीबाबत हद क कायम करणे तसेच असिन्यास तयार करण् याची 
काययिाही षेेतरीयीय स् तरािर सुरु आहे. 

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

रेडीरेिनर ि ्टॅम्प डयुटीच ेिाढलेले दर िमी िरण्याबाबत 
  

(३) *  ३८१८   श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचिी, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरि 
पािसिर, श्री.प्रिाश गर्सभये, श्री.र्गन्नाथ सशांदे, श्री.धनांर्य मुांड,े श्री.सुतनल तटिरे, 
श्री.अमरससांह पांडडत, श्री.सततश चव्हाि, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती 
हु्नबान ूखसलफे, डॉ.सधुीर ताांब,े श्री.नरेंद्र पाटील, अॅड.र्यदेि गायििाड, श्री.अतनल भोसले, 
श्री.ख्िार्ा बेग, श्री.हदपिराि साळुांख-ेपाटील, श्री.विक्रम िाळे, श्री.आनांद ठािूर, श्री.अनांत 
गाडगीळ, श्री.मुझफ्फर हुसनै सय्यद, अॅड.तनरांर्न डािखरे, श्रीमती विद्या चव्हाि, श्री.र्नाचदन 
चाांदरूिर, श्री.सांर्य दत्त, श्री.सुभाष झाांबड, श्री.शरद रिवपस,े श्री.अशोि उफच  भाई र्गताप, 
श्री.र्यिांतराि र्ाधि, डॉ.अपूिच हहरे :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) सन २०१४-२०१५ सालासाठी रेडीरेकनर ि स््ॅम्प ड्यु्ीच्या दरात १४ त े १८ ्क्के िाढ 
करण्यात आलेली असून ही दरिाढ करताींना कोणत्याही र्ास्रीयर्धु्द ननकिाींचा षिचार केला 
गेलेला नाही ककीं िा स्ितींरीय ननयामक आयोग नेमण्यात आलेला नाही. नषिन िुमापन 
कायद्यामुळे र्ासकीय प्रकल्पाींसाठी लागणाऱ्या जागाींचेही दर िाढणार असून त्याचा फ्का 
र्ासकीय प्रकल्पानाींही बसणार आहे, असे माहे जानेिारी, २०१५ च्या दरम्यान ननदर्यनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास रेडीरेकनर आणण स््ॅम्प ड्यु्ीत िाढ केल्यान ेराज्यातील सिय स्तरातून नाराजी 
व्यक्त करण्यात येत असून रेडीरेकनरचे दर ठरषिताींना र्ासनाने कोणत ेननकि षिचारात घेतले 
आहेत, 
(३) असल्यास, रेडीरेकनर आणण स््ॅम्प ड्यु्ीचे दर कमी करणेबाबत र्ासनान े कोणती 
काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) अद्याप कोणतीच काययिाही केली नसल्यास, षिलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) ि (२) राज् यातील सन २०१५ साठी िाषियक मूल्यदर तक् त् यातील 
सियसाधारणपणे सरासरी िाढ १४ % असनू ती मयायददत स् िरुपात असून काही षेेतरीयात सन 
२०१४ च े दर सन २०१५ करीता कायम ठेिण् यात आलेले आहेत. मुरांाींक र्ुल् क हे कर 
आकारणीर्ी सींबींधधत असल् यान े ननयामक आयोगाची आिश् यकता नाही. िूसींपादन कायदा 
२०१३ मधील तरतुदीनींसार जसमनीचा मोबदला ननजश्चत करण् याची काययिाही करणे कायद्यान े
बींधनकारक आहे. 
       िाषियक मूल्यदार तक् त े हे महाराष र मुरांाींक अधधननयम ि मुींबु मुरांाींक (समळकतीच े
िास् ति बाजार मूल् य ननधायररत करणे) ननयम १९९५ मधील तरतूदी, काययपध् दती तसेच 
नोंदणीकृत खरेदी षिक्री व् यिहारातील दर, व् यिहाराींची सींख् या, िास् त ुप्रदर्यनातील दर, स् थाननक 
चौकर्ीतील दर इ. आधारे तयार केले जातात. िाषियक मूल् यदार तक् त् याींचे प्रस् तािािर, 
जजल् हाधधकारी याींच ेअध्यषेततखेाली मा.लोकप्रनतधी याींच े समिेत बठैक आयोजजत करुन चचाय 
केली जात ेत् यानींतर प्रती ििद दद. ०१ जानेिारी रोजी ननगयसमत करण् यात येतात. 
(३) सन २०१५ चे िाषियक मूल्यदर तक् ते दद. ०१ जानेिारी, २०१५ पासून अींमलात आले असून, 
िाषियक मूल् यदर तक् ते अींमलात आलेनींतर त् यामधील दर कमी करणेबाबत ननयमात तरतूद 
नाही. तथाषप, िाषियक मूल् यदर तक् त् यातील दर मान् य नसल् यास, दस् त नोंदषिणेकामी, महाराष र 
मुरांाींक अधधननयमाच् या कलम ३१ अनिये असिननणययाकरीता अजय करुन सुधाररत दर ननजश्चत 
करुन घेण् याचा पयायय उपल ध आहे. 
(४) प्रश् न उद्् ाित नाही. 

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

राज्यात िाढलेले विर्चे दर िमी िरण्याबाबत 
  

(४) *  ४१२७   प्रा.र्ोगेन्द्र ििाड े:   सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) र्ासनाने दहिाळी अधधिेर्नाच् या सुवािातीस िीजदरातील सबससडी ककमान पुढे ३ मदहने 
म् हणजे माहे, जानेिारी, २०१५ अखेरपयतं सुरु ठेि,ू असे जादहर आश् िासन ददले असतानाही 
प्रत् यषेतात केिळ माहे नोव्हेंबर, २०१४ या एकाच मदहन् यात अनुदान ददले गेले परींतू पुढील दोन 
मदहन् याींबाबत अद्यापही कोणताही ननणयय झाला नसल् यान ेिीज राहाहकाींना माहे डडसेंबर, २०१४ 
ची देयके जानेिारीमध् ये िाढीि दराने आल् यामुळे राहाहकाींमध् ये असींतोि ननमायण झाल् याचे माहे, 
जानेिारी, २०१४ च् या पदहल् या आठिडयात ननदर्यनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, राज् यातील िाढलेले िीजदर कमी करण् याबाबत र्ासनाने कोणती काययिाही केली 
िा करण् यात येत आहे, 
(३) अद्याप कोणतीच काययिाही केली नसल् यास, षिलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) अींर्तः खरे आहे. 
(२) िीज कायदा २००३ नुसार सिय िगयिारीच् या िीज राहाहकाींच ेिीज दर ठरषिण् याच ेअधधकार 
िीज ननयामक आयोगास असून आयोगाने जानेिारी २०१५ अन् िये ननधायरीत केलेल् या दरान े
िीज देयकाींची आकारणी करण् यात येत आहे. राज् यातील ्द्योधगक राहाहकाींची नोव् हेंबर २०१४ 
च् या िीज िापराची लबले एका मदहन् याींपुतद सिलतीच् या दरात देण् यात आली. तसेच कृिी 
राहाींहकाींची िीज दरातील सिलत पढेु चाल ूठेिण् यात आली आहे.  
(३) प्रश् न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
खामगाांि (जर्.बुलढािा) येथील शतेिऱ्याांच्या िृषीपांपाना तात्िाळ िनेशनशन देिेबाबत 

  

(५) *  ४०६१   श्री.पाांडुरांग फुां डिर :   सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) खामगाि, जजल्हा बुलढाणा येथील र्ेतकऱ्याींनी मागील दोन ििायपासून नषिन कृिीपींपाच े
कनेक्र्न समळण्याबाबत अजय ि पैसे िरुन सुध्दा अद्यापपयतं महाराषर राज्य षिज षितरण 
कीं पनी मयायददत, खामगाींि याींनी नषिन जोडण्या ददल्या नाहीत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, र्ेतकऱ्याींना अद्यापपयतं जोडण्या न देण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, र्ेतकऱ्याींना कृषिपींपाची जोडणी तात्काळ उपलध करुन देण्याबाबत र्ासन 
काय उपाययोजना करणार आहे 
(४) अद्याप याबाबत कोणतीच काययिाही केली नसल्यास षिलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) हे अींर्तः खरे आहे. खामगाींि षििाग अींतगयत पैर्ाचा िरणा 
करुन प्रलींलबत असलेल् या कृिीपींपाना जेष ठता यादीप्रमाणे िीज जोडणी देण् याची प्रकक्रया सुरु 
आहे. सन २०१२-१३ मध् ये २३१३, २०१३-१४ मध् ये २३५७ ि २०१४-१५ मध् ये जानेिारी २०१५ 
अखेर ९३७ कृिीपींपाना षिद्युत पुरिठा करण् यात आलेला आहे. 
(२) कृिी पींपाच ेकनेक् र्न उपल ध करुन देण् याकररता महाषितरणकडून इन् रा-२ योजन ेअींतगयत 
कामे करण् यात येणार आहेत. याची ननषिदा प्रकक्रया पूणय झाली असून सि्षेतणाचे काम सुध् दा 
सुरु झालेले आहे. 
(३) र्ेतक-याींना कृिी पींप जोडणी तात् काळ उपल ध करुन देण् याच् या ष्ष ्ीने एकजन् सीची 
नेमणूक केली असून सींबींधधताींकड ेपाठपुरािा सुरु आहे. 
(४) प्रश् न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
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नाबाडचिडून प्राप्त तनधीतून र्ेट्ीांच ेप्र् तािीत िेलेल्या बाांधिामाबाबत 
  

(६) *  ३८७७   श्री.र्यांत पाटील :   सन्माननीय मत््य व् यिसाय मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज् यात सागरी ककनारा लािलेल्या जजल् ्यात नाबाडयकडून समळणा-या राहामीण पायािूत 
षिकास ननधीतून नऊ दठकाणी १२० को्ी रुपये खचय करुन जेट्टीचे बाींधकाम करण् यात येणार 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उपरोक्त प्रात ननधीतून कोणत्या जजल् ्यात ि कोणत् या दठकाणी जेटींीींच े
बाींधकाम करण् यासाठी प्रस् तािीत केले आहे, 
(३) या प्रस् तािीत बाींधकामाींची सद्यःजस्थती काय आहे, 
(४) उपरोक्त नऊ जेटींीींचे बाींधकाम पूणय होऊन मजच्िमाराींना याचा फायदा केव् हा पासून 
प्रत् यषेतात समळणार आहे ? 

  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) होय. 
(२) १) जज.मुींबु उपनगर - १) खारदाींडा 
                      २) जुहू-तारा 
   २) जज.रायगड -  १) निापाडा कोळीिाडा   
                     २) थेरोंडा 
                        ३) एकदरा 
   ३) जज.ससींधुदगूय   १) ताींबळडगे 
                        २) केळूस 
   ४) जज.पालघर    १) झाु 
                        २) केळिा-दादर 
(३) सदर कामाच् या अींदाजपरीयक प्रर्ासकीय मान् यता देण् यात आली असनू ताींलरीयक मींजूरी 
देण् याची काययिाही सुरु आहे. 
(४) सदर काम ेसाधारणतः मे, २०१५ मध् ये सुरु होऊन अींदाज ेडडसेंबर, २०१७ पयतं पूणय होणे 
अ पेक्षितषेतत आहे. 

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

डॉ.बाळासाहेब सािांत, िोिि िृवष विद्यापीठात िां त्राटी पध्दतीन ेिाम  
िरिाऱ्या िमचचाऱ्याांना िायम िरुन घेण्याबाबत 

  

(७) *  ३२५५   श्री.रामनाथ मोते, श्री.नागो गािार, डॉ.अपूिच हहरे, श्री.विर्य सािांत, श्रीमती 
हु्नबानू खसलफे, श्री.सांर्य दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई र्गताप :   सन्माननीय िृषी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) डॉ.बाळासाहेब सािींत, कोकण कृषि षिद्यापीठ दापोली याींच्या अधधपत्याखालील षिषिध 
सींर्ोधन कें रां, प्रषेेतरीय, महाषिद्यालय, कृषितींरीय षिद्यालय ि अन्य योजना याींच ेप्रषेेतरीयािर र्केडो 
मजूर २० त े२५ िि ्रोजींदारी तत्िािर काययरत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रोजींदारी तत्िािर काम करणाऱ्या मजूराींना ददल्या जाणाऱ्या मजूरीचा दर काय 
आहे, 
(३) २० ते २५ िि् रोजींदारी तत्िािर काम करणाऱ्या मजूराींना ननयसमत सेिेत सामािून 
घेण्याबाबत महाराषर राज्य सर्षेतक पररिदेचे कायायध्यषेत ि कोकण षििाग सर्षेतक मतदार 
सींघाचे लोकषप्रनतननधीींनी ददनाींक २१ नोव्हेंबर, २०१४ रोजी िा त्यादरम्यान ननिेदन ददले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या ननिेदनाच्या अनुिींगाने काय काययिाही करण्यात आली आहे िा करण्यात 
येत आहे, 
(५) कृषि षिद्यापीठामध्ये ननयसमत मजूराींची आिश्यकता असताींना गोरगरीब मजूराींना 
ननयसमत सेिेत सामािनू न घेण्याची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) होय. 
(२) प्रती ददन रु. १८०-/ 
(३) होय. 
(४) ि (५) र्ासन स् तरािर काययिाही प्रगती पथािर आहे. 

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

राज्यात नावपिी आणि िर्ाचला िां टाळून शेतिऱ्याांनी िेलेल्या आत्महत्या 
  

(८) *  ३५५८   श्री.हेमांत टिले, अॅड.र्यदेि गायििाड, श्री.सततश चव्हाि, श्री.ख्िार्ा बेग, 
श्री.हदपिराि साळुांख-ेपाटील, श्री.विक्रम िाळे, श्री.प्रिाश गर्सभये, श्री.आनांद ठािूर, श्री.किरि 
पािसिर, श्री.अमरससांह पांडडत, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचिी, श्री.रामरार् े नाईि-तनांबाळिर, 
श्री.रार्ेंद्र मळुि, श्री.अमरनाथ रार्ूरिर, श्री.सांर्य दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर :   सन्माननीय 
पुनिचसन ि मदत िायच मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात षिर्ेित: बीड, लातूर, दहींगोली, जालना, धुळे, उस्मानाबाद आणण 
सोलापूर जजल््यात नाषपकी आणण कजायला कीं ्ाळून र्ेतकऱ्याींनी माहे जानेिारी, २०१५ च्या 
दसुऱ्या सताहात आत्महत्या केल्या, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनामाफय त चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकर्ीत काय आढळून आले ि ददिसेंददिस िाढत असलेल्या र्तेकऱ्याींच्या 
आत्महत्या रोखण्याबाबत तसेच, आत्महत्या करणाऱ्या र्ेतकऱ्याींच्या कु्ुींलबयाींना र्ासनान े
आतापयतं कोणती आधथयक मदत केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) अद्याप कोणतीच मदत केली नसल्यास, षिलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथराि खडसे : (१) होय. 
(२) ि (३) जानेिारी, २०१५ च् या दसु-या आठिड्यात प्रश् नाधधन जजल् ्यातील एकूण २४  
प्रकरणाींपैकी ५ प्रकरणे िाननीींअींती पारीय ठरली असून मयत र्ेतक-याींच् या कु्ुींलबयास रु. १.०० 
लषेत इतकी मदत देण् यात आली आहे. ०१ प्रकरण अपारीय ठरले असून १८ प्रकरणाींची चौकर्ी 
सुरु आहे. 
     र्ेतकरी आत् महत् या रोखण् यासाठी र्तेक-याींचे प्रबोधन/समपुदेर्न करणे, तणािमुक् ती 
काययक्रम आयोजजत करणे, आधुननक र्ेती प्रसर्षेतण, र्ेतक-याींना र्ासनाच् या षिषिध सोयी / 
सिलतीची मादहती अिगत करुन त् याींचा लाि जास् तीत जास् त र्ेतक-याींना होुल याबाबत 
काययिाही करणे, इत् यादद उपाययोजना करण् याबाबत सिय षििागीय आयुक् त/जजल् हधधका-याींना 
सूचना देण् यात आल् या आहेत. 
(४) प्रश् न उद्् ाित नाही. 

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

नासशि जर्ल््यातील धगरिा प्रिल्पामधील सन १९७६ पुिीच्या पनुिचससत गािठािाांमध्ये 
पुरिाियाच्या नागरी सुविधाांबाबत 

  

(९) *  ३४६६   श्री.र्यिांतराि र्ाधि, श्री.अतनल भोसले, श्री.ख्िार्ा बेग :   सन्माननीय 
पुनिचसन ि मदत िायच मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नासर्क जजल््यातील धगरणा प्रकल्पामधील सन १९७६ पुिदच्या पुनियससत गािठाणाींमध्ये 
पुरिाियाच्या नागरी सुषिधाींबाबत ददनाींक ३१ जलु,ै २०१४ रोजी िा त्यादरम्यान नासर्क 
षििागीय आयुक्तालयाने र्ासनाकड े प्रर्ासकीय मान्यतेसाठी अींदाजपरीयके पाठषिले आहेत, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर पुनियससत गािाींना नागरी सुषिधा पुरषिणे आिश्यक असल्यामुळे उक्त 
अींदाजपरीयकाींना प्रर्ासकीय ि षित्तीय मींजुरी देण्याची स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी माहे नोव्हेंबर, 
२०१४ मध्ये िा त्यासुमारास र्ासनाकड ेमागणी केलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रश्न िाग (१) बाबत र्ासनामाफय त कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(४) अद्याप कोणतीही काययिाही केलेली नसल्यास, षिलींबाची कारणे काय ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) सन १९७६ पूिींच् या प्रकल् पातील पनुियससत गािाींना नागरी सुषिधा पुरषिणे या 
योजनेअींतगयत सद्यजस्थतीत पुरेसा ननधी उपल ध नसल् यामुळे, नासर्क जजल् ्यातील धगरणा 
प्रकल् पातील पुनियससत गािाींना नागरी सुषिधा पुरषिण् याच् या अींदाजपरीयकाींना प्रर्ास कीय मान् यता 
प्रदान करण् यात आलेली नाही. ि या सींदिायत ननयोजन षििागाच् या सूचनाींनुसार सदर 
मूल्यमापन ससमतीमाफय त आढािा घेण् यात येत असून मूल् यमापन ससमतीच् या मान् यतनेींतर 
सादर प्रकरणी पुढील काययिाही करण् यात येुल. 
(४) प्रश् न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
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पुिे शहरातील र्त्याांिर आणि पदपथाांिर व्यािसातयिाांनी िेलेले अततक्रमि 
  

(१०) *  ३४११   श्री.अतनल भोसले, श्री.धनांर्य मुांड,े श्री.सततश चव्हाि, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.अमरससांह पांडडत, श्री.हदपिराि साळुांख-ेपाटील, श्री.ख्िार्ा बेग :   सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे र्हरातील रस्त्याींिर आणण पदपथाींिर पीएमपीच ेर्ेकडो थाींब,े िीज षितरण कीं पनीच े
डडपी बॉक्स, रान्सफॉमयर, महानगरपासलकेची सेिा कें रेां अर्ा र्ासकीय अनतक्रमणाबरोबर 
िोट्या-मोठ्या व्यािसानयकाींनी सरायस अनतक्रमण केल्याने र्हरातील नागरीकाींना 
रस्त्यािरुन/पदपथािरुन अत्यींत धोकादायक पररजस्थतीतून चालािे लागत असल्याचे माहे 
जानेिारी, २०१५ च्या पदहल्या आठिड्यात उघडकीस आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, र्ासनान े र्ासकीय ि अर्ासकीय अनतक्रमणे कमी करण्याबाबत िा 
उपाययोजना करण्याबाबत कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) अद्याप, कोणतीच काययिाही केली नसल्यास, षिलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) अींर्त: खरे आहे. 
      पुणे र्हरातील रस्ता रुीं दीकरण होण्यापूिद महाषितरण कीं पनीच े डी.पी. बॉक्स, लघु/ 
उच्चदाब कफडरषपलर रस्त्याच्या कडलेा पुरेर्ा अींतरािर होत.े परींतु रस्ता ि पदपथ 
रुीं दीकरणामुळे त्यापैकी काही िाग पदपथािर आला आहे. 
(२) रस्त्यािरील ि पदपथािरील िीज षितरण कीं पनीच ेडी.पी. बॉक्स, लघु/उच्चदाब कफडरषपलर 
महानगरपासलकेतफ् महाषितरण कीं पनीच्या देखरेखीखाली पयाययी जागेच्या उपलधतेनसुार 
इतररीय स्थलाींतरीत करण्याच ेकाम चाल ूआहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

