
महाराष्ट्र विधानपररषद 
दसुरे अधधिेशन, २०१५ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

गुरुिार, ददनाांि १६ जुलै, २०१५ / आषाढ २५, १९३७ ( शिे ) 
  

(१) महसूल, पूनिवसन ि मदत िायव, भूिां प पुनिवसन,   

 

याांच ेप्रभारी विभाग 

 अल्पसांखयाांि वििास आणि औिाफ, िृषी आणि 
 फलोत्पादन, पशुसांिधवन, दगु् धवििास ि 

मत् ् यव् यिसाय, राज्य उत्पादन शुल्ि मांत्री 
(२) पररिहन मांत्री 
(३) ऊजाव, निीन ि निीिरिीय ऊजाव मांत्री 

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

प्रश्नाांची एिूि सांखया - ९१ 
------------------------------- 

  
राज्यातील मु्लीम समाजाला शशक्षिामध्ये ५ टक्िे आरक्षि देण्याबाबत 

  

(१) *  ७८८६   श्री.खिाजा बेग, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, अॅड.जयदेि गायििाड, 
श्री.आनांद ठािूर, श्री.अननल भोसले, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरि पािसिर, श्री.हेमांत 
टिले, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाविी :   सन्माननीय अल्पसांखयाांि वििास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील मुस्लीम समाजाला शिक्षणामध्ये ५ ्क्के आरक्षण देण्याच े मा.उच्च 
न्यायालयाने आदेि ददले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास मा.उच्च न्यायालयाने मान्य केलेले आरक्षण दद.५ फेब्रुवारी, २०१५ च्या 
पदहल्या आठवडयात िासनाने अध्यादेि काढून मुस्लीम समाजाच े आरक्षण रद्द केले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मा.उच्च न्यायालयाने मान्य केलेले आरक्षण देणेबाबत िासनाने कोणती 
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) अद्याप कोणतीच काययवाही केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथराि खडसे : (१) होय, अींित: खरे आहे. 
िासनाने सामान्य प्रिासन ववभागाच्या दद. ९ जुलै, २०१४ रोजीच्या 

अध्यादेिाद्वारे मुस्लीम समाजाला िासकीय व अनुदाननत िैक्षणणक सींस्थामध्ये 
प्रवेिासाठी ५ ्क्के आरक्षण ववहीत केले होत.े तथावप, मुस्लीम आरक्षणाववषयी दाखल 
झालेल्या याचचकाींबाबत मा. उच्च न्यायालयाने दद. १४ नोव्हेंबर, २०१४ रोजी अींतररम 
आदेि पाररत केले असून त्यायोगे मुस्लीम  समाजाला िासनाने िासकीय व अनुदाननत 
िैक्षणणक सींस्थामध्ये ददलेले ५ ्क्के आरक्षण अध्यादेि अस्स्तत्वात असेपययत सुरु 
ठेवण्यास अनुमती ददली होती. सद्य:स्स्थतीत अध्यादेिाच ेकायद्यात रुपाींतर न झाल्याने 
तो दद. २३ डडसेंबर, २०१४ रोजी व्यपगत झाला आहे. 
(२) नाही. 

सदर अध्यादेि व्यपगत झाल्यामुळे सद्य:स्स्थतीत मुस्लीम समाजात आरक्षण 
लागू नाही. 
(३) सदर प्रकरण न्यायप्रववषठ आहे. मा. उच्च न्यायालयाचा अींतीम ननणयय झाल्यावर तो 
ववचारात घेऊन पुढील आवश्यक ती काययवाही करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

पालघर जजल््यातील सूयाव प्रिल्पासाठी सांपादीत िेलेल्या  
शेतिऱयाांच्या जशमनीचा मोबदला अदा िरण्याबाबत 

  

(२) *  ६८०३   श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांत टिले, श्री.राहुल नािेिर, श्री.सुननल तटिरे, 
श्री.खिाजा बेग :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सूयाय प्रकल्पासाठी (स्ज.पालघर) िेतकऱयाींच्या जशमनी सींपादीत करण्यात आल्या 
होत्या, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सूयाय प्रकल्पासाठी सींपादीत केलेल्या िेतकऱयाींना जशमनीपैकी ककती 
जशमनीींचा अींनतम ननवाडा घोवषत होऊन ककती िेतकऱयाींना मोबदला अदा करण्यात आला 
आहे, 
(३) असल्यास, अद्याप िेतकऱयाींना मोबदला न देण्याची सवयसाधारण कारणे काय आहेत 
व मोबदला लवकरात लवकर देण्याबाबत िासनाने कोणती काययवाही केली आहे वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, काययवाहीस होत असलेल्या ददरींगाईची सवयसाधारण कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथराि खडसे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) काययकारी अशभयींता, भातसा कालवा ववभाग क्र.१ िहापूर याींच ेकायायलयाकडून प्राप्त 
२२९ प्रस्तावाींपैकी १५५ प्रस्तावाींमध्ये जशमनीचा ननवाडा घोवषत करुन मोबदला वा्प 
करण्यात आलेला आहे. उवयररत ७४ प्रस्ताव ननधीच् या अनुपलधतधतमेुळे व्यपगत झाल्याने 
काययकारी अशभयींता, भातसा कालवा ववभाग क्र. १ िहापूर याींचकेड ेपरत करण्यात आलेले 
आहेत. 
(३) घोवषत ननवाड्यामधील काही प्रकल्पग्रस्ताींच्या बाबतीत खातदेार मयत झाल्याने सदर 
खातदेाराींच्या वारसाची नोंद न होणे, प्रकल्प धारकाकडून मोबदला घेणेकामी कागदपत्ाींची 
पुतयता न होणे, ७/१२ सदरी सामाईक खातदेाराींमध्ये आपापसात वाद असणे, मोबदला 
स्स्वकारण्यासाठी नो्ीसा देऊनही खातदेाराींनी सींपकय  न साधणे इ. बाबीींमुळे मोबदला 
वा्प प्रलींबबत आहे. 
सींबींधीत खातदेाराींनी स्जल्हाचधकारी कायायलय, पालघर याींचिेी सींपकय  साधून आवश्यक 
कागदपत्े सादर केल्यास मोबदला देण्याची तजबीज ठेवण्यात आलेली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

नाशशि जजल््याच ेविभाजन िरून मालेगाांि जजल्हा िरिेबाबत 
  

(३) *  ८१०५   डॉ.अपूिव दहरे :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २८१५ ला ददनाांि २४ माचव, 
२०१५ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत :    सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाशिक स्जल््याच े ववभाजन करून मालेगाींव स्जल्हा ननशमयती करण्याच्या मागणीचे 
अनुषींगाने स्जल्हा ववभाजनाच ेननकष ठरववण्याकरीता गठीत करण्यात आलेल्या सशमतीचा 
अप्राप्त अहवाल िासनास प्राप्त झाला आहे काय, 
(२) असल्यास, प्रस्तुत अहवालातील शिफारिीींच े सवयसाधारण स्वरूप काय आहे व 
त्यानुषींगाने नाशिक स्जल्हा ववभाजन तसेच मालेगाींव स्जल्हा ननशमयतीबाबत िासनाने 
कोणता ननणयय घेतला आहे वा घेण्यात येत आहे, 
(३) स्जल्हा ववभाजन ननकष ठरववण्यासाठी गठीत सशमतीचा अहवाल अद्यापी प्राप्त 
झालेला नसल्यास तो केव्हापययत प्राप्त होणे अपेक्षक्षत आहे, 
(४) यासाठी होत असलेल्या ववलींबाची सवयसाधारण कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथराि खडसे : (१) स्जल् हा ववभाजनाच ेननकष ठरववण् याकरीता गठीत करण् यात 
आलेल् या सशमतीचा अहवाल अद्याप प्राप् त झालेला नाही. 
(२) प्रश् न उद्् ावत नाही. 
(३) व (४) स्जल् हा ववभाजनाच े ननकष ठरववण् याकरीता गठीत करण् यात आलेल् या 
सशमतीची बैठक ददनाींक २६.०६.२०१५ रोजी झाली असून सदर बैठकीत सशमतीने काही 
मुद्याींबाबतची मादहती क्षेबत्य यींत्णेकडून मागववली आहे. सदर मादहती प्राप् त 
झाल् यानींतर स्जल् हा पुनरयचना व ववभाजनाबाबतच े ननकष ननस्श्चत करण् यात येऊन 
त् यासींदभायतील अहवाल सशमतीद्वारे िासनास सादर करण् यात येईल. सदर अहवाल 
िासनास प्राप् त झाल् यानींतर स्जल् हा ववभाजनाबाबत िासनाच ेधोरण ननस्श्चत करण् याचे 
सींकस्ल्पत आहे व त् या आधारे नाशिक स्जल् ्याच ेववभाजन करुन नवीन मालेगाव स्जल् हा 
ननशमयतीबाबत यथोचचत ननणयय घेण् याच ेयोस्जले आहे. 

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

राज्यातील मोठया जजल््याच ेि तालुक्याच ेविभाजन िरून  
निीन जजल््याांची ि तालुक्याांची ननशमवती िरण्याबाबत 

  

(४) *  ८२८७   श्री.प्रिाश गजशभये, श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांत टिले, श्री.राहुल नािेिर, 
श्री.खिाजा बेग, श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.सुननल तटिरे, श्री.अननल भोसले, श्री.किरि 
पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.रामराि िडिुते, श्री.सनतश चव्हाि, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुाविी, श्री.विक्रम िाळे, अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, 
श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.अननल तटिरे :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील मोठया स्जल््याच े व तालुक्याच े ववभाजन करुन नववन स्जल््याींची व 
तालुक्याींची ननशमयती करण्याबाबत ववचार करण्यासाठी प्रधान सचचव, महसूल ववभाग 
याींच्या अध्यक्षतेखाली एक सशमती गठीत करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नववन स्जल््याींच्या व तालुक्याींच्या ननशमयतीसाठी कोणकोणत े ननकष 
ननस्श्चत करण्यात आले आहेत तसेच कोणकोणत्या स्जल््याचवेतालुक्याच े ववभाजन 
करण्याच ेप्रस्ताववत केले आहे, 
(३) उक्त सशमतीने आपला अहवाल िासनाला सादर केला आहे काय, केव्हा, 
(४) तसेच सशमतीने कोणकोणत्या शिफारिी केल्या आहेत, 
(५) सशमतीने अहवाल सादर केला नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथराि खडसे : (१) राज् यात नवीन स्जल् ्याींच् या व तालुक् याींच् या ननशमयतीसाठी 
ननकष ठरववण् याच् या दृष ्ीने अनुक्रमे प्रधान सचचव (महसूल) व ववभागीय आयुक् त, 
कोकण याींच् या अध् यक्षतखेाली दोन स् वतींत् सशमत् या स् थापन करण् यात आलेल् या आहेत. 
(२), (३), (४) व (५) स्जल् हा ववभाजनाच े ननकष ठरववण् याकरीता गठीत करण् यात 
आलेल् या सशमतीचा अहवाल अद्याप अप्राप् त असून सदर अहवाल प्राप् त झाल् यानींतर 
स्जल् हा ववभाजनाबाबत िासनाच े धोरण ननस्श्चत करण् याच े सींकस्ल्पत आहे व त् या 
आधारेच नवीन स्जल् हा ननशमयतीबाबत यथोचचत ननणयय घेण् यात योस्जले आहे. 
     तसेच, तालुका पुनयरचनेबाबतच े ननकष ठरववण् याकरीता गठीत करण् यात आलेल् या 
सशमतीचा अहवाल िासनास प्राप् त झाला असून त् यावर सववस् तर अशभप्राय देण् याबाबत 
सवय ववभागीय आयुक् ताींना कळववण् यात आलेले आहे. ववभागीय आयुक् ताींच े अशभप्राय 
प्राप् त झाल् यानींतर तालुका पुनरयचनेबाबतच ेिासनाच ेधोरण ननस्श्चत करण् याच ेसींकस्ल्पत 
आहे व त् या आधारेच राज् यातील तालुक् याींची पुनरयचना करुन नवीन तालुक् याींच् या 
ननशमयतीबाबतचा यथोचचत ननणयय घेण् याच ेयोस्जले आहे. 

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

राज्यात माहे जानेिारी त ेएवप्रल, २०१५ या िालािधीत आत्महत्या  
िेलेल्या शेतिऱयाांच्या िुटुांबाांना मदत देण्याबाबत  

(५) *  ६६६८   श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुननल तटिरे, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.माणििराि 
ठािरे, श्री.राजेंद्र मुळि, श्री.सांजय दत्त, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्रीमती 
हु्नबानू खशलफे, श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.अननल भोसले, श्री.ददपिराि 
साळुांखे-पाटील, श्री.सनतश चव्हाि, श्री.किरि पािसिर, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुाविी, श्री.खिाजा बेग, श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.प्रिाश गजशभये, 
श्री.रामराि िडिुते, श्री.हेमांत टिले, अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.राजेंद्र जैन, श्री.अननल तटिरे, श्री.मु्फरफर हुसैन सययद, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.अशोि उफव  भाई जगताप, श्री.सुभाष ्ाांबड, श्री.शरद रिवपसे, श्री.हररशसांग राठोड, 
अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.प्रिाश बबनसाळे, अॅड.अननल परब, डॉ.नीलम गोऱहे, श्रीमती 
शोभाताई फडििीस, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.आनांद ठािूर, श्री.चांद्रिाांत रघुिांशी :   
सन्माननीय पुनिवसन ि मदत िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) राज्यात वविेषत: मराठवाड्यात, बीड, उस्मानाबाद, यवतमाळ व ववदभायत माहे 
जानेवारी, २०१५ त े एवप्रल, २०१५ या कालावधीत दषुकाळी पररस्स्थती, गारपी् व 
अवकाळी पाऊस, सततची नावपकी, सावकार, सोसायट्या व बँकेच े कजय यामुळे 
िेतकऱयाींच्या आत्महत्या वाढत आहेत तर दसुरीकड े आत्महत्याग्रस्त िेतकऱयाींच्या 
कु्ुींबाींना मदत देण्यासाठी होणाऱया चौकिीस ववलींब होत असल्याची बाब माहे मे, २०१५ 
वा त्यासुमारास ननदियनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, जानेवारी, २०१५ त े एवप्रल, २०१५ या कालावधीत मराठवाडा व 
ववदभायमध्ये २६८ िेतकऱयाींच्या आत्महत्या झाल्या त्यापैकी ७० प्रकरणी अद्यापही मदत 
देण्यात आली नाही, तर बीड स्जल््यात ९२ िेतकऱयाींच्या आत्महत्या झाल्या त्यापैकी 
४७ प्रकरणी अद्यापही मदत देण्यात आलेली नाही, चींद्रपूर स्जल््यात ४७४ िेतकऱयाींनी 
आत्महत्या केल्या, तसेच ता.देवगड (स्ज.शसींधुदगूय) दहींदळे-मोवे येथील आींबा बागायतदार 
पाींडुरींग कोले याींनी हापूस बागायतीत झालेले नुकसान सहन न झाल्याने आत्महत्या 
केली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कें द्र आणण राज्य िासनाने कोट्यावधीच ेपॅकेज देऊनही पात्-अपात् आणण 
चौकिीच्या प्रकक्रयेमुळे िेतक-याींच्या आत्महत्यानींतर त्याींच्या कु्ूींबबयाींना िासकीय 
मदतीपासून वींचचत ठेवण्यात आले आहे, हेही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या आत्महत्या केलेल्या सवय िेतक-याींच्या कु्ूींबबयाींना िासकीय आचथयक 
मदत करण्यासींदभायत िासनाने कोणती काययवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(५) असल्यास, िासनाने िेतकऱयाींच्या नुकसानीची मदत करावयाची अ् ५० ्क्के वरून 
३३ ्क्केपययत आणली आहे, हेही खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, िेतक-याींच्या आत्महत्या रोखण्याबाबत िासन काय काययवाही वा 
उपाययोजना करीत आहे, 
(७) नसल्यास, त्याची सवयसाधारण कारणे काय आहेत ? 

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) िेतकरी आत्महत्या प्रकरणी चौकिीस ववलींब होत नसून 
ननणययाअींती प्राप्त ठरलेल्या सवय प्रकरणी सींबींधीताींना मदत देण्यात येत आहे. 
(२) प्रश्नाचधन ववभागवस्जल््यातील िेतकरी आत्महत्या प्रकरणाींचा तपिील खालीलप्रमाणे 
आहे. 
विभाग/जजल्हा एिूि पात्र अपात्र चौिशी साठी प्रलांबबत मदत ददलेली 
अमरावती २४८ १६५ ७५ ०८ १६५ 
नागपूर ८४ ६२ २० ०२ ६२ 
औरींगाबाद २१४ १६३ ४३ ०८ १६३ 
बीड ८० ५१ २४ ०५ ५१ 
चींद्रपूर २१ १५ ०४ ०२ १५ 
एिूि ६४७ ४५६ १६६ २५ ४५६ 

  

  पाींडुरींग हरी कोले, रा.मोवेवाडी दहींदळे, ता.देवगड, स्ज.शसींधुदगुय या िेतकऱयाने 
दद.०३.०५.२०१५ रोजी आत्महत्या केल्याच े ननदियनास आले असून सदर प्रकरणाची 
चौकिी सुरु आहे. 
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(३) नाही. 
(४) िेतकरी आत्महत्या पात् प्रकरणी मयत िेतकऱयाींच्या कु्ुींबबयाींना रु. १.०० लक्ष 
मदत देण्यात येत.े 
(५) होय. 
(६) राज्यातील िेतकऱयाींच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी व तद्नुषींगाने ठोस उपाययोजना 
करण्यासाठी िेतकऱयाींच ेसवेक्षण करण्यासाठी सद्यस्स्थतीत यवतमाळ व उस्मानाबाद या 
०२ स्जल््याींची ननवड पथदिी प्रकल्प म्हणुन करण्यात आली आहे. तद्नुषींगाने 
आत्महत्याग्रस्त व आत्महत्याप्रवण क्षेत्ास वविेष मदत व सहाय्य करण्यासाठी सदर 
दोन स्जल््यातील प्रत्येक उप ववभागाकररता सचचव स्तरावरील अचधकाऱयाींची नेमणुक 
करण्यात आली आहे. 
(७) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
राज् यातील शेतिऱयाांना दठांबि ि तुषार शसांचनाच्या  

अनुदानाच ेवितरि न ्ाल्याबाबत 
(६) *  ७८६०   श्री.सांददप बाजोररया, श्री.हेमांत टिले, श्री.सुननल तटिरे, श्री.जयिांतराि 
जाधि, श्रीमती विद्या चव्हाि, श्री.अननल भोसले, श्री.खिाजा बेग, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.राजेंद्र मुळि, श्री.सांजय दत्त, श्री.मु्फरफर हुसैन सययद, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.हररशसांग राठोड, अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.अमरशसांह 
पांडडत, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाविी, श्री.रामराि िडिुते, श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.सनतश 
चव्हाि, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.अननल तटिरे, श्री.विक्रम िाळे :   सन्माननीय िृषी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कें द्र िासनाने राज्य िासनाला दठींबक शसींचन योजनेसाठी ८० त े८५ ्क्के अनुदान 
देत असताींना कें द्र िासनाने ५० आणण राज्य िासनाने ५० ्क्के अनुदान देण्याचा ननणयय 
घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सोलापूर, यवतमाळ व दहींगोली स्जल््याला कें द्र व राज्य सरकारने 
िेतकऱयाींना दठींबक शसींचनाचे अनुदान ददले. परींतु, स्जल्हा ननयोजन सशमतीच्या 
दलुयक्षामुळे िेतकऱयाींच े ४ वषायपासून अनुदान रखडल्याच े ननदियनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, राज्यात राषरीय िाश्वत िेती अशभयाींनाींतगयत दठबक शसींचन सींचासाठी 
िेतकऱ याींना देण्यात येणारे २०१३-२०१४ वषायच े राज्यभरातील सुमारे साडतेीनिे को्ीींच े
अनुदान रखडले, व्हीआयडीपी अींतगयत दठींबक व तुषार शसींचन अनुदानाच े वा्प तसेच 
फळबाग योजनेच ेअनुदान अद्यापी शमळाले नसल्याच ेमाहे एवप्रल-मे, २०१५ मध्ये वा 
त्यासुमारास उघडकीस आले, हे खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, पाणलो्ाच्या अनेक योजना तेथील कृषी अचधकाऱयाींनी सींगनमतातून 
फस्त केल्याच्या असींख्य तक्रारी िासनाकड े वारींवार करुनही कोणतीच कारवाई केली 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, राज्य िासनाने दठबक व तुषार शसींचनासाठी कें द्र िासनाने पूवीप्रमाणे 
अनुदान द्यावे म्हणून पाठपुराव्या दाखल कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने काय काययवाही केली आहे वा करणार आहे, 
(७) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) अींित: खरे आहे. 
  सन २०१३-१४ पययत कें द्र पुरस्कृत राषरीय सुक्ष्म शसींचन अशभयानाींतगयत व सन 
२०१४-१५ मध्ये िेतावरील पाणी व्यवस्थापन उप अशभयानाींतगयत सुक्ष्म शसींचन 
योजनेसाठी कें द्र िासनाच्या मागयदियक सूचनाींनुसार कें द्र व राज्य दहश्श्याच ेप्रमाण ८०:२० 
असे होत.े सन २०१५-१६ मध्ये कें द्र िासनाने सुक्ष्म शसींचन येाजना प्रधान मींत्ी कृवष 
शसींचन योजना-प्रनत  थेंब अचधक वपक (सुक्ष्म शसींचन) योजनेंतगयत राबववण्याच ेननस्श्चत 
करुन अनुदानाच ेप्रमाण ५०:५० असेल असे कळववलेले आहे. 
(२) सोलापूर स्जल्हाच े सन २०१२-१३ पययतच े सींपूणय प्रस्ताव ननकाली काढण्यात आले 
आहेत. यवतमाळ स्ज्याच े सन २०१३-१४ पययतच े सींपूणय प्रस्ताव ननकाली काढण्यात 
आले आहेत. यवतमाळ स्जल््यासाठी ववदभय सघन शसींचन  ववकास काययक्रमाअतींगयत सुक्ष्म 
शसींचन योजना १००% कें द्र पुरस्कृत योजनेतींगयत राबववण्यात येत असल्याने स्जल्हा 
ववकास ननधीमधून पैसे उपलधतध करुन देण्याचा प्रश्न उद्् ावत नाही. दहींगोली 
स्जल््यासाठी राज्य दहश्श्यापो्ी आवश्यक असलेल्या सन २०१२-१३ व सन २०१४-१५ वे 
प्रस्तावाींसाठी रु. १.५३ को्ी व सन २०१३-१४ साठी रु. २.४३ को्ी अिा एकूण रु ३.९६ 
को्ीींची मागणी स्जल्हा ववकास ननधीकड ेकरण्यात आली आहे. 
(३) सन २०१३-१४ या वषायसाठी राज्य िासनाने रु. ३३०.०० को्ी एवढया रकमेची 
तरतूद केली आहे. त्यापैकी रु. २३१.०० को्ी एवढा ननधी ववतरीत करण्यात आला आहे. 
सदर ननधीच ेवा्प िेतकऱयाींना करण्याच्या अनुषींगाने क्षेत्ीय स्तरावर पुढील काययवाही 
सुरु आहे. VIIDP अींतगयत दठबक व तुषार सींचासाठी सन २०१३-१४ या वषायत रु. ८५.६४ 
को्ी एवढा ननधी उपलधतध करुन देण्यात आला आहे. 
      रोजगार हमी योजनेिी ननगडीत फळबाग लागवड काययक्रमाींतगयत सन २०१३-१४ 
मध्ये रु. १०१.५५ को्ी व सन २०१४-१५ मध्ये रु. ५२.३३ को्ी एवढे अनुदान उपलधतध 
करुन देण्यात आलेले आहे. 
(४) प्राप्त तक्रारीच्या अनुषींगाने चौकिी करण्यात येत आहे. 
(५), (६) व (७) सुक्ष्म शसींचन योजना ही कें द्र पुरस्कृत योजनेंतगयत कें द्र िासनाच्या 
मागयदियक सूचनाींनुसार सींपूणय देिभर राबववण्यात येत.े त्यामुळे या प्रकरणी राज्य 
िासनाकडून कें द्र िासनाकड ेपाठपुरावा करण्याचा प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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राज्यात खाजगी बसेसिडून प्रिाशाांची होिारी लूट रोखण् याबाबत 

(७) *  ६८९७   श्री.सांजय दत्त, श्रीमती हु्नबानू खशलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.अशोि उफव  भाई जगताप, श्री.विजय धगरिर, श्री.किरि पािसिर, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.सुननल तटिरे, अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.प्रिाश 
गजशभये :   सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात वविेषत: मुींबईतून गोवा, कोकण, कोल् हापूर, साींगली, पुणे, सोलापूर येथे 
जाण्यासाठी सुट्टी व सणासुदीला खाजगी बसेसकडून दपु् प् नतक्ीच े दर आकारुन 
प्रवािाींची लु् सुरू असल् याच ेमाहे मे-२०१५ मध्ये वा त्यासुमारास ननदियनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, खाजगी नतकी् दराींवर सरकारच ेननयींत्ण नसल् याने हा प्रकार सुरु आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, खाजगी बसेसकडून प्रवािाींची लु् रोखण् यासाठी िासनाने खासगी नतकी् 
दरावर ननयींत्ण ठेवण् यासाठी धोरण आखून कोणती काययवाही केली वा करण् यात येत 
आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. ददिािर राित े: (१) व (२) हे खरे आहे. 
(३) मा.उच्च न्यायालय, मुींबई याींनी जनहीत याचचकेमध्ये ददलेल्या आदेिाच्या अनुषींगाने 
खाजगी प्रवासी बसेसच े ककमान व कमाल भाड े ठरवून त्याबाबतचा अहवाल सादर 
करण्यासाठी सेंरल इन्स््ीट्यू् ऑफ रोड रान्सपो य्, पुणे या सींस्थेची ननयुक्ती करण्यात 
आली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
मूनतवजापूर (जज.आिोला) राष्ट्रीय मागाविर असिाऱ या बोरगाांि मांजू  

या नविन तालुिा ननशमवतीच ेननिष सुधारण्याबाबत 
(८) *  ७३८५   श्री.गोवपकिशन बाजोरीया :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मूनतयजापुर (स्ज.अकोला) राषरीय मागायवर असणाऱ या बोरगाींव मींजू हा नववन तालुका 
ननशमयतीच े ननकष सुधाररत करण्यासाठी ननयुक्त केलेल्या सशमतीचा अहवाल िासनास 
प्राप्त झाला आहे काय, 
(२) अहवाल प्राप्त झाला असल्यास अहवालाची छाननी पूणय करण्यात येऊन ननणयय 
घेण्यात आला आहे काय, 
(३) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत, 
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श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२) व (३) राज् यात तालुका पुनरयचनेबाबतच े ननकष 
ठरववण् याकरीता गठीत करण् यात आलेल् या सशमतीचा अहवाल िासनास प्राप् त झाला 
असून त् यावर सववस् तर अशभप्राय देण् याबाबत सवय ववभागीय आयुक् ताींना कळववण् यात 
आलेले आहे. ववभागीय आयुक् ताींच ेअशभप्राय प्राप् त झाल् यानींतर तालुका पुनरयचनेबाबतचे 
िासनाच ेधोरण ननस्श्चत करण् याच ेसींकस्ल्पत आहे व त् या आधारेच अकोला स्जल् ्यातील 
बोरगाव मींजू तालुक् याच् या ननशमयतीबाबतचा यथोचचत ननणयय घेण् याच ेयोस्जले आहे. 

