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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

मांगळिार, हदनाांि ३१ माचच, २०१५ / चैत्र १०, १९३७ ( 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 - ४२ 
------------------------------- 

  
खामगाांि (जर्.बुलढािा) येथील बस ्थानिाच ेआधुननिीिरि िरिेबाबत 

  

(१) *  ४०५५   श्री.पाांडुरांग फुां डिर :   सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) खामगाींव (जि.बुलढाणा) येथील बस स्थानकावर नागरीकाींना बसण्याकररता बाींधण्यात 
आलेली शेड बरेच वर्ष िनुी असल्यामुळे ती मोडकळीस आली असून त्याठिकाणी प्रवाशाींना 
बसण्याची सुववधा नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ठिवसेंठिवस बस स्थानकावर वाढती प्रवाशाींची सींख्या पाहता वपण्याच े पाणी, 
सुलभ शौचालय, वाहनतळ, उपहारगहृ व इतर मुलभूत सुववधा अपऱु्या पडत आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रवाशाींच्या सोयी-सुववधा, मठहलाींसािी वेगळे स्वच्छतागहृ बाींधणे व इतर 
मुलभूत सोयी-सुववधा पुरववण्यासािी खामगाींव बस स्थानकाचे आधनुनकीकरण करणे आवश्यक 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, खामगाींव बस स्थानकाच्या आधुननकीकरण करण्यासािी शासन स्तरावर 
कोणती कायषवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) अद्याप याबाबत कोणतीच कायषवाही केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. हदिािर राित े: (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) बुलढाणा ववभागातील खामगाींव येथील बसस् थानकाची इमारत सुजस्थतीत आहे. 
बसस् थानक ०९ फला्ाींच े असून प्रवाशाींना बसण् यासािी बेंचसे (आसने) सुजस्थतीत आहेत. 
बाींधीव पाणपोईद्वारे वपण् याच् या पाण् याची  यवस् था केली आहे. पषु र् व मठहलाींसािी स् वतीं् 
प्रसाधनगहृाची  यवस् था आहे. बसस् थानकात प्रवाशाींसािी येण् या-िाण् यासािी स् वतीं् िार असून 
वाहनतळाचे ‘डाींबरीकरण’ सन २०११ मध् ये करण् यात आले आहे व त ेसुजस्थतीत आहे. 
     बसस् थानकावर वाहतकू ननयीं्क कष अ अद्ययावत स् वरुपपाचे बाींधण् यात आले असून 
बसस् थानकावर पींख,े पुरेशी वविचेी  यवस् था करण् यात आली आहे. ठहरकणी कष अ, पोललस 
चौकी, उपहारगहृ, पुस् तकाींच ेिकुान, सामान् य िकुान, िरुध् वनीकष अ, िधु व िगु् धिन् य पिाथाचच े
िकुान, िचुाकी वाहनतळ, रसवींतीगहृ, केश कतषनालय इ.मुलभूत सुववधा पुरववण् यात आल् या 
आहेत. सद्यजस्थतीत बसस् थानकाचे आधुननकीकरण करणे ववचाराधीन नाही. 
(५) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यातील दधुाचे दर िमी झाल्याने दधू उत्पादि शेतिरी अडचिीत आल्याबाबत 
  

(२) *  २६५२   श्री.धनांर्य मुांड,े श्री.सुननल तटिरे, श्री.अमरससांह पांडडत, श्री.सनतश चव्हाि, 
डॉ.अपूिच हहरे, श्री.हेमांत टिले :   सन्माननीय दगु् धवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यात िधुाचे िर कोसळल्याची बाब माहे डडसेंबर, २०१४ मध्ये वा त्या दरम्यान 
ननिशषनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िधुाचे िर घसरल्याने िधू उत्पािक शेतकरी अडचणीत सापडला आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िधू उत्पािक शतेकऱ्याींना ठिलासा िेण्याबाबत शासनाची भूलमका काय आहे ? 
  

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) ठि.२९.१०.२०१४ रोिीच् या काही स् थाननक वतृ् तप्ाींमधून ‘’िधूाच् या 
िरात कपात’’ तसेच ‘’िधुाचा भाव घ्ल् याने शेतकरी अस् वस् थ’’ अशा प्रकाराच् या बात या 
प्रलसध् ि ााल् याचे ननिशषनास आले आहे. 
(२) व (३) ऑक् ्ोबर ते माचष हा िधुासािी पुष ्काळ समिला िातो. यालशवाय आींतरराष रीय 
बािारपेिेत िधू भकू्ीच् या िरामध् ये मोिया प्रमाणात घसरण ााल् यामळेु िेशातील िधू 
भुक्ीच् या ननयाषतीवर पररणाम ााला आहे. त् यामुळे खािगी षे अ्ान ेिधू खरेिी िर कमी केले 
असल् यान ेशेतक-याींकडून उत् पािीत होणा-या िधुाच् या खरेिीवर पररणाम होतो, हे खरे आहे. 
     राज् यात िधुाचा  यवसाय शासन, सहकार व खािगी षे अ्ामाफष त केला िातो. त् यापीकी 
६०% खािगी षे अ्, ३९.५ % सहकार षे अ् व ०.५ % शासन अस ेिधू सींकलनाच ेप्रमाण आहे. 
कें द्र शासनाने ठि.२६.३.२००२ रोिी एमएमपीओ १९९२ मध् ये केलेल् या िरुुपस् तीनुसार राज् यातील 
खािगी/सहकारी िधू सींघ व िधू उत् पािक त् याींच् या  यवसायाला पुरक असे खरेिी वव्ी िर 
तसेच कलमशन िर ननजश्चत करुपन िधुाच ेसींकलन व ववतरण त्याींच्या स् तरावरुपन ननयोजित 
करीत असतात. यामध् ये शासनास हस् तषे अप करण् यास वाव नाही. 
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     अस े असले तरी िधू उत् पािक शेतक-याींच् या ठहताकरीता शासकीय िधू योिनेमधनू 
होणारे ववतरण १ लाख लल्रन े प्रनतठिन वाढववणे, उिगीर येथील प्रकल् प कायाषन् वीत करुपन 
सुमारे १ लाख लल्र प्रनतिीन िधुाचा ववननयोग करणे, सहकारी सींघाकडील अनतररक् त िधू 
शासनाने खरेिी करुपन शासकीय िराने स् वीकारणे तसेच िधू भुक्ी ननयाषतीवर १० % 
प्रोत् साहनपर अनुिान पुन् हा सुरुप करण् याबाबत कें द्र शासनास प्रस् ताव पािववणे इ. उपाययोिना 
केल् या आहेत. 

----------------- 
पुण्यात बनािट मुद्ाांि पेपर वििल्याबाबत 

  

(३) *  ३४१०   श्री.अननल भोसले, श्री.धनांर्य मुांड,े श्री.सनतश चव्हाि, श्री.हदपिराि साळुांख-े
पाटील, श्री.अमरससांह पांडडत, श्री.हेमांत टिले, श्री.ख्िार्ा बेग :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुण्यात बनाव् मुद्राींक पेपर ववकले िात असल्याचे माहे िानेवारी, २०१५ रोिी वा 
त्यासुमारास ननिशषनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनामाफष त चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले, त्यानुसार बनाव् मुद्राींक पेपर ववकणाऱ्याींवर 
शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) अद्याप कोणतीच कारवाई केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडस े: (१) हे खरे नाही. तथावप, कोर्ागार कायाषलय, पुणे याींच ेमाठहतीवरुपन 
िोन मुद्राींक सींशयास् पि असल् याची बाब ननिशषनास आली होती. 
(२) होय. 
(३) ववर्याधीन प्रकरणातील िोन सींशयास् पि मुद्राींक नालशक येथील इींडडया लसक् युरर्ी प्रेस, 
याींच् याकड ेतपासणीसािी पािववण् यात आले असता त् याींच् याकडून प्रा त अहवालात सिरच ेमुद्राींक 
बनाव् नसल् याचे नमूि आहे परींतू, िोन् ही मुद्राींकामध् ये रसायनाींचा वापर करुपन फेरफार 
करण् यात आल् याचे नमूि केले आहे. सबब, मुद्राींक पेपर ववकणा-याींवर कारवाईचा प्रश् न उद्् ावत 
नाही. 
(४) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
डहािू येथील आहदिासीांना िाटप झालेल्या भूखांडाची भूमाकफयाांनी 

िागदोपत्री अदलाबदल िरून बाांधिाम िेल्याबाबत 

 (४) *  ३७८१   श्री.विर्य धगरिर :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) डहाणू येथील तलासरी तालकु्यातील वडवली येथील आठिवासीींना वा्प ाालेल्या सहे 
नींबर १९१ या भखूींडापीकी मोक्याचा भखूींडाची कागिोप्ी अिलाबिल कष न त्या ठिकाणी 
भूमाफफयाींनी बाींधकाम केल्याचे ननिशषनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, आठिवासीींना वा्प ाालेल्या भूखींडाची सींपूणष चौकशी करण्यात आली आहे 
काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले आहे, 
(४) असल्यास, सिर भूमाफफयाींवर शासनान ेकोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) अस ेननिशषनास आले नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

बीड जर्ल््यातील दषु्ट्िाळग्र्त शतेिऱयाांना हिबि ससांचन  
योर्नेअांतगचत अनुदान समळण्याबाबत 

  

(५) *  ४१५३   प्रा.र्ोगेन्द्द् ििाड े:   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) बीड जिल््यात सलग चार वर्ाषपासून पडलेल्या िषुकाळामुळे शतेीतील वपकाींना पा्ाने पाणी 
लमळणे अशक्य ााल्यामुळे जिल््यातील १२०० शेतकऱ्याींनी शासनाच्या ठिबक लसींचन योिनेत 
सहभाग नोंिववला परींत,ु अद्यापपयचत या शेतकऱ्याींना उक्त योिनेअींतगषत अनुिान प्रात 
ाालेले नसल्याच ेमाहे िानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्या िरयान ननिशषनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय ननषपन्न ााले 
व त्यानुसार उक्त शेतकऱ्याींना त्याींचे प्रलींबबत अनुिान त्वरीत िेण्याबाबत शासनान ेपुढे कोणती 
कायषवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) अद्याप कोणतीच कायषवाही केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडस े : (१) बीड जिल् ्यात ठिबक लसींचन योिनेंतगषत, सन २०१२-१३ या 
वर्ाषतील रुप. २०.१६ को्ी एवढया रकमेचे ७४०९ प्रस् ताव प्रलींबबत होते. 
तसेच सन २०१३-१४ या वर्ाषत ननधी अभावी प्रस् ताव जस्वकारण् यात आले न हते. तथावप, या 
वर्ाषत ठिबक लसींचन सींच बसववलेल्या शेत क-याींचे प्रस् ताव जस्वकारुपन त् याींना अनुिान िेण् याचा 
ननणषय शासनान े घेतला आहे. त् यानुसार बीड जिल् ्याकडून सन २०१३-१४ सािी ५८७३ 
प्रस् तावासािी रुप. १८.७९ को्ी एवढया रकमचेी मागणी करण् यात आली आहे. तालकुा स् तरावर 
प्रस् ताव जस्वकारण् याची कायषवाही सुरुप आहे. 
सन २०१४-१५ या वर्ाषत या जिल् ्यातील ६१४८ प्रस्तावाींसािी रुप. २०.६७ को्ी एवढया रकमेचा 
आराखडा मींिूर करण् यात आला आहे. 
(२) बीड जिल् ्यासािी सन २०१२-१३ या वर्ाषतील प्रलींबबत प्रस् तावाींसािी रुप. १३.९६ को्ी एवढा 
ननधी उपलब् ध कष न िेण् यात आला आहे. उवषररत ननधी उपलब् ध करुपन िेण् याची कायषवाही सुरुप 
आहे. 
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      सन २०१३-१४ मधील प्रलींब ज त प्रस् तावाींसािी नाबाडषकडून उपलब् ध होणा-या किाषच् या 
रकमेतून रुप. ३२६.७३ को्ी उपलब् ध करुपन िेण् याचा प्रस् ताव शासनाच् या ववचाराधीन आहे. 
      सन २०१४-१५ या वर्ाषसािी कें द्र शासनाकडून प्रा त ाालेल्या पठहल् या हत् याच् या 
ननधीतून रुप. १२.८६ को्ी एवढा ननधी उपलब् ध करुपन िेण् यात आला आहे. कें द्र शासनाकडून 
िसु-या ह त् याचा ननधी प्रा त ााल् यानींतर बीड जिल् ्यास उवषरीत ननधी ववतरीत करण् यात 
येईल. 
(३) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
मौर् ेयेळांब (ता.हदगाांि,जर्.नाांदेड) येथील शेतिऱयाांसािी एसपीए ्िीम अांतगचत  