राज्यात सौर ऊर्ेिर चालिारे िृषी पांप बसविण्याबाबत 
  

(११) *  ३९३०   श्री.सततश चव्हाि, श्री.सांहदप बार्ोररया, श्री.ख्िार्ा बेग, श्री.हेमांत टिले, 
डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.विक्रम िाळे, श्री.अतनल भोसले, श्री.प्रिाश गर्सभये, श्री.हदपिराि साळुांख-े
पाटील, श्री.धनांर्य मुांड,े श्री.अमरससांह पांडडत, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचिी, श्री.सुतनल तटिरे, 
श्री.रार्ेंद्र मळुि :   सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील सौरऊज्िर चालणारे कृिीपींप बसषिण्याच े धोरण मा.मुख्यमींरीयी याींनी घोिीत 
करण्यात येिून दरििद पाच लाख सौर कृिीपींप बसषिण्याची महत्िकाींषेती योजनाही माहे 
जानेिारी २०१५ रोजी िा त्यासुमारास जाहीर केली आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सौरकृिीपींपासाठी सन २०१५-१६ या आधथयक ििायत ककती तरतूद करण्यात 
आली आहे, 
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(३) असल्यास, सदर योजनेत ४० ्क्के रक्कम र्ेतकऱ्याींनी िरणे अपेक्षितषेतत असून दषुकाळात 
होरपळत असलेल्या र्ेतकऱ्याींना ४० ्क्के रक्कम िरणेही र्क्य होणार नाही, हे ही खरी आहे 
काय, 
(४) असल्यास, लिकरात लिकर सौरकृिीपींप बसषिण्याबाबत र्ासनाने कोणती तातडीची 
काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) असल्यास, र्ेतकऱ्याींिरील आधथयक बोजा कमी करण्याबाबत र्ासनाची िूसमका काय, 
(६) अद्याप कोणतीच काययिाही करण्यात आली नसल्यास षिलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) होय, हे अींर्तः खरे आहे. 
(२) सन २०१५-१६ या आधथयक ििायत तरतूद उपल ध करुन घेण् याची काययिाही सुरु झाली 
असून सध् या रु. १५५.७५ को्ी तरतूद प्रस् ताषित करण् यात आली आहे. उियररत ननधी 
महाषितरणने कजायद्िारे उपल ध करुन द्याियाचा आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) सदरील योजनसे र्ासनान े दद. २४.०२.२०१५ रोजीच् या मरीयीमींडळात बैठकीत तत् ितः 
मान् यता ददलेली असून याबाबतचा र्ासन ननणयय पारीत झाल् यानींतर महाषितरणमाफय त 
योजनेची अींमलबजािणी सुरु करण् यात येुल. 
(५) योजनेमध् ये र्ेतक-याींच् या लािाथद दहस्सा ५ % ठेिण् यात आला आहे. 
(६) प्रश् न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
राज्यात उपजर्ल्हाधधिारी पदािर िाम िरिा-या अधधिा-याांना पदन्नोती समळिेबाबत 

  

(१२) *  ३०३१   श्री.माणििराि ठािरे, श्री.सांर्य दत्त, डॉ.सधुीर ताांब,े श्री.अशोि उफच  भाई 
र्गताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
 (१) राज्यात उपजजल्हाधधकारी पदािर काम करणा-या अधधका-याींना तबल १७ ते १८ 
ििायपासून बढतीषिना काम करािे लागत असल्याचे माहे जानिेारी, २०१५ मध्ये िा त्या 
दरम्यान ननदर्यनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, राज्यातील उपजजल्हाधधकाऱ्याींिर अन्याय होत असल्यान े राज्य र्ासनान े
याबाबत तातडीने ननणयय घेऊन पढेु कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) अद्याप उक्त प्रश्नाबाबत कोणताच ननणयय ि काययिाही होत नसल्यास षिलींबाची कारणे 
काय आहेत ? 

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) ि (२) उपजजल् हाधधकारी पदािर १० ििायपेषेता जास् त सतत सेिा 
पूणय केलेला अधधकारी ननिडशे्रणी उपजजल् हाधधकारी सींिगायतील पदोन् नतीसाठी पारीय ठरतो. 
तथाषप, उपजजल् हाधधकारी (ननिडशे्रणी) सींिगायत ररक् त जागाींअिािी उपजजल् हाधधकारी सींिगायतील 
अधधका-याींना १० ििायनींतरही पदोन् नतीसाठी िा् पहािी लागते, ही िस् तुजस्थती आहे.  
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सद्य:जस्थतीत उपजजल्हाधधकारी सींिगायतील ८० अधधकाऱ्याींना उपजजल् ह ाधधकारी (ननिडशे्रणी) 
म् हणून पदोन् नती देण् याचा  प्रस् ताि र्ासनाच् या षिचाराधीन आहे. यासर्िाय अपर जजल् हाधधकारी 
सींिगायतील सींिगय सींख् येमध् ये कालानुरुप बदल करण् याची बाबही र्ासन स् तरािर तपासण् यात 
येत आहे. 
(३) प्रश् न उद्् ाित नाही. 

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

तीन लाख कि.मी. रतनांग झालेल्या “िुल िॅब” तनिामी िरण्याबाबत 
  

(१३) *  ३२८१   श्री.अनांत गाडगीळ, डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   
सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबु-नासर्क, पुणे-मुींबु “कुल कॅब” धाित असताींत यातील काही कुल कॅबच े रननींग ३ 
लाख कक.मी. झालेले आहे. त्यामळेु प्रिाश्याींच्या जजिीताला धोका असल्याच ेसींििते. र्हरातही 
चालषिल्या जाणाऱ्या ्ॅक्सी ८ ििायनींतर ननकामी करािी लागण्याचे आदेर् असूनही १५ त े२० 
िि् चालषिल्या जातात अस ेमाहे डडसेंबर, २०१४ रोजी िा त्यादरम्यान ननदर्यनास आले आहे, 
ही गोष् खरी आहे का, 
(२) असल्यास, र्ासनाच्या सींबींधधत षििागान ेसदर प्रकारास जबाबदार असणाऱ्या आरोपीींिर 
कोणती कारिाु केली िा येत आहे, 
(३) असल्यास त्याचा तपसर्ल काय, 
(४) सदर तपसर्ल उपलध नसल्यास त्यामागील षिलींबाची कारणे काय ? 
  
श्री. हदिािर राित े: (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) ि (४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

बीड जर्ल््यात अनिे गािाांना दषु्ट्िाळ तनधी िाटप होण्यास होत असलेला विलांब 
  

(१४) *  ३६६१   श्री.अमरससांह पांडडत, श्री.ख्िार्ा बेग, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचिी, श्री.हदपिराि 
साळुांख-ेपाटील, श्री.विक्रम िाळे, श्री.हेमांत टिले, श्री.सततश चव्हाि, श्री.अतनल भोसले, 
श्री.र्गन्नाथ सशांदे, श्री.धनांर्य मुांड े:  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३५२ ला बुधिार हद.२४/१२/२०१४ 
रोर्ी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत :    सन्माननीय पुनिचसन ि मदत िायच मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बीड तहससल अींतगयत सन २०१२-१३ चा दषुकाळ ननधी रु. ८४,५२,७१८/- ही रक्कम सींबींधधत 
लािार्थयांना अद्याप िा्प करण्यात आली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरची रक्कम सींबींधधत लािार्थयानंा कें व्हा िा्प होणार आहे ि षिलींबाची 
कारणे कोणती, 
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(३) ननधी षितरणात झालेल्या षिलींबास जबाबदार असणाऱ्याींची षििागीय चौकर्ी पूणय झाली 
असल्यास त्याचे ननषकिय काय आहेत, 
(४) त्यानुसार दोिीषिरुध्द कोणती कारिाु करण्यात आली ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) हे अींर्तः खरे आहे. 
(२) जजल् हाधधकारी, बीड याींना रु. ८५,७८,८६४/- इतका ननधी उपल ध करुन देण् यात आला आहे. 
(३) ि (४) षििागीय आयुक् त, ्रींगाबाद याींच् या स् तरािरुन पुढील काययिाही सुरु आहे. 

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

नागपूर मधील बािनथडी प्रिल्पग्र्त शेतिऱ्याांच्या पनुिचसनाबाबत 
  

(१५) *  ३९८२   श्री.रार्ेंद्र मळुि :   सन्माननीय पुनिचसन ि मदत िायच मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर मधील बािनथडी प्रकल्पात अनके र्ेतकऱ्याींची र्ेती ि घरे अधधराहदहत करण्यात 
येिूनही त्याींच ेअद्यापी पुनियसन करण्यात आलेले नाही तसेच ज्याींचे पुनियसन करण्यात आले 
त्याींना कोणत्याही मुलिूत सुषिधा देण्यात आलेल्या नसल्यामुळे त्याींनी िारींिार आींदोलन े ि 
उपोिणे केल्याच ेमाहे जानेिारी, २०१५ रोजी िा त्यासुमारास आढळून आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदरहू प्रकल्पराहस्ताींच ेतातडीने पनुियसन करण्याकररता तसेच ज्याींच ेपुनियसन 
करण्यात आले त्याींना सिय मुलितू सुषिधा पुरषिण्याबाबत र्ासनाने कोणती तातडीची काययिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) अद्याप कोणतीच काययिाही करण्यात आली नसल्यास षिलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
 
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) नाही. 
(२) बािनथडी प्रकल् पाराहस् ताींचे महाराष र प्रकल् पाबाधधत व् यक् तीचे पुनियसन अधधननयम १९९९ 
नुसार पुनियसन करण् यात आले असून, पुनियसन दठकाणी १८ नागरी सुषिधा प्रकल् पयींरीयणेद्िारे 
पुरषिण् यात आलेल् या आहेत. तसेच प्रकल् पराहस् ताींना र्ासनातफ् पॅकेज क्र-१ ि पॅकेज क्र-२ नुसार 
आधथयक मदत घोषित करण् यात आलेली आहे ि त् याचे िा्प प्रकल् पाराहस् ताींना करण् यात येत 
आहे. 
(३) प्रश् न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
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नाांदेड जर्ल््यात र्नािराांच्या चाऱ्याचा तनमाचि झालेला तुटिडा 
  

(१६) *  ४०२३   श्री.रामराि िडिुते, श्री.ख्िार्ा बेग, श्री.सततश चव्हाि :   सन्माननीय 
पशुसांिधचन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींदेड जजल््यात जनािराींच्या चाऱ्याचा तु्िडा ननमायण झाल्याच ेमाहे जानेिारी, २०१५ च्या 
पदहल्या सताहात उघडकीस आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनामाफय त चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकर्ीचे ननषकिय काय आहेत ि तष्नुसार नाींदेड जजल््यातील जनािराींच् या 
चाऱ्याचा प्रश्न सोडषिणेबाबत र्ासनाने कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) अद्याप कोणतीच काययिाही केली नसल्यास, षिलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) ि (४) कररता प्रश् न उद्् ाित नाही. 

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

राज्यातील अनुसूधचत र्ाती ि आहदिासी शतेिऱ्याांना िृषी विभागामाफच त विशेष घटि 
योर्नेअांतगचत समळिारे अनुदान िाढविण्याबाबत 

  

(१७) *  २९४८   श्रीमती शोभाताई फडििीस :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य र्ासन अनुसूधचत जाती ि आददिासी र्ेतकऱ्याींच ेजीिनमान उींचषिण्याकररता कृिी 
षििागामाफंत षिर्ेि घ्क अींतगयत षिषिध योजना राबषित असनू सदर योजनेच्या अनुदान 
मयायदेपेषेता प्रत्यषेतात खचय जास्त होत असल्यान ेर्ेतकऱ्याींना स्ित:चे पसैे खचय कराि ेलागत 
असल्याच ेददनाींक ११ डडसेंबर, २०१४ रोजी िा त्यासुमारास उघडकीस आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर अनुदान योजनेची रक्कम र्ासन िाढषिणार आहे काय, 
(३) याबाबत अद्याप कोणतीच काययिाही केली नसल्यास, षिलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडस े : (१) ि (२) अींर्तः हे खरे आहे. षिर्ेि घ्क योजनअेींतगयत 
अनुदानाची रक् कम िाढषिण् याच् या प्रस् ताि र्ासनाच् या षिचाराधीन आहे. 
(३) प्रश् न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
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मौर् ेमािी (ता.खेड, जर्.रत्नाधगरी) येथे महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरि िां पनीच्या  
विद्युत खाांबािरील तारा तुटून लाखो रूपयाच ेझालेले नुिसान 

  

(१८) *  ३१००   श्रीमती हु्नबानू खसलफे, श्री.सांर्य दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई र्गताप, 
श्री.विर्य सािांत :   सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे माणी (ता.खेड, जज.रत्नाधगरी) येथील ग् नीं. ४३०, ४९८, ६९४ ि ५०५ मधील र्ेती 
ि बागायतीमध्ये ददनाींक १ एषप्रल, २०११ रोजी िा त्यासुमारास महाराषर राज्य षिद्युत 
षितरण कीं पनीच्या षिद्युत खाींबािरील तारा तु्ून लाखो वापय ांच ेनुकसान होिूनही अद्यापही 
र्ेतकऱ्याींना नुकसान िरपाु देण्यात आलेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर घ्नेचा फेरपींचनामा कवान क्र.प्रर्ासन/कािी-६४६/१४ तहससलदार, खेड 
याींनी ददनाींक १८ डडसेंबर, २०१३ रोजीच् या परीयान्िये पाठषिण्यात आल्याचे तहससलदार, खेड 
(जज.रत्नाधगरी) याींना कळषिले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू घ्नेस ४ ििायचा कालािधी होिूनही अद्यापही महाराषर राज्य षिद्युत 
षितरण कीं पनी गररब र्ेतकऱ्याींना नुकसान िरपाु देण्यास होत असलेल्या ददरींगाुची 
सियसाधारण कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, नुकसानराहस्ताींना तात्काळ नकुसान िरपाु देण्याबाबत र्ासन स्तरािर कोणती 
ठोस काययिाही केली आहे िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, षिलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) र्ेतक-याींना नुकसान िरपाु देण् यात होत असलेल् या ददरींगाुची सियसाधारण कारणे 
खालीलप्रमाण ेआहेत :- 

१) नुकसानीचा कोणताही अहिाल ि रक् कम समळण् याबाबतचा अजय तसेच 
त् यासींबींधीच् या कागदपरीयाींची पतूयता महाषितरण कीं पनीकड ेकेलेली नाही. 
२) सदर प्रकरणाची ददनाींक २.४.२०११ रोजी मींडळ अधधकारी कूळिींडी याींनी केलेल् या 
पींचनाम् याची िायाींककत प्रत ददनाींक १९.११.२०१३ रोजी प्रा त झाली. परींत ु
पींचनाम् यात सलदहलेली रक् कम अषेतरी ि अींकी यामध् ये तफाित होती. तसेच जळीत 
साग, आींबा ि काज ूया झाडाींच ेिय ि त् यानुसार कृिी खात् याकडून केलेले मुल् याींकन 
नव् हते. 
३) तालुका कृिी अधधकारी खेड याींनी ददनाींक ११.११.२०१४ च् या परीयान् िये जजिींत 
झाडाींचे मुल् याींकन केले जात असल् याचे नमूद केले आहे. 
४) ददनाींक १३.१२.२०१३ रोजी सदर जागेिरील झाडाींच् या िस् तजुस्थतीची पाहणी करुन 
त् याचा पींचनामा तहससलदार, खेड याींच् या ददनाींक १८.१२.२०१३ च् या परीयान् िये 
महाषितरण कीं पनीस प्रा त झाला आहे. परींतु त् या पींचनाम् यामध् ये पूिद जळालेल् या 
झाडाींचे नकुसानीचे सषेतम अधधका-याींचे मुल् याींकन देण् यात आलेले नाही. 
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५) पूिद जळालेल् या झाडाींच े यो य त े मुल् यमापन अद्याप न समळाल् यामुळे पुढील 
काययिाही करता येत नाही. 

(४) नुकसान िरपाुबाबतची कायदेर्ीर कागदपरीय ेसींबींधधताींकडून प्रा त झाल् यानींतर महाषितरण 
कीं पनीच् या ननयमानुसार काययिाही करण् यात येुल. 
(५) प्रश् न उद्् ाित नाही. 

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

रायगड जर्ल््यातील गागोदे गािातील १६५ हेशनटर के्षत्र असलेला डोंगर िाही 
समार्िां टि एिा प्रससध्द उद्योगपतीांला विित असल्याबाबत 

  

(१९) *  ३०८१   अॅड.अतनल परब, श्री.किरि पािसिर, श्री.सुतनल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.नरेंद्र पाटील, अॅड.तनरांर्न डािखरे, श्रीमती विद्या चव्हाि, श्री.अतनल भोसले, श्री.हदपिराि 
साळुांख-ेपाटील, श्री.प्रिाश बबनसाळे :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) आचायय षिनोबा िािे याींच्या कु्ूींलबयाींनी िूदान चळिळीत ददलेला रायगड जजल््यातील 
गागोदे गािातील १६५ हेक््र षेेतरीय असलेला डोंगर गािातील काही समाजकीं ्काींनी ७० को्ी 
वापयाींना एका प्रससध्द उद्योगपतीींला षिकायला काढला असल्याचा धक्कादायक प्रकार माहे 
जानेिारी, २०१५ च्या नतसऱ्या आठिड्यात उघडकीस आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकारची चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले ि त्यानुिींगान े
प्रस्तूत प्रकरणी दोिी व्यक्तीींिर कोणती कारिाु केली आहे िा करण्यात येत आहे, 
(३) या प्रकारची अद्याप चौकर्ी केली नसल्यास, होणाऱ्या षिलींबाची कारणे काय आहेत ि 
याबाबतची सद्य:जस्थती काय आहे ? 
  
श्री. एिनाथराि खडस े: (१) मौजे गागोदे बु.ता.पेण जजल् हा रायगड येथील एका जसमनीषिियी 
‘‘िूदानातील डोंगर षिक्रीचा घा्’’ अर्ा आर्याची बातमी दद. १९/०१/२०१५ रोजी एका 
ितृ् तपरीयामध् ये प्रससध् द झाली होती. त् यानुिींगान े दद. २०/०१/२०१५ रोजी तदह सलदार, पेण, 
जज.रायगड याींनी मौजे गागोदे ब.ु येथ ेप्रत् यषेत िे् देऊन स् थळ पाहणी ि असिलेखािरुन खारीयी 
केली असता सदर बातमीत काहीही तर्थ य असल् याचे आढळून आले नाही. 
(२) ि (३) प्रश् न उद्् ाित नाही. 

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

चांद्रपुर, गडधचरोली, गोंहदया ि भांडारा या चार जर्ल््यातील माती पररक्षिासाठी आिश्यि 
असलेली विषयतज्ञ ि चालि याांची ररशनत पदे भरण्याबाबत 

  

(२०) *  ३९१०   श्री.ख्िार्ा बगे, श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांत टिले, श्री.अतनल भोसले :   
सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) चींरांपुर, गडधचरोली, गोंददया ि िींडारा या चार जजल््यासाठी ५ को्ी ६० लाख रुपये खचय 
करुन कफरत्या माती पररषेतणाची िाहने खरेदी करण्यात आली. परींतु, षिियतज्ञ ि चालकासह 
५० पदे ररक्त असल्याने माती पररषेतणासाठी घेतलेली िाहने जैस ेथे जस्थतीत उिी आहेत हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, माती पररषेतणासाठी आिश्यक असलेली षिर्ेितज्ञ आणण इतर ५० पदे तातडीने 
िरणेबाबत र्ासनाने कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) अद्याप, सदर ररक्त पदे िरली नसल्यास, षिलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) अींर्तः खरे आहे. 
ननयोजन षििागाच् या मानि षिकास काययक्रमाींतगयत षेेतरीयीय स् तरािर चींरांपूर, गडधचरोली, गोंददया 
ि िींडारा या चार जजल् ्याींसाठी २ को्ी ८० लाख रुपये खचय करुन कफरत् या माती पररषेतणची ८ 
िाहने खरेदी करण् यात आली आहेत. या सींदिायत चौकर्ीच ेननद्र् देण् यात आले आहेत. 
(२) ि (३) कृषि षिद्यापाठाींगयत पदिरतीची प्रकक्रया महाराष र कृषि सर्षेतण ि सींर्ोधन पररिद 
ि कृषि षिद्यापीठ स् तरािर केली जाते. कृषि षिद्यापीठातील ररक् त पदे तातडीन ेिरण् याबाबत 
र्ासन स् तरािरुन िळेोिळेी ननद्र् ददले आहेत. कृषि षिज्ञान कें रांातील ररक् त पदे िरण् याची 
प्रकक्रया डॉ.पींजाबराि देर्मुख कृषि षिद्यापीठ, अकोला याींचे स् तरािर सुवा आहे. 