----------------- 
चांद्रपूर औजष्ट्िि िें द्रातील िीज ननशमवतीच ेबांद पडलेले  

युननट दरुू्त िरून िायावजन्ित िरण्याबाबत 

(९) *  ६९२७   श्री.अनांत गाडगीळ, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफव  भाई जगताप :   
सन्माननीय ऊजाव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रपूर औस्षणक कें द्रातील ५०० मेगावॅ् क्षमतचे ेवीज ननशमयतीच ेएक युनन् सध् या 
बींद असल् याच ेमाहे मे, २०१५ मध्ये वा त् यासुमारास ननदियनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल् यास, मे मदहन् यात वीजेची वाढती मागणी लक्षात घेता उपरोक् त युनन् दरुूस् त 
करुन तातडीने कायायस्न्वत करण् याबाबत िासनाने कोणती काययवाही केली वा करण् यात 
येत आहे, 
(३) अद्याप, याबाबत कोणतीच काययवाही केली नसल् यास होणाऱ या ववलींबाची कारणे काय 
आहेत ? 
 

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) होय. 
  चींद्रपूर महाऔस्षणक कें द्रातील सींच क्र.५ ददनाींक ०१.०५.२०१५ त े ददनाींक 
१०.०५.२०१५ पयंत बींद होता. 
(२) सदर सींचाची युद्धपातळीवर दरुूस् ती करुन ददनाींक १०.०५.२०१५ रोजी सदर सींच 
कायायस्न्वत करण् यात आला. 
(३) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यात दारूबांदी धोरि राबविण्याबाबत 

  

(१०) *  ७०५५   श्री.शरद रिवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.हररशसांग राठोड, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.अशोि उफव  भाई जगताप :   सन्माननीय राज् य उत् पादन शुल् ि मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रपूर स्जल् ्यात दारु बींदी लागू करण् यात आल् यानींतर राज् याच् या महसूलावर व 
सामास्जक प्रगतीवर काही पररणाम झाला आहे ककीं वा कसे याचा माहे मे, २०१५ रोजी वा 
त् यासुमारास आढावा घेण् यात आला आहे काय, 
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(२) असल् यास, त् यात काय आढळून आले आहे, 
(३) उक् त आढावा ववचारात घेता सींपूणय राज् यात दारुबींदी धोरण राबववण् याबाबत िासनाची 
भूशमका काय आहे, 
(४) अद्याप, याबाबत कोणतीच ठोस भूशमका घेतली नसल् यास, त् याची सवयसाधारण 
कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) व (२) चींद्रपूर स्जल््यात दद. १ एवप्रल, २०१५ पासून 
दारुबींदी लागू करण्यात आल्याने चींद्रपूर स्जल््याची माहे एवप्रल व मे, २०१४ ची देिी, 
ववदेिी व बबअर मद्य ववक्री ववचारात घेता चालू वषी एवप्रल व मे, २०१५ मध्ये एकूण 
रु. ४१.९२ को्ी एवढे उत्पादन िुल्क िासनास शमळू िकले नाही. 
   तसेच एवप्रल, २०१४ त े जून, २०१४ व एवप्रल, २०१५ त े जून, २०१५ या 
कालावधीत नोंद झालेल्या गुन््याींच े तुलनात्मक ववश्लेषण केले असता एवप्रल त े ३० 
जून, २०१५ या कालावधीत भाग-१ त े ५ सदराखालील एकूण गुन््यात तसेच रस्ते 
अपघाताच्या व कौ्ूींबबक दहींसाचाराच्या गुन््यात घ् झाल्याच ेददसून येत.े 
(३) व (४) सींपूणय राज्यात दारुबींदी धोरण राबववण्याबाबतचा कोणताही प्रस्ताव 
िासनाच्या ववचाराधीन नाही. 
     तथावप एखाद्या ग्रामपींचायतमध्ये ककीं वा नगरपाशलकावमहानगरपाशलका मधील 
एखाद्या वाडायमध्ये दारुबींदी करावयाची असल्यास िासन अचधसूचना दद. २५.३.२००८ व 
दद. १२.०२.२००९ अन्वये काययपध्दती ववदहत करण्यात आली आहे. 

----------------- 
परभिी येथील सव्हे न.२ िरील िक्फ मालमत्ता अनतक्रमिाबाबत. 

  

(११) *  ७२५१   श्री.अब्दलु्लाखान दरुाविी, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.ददपिराि साळुांखे-
पाटील, श्री.सनतश चव्हाि, श्री.विक्रम िाळे :   सन्माननीय अल्पसांखयाांि वििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राजपत्ात नमुद असलेल्या परभणी येथील सव्हे न.२ वरील अनतक्रमणे ह्ववण्या 
सोबतच ती मालमत्ता वक्फ मींडाळाच्या ताधतयात देण्याबाबतची मागणी परभणी-दहींगोली 
च े स्थाननक स्वराज्य सींस्थेचे लोकप्रनतननधीींनी सन २०१४-१५ दरम्यान स्जल्हाचधकारी 
परभणी याींच्याकड ेपुराव्यासह सादर केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर मालमत्तावरील अनतक्रमणे ह्ववणे तसेच मालमत्ता वक्फ बोडायच्या 
ताधतयात देण्याबाबत स्जल्हाचधकारी परभणी याींनी अपर स्जल्हाचधकारी पथकाची नेमणुक 
केली आहे काय, तसेच सींबींधतीताींना नो्ीसा जारी करण्यात आल्या आहेत काय, सदरील 
पथकाने चौकिी करुन अहवाल सादर केला आहे काय, 
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(३) असल्यास, सव्हे न.२ वक्फ मालमत्ता ताधतयात घेऊन तथेील अनतक्रमणे ह्ववण्यात 
आली आहेत काय, 
(४) नसल्यास, काययवाहीस होत असलेल्या ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) व (४) सवे नीं. २ येथील जशमनीबाबत महाराषर राज्य वक्फ न्यायाचधकरण, 
औरींगाबाद व मा. उच्च न्यायालय, खींडपीठ औरींगाबाद येथे याचचका दाखल असून सदर 
प्रकरण न्यायप्रववषठ असल्याने प्रस्तुत प्रकरणी काययवाही करता आली नाही असा 
स्जल्हाचधकारी, परभणी याींनी त्याींच्या दद. २९/६/२०१५ च्या पत्ान्वये अहवाल सादर केला 
आहे. 

----------------- 
येिला येथील बस् थानि आणि आगारव् यि् थापि  
ननिास् थानासह व् यापारी सांिुल बाांधण् याबाबत 

  

(१२) *  ८०५३   श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.किरि पािसिर, श्री.ददपिराि साळुांखे-
पाटील, श्री.हेमांत टिले, श्री.सनतश चव्हाि, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.खिाजा बेग, 
श्री.सांददप बाजोररया, श्री.अननल भोसले, श्री.नरेंद्र पाटील :   सन्माननीय पररिहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) येवला येथील बसस् थानक आणण आगार व् यवस् थापक ननवासस् थानासह व् यापारी 
सींकुल बाींधण् याच् या बी.ट.्ी. तत् वावरील कामास िासनाने ददनाींक २६ ऑगस् ्, २०१४ 
रोजी वा त् यासुमारास मींजुरी देवूनही माहे मे, २०१५ पयतं सदर काम सुरू झालेले नाही, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर बसस् थानकाची अत् यींत दरुावस् था झालेली असल् यामुळे प्रवािाींच् या 
सोयीसाठी या स् थानकाच् या आधुननकीकरणाच े काम तातडीने हाती घेण् याची स् थाननक 
लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक ४ मे, २०१५ रोजी वा त् या सुमारास मागणी करूनही सदर कामे 
सुरू झालेली नाही, हेही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, ददनाींक २६ ऑगस् ्, २०१४ रोजी िासनाने मींजरुी ददलेले काम तातडीने 
सुरु करण् यासाठी िासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात आली आहे, 
(४) तसेच बी.ट.्ी.तत्वावर सदर काम न करण् याबाबत िासनाचा ववचार असल् यास 
प्रश् न भाग (१) व (२) मधील कामासाठी िासनस् तरावरुन अनुदान मींजुर करण् यासाठी 
िासनामाफय त कोणती काययवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(५) अद्याप कोणतीही काययवाही केलेली नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 



13 

श्री. ददिािर राित े: (१) हे खरे आहे. 
(२), (३) व (४) राज्य पररवहन महामींडळाच्या सवय बसस्थानकाींच्या बी.ट.्ी. तत्वावरील 
बाींधकामाींना िासनाने तात्पुरत्या स्वरुपात स्थचगती ददलेली असून सवय प्रकरणाींची 
पुन:तपासणी करुन पुढील ननणयय घेण्यात येणार आहे.     
(५) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यात सोयाबीन बबज उत्पादन खाजगी िां पन्याच्या भािात मोठी तफाित  

असून शेतिऱयाांची फसििूि होत असल्याबाबत 
(१३) *  ७४३५   श्रीमती शोभाताई फडििीस :   सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात सोयाबीन बबज उत्पादन कीं पन्यात महाबबज, खाजगी कीं पन्या अींकुर, ईगल, 
कृषीधन टसवाल शसड्स या कीं पन्या काययरत असून सदर कीं पन्याच्या (MRP) ककीं मतीत 
वेगवेगळी ककीं मत आढळून येत असल्याच े ददनाींक २ मे, २०१५ ला उघडकीस आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर खाजगी कीं पन्याच्या भावात मोठी तफावत असून त्यात िेतकऱयाींची 
फसवणूक करुन लु् होण्याचा प्रकार होत असल्याने िासनाने यावर आळा घालण्यासाठी 
काही ठोस उपाययोजना केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, कोणती, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) अींितः खरे आहे. 
(२) बबयाण् याची महत् तम ववक्री ककीं मत (MRP) ननस्श्चत करण् यासाठी बबयाणे कायद्यात 
तरतूद नसल् याने बबयाण् याच ेदर उत् पादक कीं पनी स् वतः ननस्श् चत करीत असतात. त् यामुळे 
दरात तफावत आहे. परींतु िेतक-याींची फसवणूक ककीं वा लु्  होण् याचा प्रकार आढळून 
आलेला नाही. 
(३) बबयाणेबाबत तसेच कृवष ननववष ठाींबाबत िेतक-याींची फसवणूक होणार नाही. यासाठी 
कृवष ववभागाींतगयत स् वतींत् गुणननयींत्ण यींत्णा काययरत आहे या यींत्णेमाफय त 
गणुननयींत्णाच े सननयींत्ण केले जात.े बबयाण् याींच् या तक्रारीवर कारवाई करण् यासाठी 
उपववभागीय कृवष अचधकारी याींच े अध् यक्षतखेाली सशमत् या स् थापन करण् यात आलेल् या 
असून तक्रार प्राप् त झाल् यानींतर नुकसानग्रस् त क्षेत्ाची पाहणी करणे, िेतक-याला ग्राहक 
मींचात जाण् याचा सल् ला देणे व मदत करणे, नुकसानीसींदभायत िेतक-याला मदत 
देण् याकरीता सींबींधीत कीं पनीला सूचना देणे, बबयाणे अचधननयमातील तरतूदीनुसार 
कीं पनीवर कारवाई करणे, इत् यादी प्रकारची काययवाही केली जात.े 
(४) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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भुमी अशभलेख िायावलयात ई फेरफार या नविन सांगििीय  
प्रिालीचा अिलांब िरण् याबाबत 

(१४) *  ७७४८   श्री.हेमांत टिले, श्री.किरि पािसिर, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.अननल 
भोसले, अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.रामराि 
िडिुते, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाविी, श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.राजेंद्र जैन, श्री.खिाजा बेग :   
सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िासनाने ददनाींक १ एवप्रल २०१५ पासून भुमी अशभलेख कायायलयात दस् त नोंदणी 
केल् यानींतर त् या नोंदी सात-बारा उताऱ यामध् ये करण् याच ेदृष ्ीने त् या ई फेरफार या नववन 
सींगणकीय प्रणालीचा अवलींब करण् याचा ननणयय घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उक् त प्रणालीनुसार दयु्यम ननबींधक कायायलयात नोंदणी केल् यानींतर ती 
तलाठी कायायलयात पोहचत नसल् याने दस् त नोंदीच्या सींदभायत तलाठी कायायलयात अनेक 
अडचणी ननमायण झाल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, याबाबत चौकिी करुन अडचणी त् वरीत दरू करण् यासाठी िासनाने कोणती 
काययवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) अद्याप कोणतीच चौकिी वा काययवाही केली नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय 
आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) (२), (३) व (४) अचधकार अशभलेखातील नोंदी करण्याच्या 
काययपध्दतीच ेसींगणकीकरण करण्याच्या दृष्ीने ई-फेरफार प्रकल्प राज्यात सुरु करण्याचा 
धोरणात्मक ननणयय ददनाींक २३ जानेवारी, २०१३ च्या िासन ननणययान्वये घेण्यात आलेला 
आहे. सदर प्रकल्पाींतगयत दस्त नोंदणी प्रणालीची साींगड सींगणकीकृत फेरफार प्रणालीिी 
घालण्यात आली आहे. त्यानुसार राज्यातील १०५ तालुक्याींमध्ये ई- फेरफार या नवीन 
सींगणकीय प्रणालीची सुरुवात झालेली आहे. दस्त नोंदणी व फेरफार प्रणालीमध्ये 
येणाऱया अडचणी दरू करण्याची काययवाही प्रगतीत आहे. 

----------------- 
राज्यातील दधुाच ेदर िमी ्ाल्याने दधू उत्पादि शेतिरी अडचिीत आल्याबाबत 

(१५) *  ७९१२   श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.किरि पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.अननल भोसले, श्री.खिाजा बेग, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.सनतश चव्हाि, 
श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.हेमांत टिले, श्री.राजेंद्र जैन, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाविी, डॉ.सुधीर 
ताांबे, श्री.विक्रम िाळे, श्री.माणििराि ठािरे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफव  भाई 
जगताप, श्री.शरद रिवपसे :   सन्माननीय दगु् धवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
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(१) राज्यात िेतकऱयाींना शमळणारे दधूाच े भाव सातत्याने ढासळत असल्याच े माहे मे, 
२०१५ रोजी वा त्यादरम्यान ननदियनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबतची नेमकी कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनामाफय त चौकिी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकिीत काय आढळून आले व तद्नुसार िेतकरी अडचणीत येऊ नये 
म्हणून दधुाला योग्य भाव देणेबाबत िासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) अद्याप कोणतीच काययवाही केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२) व (३) राज्यात ऑक््ोबर त े एवप्रल या काळात 
दधुाच्या उपलधतधतेत वाढ होत असत.े त्याप्रमाणे याही वषी दधुाच्या उपलधतधतते वाढ 
झाली. याच काळात आतींरराषरीय  बाजारातील दधू भुक्ीच्या दरात मोठया प्रमाणावर 
घसरण झाल्यामुळे खाजगी दधू भुक्ी प्रकल्पधारकाींनी व काही सहरकारी सींघाींनी 
त्याींच्या दधू खरेदी दरात सुमारे रु.३व- त ेरु.५व- इतकी कपात केली आहे हे खरे आहे. 
मात्, िासनाने िासकीय दधुासाठी ननस्श्चत केलेले खरदी दर दद. २५.११.२०१३ पासून  
रु. २०व- प्रनत शल्र असे कायम असुन त्यात कोणताही बदल केलेला नाही. 
(४) दधू उत्पादक िेतकऱयाींच्या दहताकरीता िासनाने सहकारी दधू सींघाींकडील अनतररक्त 
दधू आचथयक तो्ा सहन करुन िासकीय दराने खरेदी करण्याचा ननणयय घेतला आहे. 
सदर दधुाच े दधू भुक्ी व लोण्यात रुपाींतर करण्यासाठी िासनाने उदगीर येथील दधू 
भुक्ी प्रकल्प दद. ५.१२.२०१४ पासून कायायस्न्वत केला असनू इींदापूर येथील खाजगी दधू 
भुक्ी प्रकल्प दद. १४.२.२०१५ पासून भाडतेत्वावर घेतला आहे. 
     उदगीर व इींदापूर येथे दद. २०.६.२०१५ अखरेपययत सहकार क्षेत्ातील एकूण 
४४९.४२ लाख शल. दधुाची स्स्वकृती करण्यात आली असून त्याद्वारे ३७३७.७४ मे. ्न 
दधू भुक्ीच े व १८१५.६२ मे. ्न लोण्याच े उत्पादन झालेले आहे. याशिवाय कें द्र 
िासनाने दधू भुक्ी ननयायतीवर बींद केलेले ५% प्रोत्साहनपर अनुदान पुन्हा सुरु करुन 
त्यात १०% वाढ करण्यासाठी कें द्र िासनास प्रस्ताव पाठववला आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
सीएट िां पनीने मुलुांड पूिव येथील ३० एिर भूखांडापैिी सात एिर  

भूखांड अॅशफाडव या खाजगी वििासिाला वििल् याबाबत 

(१६) *  ७८३६   श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्रीमती विद्या चव्हाि, श्री.प्रिाश गजशभये, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमांत टिले, श्री.खिाजा बेग, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुाविी :   सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) िासनाने सींपाददत करुन सीए् कीं पनीला ददलेल् या मुलुींड पूवय येथील ३० एकर 
भूखींडाचा वापर फक् त औद्योचगक प्रयोजनासाठी असताींना सीए् कीं पनीने ३० एकर 
भूखींडापैकी सात एकर भूखींड से अॅिफाडय या एका खाजगी ववकासकाला ववकल् याची बाब 
माहे एवप्रल, २०१५ मध् ये िासनाच् या ननदियनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(३) असल् यास, चौकिीत काय आढळून आले व त् यानुसार कोणती कारवाई केली वा 
करण् यात येत आहे ? 
 

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) सीए् कीं पनीस िासनाने मौजे भाींडूप येथील जमीन-
१५व१०व१९५८ व दद. १७व०१व१९६९ रोजी कीं पनीबरोबर सनदेद्वारे भूसींपादन करुन उपलधतध 
करुन ददली आहे. 

सींपाददत करण्यात आलेल्या एकूण क्षेत्ापैकी २८०१०.४४ चौ.मी. क्षेत्ाचा 
जशमनीचा वापरात बदल करुन रदहवास व वाणणज्य प्रयोजनासाठी ववक्री करण्याबाबत 
िासन ज्ञापन क्र. एल्ीएच-०७व२००९वप्र.क्र.८८व अ-२, दद. १८.०९.२०१० अन्वये सदर 
क्षेत्ाची ववक्री करणेसाठी परवानगी ददली आहे. त्यानुषींगाने स्जल्हाचधकारी, मुींबई िहर 
याींनी त्याींच्या दद. ४.३.२०११ रोजीच्या आदेिान्वये सीए् कीं पनीकडून २६९४३.४४ चौ.मी 
क्षेत्ाच्या मुल्याींकनाच्या ५०% अनस्जयत उत्पन्न रु. ६१.५६ को्ी िासन जमा करुन 
घेऊन ववक्री करण्यास परवानगी ददली आहे. 
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
 अिोला जजल्हयात विदभव वििास पॅिेज अांतगवत गाई खरेदीत ्ालेला गैरव्यिहार 
  

(१७) *  ६७१३   श्री.जयांत पाटील :   सन्माननीय दगु् धवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ववदभय ववकास पॅकेज अींतगयत गाई खरेदीमध्ये अकोला स्जल््यात गैरव्यवहार झाला 
असून स्जल््यातील ११ दधु उत्पादक सहकारी सींस्थाींनी गाई खरेदीत गैरव्यवहार व 
अननयशमता केली असल्याच ेआढळून आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या गैरव्यवहार व अननयमीतता करणाऱया ११ दधु उत्पादक सींस्था 
कोणत्या आहेत, 
(३) असल्यास, प्राथशमक चौकिीत प्रत्येक सींस्थेने ककती रकमेची अननयशमतता केली 
आहे, 
(४) दद. ११ माचय, २०१५ रोजी चाचणी लेखा पररक्षणाच ेआदेि ननगयशमत केले असूल 
लेखा पररक्षणाच ेकाम ककती ददवसात पूणय होईल ? 
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श्री. एिनाथराि खडसे : (१) हे खरे आहे. 
(२) १. गाडगेबाबा दधू उत् पादक सहकारी सींस् था मयाय.जामठी खु.ता.मुतीजापूर 

२. तजे हनुमान दधू उत् पादक सहकारी सींस् था मयाय.मुतीजापूर 
३. दहरामाता दधू उत् पादक सहकारी सींस् था मयाय. जामठी ता.मुतीजापूर 
४. दत् तकृपा दधू उत् पादक सहकारी सींस् था मयाय.ननींभा, ता.मुतीजापूर 
५. राष रसींत तुकडोजी दधू उत् पादक सहकारी सींस् था मयाय, कानडी, ता.मुतीजापूर 
६. गोवधयन दधू उत् पादक सहकारी सींस् था मयाय, सालतवाडा, ता.मुतीजापूर 
७. रामकृष ण दधू उत् पादक सहकारी सींस् था मयाय, राजदा, ता.बाशिय्ाकळी 
८. जयभोल दधू उत् पादक सहकारी सींस् था मयाय, खेडायभगाई, ता.बाशिय्ाकळी 
९. ककसान दधू उत् पादक सहकारी सींस् था मयाय, बाशिय्ाकळी 
१०. वासुदेव महाराज दधू उत् पादक सहकारी सींस् था मयाय, दहींगणी, ता.तले् हारा 
११. हरीहर दधू उत् पादक सहकारी सींस् था मयाय, वप ींपळखु्ा, ता.अको् 

(३) व (४) एकुण ११ दधू सींस् थाींपैकी रामकृष ण दधू उत् पादक सहकारी सींस् था मयाय, 
राजदा, ता.बाशिय्ाकळी व जयभोल दधू उत् पादक सहकारी सींस् था मयाय, खेडायभगाई, 
ता.बाशिय्ाकळी या २ सींस् थाींच ेअनुक्रमे सन १९८० पासून व सन २००३ पासून अींकेक्षण 
झालेले नसून सदर सींस् था उपरोक् त कालावधीपासून बींद असल् याच ेननदियनास आले आहे. 
उवयरीत नऊ प्राथशमक दधू सींस् थाींच ेलेखापररक्षण चालू असून जुल,ै २०१५ अखेर चाचणी 
लेखा पररक्षण पूणय होईल. 