१०० िेव्हीए (रान्द्सफॉमचर) ची उभारिी िरण्याबाबत 
  

(६) *  ३९३९   श्री.सनतश चव्हाि, श्री.हेमांत टिले, श्री.सांहदप बार्ोररया, श्री.ख्िार्ा बेग, 
श्री.अननल भोसले, डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.विक्रम िाळे, श्री.हदपिराि साळुांख-ेपाटील, श्री.धनांर्य 
मुांड,े श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचिी, श्री.अमरससांह पांडडत :   सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौिे येळींब (ता.हिगाींव,जि.नाींिेड) येथील शेतकऱ्याींसािी एसपीए स्कीम अींतगषत १०० 
केहीए (रान्सफॉमषर) ववद्युत कीं पनीने माहे िुली, २०१३ मध्ये मींिूर केला आहे हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सुमारे िीड वर्ाषच्या कालावधी होऊनही सिर रान्सफॉमषरची उभारणी करण्यात 
आली नाही हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच शेतकऱ्याींची गीरसोय होऊ नये हणून शासनाने तातडीन े रान्सफॉमषर उभारणी 
करणेबाबत कोणती कायषवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) अद्याप कोणतीच कायषवाही केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्शेखर बािनिुळे : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) सींबींधीत चार शतेक-याींना को्ेशन भरणा करण् यासींबींधीत कळववले आहे तथावप, चारही 
शेतक-याींनी आितागायत को्ेशनची रक् कम भरणा केली नसल् याने काम हाती घेण् यात आले 
नाही. को्ेशन भरणा केल् यानींतर तातडीन ेकाम हाती घेण् यात येईल. 
(४) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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िडार समार्ाला त्याच्या पारांपारीि व्यिसायासािी िावषचि २०० ब्रासपयतंच्या 
 दगडािर रॉयल्टीत सूट देण्याबाबत 

 (७) *  २८६३   डॉ.नीलम गोऱहे, श्री.विक्रम िाळे, श्री.रामराि िडिुत,े श्री.सांहदप बार्ोररया, 
श्री.सनतश चव्हाि, श्री.अननल भोसले, श्री.र्यिांतराि र्ाधि, श्री.हदपिराि साळुांख-ेपाटील, 
श्री.ख्िार्ा बेग :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील वपढयानवपढयापासनू िगडफोडीचा यवसाय करणाऱ्या वडार समािाला त्याच्या 
पारींपारीक यवसायासािी वावर्षक २०० ब्रासपयचतच्या िगडावर रॉयल््ीत (स्वालमत्वधन) सू् 
िेण्याचा ननणषय शासनाने ठिनाींक ५ िानेवारी, २०१५ रोिी वा त्यासमुारास घेतला आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यानुसार आतापयचत शासनान ेकोणती कायषवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) अद्याप कोणतीच कायषवाही केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडस े : (१), (२)  व (३) वडार समािातील हाताने िगडफोडीचा वपढीिात 
यवसाय कररत असलेल्या कु्ूींबास त्याींच्या यवसाय प्रयोिनासािी वर्ाषला २०० ब्रास पयचतच् या 
मयाषिेत िगडावरील स् वालमत् वधनाच् या आकारणीतनू सू् िेण् याचा ननणषय मींब्मींडळाने ठिनाींक ५ 
िानेवारी २०१५ रोिी घेतला आहे. त् यानुसार यासींबींधीची असधसूचना महाराष र शासन रािप्ात 
प्रलसध् ि करण् यात आली आहे. सिर असधसूचनेतील तरतुिीनुसार वडार समािातील हाताने 
िगडफोडीचा वपढीिात  यवसाय करणा-या कु्ूींबाींना त् याींच् या  यवसाय प्रयोिनासािी याचा लाभ 
घेता येईल. 

----------------- 
राज्याला हिांबि ससांचन पािलोट वििासािरीता समळालेला  

ननधी शासनाने खचच न िेल्याबाबत 

(८) *  ३७००   अॅड.र्यदेि गायििाड, श्री.धनांर्य मुांड,े श्री.सुननल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.अननल भोसले, श्री.विक्रम िाळे, श्री.नरेंद् पाटील, श्री.ख्िार्ा बगे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचिी, 
श्री.प्रिाश गर्सभये, श्री.सनतश चव्हाि, श्री.किरि पािसिर, श्री.रामराि िडिुत,े श्री.सांहदप 
बार्ोररया, डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.हदपिराि साळुांख-ेपाटील, श्री.अमरससांह पांडडत :   सन्माननीय 
िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात ठिींबक लसींचनापासनू पाणलो् ववकासापयचत िवळपास १८ योिनाींसािी कें द्र 
शासनाकडून राज्याला ७ वर्ाषत तब्बल ४ हिार ९४० को्ी रुपपये लमळाले असताना राज्य 
शासनान े त्यापीकी केवळ ३ हिार ५६७ को्ी रुपपये खचष केल्याचे माहे िानेवारी, २०१५ च्या 
पठहल्या सताहात ननिशषनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्य शासनाने पणूष ष अमतेने ननधी खचष न करण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) तसेच कें द्र शासनाकडून लमळालेला ननधी पूणष ष अमतेन े खचष न करणाऱ्याींवर शासनाने 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) अद्याप कोणतीच कारवाई केली नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 



7 

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) नाही. 
     ठिबक लसींचन, वसुींधरा पाणलो् ववकास यीं्णा व पाणलो् षे अ् ववकास कायष् माींतगषत 
गेल् या सात वर्ाषत कें द्र शासनाकडून एकूण रुप. ३४३१.७१ को्ी ननधी प्रा त ााला असुन 
त् यापीकी रुप. ३२६७.७९ को्ी ननधी खचष ाालेला आहे. 
(२), (३) व (४) ए कूण प्रा त ननधीच् या ९७ % ननधी खचष ाालेला आहे. उवषररत ननधी माचष 
२०१५ अखेरपयचत खचष करण् यात येणार आहे. प्रा त ननधी पीकी मो्या प्रमाणावर ननधी खचष 
ााल् याने कोणावर कारवाई करण् याचा प्रश् न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
अिोला जर्ल््यातील आिोट रोड िर असलेल्या पुलाच्या मध्यभागी भेगा  

पडून पुल र्ीिच अि्थेत झाल्याबाबत   

(९) *  २९१५   श्री.गोवपकिशन बार्ोरीया :   सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अकोला जिल््यातील आको् रोड वर असलेला आको् आणण बीतुल मागे िाणाऱ्या 
पुलाच्या मध्यभागी प्रचींड भेगा पडून पुल अत्यींत िीणष अवस्थते असल्याचे नुकतेच माहे 
िानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यासमुारास ननिशषनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर पुलास ५० वर्ष पूणष ााली असून या पलुावरुपन हिारो वाहने ये-िा कररत 
असून हा पुल अकोला रेल्वे लाईनवरुपन बनववण्यात आलेला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच या पलुावरील पथिीपिेखील बींि अवस्थेत असल्यामुळे वाहनचालकाींना अनके 
अडचणीींना सामोरे िाव ेलागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सिर पुल कोसळून कोणत्याही ष अणी मोिा अपघात होऊन हानी होण्याची लभती 
असल्यामळेु स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी सातत्यान ेववववध मागाषन ेशासनाच्या ननिशषनास आणून 
पुलाच्या नुतनीकरणासािी ननधी उपलब्ध करण्याबाबतची मागणी करुपनही कोणतीच कायषवाही 
ाालेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, याबाबत शासनान ेसखोल चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले, 
व उक्त पुलाचे तात्काळ नुतनीकरण करण्याबाबत शासन स्तरावर कोणती कायषवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हदिािर राित े: (१) हे खरे नाही. 
(२) होय. 
(३) होय, तथावप सिर पुलावरील बरेच पथिीव ेसुरुप करण् यात आले असून, उवषररत पथठिवे सुरुप 
करण् याची कायषवाही चालू आहे. 
(४) हे खरे नाही. रेल् व ेववभागातफे ठि. ०३.०१.२०१५ रोिी सिर पुलाच ेननरीष अण केले असून, 
सिर पूल वाहतूकीसािी योग् य आहे. 
(५) व (६) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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यितमाळ जर्ल््यातील पररसरात उध्िच पैनगांगा प्रिल्पाच्या पररसरात तसेच  
अांबोडा पररसरात होत असलेली अिैध िकृ्षतोड 

(१०) *  ३४४०   श्री.सांहदप बार्ोररया, श्री.किरि पािसिर, श्री.सनतश चव्हाि, श्री.नरेंद् 
पाटील, श्री.हेमांत टिले, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचिी, श्री.ख्िार्ा बेग, श्री.अननल भोसले :   
सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उमरखेड तालुक्यातील (जि.यवतमाळ) उध्वष पीनगींगा प्रकल्पाच्या इसापूर धरणालगत 
लागवड करण्यात आलेल्या वषृ अाींची माहे नोहेंबर, २०१४ मध्ये वा त्या िरयान वषृ अतोड 
करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच यवतमाळ जिल््यातील अींबोडा आणण पररसरात ्ाकळी वन, तसेच ठहवरी येथ े
अवीधपणे वषृ अाींची तोड होत असल्याचे माहे िानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यािरयान ननिशषनास 
आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनामाफष त चौकशी केली आहे काय, असल्यास, चौकशीत 
काय आढळून आले व तद्नुसार सिर वषृ अतोड करणाऱ्याींवर शासनाने कोणती कायषवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) यवतमाळ जिल् ्यातील उमरखेड तालकु् यात अशी बाब ननिशषनास 
आली नाही. तथावप, उध् वष पीनगींगा प्रकल् पाच् या ठहींगोली जिल् ्यातील कळमनूरी तालुक् यातील 
मौि े डोंगरगाव येथील इसापूर धरणाखाली नीससगषकररत् या उगवलेली व आयुष य पूणष ाालेली 
बाभुळीची ााड े४९९, ननलगीरीची ााड े६२ व सुबाभुळीची ााड े५४९ अशी एकुण १११० ााड े
कायषकारी अलभयींता उध् वष पीनगींगा प्रकल् प ववभाग ्. १ याींनी ननवविा काढुन कीं ्ा्िारास 
तोडण् यास ठिली आहेत. 
(२) यवतमाळ जिल् ्यातील अींबोडा हे गाींव यवतमाळ वन ववभागातील, उत्तर आणी 
वनपररषे अ्ात येत,े परींतु तेथे अवीध वषृ अतोडीचे प्रकरण घडलेले नाही. तसेच यवतमाळ 
वनववभागातील ठहवरी येथ ेअवीधपणे वषृ अाींची तोड होत असल् याचे माहे िानेवारी, २०१५ मध् ये 
वा त् या िर यान ननिशषनास आले नाही. 
      मा् ्ाकळी (वन) हे गाींव पीनगींगा अभयारण् य षे अ्ात असुन या वनषे अ्ामध् ये माहे 
िानेवारी-२०१५ मध् ये अवीध वषृ अतोड ााल् याच ेननिशषनास आले हे खरे आहे. 
(३) व (४) पीनगींगा अभयारण् यात ्ाकळी वन कष अ ५९५ मध् ये सागवान प्रिातीचे ८ वषृ अाींची 
तोड ााली असुन त् याची नुकसान फकीं मत रुप. ६१, २००/- एवढी आहे. त् याबाबत ठिनाींक 
५/१/२०१५ रोिी गुन् हा िाखल करण् यात आला आहे. यापीकी साग इमारती नग १५ (घन लम्र 
०.९५९ माल, फकीं मत रुपपये १५,६२८/-)  इतका माल ि त करण् यात आलेला आहे. उवषरीत 
चोरीस गेलेला माल व आरोपीचा तपास चाल ूआहे. 