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

िीर् वितरि िरिाऱ्या एसएनडीएल फ्रें चायझी याांच्या िां त्राटदाराांच ेतब्बल  
१५ िोटी रुपयाांचे बबल हदले नसल्याबाबत 

  

(२१) *  ३८३४   श्री.प्रिाश गर्सभये, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचिी :   सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूरच्या महाल, गाींधी बाग, ससव्हील लाुन्स षििागातील िीज षितरण करणाऱ्या 
एसएनडीएल रें चायझी याींच्या कीं रीया्दाराींच ेतबल १५ को्ी रुपयाींचे लबल ददले नसल्याच ेमाहे 
जानेिारी, २०१५ मध्ये िा त्यासमुारास उघडकीस आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्याची कारणे काय आहेत, 
(३) तसेच कीं रीया्दाराींच े१५ को्ी रुपये देणेबाबत र्ासनान ेकोणती काययिाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(४) अद्याप कोणतीच काययिाही केली नसल्यास, षिलींबाची कारणे काय आहेत, 
(५) कीं रीया्दाराच े१५ को्ी रु. लबल न ददल्यान ेराहाहकाींिर अन्याय झाला आहे काय ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) अींर्तः खरे आहे. 
(२) लबलाींची पडताळणी ि अींकेषेतण प्रलींलबत असल् यान ेलबले देण् यास षिलींब झाला आहे. 
(३) एस.एन.डी.एल. ि कीं रीया्दार याींच् यात आपसातील सामींजस् याने थकीत देयकाींपकैी एकूण  
रु. ७.९५ को्ी कीं रीया्दारास अदा करण् यात आले आहेत. 
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(४) प्रश् न उद्् ाित नाही. 
(५) नाही. 

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

राज्यातील घरगुती िीर् दरिाढ िमी िरण्याबाबत 
  

(२२) *  ३६०१   श्री.सुतनल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, अॅड.र्यदेि गायििाड, श्री.अतनल 
भोसले, श्री.ख्िार्ा बेग, श्री.प्रिाश गर्सभये, श्री.सततश चव्हाि, श्री.किरि पािसिर, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचिी :   सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) षिद्युत मींडळाच्या महाषितरण िीज कीं पनीने राज्य षिद्युत ननयामक आयोगाकड े
राज्यातील घरगुती िीजदरात १२ ्क्के िाढीचा प्रस्ताि माहे जानेिारी, २०१५ मध्ये िा 
त्यासुमारास पाठषिला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, घरगुती राहाहकाींिर १२ ्क्के दरिाढीचा प्रस्ताि आयोगाकड ेपाठषिण्याची कारणे 
काय आहेत, या आधीसुद्धा राज्यातील घरगुती िीज राहाहकाींिर २० ्क्के दराने िाढ करण्यात 
आली होती, हेही खरे आहे काय, 
(३) ही दरिाढ कमी करण्याबाबत महाराषर िीज राहाहक सींघ्नचे्याितीने र्ासनाकड े माहे 
जानेिारी, २०१५ मध्ये मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, यािर र्ासनाने कोणता ननणयय घेतला िा घेण्यात येत आहे, 
(५) अद्याप याबाबत कोणतीच काययिाही केली नसल्यास षिलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे अींर्तः खरे आहे. महाषितरणान ेबहुिाषियय िीज दराबाबतची 
सुधाररत याधचका ददनाींक ३ फेब्रुिारी, २०१५ रोजी आयोगाकड ेदाखल केली आहे. 
(२) हे अींर्तः खरे आहे. डडसेंबर २०१४ पासून घरगुती राहाहकाींना िीज दरात देण् यात येत 
असलेले अनुदान बींद झाल् यान ेराहाींहकाींचे देयकात िाढ झाली आहे. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) ि (५) िीज दर ननजश्चत करण् याची काययिाही एमुआरसीच् या काययकषेेतत येते. 

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

असलबाग जर्.रायगड येधथल सी.आर.झडे िायदा धाब्यािर  
बसिून िेलेल्या अनधधिृत बाांधिामाबाबत 

  

(२३) *  २७३४   श्री.र्गन्नाथ सशांदे, श्री.किरि पािसिर, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचिी :   
सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सी आर झडे कायद्यानुसार समुरां िरती रेिेपासून ५०० मी्र पयतं बाींधकाम करण्यािर 
ननबधं असतानाही सदरहू ननयम धायािर बसिून आसलबाग, मुवाड समुरां ककनारी सुमारे २४६ 
हून अधधक अनधधकृत बींगलेिजा बाींधकाम करण्यात आले असून, त्यासाठी स्थाननक 
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राहामपींचायत पदाधधकारी, सींबींधधत अधधकारी याींना हातार्ी धुवान ि र्ासकीय जसमनी धगळींकृत 
कवान अनधधकृत बाींधकामे केल्याचे उघडकीस आल्यामुळे या बींगल्याींची चौकर्ी कवान कारिाु 
करण्याचे आदेर् जजल्हाधधकारी, रायगड याींनी उपषििागीय अधधकारी ि सींबींधधत तहससलदाराींना 
ददेलेले आहेत हे खरे आहे काय, 
(२) जजल्हाधधकारी रायगड याींच्या आदेर्ानुसार उपषििागीय अधधकारी ि तहससलदार याींनी 
सींबींधधत अनधधकृत बाींधकाम करणाऱ्या षिरोधात नो्ीसा बजािणाऱ्या व्यनतररक्त सदरहू 
बाींधकामे ननषकाससत करण्याच्या ष्जष्ने कोणतीही कारिाु आजासमतीस केलेली नाही, हे खरे 
आहे काय, 
(३) जजल्हाधधकारी रायगड याींनी या अनधधकृत बाींधकामाबाबत कारिाु करण्याचे आदेर् देऊन 
दहा मदहन्याहून अधधक कालािधी लो्लेला असतानाही सदरहू २४६ अनधधकृत बाींधकामापैकी 
एकही बाींधकाम ननषकाससत करण्यात आलेले नाही, हे खरे आहे काय, 
(४) अद्यापी याबाबत कोणतीच काययिाही करण्यात आली नसल्यास, त्याची सियसाधारण 
कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) असलबाग तालुक् यात १४५ ि मुरुड तालुक् यात १४१ अर्ी एकूण 
२८६ अनधधकृत बाींधकाम े सी.आर.झडे. षेेतरीयात असल् याच े ननदर्यनास आले आहे. सदर सिय 
अनधधकृत बाींधकामे खाजगी जसमनीिर असून र्ासकीय जसमनीिर अनधधकृत बाींधकाम 
आढळून आले नाही. सदर अनधधकृत बाींधकामाींच् या सींदिायत ननयमानुसार काययिाही 
करण् याबाबतच् या सूचना जजल् हाधधकारी, रायगड याींनी दद.११/१०/२०१२ रोजीच् या परीयान् िये 
उपषििागीय अधधकारी असलबाग याींना ददलेल् या आहेत. 
(२), (३) ि (४) पयायिरण (सींरषेतण) अधधननयम १९८६ तसेच महाराष र जमीन महसूल 
अधधननयम १९६६ च ेकलम ४५ ि महाराष र प्रादेसर्क ि नगररचना अधधननयम १९६६ मधील 
तरतुदीींचा िींग करुन अनधधकृत बाींधकाम केल् याबद कल अनधधकृत बाींधकाम करणा-याषिरुद्ध 
जजल् हाधधकारी रायगड याींच् याकडून नो्ीसा देण् यात आल् या आहेत. असलबाग तालुक् यातील 
सदरहू एकूण १४५ अनधधकृत बाींधकामाींपैकी १५ बाींधकामधारकाींिर गुन् हे दाखल करण् यात आले 
असून मुरुड तालुक् यात एकूण १४१ अनधधकृत बाींधकामाींपैकी २२ बाींधकामधारकाींषिरुद्ध गुन् हे 
दाखल करण् यात आले आहेत. महाराष र जमीन महसूल अधधननयम १९६६ चे कलम ४५ प्रमाण े
असलबाग तालुक् यातील सी.आर.झडे. षेेतरीयातील अनधधकृत बाींधकामधारकाींकडून रक् कम 
रु.४९,६२,३२६/- तर मुरुड तालुक् यातील अनधधकृत बाींधकामधारकाींकडून रक् कम रु.४१,४०,८५६/- 
इतकी दींडनीय रक् कम िसूल करण् यात आली आहे. उियररत अनधधकृत बाींधकामाबाबत सहायक 
सींचालक नगर रचना असलबाग याींचे असिप्राय मागषिण् यात आले असून सदर असिप्राय प्रा त 
झाल् यानींतर त् याींचेषिरुद्ध ननयमानसुार काययिाही करण् याच ेयोजजले आहे. 

----------------- 
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साांगोला (जर्.सोलापूर) तालुशनयात डाळीांब शेतिऱ्याांचे मोठ्या प्रमािात नुिसान झाल्याबाबत 
  

(२४) *  ३२२३   श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हु्नबान ूखसलफे, श्री.सांर्य दत्त, श्री.आनांदराि 
पाटील, श्री.हररससांग राठोड, श्री.अशोि उफच  भाई र्गताप :   सन्माननीय फलोत् पादन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साींगोला (जज.सोलापूर) तालकु्यात सतत होणाऱ्या िातािरणातील बदलाींमुळे डाींळीब या 
षपकािर तेल्या ि अन्य रोगाचा प्रादिुायि िाढल्याने तसेच बागा िाचषिण्यासाठी करण्यात 
आलेला खचय ि डाींसळबाींच े कोसळलेल्या दरामुळे र्ेतकऱ्याींचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान 
झाल्यामुळे र्ेतकरी आधथयक अडचणीत सापडला असल्याचे माहे जानेिारी, २०१५ रोजी िा 
त्यासुमारास आढळून आले हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नुकसानराहस्त र्तेकऱ्याींना तातडीने नुकसान िरपाु देण्याबाबत र्ासनान े
कोणती तातडीची काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) अद्याप, कोणतीच काययिाही करण्यात आली नसल्यास षिलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) हे अींर्त: खरे आहे. 
(२) ि (३) कें रां र्ासनाच्या ननकिाींनुसार सोलापूर जजल््यातील साींगोला तालुक्यामध्ये 
जानेिारी, २०१५ च्या सुमारास बदलत्या हिामानामळेु डाींळीब या षपकािर तेल्या ि अन्य 
रोगामुळे झालेले नकुसान ५० ्क्के पेषेता कमी असल्याने सदर नुकसानीच्या षेेतरीयास मदत 
अनुजे्ञय नाही. 

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

पाथरी जर्ल्हा परभिी येथील िशनफ मालमत्तेबाबत 
  

(२५) *  २७८९   श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचिी, श्री.रामराि िडिुते, श्री.सततश चव्हाि, 
श्री.अमरससांह पांडडत, श्री.विक्रम िाळे :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४९३ ला हदनाांि १५ डडसेंबर, 
२०१४ रोर्ी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत :    सन्माननीय अल्पसांख्याांि वििास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पाथरी जजल्हा परिणी येथील नामदेि नगरातील मगबरा मदैान येथील मालमत्ता िक्फ 
बोडायची मालमत्ता असूनही जजल्हा प्रर्ासनान ेपुरातत्ि षििागाकड ेमादहती मागषिण्याबाबतचा 
आषेेतप परिणी-दहींगोलीचे लोकप्रनतननधी याींनी अनतररक्त मखु्य सधचि (अल्पसींख्याक) 
याींच्याकड ेसन २०१५ मध्ये िा त्यासुमारास नोंदषिला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िरील मालमत्तबेाबत पुरातत्ि षििागाकडून जाणीिपूियक िेळकाढू धोरण 
राबषिण्यात येत असल्याबाबतचाही आषेेतपही त्याच अजायत नोंदषिला आहे काय, 
(३) असल्यास, पुरातत्ि षििागाकडून तात्काळ कारिाु करण्याबाबत तसेच सींबींधधत िक्फ 
मालमत्तेिरील षिकास कामे पूियित सुवा करण्याबाबत र्ासनस्तरािर कोणती कारिाु करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, या प्रकरणी होत असलेल्या षिलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथराि खडस े : (१) नाही. नगर पररिद पाथरी, जज.परिणी हद कतील सि ् नीं. ५७ 
मधील म कबरा मस् जीद (नामदेि) ची दद. ५.९.१९७४ च् या र्ासन राजपारीयात (िक् फ मींडळ) 
िक् फ मालमत् ता म् हणून नोंद आहे. उपषििागीय दींडाधधकारी, पाथरी याींनी त् याींच् या 
दद.१.९.२०१४ च् या परीयान् िये या इमारतीची पुरातला षििागाकडून तपासणी करुन असिप्राय 
देण् याची उपसींचालक, पुरातत् ि षििाग, नाींदेड याींना षिनींती केली होती. त् यास अनुसरुन 
सहाय्यक सींचालक पुरातत् ि षििाग, नाींदेड याींनी त् याच् या दद. ४.३.२०१५ च् या परीयान् िये सादर 
केलेल् या अहिालानुसार सदर दठकाणी अजस्तत् िात असलेली िास् तु ही मुळतः मस् जीद असल् याचे 
ि पुढच् या िागात असलेले पाण् याचे ्ाके हे िजू करण् याच ेदठकाण (vazu tank) असल् याच ेि 
मध् ययुगीन काळात बाींधण् यात आलेल् या सियच मस् जीद बाींधकाम र्लैीत हे िज ू करण् याच े
पाण् योचे ्ाके ददसुन येत असल् याचे ि त् याचप्रमाणे मस् जीदच् या पुढच् या िागात असलेल् या चार 
कबरी या बाींधकाम र्ैली ि बनाि्ीिरुन मुस् लीम कबरी असल् याचे ददसुन येत असल् यान ेया 
सिय बाबीींचा षिचार न करता सदरहू दठकाण मस् जीद पररसर आहे असे ददसत असल् याचा 
अहिाल सादर केला आहे. 
(२) प्रश् न उद्् ाित नाही. 
(३) सहाय्यक सींचालक, पुरातत् ि षििाग, नाींदेड याींच् या उपरोक् त अहिालाच् या पाश् ियिूमीिर 
आिश् यक ती काययिाही तातडीने करण् याच् या जजल् हाधधकारी, परिणी याींना दद. ५.३.२०१५ च् या 
र्ासन परीयान् िये सूचना देण् यात आलेल् या आहेत. 
(४) प्रश् न उद्् ाित नाही. 

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

ठािे, िल्याि ि डोंबबिली मध्ये िीर् िापराची चिुीची  
नोंद िरून िाढीि िीर् बबल आिारल्याबाबत 

  

(२६) *  ४१९५   श्री.सांर्य दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई र्गताप, श्री.शरद रिवपस,े श्री.रामहरी 
रुपनिर :   सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे, कल्याण, डोंलबिलीत िीज िापराच्या चुकीच्या नोंदी करुन मी्रिाचन करणारे 
राहाहकाींिर िाढीि लबल मनमानी पध्दतीने आकारण्यात येत असल्याचे माहे जानेिारी, २०१५ 
मध्ये िा त्यादरम्यान ननदर्यनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िीजबील कामाींमध्ये ननषकाळजीपणाची चौकर्ी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकर्ीत काय आढळून आले ि त्यानुसार सदर प्रकरणातील दोिीींिर कोणती 
कारिाु केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) अद्याप, उक्त प्रश्नाबाबत कोणतीच कारिाु केली नसल्यास, षिलींबाची कारणे काय आहे? 
  
श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे : (१) अींर्तः खरे आहे. िीज राहाहकाींना मनमानी पध् दतीने बील 
आकारण् यात येत नसून त् याींच् या षिद्युत िापरानुसार षिद्युत देयक ददली जातात. परींतु 
जानेिारी, २०१५ मध् ये कल् याण र्हराींतगयत ३३४ िीज राहाहकाींच ेमी्र िाचन चुकीच ेझाल् याच े
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आढळून आले आहे. त् यामध् ये दरुुस्ती करुन देण् यात आली. डोंलबिली षििागामध् ये उपषििाग ३ 
अींतगयत Hand Held Unit च् या ताींलरीयक दोिामुळे २४ िीज राहाहकाींच े प्रत् यषेत मी्र िाचन 
पध् दतीने ररडीींग घेण् यात आले. त् यामुळे सदर िीज राहाहकाींना ३० ऐिजी ३१ त े३८ ददिसाींची 
िीज िापराची देयके गेली होती. त् याची दरुुस् ती पुढील मदहन् याींच् या िीज देयकामध् ये करण् यात 
आली आहे. 
(२) प्रश् न उद्् ाित नाही. 
(३) मी्र िाचन एजन् सीच् या चुकीच्या िाचनाबद कल कामाच् या आदेर्ातील तरतूदीनुसार सींबींधधत 
एजन् सीस रु. २४,३२५ दींड आकारण् यात आला असनू सदर रक् कम एजन् सीच् या देयकातून िसुल 
करण् यात येत आहे. 
(४) प्रश् न उद्् ाित नाही.  

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

राज्यात गोिांश हत्या बांदी िायदा राबविण्याबाबत 
  

(२७) *  ४२१३   श्री.शरद रिवपसे, श्री.सांर्य दत्त, श्री.हररससांग राठोड, श्री.रामहरी रुपनिर, 
डॉ.सुधीर ताांब े:   सन्माननीय पशुसांिधचन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात गोहत्या बींदी कायदा राबषिण्याचा प्रस्ताि र्ासनाच्या षिचाराधीन असल्याचे माहे 
जानेिारी, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदर्यनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रस्तािािर ननणयय घेण्यात आला आहे काय, 
(३) असल्यास, त्याचे स्िरुप काय आहे, 
(४) अद्याप, याबाबतची प्रकक्रया पूणय झाली नसल्यास, षिलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) हे खरे नाही. 
(२) ि (३) महाराष र राज्यात महाराषर प्राणी सींरषेतण कायदा, १९७६ हा दद. १५.४.१९७८ पासून 
लागू करण्यात आला ि या कायद्यानुसार दद. १५.४.१९७८ पासनू राज्यात गायीींची कत्तल 
करण्यास बींदी करण्यात आली आहे. सदर कायद्यामध्ये सुधारणा करुन, राज्यात गोिींर् 
हत्याबींदी षिधेयक (१९९५) लागू करण्यासाठी सदर षिधेयक मा.राषरपतीींच्या अनुमतीसाठी 
सादर करण्यात आलेले होते. आता सदर षिधेयकास मा.राषरपती याींची मान्यता प्रात झालेली 
आहे. ि महाराषर राज्यात गोिींर् हत्या बींदी कायदा दद. ४ माचय, २०१५ पासून लागू करण्यात 
आला आहे. आता महाराषर राज्यात सदर कायद्यानुसार गाय, िळू ि बैल म्हणज ेसींपुणय गो-
िींर्ाची कत्तल करता येणार नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
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चांद्रपूर येथील महाऔजष्ट्िि िीर् िें द्रातील २१० मेगािटॅच्या  
सांचातून होत असलेले प्रदषूि रोखण्याबाबत 

  

(२८) *  ४६२७   डॉ.नीलम गोऱ्हे :   सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) चींरांपूर येथील महा्जषणक िीज कें रांातील २१० मेगािॅ् च्या सींचातून प्रूदिण होत 
असल्यान ेप्रदिूण ननयींरीयण महामींडळान ेमाहे जानेिारी, २०१५ मध्ये िा त्या दरम्यान नो्ीस 
बजािली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त् यामुळे यींदाच्या उन्हायायात िीज ी्ंचाुची तीर झ झळ नागररकाींना सोसािी 
लागणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरच्या सींचातील प्रदिूण रोखण्याकररता र्ासनान ेकोणती उपाययोजना केली 
ि करण्यात येत आहे, 
(४) अद्याप कोणतीच काययिाही करण्यात आली नसल्यास षिलींबाची कारणे कोणती आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(३) चींरांपूर ्जषणक िीज कें रांातील जुन्या २१० मेगािॅ्  षेतमतेच्या सींचाच्या ुएसपीच े
आधुननकीकरण करण्याकरीता उपाययोजना सुचषिण्याकररता महाजेनको कीं पनीने मे.्ा्ा 
कन्सजल् ी्ंग इींजजननअरीींग कीं पनी, कोलकत्ता याींना कीं रीया् ददले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
डहािू (जर्.पालघर) तालुशनयात समुद्र किनाऱ्यािरील रेतीची अिैध त्िरी होत असल्याबाबत 

  

(२९) *  ४६४०   श्री.आनांद ठािूर, श्री.सुतनल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, श्री.नरेंद्र पाटील :   
सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) डहाणू (जज.पालघर) तालुक्यात समुरां ककनाऱ्यािरील रेतीची मोठ्या प्रमाणािर अिैध 
तस्करी होत असनू ककनाऱ्यालगतच्या झाडाींच ेअजस्तत्िही नष् होण्याच्या मागायिर आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, राजरोसपणे अिैध रेतीची होणाऱ्या तस्करीकड ेपोलीसाींकडून ठोस कारिाु होत 
नसून र्ासनाचा लाखो रुपयाींचा रॉयल््ीचे नकुसान होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याची र्ासनान ेपाहणी िा चौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकर्ीचे ननषकिय काय आहेत ि त्याअनुिींगान े डहाणू समुरां ककनाऱ्यािरील 
रेतीची होणारी अिैध तस्करी रोखण्यासाठी आतापयतं र्ासनाने कोणती कारिाु केली आहे िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, कारिाुस होत असलेल्या षिलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथराि खडसे : (१) डहाणू तालुक् यात अिैध रेती उत् खननाची काही प्रकरणे 
ष्ष ्ोत् पत् तीस आली आहेत. ही िस् तुजस्थती आहे. तथाषप, रेती उत् खननामुळे समुरां ककना-
यािरील झाडाींच ेअजस्तत् ि नष ् होत असल् याची बाब ननदर्यनास आलेली नाही. 
(२), (३) ि (४) डहाणू तालुक् यात गौण खननजाचे अिैध े उत् खनन ि िाहतकुीस आळा 
घालण् यासाठी गठीत केलेल् या िरारी पथकान ेसन २०१४-१५ या ििायत रुपये ९,२०,१८०/- इतका 
दींड िसुल करुन, २ गुन् हे दाखल केले आहेत. तसेच डहाणू पोलीसामाफय तही अिैध रेती िाहतुक 
होत असल् याचे ननदर्यनास आल् यास महसूल यींरीयणेर्ी सींपकय  साधनू सींबींधधतािर सींयुक् तररत् या 
कारिाु करण् यात येते. 
(५) प्रश् न उद्् ाित नाही. 