----------------- 
राज्यात अििाळी पाऊस, िादळी िारा, गारपीट, यासारखया नौसधगवि आपत्तीने  

नुिसान ्ालेल्या नुिसानग्र्ताांना मदत शमळण्याबाबत 
  

(१८) *  ७१९७   श्रीमती हु्नबानू खशलफे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफव  भाई 
जगताप, श्री.मु्फरफर हुसैन सययद, श्री.राहुल नािेिर, श्री.हेमांत टिले, श्री.अननल 
तटिरे, श्री.आनांद ठािूर, श्री.नरेंद्र पाटील, प्रा.जोगेन्द्र ििाडे, श्री.अमरशसांह पांडडत, 
श्री.रामराि िडिुते, श्री.खिाजा बेग, श्री.अननल भोसले, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, 
श्री.जगन्नाथ शशांदे, अॅड.जयदेि गायििाड, श्रीमती विद्या चव्हाि, श्री.किरि पािसिर, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुाविी, श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.सनतश चव्हाि, श्री.जयिांतराि जाधि, 
श्री.राजेंद्र जैन, श्री.सांददप बाजोररया, श्री.धनांजय मुांडे, श्री.सुननल तटिरे, श्री.अमरनाथ 
राजूरिर, श्री.राजेंद्र मुळि, श्री.सुभाष ्ाांबड, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.प्रिाश गजशभये, 
श्रीमती ददप्ती चिधरी, श्री.आनांदराि पाटील, अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.विक्रम िाळे, 
डॉ.अपूिव दहरे, श्री.शरद रिवपसे, श्री.माणििराि ठािरे :   सन्माननीय पुनिवसन ि मदत 
िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यात वविेषत: सोलापूर, कोल्हापूर, रत्नाचगरी, रायगड, शसींधुदगुय, नाशिक धुळे, 
जळगाव व औरींगाबाद या स्जल््यात अवकाळी पाऊस, वादळी वारा, गारपी्, यासारख्या 
नौसचगयक आपत्तीने मोठया प्रमाणात गहू, ताींदळू, डाळी, तेलबबया, आींबा, काजू, डाळीींब, 
केळी, काींदा, हापूस, कोकम, करवींदे, फणस व कोकणचा रानमेवा इ. िेतपीक व 
फळपीकाींच ेलाखो हेक््र क्षेत्ाचे, घराींच ेतसेच स्जववत व ववत्त हानीच ेअतोनात नुकसान 
झाल्याच े माहे नोव्हेंबर, २०१४ त े मे, २०१५ या दरम्यानच्या  कालावधीत झाल्याचे 
ननदियनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अवकाळी पाऊस, गारपी् यासारख्या नैसचगयक आपत्तीत िेतीच ेनुकसान 
झाल्यास कें द्र िासनाने नुकत्याच घेतलेल्या ननणययाच्या पाश्वयभुमीवर नुकसान 
भरपाईसाठीची ५० ्क्के अ् रद्द करण्यात येवून मदतीच्या रक्कमेत ५० ्क्क्याींनी वाढ 
करण्याचा ननणयय िासनाने माहे मे, २०१५ च्या पदहल्या आठवड्यात घेतल्याचे 
ननदियनास आले, हेही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यानुषींगाने कोरडवाहू िेतीसाठी ४ हजार ५०० रुपयाींवरुन ६ हजार ८०० 
रुपये, बागायती क्षेत्ासाठी ९ हजार रुपयाींवरुन १३ हजार ५०० रुपये आणण फळबागाींसाठी 
१२ हजार रुपयाींवरुन १८ हजार रुपये ककमान दोन हेक््रसाठी मदत देण्यात येणार आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, िासनाने नुकसानग्रस्त भागाची पहाणी करुन सवेक्षण करण्यात आले 
आहे काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी अवकाळी पाऊस व गारपी् यामुळे होणारे िेतपीक व 
फळपीकाींच े नुकसान ्ाळण्याबाबत िासनाने कोणती यींत्णा राबववली आहे तसेच िेती 
उत्पादन वाढववण्याबाबत िासन काय उपाययोजना करणार आहे, 
(६) असल्यास, पाहणीच े ननषकषय काय आहेत व तदनुसार नुकसानग्रस्ताींना िासनाने 
कोणती आचथयक मदत केली वा करण्यात येत आहे, 
(७) असल्यास, अद्याप ककती िेतकऱयाींना नुकसान भरपाई देण्याच े बाकी आहे व ती 
केव्हापययत िेतकऱयाींना देण्यात येईल, 
(८) अद्याप कोणतीच मदत केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  

 

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) होय. 
(२) होय. कें द्र िासनाने नुकत्याच घेतलेल्या ननणययानुसार राज्यात नैसचगयक आपत्तीमुळे 
होणाऱया िेतीपीके व फळवपकाींच े पींचनामे हे ५० ्क्के ऐवजी ३३ ्क्के व त्यापेक्षा 
जास्त नुकसानीच े पींचनामे करण्याबाबत ननणयय दद. १.४.२०१५ पासून घेण्यात आला 
आहे. 
(३) होय. 
(४) िासनाने ददलेल्या ननदेिाप्रमाणे सुधाररत ननकषानुसार सवेक्षण करण्यात येत आहे. 
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(५) िेतकऱयाींना हवामानासींबींधी कृषी सींदेि पाठववण्याची व्यवस्था पो य्लद्वारे करण्यात 
आली आहे. तसेच वपकाींवरील ककडरोग व त्यावरील उपाययोजना याबाबतही कृषी सींदेि 
देण्यात येत आहेत. वपक उत्पादकता वाढीसाठी प्रकल्प आधाररत कृवष ववस्तार काययक्रम 
राबववण्यात येत आहे. 
(६), (७) व (८) माहे नोव्हेंबर, २०१४ त े माचय, २०१५ या कालावधीत झालेल्या 
नुकसानीसाठी आपदग्रस्ताींना मदत वा्प सरुु असून, एवप्रल व मे, २०१५ मध्ये झालेल्या 
नुकसानीबाबत पींचनामे करण्याची काययवाही सुरु आहे. 

----------------- 
शासिीय दगु्धव्यिसाय तोटयात असल्याच ेिारि देत आरेच्या दगु्धजन्य पदाथावच े

खाजगीिरि िरण्याचा होत असलेला प्रयत्न 
  

(१९) *  ६८५७   श्री.जगन्नाथ शशांदे, अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.राहुल नािेिर, श्री.हेमांत 
टिले, श्री.धनांजय मुांडे, श्री.किरि पािसिर, श्री.सुननल तटिरे, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.अननल तटिरे, श्री.सांजय दत्त, श्री.मु्फरफर हुसैन सययद, 
श्री.अशोि उफव  भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रिवपसे :   सन्माननीय 
दगु् धवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िासकीय दगु्धव्यवसाय तो्यात असल्याच ेकारण देत आरेच्या दगु्धजन्य पदाथायच े
खाजगीकरण करण्याचा प्रयत्न राज्याच्या दगु्धववकास मींत्ालयाकडूनच वेगाने सुरु आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) िासकीय-खाजगी सहभाग (PPP) या गोंडस नावाखाली आरेचा बॅ्रड सींपववण्यासाठी 
व आरेच्या कोट्यावधी रुपयाींच्या मोक्याच्या जागेवर अनेकाींचा डोळा असल्याने आरेच्या 
खाजगीकरणाचा डाव रचण्यात आला आहे, हेही खरे आहे काय, 
(३) सींपूणय आरे प्रकल्पाच्या अत्याधुननकीकरणासाठी रु. २०० को्ी व प्रशसध्दीसाठी काही 
रकमेची तरतूद केल्यास, आरे प्रकल्प तो्यातून अल्पावधीत बाहेर येऊ िकतो, हेही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर रकमेची तरतूद अथवा उपलधतधता करण्यासाठी िासनाने कोणती 
ठोस काययवाही अथवा उपाययोजना केलेली आहे, 
(५) नसल्यास, आरे प्रकल्प पुन:श्च कायायस्न्वत करुन पूवयवत करण्यासाठी िासनाने 
कोणती ठोस उपाययोजना केलेली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, त्याची सवयसाधारण कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
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(३) हे खरे नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५), (६) बींद पडलेल्या अथवा बींद पडण्याची िक्यता असणाऱया दगु्धिाळा व शितकरण 
कें द्राच े पी.पी.पी प्रकक्रयेमाफय त पुनयजीवन करण्याबाबत ताींत्ीक सल्लागार नेमण्याची बाब 
िासनाच्या ववचाराधीन आहे. 

----------------- 
खामगाि (जज.बुलडािा) येथील शेतिऱयाांच्या िृवषपांपाना  

तात्िाळ िीज जोडिी देिेबाबत. 

(२०) *  ८१४७   श्री.पाांडुरांग फुां डिर :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४०६१ ला ददनाांि १७ 
माचव, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत:    सन्माननीय ऊजाव मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खामगाव स्ज.बुलढाणा येथील िेतकऱयाींनी मागील दोन वषायपासून नववन कृवषपींपाची 
वीज जोडणी शमळण्याबाबत अजय व पैसे भरुन सुध्दा अद्यापयतं म.रा.वव.वव.कीं . मयाय 
खामगाव याींनी नववन कनेक्िन ददले नाही, हे खरे आहे काय , 
(२) असल्यास, िेतकऱयाींना अद्यापपयतं कनेक्िन न देण्याची कारणे काय, 
(३) असल्यास िेतकऱयाींना कृवषपींपाच े कनेक्िन तात्काळ उपलधतध करुन देण्याबाबत 
िासन काय उपाय योजना करणार आहे, 
(४) अद्याप याबाबत कोणतीच काययवाही केली नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) नाही. पैिाचा भरणा करुन प्रलींबबत असलेल्या कृषीपींपाना 
ज्येषठता यादीप्रमाणे ववज जोडणी देण्याची प्रक्रीया सुरु आहे. सन २०१२-१३ मध्ये २३१३ 
कृषीपींपाना, २०१३-१४ मध्ये २३५७ कृषीपींपाना व २०१४-१५ मध्ये माचय २०१५ अखेर २१२३ 
कृषीपींपाना ववद्युत पुरवठा करण्यात आलेला आहे. 
(२) पैिाचा भरणा करुन प्रलींबबत असलेल्या कृषीपींपाना ज्येषठता यादीप्रमाणे ववज 
जोडणी देण्याची प्रक्रीया सुरु आहे. कृषी पींपाच े कनेक्िन उपलधतध करुन देण्यासाठी 
महाववतरणतफे इन्रा-२ या योजनींअींतगयत कामे करण्यात येत आहेत तसेच वविेष कृषी 
पींप पॅकेज अींतगयत खामगाींव ववभागाकररता ननववदा प्रकक्रया पूणय झालेली असून कायायदेि 
देण्यात आलेले आहेत व कामे सुध्दा सुरु झालेली आहेत. 
(३) कृषी पींपाच े कनेक्िन उपलधतध करुन देण्याकररता महाववतरण तफे इन्रा-२ या 
योजनेंतगयत कामे करण्यात येत आहेत तसेच वविेष कृषी पींप पॅकेज अींतगयत खामगाींव 
ववभागाकररता ननववदा प्रक्रीया पूणय झालेली असून कायायदेि देण्यात आलेले आहेत व 
कामे सुध्दा सुरु झालेली आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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राज्यात विशेषत: औरांगाबाद, बीड, नाांदेड, रत्नाधगरी, शसांधुदगुव जजल््यात  
अििाळी पािसामुळे ्ालेली वित्त ि जजिीत हानी 

(२१) *  ६७२४   डॉ.नीलम गोऱहे :   सन्माननीय पुनिवसन ि मदत िायव मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात वविेषत: औरींगाबाद, बीड, नाींदेड, रत्नाचगरी, शसींधुदगुय स्जल््यात ददनाींक १३ 
मे, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास वादळी वाऱयासह पडलेल्या अवकाळी पावसामुळे मोठया 
प्रमाणात ववत्त व जीवीतहानी झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) आष्ी (स्ज.बीड), केज तालुक्यात आणण नाींदेड येथे पावसामुळे मोठे नुकसान झाले 
असून पाऊस सुरु असताींना ववजेच्या खाींबाला चचक्ून सावरगाव (ता.अींबाजोगाई) येथील 
इराजखान नेकमहींमद खान पठाण याींचा मतृ्यू झाला असून स्जल््यात दठकदठकाणी वीज 
पडून आठ जनावरे दगावली आहेत तसेच ननवळी नेदरवाडीतील (ता.सींगमेश्वर, 
स्ज.रत्नाचगरी) अींककता िाींताराम म्हस्के या मुलीवर वीज पडल्यामुळे जागीच ठार झाली 
तर पानवळ बाींदा (ता.सावींतवाडी, स्ज.शसींधुदगुय) येथील म्हावळणकर याींच्या अींगावर वीज 
पडून जागची मतृ्यू झाला, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अवकाळी पावसामुळे आष्ी तालुक्यातील िेरी बुद्रक येथील बाळासाहेब 
जाधव याींच्या सहा िेळयाींवर व वरेुळ येथील हींसराज सुपतु्े याींच्या बैलावर वीज पडून 
मतृ्यू झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर नुकसानीची िासनाने सखोल चौकिी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, सदर चौकिीत काय आढळून आले, तद्नुसार नुकसानग्रस्ताींना िासनाने 
आचथयक मदतीच ेवा्प करण्याबाबत कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) अींित: खरे आहे. 
   माहे मे,  २०१५ मध्ये पडलेल्या अवकाळी पाऊस व वादळी वारे तसेच वीज 
पडून राज्यात वविेषत: खालील स्जल््यात झालेली ववत्त व जीवीतहानी पुढीलप्रमाणे 
आहे. 

१) औरींगाबाद स्जल््यात दद.१३ मे, २०१५ रोजी १ व्यक्ती मतृ व १ व्यक्ती जखमी 
झालेला आहे. 
२) बीड स्जल््यात ६ मोठी व ८ लहान जनावराींचा मतृ्यू झाला आहे. 
३) नाींदेड स्जल््यात दद.१३ मे, २०१५ वा त्यासुमारास झालेल्या अवकाळी पावसामुळे 
जीवीत व ववत्तहानी झालेली नाही. 
४) रत्नाचगरी स्जल््यात ३५६ घराींच े अींित:, २ गोठयाींच े पूणयत: व १५ गोठयाींचे 
अींित: नुकसान झाले असून, वीज पडून १ व्यक्तीचा व १ जनावराचा मतृ्यू झालेला 
आहे. 
५) शसींधुदगुय स्जल््यात १८२ घराींच े अींित: नुकसान झाले असून, वीज पडून १ 
व्यक्तीचा व ४ जनावराींचा मतृ्यू झालेला आहे. 
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(२) बीड स्जल््यातील आष्ी तालुक्यात वीज पडून ४ मोठी व ८ लहान जनावरे दगावली 
असून, केज तालुक्यातील २ मोठी जनावरे मतृ झाली आहेत. अींबाजोगाई तालुक्यातील 
मौजे सायगाव येथील पठाण एराज खान वप. नेक महमद खान याींची मतृ्यू वीज पडून 
झालेला नसून, वीजेचा िॉक लागून झालेला आहे. 

नाींदेड स्जल््यात अवकाळी पावसामुळे जीवीत अथवा ववत्तहानी झालेली नाही. 
       मौजे ननवळी नेदरवाडी, ता.सींगमेश्वर, स्ज.रत्नाचगरी येथील अींककता िाींताराम 
म्हस्के या मुलीच्या अींगावर वीज पडून मतृ्यू झाला आहे. 
  शसींधुदगूय स्जल््यातील सावींतवाडी तालुक्यातील पानवळ बाींदा येथील 
श्री.माळवणकर याींच्या अींगावर वीज पडली नसून त्याींच्याबागेत काम करीत असलेले 
जानु वाघु वरक याींच्या अींगावर वीज पडून त्याींचा मतृ्यू झाला आहे. 
(३) होय, मौजे िेरी बदु्रकु येथील बाळासाहेब जाधव याींच्या ८ िेळयाींवर व मौजे केरुळ 
येथील हींसराज सुपुत्े याींच्या बैलावर वीज पडून मतृ्यु आला आहे. 
(४), (५) व (६) होय. औरींगाबाद स्जल््यातील मतृ व्यक्तीींच्या वारसास तसेच जखमीींना 
मदत वा्प करण्यात आली असून, बीड स्जल््यातील मतृ जनावराच्या मालकाींना 
ननकषानुसार मदत वा्प करण्यात आली आहे. अींबाजोगाई तालुक्यातील मौजे सायगाव 
येथील पठाण एराज खान वप. नेक महमद खान याींचा मतृ्यू वीजेचा िॉक लागून झालेला 
असल्याने व ही घ्ना नैसचगयक आपत्तीमध्ये येत नसल्याने त्याींच्या वारसास मदत 
अनुजे्ञय नाही. 
      रत्नाचगरी स्जल््यात झालेल्या घराींच्या व गोठयाींच्या नुकसानीसाठी 
आपदग्रस्ताींना व मतृ झालेल्या व्यक्तीच्या वारसाला ननकषानुसार मदत वा्प करण्यात 
आली आहे. मतृ झालेल्या १ जनावराच ेिवववच्छेदन अहवाल प्राप्त होताच जनावराच्या 
मालकाींला मदत देण्याची तजवीज ठेवण्यात आली आहे. 
       शसींधुदगुय स्जल््यात वीज पडून मतृ झालेल्या जनावराच्या मालकाला तसेच मतृ 
व्यक्तीच्या वारसाला ननकषानुसार मदत वा्प करण्यात आली आहे. घराच्या झालेल्या 
नुकसानीसाठी, घ्नेच्या ददविी ६५ शम.शम. पेक्षा कमी पाऊस असल्याने कें द्र िासनाच्या 
नैसचगयक आपत्तीच्या ननकषानुसार मदत अनुजे्ञय नाही. 

----------------- 
िें द्र शासन पुर् िृत आचायव विनोबा भािे याांच् या भूदान चळिळीतून  

शासनास प्राप् त ्ालेल् या जशमनीची विक्री िेल्याबाबत 

(२२) *  ६९९६   श्री.मु्फरफर हुसैन सययद, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफव  भाई 
जगताप, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.राहुल नािेिर, अॅड.ननरांजन डािखरे :   
सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कें द्र िासन पुरस् कृत आचायय ववनोबा भावे याींच् या भूदान चळवळीत वधाय स्जल् ्यात 
१९८०.४९ हेक् ्र जमीन िासनास प्राप् त झाली असल् याच े माहे मे, २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदियनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, भूदान जशमनीच ेहस् ताींतरण व ववक्री होत नाही पण ननयमाींच ेउल् लींघन 
करुन मोठया प्रमाणात िासकीय जमीन ववक्री केल् याचे आर्ीआयच् या माध् यमातून 
ननदियनास आले, हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, वधाय स्जल् ्यात भूदान चळवळीतून िासनास प्राप् त झालेल् या सदरहू 
जमीनीच् या महाघो्ाळयाची सखोल चौकिी करण् यात आली आहे काय, 
(४) असल् यास, चौकिीत काय आढळून आले व त् यानुसार सींबींचधत दोषीववरोधात कोणती 
कारवाई केली वा करण् यात येत आहे, 
(५) अद्याप, याबाबत कोणतीच काययवाही करण् यात आली नसल् यास त् याची सववस् तर 
कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) आचायय ववनोबा भाव े याींच्या भूदान चळवळीत वधाय 
स्जल््यात १९८०.४९ हेक््र जमीन भूदान यज्ञ मींडळास प्राप्त झाली होती. 
(२) वधाय स्जल््यात काही प्रकरणी भुदान जमीनीच ेअनचधकृत हस्ताींतरण ककीं वा अकृषक 
वापर झाल्याच े ननदियनास आले आहे. सदर माहीती ही माहीतीचा अचधकार 
अचधननयमान्वये पुरववण्यात आलेली आहे. 
(३) व (४) याबाबत सींबींधीत उपववभागीय अचधकारी याींना मध्यप्रदेि भुदान यज्ञ 
अचधननयम, १९५३ अन्वये काययवाही करणेबाबत स्जल्हाचधकारी वधाय याींच्या कायायलयाच्या 
पत् ददनाींक २४/०६/२०१५ अन्वये कळववण्यात आले आहे. त्याअनुषींगाने चौकिीच्या 
अहवाल प्राप्त व्हावयाचा आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

सातारा जजल््यातील प्रिल्पग्र्ताांच्या पुनिवसनाबाबत 

(२३) *  ७७५५   श्री.नरेंद्र पाटील, अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.सांददप बाजोररया, श्री.किरि 
पािसिर, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.हेमांत टिले, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाविी, 
श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.अशोि उफव  भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सुननल तटिरे, श्री.खिाजा बेग, श्री.अननल तटिरे, श्री.आनांद 
ठािूर, श्री.धनांजय मुांडे :   सन्माननीय पुनिवसन ि मदत िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सातारा स्जल््यातील वेणेखाले ग्रामस्थाींच्या १० हेक््र जशमनीवर १८ वषायपूवी 
उरमोडी हे धरण उभारण्यात आले परींतू १८ वषायनींतरही या प्रकल्पबाधीत कु्ुींबाच े
िासनाने पुनवयसन केले नसल्याच ेमाहे एवप्रल, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदियनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सातारा स्जल््यातील धरणग्रस्ताींच्या ववववध मागण्याींपैकी श्रशमक मुक्ती 
दलाच े आींदोलन सुरू असल्याच े माहे एवप्रल, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदियनास 
आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) सदर प्रकल्पग्रस्ताींनी म्हसवड येथे पुनवयसन करण्याची मागणी केली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकल्पग्रस्ताींच्या पुनवयसनाबाबत ग्रामस्थाींच्या अनेक बैठका 
मींत्ालयात पार पाडल्या परींतु अद्यापही पुनवसयन झाले नसल्याने िासनाने याबाबत 
कोणती आवश्यक ती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) होय, अींितः खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) वेणेखोल गावाच् या पुनवयसनाचा मुळ ननयोजनात बदल करुन त् याींच े म् हसवड येथे 
पुनवयसन करण् याचा प्रस् ताव िासनाच् या ववचाराधीन आहे. 
(५) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

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

आलापल् ली येथे आरषितक्षत जागेिर बस ् थानि बाांधिेबाबत 
(२४) *  ७३२२   श्री.अननल सोले, श्री.नागो गािार, श्री.शमतशे भाांगडडया :   
सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराष र राज् य महामींडळ अींतगयत आलापल् ली हे गाव मुख् य रस् त् यावर असुन येथे 
बस स् थानकाकररता आरक्षक्षत असलेल् या जागेवर बस स् थानक अद्याप बाींधण् यात आले 
नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर दठकाणी बसस् थानक बाींधण् यात येणार आहे काय, 
(३) असल् यास, कधीपयंत बाींधण् यात येणार आहे, 
(४) नसल् यास, त् यासींदभायत काही योजना प्रस् ताववत आहे काय ? 
  

श्री. ददिािर राित े: (१) हे खरे आहे. 
(२) बसस् थानकाकरीता ७४८ चौ.मी. िासकीय जागा आरक्षक्षत असून ती अपूरी असल् याने 
लगतची ९०० चौ.मी. अनतरीक् त जागा अिी एकूण १६४८ चौ.मी. जागेची आवश् यकता 
असल् याने सदर जागा प्राप् त करुन घेण् याकरीता राज् य पररवहन महामींडळाच् या स् तरावर 
काययवाही सुरू आहे. 
(३) सदर जागा राज् य पररवहन महामींडळाच् या ताधत यात आल् यानींतर बसस् थानकाचे 
बाींधकाम करण् यात येईल. 
(४) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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मांगळिेढा तालुक् यातील भीमा नदीिाठ पररसरातून मोठया  
प्रमािात होत असलेली िाळू चोरी रोखण्याबाबत 

(२५) *  ७०२२   श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफव  भाई जगताप :   
सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शसद्धापूर, अरबळी, माींचणूर, ब्रम् हपुरी (ता.मींगळवेढा, स्ज.सोलापूर) या गावातील भीमा 
नदीच् या पात्ात वाळू उपश्याच ेप्रमाण वाढत चालले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वाळू उपश्यामळेु नदीच् या पात्ातील पयायवरणाचा समतोल बबघडत चालला 
असल् याच ेमाहे एवप्रल, २०१५ मध् ये वा त् या दरम् यान ननदियनास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल् यास, येथील वाळू चोरी रोखण् यासींदभायत िासनाने काय काययवाही केली आहे वा 
करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) व (२) मींगळवेढा तालुक्यात अवैध वाळू उत्खननाची काही 
प्रकरणे ननदियनास आली आहेत ही वस्तु:स्स्थती आहे. 
(३) मींगळवेढा तालुक्यात वाळूच्या अवैध उत्खनन व वाहतुकीस आळा घालण्यासाठी 
भरारी पथके गठीत करण्यात आली असून, सदर पथकाींनी एवप्रल, २०१५ त ेजून, २०१५ 
या कालावधीत ४३ प्रकरणाींमध्ये रुपये ९२.६७ लाख दींड आकारण्यात आला आहे. तसेच 
४३ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

बीड जजल््यातील महावितरिच्या िीज वितरिात येिाऱया विविध सम्याांबाबत 
  

(२६) *  ७४८२   श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.अननल भोसले, श्री.नरेंद्र 
पाटील, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.खिाजा बेग, श्री.किरि पािसिर, श्री.सनतश 
चव्हाि, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाविी :   सन्माननीय ऊजाव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) बीड स्जल््यातील महाववतरणाच्या ववज ववतरणात येणाऱया ववववध समस्याींसींदभायत 
लोकप्रनतननधी याींनी ददनाींक २० मे, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास मा.मींत्ी, उजाय याींना 
ननवेदन ददले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दरुुस्तीच्या कामास शमळणारा अपुरा ननधी यामुळे अनेक दठकाणी 
महाववतरणाची दरुुस्तीची कामे बींद आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) महाववतरणाकड े आपत्ती व्यवस्थापनासाठी स्जल्हास्तरावर कोणतीही व्यवस्था 
नसल्यामुळे वादळी वारा आणण पाऊस यामुळे हानी पोहोचलेल्या सुमारे १५ गावात दहा 
ददवसाींपेक्षा अचधक कालावधीसाठी ववद्युत पुरवठा होवू िकत नाही, हेही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, स्जल््यातील ववज ववतरण व्यवस्थेत सुधारणा करुन दरुुस्तीच्या कामास 
ननधी उपलधतधतसेाठी िासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) आपत्ती व्यवस्थापनकररता महाववतरणकडून उपाययोजना करण्यात येणार आहेत 
काय ? 
  