----------------- 
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बीड जर्ल््यात २६५६ िोटी रुपयाांचा भसुांपादन मािरे्ा प्रलांबबत असल्याबाबत 

(११) *  ३६६५   श्री.अमरससांह पांडडत, श्री.ख्िार्ा बेग, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचिी, श्री.विक्रम 
िाळे, श्री.सनतश चव्हाि, श्री.र्गन्द्नाथ सशांदे, श्री.हेमांत टिले, श्री.अननल भोसले, श्री.धनांर्य 
मुांड े:   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) बीड जिल््यात भुसींपािनाच्या एकूण ५८९ प्रकरणाींत रुप. ६३,८८,२०,९७३/- एवढा मावेिा 
प्रलींबबत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उप जिल्हासधकारी (समन्वय), बीड याींनी ठिनाींक २६ ऑगस्् २०१४ रोिी वा 
त्या िरयान आयुक्त, औरींगाबाि याींच्या बीिकी िरयान ठिलेल्या ठ्पणीमध्ये जिल््यात 
१२४७ प्रकरणाींत २६५६ को्ी रुपपयाींचा माविेा थकीत असल्याच ेननिेलशत केले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रलींबबत प्रकरणे तात्काळ ननकाली काढून शेतकऱ्याींना मावेिा वा्पासािी 
शासन कोणती कायषवाही करणार आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) याबाबत मावेिा वा्पास ाालेल्या ववलींबाची कारणे कोणती ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) होय, 

कलम- ११ खाली रुप.१७, ४२, ६१, १५६/- व कलम २८ अ खाली रुप.३,३३,६५,३२२/- व 
तसेच कलम १८ खाली (रोिगार हमी योिनेचे रुप.१२,९८,४८,७५०/- व इतर सींपािक सींस् थेच े
रुप.३०,१३,४५,७४५/-) रुप.४३,११,९४,४९५/- असा एकूण रुप.६३,८८,२०,९७३/- इतका माविेा प्रलींबबत 
आहे. कलम १८ खालील ननधी मागणी प्रस् तावामध् ये रोिगार हमी योिनेशी सींबींसधत ननधीचाही 
समावेश आहे. 
(२) होय. 

परींतु प्रलींबबत प्रकरणाींची सींख् या १२४७ आणण प्रलींबबत ननधी ४५.६३ को्ी िशषववण े
आवश् यक होते. तथावप जिल् हासधकारी कायाषलय स् तरावर सवष भूसींपािन असधका-याींकडून 
माठहती सािर करताना ी्ंकलेखन प्रमाि (Clerical Mistake) ााल् यामुळे २६५६ को्ी रुपपयाचा 
मावेिा थकीत असल् याबाबत उल् लेख करण् यात आला होता, सिरची चूक िषु स् त करुपन प्रलींबबत 
ननसधबाबतची अचूक माठहती जिल् हासधकारी, बीड याींच े कायाषलयाकडून ववभागीय आयुक् त, 
औरींगाबाि कायाषलयास सािर केली आहे, त् यानुसार रुप.४६.६७ को्ी ननधी प्रलींबबत असल् याचे 
नमूि करण् यात आले आहे. 
(३) जिल् हासधकारी कायाषलयाकडून शासनाकड े प्रा त ाालेल् या पररपूणष प्रस्तावाींमध्ये वररष ि 
न् यायालयाच े (मा.उच् च न् यायालयाचे) अपीलामध् ये आिेश असल् यास, शासन ननणषय, ववत् त 
ववभाग, ठिनाींक २९.७.२००६ व ठिनाींक १२.८.२०१४ रोिीच् या शासन ननणषयातील तरतूिीप्रमाणे 
पा् प्रकरणामध्ये ववत्त ववभागाच्या मान् यतेन े ‘लेखाशीर्ष-८६७४-शासनान े िेवलेल् या प्रनतभूती 
िेवी’ या लेखाशीर्ाषखाली मा.न् यायालयात िमा करण् यासािी ननधी उपलब् ध करुपन िेण् याची 
कायषवाही शासनाकडून तातडीने करण् यात येत.े 
(४) ववलींब ाालेला नाही. 

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



10 

ता.माढा (जर्.सोलापूर) येथील शेततळयाांचे प्र्ताि मांर्ूर िरून ननधी समळण्याबाबत 

(१२) *  ३७१९   श्री.हदपिराि साळुांख-ेपाटील, श्री.किरि पािसिर, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.अमरससांह पांडडत, श्री.नरेंद् पाटील, श्री.सनतश चव्हाि, श्री.धनांर्य मुांड,े श्री.सुननल तटिरे, 
श्री.अननल भोसले, श्री.ख्िार्ा बेग, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचिी :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ता.माढा (जि.सोलापूर) येथील शेतकऱ्याींनी सावकाराकडून पीसे घेऊन शेततळी खोिली 
असता तालुका कृवर् असधकारी व सहाय्यक कृवर् असधकारी हे लाभार्थयाचनी केलेल्या अिाषत ्ु्ी 
िाखवून अनकेवेळा अिष करावयास लावून शेतकऱ्याींची फसवणूक करीत असल्याच े माहे 
िानेवारी, २०१५ च्या िसुऱ्या सताहात ननिशषनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व सिर शेतकऱ्याींची फसवणूक करणाऱ्या कृर्ी 
असधकारी व सहाय्यक कृर्ी असधकारी याींचेवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) तसेच लाभार्थयाचचे कृर्ी तळयाचे प्रस्ताव मींिूर करुपन त्याींचे पीसे त्याींना तातडीने िेणेबाबत 
शासनाने कोणती कायषवाही केली आहे, 
(५) अद्याप कोणतीच कायषवाही केली नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) व (५) सोलापूर जिल््यातील माढा तालुक्यामध्ये मींिूरी ठिलेल्या २१७ सामुहीक 
शेततळयाींच्या कामाच्या ्यानसूार (खोिकाम/मातीकाम, लॅस््ीक अस्तरीकरण व तारेच े
कुीं पण) रुप. ४४१.३६ लाख अनुिान ववतरीत करण्यात आलेले आहे. वरीलपीकी ६९ सामुहीक 
शेततळीधारक शेतकऱ्याींनी त्याींच्या शेततळयामध्ये लॅस््ीक फफल्मचे अस्तरीकरण व कुीं पणाचे 
काम केलेले नसल्यामुळे सींबींधीताींना अनुिान ववतरणाची कायषवाही करणे शक्य ाालेले नाही. 
 

----------------- 
एस.टी.महामांडळाला टोलमुक्त िरण्याबाबत 

(१३) *  ३६३४   श्री.नरेंद् पाटील, श्री.धनांर्य मुांड,े श्री.हेमांत टिले, श्री.हदपिराि साळुांख-े
पाटील, श्री.ख्िार्ा बेग, श्री.किरि पािसिर, अॅड.र्यदेि गायििाड, श्री.सनतश चव्हाि, 
श्री.अननल भोसले, श्री.र्गन्द्नाथ सशांदे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचिी, श्री.सुननल तटिरे, श्री.सांर्य 
दत्त, श्री.मुझफ्फर हुसनै सय्यद, श्री.अशोि उफच  भाई र्गताप, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.अमरससांह पांडडत :   सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील एस.्ी. महामींडळ तो्यात असताींना केवळ ्ोल पो्ी महामींडळाला सुमारे ९८८ 
को्ी रुपपये वर्ाषला भराव ेलागत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, एस.्ी.महामींडळाला ्ोलमुक्त करण्यासािी शासनान ेकोणती कायषवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
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(३) अद्याप कोणतीही कायषवाही केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत व शासनाच े
धोरण काय आहे ? 
 

श्री. हदिािर राित े: (१) हे खरे नाही. 
     सन २०१३-२०१४ मध्ये महामींडळान े ववववध ्ोल नाक्यावर रुपपये १३२.९९ को्ी इतका 
्ोल भरलेला आहे. तसच ेसन २०१४-१५ (डडसेंबर -२०१४ अखेर) पथकराची रक्कम रुप. १११.६० 
को्ी इतकी आहे. 
(२) शासनाने ठि. ०१.०७.२०१४ पासून एकूण ४४ पथकर नाके बींि करण्यात आले आहेत. तसेच 
ठि. ०१.०१.२०१५ पासून मुींबई-पनवेल मागाषवर खारघर येथे नयाने सुरुप ाालेल्या पथकर 
नाक्यावष न राज्य पररवहन महामींडळाच्या बसेसना ठि. ०३.०१.२०१५ रोिी प्रलसध्ि ाालेल्या 
असधसूचनेद्वारे वगळण्यात आले आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
मांगळिेढा तालुक् यातील भीमा नदीिाि पररसरातून मोिया 

 प्रमािात होत असलेली िाळू चोरी 

(१४) *  ४३१८   श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांर्य दत्त, श्री.हररससांग रािोड, श्री.आनांदराि 
पाटील, श्रीमती हु्नबानू खसलफे, श्री.अशोि उफच  भाई र्गताप, प्रा.र्ोगेन्द्द् ििाड े:   
सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मींगळवेढा तालुक् यातील भीमा निीकाि पररसरातनू मोिया प्रमाणात वाळू चोरी करण् यात 
येवूनही महसूल प्रशासनाचे त् याकड ेिलुषष अ होत असल् यामुळे शासनाचा लाखो रुपपयाींचा महसलु 
बुडत असल् याचे माहे िानेवारी २०१५ मध् ये वा त् यासुमारास ननिशषनास आले हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, भीमा निी पररसरात मोिया प्रमाणात होत असलेली वाळू चोरी त् वरीत 
थाींबववण् याबाबत तसेच चोरी माफीयाींवर व या वाळू चोरीकड े िलुषष अ करणा-या महसुल 
ववभागातील सींबींधीत असधकाऱ्याींवर कारवाई करण् याबाबत शासनान ेकोणती तातडीची कायषवाही 
केली वा करण् यात येत आहे, 
(३) अद्याप, कोणतीच कायषवाही करण् यात आली नसल् यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. एिनाथराि खडस े: (१) व (२) मींगळवेढा तालुक् यातील भीमा निीकाि पररसरात वाळूच् या 
अनसधकृत वाहतूकीची काही प्रकरणे दृष ्ोत् पत् तीस आली आहेत, ही वस् तुजस्थती आहे. 
     तथावप, सिर पररसरातील वाळूचे अनसधकृत उत् खनन व वाहतूक रोखण् यासािी पथक 
गिीत करण् यात आले असनु, त् यािारे वाळू चोरीवर ननयीं्ण िेवण् यात येत आहे. सन २०१४-
२०१५ मध् ये लभमा निीकाि पररसरात केलेल् या तपासणीत वाळूच् या अनसधकृत वाहतकुीच् या ३७ 
प्रकरणाींत रुपपये ८,६८,२७०/- इतका िींड वसूल करण् यात आला असून, १० गुन् हे िाखल करण् यात 
आले आहेत. सिर पररसरात वाळू चोरीकड ेमहसूल ववभागाच् या असधका-याींनी िलुषष अ केल् याच े
ननिशषनास आले नाही. 
(३) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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िेंगुलाच तालुक्यातील (जर्.ससांधुदगूच) शेटयेडोंगरी, सशसासमुिगा सशरोडा पररसरातील 
भातशेतीमध्ये खाडीचे खारे पािी घुसल्यान ेशेतिऱयाांचे झालेले निुसान 

(१५) *  ४६७५   श्री.सुननल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरि पािसिर, श्री.हदपिराि 
साळुांख-ेपाटील, श्री.नरेंद् पाटील, श्री.ख्िार्ा बेग :   सन्माननीय पुनिचसन ि मदत िायच मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वेंगुलाष तालुक् यातील (जि.लसींधुिगूष) शे्येडोंगरी, लशसासमणुगा पररसरात ठिनाींक २० 
िानेवारी, २०१५ रोिी वा त् यािर यान खाडीचे खारे पाणी घुसल् याने सुमारे १५ एकर 
भातशेतीची िलमन फकमान तीन वर्ाषसािी नावपक ााली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, गेल् या २० ठिवसाींतील ही िसुरी घ्ना असून या खा-या पाण् याचा फ्का 
नारळ, आींबा लागवड यासह चवळी, भुईमुग वपकाींना बसला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, खारभूमी ववभागाच् या िलुषष अामुळे शेतक-याींचे नुकसान होत असल् याचा आरोप 
आपद्रस् त शेतक-याींनी केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, शासनाने याबाबत कोणती तातडीची कायषवाही केली वा करण् यात येत आहे ? 
  