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

अांबार्ोगाई (जर्.बीड) येथील पररिहन िायाचलय अांबार्ोगाई येथेच िायचरत ठेिण्याबाबत 
  

(३०) *  ५२०७   श्री.धनांर्य मुांड,े श्री.सुतनल तटिरे, श्री.अमरससांह पांडडत, श्री.सततश 
चव्हाि :   सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अींबाजोगाु (जज.बीड) येथील उप प्रादेसर्क पररिहन कायायलयाचे बीड येथ े स्थलाींतररत 
करण्याच्या सुचना पररिहन षििागामाफय त ननगयसमत करण्यात आल्या आहेत, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, अींबाजोगाु येथील पररिहन कायायलयाच ेमहसलू उत्पन्न, बीड ि उस्मानाबाद 
येथील पररिहन कायायलयापेषेता जास्त आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अींबाजोगाु येथील पररिहन कायायलय अींबाजोगाु येथेच काययरत ठेिण्याची 
मागणी लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक २८ जानेिारी, २०१५ रोजी िा त्यासुमारास केली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, अींबाजोगाु येथील पररिहन कायायलय अींबाजोगाु येथेच कायम ठेऊन तेथील 
ररक्त जागा िरणेबाबत र्ासनान ेकोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) अद्याप याबाबत कोणतीच काययिाही केली नसल्यास षिलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. हदिािर राित े: (१) ि (२) नाही. 
(३) होय. 
(४) उप प्रादेसर्क पररिहन कायायलय, अींबाजोगाु येथे सहाय्यक मो्ार िाहन ननरीषेतक पदाची 
२ पदे मींजूर होती. त् यानींतर दद. ३१.१.२०१५ च् या र्ासन ननणययान् िये महसूल िाढीसाठी तसेच 
पररणामकारक काम होण् यासाठी सहाय्यक मो्ार िाहन ननरीषेतकाींची ११ पदे िाढषिली असून 
एकूण पदे १३ झाली आहेत. ररक् त पदे िरण् याची काययिाही सुरु करण् यात आली आहे. 
(५) प्रश् न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
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महाराष्ट् र राज् य पररिहन महामांडळाच् या िमचचा-याांच् या िारसाांना एसटीच् या 
नोिरभरतीत ५ टशन िे आरक्षि देण् याबाबत 

  

(३१) *  ५२५८   डॉ.अपूिच हहरे :  ताराांकित प्रश् न क्रमाांि ७ ला हदनाांि १० डडसेंबर, २०१४ 
रोर्ी हदलेल् या उत् तराच् या सांदभाचत.:    सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) महाराष र राज् य मागय पररिहन महामींडळातील (एस.्ी.) चालक, िाहक, मेकॅननक ि इतर 
ताींलरीयक कमयचा-याींच् या िारसाींना एस.्ी.च् या नोकर िरतीत ५ ्क् के आरषेतण देण् याबाबत 
सींचालक मींडळाने ठराि क्र. २०१४.०८.०६, ददनाींक २६ ऑगस् ्, २०१४ अन् िये तत् ितः मान् यता 
ददली असून महामींडळास् तरािर कायदेर्ीर बाबीींची तपासणी करण् यात येत आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल् यास, प्रस् तुत कायदेर्ीर बाबीींची तपासणी पूणय झाली आहे काय, 
(३) असल् यास, त् यानुिींगान ेपुढे कोणता ननणयय घेण् यात आला िा घेण् यात येणार आहे, 
(४) अद्याप याबाबत कोणतीच काययिाही करण्यात आली नसल्यास षिलींबाची कारणे काय 
आहेत? 
  
श्री. हदिािर राित े: (१) हे खरे होय. 
(२) ि (३) राज् य पररिहन महामींडळाच् या स् तरािर कायदेर्ीर बाबी तपासणी करण् याची 
काययिाही सुरु असून सींबींधधत तपासणी पुणय झाल् यानींतर महामींडळाच् या प्रस् तािाचा 
र्ासनस् तरािर षिचार करण् यात येुल. 
(४) प्रश् न उद्् ाित नाही. 

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

यितमाळ जर्ल् ्यात दारुबांदी िरण् याबाबत 
  

(३२) *  ५३८९   श्री.हररससांग राठोड, डॉ.सुधीर ताांब े:   सन्माननीय राज् य उत् पादन शुल् ि 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) राज् यातील िधाय ि चींरांपूर जजल् ्यात र्ासनाने दारुबींदी जाहीर केली त् याचप्रमाण ेयितमाळ 
जजल् ्यातही दारुबींदी करण् याबाबत मदहला सींघ्नानी सींबधीताकड ेमागणी केली असल् याच ेमाहे 
जानेिारी, २०१५ मध्ये िा त् यादरम् यान ननदर्यनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, िधाय ि चींरांपूर जजल् ्याप्रमाणे यितमाळ जजल् ्यातही दारुबींदी करण् याबाबत 
र्ासनाने कोणती काययिाही केली िा करण् यात येत आहे, 
(३) अद्याप, कोणतीच काययिाही करण् यात आली नसल् यास षिलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथराि खडसे : (१) होय. 
(२) ननिेदनाद्िारे जजल् ्यात दारुबींदी करण् याबाबत ननयमात तरतूद नाही. तथापी एखाद्या 
गािात ककीं िा प्रिागात दारुबींदी अधधसूचना दद. २५ माचय, २००८ ि दद. १२.२.२००९ नुसार 
षिहीत करण् यात आली आहे. त् यानुसार सींबींधधत जजल् ्याच् या जजल् हाधधका-याींकड े ननिेदन 
ददल् यास त् याींच् याकडून सींबींधधत गािात ककीं िा प्रिागात दारुबींदी करण् याबाबत पुढील काययिाही 
करण् यात येते. सद्यजस्थतीत यितमाळ जजल् ्यात दारुबींदी करण् याबाबतचा कोणताही प्रस् ताि 
र्ासनाच् या षिचाराधीन नाही. 
(३) प्रश् न उद्् ाित नाही. 

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

गोरेगाि (मांबई) येथील आरे िसाहतीत िाढत असलेल्या अनधधिृत झोपडयाांबाबत 
  

(३३) *  ५६३६   श्रीमती हदप्ती चिधरी, डॉ.सधुीर ताांब,े श्री.सांर्य दत्त, अॅड.अतनल परब :   
सन्माननीय दगु् धवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गोरेगाि (मींबु) येथील आरे िसाहतीत आजसमतीस एकूण १५ ते २० हजार झोपडया असून 
यात काही अधधकृत तर काही अनधधकृत असल्याचे ददनाींक ८ फेब्रुिारी, २०१५ रोजी िा 
त्यासुमारास ननदर्यनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सन १९९४ च्या दरम्यान आरेमध्ये अींदाजे ४ ते साडचेार हजाराच्या आसपास 
झोपडया असल्याच े कागदपरीयािरुन ददसते. मारीय आरे िसाहतीच्या देखरेखीसाठी ि 
जोपासनेसाठी आरेच्या मुख्य काययकारी अधधकाऱ् याींच्याखाली षिषिध खात्यात र्केडो अधधकारी 
ि कमयचारी काययरत असताना गेल्या पींधरा ििायत िीस हजारपयतं झोपडया कर्ा िाढत आल्या 
याबाबतची र्ासनाने ररतसर चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, “आरे िाचिा, घरे िाचिा” ही मोहीम जन आधार सामाजजक प्रनतषठान ही 
सेिािािी सींस्था राबिीत असून त्याींना येथील जनतनेे पाठीींबा ददलेला आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, सदरील झोपडयाींच्या िाढीला सींबींधधत अधधकारीच जबाबदार असल्यास, 
त्याचेिर र्ासन कोणत्या स्िरुपाची कारिाु करणार आहे, 
(५) उपरोक्त प्रकरणी कोणतीच कारिाु केली नसल्यास त्याची सियसाधारण कारणे काय 
आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडस े : (१) अर्ा आर्याची बातमी मुींबुतील एका दैननकामध्ये दद. 
०९/०२/२०१५ रोजी प्रससध्द झाली आहे, हे खरे आहे. 
(२) होय. 
(३) होय. 
(४) आरे दुधिसाहतीमधील अनतक्रमणासींदिायत एक सहाय्यक सुरषेता अधधकारी याींना ननलींलबत 
करण्यात आले असुन पुढील काययिाही करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
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िैर्ापूर (जर्.औरांगाबाद) तालुशनयातील गोदापात्रातून मोठया प्रमािात अिैधररत्या  
िाळू उपसा होत असल्याबाबत 

  

(३४) *  ५६४४   श्री.सभुाष झाांबड, श्री.सांर्य दत्त :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िैजापूर (जज.्रींगाबाद) तालुक्यातील गोदापारीयातनू सध्या मोठया प्रमाणात अिैधररत्या 
िाळू उपसा होत असताना महसलू ि पोलीस षििाग याकड े दलुयषेत करीत असल्याचा प्रकार 
माहे जानेिारी, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान आढळून आले आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अिैध िाळू उपसा करणाऱ्यािर ि अिैध िाळू उपसा होत असतानाही त्याकड े
दलुयषेत ि ्ाळा्ाळ करणाऱ्या महसूल ि पोलीस षििागािर कारिाु करण्याबाबत तसेच अिैद्य 
िाळू उपसा त्िरीत थाींबषिण्याबाबत र्ासनान ेकोणती तातडीची काययिाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(३) अद्याप, कोणतीच काययिाही करण्यात आली नसल्यास षिलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडस े: (१) ि (२) ्रींगाबाद जजल् ्यात गौण खननजाच ेअिधै उत् खनन ि 
िाहतुक रोखण् यासाठी जजल् हा ि तालुका स् तरािर गठीत करण् यात आलेल् या िरारी पथकाींमाफय त 
ननयसमतपणे कारिाु करण् यात येते. सदर पथकाद्िारे एषप्रल २०१४ ते जानेिारी २०१५ या 
कालािधीत ८९ प्रकरणात रुपये १४,१२,१००/- इतका दींड िसूल करुन ि त् यापैकी ५८ प्रकरणात 
पोलीसात गुन् हे दाखल करुन ९२ आरोपीींना अ्क करण् यात आली आहे. 
(३) प्रश् न उद्् ाित नाही.  

----------------- 
 पुण् यातील मजल्टप् लेशन सचालिाांनी गोळा िेलेला िर राज् य सरिारच् या ततर्ोरीत भरण् याबाबत 
  

(३५) *  ५६६१   अॅड.र्यदेि गायििाड, श्री.सुतनल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, श्री.अतनल 
भोसले, श्री.विक्रम िाळे, श्री.नरेंद्र पाटील :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज् यात करमणूक कर तीन ििायसाठी माफ असताना पुण् यातील मजल्् लेक् सचालकाींनी 
गोळा केलेला कर राज् य र्ासनाच् या नतजोरीत माहे जानेिारी, २०१५ अखेर िरण् यात आला 
नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उक् त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल् यास, चौकर्ीत काय आढळून आले ि तद्नुसार थकीत करमणूक कराचा षििय 
ननकाली काढणेबाबत र्ासनान ेकोणती काययिाही केली िा करण् यात येत आहे, 
(४) अद्याप कोणतीच काययिाही केली नसल् यास, षिलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथराि खडसे : (१) सदर प्रकरणात र्ासनाकड ेदाखल करण्यात आलेल्या अपीलात 
तत्कालीन मा.मींरीयी (महसूल) याींनी अींनतम ननणयय होुपयतं िसलुीस स्थधगती ददली असल्यान े
करमणूक र्ुल्क िरणा अद्याप करण्यात आलेला नाही. 
(२), (३) ि (४) सदर प्रकरणी मा.मींरीयी (महसूल) याींच्या स्तरािर अपीलाबाबत सनुािणी घेऊन 
अींनतम ननणयय घेण्याची प्रकक्रया सरुु आहे. 
 

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

मौलाना आझाद आधथचि वििास महामांडळातफे वितरत िरण्यात आलेल्या िर्ाचबाबत 
  

(३६) *  ५७५३   श्री.र्नाचदन चाांदरूिर, श्री.सांर्य दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई र्गताप, श्री.शरद 
रिवपसे, डॉ.सधुीर ताांब े:   सन्माननीय अल्पसांख्याांि वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) कें रां र्ासनाकडून मौलाना आझाद आधथयक षिकास महामींडळासाठी देण्यात याियाच्या १०० 
को्ी रुपयाच्या ननधीसाठी राज्य र्ासन हमी देणार असल्याचे माहे जानेिारी, २०१५ मध्ये िा 
त्यादरम्यान ननदर्यनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आजतागायत मौलाना आझाद आधथयक षिकास महामींडळातफ् षितरत करण्यात 
आलेल्या कजायपैकी ककती कजायची परतफेड महामींडळाकड ेझाली आहे, 
(३) उियरीत कजायच्या िसुलीकररता र्ासनान ेकोणती उपाययोजना केली आहे, 
(४) सदर तपसर्ल उपलध नसल्यास, त्यामागील षिलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) नाही. 
(२) मौलाना आझाद अल् पसींख् याींक आधथयक षिकास महामींडळान े षितररत केलेल् या कजायपैकी   
रु. १३८८.४० लाख इतकी कजायची परतफेड महामींडळाकड ेझाली आहे. 
(३) कजयिा्प करताना महामींडळामाफय त कजय िसलुी बाबतचे आगाऊ ददनाींककत धनादेर् 
(P.D.C.) ि्ला गेला नाही तर सींबींधधताींकडून कजयिसलुीसाठी ननगोसर्एबल इन् स् ुमें् अॅक् ् 
च् या कलम, १३८ अींतगयत कारिाु करण् यासाठी कायदेर्ीर सल्लागाराची ननयुक् ती करण् याची 
तसेच अर्ा लािार्थ यांना ि त् याींच् या जमीनदाींराना सूचना देण् याची काययिाही महामींडळामाफय त 
सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
 

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

 

औसा (जर्.लातूर) तालुशनयातील सोयाबीन बबयािे न उगविल् याने त्याांचे  
पांचनाम ेिरूनही शेतिऱ्याांना नुिसान भरपाई न हदल्याबाबत 

  

(३७) *  ५९८७   श्री.विक्रम िाळे :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
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(१) ्सा (जज.लातूर) तालुक् यातील कीं पन् याींच ेसोयाबीन लबयाण ेन उगषिल् याने त् याींच ेपींचनाम े
कृिी षििागान े केल्यानुसार िरपाु देण् याच् या सूचना कीं पनीस करण् यात आल् या असता या 
कीं पन् याींकडून सध् या र्ेतक-याींना िरपाु देण् यात येत असली तरी कीं पनीच् या काही अधधका-
याींकडून लेबल, ्ॅग नाही म् हणून अडिणूक केली जात असल् याच ेमाहे जानेिारी, २०१५ च् या 
नतस-या स ताहात ननदर्यनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उक् त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल् यास, चौकर्ीत काय आढळून आले ि तदनसुार नुकसान िरपाु न देणा-या 
कीं पन् याींच् या अधधका-याींिर र्ासनाने कोणती कारिाु केली िा करण् यात येत आहे, 
(४) अद्याप कोणतीच कारिाु केली नसल् यास, षिलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय. 
(३) सदर प्रकरणी ितृ्तपरीयात प्रससध्द झालेल्या बातमीच्या अनुिींगाने अपर जजल्हाधधकारी 
लातूर याींनी बातमीची दखल घेिनू तक्रारदार र्ेतकरी, जजल्हा व्यिस्थापक, महाबीज, लातूर 
आणण कृषि षिकास अधधकारी, जजल्हा पररिद लातूर याींची सुनािणी घेऊन महाबीजला 
पींचनाम्याच्या आधारे देय होणारी नुकसान िरपाुची रक्कम र्ेतकऱ्यास अदा करण्याच े
आदेर्ीत केले. त्याप्रमाणे तक्रारदार र्ेतकऱ्याला ३ लबयाण्याच्या बॅगापो्ी ७,१५५/- एिढी 
रक्कम धनादेर्ाव्दारे अदा करण्यात आलेली आहे. 
     महाबीज अकोला याींचेकडून २१३ बॅगापो्ी ५,०८,००५/- रु.७७ र्ेतकऱ्याींना मदत देण्यात 
आलेली असून १९ र्ेतकऱ्याींना ६३ बॅगापो्ी १,५०,२५५/- रु. देण्याबाबत काययिाही चालू आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