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) होय. हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) अींित: खरे आहे. 
(४) सन २०१४-१५ सालासाठी बीड स्जल््याकररता महाववतरणने वीज ववतरण व्यवस्था 
देखभाल व दरुुस्तीसाठी रु. ३७२.८३ लाख ऐवढया रक्कमेची तरतुद केली होती. तर सन 
२०१५-१६ सालासाठी महाववतरणने वीज ववतरण व्यवस्था देखभाल व दरुुस्तीसाठी रु. 
११७६.०२ लाख ऐवढया रक्कमेची तरतुद केली आहे. 
(५) सींपुणय स्जल््यात मोठया प्रमाणावर वादळी वाऱयासह झालेल्या पावसामुळे, बऱयाच 
दठकाणी ववद्युत यींत्णेमध्ये बबघाड झाला व ववद्युत खाींब आणण तारा तु्ल्या होत्या. 
सदर ववद्युत खाींब आणण ताराींच्या दरुुस्तीसाठी ५० लाखाींच्या ननववदा मींडल स्तरावर 
काढण्यात आल्या असुन, ६ कीं त्ा्दारा माफय त ही दरुुस्तीची कामे सुरु आहेत. 

----------------- 
पालघर जजल् ्यातील गौि खननज अनुदानाच ेिाटप होिेबाबत 

(२७) *  ७६६४   श्री.िवपल पाटील :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पालघर स्जल् ्यातील गौण खननज उत् खनाच् या स् वामीत् व धनातून सींबींचधत 
ग्रामपींचायतीींना अनुदान वा्प झाले नसल् याबाबत सामास्जक काययकत ेभदे्रि िहा याींनी 
मे मदहन् यात उपोषण व धरणे आींदोलन केले होते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या उपोषणाबाबत िासनाने दखल घेतलेली आहे काय, 
(३) असल्यास, गौण खननजे अनुदानाच ेवा्प, अपुरी तरतूद आणण स् वामीत् वधन वसुली 
व ववतरण याच ेऑडी् इ. मागण् याबाबत स्जल् हा प्रिासनाकडून काययवाही झाली आहे 
काय, 
(४) असल् यास, काययवाहीच ेस् वरुप काय आहे ? 
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श्री. एिनाथराि खडसे : (१) श्री.भदे्रि िहा याींनी गौणखननजाच् या स् वाशमत् वधनापो्ी 
िासनास प्राप् त झालेल् या रकमेमध् ये ग्रामपींचायतीना ववकास कामासाठी अनुदान 
देण् याच् या मागणीसाठी ददनाींक १८.०५.२०१५ पासून तहशसल कायायलय पालघर समोर 
उपोषण व धरणे आींदोलन सुरू केले होत.े 
(२), (३) व (४) गौण खननजाच् या स् वाशमत् वधनापो्ी प्राप् त रकमेमधून ग्रामपींचायतीना 
त् याच् या ववकास कामासाठी ककती अनुदान प्राप् त झाले व त् यापैकी ककती अनुदानाच ेवा्प 
करण् यात आले याबाबतची माहीती सींबींचधत तहशसलदार याींच् याकडून मागववली असून, 
अनुदान प्रलींबबत असल् यास त् याबाबत िासनाकड े पाठपुरावा करण् यात येईल असे 
श्री.भदे्रि िहा याींना स्जल् हाचधकारी पालघर याींनी ददनाींक २१ मे, २०१५ च् या पत्ान् वये 
कळववले आहे. 

----------------- 
पाांढरििडा (जज.यितमाळ) येथील पररिहन महामांडळाच्या  

आगारातील जुन् या ्ालेल् या बसेस बदलण् याबाबत 
(२८) *  ७६१८   श्री.हररशसांग राठोड, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफव  भाई जगताप, 
श्री.खिाजा बेग, श्री.हेमांत टिले :   सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) पाींढरकवडा (स्ज.यवतमाळ) येथील राज् य पररवहन महामींडळाच् या आगारातील अनेक 
बस भींगार झाल् याच ेमाहे मे, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदियनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल् यास, गेल् या दोन वषायपासून येथील आगाराचा कारभार ढेपाळला असून या 
दठकाणी अचधका-याींच े ननयींत्णच नसल् याने कमयचारी बेशिस्त झाले आहेत. त् याींच् यावर 
कुणाचाच वचक नाही, पररणामी प्रवािाींना सुववधा शमळणे अवघड झाले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल् यास, िासन येथील कारभार सुधारणा करुन प्रवािाींना सुववधा देणार काय, 
तसेच जुन् या झालेल् या व १५ लाख ककलोमी्र चाललेल् या बसेस बदलण् यात येणार आहे 
काय, याबाबत िासनाच ेधोरण काय आहे ? 
  

श्री. ददिािर राित े: (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) राज्य पररवहन महामींडळातील ८ वषायवरील आयुमायन व ५.५० लाख कक.मी पूणय 
झालेली वाहने ्प्या्प्याने ववत्तीय उपलधतधतेनुसार मोडीत काढण्याच े राज्य पररवहन 
महामींडळाच ेधोरण आहे. 

पाींढरकवडा आगारात एकूण ६३ बसेस असून यापैकी, १५ लाख कक.मी. झालेली 
एकही बस चालनात नाही. सन २०१३-१४ मध्ये आगाराला एकूण ५ नववन बसेस देण्यात 
आल्या असून सन २०१४-१५ मध्ये आजपययत ३ नववन बसेस देण्यात आल्या आहेत. 

----------------- 
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राज्यातील सिव शाळाांमध्ये उदुव विषय ऐजच्िि िरण्याबाबत 

(२९) *  ७३००   श्री.नागो गािार, श्री.अननल सोले, श्री.रामनाथ मोते, श्री.शमतशे 
भाांगडडया :   सन्माननीय अल्पसांखयाांि वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) राज्यातील सवय िाळाींमध्ये उदुय ववषय ऐस्च्छक करण्याची अल्पसींख्याींक मींत्रयाींनी 
घोषणा केली हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उदुय शिकववणाऱया शिक्षकाींची व्यवस्था प्रत्येक िाळाींमध्ये करण्यात येणार 
आहे काय, 
(३) हा अ्यासक्रम प्रत्येक िाळाींमध्ये केव्हापासून सुरु करण्यात येणार आहे ? 
  

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) अींित: खरे आहे. 
     मराठी िाळाींमध्ये इतर ऐस्च्छक भाषाींच्या पयाययाींमध्ये उदूय भाषेचा पयायय उपलधतध 
करुन देण्यात येणार आहे.  
(२) व (३) इयत्ता ८ वी पासून सवय माध्यमाींच्या िाळाींमध्ये उदूय भाषा सींयुक्त भाषा 
म्हणून ऐस्च्छक स्वरुपात अ्यासता येत.े  

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

मद्यननशमवती िरिाऱया िां पन्याांनी ज्िारी ि मिा या धान्याच ेउत्पादन िाढण्याच्या 
नािाखाली १३२ िोटीच्या सबशसडीचा गैरव्यिहार िेल्याबाबत 

(३०) *  ७३५५   श्री.विजय धगरिर, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.राजेंद्र मुळि, श्रीमती 
हु्नबानू खशलफे, श्री.सांजय दत्त, श्री.माणििराि ठािरे, श्री.सुभाष ्ाांबड, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.चांद्रिाांत रघुिांशी, श्री.अशोि उफव  भाई जगताप, श्री.अमरनाथ राजूरिर, 
श्री.शरद रिवपसे :   सन्माननीय राज् य उत् पादन शुल् ि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) गेल्या काही वषायत राज्यातील तत्कालीन आघाडी सरकारने ज्वारी व मका या 
धान्याींपासून मद्यननशमयती करणाऱया कीं पन्याींना ज्वारीच ेउत्पादन वाढाव ेयासाठी तधतबल 
१३२ को्ीींची सबशसडी ददल्याचे ननदियनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुळात ज्वारीच े उत्पादन राज्यात सतत घ्त असल्याने सदर 
मद्यननशमयती करीता बाजार सशमतीत ववक्रीसाठी ददले जाणारे धान्य मद्य ननशमयतीसाठी 
ववकण्याची परवानगी ददल्याचे समजते, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ज्वारीच े उत्पादन कमी होत गेले असून त्यापासून मद्य ननशमयती 
करणाऱया कीं पन्याींनी मात् सबशसडीच े१३२ को्ी रुपये वापरल्याचा ठपका कॅगने आपल्या 
अहवालात नमूद केला असल्याच े माहे एवप्रल, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदियनास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, ज्वारीच्या लागवडीच्या क्षेत्ात व उत्पादनात वाढ होईल यादृष्ीने 
िासनाने काय काययवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकिी करण्यात आली आहे काय, चौकिीनुसार दोषीींवर 
कोणती कारवाई करण्यात आली आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे कोणती ? 
 

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) राज्य मींत्ीमींडळाच्या ददनाींक १६व५व२००७ रोजी झालेल्या 
बैठकीतील ननणययानुसार मद्याकय  ननशमयतीकररता आसवनीींना चालना देण्यासाठी व खराब 
धान्याला योग्य भाव शमळवून िेतकऱयाींच े नुकसान होऊ नये म्हणून िासन ननणयय, 
ददनाींक ८ जून, २००७ अन्वये राज्यातील उत्पाददत धान्यापासून मद्याकय  ननशमयतीकररता 
“धान्याधाररत आसवनी व एकास्त्मक घ्क अथयसहाय्य-२००७” ही योजना अमलात 
आणली होती. या योजनेनुसार मद्याकय  ननशमयती करणाऱया आसवनीींना ववहीत दराने    
रु. १३२.८१ को्ी एवढे अथयसहाय्य हे राज्यातील धान्याधाररत मद्याकायपासून ननशमयती 
झालेल्या मद्याच्या ववक्रीतून िासनास प्राप्त झालेल्या महसलूाच्या रु. ३,८५५ को्ीींमधून 
प्रदान करण्यात आले आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) होय. “धान्याधाररत आसवनी व एकास्त्मक घ्क अथयसहाय्य-२००७” ही योजना 
िासनाने ददनाींक ३१.१२.२०१३ पासून बींद केली आहे. 
(४), (५) व (६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यात मोटार अपघातात चूि नसताना जखमी ्ालेल्या तसेच मतृ व्यक्तीांना  

ददल्या जािाऱया मदतीच ेदािे प्रलांबबत असल्याबाबत 

(३१) *  ८२४६   श्री.राजेंद्र जैन, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाविी, श्रीमती ज्मता िाघ, 
श्री.गुरुमुख जगिानी :   सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) राज्यात मो्ार अपघातात चूक नसताना जखमी झालेल्या तसेच मतृ व्यक्तीींना 
ददल्या जाणाऱया मदतीच े २१ हजार दावे प्रलींबबत असल्याच े माहे एवप्रल, २०१५ च्या 
नतसऱया सप्ताहात ननदियनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर दावे प्रलींबबत राहण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) तसेच सदर प्रलींबबत दावे तातडीने ननकाली काढण्यासाठी िासनाने कोणती 
उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे ? 
  

श्री. ददिािर राित े : (१) राज्यात ददनाींक ३१.०५.२०१५ पयतं एकूण ८२,४७५ दावे 
प्रलींबबत आहेत. 
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(२) सदर दाव ेप्रलींबबत राहण्याची कारणे खालीलप्रमाणे आहेत. 
अ) दावेदाराींकडून ककीं वा त्याींच्या वककलाींकडून सादर होणाऱया दाव्यामध्ये जखमीच े
वैद्यकीय प्रमाणपत्, िवववच्छेदन प्रमाणपत् वेळेत दाखल होत नाहीत. 
ब) काही दाव्यामध्ये प्रनतवादी हे इतर राज्यातील असल्यामुळे त्याींना लवकर 
नोद्सा बजावून होत नाहीत, तसेच काही दाव्यामध्ये ववमा पॉशलसी आढळून येत 
नाही. तर काही दाव्यामध्ये साक्षक्षदार हजर न केल्यामुळे दावे प्रलींबबत राहतात. 
क) राज्यात एकूण १४ मो्ार अपघात दावा न्यायाचधकरणे आहेत (मुींबई, ठाणे, पुणे 
व नागपूर) तसेच इतर स्जल््याींच्या दठकाणी सदर दावे हे स्जल्हा न्यायालयात 
चालववले जातात. त्या दठकाणी इतर प्रकरणे असल्यामुळे मो्ार अपघाताखालील 
प्रकरणे प्रलींबबत राहतात. 

(३) मो्ार अपघात दावा न्यायाचधकरणातील जास्तीत जास्त प्रकरणे मा. उच्च 
न्यायालयाच्या सूचनेनुसार लोक न्यायालयात ठेवून ननकाली काढण्यात येत आहेत. 
तसेच मध्यस्थी कें द्राकड ेआपसी तडजोडीकररता दावे ठेवण्यात येतात. 

----------------- 
भूमी क्लाशसि, मालाड (पजश्चम) मुांबई या गहृप्रिल्पात ्ालेला गैरव्यिहार 

(३२) *  ६७७७   अॅड.अननल परब :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील मालाड पस्श्चमेकडील शलींककग रोड या पररसरातील भूमी क्लाशसक या 
खाजगी ववकासकाच्या गहृप्रकल्पाचा भूखींड िासनाकड े जमा करण्याच े आदेि उपनगर 
स्जल्हाचधकारी याींनी माहे मे, २०१५ मध्ये ववकासकास ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, १९ वषायपूवी ववकासकासोबत झालेला करार बेकायदा असल्याच ेननदियनास 
आल्यामुळे २५७ रदहवािाींच ेभववतव्य अींधकारमय झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर खाजगी गहृप्रकल्पात सरकारी अचधकाऱयाींच ेसींगनमत असून सदर 
भूखींड घो्ाळयाची सखोल चौकिी करण्यात आली आहे काय, सदर चौकिीत काय 
आढळून आले, 
(४) तद्नुसार सदर भूखींड घो्ाळाप्रकरणी दोषी आढळून आलेल्या अचधकाऱयाींवर कोणती 
कारवाई करण्यात आली आहे वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) मौ.मालाड, ता.बोरीवली येथील स.नीं.५०४ अ पै., 
न.भू.क्र.१४०६-जीव१ पै., क्षेत् ८६१६.४० चौ.मी. ही शमळकत महाराष र जमीन महसूल 
सींदहता, १९६६ मधील कलम ३६ अ च् या पो्कलम (५) मधील तरतुदीनुसार िासन जमा 
करण् याबाबत स्जल् हाचधकारी, मुींबई उपनगर स्जल् हा याींनी ददनाींक १३.०४.२०१५ रोजी 
आदेि पारीत केले आहेत हे खरे आहे. 
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(२) महाराष र जमीन महसूल सींदहता, १९६६ मधील कलम ३६ अ च् या पो्कलम (४) 
अन् वये चौकिीसाठी ववषयाींककत दठकाणच् या इमारतीमध् ये वास् तव् यास असलेल् या एकूण 
२५७ व् यक् तीींना सामनेवाला म् हणून सुनावणीची सींधी स्जल् हाचधकारी, मुींबई उपनगर 
स्जल् हा याींनी ददली आहे. तसेच स्जल् हाचधकारी, मुींबई उपनगर याींच् या ददनाींक १३.४.२०१५ 
रोजीच् या आदेिाववरुद्ध अपर आयुक् त, कोकण ववभाग याींच् याकड ेअवपल दाखल झालेले 
आहे. सदर अवपलाची पुढील सनुावणी ददनाींक २१.७.२०१५ रोजी आहे. 
(३) प्रस् तुत प्रकरणी स्जल् हाचधकारी, मुींबई उपनगर याींच् याकड े महाराष र जमीन महसूल 
सींदहता, १९६६ मधील कलम ३६ अ (४) अींतगयत चौकिी झाली आहे. 
    सदर चौकिीत गणपत पाींगल् या तबाली ही व् यक् ती व मे.एव् होरा बबल् डसय अॅन् ड 
डवे् हलपसय प्रा.शल. याींच् यामध् ये झालेला करार महाराष र जमीन महसूल सींदहता, १९६६ चे 
कलम ३६-अ च् या पो्कलम (१) मधील तरतुदीींववरोधात आढळून आल् याने त् यान् वये 
झालेले हस् ताींतरण हे महाराष र जमीन महसूल सींदहता, १९६६ च ेकलम ३६ - अ च् या 
पो्कलम (५) अन् वये अवैध असल् याच े स्जल् हाचधकारी, मुींबई उपनगर याींनी ददनाींक 
१३.०४.२०१५ रोजीच् या आदेिान् वये जादहर केले आहे. 
(४) व (५) प्रस् तुत प्रकरणी चौकिी करुन सींबींचधताींवर जबाबदारी ननस्श्चत करण् याचे 
आदेि स्जल् हाचधकारी, मुींबई उपनगर याींना िासनाने ददलेले आहेत. 

----------------- 
लाांजा (जज.रत् नाधगरी) येथे एस.टी.् थानि उभारण् याबाबत 

(३३) *  ७६९५   श्री.सुननल तटिरे, श्री.प्रिाश गजशभये, श्री.अननल भोसले, श्री.नरेंद्र 
पाटील, श्री.विक्रम िाळे, श्री.किरि पािसिर, श्री.खिाजा बेग, श्री.सनतश चव्हाि, 
श्री.रामराि िडिुते, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाविी, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.अननल तटिरे, 
श्री.गुरुमुख जगिानी, श्रीमती विद्या चव्हाि, श्री.हेमांत टिले, श्री.प्रिाश बबनसाळे, 
अॅड.ननरांजन डािखरे :   सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) लाींजा (स्ज.रत् नाचगरी) येथे स्जल् ्यात सवायत मोठे आणण नव् याने मध् यवती अद्यावत 
एस.्ी.स् थानक उभारण् याचा ननणयय घेऊन अद्याप सदर बस स् थानकाच् या कामाला 
सुरूवात करण् याींत आली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, त् याींची कारणे काय आहेत, 
(३) तसेच सदर प्रस् तावास मींजूरी देऊन लवकरात लवकर बस स् थानक उभारणेबाबत 
िासनाने कोणती काययवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) अद्याप कोणतीच काययवाही केली नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ददिािर राित े: (१), (२) व (३) रत् नाचगरी ववभागातील रा.प.लाींजा येथे सन १९७७ 
पासुन बसस् थानक कायायस्न्वत असुन तेथे प्रवािाींसाठी ३ फला् उपलधत ध आहेत. गददीचचे 
वेळी प्रवािाींना बसस् थानकावर असलेले ३ फला् कमी पडत होत े म् हणून सन २०१४ 
मध् ये स् थाननक पातळीवर ५० फू् लाींब व १० फू् रुीं दीची एक तात् पुरती प्रवािी िेड 
स् वतींत्ररत् या बाींधण् यात आले आहे. तसेच बसस् थानकाच् या वाहनतळाच ेडाींबरीकरण केलेले 
आहे. 
      सदर बसस् थानकाच् या पुनबांधणीच ेकाम राज् य पररवहन महामींडळाच् या स् तरावर 
ववचाराधीन आहे. 
(४) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
नाांदेड जजल््यातील दषु्ट्िाळग्र्त शेतिऱयाांना अनुदानापासून िांधचत ठेिल्याबाबत 

(३४) *  ७०७५   श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.सांजय दत्त, श्रीमती हु्नबानू खशलफे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सुभाष ्ाांबड, श्री.अशोि उफव  भाई जगताप :   सन्माननीय 
पुनिवसन ि मदत िायव मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींदेड स्जल््यातील धमायबाद नगरपाशलकाींतगयत रत्नाळी सज्ज्याच े तलाठी 
याींच्या चुकाींमुळे रत्नाळीच े जवळपास ३३ दषुकाळग्रस्त िेतकरी िासनातफे देण्यात 
येणाऱया अनुदानापासून वींचचत असल्याच े माहे एवप्रल, २०१५ रोजी वा त्यादरम्यान 
ननदियनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन रत्नाळी येथील िेतकऱ याींना 
दषुकाळी अनुदान देण्याबाबत कोणती काययवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(३) अद्याप, याबाबत कोणतीच काययवाही केली नसल्यास होणाऱया ववलींबाची कारणे काय 
आहेत ? 
  

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) होय, हे अींित: खरे आहे. रत्नाळी या गावातील बाधीत 
िेतकऱयाींना दद. ७.४.२०१५ रोजी रु. ४१,८०,८५०व- दषुकाळी अनुदान वा्प करण्यात आले 
आहे. तथावप काही  िेतकरी दषुकाळग्रस्त िेतकऱयाींसाठी देण्यात येणाऱया अनुदानापासून 
वींचचत रादहलेबाबत तहशसल कायायलयास तक्रार प्राप्त झाल्याने नायब तहशसलदार माफय त 
चौकिी करण्यात आलेली आहे. त्यामध्ये अल्प, अत्यल्प भूधारक ३० िेतकरी व 
बहूभूधारक ४ िेतकऱयाींना अनुदान वा्प शिल्लक असल्याच ेननदियनास आले आहे. 
(२) नायब तहशसलदार याींचमेाफय त चौकिी करुन दषुकाळी अनुदानापासून वींचचत 
रादहलेल्या ३४ िेतकऱयाींची पुरवणी यादी तयार करुन दद. ७.७.२०१५ रोजी  रक्कम रु. 
१,३३,७५० अनुदान ववतरणासाठी बँकेला िेतकऱयाींच्या यादीसह देण्यात आलेले आहे. 
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(३) दद. ७.७.२०१५ रोजी दषुकाळग्रस्त िेतकऱयाींच्या खात्यावर जमा करण्यासाठी अनुदान 
बँकेत जमा करण्यात आलेले आहे. सींबींचधत सजाचे  तलाठी याींना उपववभागीय 
अचधकारी, धमायवाद याींनी त्याींच्या दद. ७.७.२०१५ च ेआदेिन्वये ननलींबीत केले आहे. 

----------------- 
टॅक् सी ि ररक्षा शमटरची चाचिी घेण् याबाबत 

(३५) *  ८२१०   श्रीमती विद्या चव्हाि, श्री.प्रिाश गजशभये, श्री.रामराि िडिुते, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुाविी, श्री.अशोि उफव  भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त :   सन्माननीय 
पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई महानगर प्रदेिातील ्ॅक् सी व ररक्षाच े भाडवेाढ झाल् यानींतर त् याींची 
अींमलबजावणी करण् यासाठी ्ॅक् सी व ररक्षा शम्र मधील ररकॅशलबे्रिनमध् ये करावयाची 
आवश् यक ती ताींबत्क सुधारणा न केल् याने प्रवािाींना मोठया प्रमाणात भाड्यापो्ी अचधक 
पैसे द्यावे लागल् याची तक्रार ग्राहक पींचायतीने सींबींचधताींकडे केली होती, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल् यास, उक् त प्रकरणी िासनामाफय त चौकिी केली आहे काय व त् यात काय 
आढळून आले आहे, 
(३) प्रश् न भाग (१) मधील ्ॅक् सी व ररक्षा मी्रमध् ये असलेला दोष शम्रची चाचणी 
घेवून ती दरू करण् यात आला आहे काय ? 
  