श्री. एिनाथराि खडस े : (१) व (२) वेंगुलाष तालुक् यातील (जि.लसींधुिगूष) शे्येडोंगरी, 
लशसासमुणगा पररसरात खारभमूी ववभागामाफष त बाींधण्यात आलेल्या लशरोडा खारभूमी 
योिनेच् या उघाडीच् या तू्लेल् या ाडपाींमधून काही प्रमाणात खारे पाणी शेतात घुसून अींशत  
नुकसान ााले आहे. 
(३) व (४) रामपींचायत लशरोडा याींनी सिर योिनेच् या िरुुपस् तीबाबत केलेले ननवेिन ववचारात 
घेऊन नािरुुपस् त ाालेले ६ पीपीिीएल गे् न याने बसववण् यात आले असून खारे पाणी 
शेतिलमनीत घुसण् यापासून प्रनतबींध करण् यात आला आहे. 
     उघाडीच् या नुतनीकरणाच े अींिािप्क प्रशासकीय मान् यतेसािी सािर करण् यात आले 
आहे. 

----------------- 
राष्ट् रीय फलोत् पादन असभयानाअांतगचत शेततळे योर्नेमध् ये 

नासशि जर्ल् ्याचा समािेश िरण् याबाबत 

 (१६) *  ४८४१   श्री.र्यिांतराि र्ाधि, श्री.नरेंद् पाटील, श्री.अननल भोसले, श्री.हेमांत 
टिले :   सन्माननीय फलोत् पादन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राष रीय फलोत् पािन अलभयानाअींतगषत शेततळे योिनेमध् ये नालशक जिल् ्याला ननरींक 
लष अाींक ठिल् यामुळे या जिल् ्याचा समावेश सिर योिनेत करण् यासािी जिल् हा पररर्ि कृर्ी 
सलमती सभेमध् ये ठिनाींक ३० ऑक् ्ोबर, २०१४ रोिी वा त् यासुमारास िराव करण् यात आला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच शेतकरी बाींधवाींना सततच् या िषु काळाचा सामना कष न शेतीचे आ हान पलेण् यासािी 
शासनाने नालशक जिल् ्यासह राज् यातील शेतक-याींकररता िास् तीत िास् त लष अाींक व अनुिान 
उपलब् ध करण् यासािी लोकप्रनतननधीींनी माहे िानेवारी, २०१५ मध् ये वा त् यािर यान शासनाकड े
मागणी केलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, प्रश् न भाग (१) व (२) बाबत शासनामाफष त कोणती कायषवाही केली वा करण् यात 
येत आहे, 
(४) अद्याप कोणतीही कायषवाही केलेली नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय ? 
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श्री. एिनाथराि खडसे : (१) व (२) होय. 
(३) सन २०१४-१५ मध्ये नालशक जिल््यासािी एकाजत्मक फलोत्पािन ववकास अलभयानअींतगषत 
सुमारे २९५ सामूहीक शेततळयाींसािी रुप. ७.२३ को्ी इतके अनुिान िेण्यात आलेले आहे. तसेच 
जिल्हा असधष अक कृर्ी असधकारी याींना जिल््यास ठिलेल्या एकूण वावर्षक कृती आराखडयाींच्या 
मयाषिेत गरिेप्रमाणे (सामुहीक शेततळयाींसह) लष अाींक व अनुिान बिल करण्यास मान्यता 
िेण्यात आलेली आहे. 
     सन २०१४-१५ मध्ये एकाजत्मक फलोत्पािन ववकास अलभयानअींतगषत सुरुपवातीस नालशक 
जिल््यास रुप.६६०.९० लाख रकमेचा वावर्षक कृती आराखडा मींिूर करण्यात आला होता. 
तद्नींतर नालशक जिल््यास वाढीव रुप. ११२६.८१ लाख रकमेचा सुधारीत वावर्षक कृती आराखडा 
मींिूर करण्यात आलेला आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
अिोला जर्ल् ्यात विदभच वििास पॅिेर् अांतगचत गाई खरेदीत झालेला गैरव् यिहार 

(१७) *  ५१६६   श्रीमती शोभाताई फडििीस :   सन्माननीय दगु् धवििास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यात वविभष ववकास पॅकेि अींतगषत वविभाषतील ११ जिल् ्यात प्रत् येकी १ हिार गायीच े
वा्प ५० ्क् के अनुिानावर करताींना सिर गायी खरेिी न करता कागिोप्ी खरेिी िाखवनू 
परस् पर रक् कम हडप केल् याचे प्रकार अकोला येथ े ठिनाींक २६ िानेवारी, २०१५ रोिी वा 
त्यािरयान ननिशषनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उक् त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली काय व त् यात काय आढळून आले व 
त् यावर काय कारवाई करण् यात आली वा येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे कोणती आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडस े : (१) वविभष ववकास पॅकेि अींतगषत गाई खरेिी मध्ये अकोला 
जिल्ृयात गीरयवहार ााल्याबाबत ठि. २५.१.२०१५ रोिीचा त्ार अिष शासनास प्रात ााला 
आहे. 
(२) होय, याबाबतची सींयुक्त चौकशी जिल्हा िगु्धववकास असधकारी, अकोला व सहाय्यक 
ननबींधक सहकारी सींस्था (पिमु) अकोला याींचेमाफष त करण्यात आली आहे. प्राथलमक चौकशीत 
अकोला जिल््यातील ११ िधु उत्पािक सहकारी सींस्थाींनी गाई खरेिीत गीरयवहार व 
अननयलमतता केली असल्याच ेआढळून आले आहे. या सींिभाषत आता ववशेर् कायष असधकारी, 
लेखापररष अण मींडळ (पिमु) याींचमेाफष त ठि. ११.३.२०१५ रोिी चाचणी लेखा पररष अणाचे आिेश 
ननगषलमत करण्यात आले आहेत. सिर लेखापररष अण अहवाल प्रात ााल्यानींतर आवश्यक ती 
कायिेशीर कारवाई करण्यात येईल. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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मनमाड (ता.नाांदगाांि, जर्.नासशि) येथील मांडळ िृवष अधधिारी 
िायाचलय नाांदगािला ्थलाांतरीत िेल् याबाबत 

(१८) *  ५२६७   डॉ.अपूिच हहरे : सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील  
काय :- 
  

(१) मनमाड (ता.नाींिगाींव, जि.नालशक) सह पररसरातील ३२ गावाींसािी असलेले मींडल कृवर् 
असधकारी कायाषलय मनमाड येथनू नाींिगाींवला स्थलाींतरीत करण्यात येत असल्याच े ठिनाींक   
३ िानेवारी, २०१५ रोिी वा त्यासमुारास ननिशषनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मनमाड शहरात एकात्मता चौकातील बोरसे ्ॉवरमध्ये तीन वर्ाषमध्ये सुरुप 
करण्याींत आलेल्या मींडल कृवर् असधकारी कायाषलयाचा फायिा मनमाडसह पररसरातील ३२ 
गावाींना होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर मींडल कृवर् कायाषलय नाींिगाींव येथे हलववण्याच्या धोरणाववरुपध्ि 
शेतकऱ्याींमध्ये प्रचींड असींतोर्ाची ला् उसळून हे कायाषलय हलववल्यास रस्त्यावर उतरुपन 
आींिोलन करण्याचा इशारा शेतकऱ्याींनी ठिला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, मींडल कृवर् कायाषलय मनमाड येथेच िेवाव,े अशी शेतकऱ्याींची आरही मागणी 
असल्यान ेत्याबाबत शासनान ेकोणता ननणषय घेतला वा घेण्यात येत आहे, 
(५) याबाबत अद्याप कोणतीच कायषवाही ााली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  

श्री. एिनाथराि खडस े : (१) होय. मींडळ कृवर् असधकारी, मनमाड कायाषलय नाींिगाींव येथ े
िानेवारी, २०१५ मध् ये स् थलाींतरीत करण् यात आले आहे. 
(२) होय. 
(३) नाही. 
(४) प्रश् न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
िक् फ बोडाचच् या ननलांबबत मुख् य िायचिारी अधधिा-याांनी घेतलेले ननिचय रद्द िरिेबाबत 

(१९) *  ५४७६   श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचिी, श्री.अमरससांह पांडडत, श्री.सनतश चव्हाि, 
श्री.अमरनाथ रार्ूरिर, श्री.विक्रम िाळे :  ताराांकित प्रश् न क्रमाांि ५०१ ला हदनाांि २२ डडसेंबर, 
२०१४ रोर्ी हदलेल्या उत्तराच्यासांदभाचत:    सन्माननीय अल्पसांख्याांि वििास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वक्फ बोडाषच े ननलींबबत मुख् य कायषकारी असधकार ्ी.एन.डी.पिाण याींनी त् याींच् या 
कायषकाळात घेतलेल् या ननणषयाींची ्ी.कृष णा भोगे याींच् या सलमतीने चौकशी करुपन त् यात 
गीरप्रकार ााल् या असल् याबाबतची माठहती मा.अल् पसींख्याींक मीं्ी याींनी ववधान पररर्ित 
डडसेंबर, २०१४ िर यान ठिली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, िोर्ी पिाण याींच् यावर फौििारी गुन् हे तसेच त् याींनी घेतलेले सवष ननणषय र  
कष न त् या मालमत्ता वक् फ बोडाषच् या ताब् यात घेण् यात आल् या आहेत काय, 
(३) नसल् यास, त् याींनी घेतलेले ननणषय र  करुपन त् या मालमत्ता वक् फ बोडाषच् या ताब् यात फकती 
मुितीत घेण् यात येणार आहेत ? 
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श्री. एिनाथराि खडसे : (१) होय. 
(२) नाही. 
(३) या सींिभाषत ्ी.के.बी.भोगे याींनी सािर केलेल् या अहवालातील लशफारशी व त् या अनुर्ींगान े
करावयाच् या कायषवाहीची पडताळणी करण् यात येत आहे. 

----------------- 
मौर् ेवपांप्री गिळी त ेहहांगिा िोरेगाांि (ता.खामगाांि,जर्.बुलढािा) हा र्ता तयार  

िरताना बाध ज त शेतिऱयाांना मोबदला देण्याबाबत 

(२०) *  ५७१५   श्री.अमरनाथ रार्ूरिर, श्री.सांर्य दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई र्गताप, 
श्री.शरद रिवपस े:  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ९३१ ला हदनाांि २४ डडसेंबर, २०१४ रोर्ी हदलेल्या 
उत्तराच्यासांदभाचत:    सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खामगाींव (जि.बुलढाणा) तालकु् यातील मौि ेवप्रींपी गवळी त ेठहींगणा कोरेगाींव या गावाींतील 
३० ते ३५ शेतक-याींच् या शेतीतून रस् ता गेला आहे त् याींना मोबिला िेण् याचे आश् वासन ठिले 
होते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सिर शेतक-याींना शासनाने मोबिला ठिला आहे वा िेण् यात येत आहे काय, 
(३) अद्याप मोबिला ठिला नसल् यास होणा-या ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) कायषकारी अलभयींता, सावषिननक बाींधकाम ववभाग, खामगाव याींचे कडून अरीम 
मोबिला रक् कम रुप. ५,१०,०००/- उपजिल् हासधकारी (भूसींपािन) इ व ि, बुलढाणा याींना 
धनािेशाद्वारे प्रा त ााली असून त्यापीकी ८० % रक् कम सींबींधीताींस अिा करण् यात आली 
आहे. प्रस् तुत प्रकरणी अींतीम ननवाडा ठिनाींक २८.३.२०१३ रोिी िाहीर करण् यात आलेला आहे. 
सिर अींनतम ननवाड्यानसुार उवषररत मोबिला रक् कम रुप. ४,१९,८२९/- िमा करणेबाबत सींबींधीत 
सींपािक सींस् थेस प्ान् वये कळववण् यात आले आहे. सींपािक सींस् थेकडून उवषररत ननधी प्रा त 
ााल् यानींतर त् या ननधीचे वा्प जिल् हासधकारी कायाषलयाकडून तातडीने करण् यात येईल. 