राज्यात सिचच के्षत्रात शेतीसाठी पीि विमा पध्दत लागू िरण्याबाबत 
  

(३८) *  २८७१   डॉ.सधुीर ताांब,े श्री.सततश चव्हाि, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सांर्य दत्त, श्रीमती 
हु्नबानू खसलफे, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.अशोि उफच  भाई र्गताप, श्री.सुभाष झाांबड, 
डॉ.अपूिच हहरे :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात सियच षेेतरीयात षिमा लागू असताींना र्ेतीसाठी मारीय षिमा पध्दत लागू केली 
नसल्यामळेु र्ेतकरी अडचणीत आल्याच े माहे जानेिारी, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान 
ननदर्यनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पीक षिमा लागू केल्यास र्तेकऱ्याींना एक हमी समळते ि त्यामुळे आत्महत्या 
थाींबण्यास मदत होण्याकररता षपकषिम्याबाबत र्ासनान ेकोणते धोरण राबषिले आहे, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनान ेकोणत्या योजना राबषिल्या आहेत िा येणार आहेत, 
(४) अद्याप, उपरोक्त प्रकरणी कोणतीच काययिाही केली नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथराि खडसे : (१) हे खरे नाही. र बी हींगाम १९९९-२००० पासून र्ेती षिकासाठी 
राष रीय कृषि षिमा योजना राबषिण् यात येत आहे. तसेच र बी हींगाम २०१३-१४ पासून हिामान 
आधाररत षपक षिमा योजना राबषिण् यात येत आहे. 
(२) ि (३) राष रीय कृषि षिमा योजना र बी १९९९-२००० पासून कें रां र्ासनाच् या मागयदर्यक 
सुचनानुसार राज् यात षेेतरीय हा घ्क (Area approch) कें रां र्ासनाच् या िारतीय कृषि षिमा 
कीं पनी माफय त राज् यात राबषिण् यात येत आहे. नसैधगयक आपजत्त, ककडी आणण रोगामळेु षपकाच े
नुकसान झाल् यास नुकसानीच् या प्रमाणात र्ेत क-याला षिमा सींरषेतण ददले जाते. कजयदार ि 
लबगर कजयदार र्ेतक-याींना सदरची योजना ऐजच्िक स् िरुपाची आहे. राज् य र्ासनाकडून षिमा 
ह ता रकमेत अल् प ि अत् यल् प र्ेतक-याींना १० ्क् के अनुदान ददले जाते. तर षिदिायतील ६ 
आत् महत् याराहस् त जजल् ्यातील र्ेतक-याींना षिमा ह ता रक् कम िाढीि ७० ्क् के पयतं अनुदान 
ददले जात.े 
     अपूरा पाऊस, पािसात पडणारा खींड, अती पाऊस, धुके ि सापेषेत आरांयता या हिामान 
घ्काींमुळे षपकाींचे नकुसान झाल् यास र्ेतक-याींना षिमा सींरषेतण देण् यासाठी हिामान आधाररत 
षपक षिमा योजना राज् यात ह बी हींगाम २०१३-१४ पासनू ननिडक जजल् ्यात ननिडक 
षपकाींसाठी राबषिण् यात येत आहे. 
(४) प्रश् न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
  
यितमाळ जर्ल््यात मोठया प्रमािात भारतनयमन असताना निे िीर् प्रिल्प उभारण्याबाबत 

  

(३९) *  ३४३०   श्री.सांहदप बार्ोररया, श्री.सततश चव्हाि, श्री.किरि पािसिर, श्री.हेमांत 
टिले, श्री.अतनल भोसले, श्री.ख्िार्ा बेग, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचिी :   सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) यितमाळ जजल््यात मोठया प्रमाणात िारननयमन असून िीज प्रकल्प उिारण्याची 
आिश्यकता असताना नि ेिीज प्रकल्प उिारले जात नाहीत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्याची कारणे काय आहेत, 
(३) तसेच जजल््यात िीज पुरिठा खींडीत होऊ नये म्हणून र्ासनाने कोणती काययिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) अद्याप कोणतीच काययिाही केली नसल्यास, षिलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) नाही. राज् यात राज् य षिद्युत ननयामक आयोग, याींच् या 
ननद्र्ाप्रमाणे ि आिश् यकतेनुसार िादहनीननहाय िारननयमन करण् यात येते. 
(२) प्रश् न उद्् ाित नाही. 
(३) िीज पुरिठा सुरळीत ठेिण् यासाठी जनुे ि कालबा्य झालेले रोदहरीय,े पोल, तारा इत् यादी 
िेगिेगळया योजन ेअींतगयतच् या कामात बदलून त् या दठकाणी निीन रोदहरीय,े पोल, तारा बसिले 
जातात. तसेच उपकें रां, रोदहरीय,े उच् चदाब, लघुदाब िीज िाहीनी, ि इतर षिद्युत उपकरणाींच् या 
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देखिालीची काम ेसींबींधधत र्ाखा/उपषििागीय कायायलय पातळीिर िेळोिेळी करण् यात येतात. 
षिद्युत उपकरणे ताींलरीयक लबघाड होऊन नादरुुस् त झाल् यास तातडीन ेदरुुस् तीची काम ेकरुन िीज 
पुरिठा पूियित/सुरळीत करण् यात येतो. 
(४) प्रश् न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
रार्ापूर (जर्.रत् नाधगरी) तालुशन यात अििाळी पािसामळेु 

आांबा ि िार्ू बागायतदाराांचे झालेले नुिसान 
  

(४०) *  ५०१८   श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.हेमांत टिले, श्री.नरेंद्र पाटील :   सन्माननीय 
पुनिचसन ि मदत िायच मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राजापूर (जज.रत् नाधगरी) तालकु् यात ढगाळ िातािरण असल् याने र्ेतकरी धचींतेत असताींना 
ददनाींक १ ि २ जानेिारी २०१५ रोजी िा त्यासमुारास झालेल् या अिकाळी पािसामळेु आींबा, 
काज ूबागायतदाराींच ेमोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले, हे खरे काय, 
(२) असल् यास, उक् त प्रकरणी र्ासनामाफय त पाहणी केली आहे काय, 
(३) असल् यास, पाहणीचे ननष किय काय आहेत ि तद्नुसार फळबाग नुकसानराहस् ताींना आधथयक 
मदत देणेबाबत र्ासनान ेकोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) अद्याप कोणतीच आधथयक मदत केली नसल् यास, षिलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) नाही. 
(२), (३) ि (४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

ससल्लोड (जर्.औरांगाबाद) तालुशनयातील दषु्ट्िाळ ि अततिषृ्ट्टीमुळे बागायत शेतिरी ि 
फळबागाांसाठी र्ाहहर िेलेले तुटपूांर्े अनुदान िाढविण्याबाबत 

  

(४१) *  ५१८८   प्रा.र्ोगेन्द्र ििाड े:   सन्माननीय पुनिचसन ि मदत िायच मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ससल्लोड (जज.्रींगाबाद) तालकु्यात गत तीन ििायपासून पडलेला दषुकाळ ि अनतिषृ्ीमळेु 
तेथील र्तेकऱ्याींचे मोठे नकुसान झाले, र्ासनान ेकोरडिाहू र्ेतीसाठी ४५०० रुपये ि बागायती 
र्ेतीसाठी हेक््री ९००० रुपये ि फळबागाींसाठी हेक््री १२००० रुपयाींचे अनुदान जाहीर केले 
असून सदरील रक्कम तु्पूींजी असून र्ेतकऱ्याींचा खचय यापेषेता ककती तरी जास्त झाल्याने 
िरील जाहीर केलेल्या अनुदानािर र्ेतकरी समाधानी नसल्याच ेमाहे जानेिारी, २०१५ मध्ये िा 
त्यादरम्यान ननदर्यनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त अनुदान त्िरीत िाढषिण्याबाबत र्ासनान े कोणती काययिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(३) अद्याप कोणतीच काययिाही करण्यात आली नसल्यास, षिलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथराि खडसे : (१) नाही. 
(२) ि (३) नैसधगयक आपत्तीच ेगाींिीयय पाहता कें रां र्ासनान े षिदहत केलेल्या दारापेषेता राज्य 
र्ासनाने िळेोिेळी आपदराहस्ताींना षिदहत दरापेषेता अधधक दराने मदत ददलेली आहे. 
 

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

खामगाांि, जर्.बुलडािा पररसरातील म.रा.वि.वि.िां . मयाच. मधील 
INFRA-२ या योर्नचेी िाम ेतात्िाळ सुरू िरिेबाबत. 

  

(४२) *  ४०५०   श्री.पाांडुरांग फुां डिर :   सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) खामगाींि मतदार सींघात INFRA-२ या योजनेत म.रा.षि.षि.कीं .मयाय. या योजनेअींतगयत 
बरीचर्ी कामे मींजुर झाली आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर योजनेची कामे अर्ोका लबल्डकॉन या कीं पनीला समळाले आहे हे खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, अद्यापपयतं कामे न सुवा केल्याने र्ेतकऱ्याींना हालअपेषठा सहन कराव्या 
लागत आहे हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर काम े अर्ोका लबल्डकॉन कीं पनीने लिकरात लिकर करणेबाबत 
सींबींधधताींना तात्काळ आदेर् देण्यात येणार आहेत काय, 
(५) अद्याप कोणतीच काययिाही केली नसल्यास, षिलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) नषिन कृिीपींप जोडण् याकररता माचय २०१४ अखेर प्रलींलबत असलेल् या ६७३ कृिीपींप 
राहाहकाींची यादी कीं रीया्दारास हस् ताींतरीत करण् यात आली असून सिष्ेतण ि पोल िाहतकुीच ेकाम 
हाती घेण् यात आलेले आहे. 
(४) कीं पनीन े कामाला सुरुिात केली असून ननषिदेच् या ननयम ि अ्ीनुसार ‘’माुलस् ्ोन’’ 
प्रमाणे काम न केल् यास काम े तातडीन े पूणय करण् यासाठीची नो्ीस (Notice to correct) 
देण् यात येुल. 
(५) प्रश् न उद्् ाित नाही. 

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

सातारा जर्ल््यातील िोयना धरिाचे प्रिल्पग्र्त र्मीन ि  
नागरीसुविधाांपासून िांधचत राहहल्याबाबत 

  

(४३) *  ३८७४   श्री.र्यांत पाटील :   सन्माननीय पुनिचसन ि मदत िायच मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) सातारा जजल््यातील कोयना धरण जलषिद्युत प्रकल्पासाठी ९८ मळू िसाहती ि १२५ 
िाड्यातील जमीन ि घरे सन १९५४ ते १९६४ या दरम्यान सींपाददत करण्यात आली हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, जमीन सींपाददत करताना षिस्थाषपत र्ेतकऱ्याींना महाराषरात जेथ े िसाहत 
कराल तेथ ेजमीन ि नागरी सुषिधा पुरषिण्यात येतील अस ेआश्िासन र्ासनाकडून देण्यात 
आले होते हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, रायगड जजल््यात खालापूर, पनिेल, पेण ि माणगाींि िागात कोयना 
प्रकल्पराहस्ताींच्या सुमारे ४५ िसाहती असून अद्याप या दठकाणी र्ासनाकडून देण्यात आलेल्या 
आश्िासनानुसार १८ सुषिधाींपैकी केिळ १० सुषिधा देखील गेल्या ५५ ििायत पूरषिण्यात आल्या 
नाहीत हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या गींिीर प्रकरणी र्ासनाकडून तातडीन ेकोणती काययिाही करण्यात आली िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) अद्याप काययिाही केली नसल्यास, षिलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) हे अींर्तः खरे आहे. 

रायगड जजल् ्यात रोहा, पनिेल, पेण, खालापूर, माणगाींि ि सधुागड तालुक् यात 
कोयना प्रकल् पराहस् ताींच् या एकूण ३५ िसाहती ि १२ िाड्या, पाड ेआहेत. 
(४) सदर िसाहती, िाड्या ि पाड ेयाींमध् ये देय असलेल् या एकूण नागरी सुषिधाींपकैी पुरषिण् यात 
आलेल् या नागरी सुषिधाींची सींख् या १४८ असून, उियररत नागरी सुषिधा पुरषिण् यासाठीची 
काययिाही करण् यात येत आहे. 
(५) प्रश् न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
ता.दापोली हिे बांदरार्िळ शॉटचसिच हटमुळे र्ळून खाि झालेल्या 
मजच्िमाराांच्या नौिा आणि झोपडयाांना मदत समळण्याबाबत 

  

(४४) *  ४७४५   श्री.हेमांत टिले, श्री.किरि पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील :   सन्माननीय 
पुनिचसन ि मदत िायच मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दापोली तालुक्यातील हण् बींदराजिळ उ्या असलेल्या सहा मजच्िमारी नौका आणण आठ 
झोपड्या ददनाींक ३० जानेिारी, २०१५ रोजी िा त्यादरम्यान िीज िादहनीत र्ॉ्सकी् होिून 
जळून खाक झाल्या, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आग कर्ामुळे लागली याची चौकर्ी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, या आगीत ककेती लाख रुपयाींच ेनुकसान झाले, 
(४) असल्यास, याबाबत र्ासनान ेआपादराहस्ताींना ककती मदत केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) अद्याप मदत केली नसल्यास त्याची सियसाधारण कारणे कोणती आहेत ? 
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श्री. एिनाथराि खडसे : (१) नाही. 
(२) होय. 
(३) षिद्युत कारणामुळे आग लागली नसल् यान ेनुकसान मुल् याींकनाचा प्रश् न उद्् ाित नाही. 
(४) प्रश् न उद्् ाित नाही. 
(५) प्रश् न उद्् ाित नाही. 

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

नासशि जर्ल््यातील धगरिा प्रिल्पामधील पुनिचससत गािठािाांमध्ये 
 पुरिाियाच्या नागरी सुविधाबाबत 

  

(४५) *  ४७९७   श्री.र्यिांतराि र्ाधि, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.अतनल भोसले :   सन्माननीय 
पुनिचसन ि मदत िायच मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नासर्क जजल््यातील धगरणा प्रकल्पामधील सन १९७६ पुिदच्या पुनियससत गािठाणाींमध्ये 
पुरिायच्या नागरी सुषिधाींबाबत ददनाींक ३१ जुल,ै २०१४ रोजी िा त्यासुमारास नासर्क 
आयुक्तालयान ेर्ासनाकड ेप्रर्ासकीय मान्यतसेाठी अींदाजपरीयके पाठषिले आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर पुनियससत गािाींना नागरी सुषिधा पुरषिणे आिश्यक असल्यामळेु उक्त 
अींदाजपरीयकाींना प्रर्ासकीय ि षित्तीय मींजुरी देण्याची स्थाननक लोकप्रनतननींधीींनी माहे नोव्हेंबर, 
२०१४ मध्ये िा त्यासुमारास र्ासनाकड ेमागणी केलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रश्न िाग (१) बाबत र्ासनामाफय त कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(४) अद्याप कोणतीही काययिाही केलेली नसल्यास, षिलींबाची कारणे काय ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) सन १९७६ पूिदच्या प्रकल्पातील पनुियससत गािाींना नागरी सुषिधा पुरषिणे या 
योजनेअींतगयत सद्य:जस्थतीत पुरेसा ननधी उपलध नसल्यामुळे, नासर्क जजल्ृयातील धगरण्या 
प्रकल्पातील पुनियससत गािाींना नागरी सुषिधा पुरषिण्याच्या अींदाजपरीयकाींना प्रर्ासकीय मान्यता 
प्रदान करण्यात आलेली नाही. ि यासींदिायत ननयोजन षििागाच्या सचूनाींनसुार सदर 
मूल्यमापन ससमतीमाफय त आढािा घेण्यात येत असून मूल्यमापन ससमतीमाफय त आढािा 
घेण्यात येत असून मूल्यमापन ससमतीच्या मान्यतेनींतर सादर प्रकरणी पुढील काययिाही 
करण्यात येुल. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
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िीर् के्षत्रातील पायाभूत सुविधाांच्या उभारिीसाठी यितमाळ जर्ल््यासाठी ८८ िोटी रुपयाांच े
िां त्राट पुण्यातील ्पेस एर् िां पनीला हदल्याबाबत 

  

(४६) *  ५६१७   श्री.माणििराि ठािरे, डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.सांर्य दत्त :   सन्माननीय ऊर्ाच 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िीज षेेतरीयातील पायािूत सषुिधाींच्या उिारणीसाठी यितमाळ जजल््यासाठी ८८ को्ी 
रुपयाींच ेकीं रीया् पुण्यातील स्पसे एज कीं पनीला देण्यात आले असनू हे कीं रीया् १७ ्क्के जादा 
दराने ददले गेले असल्याच े ददनाींक १९ डडसेंबर, २०१४ रोजी िा त्यादरम्यान ननदर्यनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, र्ासनाने यासींदिायत चौकर्ी करुन काय काययिाही केली आहे िा करण्यात येत 
आहे, 
(३) अद्याप कोणतीच काययिाही करण्यात आली नसल्यास, षिलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे अींर्तः खरे आहे. पायािूत आराखडा-२ अींतगयत यितमाळ, 
पुसद ि पाींढकरिडा षििागातील े्ंडर ु- े्ंडरीींग पध् दतीने मे. स् पेस एज असोसर्एट्स कीं .प्रा.सल. 
तथा मे. जस्कपरसय इींजजननअसय ्या कीं पनीला सींयुक् तररत् या ( ) १५% अधधक दरान े प्रदान 
करण् यात आलेले आहे. 
(२) ु-्ेडरीींगच् या माध् यमातुन ननषिदा प्रकक्रया पुणय करण् यात आली असून सदर प्रकक्रया पुणयतः 
पारदर्यक आहे. 
(३) प्रश् न उद्् ाित नाही. 

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

महावितरि ि महातनसमचती या दोन्ही िां पन्याांमधील भाांडिली खचच हा  
खासगी िां पन्यापेक्षाही अधधि असल्याबाबत 

  

(४७) *  ३९७१   श्री.रार्ेंद्र मळुि, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांर्य दत्त, डॉ.सुधीर ताांब,े 
श्री.शरद रिवपसे, श्री.सभुाष झाांबड :   सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) महाषितरण ि महाननसमयती या दोन्ही कीं पन्याींमधील िाींडिली खचय हा खाजगी 
कीं पन्यापेषेताही अधधक असल्याच ेमाहे डडसेंबर, २०१४ रोजी िा त्यासुमारास उघडकीस आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, खचायिर ननयींरीयण नसल्यान ेराज्यात िीज महाग झाली असल्याने ्द्योधगक 
षिकासाला अडथळा ननमायण होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, महाषितरण ि महाननसमयतीचा कारिार िीज आयोगाने ठरषिलेल्या धोरणानुसार 
चालषिण्यासाठी महाराषर षिद्युत ननयामक आयोगाच्या अध्यषेतपदी सेिाननितृ्त न्यायमूतींची 
ननयुक्ती करणे तसचे ऊजाय सधचिाींना ननलींलबत करण्याची मागणी िीज राहाहक सींघ्नेच्या 
अध्यषेताींनी केली आहे, हे ही खरे आहे काय़, 
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(४) असल्यास, याबाबत र्ासनान ेकोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) अद्याप काययिाही केली नसल्यास षिलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) नाही. 
(२) नाही. 
(३) हे अींर्तः खरे आहे. 

महाराष र षिद्युत ननयामक आयोगाच् या अध् यषेतपदी सेिाननितृ् त न् यायमतूदची 
ननयुक् ती करण् याबाबतची मागणी िीज राहाहक सींघ्नाींच् या अध् यषेताींनी ननिेदानाद्िारे केली आहे. 
ऊजाय सधचिाींना ननलींलबत करण् याची मागणी सदर ननिेदनामध् ये केलेली नाही. 
(४) सद्य:जस्थतीत, महाराष र षिद्युत ननयामक आयोगािरील अध् यषेत पद िरलेले आहे. 
(५) प्रश् न उद्् ाित नाही. 

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

राज्यात शेतिऱ्याांमध्ये मोठ्या प्रमािात र्ागतृी िरुन हठांबि  
ससांचनाचा र्ा्तीत र्ा्त िापर िाढवििेबाबत 

  

(४८) *  ४०३१   श्री.रामराि िडिुते :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४६ ला सोमिार हदनाांि     
१५ डडसेंबर, २०१४ रोर्ी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत :    सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात दठींबक ससींचनाच े अनुदान कें रां र्ासनाच्या ननद्र्ानसुार ७५ त े ९० ्क्केपयतं 
िाढिणे आिश्यक असल्याचे माहे नोव्हेंबर, २०१४ मध्ये िा त्यासमुारास ननदर्यनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) राज्यात र्तेकऱ्याींमध्ये मोठ्या प्रमाणात जागतृी करुन दठींबक ससींचनाचा जास्तीत जास्त 
िापर िाढषिण्यासाठी कें रां ि राज्य र्ासनान े दठींबक ससींचनाला अनुदान देण्याची योजना 
आखण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, र्ेतकऱ्याींमध्ये सन २०१२-१३ या आधथयक ििायतील ३२९ को्ीचे दठींबक 
अनुदानच थकल्याने या योजनेला खीळ बसल्याच ेननदर्यनास आले, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, राज्य र्ासनान े कें रां र्ासनाकड े दठींबक ससींचनाच्या अनुदानाबाबत रक्कम 
समळषिण्यासाठी पाठपुरािा करण्याबाबत कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) अद्याप कोणतीच काययिाही केली नसल्यास, षिलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) ि (४) हे खरे नाही. 

सन २०१३-१४ मध्ये सूक्ष्म ससींचन सींच बसषिलेल्या र्ेतक-याींकडून ननधी अिािी 
प्रस्ताि जस्िकारण्यात आले नाहीत. तथाषप, हे प्रस्ताि स्िीकारुन ननधी उपलध करुन देण्याचा 
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ननणयय र्ासनाने घेतला आहे. सन २०१२-१३ मधील प्रलींलबत प्रस्ताि ननकाली काढण्यासाठी 
सन २०१४-२०१५ मध्ये रु.३३२.४३ को्ी रकमेची तरतूद केली असनू त्यापकैी रु.२४९.३२ को्ी 
ननधी षितररत करण्यात आला आहे. उियररत ननधी षितरणाची काययिाही सुरु आहे. 