श्री. ददिािर राित े : (१) होय. मुींबई ग्राहक पींचायतीने ददनाींक १६.०८.२०१४ व 
२७.०८.२०१४ रोजीच्या पत्ान्वये अिा आियाच ेननवेदन ददले होत.े 
(२) यासींदभायत मा. मुींबई उच्च न्यायालयीन याचचका क्र. १५०/२०१२ मध्ये मा. उच्च 
न्यायालयाने ररकॅशलबे्रिन केलेल्या ऑ्ोररक्षाव्ॅक्सीनाच भाडवेाढ मींजूर केल्याने 
ररकॅशलबे्रिन नेलेल्या ऑ्ोररक्षाव्ॅक्सीींना वाढीव दराने भाड ेआकारणी करणे िक्य झाले 
नाही. 
  मुींबई महानगर क्षेत्ामध्ये वविेष मोदहमेद्वारे ४५ ददवसानींतर बहुताींिी ऑ्ोररक्षा 
व ्ॅक्सीच ेमी्र ररकॅशलबे्रिन कायय पूणय करण्यात आले. 
(३) ऑ्ोररक्षाव्ॅक्सी मी्रच े ररकॅस्धतलकेिन केल्यानींतर मान्यता प्राप्त सींस्थेकडून 
(आय.्ी.आय) त्याींची तपासणी करण्यात येत.े तपासणी सींस्थेकडून मी्र सील करुन 
प्रमाणपत् देण्यात येत.े सदर मी्र ऑ्ोररक्षाव्ॅक्सीींना बसवून पररवहन कायायलयात 
सादर केल्यावर त्या प्रत्यक्षात रस्त्यावर चालवून मी्र योग्य भाड ेदियववत असल्याची 
खात्ी झाल्यानींतर पुन्हा आणखी एक शसल करण्यात येत असत.े त्यामुळे मी्रमध्ये 
असलेला दोष चाचणी घेऊन दरु झाल्यानींतरच सीलबींद करण्यात येत.े 

----------------- 
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खाजगी बेिायदेशीर बसेसिर िायविाही िरण् याबाबत 

(३६) *  ७११२   श्री.अशोि उफव  भाई जगताप, श्री.मु्फरफर हुसैन सययद, श्री.सांजय 
दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर :   सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) ठाणे येथील प्रवािाींच् या स्जवािी खेळणा-या तसेच ररक्षाचालकाींच् या व् यवसायावर गदा 
आणणा-या खासगी बेकायदेिीर बसेसवर कारवाई करण् यासींदभायत ठाणे िहर ररक्षा प्रवासी 
सींयुक् त कृती सशमतीच् यावतीने माहे एवप्रल, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान मोचायचे 
आयोजन करण् यात आले होते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, येथील खाजगी बेकायदेिीर बसेसवर काययवाही करण् यासींदभायत िासनाने 
काय काययवाही केली आहे वा करण् यात येत आहे, 
(३) अद्याप, काययवाही केली नसल् यास होणा-या ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. ददिािर राित े: (१) हे खरे आहे. या सींदभायत ठाणे िहर ररक्षा प्रवासी सींयुक्त कृती 
सशमतीने दद. ०६.०४.२०१५ रोजी मोचाय काढून ठाणे प्रादेशिक पररवहन कायायलयास 
ननवेदन ददले होत.े 
(२) अवैधररत्या प्रवासी वाहतूक करणाऱया बसेसचा िोध घेण्यासाठी ठाणे प्रादेशिक 
पररवहन कायायलयामाफय त दद. ०१.०५.२०१५ त े३०.०६.२०१५ या कालावधीत एकूण २२८३ 
वाहने तपासण्यात आली. त्यापैकी दोषी आढळलेल्या ३७९ वाहनाींवर दींडात्मक कारवाई 
करण्यात आली. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
उरि तालुक्यातील िधिे ग्रुप ग्रामपांचायत येथील पशुिैद्यिीय  

दिाखान्याची दरुि्था दरू िरण्याबाबत 
(३७) *  ७१७६   श्री.जनावदन चाांदरूिर, श्री.सांजय दत्त, श्रीमती हु्नबानू खशलफे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि उफव  भाई जगताप :   सन्माननीय पशुसांिधवन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उरण तालुक्यातील वधणे ग्रुप ग्रामपींचायत येथील पिुवैद्यकीय दवाखान्याची 
दरुवस्था झाल्याने आजारी जनावराींना उपचार न शमळाल्याने त े मतृ पावत असल्याच े
माहे मे, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदियनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, येथील पिुवैद्यकीय दवाखान्याच्या इमारतीच ेनव्याने बाींधकाम करणे व 
तथेे आवश्यक ती औषधे उपलधतध करुन देण्याबाबत िासनाने कोणती काययवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) अद्याप काययवाही केली नसल्यास होणाऱया ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथराि खडसे : (१) दवाखान् याच् या इमारतीची दरुावस् था झालेली आहे हे खरे 
आहे. तथावप, माहे मे, २०१५ या दरम् यान आजारी जनावराींना उपचार न शमळाल् याने मतृ 
पावत असल् याची बाब ननदियनास आलेली नाही. 
(२) पिुवैद्यकीय दवाखाना वधणे ता.उरण येथील इमारतीचे नव् याने बाींधकामास ववत् तीय 
वषय सन २०१२-२०१३ मध् ये स्जल् हा वावषयक योजनेतून रूपये १०.०० लक्ष ननधी ववतरीत 
करणेत आला होता. तसेच स्जल् हा पररषद सेस व स्जल् हा वावषयक योजनेतून सदरचे 
दवाखान् यास आवश् यक ती औषधे उपलधत ध करुन देण् यात आलेली होती. सद्यस्स्थतीत 
दवाखान् यात औषधाींचा मुबलक साठा उपलधत ध आहे. 
(३) पिुवैद्यकीय दवाखाना वधणे, ता.उरण येथील नवीन इमारतीच् या कामाची ई-ननववदा 
प्रशसद्ध करण् यात आली होती. तथावप, सदर ननववदेस दोनदा मुदतवाढ देऊनही कोणताही 
प्रनतसाद न शमळाल् याने सदरची रक् कम अखचचयत रादहली आहे. 

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

राज्यात िीज मनोरा उभारण्यासाठी व्याप् त जशमनीचा 
मोबदला शेतिऱयाांना देण्याबाबत 

(३८) *  ७४४८   श्री.सनतश चव्हाि, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.धनांजय मुांडे, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.अमरशसांह पांडडत :   सन्माननीय ऊजाव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील     
काय :- 
  

(१) राज्यात ववज कीं पन् याींकडून चारिे त े बारािे के.व्ही. क्षमतचे े मोठे मोठे ्ॉवर 
िेतकऱयाींच्या जशमनीवर उभारले जात असून एका ्ॉवरसाठी १० गुींठे जमीन लागत ेतर 
त्यावर तार टढण्यासाठी ककमान दोन त े३ एकर जमीनी वरील वपकाींच ेनुकसान होत,े 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िेतकऱयाींच्या वपकाच ेनुकसान व ्ॉवरसाठी घेतलेल्या जमीनीचा मोबदला 
फारच कमी प्रमाणात ददला जातो, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय व िेतकऱयाींना योग्य 
मोबदला देण्यासाठी आवश्यक त ेननणयय घेणार आहे काय, 
(४) अद्याप ननणयय घेतला नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) नाही. 
(२) नाही, वपकाींच् या नुकसानीची भरपाई िासनाच् या सींबींचधत ववभागाकडून मुल् याींकन 
करुन घेऊन ददली जात.े तसेच मनो-याने व् याप् त जशमनीचा मोबदला, ऊजाय ववभागाच् या 
ददनाींक ०१.११.२०१० च् या िासन ननणययानुसार ददला जातो. 
(३) होय, 
याबाबतचा प्रस् ताव िासनाच् या ववचाराधीन आहे. 
(४) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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राज्यात भुमी अभ ज लेख िायावलयातील जजरायती ि बागायती नोंदी बाबत 
(३९) *  ७२८०   श्री.शमतशे भाांगडडया, श्री.अननल सोले :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य िासनाच्या भूमी अभीलेख ववभागाींतगयत येणाऱया उप अध स् क्षक भूमी 
अभ स् लेख ववभागामध्ये स्जरायती िेतीच े ०.८१ आर प्रमाणे तर बागायती िेतीच े ०.२१ 
आर याप्रमाणे आणण हींगामी बागायती िेतीच े ०.४० आर याप्रमाणे तुकड े पाडण्यात 
येतात, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ववभागाींतगयत िेतीच्या जम स् नीमध्ये बदल करण्याकरीता जी कारणे 
असतात ती कारणे नमुना १२ मध्ये नमूद असतात व भूमी अभीलेख कायायलयाला 
देण्यात येणारा नमूना ७ मध्ये याबाबतची कोणतीही नोंद उपलधतध नसते, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, जमीनीच े तुकड े पाडण्याकरीता आवश्यक ती मादहती भुमी अभ स् लेख 
कायायलयाकड ेनसल्यामुळे जमीनीच े तुकड ेपाडण्याकरीता िेतकऱयाींना होणारा त्ास कमी 
करण्यासाठी राज्य िासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) असल्यास, जम स् नीच्या झालेल्या बदलाबाबतची नमूना १२ मध्ये नोंद असलेली सवय 
माहीती नमूना ७ मध्ये उपलधतध करुन देण्यात येणार आहे काय, 
(५) नसल्यास, पयाययी कोणती उपाययोजना केली आहे ? 
  

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) महाराषर धारण जशमनीच े तुकड े पाडण्यास प्रनतबींध 
करण्याबाबत व त्याींच े एकत्ीकरण करण्याबाबत अचधननयमाच े कलम २ (४) नुसार 
“तुकडा” या सींजे्ञची व्याख्या ददली असून त्यानुसार प्रमाणभूत क्षेत्ापेक्षा कमी क्षेत् 
असल्यास त्यास “तुकडा” असे सींबोधले जात.े सदर अचधननयमाच ेकलम ४ नुसार स्जल्हा 
सल्लागार सशमतीच्या सल्ल्याने असे प्रमाणभूत क्षेत् ठरवताना जशमनीच्या वगय, प्रकार व 
प्रतीनुसार ज्या ककमान क्षेत्ाच े भूखींडात लागवड केल्यास ती ककफायतिीर ठरेल या 
आधारे अचधननयमाच े कलम ५ नुसार प्रमाणभूत क्षेत् ननधायरीत केले जात.े त्यामुळे 
जशमनीच्या वगय, प्रकार व प्रतीनुसार हे प्रमाणभूत क्षेत् राज्याच्या ववववध भागात 
बागायत व स्जरायतीसाठी वेगवेगळे ननधायरीत करण्यात आले आहे. 
(२) गाव नमुना नीं. १२ मध्ये वपकाींखालील क्षेत्ाचा तपशिल, जलशसींचनाची साधने इ. 
मादहती नमुद असत.े तर नमुना ७ मध्ये सव्हे क्रमाींकाच े क्षेत् पो्खराबासह तसेच 
भोगव्ादाराच ेनाींव आणण कुळ व इतर हक्क असल्यास त्यासींबधी नोंद असत.े 
(३) सहधारकाींनी जमीनीच्या ववभाजनासाठी अजय केल्यानींतर महाराषर धारण जशमनीचे 
तुकड ेपाडण्यास प्रनतबींध करण्याबाबत व त्याींच ेएकत्ीकरण करण्याबाबत अचधननयम च्या 
उपबींधास अधीन राहून जशमनीच े ववभागणी महाराषर जमीन महसूल अचधननयम १९६६ 
च्या तरतुदीनुसार करण्यात येत.े 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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शसल्लोड तालुक्यातील खरीप हांगामात नुिसानग्र्त  
शेतिऱयाांना नुिसान भरपाई देण्याबाबत 

(४०) *  ७२३९   श्री.सुभाष ्ाांबड, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफव  भाई जगताप :   
सन्माननीय पुनिवसन ि मदत िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खरीप हींगामात नुकसानग्रस्त िेतकऱयाींना नुकसान भरपाई देण्याबाबत शसल्लोड 
तालुक्यातील सींपूणय १३१ गाींवाचा समावेि करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नुकसानग्रस्त गावाींना नुकसान भरपाई देण्याबाबत प्रिासनाच े दलुयक्ष व 
खासगी बँकाची िेतकऱयाींबाबत अनास्था यामुळे उपलधतध अनुदान शमळण्यास उिीर होत 
असल्याच ेमाहे मे, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदियनास आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त तालूक्यातील िेतकऱयाींना तात्काळ अनुदान शमळणेबाबत 
िासनाने कोणती काययवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) बँकेकडून NEFT न झालेले चूकीच े खातके्रमाींकाची खातदेाराींची यादी तलाठी 
याींच्याकडून दरुुस्त करुन घेवून बँकननहाय वा्पाची काययवाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
घोडबांदर (जज.ठािे) येथील भुमी अशभलेख िायावलयातील गैरप्रिाराबाबत 

(४१) *  ७६४३   प्रा.जोगेन्द्र ििाड े:   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) घोडबींदर (स्ज.ठाणे) पररसरात आर.एन.ए. कापोरेिनची सहा प्रकरणे मोजणीसाठी 
भूमी अशभलेख कायायलयात दाखल केली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास उक्त जमीनीची मोजणी ददनाींक २० त े३० सप् े्ंबर, २०१३ या कालावधीत 
करुन अहवाल देण्यात येऊन सदर प्रकरणे ननकाली काढण्यात आली, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी काही ददवसाींनी बनाव् सहीद्वारे शलवपक, श्री.कदम व 
सींबींचधत अचधकारी याींनी सींगनमातने आर.एन.ए.च्या सवय नकािावर (उदा.६९३१, ६९३२, 
६९३५, ६९३९, ३९४०) फेरफार केल्याच ेमाहे मे, २०१५ च्या पदहल्या सप्ताहात ननदियनास 
आले, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, सदर चौकिीत काय ननषपन्न झाले व त्यानुसार उक्त प्रकरणी सींबींचधत 
दोषीींवर कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२), (३), (४) व (५) मे.आर.एन.ए. कॉपोरेिनने मौजे 
घोडबींदर येथील वेगवेगळया सव्हे नींबरच्या मोजणीसाठी ६ प्रकरणे उपअचधक्षक भूमी 
अशभलेख, ठाणे कायायलयात दाखल केली होती. सदर प्रकरणाींमध्ये दद. २०.९.२०१३ ते 
३०.९.२०१३ या कालावधीमध्ये मोजणी करुन ददनाींक २३.१०.२०१३ रोजी मोजणी 
नकािाच्या “क” प्रती देवून प्रकरणे ननकाली करण्यात आली. त्यानींतर मो.र.नीं. 
६९३१व२०१३ च्या मोजणी नकािावर असणारी स्वाक्षरी खो्ी असल्याच े ननदियनास 
आल्यानींतर तपासणी केली असता मो.र.नीं. ६९३१, ६९३२, ६९३५, ६९३९, ६९४०, ६९४१ या 
सवय नकािाींवर भूकरमापक, छाननी शलवपक, मुख्यालय सहाय्यक याींच्या बनाव् व 
खो्या स्वाक्षऱया असल्याच े आढळून आले. केवळ श्री.देवेंद्र माींजरे या भूकरमापकाची 
स्वाक्षरी खरी व तींतोतींत जूळणारी असल्याच े आढळून आले. त्यानुषींगाने उपसींचालक 
भूशम अशभलेख, कोकण प्रदेि, मुींबई याींच्याकडून सदर प्रकरणाची चौकिी करण्यात 
आली. चौकिीमध्ये श्री.देवेंद्र माींजरे भूकरमापन हे प्राथशमकदृष्या दोषी आढळल्याने 
त्याींना दद. १.०४.२०१५ पासून ननलींबबत करणेत आले आहे. तसेच त्याींचवेवरुध्द म.ना.से. 
(शिस्त व अपील) ननयम, १९७९ मधील ८ अन्वये ववभागीय चौकिी सुरु करणेत आली 
आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
िृषी विभागातील ररक्त पदे भरण्याबाबत 

(४२) *  ९०६४   डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.अशोि उफव  भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्री.राजेंद्र 
मुळि, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.मु्फरफर हुसैन सययद :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पस्श्चम ववदभायतील िेतकरी आत्महत्याग्रस्त क्षेत्ात िेतीववषयक योजना 
िेतकऱयाींपयंत पोहचववण्यासाठी सहाय्यभूत ठरणाऱया कृषी ववभागाच्या अचधकारी-कमयचारी 
याींची ८८२ पदे ररक्त आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अपुऱया कमयचाऱयाींमुळे उपलधतध अचधकारी आणण कमयचाऱयाींवर कामाचा 
अनतररक्त ताण पडत असून कृषी ववभागातील कामे रखडत असल्याच ेमाहे मे, २०१५ 
मध्ये वा दरम्यान ननदियनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ररक्त पदे भरण्याबाबत िासनाने कोणती काययवाही केली आहे वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) अद्याप, काययवाही केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथराि खडसे : (१) होय, हे अींित: खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) ग्-अ सींवगायतील पदे पदोत्तीने भरण्याची काययवाही सुरु आहे. ग्-ब सींवगायतील पदे 
भरण्याकरीता महाराषर लोकसेवा आयोगास मागणीपत् पाठववण्यात आले आहे. ग्-ब 
(कननषठ) सींवगायतील पदोन्नतीची पदे भरण्याची काययवाही सुरु आहे. ग्-क सींवगायतील 
पदे भरण्यासाठी बब ींदनुामावल्या अदयावत करुन घेवून प्रमाणणत करुन घेण्याची काययवाही 
ववभागीय स्तरावर सुरु आहे. ती प्राप्त  झाल्यानींतर सामान्य प्रिासन ववभाग िासन 
ननणयय दद. ०२/०५/२०१५ नुसार मागणीपत् प्राप्त करुन कृषी आयुक्तालयस्तरावर कें द्रीय 
पध्दतीने भरण्याची काययवाही करण्यात येईल. ग्-ड सींवगायतील पदे कें द्रीय पध्दतीने 
बब ींदनुामावली तपासुन भरणेबाबतच्या सुचना सींबींधीत ववभागीय कृवष सहसींचालक याींना 
कृवष आयुक्तालय स्तरावर देण्यात आलेल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

गुहागर (जज.रत्नाधगरी) तालुक्यातील मजच्िमाराांना मासेमारी िरण्यासाठी  
घालून ददलेली १२ नॉटीिल माईल्सची मयावदा िाढिून देण्याबाबत 

(४३) *  ९१५८   श्री.किरि पािसिर, श्री.हेमांत टिले, श्री.सुननल तटिरे, श्री.नरेंद्र 
पाटील, श्री.प्रिाश बबनसाळे, अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.अननल तटिरे :   सन्माननीय 
मत््य व् यिसाय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ता.गुहागर (स्ज.रत्नाचगरी) येथील मासेमारी क्षेत्ामध्ये १२ नॉ्ीकल 
माईल्सच्या आत परराज्यातील २०० त े ४०० अश्विक्तीच्या इींजीन असलेले मोठया 
आकाराच्या याींबत्क नौका मासेमारी करीत असल्याने राज्यातील मस्च्छमाराींच े मोठया 
प्रमाणात नुकसान होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) राज्यातील मस्च्छमाराींना घालून ददलेली १२ नॉ्ीकल माईल्सची मयायदा वाढवून २४ 
नॉ्ीकल माईल्स इतकी करावी अिी मागणी राज्यातील मस्च्छमाराींनी माहे मे २०१५ 
मध्ये वा त्या दरम्यान महाराषर राज्य मत्स्यव्यवसाय ववभागाकड ेकेली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, या मागणीवर कोणता ननणयय घेण्यात आला आहे, 
(४) अद्याप, ननणयय घेतला नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत व यावर केव्हा 
ननणयय घेण्यात येणार आहे ?  
  

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) हे अींित: खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) व (४) १२ नॉ्ीकलची मयायदा वाढवून २४ नॉ्ीकल माईल्स करणे ही कें द्र 
िासनाच्या अखत्याररतील बाब आहे. 

----------------- 
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लातूर जजल्हा भूमी अशभलेख िायावलयातील िमवचारी प्रत्यक्ष शेतात न जाता  
िायावलयात बसून निाशा तयार िरण्याच ेिाम िरत असल्याबाबत 

(४४) *  ९२२९   श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनतश चव्हाि :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लातूर स्जल्हा भूमी अशभलेख कायायलयातील कमयचारी प्रत्यक्ष िेतात न जाता 
कायायलयात बसून नकािा तयार करण्याच ेकाम करतात त्यामुळे सरासरी १० पैंकी ८ 
मोजण्या भूमीलेख कायायलयाच्या कमयचाऱयाींकडून चुकीच्या ननघत असतात ही बाब 
केलेल्या पाहणीत ननदियनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अिा प्रकारची तफावत येण्याची सवयसाधारण कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, सदर चौकिीत काय आढळून 
आले आहे, 
(४) जशमनीच्या मोजणी व नोंदी अचूकपणे होण्याचे दृष्ीने िासनाकडून काय 
उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे ? 
  

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) अिा प्रकारची बाब ननदियनास आलेली नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
चाळीसगाि (जज.जळगाांि) तालकु्यात उत्पन्नाच ेदाखले, जातीच ेदाखले, कक्रशमशलयर ि 

राष्ट्रीयत्िाच ेदाखले त्िरील उपलब्ध होण्याबाबत शासनाने िराियाची िायविाही 
(४५) *  ९७०५   श्रीमती ज्मता िाघ :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  चाळीसगाव (स्ज.जळगाींव) तालुक्यात उत्पन्नाच ेदाखले, जातीच ेदाखले, कक्रशमशलयर 
व राषरीयत्वाच े दाखले शमळण्यास ववद्यार्थ्यायांना व त्याींच्या पालकाींना अडचणी येत 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िासनाने अनेक दठकाणी सेतू सुववधा कें द्र सुरु केली होती, परींतु सध्या 
तीही बींद करण्यात आली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ववद्यार्थ्यायांना सदर दाखले त्वरीत उपलधतध करुन देणेबाबत िासनाने 
कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे ? 
 

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) असे ननदियनास आले नाही. 
(२) व (३) चाळीसगाींव तालुक्यात १८ महा-ई सेवा कें द्र आहेत. त्या माफय त ववद्यार्थ्यायांना 
ववववध दाखले ववतरीत करण्यात येत आहेत. तसेच जळगाींव स्जल््यातील सेतू सुववधा 
कें द्र चालववणेकररता कीं पनीची ननवड करण्यात आली असून कराराबाबतची प्रकक्रया पूणय 
करण्याची काययवाही सुरु आहे. 

----------------- 
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दहांगोली जजल््याच्या दठिािी असलेल्या बस्थानिाची ्ालेली दरुि्था 

(४६) *  १००११   श्री.रामराि िडिुते :   सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दहींगोली स्जल््याच्या दठकाणी असलेल्या बसस्थानकात सोयीसुववधाींचा अभाव असून 
बसस्थानकाची दरुवस्था झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर स्थानकाची पाहणी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, पाहणीच ेननषकषय काय आहेत व तद्नुसार सदर बसस्थानकात मुलभूत व 
भौनतक सोयीसुववधा पुरववण्याबाबत व सदर स्थानकाींची दरुवस्था सुधारणेबाबत कोणती 
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) अद्याप, कोणतीच काययवाही केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. ददिािर राित े: (१) हे खरे नाही. 
(२) ववभागातील अचधकारी आगार तपासणीसाठी जातात तवे् हा बसस् थानकाचीही पाहणी 
केली जात े व त् याींना आढळलेल् या त्ु्ीबाबत वेळोवेळी काययवाही करण् यात येत.े ददनाींक 
०७.०७.२०१५ रोजी ववभाग ननयींत्क, परभणी याींनी पहाणी केली आहे. 
(३) बसस् थानकाची इमारत सुस्स्थतीत असुन बसस् थानकात आवश् यक मुलभूत सुववधा 
पुरववण् यात आलेल् या आहेत. सद्यःस्स्थतीत वाहनतळ खराब झालेला असुन दरुुस् तीबाबत 
काययवाही करण् यात येत आहे. 
(४) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
मौजे मािी (ता.खेड, जज.रत्नाधगरी) येथे महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरि िां पनीच्या 
विद्युत खाांबािरील तारा तुटून शेती ि बागायतीांच ेलाखो रूपयाांच े्ालेले नुिसान 

(४७) *  १००२८   श्री.विजय सािांत :  ता.प्र.क्र. ३१०० ला ददनाांि १७ माचव, २०१५ रोजी 
ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत :    सन्माननीय ऊजाव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) मौजे माणी (ता.खेड, स्ज.रत् नाचगरी) येथील ग् नीं ४३०, ४९८, ६९४ व ५०५ मधील 
िेती व बागायतीमध् ये ददनाींक १ एवप्रल, २०११ रोजी वा त्यासुमारास महाराष र राज् य 
ववद्युत ववतरण कीं पनीच् या ववद्युत खाबाींवरील तारा तु्ून लाखो रुपयाींच े नुकसान 
झालेले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नुकसानीसींबींधी लोकप्रनतननधी याींनी मा.ऊजाय मींत्ी याींना ददनाींक ८ एवप्रल, 
२०१५ रोजी वा त्यादरम्यान व सींचालक, महाववतरण याींना ददनाींक १३ एवप्रल, २०१५ 
रोजी वा त् यासुमारास नुकसान भरपाई अदा करण् यासींबींधी ननवेदनाद्वारे मागणी केली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल् यास, तद्नुषींचगक ननवेदनानुसार मा.ऊजाय मींत्ी याींनी सींचालक महाववतरण याींना 
नुकसान भरपाई अदा करण् याबाबत काययवाही करण् याबाबत ननदेि ददले आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल् यास, मा.मींत्ी महोदयाींनी ननदेि देऊनही अद्यापही नुकसान भरपाई गरीब 
िेत कऱ याींना अदा करण् यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल् यास, नुकसानग्रस् ताींना तात् काळ नुकसान भरपाई देण् याबाबत िासनाने कोणती 
काययवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(६) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) व (२) होय. 
(३) नुकसान भरपाई देण् याबाबत महाववतरणाच ेस् वयींस् पष ् पररपत्क ववतरीत केले आहे. 
यामुळे वेगळे आदेि देण् याची आवश् यकता नाही. नुकसान भरपाई देण् यासींबींधीच ेपररपत्क 
सवांना बींधनकारक आहे. 
(४) महाववतरणच् या कायायलयाकडून मा.तहशसलदार खेड व तालुका कृषी अचधकारी 
याींच् याकड े ददनाींक १०.०१.२०१४, ददनाींक १८.०१.२०१४, ददनाींक ३१.०१.२०१४, ददनाींक 
११.०४.२०१४ व ददनाींक ११.०४.२०१४ अन् वये मुल् याींकन व इतर कागदपत्े शमळण् यासाठी 
पाठपुरावा केलेला आहे. त् यानींतर ता.कृषी अचधकारी खेड याींनी ददनाींक ११.११.२०१४ 
अन् वये ददलेल् या पत्ात असे स् पष ् नमूद केले आहे की, कृषी ववभागामाफय त फक् त स्जवींत 
झाडाींच ेमुल् याींकन केले जात.े तसेच िॉ य् सकटमु्मुळे िेतक-याींच् या झालेल् या फळवपकाींच् या 
नुकसानीच े मुल् याींकन देता येत नाही. तहशसलदार खेड व तालुका कृषी अचधकारी 
याींच् याकडून झाडाींच ेमुल् याींकन शमळावे यासाठी पाठपुरावा करण् यात येत आहे. 
(५) व (६) ववभागीय कायायलय खेड तहशसलदार खेड व तालकुा कृषी अचधकारी याींचकेडून 
झाडाींच ेमुल् याींकन शमळावे यासाठी पाठपुरावा करण् यात येत आहे. 