----------------- 
भारननयमनान ेनागरीि त्र्त झाले असून भारननयमनामळेु विद्यार्थयांच्या 

अभ्यासाचे तसेच शेतीवपिाचे निुसान झाल्याबाबत 

 (२१) *  ५९०८   श्री.ख्िार्ा बगे, श्री.अननल भोसले, श्री.नरेंद् पाटील, श्री.हदपिराि साळुांख-े
पाटील, श्री.र्यिांतराि र्ाधि, श्री.धनांर्य मुांड,े श्री.हेमांत टिले, श्री.सनतश चव्हाि :   
सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महागाव तालुक्यात सद्य:जस्थतीत मोिया प्रमाणात भारननयमन करण्यात येत आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर भारननयमनाने नागरीक ्स्त ााले असून भारननयमनामुळे ववद्यार्थयाचच्या 
अ्यासाचे तसेच शेतीवपकाचे नकुसान होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रश्न भाग (१) व (२) बाबत शासनामाफष त चौकशी केली आहे काय, 
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(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तिनुसार ववद्यार्थयाचच े अ्यासाच े व शतेी 
वपकाचे भारननयमनामुळे नुकसान होव ू नये हणून भारननयमन कमी करणेबाबत शासनान े
कोणती कायषवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) अद्याप कोणतीच कायषवाही केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्शेखर बािनिुळे : (१) नाही. 
(२) प्रश् न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश् न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश् न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
आहदिासी िुटूांबबयाांना पौजष्ट्टि आहार पुरविण्यासािी शासनाने िराियाची िायचिाही 

 (२२) *  ६०२१   श्री.राहुल नाििेर, श्री.आनांद िािूर, श्री.हेमांत टिले :   सन्माननीय िृषी 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य शासनान े आठिवासी भागातील कुपोर्णाचे प्रमाण कमी करण्याच्या उ शेान े
आठिवासी कु्ूींबबयाींना पौजष्क आहार पुरववण्यासािी त्याींच्या घराच्या परसबागेत पौजष्क 
भािीपाला व फळााडाींची लागवड या योिनेस शासनाने मान्यता ठिली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सिर योिनेचा लाभ यापूवी ज्या आठिवासी जिल््याींना लमळालेला नाही त्या 
जिल््याींना सिर योिना लमळण्याबाबत शासनाने आता पयचत कोणती कायषवाही वा 
उपाययोिना केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, होत असलेल्या ववलींबाची सवषसाधारण कारणे कोणती ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) होय. 
(२) प्रस्तुत योिना राज्यात िाणे, पुणे, अहमिनगर, नालशक, धुळे, नींिरुबार, िळगाव, नाींिेड, 
अमरावती, यवतमाळ, गडसचरोली व चींद्रपूर या १२ आठिवासी जिल््यात राबववण्यात येत.े सन 
२०१४-१५ या वर्ाषमध्ये वरील जिल््याींमध्ये आठिवासी बाींधवाींच्या परसबागेत पोष्ीक 
भािीपाला व फळााडाींची लागवड करण्याच्या योिनेसािी शासानान े रुप. ७.५० लाख ननधी 
ववतरीत केलेला आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
डहािू (जर्.पालघर) तालुक्यात अिैध रेती उपसा होत असल् याबाबत 

  

(२३) *  ६०२८   श्री.आनांद िािूर, श्री.सांर्य दत्त, श्री.हेमांत टिले :   सन्माननीय महसलू 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) डहाणू (जि.पालघर) तालुक् यातील सरावली, साय्ा, वींकास, उसे, साये या गावातून िाणा-
या निीतून तसेच ााई, बोडी त ेसचींचणी समुद्र फकनारी अवीध रेती उपसा होत असल् याच ेमाहे 
फेब्रुवारी २०१५ मध् ये वा त्या िरयान ननिशषनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, याची शासनान ेचौकशी वा पाहणी केली आहे काय, 
(३) असल् यास, गौण खननि उत् खननाला शासनाने बींिी घातली असताना चोर्या मागाषने रेती 
उपसा करणा-याींवर शासनान ेकोणती कारवाई केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, होत असलेल् या ठिरींगाईची सवषसाधारण कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) डहाणू तालुक्यात अवीध रेती उत्खननाची काही प्रकरणे 
दृष्ोत्पत्तीस आली आहेत, ही वस्तुजस्थती आहे. 
(२) व (३) डहाणू तालुक्यात गौण खननिाच ेअवीध उत्खनन व वाहतुकीस आळा घालण्यासािी 
गिीत केलेल्या भरारी पथकान े सन २०१४-१५ या वर्ाषत अवीध गौण खननि उत्खनन व 
वाहतूकीच्या १०२ प्रकरणात रुपपये ९,२०,१८०/- इतका िींड वसलु केला आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

र्ळगाांि जर्ल््यात झालेल्या अििाळी पािसामळेु निुसानग्र्त 
 शेतिऱयाांना नुिसान भरपाई समळण्याबाबत 

(२४) *  ६०५४   श्रीमती ज्मता िाघ :   सन्माननीय पुनिचसन ि मदत िायच मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िळगाींव जिल््यात ठिनाींक १२ फेब्रुवारी, २०१५ रोिी वा त्या सुमारास ाालेल्या अवकाळी 
पावसामळेु शेतकऱ्याींच ेफकती नुकसान ााले आहे, 
(२) असल्यास, नुकसानरस्त शेतकऱ्याींचे पींचनाम ेााले काय, 
(३) असल्यास, नुकसान भरपाईसािी शासनाचे कोणती कायषवाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) असल्यास, नुकसानरस्त शेतकऱ्याींना नुकसान भरपाई कधी व केहा लमळणार आहे, 
(५) अद्याप याबाबत कोणतीच कायषवाही करण्यात आली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय 
आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडस े : (१) व (२) िळगाींव जिल््यात ठिनाींक १० फेब्रुवारी, २०१५ रोिी 
ाालेल्या अवकाळी पावसामळेु शेतकऱ्याींच्या शेती/फळवपकाींच े ाालेल्या नुकसानीचे पींचनाम े
करण्यात आले आहेत. त्यानुसार १३०९९.७१ हेक््र आर इतक्या षे अ्ाचे ५०% पेष अा िास्त 
नुकसान ााले आहे. 
(३), (४) व (५) नुकसानीबाबत मित िेण्याची बाब ववचाराधीन आहे. 
 

----------------- 
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राज्यातील विविध जर्ल्हा, तालुक्यासह मीरा-भाईदर, िािे, डोंबबिली-िल्याि भागात  
बनािट ररक्षा बॅर् ि लायसन्द्स तयार िरिाऱयाांिर िारिाई िरण्याबाबत 

(२५) *  ६२३०   श्री.सांर्य दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई र्गताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   
सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ववववध जिल्हा, तालुक्यासह मीरा-भाईिर, िाणे, डोंबबवली-कल्याण भागात 
बनाव् ररष अा बॅि व लायसन्स सराषस तयार केले िात असून त े प्रत्येकी ३० त े ४० हिार 
रुपपयाींना ववकले िात असल्याच ेमाहे फेब्रुवारी, २०१५ मध्ये वा त्या िरयान ननिशषनास आले 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, काही मो्ार रेंननग स्कुलच्या आडून ररष अाचालकाींना बनाव् बिॅ व लायसन्स 
प्रत्येकी ३० ते ४० हिार रुपपयाींना ववकले िात आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर प्रकरणाची शासनान ेसखोल चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानुसार बनाव् बॅि तयार करणाऱ्या 
्ोळक्याींवर कडक कारवाई करण्याबाबत कोणती कायषवाही केली वा करण्यात येत आहे तसचे 
सिर प्रकारास आळा बसण्यासािी कोणती उपाययोिना करण्यात आली, 
(५) अद्याप, उक्त प्रश्नाबाबत कोणतीच कायषवाही ााली नसल्यास ववलींबाची कारणे काय 
आहेत ? 
  
श्री. हदिािर राित े: (१) अस ेननवेिन शासनास प्रा त ाालेले नाही. 
(२) नाही. अस ेआढळून आले नाही. 
(३) प्रािेलशक पररवहन कायाषलय, िाणे या कायाषलयाच् या अलभलेखावर असलेल् या अनुञप् ती 
सींिभाषत कोणत् याही कामकािासािी अनुञप् ती सािर केल् या अलभलेखाची पडताळणी करुपनच 
पुढील कायषवाही केली िाते. बोगस बॅि व लायसन् स बाबतची बाब िाण ेपररवहन कायाषलयात 
आढळून आली नाही. 
(४) िाणे पररवहन कायाषलयाच् या भरारी पथकामाफष त ऑ्ो ररष अाींची ननयलमत स् वरुपपात 
तपासणी करुपन कारवाई करण् यात येते. सिरहू तपासणी िर यान बनाव् अनुञप् ती व बॅि 
बाबतची बाब ननिशषनास आल् यास तात् काळ कारवाई केली िाईल. 
(५) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

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

अमेररिन बनािटीच्या बबअरच्या टीनिर राष्ट्रवपता महात्मा गाांधी याांचे 
 छायाधचत्र िापरण्यात येत असल्याबाबत 

  

(२६) *  ५५६३   श्री.धनांर्य मुांड,े श्री.सुननल तटिरे, श्री.सनतश चव्हाि, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.किरि पािसिर, श्री.नरेंद् पाटील :   सन्माननीय राज् य उत् पादन शुल् ि मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) अमेररकन बनाव्ीच् या बबयरच् या ्ीनवर राष रवपता महात् मा गाींधी याींच े छायासच् 
वापरण् यात येत असल् याची बाब ठिनाींक १ फेब्रुवारी, २०१५ रोिी वा त्या सुमारास ननिशषनास 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सिर अमेररकन कीं पनीच् या महात् मा गाींधीिीींचे छायासच् असलेल् या बीयरच् या 
्ीनवर राज् यातही वव्ी होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, या बबयर ्ीनवर बींिी आणण् याची व ज् या सींबींधीत प्रासधकरणाने गाींधीिीींच े
छायासच् वापरण् यास परवानगी ठिली त् याींचीही चौकशी करण् यात आली आहे काय, 
(४) असल् यास, चौकशीनुसार कोणती कारवाई करण् यात आली वा येत आहे, 
(५) नसल् यास, याची सवषसाधारण कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. एिनाथराि खडस े : (१) व (२) राज्यात वव्ी होणा-या बबअरच्या ्ीनवर राषरवपता 
महात्मा गाींधी याींचे छायासच् वापरण्यात आल्याचे ननिशषनास आलेले नाही. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

पुिे जर्ल््यातील अनधधिृत बाांधिाम सिेक्षि पथिाांची सांख्या  
िाढिून सिेक्षिाचे िाम पूिच िरण्याबाबत 

  

(२७) *  ५०८४   श्री.अननल भोसले, श्री.र्यिांतराि र्ाधि, श्री.हदपिराि साळुांख-ेपाटील, 
श्री.ख्िार्ा बेग, अॅड.र्यदेि गायििाड :   सन्माननीय महसलू मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  

(१) पुणे जिल््यातील अनसधकृत बाींधकामे तपासणीचे आिेश जिल्हासधकाऱ्याींनी ठिले असनू 
इमारतीचे सवेष अण करण्यासािी पथकाींची सींख्या अपूणष पडत असल्याची बाब माहे डडसेंबर, 
२०१४ च्या शेव्च्या सताहात ननिशषनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नुसार अनसधकृत बाींधकाम सवेष अण 
पथकाींची सींख्या वाढवून सवेष अण तातडीने पूणष करण्याबाबत शासनाने कोणती उपाययोिना 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) अद्याप कोणतीच उपाययोिना केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडस े : (१), (२), (३) व (४) अनसधकृत बाींधकाम सवेष अणासािी डडसेंबर, 
२०१४ अखेर पूणष जिल् ्यात ् या् यान े१४६ पथके नेमण् यात आली असून सिर पथकामध् ये 
ताींब्क मितीसािी इतर ववभागाच ेसुध् िा सहाय्य घेण् यात येत आहे. 
     तथावप, गा.न.नीं. ७/१२ सींगणकीकरण कामकाि रामपींचायत ननवडणूक प्र्ीया, नीससगषक 
आपत्ती, आसथषक वर्ष अखेर शासकीय वसलूी इत्यािी कामकािामुळे अनसधकृत बाींधकाम 
सवेष अण कामकािाच्या वेग कमी ाालेला आहे, ही वस्तुजस्थती आहे. 
     वरील अत्यावश्यक कामकािाच्या पुतषतेनींतर अनसधकृत बाींधकाम सवेष अणाचे कामकाि 
वेगाने पूणष करणे शक्य होईल. 