राहामीण पायािूत षिकास ननधी मासलका २० अींतगयत नाबाडयने सकू्ष्म ससींचनासाठी 
रुपये ४४६.७३ को्ी एिढा ननधी मींजूर केला आहेत. त्यापैकी रुपये १२०.०० को्ी सन २०१२-
१३ मधील प्रलींलबत प्रकरणे ननकाली काढण्यासाठी िापरण्यात येणार आहे. उियररत रुपये 
३२६.७३ को्ी एिढा ननधी सन २०१३-१४ मधील प्रलींलबत प्रकरणासाठी िापरण्याचे प्रस्ताषित 
आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

चांद्रपूर, जर्.जर्िती ता.आांध्र ि महाराष्ट्र ससमेिरील १४ गाांिाच ेविशेष बाब म्हिून र्मीन 
मोर्िीच्या प्र्तािाला मांर्ूरी देण्याबाबत 

  

(४९) *  २९५५   श्रीमती शोभाताई फडििीस :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चींरांपूर, जज.जजिती ता.आींध्र ि महाराषर ससमेिरील १४ गाींिाच ेषिर्ेि बाब म्हणून जमीन 
मोजणीचा प्रस्ताि तात्कालीन र्ासनान ेउपसींचालक, िूसम असिलेख सलन जमाबींदी आयकु्त, 
पुणे याींचकेडून मुख्य सधचि, महसूल याींचेकड ेददनाींक ३ फेब्रुिारी, २०१४ रोजी िा त्यादरम्यान 
सादर कवानही अद्यापही सदर प्रस्तािाला मींजूरी न समळाल्यामळेू ससमेिरील र्तेकरी हक्का 
पासून िींधचत असल्याच ेददनाींक १२/१/२०१५ रोजी िा त्यादरम्यान उघडकीस आले हे  खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रस्ताि र्ासनाकडून मींजूर कवान सादर करणार आहे काय, 
(३) असल्यास, केव्हा, 
(४) अद्याप याबाबत कोणतीच काययिाही केली नसल्यास, षिलींबाची कारणे कोणती ? 
  
श्री. एिनाथराि खडस े : (१) त े (४) तलेगींणा ि महाराषर राज्याींच्या ससमेिरील १४ गािाींचा 
िूसम असिलेख तयार करण्याच्या ष्ष्ीन े षिर्ेि बाब म्हणून जमीन मोजणी करण्याबाबतचा 
प्रस्ताि जमाबींदी आयुक्त, पुणे याींनी ददनाींक ०३ फेब्रुिारी, २०१४ अन्िये र्ासनास सादर केला 
होता. सदर प्रस्तािामधील रीयु्ीींची पूतयता करुन फेरसादर करण्याबाबत जमाबींदी आयुक्त याींना 
ददनाींक १६.१०.२०१४ च्या र्ासनाच्या परीयान्िये कळषिण्यात आले होते. त्यानुिींगाने पूतयता 
करुन प्रस्ताि जमाबींदी आयुक्ताींच्या ददनाींक २०.०१.२०१५ च्या परीयान्िये र्ासनास प्रात 
झालेला आहे. सदर प्रस्तािाची िाननी र्ासनस्तरािर सुरु आहे. 

----------------- 
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गुहागर (जर्.रत् नाधगरी) एस.टी. आगारातून प्रिाशाांना योग् य सेिा समळत नसल् याबाबत 
  

(५०) *  ४४५३   श्रीमती हु्नबानू खसलफे, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर :   
सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गुहागर (जज.रत् नाधगरी) एस.्ी. आगारातून प्रिार्ाींना यो य सिेा समळत नसून अधधकारी 
िगय बरेच िेळा जागेिर उपजस्थत नसल् यामळेु  प्रिार्ाींना अनेक समस् याींना सामोरे जाि ेलागत 
असल् याच ेमाहे जानेिारी, २०१४ मध् ये िा त् यादरम् यान ननदर्यनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदरील आगारात एकूण ८० एस.्ी.बसेस असून त् यात ब-याच गाडया नादरुुस् त 
असून ३ त े४ िि् होऊनही िींगारातून काढण् यात आलेल् या नसल् याच ेआढळून आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) अद्याप, याबाबत कोणतीच काययिाही केली नसल् यास त् याची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. हदिािर राित े: (१) ि (२) हे खरे नाही. 
     गुहागर आगारात ७६ ननयताींकरीता ७८ गाडया उपलध असून गेल्या तीन ििायमध्ये 
गुहागर आगारातील एकूण २५ गाडया ननयमानुसार मुदत सींपल्यान ेननकामी करुन चालनातून 
काढून ्ाकण्यात आल्या आहेत. तसेच गेल्या तीन ििायत गुहागर आगारास ३३ निीन िाहने 
देण्यात आलेली आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
राज्यातील महाराष्ट्र राज्य मागच पररिहन महामांडळाच्या 

बसेसना टोलमधून िगळण्याच्या प्र्तािाबाबत 
  

(५१) *  ३०८२   अॅड.अतनल परब :   सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील महाराषर राज्य मागय पररिहन महामींडळाच्या बससेना ्ोलमधून िगळण्याचा 
प्रस्ताि र्ासनाच्या षिचाराधीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रस्तािािर ननणयय घेतला आहे काय, या ननणययाच ेस्िवाप काय आहे, ि 
त्यानुिींगान ेत्याींची अींमलबजािणी करण्यात आली आहे काय, 
(३) या प्रस्तािािर अद्यापही ननणयय झाला नसल्यास, होणाऱ्या षिलींबाची कारणे काय आहेत 
ि याबाबतची सद्य:जस्थती काय आहे ? 
  

श्री. हदिािर रािते : (१) ि (२) होय हे खरे आहे. र्ासनाने दद.०१.०७.२०१४ पासून एकूण ४४ 
पथकर नाके बींद करण् यात आले आहेत. तसेच दद. ०१.०१.२०१५ पासून मुींबु-पनिेल मागायिर 
खारघर येथे नव् यान े सुरु झालेल् या पथकर नाक् यािरुन रा.प. महामींडळाच् या बसेसना 
दद.०३.०१.२०१५ रोजी प्रससध् द झालेल् या अधधसूचनेद्िारे िगळण् यात आले आहे. तसेच इतर 
मागायिरील पथकर रद क करण् याबाबत पाठपुरािा करण् यात येत आहे. 
(३) प्रश् न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
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मौलाना आझाद आधथचि वििास महामांडळ िायाचलयातील िमचचा-याांची ररशनत पदे भरण्याबाबत 

 (५२) *  ३९२२   श्री.ख्िार्ा बगे, श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरि पािसिर, 
श्री.अतनल भोसले :   सन्माननीय अल्पसांख्याांि वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) राज्यातील अल्पसींख्याक समाजाकरीता ननमायण करण्यात आलेल्या मौलाना आझाद 
आधथयक षिकास महामींडळ कायायलयात ककती कमयचाऱ्याींची पदे मींजूर आहेत, 
(२) तसेच मींजूर कमयचारी िगायपैकी फक्त ३८ कमयचारी काययरत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर ररक्त पदे तातडीन ेिरणेबाबत कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(४) अद्याप कोणतीच काययिाही केली नसल्यास, षिलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडस े : (१) मौलाना आझाद अल्पसींख्याक आधथयक षिकास महामींडळ, 
मयायददत यासाठी र्ासन ननणयय ददनाींक १२ जून २०१३ अन्िये एकूण १५७ पदाींचा सुधाररत 
आकृतीबींध मींजूर करण्यात आला आहे. 
(२) सध्या मींजूर पदाींपैकी व्यिस्थापकीय सींचालक ि सहव्यिस्थापकीय सींचालक या पदाचा 
अनतररक्त काययिार अल्पसींख्याक षिकास षििागातील अनुक्रम े सहसधचि ि अिर सधचि 
याींच्याकड ेतात्पुरत्या स्िरुपात सोपषिण्यात आला आहे. 
     त्याव्यनतररक्त महामींडळात कीं रीया्ी तत्िािर ५० ि रोजींदारी तत्िािर १४ कमयचारी 
काययरत आहेत. 
(३) महामींडळाने सलषपक- ी्ंकलेखकाची ३३ पदे करार तत्िािर िरण्याकररता जादहरात ददली 
होती. दरम्यान सध्या काययरत असलेल्या कीं रीया्ी कमयचाऱ्याींपैकी काही कमयचाऱ्याींनी सेिेत 
कायमस्िरुपी सामािून घेण्याकररता मा.उच्च न्यायालय, मुींबु येथे याधचका दाखल केली आहे. 
मा.उच्च न्यायालयान े या प्रकरणी जादहरातीस अनुसरुन िरती प्रकक्रया पूणय करािी ि 
याधचकाकत् धारण करीत असलेली पदे िरण्याबाबत कोणतीही काययिाही करु नये, असे 
अींतररम आदेर् ददले आहेत. सध्या प्रकरण न्यायप्रषिषठ आहे. त्याअनुिींगान ेपुढील काययिाही 
करण्यात येणार आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

िरांर्ा मच्िीमार बांदराच्या प्र्तिास मांर्ूरी समळण्याबाबत 
  

(५३) *  ४५८५   श्री.र्गन्नाथ सशांदे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांर्य दत्त :   सन्माननीय 
मत््य व् यिसाय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबु येथील ससून डॉक येथील मासेमारी बींदरात गदी होत असल्याने त्या बींदराला पयायय 
म्हणून उरण र्हराच्या नजीक असलेल्या करींजा गािाजिळ मत्स्यबींदर उिारण्याबाबत 
सातत्याने मागील १० ििायपासनू मागणी असतानाही सदरहू बींदर उिारण्याच्या सींदिायत 
र्ासनाकडून कोणताही ननणयय झालेला नाही, हे खरे आहे काय, 
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(२) अत्याधुननक करींजा बींदर हे आराखड्यात एल ्ाुपच्या आकाराच े असून कें रां ि राज्य 
सरकारच्या ५०-५० ्क्के ननधीव्दारे ११० को्ीींची ि ८०० मच्िीमारी नौका एकाचिळेी बींदरात 
लागू र्कतील अस,े हे उच्च प्रतीचे करींजा बींदर उिारण्याच्या प्रस्तािास मींजूरी देण्यास षिलींब 
होत असल्यामळेु करींजा बींदराचा कायापाल् केिळ कागदािरच रादहलेला आहे, हेही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, करींजा मच्िीमारी बींदराच्या सदरहू प्रस्तािास मींजरूी देण्यास षिलींब होण्याची 
सियसाधारणे कारणे काय आहेत, 
(४) करींजा येथील अद्ययाित मच्िीमारी बींदराच्या प्रस्तािास षिनाषिलींब मींजूरी होिून या 
बींदराचे षिकासाच े काम लिकरात लिकर हाती घेण्याच्या ष्ष्ीने र्ासनाने कोणती ठोस 
कारिाु केली आहे िा करण्यात येत आहे, 
(५) अद्याप कोणतीच काययिाही केली नसल्यास षिलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) नाही. 
(२) अींर्तः खरे आहे. 
(३) ि (४) सदर कामास र्ासन ननणयय दद.२.९.२०११ अन् िये प्रर्ासकीय मान् यता देण् यात आली 
होती. तथाषप स् थाननक मजच्िमाराींना प्रस् ताषित कामामुळे बींदरािर नौका लािण् यास अडचण 
होत असल् यामुळे सदर काम सरुु करण् यापूिद पयाययी व् यिस् था करण् याची मागणी करण् यात 
आली होती. त् या अनुिींगान े पयाययी व् यिस् था करण् यात आली आहे. तसचे सदर काम सुरु 
करतेिेळी िूस् तरात िाळू समधश्रत माती ऐिजी जीणय खडक आढळून आल् यामळेु सदर खडक 
फोडण् याच ेकाम मूळ कामामध् ये समाषिष ् करुन सधुारीत अींदाजपरीयकास प्रर्ासकीय मान् यता 
देण् याची काययिाही सुरु आहे. 
(५) प्रश् न उद्् ाित नाही. 

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

माळसशरस (जर्.सोलापुर) तालुशनयात पीि योर्ना सुरू िरण्याबाबत 
  

(५४) *  ३२२४   श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांर्य दत्त, श्री.हररससांग राठोड, श्रीमती हु्नबान ू
खसलफे, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.अशोि उफच  भाई र्गताप :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) माळसर्रस (जज.सोलापुर) तालुक्यातील र्ेती महामींडळान ेसन २००८ पासून पीक योजना 
बींद असल्यामुळे सदासर्िनगर ि सर्िपुरी आदी ऊस मयायाअींतगयत काम करणारे अनेक 
र्ेतमजूर बेरोजगार होत असल्याचे माहे जानेिारी, २०१५ मध्ये िा त्यासमुारास आढळून आले, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सध्या बींद करण्यात आलेली पीक योजना सुवा करण्याबाबत र्ासनान ेकोणती 
तातडीची काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) अद्याप, कोणतीच काययिाही करण्यात आली नसल्यास, षिलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथराि खडस े: (१) महाराषर राज्य र्ेती महामींडळाची षपक योजना सन २००८ पासून 
बींद करण्यात आली असली तरी, महामींडळाच्या कायम कामगाराींना सेिेत ठेिण्यात आले असून 
त्याींना ननयसमतपणे दरमहा पगार देण्यात येत आहे. पीक योजनेच्या कामाींनसुार तात्पुरत्या 
स्िरुपात कामािर घेण्यात येत असलेले नैसमजत्तक कामगार महामींडळाचे कमयचारी नाहीत. 
(२) पीक योजना तो्यात जात असल्यामळेु बींद करण्यात आली आहे. त्यामुळे ती पुन्हा सुरु 
करण्याचा प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

िशनफ र्समनीिरील अततक्रमिे हटविण्यासाठी पथिाच्या नेमिुिीबाबत 
  

(५५) *  २७९२   श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचिी, श्री.अमरससांह पांडडत, श्री.सततश चव्हाि, श्री.विक्रम 
िाळे :   सन्माननीय अल्पसांख्याांि वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यिरातील िक्फ मालमत्तािरील झालेले अनतक्रमणे ह्षिण्यासाठी तसेच करण्यात 
आलेल्या अननयसमतता दरु करण्यासाठी अनतररक्त जजल्हाधधकारी याींच्या मागयदर्यनाखाली 
प्रत्येक जजल््यात अनतक्रमण षिरोधी पथकाची स्थापन करण्याबाबतची घोिणा            
मा.अल्पसींख्याक मींरीयी याींनी सन २०१४-१५ दरम्यान केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अर्ा पथकाींची ननसमयतीिवान अनतक्रमण े ह्षिणे तसेच िक्फ मालमत्तेच्या 
दहताचे ननणयय घेण्याबाबत प्रत्यषेतात काययिाही सुवािात करण्यात आली आहे काय, 
(३) नसल्यास, ककती मुदतीत पथकाची स्थापना ि काययिाही करण्यात येणार आहे 
(४) अद्याप कोणतीच काययिाही केली नसल्यास षिलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) नाही. 
(२) प्रश् न उद्् ाित नाही, तथाषप िक् फ मालमत् ताींिरील अनतक्रमण ेह्षिण् याच् या ष्जष्ने िक् फ 
अधधननयम १९९५, मधील तरतूदीनुसार काययिाही करण् याच् या महाराष र राज् य िक् फ मींडळाला 
र्ासन स् तरािरुन िेळोिळेी सूचना देण् यात आलेल् या आहेत, 
(३) प्रश् न उद्् ाित नाही. 
(४) प्रश् न उद्् ाित नाही. 

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

मौर् ेसशली नेमाि े(ता.खामगाि, जर्.बुलढािा) या पुरग्र्त गािाांचे पुनिचसन िरिेबाबत 
  

(५६) *  ५७०३   श्री.सांर्य दत्त, श्री.शरद रिवपसे, श्री.अशोि उफच  भाई र्गताप, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.अमरनाथ रार्ूरिर :   सन्माननीय पनुिचसन ि मदत िायच मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सन २००५-२००६ मध् ये अनतिषृ ्ीमुळे मौज े सर्ली नेमाणे (ता.खामगाि, जज.बुलढाणा) 
या गािाींचे पुनयिसन करण् याचे आश् िासन तत् कालीन पुनयिसन राज् यमींरीयी याींनी ददले होत,े हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल् यास, राज् यातील पुरामुळे बाधीत झालेल् या गािाींच े पुनियसनाच े सियकि धोरण 
ठरषिण् याचे काम अपुणय आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, र्ासनान ेपुनियसन करण्याबाबत कोणती काययिाही केली आहे िा करण्यात येत 
आहे, 
(४) अद्याप याबाबत कोणतीच काययिाही केली नसल् यास, षिलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) राज् यातील पुरामुळे बाधीत झालेल् या गािाींच ेपुनियसनाच ेसिकंि धोरण ठरषिण् याच ेकाम 
र्ासनस् तरािरुन प्रगतीपथािर आहे. 
(४) प्रश् न उद्् ाित नाही. 

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

महाराष्ट्र राज्य सहिारी दधू उत्पादि सांघात (महानांद) 
 होत असलेला िोटयिधी रुपयाांचा गैरव्यिहार 

 

 (५७) *  ४२४९   श्री.शरद रिवपसे, श्री.सांर्य दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर, प्रा.र्ोगेन्द्र ििाड,े 
श्री.हररससांग राठोड, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.मुझफ्फर हुसनै सय्यद, श्री.माणििराि ठािरे, 
श्री.राहुल नािेिर, श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांत टिले, श्री.अमरनाथ रार्ूरिर, श्री.अशोि उफच  
भाई र्गताप, श्री.सुभाष झाांबड, डॉ.सधुीर ताांब े:   सन्माननीय दगु् धवििास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दधू उत्पादक सींघाची सर्खर सींस्था असलेल्या महाराषर राज्य सहकारी दधू उत्पादक 
सींघात (महानींद) को्यिधी रुपयाींचा गैरव्यिहार झाल्याची बाब ददनाींक २० जानेिारी, २०१५ 
रोजी िा त्या सुमारास ननदर्यनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी चौकर्ी करण्यात आली आहे काय, त्यात काय आढळून आले 
आहे, 
(३) असल्यास प्रश्न क्रमाींक १ ि २ नुसार या प्रकरणात दोिी असलेले सींचालक ि प्रर्ासककय 
अधधकाऱ्याींिर कोणती कारिाु करण्यात आली िा करण्यात येत आहे, 
(४) अद्याप कोणती कारिाु करण्यात आली नसल्यास, होत असलेल्या षिलींबाची कारणे काय 
आहेत ? 
  

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) महाराषर राज्य सहकारी दधू महासींघ मयाय, महानींद गोरेगाि 
(पूिय) याींचे सन २००९-१० ि सन २०१०-११ या कालािधीच् या लेखापररषेतणामधील आषेेतपाींबाबत 
सहननबींधक, सहकारी सींस्था (दुध) याींनी महाराषर राज्य सहकारी सींस्था अधधननयम १९६० च े
कलम ८३ अींतगयत चौकर्ी करण्याचे आदेर् दद. ०५/०१/२०१५ रोजी ननगयसमत केले आहेत. 
(२) सहननबींधक, सहकारी सींस्था (दुध) याींनी दद. ०५/०१/२०१५ रोजी चौकर्ी करण्याचे आदेर् 
ननगयसमत केले असनू चौकर्ी सुरु आहे. 
(३) ि (४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
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अहमदनगर जर्ल््यातील िाळू उपशास विरोध असूनही िाळू  
उपशाचा सललाि िाढल्याबाबत 

  

(५८) *  ४६२८   डॉ.नीलम गोऱ्हे :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) अहमदनगर जजल््यातील कान्हेगाि राहामपींचायतीन े गेल्या १५ ििायपासून िाळू उपर्ास 
षिरोध केला असताींना प्रर्ासनान ेयेथील िाळू उपर्ाचा सललाि काढल्याचे माहे जानेिारी, २०१५ 
मध्ये िा त्यादरम्यान ननदर्यनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जजल््यातील अनेक गािाींनी िाळू उपर्ास षिरोध करणारे ठराि करुनही 
प्रर्ासनाने याकड ेदलुयषेत केले आहे, हेही खरे आहे काय, 
(३) तसेच कान्हेगाि येथ ेिाळू नाही, नदी नाही, पण र्ेत जमीन असलेल्या िागात िाळूचे 
सललाि काढण्याकररता खो्े प्रमाणपरीय ददले होते, हेही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याप्रकरणी स्थाननक पोसलस स्थानकाींत तक्रार करुन तसेच यींदा दषुकाळ 
असूनही सदर दठकाण सललाि करण्याची कारणे काय आहेत, 
(५) असल्यास, याबाबत र्ासनान ेचौकर्ी करुन पुढे कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत 
आहे ? 
 