----------------- 
राज्यात अल्पसांखयाि म्हिून दजाव असलेल्या शैक्षणिि सां्थाांमध्ये विद्याथ्यायााना  

ददल्या जािाऱया प्रिेश प्रकक्रयेमध्ये असलेल्या त्रुटीबाबत 
(४८) *  १००६६   श्री.गुरुमुख जगिानी :   सन्माननीय अल्पसांखयाांि वििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात अल्पसींख्याक म्हणून दजाय असलेल्या िैक्षणणक सींस्थाींमध्ये ववद्यार्थ्यायांना 
ददल्या जाणाऱया प्रवेि प्रकक्रयेमध्ये असलेल्या त्ु्ी अल्प सींख्याक िाळाींतील िैक्षणणक 
दजाय व सींस्थाींच्या िैक्षणणक कारभार या अनुषींगाने राज्यातील २३०० अल्प सींख्याक 
िैक्षणणक सींस्थाींची तपासणी करण्याचा ननणयय िासनाने घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर चौकिीसाठी िासनाने कोणत ेननकष ननस्श्चत केले आहेत, 
(३) असल्यास, ज्या अल्प सींख्याक िैक्षणणक सींस्थाींमध्ये आढळून येणाऱया त्ु्ीच्या 
अनुषींगाने िासनाने काय कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ? 
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श्री. एिनाथराि खडसे : (१) अींित: हे खरे आहे. 
दक्षक्षण मुींबईतील काही अल्पसींख्याींक सींस्थाच्या िाळाींनी त्याींना प्राप्त असलेल्या 

अल्पसींख्याींक दजायच्या ववद्यार्थ्यायांना अल्प प्रमाणात प्रवेि ददल्यामुळे अिा सींस्थाींना 
कारणे दाखवा नो्ीस देवून त्याींच्याकडून खुलासा मागववण्यात आला आहे. 
(२) व (३) या प्रकरणी िासन ननणयय अ.वव.वव. अिैसीं-२०१२/प्र.क्र.२१/का-५ ददनाींक 
२७.०५.२०१३ प्रमाणे ववदहत काययपध्दतीनुसार काययवाही करण्यात येईल. 

----------------- 
ठािे जजल््यातील गािदेिी मदैानाजिळ पत्रिाराांसाठी उभारलेले  

पत्रिार भिन िापरात आिण्यासांदभावत 
(४९) *  ६७८५   श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांत टिले, श्री.सुननल तटिरे, श्री.राहुल नािेिर, 
श्री.खिाजा बेग, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.सांजय दत्त :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे स्जल््यातील गावदेवी मैदानाजवळ पत्काराींसाठी िासनाने ददलेल्या जशमनीवर 
पत्कार भवन उभारण्याच ेकीं त्ा् श्री.राजन िमाय या कीं त्ा्दाराला ददले होते, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, पत्कार भवन उभारुन २२ वषे उल्ली तरी पत्काराींना त्याींच्या हक्काची 
जागा अद्याप शमळालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त बाब (१) व (२) नूसार चौकिी करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकिीच्या अनुषींगाने पत्कार भवन वापरात आणण्याबाबत िासनामाफय त 
तातडीने काय काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) मौजे ठाणे, ता.स्ज.ठाणे येथील पत्कार सींघाच्या भवनासाठी 
िासनाने वा्प केलेल्या जमीनीवर पत्कार भवन उभारण्याच ेकीं त्ा् ठाणे स्जल्हा पत्कार 
सींषाच े काययकारी मींडळ व ववश्वस्त याींनी श्री. राजन बद्रीप्रसाद िमाय याींना दद. 
२१व११व१९९१ च्या नो्राईज बाींधकाम व ववकास कराराने ददल्याच ेददसत.े 
(२), (३), (४) व (५) ठाणे स्जल्हा पत्कार सींघास मींजूर करण्यात आलेल्या 
जशमनीसींदभायत ितयभींग आढळून आल्याने उप ववभागीय अचधकारी, ठाणे याींनी दद. 
३०/११/१९९९ रोजी सदर जमीन सरकार जमा करण्याच ेआदेि पाररत केले आहेत. प्रस्तुत 
प्रकरणी सुरु करण्यात आलेल्या ितयभींग कारवाई ववरुध्द श्री. राजन बद्रीप्रसाद िमाय याींनी 
सह ददवाणी न्यायाधीि (वररषठ स्तर) ठाणे याींच्या न्यायालयात ननयशमत ददवाणी दावा 
क्रमाींक ४०१/१९९९ दाखल केला असून सदर दाव्यात मा. न्यायालयाने “जैसे थे” आदेि 
पारीत केले आहेत. सद्य:स्स्थतीत प्रकरण न्यायप्रववषठ आहे. 

----------------- 
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मालेगाांि (जज.नाशशि) येथे धगरिा नदी पात्रातून  
होत असलेल्या बेिायदा िाळू उपसा 

(५०) *  ८१०४   डॉ.अपूिव दहरे, श्रीमती ज्मता िाघ :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २८१३ ला 
ददनाांि १० माचव, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत:    सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मालेगाींव (स्ज.नाशिक) तालुक्यातील चगरणा नदी पात्ातील व अन्य दठकाणच ेगौण 
खननजाच े अवैध उत्खनन वाहतूक रोखण्यासाठीच्या कारवाईअींतगयत दोन प्रकरणात 
पोलीसामाफय त सुरू असलेला तपास पूणय झाला आहे काय, 
(२) असल्यास, तपासात काय आढळून आहे व त्यानुषींगाने दोषी व्यक्तीींववरूध्द काय 
कारवाई करण्यात आली, 
(३) असल्यास, चगरणा नदीपात्ातून मोठया प्रमाणात वाळू उपसा सुरू असल्यामुळे या 
भागातील हजारो हेक््र बागायती क्षेत् नष् होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) मालेगाींव तालुक्यात वाळूचा मोठया प्रमाणावर बेकायदेशिरररत्या होत असलेला उपसा 
थाींबववणेच ेदृष्ीकोणातून पोलीस व महसूल ववभागाकडून कठोर काययवाही करण्यात येत 
असल्याच े साींचगतले जात असले तरी, अद्यापही अवैध वाळू उपसा व त्याची सरायस 
ववक्री सुरू असल्याने यावर प्रनतबींध आणण्याच े दृष्ीने िासन कोणती वविेष 
उपाययोजना करणार आहे, 
(५) अद्याप तपास पूणय झालेला नसल्यास, त्यास होत असलेल्या ववलींबाची कारणे काय 
आहेत ? 
  

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) व (२) दोन प्रकरणात पोलीसामाफय त सुरु असलेला तपास 
पूणय झाला आहे. एक प्रकरणात मा.न् यायालयात दोषारोपपत् दाखल करण् यात आले 
असून, दसुऱ या प्रकरणात आरोपी न सापडल् यामुळे गुन् ्याच े कागदपत् (’अ’ फायनल 
ररपो य्) न् यायालयात पाठववण् यात आले आहेत. 
(३) मालेगाव तालुक् यात गौण खननजाच् या अवैध उत् खननास आळा घालण् यासाठी महसूल 
मींडळ ननहाय पथके स् थापन करण् यात आली असून, वषय २०१४-२०१५ मध् ये गौण खननज 
अवैध वाहतुक प्रकरणी ४८४ प्रकरणात रुपये ४४.७० लाख तसेच माहे एवप्रल २०१५ ते 
जनू २०१५ या कालावधीत ४३ प्रकरणात रुपये ७.२० लाख इतकी दींडात् मक काययवाही 
करण् यात आली आहे. 
     चगरणा नदीपात्ातून मोठया प्रमाणात वाळू उपसा सरुू असल् याच् या कारणास् तव 
त् या भागातील हजारो हेक् ्र बागायती क्षेत् नष ् होत असल् याची बाब ननदियनास आली 
नाही. 
(४) गौण खननजाच् या अवैध उत् खनन वाहतुकीस आळा घालण् यासाठी िासनाने महाराष र 
जमीन महसूल सींदहता, १९६६ मधील कलम ४८ (७) व (८) मध् ये गौण खननजाच् या 
अवैध उत् खनन व वाहतूकीच् या प्रकरणात दींडाची रक् कम जप् त करण् यात आलेल् या गौण 
खननजाच् या बाजारमूल् याच् या पाचप् करण् याची व अवैध उत् खनन व वाहतुकीसाठी 
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वापरण् यात येणारी यींत्सामुग्री व वाहने जप् त करण् याची तरतूद करण् यासाठी ददनाींक १२ 
जून, २०१५ रोजी अध् यादेि प्रख् यावपत करण् यात आला आहे. 
  तसेच वाळूच् या अवैध उत् खनन व वाहतूकीस आळा घालण् यासाठी ‘महाराष र 
झोपडपट्टी गुींड, हातभट्टीवाले, औषचधद्रव् ये ववषयक गुन् हेगार, धोकादायक व् यक् ती व 
दृकश्राव् य कलाकृतीच ेववनापरवाना प्रदियन करणा-या व् यक् ती (स्व्हडीट पायरे्स) याींच् या 
ववघातक कृत् याींना आळा घालण् याबाबत अचधननयम, १९८१’ मध् ये ‘वाळू तस् कर’ व ‘वाळू 
तस् करी’ या सींज्ञाींचा समावेि करण् यासाठी उक् त अचधननयमात दरुुस् त् या करण् याचा ननणयय 
घेण्यात आला आहे. 
(५) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
पुिे जजल््यातील भू्खलनाची शभती असलेल्या  

गािाांचा आराखडा तयार िरण्याबाबत 
(५१) *  ९४३१   श्री.प्रिाश गजशभये, श्री.अननल तटिरे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाविी :   
सन्माननीय पुनिवसन ि मदत िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे स्जल््यातील माळीण येथील दघुय् नेनींतर स्जल्हा प्रिासनाने पूर ननयींत्ण आणण 
आपत्ती व्यवस्थापन प्राचधकरण सशमतीने घेतलेल्या बैठकीत पुणे स्जल््यातील २४ 
गावात भूस् खलन होण्याची िक्यता असल्याने सींबींचधत गावाींचा आराखडा तयार करण्यात 
येणार आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रश्न भाग (१) मध्ये नमूद केलेली व भूस् खलनाची शभती असलेल्या २४ 
गावाींची नावे काय आहेत, 
(४) उक्त २४ गावाींच्या आराखडयामध्ये कोणकोणत्या बाबीचा समावेि करण्यात आला 
आहे ? 
  

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) व (२) पुणे स्जल््यातील भूस्खलन होण्याची िक्यता 
असलेल्या २३ गावाींचा अहवाल भूजल सवेक्षण आणण ववकास यींत्णा याींचकेडून प्राप्त 
झाला आहे. 
(३) पुणे स्जल््यामध्ये नैसचगयक आपत्ती होण्याची िक्यता असलेली गावे २४ नसून २३ 
आहेत. त्याींची नावे पुढीलप्रमाणे आहेत. १.फुलवाड ेअींतगयत भगतवाडी २.माळीण अींतगयत 
पसारवाडी ३.आसाणे ४.जाींभोरी अींतगयत काळेवाडी क्र. १ व २ ५. पेंढारवाडी ६. धानवली 
७.कोले (जाींभवली) ८.डहेणे ९.पोगारी (सोनारवाडी) १०.ननमचगरी अींतगयत तळमाचीवाडी  
११.भोमाळे १२. भोरचगरी  अींतगयत पणदरेवस्ती १३. माऊ (मोरमारवाडी व गभालेवस्ती) 
१४. सावळे (कडकराई) १५. लोगड १६. मालेवाडी १७. ताजे १८ बोरज १९ तुींग (भैरवनाथ 
मींददर पररसर) २०. भुिी २१. घु्के २२. आींबवणे २३. घोळ. 
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(४) दरड कोसळण्याची िक्यता असलेल्या २३ गावाींचा गाव आपत्ती व्यवस्थापन 
आराखडा अद्यायावत करुन गावातील धोकादायक दठकाणे, लोकसींख्या ववषयक मादहती, 
ननवारा, स्थाननक व िासकीय सामास्जक सींस्था, आपत्ती दरम्यान सींपकय  साधणाऱया 
व्यक्तीींच ेसींपकय  क्रमाींक हॉ्ेल, िेतीववषयक मादहती आपत्तीचा इनतहास आपत्ती प्रवण 
भाग दियववणारा नकािा, हॉस्पी्ल, उपलधतध असलेले सादहत्य इत्यादी गोष्ीींचा 
सवयसामावेिक आराखडा तयार करण्याच्या सूचना सींबींचधताींना देण्यात आल्या आहेत. 
त्यानुसार अद्ययावत आराखडा तयार करण्याच ेकाम सुरु आहे. 

----------------- 
िोऱहाळे खुदव, ता.बारामती (जज.पुिे) येथील शेतिऱयाांच ेिािडी बबयािे  

सदोष ननघाल्याने त्याची नुिसान भरपाई शमळण्याबाबत 
(५२) *  ६६६०   श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुननल तटिरे, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, 
श्री.जयिांतराि जाधि :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :- 
  

(१) कोऱहाळे खुदय, ता.बारामती, स्ज.पुणे येथील िेतकऱयाींनी जे.के.शसडस या कीं पनीच्या 
काकडी बबयाण्याची लागवड केली होती. तथावप, सदर बबयाणे सदोष ननघाल्याने नूकसान 
भरपाई शमळणेबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी मा.कृषी मींत्ी याींचकेड ेदद. ६ एवप्रल, 
२०१५ रोजी वा त्यादरम्यान मागणी केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत नुकसान भरपाई देण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, सदोष बबयाणे वापरल्याने िेतकऱयाींच े नुकसान ्ाळण्यासाठी िासन 
स्तरावरुन काय उपाययोजना राबववण्यात येणार आहे वा येत आहे, 
(४) असल्यास, सदोष बबयाणे वापरून नूकसान झाल्याच्या ककती तक्रारी िासनाकड े
प्राप्त झालेल्या आहेत व त्याबाबत िासनाकडून काय कारवाई करण्यात आली वा येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ? 
 

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) हे खरे आहे. 
(२) काकडी वपकास सुरुवातीस कमी फलधारणा झाली तथावप नींतर चाींगली फलधारणा 
झाल् यामुळे सींबचधत िेतक-याींनी तक्रार मागे घेतलेली आहे. 
(३) सदोष बबयाणे वापरल् याने िेतकऱ याींच ेनुकसान ्ाळण् यासाठी तसेच फसवणूक होणार 
नाही यासाठी कृवष ववभागाींतगयत कृवष ननववष ठाींच् या गुणवत् तवेर ननयींत्ण ठेवण् यासाठी 
स् वतींत् गुणननयींत्ण यींत्णा काययरत आहे. या यींत्णेमाफय त गुणननयींत्णाच ेसननयींत्ण केले 
जात.े तसेच कृवष आयुक् तालय स् तरावरील ननररक्षकाशिवाय ववभागीय, उपववभागीय, 
स्जल् हा, तालुका, पींचायत सशमती या स् तरावर कृवष अचधकारी ननरीक्षक म् हणून काययरत 
आहेत. बबयाण् याींच् या तक्रारीवर कारवाई करण् यासाठी उपववभागीय कृवष अचधकारी याींच े
अध् यक्षतखेाली सशमत् या स् थापन करण् यात आलेल् या असून तक्रार प्राप् त झाल् यानींतर या 
सशमत् याींकडून नुकसानग्रस् त क्षेत्ाची पाहणी केली जात.े क्षते् पाहणीचा अहवाल सींबींधीत 
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िेतक-यास देऊन नुकसान भरपाई शमळववण् यासाठी ग्राहक मींचात तक्रार दाखल करण् यास 
मदत करण् याबाबत सूचना देण् यात येत े ककीं वा कीं पनीवर बबयाणे कायद्यानुसार कारवाई 
करण् यात येत.े 
(४) काकडी वपकाच् या सदोष बबयाणाववषयी इतर कोणत् याही तक्रारी प्राप् त झालेल् या 
नाहीत. 
(५) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

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

बहृन्मुांबई िीज ग्राहिाांिरती िीज िाढीच ेसांिट ननमावि ्ाल्याबाबत 

(५३) *  ६८९४   श्री.सांजय दत्त, श्री.राजेंद्र मुळि, श्री.मु्फरफर हुसैन सययद, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि उफव  भाई जगताप, डॉ.नीलम गोऱहे, अॅड.अननल परब, 
श्री.महादेि जानिर :   सन्माननीय ऊजाव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात ७५४० सौर कृवषपींप बसववण्याकररता बहृन्मुींबईतील सवय वीज ग्राहकाींवर प्रनत 
युनन् १.०४ पैसे वीज ववक्रीकराचा भार ्ाकण्यात आला आहे, तर अन्य िहरातील 
उद्योग व वाणणज्य ग्राहकाींना हा वाढीव वीज ववक्रीवर भरावा लागणार असल्याच े
दद.१७.४.२०१५ च्या सुमारास ननदियनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबईकर वीजग्राहकाींवर सौरपींपाचा भार देण्याबाबत नागररकाींमध्ये तीव्र 
असींतोष आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िहरातील वीजग्राहकाींवरील हा अन्याय दरु करण्याबाबत िासनाने कोणती 
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) अद्याप, उक्त प्रश्नाबाबत कोणतीच काययवाही होत नसल्यास ववलींबाची कारणे काय 
आहेत ? 
 

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे नाही. अचधसूचना ददनाींक २१.४.२०१५ अन्वये 
बहृन्मुींबईतील सवय वीज ग्राहकाींवर प्रनत युनन् १.०४ पैसे वीज ववक्रीकराचा भार 
्ाकण्यात आला आहे. तर अन्य िहराींतील उद्योग व वाणणज्य ग्राहकाींना हा वाढीव वीज 
ववक्रीवर भरावा लागणार आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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अिोला शहरात नाटयगहृ बाांधण्याबाबत 
  

(५४) *  ७४००   श्री.गोवपकिशन बाजोरीया :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ६२० ला ददनाांि ८ 
डडसेंबर, २०१४ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत :    सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अकोला िहरात ना्यगहृ बाींधण्यासींदभायत प्रस्ताव िासनाकड ेसादर करण्यात आला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रस्तावावर िासन स्तरावर काय काययवाही करण्यात आली आहे वा 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, ना्यगहृाच्या बाींधकामात ववलींब लागण्याची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, सदर ना्यगहृाच े बाींधकाम तात्काळ पुणायत्वास नेण्याच्यादृष्ीने िासन 
स्तरावर काय काययवाही करण्यात येत आहे ? 
  

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) त े(४) अकोला येथे नझुल शि् क्र.३९ डी, प् लॉ् क्र.८२व१ व 
प् लॉ् क्र.८२व२ मधील जागा िासनाच् या ववकास योजनेनुसार नाट्यगहृ व वाणणस्ज्यक 
सींकुल आणण वाहनतळ यासाठी मींजूर करण् याची बाब िासनाच् या ववचाराधीन असून सदर 
क्षेत्ासाठी आकारावयाच् या मुल् याींकनववषयी तसेच काही इतर बाबीववषयी स्जल् हाचधकारी, 
अकोला याींनी उपस्स्थत केलेल् या मुद्याींच् या दृष ्ीने प्रस् तावाची छाननी िासन स् तरावर 
सुरू आहे. 

----------------- 
राज् यातील बेिायदा रेती उत् खन् न रोखण् यासाठी शासनाने िराियाची िायविाही 

(५५) *  ६९२६   श्री.अनांत गाडगीळ, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफव  भाई जगताप, 
श्री.मु्फरफर हुसैन सययद, श्री.रामहरी रुपनिर :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे स्जल् ्यात झपाट्याने नागररकाकरण होत आहे वाढत् या बाींधकाींमाना वाळूची 
गरज असत े त् यामुळे मोठयाप्रमाणात ठाणे व कल् याण खाडीमध् ये बेकायदा वाळू उपसा 
होत असल् याच ेमाहे मे-२०१५ च् यासुमारास उजेडात आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, राज् यातील स्जल् ्याींमध्ये वाढत असलेल् या नागररकीकरणामुळे वाढत् या 
बाींधकामाींना वाळूची गरज असत ेत् यामुळे मोठया प्रमाणात ववववध खाडी व नद्याींमध् ये 
बेकायदा वाळू उपसा होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, राज् यात रेतीचा बेसुमार उपसा होऊ लागल् याने नद्याींचे, खाड्याींच े पात् 
अरुीं द होत आहे तसेच मत् स् यव् यवसायावर पररणाम होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल् यास, राज् यातील बेकायदा रेती उत् खन् न रोखण् यासाठी िासनाने कोणती 
काययवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(५) अद्याप, उक् त प्रश् नाबाबत कोणतीच काययवाही होत नसल् यास ववलींबाची कारणे काय 
आहेत ? 
  

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) कल्याण खाडीमध्ये बेकायदा वाळू उपसा होत असल्याची 
प्रकरणे माहे एवप्रल-मे, २०१५ च्या सुमारास दृष्ोत्पत्तीस आली आहेत. 
(२) राज्यातील इतर भागातही गौण खननजाची अवैध उत्खनन व वाहतूकीची प्रकरणे 
दृष्ोत्पीस आली आहेत. 
(३) अिी बाब आढळून आली आहे. 
(४) राज्यात गौण खननजाच्या अवैध उत्खनन व वाहतूकीस आळा घालण्यासाठी 
स्जल्हास्तरावर व तालुकास्तरावर भरारी पथके गठीत करण्यात आलेली आहेत. 
     याशिवाय महाराषर जमीन महसूल सींहीता, १९६६ मधील कलम ४८(७) व (८) 
मध्ये गौण ख्रननजाच्या अवैध उत्खनन व वाहतुकीच्या प्रकरणात दींडाची रक्कम जप्त 
करण्यात आलेल्या गौण खननजाच्या बाजारमूल्याच्या पाचप् करण्याची व अवैध 
उत् खनन व वाहतुकीसाठी वापरण्यात येणारी यींत्सामुग्री व वाहने जप्त करण्याची तरतूद 
करण्यासाठी दद. १२ जून, २०१५ रोजी अध्यादेि प्रख्यावपत करण्यात आला आहे. 

त्याचप्रमाणे अवैध वाळू उत्खनन व वाहतुकीस आळा घालण्यासाठी “महाराषर 
झोपडपट्टी गुींड, हातभट्टीवाले, टषचधद्रव्ये ववषयक गुन्हेगार, धोकादायक व्यक्ती व 
दृकश्राव कलाकृतीच े ववनापरवाना प्रदियन करणाऱया व्यक्तीीं (स्व्हडीट पायरे्स) याींच्या 
ववघातक कृत्याींना आळा घालण्याबाबत अचधननयम, १९८१” मध्ये “वाळू तस्कर” व “वाळू 
तस्करी” या सींज्ञाींचा समावेि करण्यासाठी उक्त अचधननयमात दरुुस्त्या करण्याचा ननणयय 
घेण्यात आला आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
महाननशमवतीच ेप्रिल्प उभारण्यासाठी सरासरीपेक्षा  

जा्त खचव िेला जात असल्याबाबत 
(५६) *  ९३४६   श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.हेमांत टिले, श्री.खिाजा बेग, श्री.अननल 
भोसले :   सन्माननीय उजाव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाननशमयतीच ेप्रकल्प उभारण्यासाठी सरासरीपेक्षा जास्त खचय केला जात असल्याने 
महाननशमयतीच्या या महाखचायमुळे भुसावळ येथील दोन वीज प्रकल्पाच्या वीजेसाठी प्रती 
युनी् ५ रुपये ५२ पैसे म्हणजे तधतबल दपु्प् दर प्रस्ताववत झाला आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, महाननशमयतीच्या या अननयींबत्त कारभारात िासनामाफय त कोणती काययवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) अद्याप कोणतीही काययवाही केलेली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ? 
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श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे नाही. 
महाननशमयती कीं पनीच् या भुसावळ येथील प्रकल् पाच् या ककीं मतीतील वाढ ही मुख् य 

व उवयरीत सींयींत् कीं त्ा्दाराींकडून यींत्सामुग्रीचा पुरवठा करण् यात झालेला ववलींब, अपु-या 
कोळसा पुरवठयामुळे सींच वाणणस्ज्यक स् वरुपात चालू करण् यास झालेला उिीर, ज् यामुळे 
बाींधकाम काळातील खचायवरील व् याजाच् या रक् कमेत झालेली वाढ, यामुळे झाली आहे. 
महाराष र  ववद्युत ननयामक आयोगाने या सवय कारणाींचा साकल् याने ववचार करून, 
भुसावळ सींच क्र.४ व ५ करीता रुपये ४.५३ प्रनत युनन् इतका वीज दर मींजूर केला आहे. 
(२) व (३) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
चांद्रपूर जजल््यात पशुसांिधवन विभागातील पशुसांिधवन अधधिारी ि  

इतर िमवचाऱयाांची ररक्त पदे भरण्याबाबत 

(५७) *  ७४१७   श्रीमती शोभाताई फडििीस :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ५७०४ ला 
ददनाांि २४ माचव, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत:    सन्माननीय पशुसांिधवन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रपूर स्जल््यात पिुसींवधयन ववभागातील पिुसींवधयन अचधकारी व इतर 
कमयचाऱयाींच्या मोठया प्रमाणात जागा ररक्त असल्याच े ननदियनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर ररक्त पदे भरण्याबाबत लोकप्रनतननधीींनी मा.पिुसींवधयन मींत्ी याींना 
ददनाींक २० फेब्रुवारी, २०१५ रोजी लेखी पत् ददले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर ररक्त पदे भरण्याबाबत िासनाने कोणती काययवाही केली वा 
करण्यात येत आहे काय, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे कोणती आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) पिुसींवधयन ववभागात पिुधन ववकास अचधकारी ग्-अ सींवगायची पदे भरण् याकररता 
महाराष र लोकसेवा आयोगाने शिफारस केलेल् या ३०० पात् उमेदवाराींची वदै्यकीय 
तपासणी व पूवय चाररत्रय पडताळणी करुन त् याींना पदस् थापना देण् याची काययवाही सुरू 
आहे. 
     ग्-क सींवगायतील पदे पदोन् नतीने भरण् याची काययवाही सुरू आहे. ग्-ड सींवगायतील 
पदे भरण् याबाबत ददनाींक ४.६.२०१५ रोजी वतृ् तपत्ात जादहरात ददली आहे. 
(४) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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याांबत्रि बोटीांना मेिॅननि दाखल्याशशिाय मजच्िमारी  
िरण्यास परिानगी नसल्याबाबत 

(५८) *  ६७१२   श्री.जयांत पाटील, श्री.सुननल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, श्री.नरेंद्र 
पाटील :   सन्माननीय मत््य व् यिसाय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) याींबत्की मस्च्छमार नौकाधारकास मॅकेननकच्या दाखल्याशिवाय मस्च्छमार करण्यास 
प्रनतबींध करण्यात आला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्याय, रायगड स्जल््यात बो्ीवरील मशिनची पाहणी करुन मेकॅननक दाखला 
देण्याची व्यवस्था नसल्याने मस्त्य व्यावसानयक मस्च्छमार करीत नाहीत, हे खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, रायगड स्जल्हयात बो्ीवरील मशिनची पहाणी करुन मेकॅननक दाखला 
मस्च्छमारी करणाऱयाींना देण्याची व्यवस्था करणार आहे काय, 
(४) नसल्यास, त्यामागील ववलींबाची कारणे कोणती आहेत ? 
  