----------------- 
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इंदापूर (जर्.पुिे) तालुक्यातील पजश्चम भागातील िीर धरिग्र्त शतेिऱयाांना 
पायाभुत सुविधा पुरविण्याबाबत 

 (२८) *  ६३६२   डॉ.नीलम गोऱहे :   सन्माननीय पुनिचसन ि मदत िायच मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) इींिापूर (जि.पुणे) तालुक्यातील पजश्चम भागातील ननमसाखर या गावापासून काही अींतरावर 
वीर धरणरस्त शेतकऱ्याींचे पनुवषसन केले असून आिही त्याींना पायाभूत सोयी-सुववधा ठिलेल्या 
नाहीत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या पुनवषलसत शतेकऱ्याींना अद्यापपयचत पायाभूत सुववधा न िेण्याची कारणे 
काय आहेत, 
(३) असल्यास, पुनवषलसत शेतकऱ्याींना तातडीने पायाभतू सुववधा पुरववण्यासींिभाषत कोणती 
कायषवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) अद्याप याबाबत कोणतीच कायषवाही करण्यात आली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय 
आहेत ? 
  

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) व (२) अींशत  खरे आहे. 
शासन ननणषय ्. आरपी /१०६६, आर १, ठि १२/०८/१९६७ अन् वये पुरवावयाच् या 

सुववधाींपीकी िेऊळ/प्राथषना स् थळ वगळता इतर पायाभूत सुववधा पुरववण् यात आलेल् या आहेत. 
सिर प्रकल् प सन १९७६ पूवीचा असून पुनवषलसत गावाींमध् ये नागरी सुववधा पुरवणेबाबतच् या 
धोरणाींमध् ये सन १९७६ नींतर वळेोवेळी ाालेल् या बिलाींप्रमाण े त् या त् या वेळी अजस्तत् वात 
आलेल् या सन १९७८ च् या ननयमाींनसुार ६ नागरी सुववधा पुरववण् यात आलेल् या आहेत. 
(३) सद्य जस्थतीत महाराष र प्रकल् पबींसधताींचे पुनवषसन असधननयम १९९९ मधील तरतूिीनुसार 
िेय नागरी सुववधाींपीकी सिर गावास िेय नागरी सुववधा िेण् याची िष अता घेण् यात येत आहे. 
(४) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
अिोला जर्ल््यातील मुनत चर्ापूर तहससल िायाचलयातील ररक्त िमचचाऱयाांची पदे भरण्याबाबत 

  

(२९) *  २९२२   श्री.गोवपकिशन बार्ोरीया :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अकोला जिल््यातील मुनत षिापूर तहलसल कायाषलयात १५१ कमषचाऱ्याींची पिे मींिूर आहेत 
त्यापीकी सद्य:जस्थतीत १०८ कमषचारी कायषरत आहेत हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुनत षिापूर तहलसल कायाषलयात तब्बल ४३ पिे ररक्त आहेत हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, एवढ्या मो्या प्रमाणात पिे ररक्त राहण्यामागची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनान ेसखोल चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आहे, 
(५) तिनुसार सिर पिे तात्काळ भरण्याबाबत शासन स्तरावर कोणती कायषवाही करण्यात 
आली वा येत आहे, 
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(६) अद्याप याबाबत कोणतीच कायषवाही करण्यात आली नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनाथराि खडस े: (१) व (२) अकोला जिल् ्यातील मुनत षिापरू तहलसल कायाषलयात ग् 
‘अ’ ते ग् ‘ड’ सींवगाषत १०४ पिे मींिूर आहेत त् यापीकी ८९ पिाींवर कमषचारी कायषरत असून १५ 
पिे ररक् त आहेत. तसेच मुनत षिापूर तालुक् यात ४७ पिे ही कोतवाल सींवगाषची आहेत त् यापीकी 
२८ कोतवाल कायषरत असनू १९ पिे ररक् त आहेत. 
(३), (४), (५) व (६) उपरोक् त ररक् त असलेली ग् ‘ब’ ते ग् ‘ड’ या सींवगाषतील पिे 
सेवाननवतृ्ती फकीं वा बिली या कारणामुळे ररक्त ाालेली आहेत. सिर ररक्त पिे बिलीन ेअथवा 
ननयमानुसार पिोन्नतीन े फकीं वा भरती प्रफ्येतनू भरण् याच् या दृष ्ीने आवश् यक ती कायषवाही 
जिल् हासधकारी व ववभागीय आयुक् त याींच् या स् तरावर सुरुप आहे. 

----------------- 
फुलसाांिगी ििी, दारव्हा, िळांब, घाटांर्ी आहद तालुक्यात (जर्.यितमाळ)  

अिैधररत्या होत असलेला रेती उपसा 
  

(३०) *  ५०३२   श्री.सांहदप बार्ोररया :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) फुलसाींवगी वणी, िारहा, कळींब, घा ी्ंिी आठि तालुक्यात (जि.यवतमाळ) लललाव ााले 
नसताना अवीद्यपण ेमाहे डडसेंबर, २०१४ मध्ये वा त्यासमुारास अद्याप रेती उपसा चाल ूआहे 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनामाफष त चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत ननषकर्ष काय आहेत व त्यानसुार अवीधपणे वाळू उपसा करणाऱ्याींवर 
शासनाने कोणती कायषवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) अद्याप कोणतीच कायषवाही केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडस े : (१) यवतमाळ जिल् ्यात रेती ग्ाींच े लललाव होण् यापूवी  हणिेच 
ऑक् ्ोंबर २०१४ ते िानेवारी २०१५ या कालावधीत अवीध रेती उत् खनन व वाहतूकीची काही 
प्रकरणे दृष ्ोत् पत् तीस आली आहेत, ही वस् तुजस्थती आहे. 
(२) व (३) यवतमाळ जिल् ृयातील गौण खननिाच् या अवीध उत् खनन व वाहतुकीच्या प्रकरणाला 
आळा घालण् यासािी जिल् हा व तालुका स् तरावर पथके गिीत करण् यात आली आहेत. सिर 
पथकाींनी माहे ऑक््ोबर, २०१४ ते ऑक् ्ोबर २०१५ या कालावधीमध् ये केलेल् या तपासणीत, 
वणी तालुक् यात ४४ प्रकरणात रुपपये ४,५४,९५०/- िार हा तालुक् यात ४२ प्रकरणात रुपपये 
३,२५,१००/- कळींब तालुक् यात ३४ प्रकरणात रुपपये १,९१,३५० /- व घा ी्ंिी तालुक् यात २४ 
प्रकरणात रुपपये १,१३,०००/- इतका िींड वसुल करण् यात आला आहे. 
(४) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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बीड जर्ल् ्यात पशुिैद्यिीय अधधिा-याांची ररक् त पदे भरण्याबाबत 

(३१) *  ६२८६   श्री.अमरससांह पांडडत, श्री.धनांर्य मुांड े:   सन्माननीय पशुसांिधचन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बीड जिल् ्यात पशुवीद्यकीय िवाखान् यात पशुधन ववकास असधका-याींची (ग् ‘अ’) २३ पिे 
आि वर्ाचपासून ररक् त आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, पशुवीद्यकीय असधका-याींची पिे ररक् त असल् यामुळे अनेक ठिकाणी लशपाई फकीं वा 
तत् सम कमषचारी पशधुनाींवर उपचार करत आहेत, हेही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, पशुपालकाींची मागणी आणण पशुधन वाचववण् यासािी जिल् ्यातील पशुवीद्यकीय 
असधका-याींसह इतर ररक् त पिे तातडीने भरण् यासािी शासनाने कोणती उपाययोिना केली आहे 
वा करणार आहे, 
(४) अद्याप पशुधन ववकास असधका-याींची ररक् त पिे भरण् यात आली नसल्यास ववलींबाची 
कारणे कोणती आहेत ? 
  

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) अींशत  खरे आहे. 
बीड जिल् ृयातील पशुधन ववकास असधका-याींची (ग्-अ) ची पिे सन २०११ त े२०१४ 

या कालावधीत ररक् त ाालेली आहेत. 
(२) हे खरे नाही. ररक् त असलेल् या पिाींचा अनतररक् त कायषभार निीकच् या पशुधन ववकास 
असधका-याींकड ेसोपववण् यात आला असून पशुपालकाींना ननयलमत सेवा पुरववण् यात येत आहेत. 
(३) पशुसींवधषन ववभागात ररक् त असलेली पशुधन ववकास असधकारी, ग्-अ सींवगाषची एकूण 
३७२ पिे भरण् याकररता महाराष र लोकसेवा आयोगास मागणीप् सािर करण् यात आलेले होते. 
त् यानुसार, महाराष र लोकसेवा आयोगान े पररष अा घेऊन प्रस् तुत पिाकररता ३०० उमेिवार पा् 
असल् याबाबत ठि. १२.३.२०१५ रोिी ननकाल िाहीर केलेला आहे. 
(४) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
म.रा.वि. वितरि िां पनी बीड, जर्.बीड या विभागात िां त्राटदाराांनी 

िोट्यिधी रुपयाांची केलेली बोगस काम े 

(३२) *  ६००९   श्री.नरेंद् पाटील, श्री.हदपिराि साळुांख-ेपाटील, श्री.अननल भोसले, श्री.किरि 
पािसिर, श्री.सांहदप बार्ोररया, श्री.सनतश चव्हाि :   सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) म.रा.वव ववतरण कीं पनी बीड, जि.बीड या ववभागातून सन २०१२ ते २०१४ या कालावधीत 
आकाश इलेक् रीकल् स आणण ससचन इलेक् रीकल् स या कीं ्ा्िाराींना को्यावधी रुपपयाींचे े्ंडर 
मींिूर करुपन त् याींना सिर ववभागात कामे िेण् यात आलेली आहेत हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, वरील िोन् ही कीं ्ा्िाराींनी तेथील कायषकारी अलभयींता, उपअलभयींता याींना 
हाताशी धष न को्यावधी रुपपयाींची काम े ननकृष ् ििाषची केलेली असून त् यात लाखो रुपपयाींची 
काम ेबोगस करुपन त् याींची बबलेही तेथील असधका-याींनी ठिलेली आहेत हे खरे आहे काय, 
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(३) असल् यास, सिर प्रकरणी महाववतरणमधील उच् च पिस् थ असधकारी ्ी.एस.वाय.िाकूर, 
कायषकारी सींचालक प्रकल् प आणण ्ी.िाभाड,े कायषकारी सींचालक याींनी बीड येथील असधका-याींना 
व वरील िोन िेकेिाराींना हाताशी धरुपन को्यावधी रुपपयाींची मींिूरी िेऊन त् याींनीही सिर 
प्रकरणात को्यावधी रुपपयाींचा गीर यवहार केलेला आहे हे खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, सिर असधका-याींवर व िेकेिाराींवर तातडीन ेकारवाई करावी  हणून ठिनाींक १२ 
म,े २०१३ रोिी मा. यवस् थापक सींचालक, म.रा.वव.वव.कीं पनी मयाष. प्रकाशगड, बाींद्रा याींना 
ननवेिन ठिलेले आहे हे खरे आहे काय, 
(५) असल् यास, शासनाने वरील प्रकरणाची चौकशी केली आहे काय, त् यात त् याींना काय 
आढळून आले, सिर प्रकरणात कोणकोणत् या असधका-याींचा समावेश असून त् याींनी सिर 
प्रकरणात एकूण फकती रुपपयाींचा गीर यवहार केल् याच ेआढळून आले आहे, 
(६) सिर प्रकरणात िोर्ी असणा-या वरील असधकारी व सींबींसधत िेकेिारावर शासनाने कोणती 
कारवाई केली आहे, वा करण् यात येत आहे, 
(७) अद्याप शासनाने वरील प्रकरणाची चौकशी केली नसल् यास ववलींबाची कारणे काय   
आहेत ? 
  