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) मौजे कान्हेगाींि, ता.श्रीरामपूर या िाळूग्ाचा सन २००३-२००४ 
पासून सललाि झालेला नाही. सदर िाळूग्ाच्या सन २०१४-२०१५ च्या सललािास राहामसिेन े
षिरोध केला असता, िाळू/रेती ननगयती धोरणासींबींधी, र्ासन ननणयय ददनाींक १२/०३/२०१३ मधील 
तरतुदीनुसार उपषििागीय अधधकारी, श्रीरामपूर याींनी सदर िाळूग्ाचा सललाि करण्याबाबत 
गुणित्तेिर ननणयय घेऊन, सललाि करण्याची सर्फारस केली होती. त्याप्रमाणे मौजे कान्हेगाींि 
िाळूग्ाचा सललाि आयोजजत करण्यात आला होता. तथाषप सदर िाळूग् सललािात गेलेला 
नाही. 
(२) अहमदनगर जजल््यातील १९४ िाळूग्ाींपैकी ९३ िाळूग्ाींच्या सललािास राहामसिेन े
अनुकूलता दर्यषिली होती. तर १०१ िाळूग्ाींना राहामसिनेे प्रनतकूलता दर्यषिली होती. 
राहामसिेन ेप्रनतकूलता दर्यषिलेल्या १०१ िाळूग्ाच्या अनुिींगाने िाळू/रेती ननगयती धोरणासींबींधी 
र्ासन ननणयय ददनाींक १२/०३/२०१३ मधील तरतूदीनुसार सींबींधधत उप षििागीय अधधकारी याींनी 
सदर िाळूग्ाचा सललाि करण्याबाबत गुणित्तेिर ननणयय घेऊन, सदर १०१ िाळूग्ाींचे सललाि 
करण्याची सर्फारस केली आहे. 
(३) असे ननदर्यनास आले नाही. 
(४) मौज ेकान्हेगाींि येथील नदीपारीयातून िाळूच ेअिैध उत्खनन ि िाहतूक होऊ नये, याकरीता 
सदर िाळूग्ाचा सललाि करण्याची सर्फारस उप षििागीय अधधकारी श्रीरामपूर याींनी केली 
होती. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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



42 

डहािू-तलासरी (जर्.पालघर) तालशुनयात बिेायदेशीर डोंगर दऱ्याांचे उत्खनन होत असल्याबाबत 
  

(५९) *  ४६४१   श्री.आनांद ठािूर, श्री.सुतनल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, श्री.राहुल नािेिर :   
सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) डहाणू-तलासरी (जज.पालघर) तालुक्यात मुींबु-अहमदाबाद मागायलगत षिकासकाींकडून 
लहान-मोठे डोंगर, ्ेकड्या उद्ध्िस्त करण्यात येत असल्याची बाब माहे जानेिारी, २०१५ च् या 
दसुऱ्या आठिडय त ननदर्यनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याची र्ासनान ेपाहणी िा चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकर्ीच े ननषकिय काय आहेत ि त्याअनुिींगान ेआतापयतं ननयमबा्य काम 
कररत असलेल्या ककती षिकासकाींिर कोणती कारिाु करण्यात आली िा येत आहे, 
(४) नसल्यास, कारिाुस होत असलेल्या षिलींबाची सियसाधारण कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२) ि (३) डहाणू तालकु् यामध् ये अर्ी बाब ननदर्यनास आली 
नाही. तथाषप, तलासरी तालकु् यात मौज े आच् िाड येथ े डडसेंबर २०१४ मध् ये अनधधकृत 
उत् खननाची बाब ननदर्यनास आल् यानुसार सींबींधधतािर रुपये ११,१२,८००/- इतक् या दींडात् मक 
रकमेचा आदेर् तहससलदार तलासरी याींनी पारीत केला आहे. सींबधधताकडून षिहीत कालािधीत 
दींडाची रक् कम र्ासनाजमा न केल् याने त् याींच् या जसमनीच् या गाि नमुना नींबर ७/१२ िर इतर 
हक् कात सदर िसूलपारीय रक् कमेचा बोजा ठेिण् यात आला आहे. 
(४) प्रश् न उद्् ाित नाही. 

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

एसटी विभागातील ररशन त पदे भरण् याबाबत 
  

(६०) *  ५२५९   डॉ.अपूिच हहरे :  ताराांकित प्रश् न क्रमाांि २४ ला हदनाांि १७ डडसेंबर, २०१४ 
रोर्ी हदलेल् या उत् तराच् या सांदभाचत.:    सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज् यात दरििद सेिाननितृ् त होणा-या एस.्ी.कमयचा-याींची सींख् या आणण म,े २०१५ चा 
गदीचा हींगाम षिचारात घेिून सिय षििागासाठी चालक (कननष ठ) ि धुळे षििागाकरीता प्रमखु 
काराधगर (कननष ठ), कारागीर ‘क’ (कननष ठ) ि सहाय्यक (कननष ठ) इत् यादीबाबत मींजूर पदे ि 
माहे डडसेंबर, २०१५ मध् ये िा त् यादरम् यान ररक् त होणा-या जागा इत् यादी षिचारात घेिून िरती 
करण् यासींदिायत आढािा घेण् यात येत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, ररक् त पदाींिरील िरती करणेसींदिायतील प्रस् तुत आढािा घेण् याची काययिाही पूणय 
झालेली आहे काय, 
(३) असल् यास, त् यानुिींगाने ररक् त पदे िरणेबाबत कोणता ननणयय घेण् यात आला ि त् यानुसार 
पुढे कोणती काययिाही करण् यात आली िा करण् यात येणार आहे, 
(४) अद्याप कोणतीच काययिाही करण्यात आली नसल्यास षिलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. हदिािर राित े: (१) हे खरे आहे. 
(२) ि (३) होय. 
     राज्य पररिहन महामींडळातील सियच षििागातील चालक (कननषठ) ७६३० जागा 
िरण्यासाठी ऑनलाुन पध्दतीन ेअजय मागषिण्यासाठी दद.१६.२.२०१५ रोजी जादहरात प्रदसर्यत 
करण्यात आली आहे. त्यामध्ये धुळे षििागाकरीता ४१५ चालक (कननषठ) पदामधील जागा 
आहेत. 
     धुळे षििागातील प्रमुख काराधगर (कननषठ), काराधगर “क” (कननषठ) ि सहाय्यक 
(कननषठ) या पदामधील ररक्त असलेल्या जागा तसचे मे २०१५ च्या गदीच्या हींगामाकरीता 
कमयचाऱ्याींची आिश्यकता ि डडसेंबर २०१५ ची सेिाननितृ्ती षिचारात घेिनू िरतीची काययिाही 
अपेक्षितषेतत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

यितमाळ जर्ल् ्यातील झरीर्ामिी तालुशन यातील गौि 
खतनर् चोरट्यािर िारिाई िरण् याबाबत 

  

(६१) *  ५३९२   श्री.हररससांग राठोड :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) यितमाळ जजल् ्यातील झरीजामणी तालुक् यातील पाडद सर्बला येथ े महसूल षििागाच् या 
आसर्िायदाने कीं रीया्दारानी गौण खननजाच् या षिनापरिाना खाणी सुरु केल् याचे माहे जानेिारी, 
२०१५ मध् ये िा त् यादरम् यान ननदर्यनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, पररसरातील अिधै उत् खनन सुरु असताना महसलू प्रर्ासनाने एकाही गौण 
खननज चोरट्यािर कोणतीही कारिाु केली नसल् याचे आढळून आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल् यास, या प्रकरणात जबाबदार सींबींधधत दोिी अधधकाऱ्याींिर र्ासन काय कारिाु 
करणार आहे, 
(४) नसल् यास, त् याची सियसाधारण कारणे काय आहेत ? 

  
श्री. एिनाथराि खडस े : (१) ि (२) असे ननदर्यनास आले नाही. झरीजामणी तालुक् यात 
जानेिारी २०१५ ि फेब्रुिारी २०१५ या मदहन् यात अिैध गौण खननज िाहतकूीच् या ८ प्रकरणाींत 
दींडात् मक कारिाु करुन, रुपये ३५,०००/- एिढा दींड िसूल करण् यात आला आहे. 
(३) ि (४) प्रश् न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
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िडनेरभैरि (ता.चाांदिड) येथील गािात िोरडी गारपीट झाल् याने नुिसानग्र्त  
शेति-याांना आधथचि मदत समळण्याबाबत 

  

(६२) *  ५६९३   डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.सांर्य दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई र्गताप :   
सन्माननीय फलोत् पादन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िडनेरिैरि (ता.चाींदिड) गाि र्ींिर ्क् के रांाषेेत ननयायत करणारे नासर्कच े कॅसलफोननयया 
मानले जात.े या गािात झालेली कोरडी गारपी् आणण बचािाची काहीही सींधी न समळाल् यान े
येथील र्ेतक-याींच् या ४०० को्ीींच् या रांाषेताींच ेनुकसान झाले असल् याच ेददनाींक १४ डडसेंबर, २०१४ 
रोजी िा त् यासमुारास ननदर्यनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या गािाींतील र्ेतक-याींना ददलासा देण् याबाबत कोणती आधथयक मदत केली आहे 
िा करण् यात येत आहे, 
(३) अद्याप याबाबत कोणतीच काययिाही केली नसल् यास, षिलींबाची कारणे काय आहेत? 
  

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) हे अींर्त: खरे आहे. 
(२) ि (३) राज्यात नोव्हेंबर-डडसेंबर, २०१४ मध्ये झालेल्या अिकाळी पाऊस ि इतर नैसधगयक 
आपत्तीींमळेु नासर्क सह एकूण ९ जजल्हे बाधीत झालेले होत.े त्यातील नुकसानराहस्त षेेतरीयाच्या 
पींचनाम्याची काययिाही पूणय झालेली असून त्यानुसार र्ासनान े ददनाींक ४/२/२०१५ रोजीच्या 
आदेर्ानुसार कोराडिाहू र्तेीषपकाींना रु. १०,०००/- प्रनत हेक््र, आश्िासीत ससींचनाखालील 
षपकाींना रु. १५,०००/- प्रनत हेक््र ि बहुिाषियक षपकाींना (फळबाग) रु. २५,०००/- प्रनत हेक््र 
अर्ी मदत जाहीर केलेली आहे. 

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

यितमाळ जर्ल््यातील ििी येथे लोहमागाचिरुन प्रिासी िाहतूिीसाठी पाठपुरािा िरण्याबाबत 
  

(६३) *  ३४४७   श्री.सांहदप बार्ोररया, श्री.हेमांत टिले, श्री.सततश चव्हाि, श्री.किरि 
पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचिी, श्री.अतनल भोसले, श्री.ख्िार्ा बेग :   
सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) यितमाळ जजल््यातील िणी येथे अनके ििायपासून रेल्िे स््ेर्न आहे ि िणी पररसरातील 
राजूर, माींजरी, घुगूस येथून सन १९८५ पासून कोळसा िाहतूक होते मारीय िधाय तालुक्यातील 
मुक्कु्बन हे मोठे गाि असून तथेे रेल्िे लॅ्फामय असताींना प्रिासी िाहतूक केली जात नाही, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िणी तालुक्यात ज्या लोहमागायच्या गािाींत लॅ्फॉमयची उिारणी केली आहे 
तेथून प्रिासी िाहतूक करणेबाबत र्ासनाने कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, प्रश्न िाग (१) ि (२) बाबत र्ासनामाफय त चौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकर्ीत काय आढळून आले ि तदनुसार िणी तालुक्यात ्ाकण्यात आलेल्या 
लोहमागायिरुन प्रिासी िाहतूक व्हािी म्हणून पाठपुराव्या दाखल कें रांाकड ेआतापयतं कोणता 
पाठपुरािा करण्यात आला आहे, 
(५) अद्याप पाठपुरािा केला नसल्यास, षिलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. हदिािर राित े : (१) होय हे खरे आहे, तथाषप मुक् कु्बन येथ े रेल् िेच े स् थानक नाही, 
त् यामुळे प्रिासी िाहतूक केली जात नाही. 
(२), (३), (४) ि (५) रेल् िे  लॅ्फॉमयची उिारणी करणे, तेथून प्रिासी िाहतकू करणे हा षििय 
रेल् िे मींरीयालयाच् या अखत् यारीत असल् याने याबाबत राज् य र्ासनाकडून काययिाही करण् याचा प्रश् न 
उद्् ाित नाही. 

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

विदभाचतील सांत्र्याच्या वपिाला बहार गळती लागण्यान े 
शेतिऱ्याांच ेलाखो रुपयाांची निुसान झाल्याबाबत 

  

(६४) *  ४५१८   श्री.र्यांत पाटील :   सन्माननीय पुनिचसन ि मदत िायच मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) षिदिय सींरीया षपकाच्या लागिडीखाली एकूण षेेतरीय १ लाख १ हजार ६१५ हेक््र असून चाल ू
हींगामात पािसाअिािी फळ षपकाींना झळ पोहोचल्यान े र्ेतकऱ्याींच े नुकसान झाले त्यासींबींधी 
सींबींधीत यींरीयणेकडून पाहणी करण्यात आली आहे काय, 
(२) असल्यास, एकूण ककती फळषपकाींना नुकसानीची झळ पोहोचली आहे, 
(३) नुकसानराहस्त र्ेतीच्या सींबींधीत यींरीयणेकडून पाहणीकवान नुकसानीचे पींचनामे तयार करणेत 
आले आहेत काय, 
(४) असल् यास, नुकसानराहस्त र्ेतकऱ्याींना र्ासन सिय बाबीींची पूतयता कवान माचय २०१५ मध्ये 
िा त्यादरम्यान आधथयक मदत देण्याच्या ष्ष्ीने कोणत ेप्रयत् न करण् यात आले आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडस े : (१) ि (२) नागपूर ि अमरािती षििागात सींरीया षपकाच् या 
लागिडीखाली एकूण सुमारे ८२,९४८ हेक् ्र षेेतरीय असून याबाबत प्राथसमक पाहणीमध् ये कमी 
पजयन् यमान, आिश् यक आरांयता, तपमान फरकामुळे मगृ ि आींबीया बहारािर पररणाम 
झाल् यामुळे फळ षपकाींचे २७,५४१ हे. षेेतरीयात बहार न फु्णे ि १५ ्क् के फळगळ मुळे नुकसान 
झाल् याने ननदर्यनास आले आहे. 
(३) ि (४) उपरोक् त पररजस्थतीत ५० ्क् के पेषेता कमी पसैेिारी आलेल् या षेेतरीयामध् ये बहुिाषियक 
फळषपके िाचषिण् यासाठी फळबागाींचे पुनरुजजिन/पणयसींिार व् यिस् थापन अनुदान रु. २०,०००/- 
प्रती हेक् ्र,  लॅस् ्ीक आच् िादन अनुदान रु. १६००० प्रती हेक् ्र ि एकाजत्मक अन् नरांव् य 
व् यिस् थापन अनुदान रु. १२०० प्रती हेक् ्र देण् यात येत आहे. 
 

----------------- 
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यितमाळ जर्ल््याांत रेतीघाट, मुरूम, चुनखडी, विटभट्ीसाठी लागिारी माती या गौि 
खतनर्ाांची मोठ्या प्रमािािर होत असलेली चोरी 

  

(६५) *  ५६१८   श्री.माणििराि ठािरे, श्री.सांर्य दत्त :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) यितमाळ जजल््याींत प्रचींड िसूींपदा आणण षिपूल खननज सींपदा असल्यान ेरेतीघा्, मुरुम, 
चुनखडी, षि्िटींीसाठी लागणारी माती या गौण खननजाींची मोठया प्रमाणािर चोरी होत 
असल्याच े ददनाींक १९ जानेिारी, २०१५ रोजी िा त्यासमुारास ननदर्यनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, या गौण खननजाच् या चोरीला पायबींद घालण्यासींदिायत र्ासनान ेकाय काययिाही 
केली आहे िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, षिलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडस े : (१) ि (२) यितमाळ जजल् ्यात अिैध गौण खननज उत् खननाची  
काही प्रकरणे ष्ष ्ोत् पत् तीस आली आहेत. ही िस् तुजस्थती आहे. मारीय यितमाळ जजल् ्यात गौण 
खननजाची अिैध उत् खनन ि िाहतूक रोखण् यासाठी जजल् हा ि तालुका स् तरािर िरारी पथके 
गठीत करण् यात आलेली आहेत. सदर पथकाींनी सन २०१४-२०१५ मध् ये केलेल् या तपासणीत 
एकूण १०९८ प्रकरणात रुपये ८९,२२,९७८/- इतका दींड िसुल करण् यात आला आहे. 
(३) प्रश् न उद्् ाित नाही. 

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

िळमेश्िर (जर्.नागपूर) तालुशनयातील तलेगाि ततरांगी मागाचिर उच् च दाबाच् या विद्युत 
िाहिताराांमुळे बोअरिेलाच् या मसशन र्ळाल् याबाबत 

  

(६६) *  ३९८०   श्री.रार्ेंद्र मुळि :   सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) कळमेश्िर (जज.नागपूर) तालकु्यापासून ३० कक.मी. अींतरािर असलेल्या तेलगाि नतरींगी 
मागायिर जसमनीपासून केिळ ४० फू् उींचीिरुन अत्युच्च दाबाची ्ॉिरलाुन ्ाकण्यात 
आल्यामुळे अनके र्ेतकऱ्याींच्या बोअरिेलच्या मर्ीन जळल्यान े र्ेतकऱ्याींच े लाखो रुपयाींच े
नुकसान झाले असल्याच ेमाहे जानेिारी, २०१५ रोजी िा त्यादरम् यान ननदर्यनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, ्ॉिरलाुनमळेु बोअरिेलचे होत असलेले नुकसान थाींबषिण्याबाबत तसचे 
नुकसानराहस्त र्ेतकऱ्याींना झालेल्या नुकसानीची िरपाु समळण्याबाबत र्ासनान े कोणती 
तातडीची काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) अद्याप कोणतीच काययिाही करण्यात आली नसल्यास षिलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) नाही. 
(२) ि (३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

औरांगाबाद जर्ल््यात शतेीच्या खरेदी विक्रीचा व्यिहार बोगस प्रमािपत्राद्िारे िेल्याबाबत 
  

(६७) *  ५८५९   श्री.रामराि िडिुते :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) ्रींगाबाद जजल््यात र्ेतीच्या खरेदी षिक्रीचा व्यिहार करताना जलसींपदा षििागाचे बोगस 
प्रमाणपरीय जोडून ३२०० जणाींनी खरेदी षिक्रीचे व्यिहार केल्याच ेमाहे मे, २०१४ च् या र्ेि्च्या 
सताहात ननदर्यनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) सदर खरेदी षिक्री व्यिहारामळेु र्ासनाचे लाखो रुपयाींच ेमुरांाींक र्ुल्क बुडाले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रश्न िाग (१) ि (२) बाबत र्ासनामाफय त चौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकर्ीत काय आढळून आले ि तद्नुसार जलसींपदा षििागाचे बोगस 
प्रमाणपरीय लािून खरेदी-षिक्री केलेल्याींिर र्ासनान े आतापयतं कोणती कारिाु केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) अद्याप कोणतीच कारिाु केली नसल्यास, षिलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) हे अींर्तः खरे आहे. तथाषप ७७३ दस् तऐिजाींसोबत जलसींपदा 
षििागाची प्रमाणपरीय ेबनाि् असल् याचे आढळून आले आहे. 
(२) होय. 
(३) होय. 
(४) दु ु्य्यम ननबींधक िैजापूर, जज.्रींगाबाद कायायलयाच् या तपासणी मध् ये ७७३ 
दस् तऐिजाींसोबत जलसींपदा षििागाची प्रमाणपरीय े बनाि् असल् याचे आढळून आले आहे. 
महाराष र मुरांाींक अधधननयमामधील तरतूदीनींसार कमी िरलेल् या मुरांाींक र्ुल् क ि नोंदणी फी 
च् या िसुलीची काययिाही करण् यात येत आहे. तसेच सींबधधत दस् तऐिजामधील पषेतकाराषिरुध् द 
पोलीस स् ्ेर्न, िैजापूर येथे कफयायद दाखल करण् यात आली आहे. 
(५) प्रश् न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
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चांद्रपूर जर्ल््यातील िधाच, िैनगांगा, उमा, इरई नदीिरील रेतीचे होिारे अिैध उत्खनन 
  

(६८) *  ५१३४   श्रीमती शोभाताई फडििीस :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) चींरांपूर जजल््यातील िधाय, िैनगींगा, उमा, इरु नदीिरील रेतीचे अिैध उत्खनन सुरु 
असल्यान ेर्ासनाच् या महसूलाच ेनुकसान होत असल्याच ेददनाींक ५ जानेिारी, २०१५ रोजी िा 
त्यासुमारास ननदर्यनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणािर आळा घालण्यासाठी र्ासनाने कोणती काययिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, षिलींबाची कारणे कोणती ? 
 