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) हे खरे नाही, ६ शसलीींडर नौकाींसाठी मॅकेननकच ेप्रमाणपत् 
घेण्याच ेननदेि आहेत. तथावप मासेमारीसाठी प्रनतबींध करण्यात येत नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) रायगड स्जल््यातील ३ मॅकेननक्सना ताप्तुरती व्यवस्था म्हणून प्रमाणपत् देण्यास 
परवानगी देण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यात एस.टी.प्रिासी सांखयेत ददिसेंददिस होिारी घट, बांद पडलेल्या  
एस.टी.गाडयाांची िाढती सांखया ि सोयी-सुविधाांच्या िमतरतेबाबत 

(५९) *  ७१९१   श्रीमती हु्नबानू खशलफे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफव  भाई 
जगताप, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.राजेंद्र मुळि, श्री.सुभाष ्ाांबड, 
डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.रामराि िडिुते :   सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील एस.्ी.बसेसच् या पुनयबाींधणीच े रखडलेले वेळापत्क, गाड्याींची देखभाल, 
सोयी-सुववधाींची कमतरता, नवीन गाड्याींचा वेळेत न होणारा समावेि, प्रवासी सींख्येत 
ददवसेंददवस होणारी घ्, बींद पडलेल्या एस.्ी. गाड्याींची सींख्या अिा बबक् अवस् थेने 
एस्ीची अवस् था दयनीय झाली असून राज्य पररवहन मींडळाला दोन हजार को्ीींचा 
तो्ा झाला असल्याच ेमाहे एवप्रल, २०१५ च्या दरम्यान ननदियनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल् यास, या अवस्थेतून एस.्ी. बसेसला बाहेर काढण्याबाबत िासनाने काय 
काययवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(३) अद्याप, काययवाही केली नसल् यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ददिािर राित े: (१) हे अींित: खरे आहे.  

महामींडळाचा सींचचत तो्ा रु. २००५ को्ी एवढा झाला आहे. 
(२) एस.्ी. बसेसची बाींधणी व पुनयबाींधणी वेळापत्कानुसार होत.े वाहनाींची प्रनतबींधात्मक 
देखभाल ननयशमतपणे करण्यात येत.े २०१५-१६ या वषायत एकूण १७९२ नवीन गाडया 
चालनात आणण्याच े ननयोजन केले आहे व त्यानुसार मध्यवती काययिाळेमध्ये बसेस 
बाींधणी करुन  चालनात आणण्यात येत आहेत. प्रवािाींच्या आरामदायी सोयीसाठी नववन 
वातानुकूशलत शिवनेरी बसेसची खरेदी करण्यात येत आहे. बसेस मागयस्थ बबघाडाचे 
प्रमाण कमी करण्याकरीता ववववध स्तरावर प्रयत्न करण्यात येत आहेत. 

महामींडळाच्या तो्यासींदभायतील बाब खरी असून महामींडळाच े भारमान, 
उत्पन्नामध्ये वाढ व खचायत कपात करण्याच्या दृष्ीने सुचना प्रसाररत करण्यात 
आलेल्या असून प्रवासी सींख्येत वाढ करण्यासाठी प्रवासी वाढवा योजना राबववण्यात येत 
असून अवैध वाहतुकीद्वारे उत्पन्न गळती रोखणे, प्रवासी आकवषयत करण्यासाठी  
समाजातील २४ ववववध घ्काींना ५० त े१०० ्क्केपययत प्रवास भाडयात सवलत, वावषयक 
सवलत काडय, माशसक त्ैमाशसक काडय योजनाींना व्यापक प्रशसध्दी देऊन प्रवासी व उत्पन्न 
वाढीसाठी उपाययोजना करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

बोगस परिानाधारि ररक्षा चालिाांिर िठोर िारिाई िरण्याबाबत 
  

(६०) *  ६८४९   श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.राहुल नािेिर, श्री.हेमांत टिले, अॅड.ननरांजन 
डािखरे, श्री.खिाजा बेग :   सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) ठाण्यात धावत्या ररक्षामधून तरुणीने उडी ्ाकल्याची घ्ना घडल्याने 
ररक्षाचालकाींच्या गुन्हेगारी पाश्वयभूमीचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला असून मुींबईत एकूण 
८० हजार परवाने काययरत असून एकूण ररक्षा परवान्याींची सींख्या एक लाखाींहून अचधक 
आहे व त्यातील सुमारे २० हजार ररक्षा परवाने कागदपत्ीय त्ु्ीमुळे प्रलींबबत आहेत. 
तसेच मुींबईत अडीच हजार ररक्षा परवाने बोगस ररक्षा ठराववक ्प्प्याींवरच धावत 
असल्याची मादहती ननदियनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) बोगस ररक्षासींदभायत कठोर कारवाई करण्यात यावी अिा आियाींच्या मागणीच ेएक 
लेखी ननवेदन श्री.रामराव मोकािी याींनी मा.मुख्यमींत्ी, पररवहन आयुक्त याींना माहे 
एवप्रल २०१५ मध्ये वा त्यासुमारास सादर केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू ननवेदनातील मागणीनुषींगाने िासनाने कोणती ठोस कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) मुींबईत काययरत असलेल्या बोगस ररक्षा ववरोधात पररणामकारकरीत्या आळा 
घालण्याच्या दृष्ीने िासनाने कोणती ठोस उपाययोजना केली आहे ? 
  

श्री. ददिािर राित े : (१) ठाण्यातून शभवींडी येथे ऑ्ोररक्षाने जाताना चालकाच्या 
गैरवतयणूकीमुळे दोन तरुणीींनी धावत्या ररक्षातून उडी घेतल्याने जखमी झाल्याची घ्ना 
दद. २ माचय, २०१५ रोजी घडली. 

मुींबई िहरात आजशमतीस एकूण १,२९,५४३ ऑ्ोररक्षा परवाने आहेत. त्यातील 
४१,८६१ परवाने रद्दवव्यपगत असून वैध परवान्याींची सींख्या ८७,६८२ इतकी आहे. 
कागदपत्ाच्या त्ु्ीमुळे परवाने प्रलींबबत नाहीत. 
       मुींबई िहरात बोगस ररक्षा चालत असल्याबाबतची ननवेदने ऑ्ोररक्षा 
सींघ्नाींकडून प्राप्त झाली आहेत. 
(२) असे ननवेदन प्राप्त झाल्याच ेददसून येत नाही. 
(३) बोगस ऑ्ोररक्षाींवर वायुवेग पथकाींद्वारे मुींबई व ठाणे िहराींत वेळोवेळी कारवाई 
करण्यात येते 
      दद. ०१.०६.२०१५ त े १२.०६.२०१५ या कालावधीत मुींबई व मुींबई उपनगरात 
अवैध ऑ्ोररक्षाींववरोधात वविेष मोदहम राबववण्यात आली. या मोदहमेदरम्यान दोषी 
आढळलेल्या ३७६० वाहनाींवर आवश्यकतपे्रमाणे दींड वसूली, वाहन जप्ती, नोंदणी ननलींबन 
अनुज्ञप्ती ननलींबनाची कारवाई करण्यात आली. 
       तसेच दद. १५.०६.२०१५ त े २०.०६.२०१५ या कालावधीत ठाणेवपनवेल ववभागात 
अवैध ऑ्ोररक्षाींववरोधात वविेष मोदहम राबववण्यात आली. या मोदहमेदरम्यान दोषी 
आढळलेल्या १६८ वाहनाींवर आवश्यकतपे्रमाणे दींड वसूली, वाहन जप्ती, नोंदणी ननलींबन 
व अनुज्ञप्ती ननलींबनाची कारवाई करण्यात आली. 
(४) बोगस ऑ्ोररक्षाींना पररणामकारकररत्या आळा घालण्यासासाठी वायुवेग पथकाींद्वारे 
ननयमीत तपासणी करण्यात येते, वविेष तपासणी मोदहमेचे आयोजन केले जाते, बोगस 
ररक्षा आढळून आल्यास जप्त करुन सदर ररक्षा स्कॅ्रप केल्या जाता. ऑ्ोररक्षामध्ये 
परवान्याची रींगीत झरेॉक्स प्रत लॅमीने् करुन प्रवािाींना ददसेल अिा दठकाणी लावण्याची 
काययवाही केली जात.े तसेच प्रवािाींना तक्रारीींसाठी ्ोल री क्रमाींकाची सुववधा देण्यात 
आली आहे. 

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



54 

खामगाांि (जज.बुलढािा) येथे महारािा िेबल नेटििव च ेअिैध िनेक्शन बांद िरण्याबाबत 
(६१) *  ८१४८   श्री.पाांडुरांग फुां डिर :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खामगाींव पररसरात महाराणा केबल ने्वकय च ेप्रचींड जाळे पसरले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, वास्तववक केबल कनेक्िन जास्त असून सुध्दा िासनाकड े कमी 
कनेक्िन दाखवून िासनाची मनोरींजन कर भरण्यामध्ये फसवणूक करीत आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत उपववभागीय अचधकारी, खामगाींव याींना चौकिी करण्याच ेआदेि 
देण्यात आले होते, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकिीत काय ननषपन्न झाले, 
(५) असल्यास, िासनाची फसवणूक करणाऱया वा कर बुडववणाऱया महाराणा केबल 
ने्वकय च्या सींचालकाींवर व कर बुडववणाऱया सींचालकाींना पाठीिी घालणाऱया उपववभागीय 
अचधकारी, खामगाींव याींचवेर कडक कारवाई करणार आहात काय, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) होय, खामगाव येथे िहरी व ग्रामीण भागात महाराणा 
केबल ने्वकय द्वारे अनेक केबल जोडण्या देण्यात आल्या आहेत. 
(२), (३) व (४) होय. 
       स्जल्हाचधकारी बुलढाणा याींना प्राप्त तक्रारीच्या अनुषींगाने उपववभागीय अचधकारी 
खामगाव याींना महाराणा केबल ने्वकय  याींनी  ददलेल्या केबल जोडण्याच े सवेक्षण 
करण्याच े आदेि देण्यात आले होत.े त्या अनुषींगाने महाराणा केबल ने्वकय  कीं पनीचे 
वविेष  पथकाींद्वारे सवेक्षण करण्यात आले. 
        सवेक्षणामध्ये िहरी भागात सवेक्षणापूवी दाखववण्यात आलेल्या ४,३०४ इतक्या 
केबल जोडण्याींची सींख्येमध्ये १,५५० केबल जोडण्याींची तसेच ग्रामीण भागामध्ये 
सवेक्षणापूवी दियववण्यात आलेल्या १,६२६ केबल जोडण्याींमध्ये ३,२३५ जोडण्याींची वाढ 
आढळून आली आहे. 
(५) सवेक्षणामध्ये आढळून आलेल्या वाढीव केबल जोडण्यापो्ी अनुजे्ञय करमणूक िुल्क 
वसुलीबाबत सींबींचधताींना नो्ीसेस देण्यात आल्या असून अनुजे्ञय करमणूक िुल्क 
वसुलीची काययवाही सुरु असल्याने केबल ने्वकय च्या सींचालकाींना पाठीिी घालण्यात 
आल्याच ेददसुन येत नाही. त्यामुळे उपववभागीय अचधकारी, खामगाींव याींचवेर काययवाहीची 
आवश्यकता वा्त नाही. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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



55 

िामगाराांना ननयमानुसार पगार न देिाऱया खाजगी ठेिेदाराांिर िारिाई िरिेबाबत 
(६२) *  ९५७७   डॉ.नीलम गोऱहे :   सन्माननीय उजाव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) गेल्या काही वषायच्या कालावधीत महाववतरण, इतर कीं पन्याींचा कामाचा व्याप 
वाढल्यामुळे खासगी ठेकेदाराींना ठेके देऊन कामगाराींच ेपगारही ननस्श्चत करण्यात आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ठेकेदाराींनी कामगाराींना ककती पगार द्यावा याबाबत ननयम तयार 
करण्यात आले आहे, हेही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कामगाराींना ददवसाला ३९९ रुपये पगार देणे बींधनकारक असताना हे 
ठेकेदार मात् त्याींना ३४४ रुपये पगार देत आहे, हेही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर ननयमानुसार ठेकेदार कामगाराींना वेतन देत आहेत ककीं वा नाही 
याची िहाननिा िासन कररत आहे काय, 
(५) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत, तसेच कामगाराींना ननयमानुसार पगार न 
देणाऱया ठेकेदाराींची चौकिी करण्यात आली आहे काय, असल्यास दोषी आढळून 
आलेल्या ठेकेदाराींवर काय काययवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(६) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) नाही. 
       मात् कीं त्ा्ादारामाफय त ननयुक्त कामगाराींना ककमान वेतन ददले जात असल्याची 
खात्ी करण्यात येत.े 
(२) नाही 
(३) नाही. 
(४) कीं त्ा्दारामाफय त ननयुक्त कामगाराींना ककमान वेतन ददले जात असल्याची खात्ी 
करण्यात येते 
(५) व (६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
तले सांशोधन सव्हेमुळे िसई नजजिच्या किनारपट्टीिर ५ मदहन्यापासून  

मासेमारी बांद असल्याबाबत 

(६३) *  ६९९४   श्री.मु्फरफर हुसैन सययद, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफव  भाई 
जगताप :   सन्माननीय मत््य व् यिसाय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) तले आणण नैसचगयक वायु महामींडळाने खोल समुद्रात मासेमारी क्षेत्ात सुरू केलेल् या 
तले सींिोधन सव् हेमुळे वसई नस्जकच् या ककनारपट्टीवरील तधत बल ५ मदहन् यापासून 
मासेमारी बींद असल् याने मस्च्छमाराींना त् याींचा मोठा फ्का बसला असल्याच े माहे मे, 
२०१५ मध् ये वा त् यादरम् यान ननदियनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, याबाबत महाराष र मस्च्छमार कृती सशमतीने वसई तहशसलदार 
कायायलयावर ददनाींक १० मे, २०१५ रोजी वा त् यादरम् यान मोचाय काढला, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल् यास, मस्च्छमाराींना होणारा आचथयक तो्ा लक्षात घेता त् याबाबत काययवाही 
करण् यात येणार आहे काय, 
(४) नसल् यास, त् यामागील कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
तथावप पाच मदहन्यापासून मासेमारी बींद असल्याची बाब खरी नाही. 

(३) सव्हे दरम्यान जाळयाच ेनुकसान झाल्याबाबतच्या तक्रारी मस्च्छमाराींकडून िासनास 
प्राप्त झाल्यानुसार भरपाई शमळण्याबाबत टएनजीसीला शिफारस करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
नागपूर येथील गिेशपेठ बस ् थानिािर शौचालय ि अपुरे  

शेड फॉमवच्या दरुू्तीबाबत 
(६४) *  ७३३५   श्री.अननल सोले, श्री.नागो गािार, श्री.शमतशे भाांगडडया :   
सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर स्स्थत गणेिपेठ बस स् थानकाची स्स्थती अनतिय खराब झाली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, महाराष र राज् य पररवहन महामींडळाद्वारे बसस् थानक दरुुस् ती कररता काही 
उपाययोजना करण्यात येणार आहे काय, 
(३) असल्यास, बस स् थानकावर िौचालय व अपुरे िेड प् लॅ् फॉमय बाबत काय काययवाही 
करण् यात आली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, सदर दरुूस् तीचा प्रस् ताव प्रलींबीत ठेवणाऱ या अचधकाऱयाींवर कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे ? 
  

श्री. ददिािर राित े: (१) हे खरे नाही. 
(२) बसस् थानक इमारत सुस्स्थतीत असून डडसेंबर, २०१४ मध् ये बसस् थानकाची रींगरींगो्ी 
केली आहे. 
(३) बसस् थानकात पुरूष व मदहला प्रवािाींक रीता िौचालय व मुता-याींची पुरेिी सुववधा 
आहे. सध् या गणेिपेठ बसस् थानक येथे २० फला् तसेच गणेिपेठ ग्राशमण बसस् थानक 
येथे ५ फला् अिा एकूण २५ फला्ाींवरुन वाहतुक करण् यात येत आहे. गणेिपेठ येथे 
जागा अपुरी असल् यामुळे बसस् थानक ववस् ताररत करण् याकररता तात् पुरत े प्रवासी ननवारे 
बाींधण् याबाबत काम प्रगतीपथावर आहे. 
(४) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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पांढरपूर येथील राज् य पररिहन महामांडळाच्या बस्थानिामध्ये  
खाद्यपदाथााची विक्री जा्त दराने होत असल्याबाबत 

(६५) *  ७०१९   श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफव  भाई जगताप :   
सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् य पररवहन महामींडळाच ेपींढरपुर हे मोठे बसस् थानक असून या बस स्थानकावर 
दररोज िेकडो बसेस राज् यातून ये-जा करीत असून २० हजार प्रवािी दररोज ये-जा करीत 
असतात या बसस् थानकात असलेल् या दकुान गाळयाींतून मोठया प्रमाणात ग्राहकाींची लू् 
होत असल् याच ेमाहे मे, २०१५ रोजी वा त् या समुारास ननदियनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल् यास, उक् त नवीन बसस् थानकामध् ये असलेल् या उपहारगहृामधून ववववध 
खाद्यपदाथायची ववक्री प्रमाणणत ककीं मतीपेक्षा जास् त दराने केली जात आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, या ववक्रीमधून प्रवािाींना लुबाडण्यात येत असुन िीतपेये, वपण् याच् या 
पाण् याच् या बा्ल् या, आईस् क्रीम, बेकरीच े पदाथांच्या प्रमाणणत ककीं मतीमध् ये खाडाखोड 
करुन वाढीव दराने अथवा कुशलींग चाजेस या नावाने ववक्री सुरू आहे, हे ही खरे आहे, 
(४) असल्यास, यामुळे ग्राहकाींच े नुकसान होत असून अन् न भेसळ तसेच वजन मापे 
याींच्याकड ेसींबींचधत ववभाग दलुयक्ष कररत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, याबाबत िासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(६) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ददिािर राित े: (१) हे खरे नाही. 
      पींढरपूर येथे राज्य पररवहन महामींडळाने व्यापारी सींकुल योजनेच्या माध्यमातून 
सन २००९ मध्ये १८ फ्ला्ाींच ेबसस्थानक बाींधलेले आहे. या दठकाणी दैनींददन ८१६-८१६ 
बसेसची आगमने-ननगयमने होतात. 
      उपहारगहृातील ववववध खाद्यपदाथांची ववक्री प्रमाणणत ककीं मतीपेक्षा जास्त दराने 
होत असल्याबाबतची तक्रार प्राप्त झालेली नाही. 
(२) व (३) ववकास करारातील तरतूदीनूसार ववकासकाने उपहारगहृ व ववववध खाद्य 
पदाथय ववक्रीसाठी ३१ दकुान गाळयाींच ेपणन केलेले असून महामींडळामाफय त गाळेधारकाींिी 
भाड ेकरार करण्यात आलेले आहेत. भाड ेकरारातील तरतूदीनुसार भाड ेधारकाींना दकुाने 
प्रस्थापनाींतगयत (िॉप ॲड एस््ाधतलीिमें् ॲक््) मधील ननयम व बींधने तसेच िासनाचे 
अचधननयम लागू होतात. गाळेधारकाींनी त्याच े उल्लींघन केल्यास िासनाच्या सींबींचधत 
ववभागाकडून कारवाईस पात् ठरतात. 
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(४) तथावप, सदर प्रश्नाींच्या अनुषींगाने याबाबत सींदभायचधन आगार व्यवस्थापक, पींढरपूर 
व ववभाग ननयींत्क, सोलापूर याींनी सहाय्यक आयुक्त, अन्न व औषध प्रिासन सोलापूर 
व मुख्याचधकारी, नगर पररषद, पींढरपूर तसेच वजनमाप ननररक्षक पींढरपूर ववभाग 
याींचकेड ेआवश्यक ती काययवाही करण्याबाबत पत् ददने आहे. 
(५) व (६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
बीड येथे औरांगाबाद, पुिे आणि मुांबई िरीता  
अनतजलद ि शशिनेरी बस सुरू िरिेबाबत 

(६६) *  ७४९५   श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.अननल भोसले, श्री.खिाजा बेग, श्री.ददपिराि 
साळुांखे-पाटील, श्री.सनतश चव्हाि, श्री.विक्रम िाळे, श्री.धनांजय मुांडे, श्री.जगन्नाथ शशांदे, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरि पािसिर, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाविी :   सन्माननीय पररिहन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बीड बसस् थानकातून औरींगाबाद, पुणे आणण मुींबई करीता अनतजलद व शिवनेरी बस 
सुरु करण् याची मागणी मागील अनेक वषांपासून करण् यात येत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, खाजगी प्रवासी वाहतुकीला प्रोत् साहन शमळावे म् हणून महामींडळाने बीड 
येथून जाणा-या अनेक लाींब पल् ल् याच् या बस बींद केल् या आहेत, हेही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, खाजगी प्रवासी वाहतुकीला आळा बसण् यासाठी आणण प्रवािाींच े दहत 
लक्षात घेवून पुणे आणण मुींबई येथे अनतजलद (दोन थाींबे) बसगाड्या सुरू करण् यासाठी 
िासनाने कोणती काययवाही केली वा करणार आहे, 
(४) असल्यास, बीड बसस् थानकातून मुींबई येथे रात्ीच् यावेळी प्रवास करण् याकरीता 
ननमआराम आणण अनतजलद गाड्या सुरू करण् यासाठी िासन कोणती उपाययोजना 
करणार आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे कोणती ? 
  