श्री. चांद्शेखर बािनिुळे : (१) होय. 
(२) नाही. 
(३) नाही. 
(४) होय. 
(५) सिर प्रकरणी प्राथलमक चौकशी करण् यात आली असून त् यामध् ये गीर यवहार ााल् याच े
आढळून आले नाही. 
(६) प्रश् न उद्् ावत नाही. 
(७) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

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

बाशी (जर्.सोलापूर) तालुक्यातील तहसील िायाचलयात मांर्ूर पदाांपकीिी नायब तहस ज लदाराांच्या 
तीन पदाांसह एिूि १४ पदे ररक्त असल्याबाबत 

  

(३३) *  ४३२४   श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांर्य दत्त, डॉ.सुधीर ताांब े:   सन्माननीय महसलू 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बाशी (जि.सोलापूर) तालुक्यातील तहसील कायाषलयात मींिूर पिाींपैंकी नायब 
तहसीलिाराींच्या तीन पिाींसह एकूण १४ पिे ररक्त असल्यामुळे कमषचाऱ्याींवरील कामाचा ताण 
वाढला असल्याच ेठिनाींक २३ िानेवारी, २०१५ रोिी वा त्यािरयान ननिशषनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ररक्त पिाींमुळे तहसील कायाषलयाच्या प्रशासकीय कारभाराची गतीही 
मींिावली असल्यान ेनागरीकाींची काम ेपूणष होत नसल्यान ेस्थाननकाींमध्ये असींतोर् पसरला आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 



24 

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी तातडीने ररक्त पिे भरण्याबाबत शासनाने काय कायषवाही केली 
आहे वा करणार आहे, 
(४) अद्याप, याबाबत कोणतीच कायषवाही करण्यात आली नसल्यास त्याची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) व (२) तहलसल कायाषलय बाशी, जि.सोलापूर या कायाषलयात 
नायब तहलसलिार-२, अवल कारकून-१, मींडळ असधकारी-२, ललवपक-२ तलािी- ७ व लशपाई-३ 
अशी एकूण १७ पिे ररक्त आहेत. जिल्हासधकारी सोलापूर याींच्याकडून उपलब्ध कमषचाऱ्याींकडून 
कामाचे योग्य ननयोिन करुपन नागररकाींची कामे पूणष करुपन घेण्यात येत आहेत. 
(३) उपरोक्त ररक्त असलेल्या पिाींपीकी नायब तहलसलिाराींची ररक्त पिे पिोन्नतीने भरण्याची 
कायषवाही ववभागीय आयुक्त याींच्या स्तरावर, तसेच अवल कारकून, मींडळ असधकारी, ललपीक, 
तलािी व लशपाई ची ररक्त पिे ननयमानुसार पिोन्नतीन ेअथवा सरळसेवेने भरण्याच्या दृष्ीन े
आवश्यक ती कायषवाही जिल्हासधकारी याींच्या स्तरावर सुरुप आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

ससांधुदगूच जर्ल् ्यातील आयी गािातील (ता.दोडामागच) येथ ेगेल् या ४ महहन्द् यापासून 
 बेिायदेशीर धचरे िाढून परराज्यात होत असलेली विक्री 

  

(३४) *  ४६९८   श्री.सुननल तटिरे, श्री.हदपिराि साळुांख-ेपाटील, श्री.हेमांत टिले, श्री.नरेंद् 
पाटील, श्री.किरि पािसिर :  सन्माननीय महसलू मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील  
काय :- 
  

(१) आयी गावात (ता.िोडामागष, जि.लसींधुिगूष) येथे गेल् या ४ मठहन् यापासून बकेायिेशीर सचरे 
काढून परराज्यात वव्ी होत असल् याची बाब माहे िोनवारी, २०१५ मध् ये वा त्यासुमारास 
ननिशषनास आली हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, त् यामुळे शासनाची लाखो रुपपयाची रॉयल् ्ी बुडत आहे हेही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(४) असल् यास, चौकशीअींती सींबींसधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण् यात येत आहे, 
(५) अद्याप कोणतीच कायषवाही करण्यात आली नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे? 
  

श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२), (३) व (४) मौि ेआयी, ता.िोडामागष येथ ेतपासणी केली 
असता, ववनापरवाना ४ खाणी सरुुप असल्याचे आढळून आले. सिर खाणीींची मोिमापे घेऊन, 
सींबींसधताींवर रुपपये ४,६४,५५०/- एवढा िींड आकारण्यात येऊन, िींडाची रक्कम वसुल करण्यात 
आली आहे. 
     याखेरीि गौणखननिाची अनसधकृत वाहतकू करणाऱ्या वाहनाींवर िींडात्मक कारवाई करुपन 
रुपपये ३५,४५०/- इतकी रक्कम वसलू करण्यात आली आहे. 
(५)  प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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राज् यातील औजष्ट्िि विद्युत प्रिल् प िोळशाच् या टांचाईमुळे अडचिीत आल् याबाबत 

(३५) *  ४८६४   श्री.र्यिांतराि र्ाधि, श्री.नरेंद् पाटील, श्री.हेमांत टिले, श्री.अननल भोसले :   
सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील औजषणक ववद्युत प्रकल् प हे कोळशाच् या ी्ंचाईमळेु अडचणीत असल् याची गींभीर 
बाब माहे नो हेंबर, २०१४ वा त् यासुमारास ननिशषनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच राज् यातील औजषणक ववद्युत प्रकल् पाींमधून ननमाषण होणा-या वविेची उत् पािकता ही 
अन् य राज् याींच् या तुलनेत अत्यींत कमी असल् यामुळे भववष यात राज् य अींधारात बुडण् याची भीती 
असल् याची गींभीर बाबही नकुतीच ननिशषनास आली, हेही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, प्रश् न भाग (१) व (२) बाबत शासनामाफष त चौकशी करण् यात आली आहे काय, 
(४) असल् यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नसुार राज् याची वीि ननलमषती ष अमता 
वाढववण् यासािी शासनामाफष त कोणती तातडीची उपाययोिना केली वा करण् यात येत आहे 
(५) अद्याप कोणतीच कायषवाही करण्यात आली नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्शेखर बािनिुळे : (१) होय. 
(२) नाही. 
(३) व (४) महाननलमषती कीं पनीच् या औजषणक ववद्युत ननलमषती कें द्राना पुरेशा प्रमाणात कोळसा 
उपलब् ध होण् याच् या दृष ्ीकोनातनू महाननलमषती कीं पनी व राज् य शासन याींच् या एकब्त 
समन् वयाने कें द्रीय कोळसा मीं्ालयाकड े सातत् याने पािपुरावा सुरुप आहे. त् यास अनसुरुपन 
कोळसा कीं पन् याींकडून महाननलमषती कीं पनीला प्रा त होणा-या कोळशाच् या पुरव्यामध् ये सुधारणा 
होत आहे. 
(५) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
फळपीि विमा योर्नेतील अव् यिहायच अटी ि शतीमुळे शेतिरी विम् याच् या 

लाभापासून िांधचत राहहल् याबाबत 

(३६) *  ५२६८   डॉ.अपूिच हहरे :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ११९१ ला हदनाांि १५ डडसेंबर, २०१४ 
रोर्ी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:    सन्माननीय फलोत् पादन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) फळपीक ववमा योिनेत सधुारणा करण् याची बाब कें द्र व राज् य शासनाचे ववचाराधीन आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, राज् य शासनाचा याबाबीवरील ववचार पुणष ााला आहे काय, 
(३) असल् यास, याबाबत पुढे कोणता ननणषय घेण् यात आला वा घेण् यात येत आहे, नवीन 
फळपीक ववमा योिनेचे स् वरुपप काय आहे, 
(४) नसल् यास, राज् य शासनाच् या फळपीक ववमा योिनेतील अ यवहायष अ्ी व शतीमुळे 
बेमोसमी पाऊस व गारपी्ीमळेु बासधत ाालेले शेतकरी फळ उत् पािक हे वव याच् या 
लाभापासून वींसचत राहत असल् याने याबाबत शासनाने कोणती कायषवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) अद्याप कोणतीच कायषवाही केली नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथराि खडसे : (१) व (२) हे खरे आहे. 
(३) कें द्र शासनाकडून फळवपक योिनेबाबत नवीन मागषिशषक सूचना प्रात ाालेल्या नाहीत. 
(४)  गारपी् व बेमोसमी पाऊस या हवामान धोक्याींचा समावशे फळवपक ववमा योिनते 
केलेला आहे. ज्या शेतक-याींची फळपीके हवामान धोक्याच्या ववठहत ववमा सींरष अण 
कालावधीमध्ये सापउले असतील अशा शेतक-याींना ववमा सींरष अण िेण्यात येत आहेत. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
िाहनाद्िारे प्रदषुिास िारिीभूत िरत असलेले ‘पीयुसी’ िें द्ािर िारिाई िरण्याबाबत 

  

(३७) *  ५७१८   श्री.अमरनाथ रार्ूरिर, श्री.सांर्य दत्त, श्री.शरद रिवपसे, श्री.अशोि उफच  
भाई र्गताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सुभाष झाांबड, डॉ.सुधीर ताांब े:   सन्माननीय पररिहन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमरावती शहरात िररोि १ लाखाींवर वाहनाींची विषळ असून वाहन प्रिरू्णरठहत असाव े
असा िींडक असला तरी प्रािेलशक पररवहन ववभागाचा ‘पीयुसी’ कें द्रावर कोणताच अींकूश 
नसल्यान े कोणतेही ननकर् न पाळताच ‘पीयुसी’ ठिली िात असल्याने शहरातील वातावरण 
प्रिवूर्त करणारी वाहन े सराषस धावत असल्याचा प्रकार माहे िानेवारी, २०१५ मध्ये वा 
त्यासुमारास ननिशषनास आला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर प्रकरणातील वाहनािारे प्रिरु्णास कारणीभतू िरत असलेल्या ‘पीयुसी’ 
कें द्रावर कारवाई करण्याबाबत तसेच वाहनाींच्या माध्यमातून होणारे प्रिरू्ण रोखण्यासािी 
कोणती कायषवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) अद्याप, उक्त प्रश्नाबाबत कोणतीच कायषवाही होत नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय 
आहेत ? 
  