श्री. एिनाथराि खडस े : (१) ि (२) चींरांपूर जजल् ृयात अिैध रेती उत् खननाची काही प्रकरणे 
ष्ष ्ोत् पत् तीस आली आहेत, ही िस् तजुस्थती आहे. मारीय चींरांपर जजल् ्यात गौण खननजाच ेअिैध 
उत् खनन ि िाहतुक रोखण् यासाठी जजल् हा, उपषििाग ि तालूका स् तरािर िरारी पथके गठीत 
करण् यात आली आहेत. सदर पथकाींद्िारे एषप्रल २०१४ त ेफेब्रुिारी २०१५ या कालािधीत १३७१ 
प्रकरणात रुपये ६६,०१,१२४/- इतका दींड िसलु करुन, ७३ प्रकरणात गुन् हे दाखल करण् यात 
आले आहेत. तसेच १८५ आरोपीषिरुध् द फौजदारी काययिाही करण् यात आली आहे. 
(३) प्रश् न उद्् ाित नाही. 

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

ता.खेड, जर्.पुिे येथ ेडोंगर फोडून होत असलेले अिधै उत्खन्न त्िरीत रोखण्याबाबत 
  

(६९) *  ४४५५   श्रीमती हु्नबानू खसलफे, श्री.सांर्य दत्त :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खेड, जज.पुणे तालुक्यात उद्योगपतीनी अिैधपणे डोंगर फोडून जसमनीच े सपा्ीकरण 
करण्यात येिून लाखो रुपयाींना जागा षिकल् याचा प्रकार माहे जानेिारी, २०१५ मध्ये िा 
त्यादरम् यान ननदर्यनास आला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी चौकर्ी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकर्ीत काय आढळून आले ि त्यानुसार अिदै्य उत्खन्न करणाऱ्याींिर 
कारिाु करण्याबाबत ि सुवा असलेले अिैद्य उत्खन्न त्िरीत रोखण्याबाबत र्ासनाने कोणती 
तातडीची काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) अद्याप कोणतीच काययिाही करण्यात आली नसल्यास, षिलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) अस ेननदर्यनास आले नाही. 
(२), (३) ि (४) प्रश् न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
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राज् यातील आरेच् या िारखान् यात दधू ि दगु् धर्न् य पदाथाचच े 
उत् पादन िरण् याची िां त्राटे देण् याबाबत 

  

(७०) *  ५५४२   अॅड.अतनल परब, श्री.नरेंद्र पाटील :   सन्माननीय दगु् धवििास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील ‘आरे’ च् या कारखान् यात दधू ि दु धजन् य पदार्थ यायचे उत् पादन करण् याची पूणय 
षेतमता असूनही दधु पुरिठा नाही हे कारण देत खासगी कीं पन् याींना दु धजन् य पदाथय 
उत् पादनाींची कीं रीया्े देण् याचा ननणयय र्ासनान ेघेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, र्ासनाच् या दु ध व् यिसाय षिकास षििागाने या पदाथायच् या उत् पादनासाठी 
ददनाींक २७ जानेिारी, २०१५ रोजी िा त् यासुमारास ु-ननषिदा मागषिल् या आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल् यास, राज् यातील ‘आरे’ च् या कारखान् यात दधू ि दु धजन् य पदाथांच े उत् पादन 
करण् याची पूणय षेतमता असताींनाही यासाठी खाजगी कीं पन् याींना षिषिध दु धजन् य पदाथय उत् पादन 
करण् याची कीं रीया्े देण् याची कारणे काय आहेत, 
(४) असल् यास, याबाबत चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळून आले ि त् यानुिींगाने 
पुढे कोणता ननणयय घेतला आहे 
(५) अद्याप याबाबत कोणतीच काययिाही करण्यात आली नसल्यास षिलींबाची कारणे काय 
आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) अनतररक् त दधुाच् या ननयोजनासाठी र्ासनाचा दधू िुक्ी प्रकल् प 
कायायजन्ित केल् यािरही आिश् यकता ननमायण झाल् यान,े दधूाच े दधू िुक्ीत रुपाींतरण 
करण् यासाठी दधू िुक्ी प्रकल् प िाड ेतत् िािर घेण् याचा र्ासनाने ननणयय घेतला आहे, हे खरे 
आहे. 
(२) होय, र्ासनान ेअनतररक् त दधुाचे दधू िकु्ीत रुपाींतरण करण् यासाठी दद. १३.१.२०१५ रोजी 
ु-ननषिदा प्रससध् द केली आहे. 
(३) र्ासनाकड े दधू ि दु धजन् य पदाथय उत् पादन करण् याची यींरीयसामुराही जुनी ि कालबा्य 
झालेली आहे. अकोला येथ े पाण् याची तीर झ ी्ंचाु ि दधुाची अत् यल् प उपल धता तसेच 
यींरीयसामुराहीच् या देखिालीिर होणारा खचय, उदगीर येथील यींरीयसामुराही ३८ ििय जुनी असनू, तेथील 
दधू िुक्ी प्रकल्पास अनतररक्त उच्च दाबाच्या षिद्युत पुरिठयामुळे प्रकल्प पूणय षेतमतेन े
चालषिणे अर्क्य होणे इत्यादद बाबी लषेतात घेिनू, आिश्यकतेप्रमाणे र्ासनाने ु-ननषिदाद्िारे 
न्युनतम देकार प्रात झालेल्या ननषिदाकारास र्ासनाने िाडतेत्िािर दधू िुक्ी ननसमयतीसाठी 
कीं रीया् ददले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
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राज् यात तांत्रज्ञानाच् या सहाय्याने शतेीचे तांत्रज्ञान शेति-याांपयतं पोहचवििेबाबत 
  

(७१) *  ४९०७   श्री.ख्िार्ा बेग, श्री.अतनल भोसले, श्री.हदपिराि साळुांख-ेपाटील, श्री.सततश 
चव्हाि, श्री.किरि पािसिर, श्री.र्यिांतराि र्ाधि, श्री.अमरससांह पांडडत, अॅड.र्यदेि 
गायििाड, श्री.सुतनल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, श्री.विक्रम िाळे, श्री.नरेंद्र पाटील :   
सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज् यात तींरीयज्ञानाच् या सहाय्याने र्ेती तींरीयज्ञान षिकससत करण् यात आले आहे मारीय सदर 
तींरीयज्ञान र्तेक-याींपयतं पोहचले नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, राज् यात र्ेतीच े तींरीयज्ञान र्ेतक-याींपयतं पोहचषिणेबाबत र्ासनाने कोणती 
काययिाही केली िा करण् यात येत आहे, 
(३) अद्याप कोणतीच काययिाही केली नसल् यास, षिलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) हे खरे नाही. 
(२) कृिी षिियक मादहती तींरीयज्ञान इीं्रने् ि मोबाुल माध्यमाच्या िापराव्दारे र्ेतकऱ्याींना 
पोहचषिण्याकरीता षेेतरीयीय कायायलयाींना लॅप्ॉप डा्ा काडय पुरषिण्यात आले असून, त्याचा 
र्ेतकऱ्याींना फायदा होत आहे. 
    तसेच एनुजीपी-अे योजनेंतगयत राज्यातील २१० तालुके ि चारही कृषि षिद्यापीठ 
स्तरािर ककऑक्सचा (्चस्क्रीन सींगणक) पुरिठा करण्यात आलेला असनू सदर ककऑक्स 
मर्ीनिर सींकसलत केलेली र्ेतकऱ्याींना पाहता येते ि ककऑक्सला जोडलेल्या इीं्रने् 
सुषिधामुळे र्ेतकऱ्याींस बाजारिाि, जागनतक स्तरािरील घडामोडी इत्यादी बाबतची मादहती 
त्िरीत समळत.े 
     या व्यनतररक्त राज्यातील र्ेतकऱ्याींना एस.एम.एस. सुषिधेव्दारे हिामान, बाजारिाि, 
ककड ि रोग ननयींरीयण इ. बाबतची मादहती देण्यात येत.े 
     कृषि षििागामाफय त ्ोल री क्रमाींक १८००२३३४००० ची सुषिधा जून २०११ पासून 
काययरत असून त्या हेल्प लाुनव्दारे र्ेतकऱ्याींना षिचारलेली मादहतीचे ननराकरण तात्काळ व 
षिनामूल्य करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

महाराष्ट्र-तेलांगिाच्या सीमािती भागातील साडबेारा गािाांतील 
 गािि-याांना महाराष्ट्राचे नागररित्ि समळण्याबाबत 

  

(७२) *  ३२२६   श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.शरद रिवपसे :   सन्माननीय 
महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) महाराषर-तेलींगणाच्या सीमाितद िागातील बारा गािाींिर आींध्र प्रदेर् षििाजनानींतर 
तेलींगणाने दािा केला परींतू या गािक-याींना महाराषरात रहायचे असल्याने राज्य र्ासनाने 
याबाबत स्पष् िूसमका घेऊन कें रांातील बळ िापरुन २५ ििायपासून प्रलींलबत असलेला प्रश्न 
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त्िरीत सोडषिण्याबाबतची अपेषेता नागरीक करीत असल्याच े माहे जानेिारी, २०१५ च्या 
सुमारास उघडकीस आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बारा गािातील गािक-याींना महाराषरात नागरीकत्ि समळण्याबाबत र्ासनाने 
कें रां र्ासनाकड ेपाठपुरािा केला आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी काय काययिाही करण्यात आली आहे िा येणार आहे, 
(४) अद्याप, याबाबत कोणतीच काययिाही करण्यात आली नसल्यास त्याची सियसाधारण कारणे 
काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथराि खडस े: (१) त े(४) या सींदिायत नागररकाींच ेकोणतेही ननिेदन माहे जानेिारी, 
२०१५ च् या सुमारास र्ासनास प्रा त झाल् याचे असिलेखािरुन ददसून येत नाही. मारीय तत् कासलन 
आींध्रप्रदेर् र्ासनान े प्रश् नाधीन गािाींिरील मालकीसींदिायत हैरांाबाद उच् च न् यायालयात दाखल 
केलेली याधचका मागे घेतलेली असल् यान ेया गािाींिरील महाराष र र्ासनाची मालकी अबाधधत 
आहे. सदर गािाींना महाराष र जमीन महसूल अधधननयम, १९६६ च् या कलम ४ पो्कलम (१) 
नुसार महसूली गािाचा दजाय देण् याबाबत ददनाींक ०४.०३.१९९९ रोजी अधधसुचना ननगयसमत केली 
आहे. सदर गािाींतील नागररकाींची नोंद महाराष र राज् याच् या षिधानसिा ि लोकसिा 
मतदारसींघाच् या मतदार यादीत असल् याने या सींदिायत कें रांर्ासनाकड े िेगळा पाठपुरािा 
करण् याचा प्रश् न उद्् ाित नाही. तेथील नागररकाींची नािे महाराष राच् या जनगणना यादीतही 
आहेत. सदर गािे महाराष र र्ासनाच् या महसलू प्रर्ासन, पोलीस प्रर्ासन, राहामपींचायत 
व् यिस् था याींच् या काययषेेतरीयात असनू राज् यर्ासनाच् या षिषिध कल् याणकारी योजना तेथ ेकाययरत 
आहेत. 

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

मराठिाडा िृवष विद्यापीठातील बाांधिाम गैरव्यिहार प्रिरिाबाबत 
  

(७३) *  २७९८   श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचिी, श्री.रामराि िडिुते, श्री.सततश चव्हाि, 
श्री.अमरससांह पांडडत, श्री.विक्रम िाळे :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) परिणी येथील मराठिाडा कृषि षिद्यापीठातील कोट्यिधी वापयाींचा बाींधकाम गैरव्यिहार 
तसेच इतर गैरव्यिहार प्रकरणी अधीषेतक असियींता, दषेतता ि गुणननयींरीयण मींडळ, ्रींगाबाद 
तसेच महासींचालक, महाराषर कृषि सर्षेतण ि सींर्ोधन पररिद याींच्याकडून सन २०१४ दरम्यान 
प्रात झालेल्या अहिालाींची िाननी र्ासन स्तरािवान पूणय झाली आहे काय, 
(२) असल्यास, या गैरप्रकारातील दोिी अधधकारी, कमयचारी, कीं रीया्दार, मींजूर सींस्था ि इतराींिर 
कोणती कारिाु करण्यात आली आहे, 
(३) अद्याप याबाबत कोणतीच कारिाु करण्यात आली नसल्यास, षिलींबाची कारणे काय 
आहेत ? 
  



52 

श्री. एिनाथराि खडस े : (१) ि (२) र्ासन स्तरािर काययिाही चाल ू असून सींबींधधत 
अधधकारी/कमयचारी याींची षििागीय चौकर्ी सुरु करण्याच ेमहासींचालक, महाराषर कृषि सर्षेतण 
ि सींर्ोधन पररिद, पुणे याींना ननदेर् देण्यात आले आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

ता.त्र्यांबिेश्िर (जर्.नासशि) येथील आहदिासी शेतिऱ्याांना िीर् 
पुरिठा खांडीत न िरता तनयसमत िीर् पुरिठा िरण्याबाबत 

  

(७४) *  ४२६९   श्री.शरद रिवपसे, श्री.सांर्य दत्त, श्री.हररससांग राठोड, डॉ.सुधीर ताांब,े 
श्री.रामहरी रुपनिर, प्रा.र्ोगेन्द्र ििाड े:   सन्माननीय निीन ि निीिरिीय उर्ाच मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) त्र्यींबकेश्िर (जज.नासर्क) तालुक्यातील आददिासी र्ेतकरी बारामाही र्ेतीच्या उत्पन्नािर 
अिलींबून असनू त्याींना षिद्युत पुरिठा िेळेिर ि ननयसमत होत नसल्यामळेु र्ेतीसाठी पाणी 
समळत नसल्यामळेु षपकाींचे मोठया प्रमाणात नुकसान होत असल्याने आददिासी र्ेतकऱ्याींना 
ननयसमत िेळेिर िीज पुरिठा होण्यासाठी मा.स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी मा.ऊजाय मींरीयी याींना 
ददनाींक ९ डडसेंबर, २०१४ रोजी िा त्यासमुारास लेखी ननिेदन ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू आददिासी र्ेतकऱ्याींना िीज पुरिठा खींडीत न करता ९.०० त े ५.०० 
(आठ तास) या िेळेत करण्याकरीता र्ासनाने कोणती तातडीची काययिाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(३) अद्याप, कोणतीच काययिाही करण्यात आली नसल्यास, षिलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) होय. 
(२) ि (३) र्ेती पींपासाठी िीज पुरिठा हा र्ेतीपींप राहाहकाींसाठी असलेल् या मानकाींप्रमाण े
करण् यात येतो. षिलींबाचा प्रश् न उद्् ाित नाही. 
 

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

र्व्हार (जर्.पालघर) एस,टी,बस ्थानिात लहान-मोठया  
विके्रत्याांचे अततक्रमाि हटविण्याबाबत 

  

(७५) *  ४६४२   श्री.आनांद ठािूर, श्री.सुतनल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, श्री.राहुल नािेिर :   
सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जव्हार (जज.पालघर) एस.्ी.बस स्थानकात लहान-मोठया षिके्रत्याींनी मोठया प्रमाणािर 
अनतक्रमण केल्यामुळे िाहतकू कोंडी होऊन नागरीकाींना नाहक रीयास सहन करािा लागत आहे, 
हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, एस,्ी,डपेो षििागाकडून जव्हार नगरपररिद याींना कळिूनही अद्यापही 
कोणतीही कारिाु करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याची र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकर्ीच्या अनिुींगाने जव्हार एस.्ी.स्थानकामधील षिके्रत्याचे अनतक्रमण 
तात्काळ ह्षिण्यासाठी र्ासनान ेकोणती कारिाु केली आहे िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, कारिाुस होत असलेल्या ददरींगाुची सियसाधारण कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हदिािर राित े: (१) ि (२) हे खरे नाही. 
     राज्य पररिहन महामींडळाच्या जव्हार बसस्थानकात अनतक्रमण झालेले नाही. जव्हार 
बसस्थानकाींत राज्य पररिहन महामींडळाच्या ननयमानुसार ३ िाणणज्य आस्थापनाींना ि २ 
कफरते परिानाधारकाींना अधधकृत परिानगी देण्यात आलेली असून ते सिय परिानाधारक राज्य 
पररिहन महामींडळाच्या ननयमानुसार काययरत आहेत. िाहतुकीस अडथळा ननमायण 
करणाऱ्याींषिरुध्द तक्रारी दाखल करण्याबाबत सींबींधधताींना ननद्र् देण्यात आलेले आहेत. 
(३), (४) ि (५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

मालेगाांि (जर्.नासशि) येथील निीन बस् थानि ि अन् य तालुशन यातील बस्थानिात 
अ् िच् िता िाढल् याने प्रिाशाांच ेआरोग् य धोशन यात आल् याबाबत 

  

(७६) *  ५२६०   डॉ.अपूिच हहरे :   सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
 (१) मालेगाींि (जज.नासर्क) येथील निीन बसस् थानक ि अन् य तालुक् यातील बस स्थानकात 
घाणीच े साम्राज् य पसरल् यान े प्रिार्ाींच ेआरो य धोक् यात आले असून मालेगाींि येथील निीन 
बसस् थानकाचे स् िरुप अषेतरर्ः कचरा डपेो सारखे झाल् याचे ददनाींक ३ नोव् हेंबर, २०१४ रोजी िा 
त् यासुमारास ननदर्यनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, याबाबत र्ासनान ेतपासणी केली आहे काय, 
(३) असल् यास, बसस् थानक पररसरात षिर्ेि स् िच् िता मोदहम राबषिणेबाबत र्ासन कोणती 
उपाययोजना करीत आहे िा करणार आहे, 
(४) अद्याप याबाबत कोणतीच काययिाही केली नसल्यास षिलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. हदिािर राित े: (१) ि (२) अींर्त: खरे आहे. 
     नोव्हेंबर, २०१४ दरम्यान बसस्थानकाचे बाींधकाम सुरु असल्याने तथेील अस्िच्ितचेे 
प्रमाण िाढले होते. बसस्थानकाच्या बाजूला व्यिसाय करणारे व्यिसायीक केरकचरा 
बसस्थानकािर आणून ्ाकतात, त्याचप्रमाणे बाहेरील ग्ाराचे घाण पाणी बसस्थानकाच्या 
आिारात येत.े याबाबत महानगरपासलका, पोलीस खात,े आरोय षििाग, मालेगाींि याींना 
िारींिार कळषिण्यात येिनूही त्याींच्याकडून अद्याप ठोस काययिाही झालेली नाही. 
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(३) बसस् थानकाची स्िच्िता राखण्याकरीता िळेोिेळी रोजींदारीिर सफाु कामगार लािून 
स्िच्िता करुन घेतली जाते. तसचे मा.मींरीयी (पररिहन) याींच्या पुढाकाराने घेतलेल्या स्िच्िता 
असियानाच्या मोदहमेनींतर अस्िच्िता कमी झालेली असून षिर्ेि मोदहमेव्दारे स्िच्ितेबाबत 
जनजागतृी करण्याचे काम देखील करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

महाराष्ट्र विधानपररषद 
__________________________________________________________________ 

मुरांणपिूय सिय प्रककया महाराषर षिधानमींडळ सधचिालयाच्या सींगणक यींरीयणेिर 
मुरांण: र्ासकीय मध्यितद मुरांणालय, मुींबु. 
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