श्री. हदिािर राित े: (१) व (२) ठिनाींक २१.१.२०१५ च् या आिेशान् वये अमरावती जिल् ्यातील 
एकूण १७ मान् यताप्रा त वाय ु प्रिरु्ण ननयीं्ण तपासणी कें द्राची ववशेर् तपासणी मोठहम 
राबववण् यात आली. त् यानुसार िोर्ी आढळून आलेल् या एका तपासणी कें द्रावर कारवाई करण् यात 
आलेली असून त् या कें द्राच े प्रासधकार प्रमाणप् ठिनाींक ०२.०२.२०१५ च् या आिेशान् वये र  
करण् यात आलेले आहे. 
     वाहनाच् या माध् यमातुन होणारे वाय ुप्रिरु्ण रोखण् यासािी अमरावती कायाषलयाच् या भरारी 
पथकाद्वारे ननयलमत कारवाई करण् यात येत असनू ठि. १ एवप्रल २०१४ ते २८ फेब्रुवारी २०१५ 
या कालावधीमध् ये प्रिरु्ण ववर्यी ननयमाींचा भींग करणा-या व प्रिरु्ण ननयीं्ण प्रमाणप् न 
बाळगणा-या २७६८ वाहनाींवर कारवाई करण् यात आली असुन रुप. २१,७४,६०० एवढे तडिोड 
शुल् क वसलु करण् यात आले आहे. 
(३) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

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



27 

यितमाळ जर्ल् ्यात खरीप हांगामात अल् प पाऊस पडल् यान े
सोयाबीन आणि िापसू पीिाांच ेझालेले नुिसान 

 (३८) *  ५५९९   श्री.सांहदप बार्ोररया, श्री.हदपिराि साळुांख-ेपाटील, श्री.किरि पािसिर, 
श्री.नरेंद् पाटील, श्री.हेमांत टिले, श्री.सनतश चव्हाि :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) यवतमाळ जिल् ्यात सन २०१४-२०१५ मध् ये वा त्या िरयान या वर्ाषतील खरीप हींगामात 
अल् प पाऊस पडल् यान ेव वीि मींडळाच् या अवकृपेमुळे या हींगामात सोयाबीनच ेकाहीच उत् पािन 
ननघू शकले नाही तर कपाशीत ७० ्क् के घ् आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सिर प्रकरणी शासनाने पाहणी केली आहे काय, 
(३) असल् यास, पाहणीत काय आढळून आले व तद्नसुार राज् यात सोयाबीन आणण कापूस 
यापासून शेतक-याींच् या उत् पािनात आलेली घ् भरुपन काढता यावी  हणून शासनान ेकोणती 
कायषवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) अद्याप कोणतीच कायषवाही केली नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडस े : (१) यवतमाळ जिल् ृयामध् ये िून ते स ्ेंबर २०१४ अखेर ४८७.२० 
लममी (५३.५० ्क् के) पिषन् यामान ााले आहे. खरीप हींगाम २०१४ मध् ये जिल् ्यात सोयाबीन 
वपकाची ३.०२ लाख हेक् ्र षे अ्ावर, तर कापुस वपकाची ४.४३ लाख हेक् ्र षे अ्ावर पेरणी ााली 
होती. खरीप हींगाम २०१४ च् या उत् पािकतेची सन २००६-०७ ते २०१०-११ या कालावधीच् या 
सरासरी उत् पािकतेशी तुलना करता सोयाबीन वपकामध् ये ५९ ्क् के तर कापसु वपकात ५७ 
्क् के घ् येणे अींिाजित आहे. 
(२) होय. 
(३) शासनान े५० पीश् याींपेष अा कमी पीसेवारी आलेल्या २३८११ गावाींमध् ये ी्ंचाईसदृश् य पररजस्थती 
घोवर्त करुपन बाधीत शेतक-याींना शेती वपकाींकरीता रुप. ४५०० प्रती हेक् ्र, लसींचनाखालील 
वपकाींकाररता रुप.९ हिार प्रती हेक् ्र तर बहुवावर्षक वपकाींकरीता रुप. १२ हिार प्रनत हेक््र या 
िराने मित िाठहर केलेली आहे. 
(४) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
लातूर म.रा.वि.वितरि िां पनीन ेिोटयिधी रुपयाांचा िेलेला गैरव्यिहार 

(३९) *  ६०१०   श्री.नरेंद् पाटील, श्री.सांहदप बार्ोररया, श्री.सनतश चव्हाि :   सन्माननीय 
ऊर्ाच मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लातूर महाराषर राज्य वीि ववतरण कीं पनीतील सींचालक आणण लातूर पररमींडळाचे मुख्य 
अलभयींता याींनी सन २०११ ते २०१४ या कालावधीत बीड, उस्मानाबाि व लातूर जिल््यामध्ये 
प्रत्येक उपववभागामध्ये ३० त े४० ्क्के बबलाची आकारणी करुपन रस्त्यावरील ठिवाबत्ती, पाणी 
पुरविा व कृर्ी पींपाचे ३ एच.पी. ला ५ एच.पी ला ७.५ एच.पी. असा लोड वाढवून ववभागात 
को्यवधी रुपपये तेथील नागररकाींकडून वसुल करुपन  को्यवधी रुपपयाींचा गीरयवहार केला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर प्रकरणाची शासनाने सखोल चौकशी करुपन वरील असधकाऱ्याींवर तातडीन े
कारवाई करावी हणून बीड जिल््यातील नागररकाींनी राज्याचे मा.मखु्यमीं्ी, मािी 
उपमुख्यमीं्ी, मा.आयुक्त औरींगाबाि, मा.यवस्थापकीय सींचालक मुींबई, मुख्य महायवस्थापक 
मुींबई, मा.कायषकारी सींचालक (प्रकल्प) मुींबई आणण मा.जिल्हासधकारी बीड याींच्याकड ेसन २०१३ 
आणण २०१४ मध्ये त्ारी ठिलेल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, शासनाने वरील प्रकरणाची चौकशी केली आहे काय, त्यात त्याींना काय 
आढळून आले, सिर प्रकरणात वरील असधकाऱ्याींनी एकूण फकती रुपपयाींचा गीरयवहार केल्याचे 
आढळून आले आहे, 
(४) सिर प्रकरणात िोर्ी असणाऱ्या असधकाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली आहे वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) अद्याप शासनाने वरील प्रकरणाची चौकशी केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय   
आहेत ? 
  

श्री. चांद्शखेर बािनिुळे : (१) बीड, उस् मानाबाि व लातूर जिल् ्याींमध् ये राहकाींच् या वीिभारात 
अनसधकृत वाढ ााल् याचे सकृतिशषनी आढळून आल् यामुळे वाढीव वीि आकार ननयमानुसार 
आकारणी करण् यात आली. गीर यवहाराचा प्रश् न उद्् ावत नाही. 
(२) होय. 
(३) सिर प्रकरणी चौकशी करण् यात आली असून सिर चौकशी अहवालामध् ये काही ्ु्ी 
आढळून आल् यामळेु त् याबाबत फेरतपासणी करण् यासािी तसेच ताींब्क पउताळणी करण् यासािी 
आिेश िेण् यात आले आहेत. 
(४) फेर चौकशी पूणष ााल् यानींतर पुढील योग् य तो ननणषय घेण् यात येईल. 
(५) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
राज् यातील एसटी महामांडळाचा बसमध् ये आगप्रनतबांधि उपिरि ि प्रथमोचार  

पेटी या सुविधा बसविण् याबाबत 

(४०) *  ४३२६   श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांर्य दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई र्गताप, श्रीमती 
हु्नबानू खसलफे, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.हररससांग रािोड, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.शरद 
रिवपसे :   सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील एस्ी महामींडळाने प्रवाशाींच् या सुरषितष अततेसािी प्रत् येक बसमध् ये आगप्रनतबींधक 
उपकरण व प्रथमोचार पे्ी या सुववधा एस्ी बसमध् येच बसववण् यात आल् या नसल् यामळेु 
प्रवाशाींना सुववधा लमळत नसून आकजस्मत सींक्ाच्या वेळी प्रवाशाींच् या िीवाला धोका ननमाषण 
ााला असल् याच ेमाहे िानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यािरयान ननिशषनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल् यास, एस्ी बसमध् ये आगप्रनतबींधक उपकरण व प्रथमोपचार पे्ी या सुववधा 
िेवण् याबाबत शासनान ेकोणती तातडीची कायषवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(३) अद्याप, कोणतीच कायषवाही करण् यात आली नसल् यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. हदिािर राित े: (१) हे खरे नाही. 
(२) राज् य पररवहन महामींडळाच् या सवष बसेसमध् ये आगप्रनतबींधक उपकरण व प्रथमोपचार पे्ी 
उपलब् ध करुपन िेण् यात आलेल् या आहेत. िरवर्ी सवष बससेना आगप्रनतबींधक उपकरण व 
प्रथमोपचार पे्ी असल् याची शहननशा करुपन प्रािेलशक पररवहन खात् याकडून राज् य पररवहन 
महामींडळाच् या सवष बससे प्रमाणणत करुपन घेण् यात येतात. 
(३) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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नासशि जर्ल् ्यातून र्ािारी पािरग्रीड िॉपनरेशन ंफ यांडडयाची अनत उच् च दाबाची  
िाहीनी जर्रायती र्समनीमधून घेण्याबाबत 

(४१) *  ४८६८   श्री.र्यिांतराि र्ाधि, श्री.नरेंद् पाटील, श्री.हेमांत टिले, श्री.अननल भोसले :   
सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नालशक जिल् ्यातून िाणारी पावररीड कॉपनरेशन ऑफ इींडडयाची अनत उच् च िाबाची 
वाहीनी ही बागायती िमीनीमधून न घेता जिरायती िलमनीमधून घेण् याची जिल् ्यातील शेतक-
याींनी माहे नो हेंबर, २०१४ मध् ये वा त्या िरयान जिल् हा प्रशासनाकड ेमागणी केलेली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उक् त प्रकरणी शासनामाफष त फेर स हेष अण कष न कोणती कायषवाही केली वा 
करण् यात येत आहे, 
(३) अद्याप कायषवाही केलेली नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय ? 
  
श्री. चांद्शेखर बािनिुळे : (१) होय. 
(२) व (३) सिर प्रकरणी पॉवर रीड कॉपनरेशन ऑफ इींडडया लल. याींचे माफष त इलेक्रीलस्ी 
कायिा २००३ व ्ेलीराफ कायिा १८८५ नसुार फेर सवेष अण करण्यात आले आहे. या 
कायद्यानुसार अनत उच्च िाबाची ववद्युत वाहीनी ही कमी लाींबीच्या मागाषन े कमीत कमी 
शेतकरी वगष प्रभाववत होईल व पायाभूत सुववधा तसेच, वन षे अ्ावर ताण पडणार नाही अशा 
पध्ितीने स्थापीत करण्याबाबतची तरतूि आहे. परींतू नववन मागष या तरतूिीींच्या ननकर्ात 
बसत नसल्यामळेु नववन मागाषने सिरची अनत उच्च िाब वाहीनी ्ाकणे योग्य होणार 
नसल्याच ेपॉवर रीड कॉपनरेशन ऑफ इींडडया लल. याींनी कळववले आहे. 

----------------- 
राज्यातील प्रादेसशि पररिहन िायाचलयातील ४० टक्िे पदे ररक्त 

असल्यान ेर्नतचेी गैरसोय होत असलेबाबत 

(४२) *  ६०७८   डॉ.अपूिच हहरे, श्रीमती ज्मता िाघ :   सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यभरातील प्रािेलशक पररहवन कायाषलयातील (RTO) मींिूर २४०० पिाींपीकी साधारण ४० 
्क्के पिे ररक्त आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आर.्ी.ओ. कायाषलये िलालमुक्त करण्याच्या िनठहतकारी ननणषयाची 
अींमलबिावणी होत असताींना मोिया सींख्येने ररक्त असलेल्या पिाींमुळे सामान्य िनतलेा सेवा 
िेण्यावर सींबींसधत कायाषलयाींना मयाषिा येत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िनतेची होत असलेली गीरसोय ववचारात घेता सिरहु ररक्त पिे भरणेबाबत 
शासनाकडून कोणती कायषवाही करण्याींत येत आहे वा येणार आहे, 
(४) अद्याप कोणतीच कायषवाही करण्यात आली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. हदिािर रािते : (१) मो्ार वाहन ववभागातील एकूण ४१०० मींिूर पिाींपीकी १३०३ पिे 
ररक्त आहेत. त्यामुळे ररक्त पिाींची ्क्केवारी ३१.७८ आहे. 
(२) नाही. 
(३) ररक्त पिे भरण्याबाबतची कायषवाही सुरुप आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

 

विधान भिन :    उत्तमससांग चव्हाि 
मुांबई.   सधचि, 

महाराष्ट्र विधानपररषद 
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