श्री. ददिािर राित े: (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
     गेवराई येथून १९.३० वा. व बीड बसस् थानकातून २०.३० वाजता सु्णारी गेवराई-
बीड-मुींबई या सेवेच ेभारमान अत् यल् प येत असल् यामुळे सदर फेरीचा मागय बदलून ती 
फेरी गेवराई-िेवगाींव-अहमदनगर-मुींबई अिी चालनात आहे. याशिवाय बीड स् थानकातून 
सु्णारी कोणतीही लाींब पल् ला सेवा बींद केलेली नाही. 
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(३) बीड येथील खाजगी प्रवासी वाहतूकीला आळा बसावा व अवैध प्रवासी वाहतूक बींद 
करण् यासाठी राज् य पररवहन महामींडळ, प्रादेशिक पररवहन ववभाग वाहतूक पोलीस याींच े
पययवेक्षक याींच् या सींयुक् त पथकाद्वारे दैनींददन अवैध प्रवासी वाहतूक मोदहम राबववण् यात 
येत.े तसेच बीड येथून पुणे आणण मुींबईकररता (दोन थाींबे) बसगाड्या सुरू करणेबाबत 
चालनीय पडताळणी करण् यात येत आहे. 
(४) बीड बसस् थानकातून १८.०० वाजता सु्णारी बीड-मुींबई व १९.०० वाजता सु्णारी 
माजलगाव-मुींबई या फे-या ननमआराम (पुिबॅक आसनव् यवस् था) चालववणे ही बाब 
महामींडळाच् या स् तरावर ववचाराधीन आहे. 
(५) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

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

मुांबईत ररक्षा आणि टॅक्सीसाठी हिीम सशमती रद्द िरून निीन सशमती नेमण्याबाबत 
  

(६७) *  ७६६७   श्री.िवपल पाटील, अॅड.अननल परब, श्री.प्रिाश गजशभये, श्री.सुननल 
तटिरे, श्री.शरद रिवपसे, श्री.अशोि उफव  भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त :   सन्माननीय 
पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईत ररक्षा आणण ्ॅक्सीच्या भाडवेाढीची शिफारस करताींना हकीम सशमतीने चुकीचे 
ननकष गहृीत धरल्यामुळे प्रवािाींवर गेल्या तीन वषायत ५० ्क्के भाडवेाडीचा भुदयड पडला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ननकष वळेीच तपासले असत ेतर चार व पाच रुपयाींनी भाड ेकमी 
झाले असत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर हकीम सशमती बरखास्त करुन ररक्षा ्ॅक्सीची भाड े सुधारणा 
करण्यासाठी माजी न्यायमुतीच्या अध्यक्षतेखाली सशमती नेमण्यात येणार आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, यासींदभायत िासन स्तरावर काय काययवाही करण्यात येणार आहे वा येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. ददिािर राित े: (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) मागील ३ वषायमध्ये ननस्श्चत केलेले भाडदेर आणण प्रत्यक्षातली भाववाढ याींचा 
तुलनात्मक ववचार करुन व हक्कीम सशमतीच्या शिफारिीींवर पुनववयचार करुन बदललेल्या 
पररस्स्थतीनुरुप भाडदेाराींबाबत सुधाररत शिफारिी करण्याकररता मा. उच्च न्यायालयाचे 
माजी न्यायमुती याींच्या अध्यक्षतखेाली बत्सदस्यीय सशमती स्थापन करण्याचा ननणयय 
घेण्यात आला आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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सायखेडा (ता.पाांढरििडा, जज.यितमाळ) प्रिल्पा अांतगवत  
बाधधत शेतिऱयाांना जशमनीच ेपटे्ट देण्याबाबत 

(६८) *  ७६२०   श्री.हररशसांग राठोड, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफव  भाई जगताप :   
सन्माननीय पुनिवसन ि मदत िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सायखेडा (ता.पाींढरकवडा, स्ज.यवतमाळ) प्रकल्पा अींतगयत वागदा गावातील 
िेतकऱयाींची जशमन धरणात गेली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकल्प १९६७-६८ मध्ये करण्यात आले असून बाचधत िेतकऱयाींना 
मोबदल्यात मोफत जमीन उमरी व पाथरी या गावाींना देण्यात आली. परींतु सदर 
जशमनीच ेपटे्ट अजूनही िेतकऱयास देण्यात आले नसल्याच ेमाहे मे, २०१५ च्या सुमारास 
ननदियनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरील सातबारावर सरकार अिी नोंद आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, बाचधत िेतकऱयाींना िासन पटे्ट देणार आहे काय, याबाबत िासनाचे 
धोरण काय आहे ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) होय. 
(२) अींित: खरे आहे. 
      मौजे वागदा येथील ८ प्रकल्प ग्रस्ताींना मौजे, उमरी येथील सरकारी जशमनीचे 
वा्प १९६८ मध्ये मींजूर करण्यात आले व त्याींना पटे्ट देण्यात आले. महसुली दफ्तरी 
त्याची नोंद करण्यात आली व पा्बींधारे प्रकल्पाअींतगयत प्रकल्पाग्रस्ताींना मींजूर करण्यात 
आलेल्या जमीनीच ेरुपाींतर भोगव्दार वगय-२ मधून भोगप्ादार वगय-१ मध्ये माचय २०१० 
मध्ये करण्यात आले आहे. 
       सायखेडा प्रकल्पाअींतगयत वागदा गावातील िेतकऱयाींना पाथरी येथे जमीनीचे 
वा्प करण्यात आल्याची नोंद मौजे पाथरी या गावाच्या मूळ सातबारा (अशभलेखाच)े 
तपासणी करण्यात आली असता आढळून येत नाही. 
(३) होय, मौजे उमरी येथील ग् क्र. ८५,९५ ची वदहती काही प्रकल्पग्रस्त करीत असून 
मौजे उमरी येथील भाव नमुना सात बारावर सरकार सी क्लास अिी नोंद आहे. 
(४) अशभलेखाची पडताळणी करुन प्रचलीत धोरणानुसार काययवाही करण्यात येईल. 
 

----------------- 
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निेगाि (जज.भांडारा) येथील शेतिऱयाांना िीज जोडिी शमळण्याबाबत 
  

(६९) *  ८२३८   श्री.राजेंद्र जैन, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाविी :   सन्माननीय उजाव मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नवेगाव (स्ज.भींडारा) येथील िेतकऱयाींना ववद्युत पींपाला वीज जोडणी शमळावी 
याकररता गेल्या दोन वषायत ककती िेतकऱयाींनी स्थाननक कायायलय नवेगाव येथे अजय केले 
आहेत,  
(२) असल्यास, िेतकऱयाींनी वीज जोडणीकररता पैसे भरुनही अद्याप वीज जोडणी 
देण्याींत आली नाही, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू िेतकऱयाींना तात्काळ वीज जोडणी देण्याबाबत िासनाने कोणती 
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) भींडारा स्जल् ्यामध् ये नवेगाींव हे गाव, पवनी तालुक् यातील 
कोसरा ववतरण कें द्र, तुमसर तालुक् यातील शसहोरा ववतरण कें द्र व मोहाडी तालुक् यातील 
करडी ववतरण कें द्र अींतगयत येत असून मागील २ वषायत एकूण १७ कृषीपींपाना ववद्युत 
पुरवठयाकररता अजय प्राप् त झालेले आहेत. 
(२) होय, भींडारा स्जल् ्यामध् ये नवेगाींव हे गाींव पवनी तालुक् यातील कोसरा ववतरण कें द्र, 
तुमसर तालुक् यातील कोसरा ववतरण कें द्र, तुमसर तालुक् यातील शसहोरा ववतरण कें द्र व 
मोहाडी तालुक् यातील करडी ववतरण कें द्र अींतगयत येत असून, मे २०१५ अखेर एकूण ९ 
अजयदाराींनी पैसे भरले असून, वषय २०१३-२०१४ मधील ३ व २०१४-२०१५ मधील ६ अजय 
प्रलींबबत आहेत. 
(३) भींडारा स्जल् ्यामध् ये माचय-२०१५ अखेर प्रलींबबत कृषीपींपाना ववद्युत पुरवठा 
करण् यासाठी ननववदा प्रकक्रया पूणय करण् यात आली असून कामाच ेआदेि देण् यात आले 
आहेत व लवकरच लाभार्थ्या यांना ववद्युत पुरवठा करण् यात येईल. 
(४) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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िाळू माकफयाांिडून िसईतील तहशसलदार ि िमवचाऱयाांना मारहाि िेल्याबाबत 
  

(७०) *  १०१०९   श्रीमती विद्या चव्हाि :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वसईच ेतहशसलदार व कमयचारी याींनी अवैध वाळू उत्खनन करुन वाहतूक करणाऱया 
रकवर ददनाींक ५ जून, २०१५ रोजी वा त्यादरम्यान भाम् पद येथे कारवाई केल्यामुळे 
वाळू माकफयाींनी तहशसलदार व कमयचाऱयाींना मारहाण केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यासींदभायत चौकिी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यात काय आढळून आले व तद्नुसार सींबींचधताींववरुध्द पुढे कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) अद्याप कोणतीच कारवाई करण्यात आली नसल्यास, ववलींबाची कारणे कोणती 
आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) तहशसलदार वसई व त्याींच ेपथक ददनाींक ०४व०६व२०१५ रोजी 
अवैध वाळू वाहतूक करणारा रक पोलीस चौकीमध्ये घेऊन जात असताना, भाम् पाडा 
येथे काही व्यक्तीींनी तहशसलदार व त्याींच्या पथकास घेराव घालून शिवीगाळ केली व 
अवैध वाहतूक करणारा रक बळजबरीने पाळवून नेला, हे खरे आहे. 
(२) व (३) सदर प्रकरणी ववरार पालीस ठाणे येथे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
राजापूर तालुक्यातील (जज.रत्नाधगरी) गािाांना मसुळधार पाऊस ि िादळामुळे नुिसान 

्ालेल्या नुिसानग्र्ताांना आधथवि मदत देण्याबाबत 
  

(७१) *  ७११३   श्री.अशोि उफव  भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.सनतश चव्हाि :   सन्माननीय पुनिवसन ि मदत िायव मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राजापूर (स्ज.रत् नाचगरी) तालुक्यातील ७० गावाींना वादळासह, मुसळधार पावसाींचा 
तडाखा बसल् याने हसोळ मसुलमान वाडीतील मदहलेचा जागीच मतृ् यू झाला असुन 
घरातील अन् य दोन मुले गींभीर जखमी झाले असल् याच े माहे एवप्रल, २०१५ रोजी वा 
त् यासुमारास ननदियनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या तुफान वादळात सुमारे दीड हजाराच् या आसपास घराींच ेनुकसान झाले, 
हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, नुकसानग्रस्ताींना आचथयक मदत शमळण्याबाबत िासनाने कोणती काययवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, यामागील ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२) व (३) होय.  
रत् नाचगरी स्जल् ्यातील राजापूर तालुक् यात ददनाींक २७.४.२०१५ रोजीच् या 

वादळाने मौजे हसोळ तफय  येथील श्रीमती रुकसाना सुलेमान मीर याींच् या घरावर वडाचे 
झाड कोसळून सदर मदहला मतृ झाली असून नतच् या घरात असलेली तीन लहान मुले 
जखमी झालेली आहेत. मतृ व् यक् तीच् या वारसास व जखमीींना ननकषानुसार अनुदान 
वा्प करण् यात येत आहे. तसेच ज् या गावाींना वादळी वा-याचा तडाखा बसला आहे, 
तसेच अवकाळी पाऊस व वादळी वा-यामुळे घराींच ेव इतर नुकसान झालेले आहे, अिा 
पात् आपदग्रस् ताींना अनुदान वा्प करण् याची काययवाही चालू आहे. 
(४) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
महाराष्ट्र राज्य विजवितरि िां पनीने सन २०१५-१६ या िालािधीत  

विज दर िाढविण्याच्या प्र्तािाबाबत 

(७२) *  ९३२५   श्री.सनतश चव्हाि, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.अननल तटिरे, श्री.ददपिराि 
साळुांखे-पाटील, श्री.विक्रम िाळे, श्रीमती शोभाताई फडििीस :   सन्माननीय उजाव मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर राज्य ववजववतरण कीं पनीने सन २०१५-१६ या कालावधीसाठी वीज दर वाढ 
करणेसाठी महाराषर वीज ननयामक आयोगाकड ेमाहे एवप्रल २०१५ मध्ये वा त्यासुमारास 
प्रस्ताव ददला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या दर वाढीमळेु सवयसाधारण जनता, रुग्णालय व शिक्षण सींस्था याींना 
अचधकचा आचथयक बोजा सहन करावा लागणार असल्याने उद्योजक व व्यापारी वगायमध्ये 
सींतापाच ेवातावरण ननमायण झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी चौकिी करुन ववज दर वाढ रोखणेसाठी िासनाने 
कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) अद्याप, काययवाही केली नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) अींितः खरे आहे. महाववतरण कीं पनीने महाराष र ववज 
ननयामक आयोगाकड ेबहुवावषयक वीजदर याचचका ददनाींक ३.२.२०१५ रोजी सादर केली. 
(२) नाही. 
(३) प्रश् न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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औष्ट्िीि विघुत िेद्राांमधुन ननघिाऱया राखेतील पाऱयाचा अांश रोखण्याबाबत 

(७३) *  ७२८५   श्री.शमतशे भाांगडडया, श्री.अननल सोले :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २७०६ 
ला ददनाांि १० माचव, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत:    सन्माननीय उजाव 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील औस्षणक ववद्युत कें द्रामधुन ननघणाऱया राखेमध्ये पाऱयाचा अींि असतो 
जो पाण्यासोबत जमीनीमध्ये मुरला जातो, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, हा पाऱयाचा अींि जमीनीमध्ये मुरु नये या करीता कें द्रीय हरीत लवादयाने 
राखेच्या बींधाऱयाखाली (high density poly ethelin sheet linkng) चा वापर 
करण्याकररता महाजनकोला आदेि ददले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास या राखेच्या ववल्हेवा्ा करीता (dry bottam ash removal system) 
चा वापर बींधनकारक करण्यात येणार आहे काय, 
(४) नसल्यास, पयाययी उपाय कोणत े? 
  
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) राखेमध्ये पाऱयाचा अींि नगण्य स्वरुपाचा असतो, त्यामुळे 
हे म्हणणे खरे नाही. 
(२) नाही. 
(३) बॉ्म ॲि ही टल्या स्वरुपात गोळा होत ेत्यामुळे प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यातील मजच्िमाराांना डड्ेल परताव्याची रक्िम तात्िाळ देण्याबाबत 
  

(७४) *  ७६४५   प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े अॅड.ननरांजन डािखरे :   सन्माननीय मत््य 
व् यिसाय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोकण व मुींबई उपनगर स्जल््यातील मस्च्छमाराींना मासेमारी व्यवसायातून रोजगार 
ननशमयती तसेच देिाला परकीय चलन शमळत असल्याने मासेमारी व्यवसायाला उत्तजेन 
देण्यासाठी मासेमारी सादहत्याींमध्ये सवलत तसेच मस्च्छमार नौकाींना सोसायट्याींच्या 
माध्यमातून सवलतीत डडझले पुरववण्यात येते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दहितवादी कारवायाींच्या पाश्वयभूमीवर मस्च्छमार नौकाींसाठी कलरकोडचा 
ननणयय िासनाने घेतला होता, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर ननणययानुसार रत्नाचगरी स्जल््यातील मस्च्छमार नौकाींसाठी “गुलाबी 
रींग” ननस्श्चत करण्यात आला होता, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, त्यानुषींगाने माहे माचय, २०१५ अखेर स्जल््यातील डडझले कोट्यातील 
१७२९ बो्ीींपैकी १०४० बो्ीींचे म्हणजेच ६०.१५ ्क्के बो्ीींच े कलरकोडच े काम पूणय 
करण्यात आले होते, पण जोपयतं सवय मस्च्छमार कलरकोडच ेकाम पूणय करत नाहीत 
तोवर डडझले परतावा शमळणार नाही असा ननणयय मत्स्य ववभागाने घेतला होता, हे ही 
खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, कोकण आणण मुींबई उपनगर स्जल््यातील मस्च्छमाराींना गेल्या १३ 
मदहन्याींपासून मासेमारी नौकाींच्या डडझले खरेदीवर िासनाकडून ददल्या जाणाऱया डडझले 
परताव्याची सुमारे १०० को्ी इतकी रक्कम शमळाली नसल्याच े ददनाींक १३ मे, २०१५ 
रोजी वा त्यासुमारास ननदियनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(६) सदर नौका डडझले परताव्याची थकीत सवय रक्कम शमळावी म्हणून कोकण 
प्रदेिातील मस्च्छमाराींनी अनेकदा आींदोलने केली असून करींजा मस्च्छमार सींघ्नेचे 
चअेरमन श्री.प्रदीप नाखवा याींनी देखील ददनाींक १४ मे, २०१५ वा त्यासुमारास 
त्याबाबतच े ननवेदन मा.मुख्यमींत्ी, महाराषर राज्य तसेच प्रधान सचचव, गहृ (बींदरे) 
ववभाग, मींत्ालय याींना सादर केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(७) असल्यास, सदर ननवेदनाचधन बाबीींच्या अनुषींगाने िासनाने कोणती काययवाही केली 
आहे वा करण्यात येत आहे, 
(८) अद्याप याबाबत कोणतीच काययवाही केली नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) होय, हे खरे आहे. 
(५) हे अींित: खरे आहे. तथावप कलरकोडीींगच्या कारणास्तव डडझले परताव्याची सुमारे 
१०० को्ी रक्कम शमळाली नसल्याची बाब खरी नाही. 
(६) नाही. 
(७) ववभागास उपलधतध तरतूदीनुसार स्जल््यातील मस्च्छमाराींना डडझले प्रनतपूती रक्कम 
अदा करण्यात आली आहे. 
(८) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
िोल्हापूर येथील चाांदोली अभयारण्यात ि धरिग्र्ताांच्या मागण्याबाबत 

  

(७५) *  ९०६६   डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.अशोि उफव  भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त :   
सन्माननीय पुनिवसन ि मदत िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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 (१) कोल्हापूर येथील चाींदोली अभयारण्यात व धरणग्रस्ताींनी नुकसान भरपाईच्या 
रकमेबरोबरच जशमनी शमळाव्यात यासाठी स्जल्हाचधकारी कायायलयासमोर माहे एवप्रल, 
२०१५ दरम्यान आींदोलन केले असल्याच ेननदियनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, धरणग्रस्ताींच्या व चाींदोली अभयारण्य या प्रकल्पाग्रस्ताींच्या मागण्यावर 
िासनाने ननणयय घेऊन कोणती काययवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(३) अद्याप, काययवाही केली नसल्यास होणाऱया ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) I) चाींदोली अभयारण्यामुळे बाधीत ७ गावाींतील ८२१ प्रकल्पग्रस्ताींच े पुनवयसन 
कोल्हापूर स्जल््यातील १३ वसाहतीत करण्यात आले आहे. त्यापैकी २६८ प्रकल्पग्रस्ताींना 
९६ हे. ६६ आर पयाययी जशमनीच ेवा्प करण्यात आले आहे. उवयररत ५५३ प्रकल्पग्रस्ताींना 
वा्पासाठी ५६६ हे. १६ आर क्षेत्ाची आवश्यकता असून त्यापैकी २४२ हे. वन जशमनीच्या 
ननवयणीकरणाच्या प्रस्तावावर काययवाही सुरु आहे. तसेच त्याव्यतीररक्त आवश्यक पयाययी 
जमीन मुलकीपड व गायरान जमीनीतुन उपलधतध करण्याच्या प्रस्तावावर काययवाही सुरु 
आहे. 
II) वारणा प्रकल्पामुळे बाधीत ६७३ प्रकल्पाग्रस्ताींपैकी ५८४ प्रकल्पग्रस्ताींना पयाययी 
जशमनीच े वा्प करण्यात आले असुन उवयररत ८९ प्रकल्पग्रस्ताींना पयाययी जशमनीचे 
वा्पासाठी आवश्यक ती काययवाही करण्यात येत आहे. 
III) आींदोलक प्रकल्पग्रस्ताींनी ननवेदानादवारे सादर केलेल्या एकूण १६ मागण्यापैकी ७ 
मागण्याींची पुतयता करण्यात आली असुन इतर ७ मागण्याींवर काययवाही करण्यात येत 
आहे तसेच २ मागण्या ननश्चीत स्वरुपाच्या नसल्याने त्यावर काययवाही करता येत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
दापोली (जज.रत् नाधगरी) येथील डॉ.बाळासाहेब सािांत, िोिि िृवष विद्यापीठात िां त्राटी 

पध्दतीने िाम िरिाऱया िमवचाऱयाांना िायम िरुन घेण्याबाबत 
  

(७६) *  १००२९   श्री.विजय सािांत :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
 (१) दापोली (स्ज.रत्नाचगरी) येथील डॉ.बाळासाहेब सावींत कोकण कृषी ववद्यावपठात 
कीं त्ा्ी पध्दतीने काम करणाऱया ततृीय शे्रणी व चतुथय शे्रणी कमयचाऱयाींना ववद्यावपठात 
कायम करुन घेण्याबाबत ववद्यापीठाकड ेसातत्याने मागणी होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनुषींगाने कोकण कृषी ववद्यापीठात काम करणाऱया 
कीं त्ा्ी कामगाराींना हजेरी प् लागू करण्याबाबत कोणती काययवाही केली आहे वा 
करण्यात येत आहे, 
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(३) असल्यास, तदनुषींचगत कीं त्ा्ी पध्दतीच्या कामगाराींना कायम करुन घेण्याबाबत 
प्रस्ताव िासनाकड ेसादर करण्याबाबत कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) अद्याप, कोणतीही काययवाही केली नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) होय. 
(२) ववद्यापीठाच्या आवश्यकतनुेसार कामाच ेस्वरुप पाहून दरपत्के मागवून ठेकेदाराींना 
कामाच ेकीं त्ा् देण्यात येत.े कीं त्ा्ानुसार काम करणारे कामगार हे ठेकेदाराच ेअसल्याने 
ववद्यापीठाने कीं त्ा्ी कामगाराींच ेहजेरी प् ठेवण्याचा प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) कीं त्ा्दाराींमाफय त काम करवून घेताना कामावरील कामगार हे ठेकेदाराच ेअसल्याने, 
या कामगाराींना कायम करुन घेण्याचा प्रस्ताव िासनाकड ेसादर केलेला नाही. 
(४) ननरींक. 

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

सातपाटी (जज.पालघर) येथील मासळी शललािगहृाच ेबाांधिाम पूिव िरण्याबाबत 
  

(७७) *  ९६१७   श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांत टिले, श्री.राहुल नािेिर :   सन्माननीय 
मत््य व् यिसाय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सातपा्ी (स्ज.पालघर) येथे ददड को्ी रुपये खचय करुन उभारण्यात येणाऱया मासळी 
शललावगहृाच ेबाींधकाम सन २०१२ रोजी सुरु होऊनही अद्यापी पूणय झालेले नाही, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, मासळी शललावगहृाच ेकाम अपूणय अवस्थेत असल्याने मासळीचा शललाव 
उघड्यावरच होत असल्याने सातपा्ी पररसरात दगुधंी व साथीच्या रोगाची लागण 
नागररकाींना होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त बाब १ व २ नुसार चौकिी करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकिीच्या अनुषींगाने मासळी शललावगहृाच ेकाम लवकरात लवकर पूणय 
करण्याबाबत िासनाने कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, मासळी शललावगहृाच े काम पूणय न होण्यास होत असलेल्या ववलींबाची 
कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) होय. 
(२) नाही. सद्यस्स्थतीत सातपा्ी येथे मासळीचा शललाव प्रचशलत दठकाणी सालाबाद 
प्रमाणे होत आहे. 
(३) होय. 
(४) व (५) स्थाननक मस्च्छमार सींस्थाींच्या प्रनतननधीनी शललावगहृाच्या बाींधकामाींसाठी 
ववरोध दियववल्याने बाींधकाम सुरु करण्यात आलेले नाही. 

----------------- 
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राज्यातील िृषी महाविद्यालयातील विद्याथ्यायााना ई.बी.सी.  
सिलत देण्यासाठी अनुदान उपलब्ध िरून देण्याबाबत 

  

(७८) *  ६६५९   श्री.धनांजय मुांडे, श्री.सुननल तटिरे, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.सनतश 
चव्हाि, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.विक्रम िाळे :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील कृषी महाववद्यालयातील ववद्यार्थ्यायांना ई.बी.सी. सवलत देण्यासाठी 
िासनाकडून चालु वषी अनुदान उपलधतध करुन देण् यात आलेले नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, राज्यातील िासककय कृषी महाववद्यालयात शिक्षण घेत असलेल्या 
ववद्यार्थ्यायांना ई.बी.सी. ची सवलत देण्यासाठी अथयसींकल्पीय अचधवेिन  माहे माचय, २०१५ 
मध्ये मा.कृषी मींत्ी महोदयाींनी ददलेल्या आश्वासनानुसार काययवाही पूणय झाली आहे काय, 
(३) असल्यास, खाजगी सींस्थेच्या कृषी महाववद्यालयात शिक्षण घेत असलेल्या 
ववद्यार्थ्यायांना शमळणारी ई.बी.सी. सन २०१४-१५ ची रक्कम अद्याप ददली नाही, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४)  तसेच, ई.सी.बी. लाभाथींना िैक्षणणक िुल्काच्या प्रनतपूती करीता िासनाकडून पुरेसे 
अनुदान उपलधतध होत नसल्याने ववद्यार्थ्या यांमध् ये नाराजीच ेवातावरण आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(५) असल्यास, कृषी ववद्यापीठातील ववद्यार्थ्यायांना ननयशमतपणे ई.बी.सी. देण्यासाठी 
आवश्यक अनुदान उपलधतध करुन देण्यामध्ये ववलींब होण्याची कारणे काय आहेत, 
(६) असल्यास, एकूण ककती ववद्यार्थ्यायांना ई.बी.सी. सवलत देण्यात येत आहे वा देण्याच े
प्रस्ताववत आहे ? 
  

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) हे खरे नाही. 
    राज्यातील खाजगी ववनाअनुदाननत व कायम ववनाअनुदाननत कृषी व सींलग्न 
महाववद्यालयातील ववद्यार्थ्यायांना ई.बी.सी. शिषववतृ्ती देण्यासाठी चालू वषी रु. ८ को्ी 
इतके अनुदान मींजूर झाले आहे. त्यापैकी १ को्ी ३३ लाख ३३ हजार इतके अनुदान 
महाराषर कृषी शिक्षण व सींिोधन पररषदेकड ेववतरीत करण्यात आले आहे. 
(२) राज्यातील खाजगी ववनाअनुदाननत व कायम ववनाअनुदाननत कृषी व सींलग्न 
महाववद्यालयामधील िासकीय को्यातील प्रवेशित आचथयकदृष्या मागास प्रवगायतील 
ववद्यार्थ्यायांनाच ई.बी.सी. शिषयवतृ्ती देय आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
      सन २०१४-१५ मध्ये ई.बी.सी. शिषयवतृ्तीकरीता रु. ६ को्ी ८० लाख इतकी 
रक्कम ददनाींक ३० माचय, २०१५ च्या अखेरपयतं ववतरीत करण्यात आली आहे. 
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(४) व (५) सन २०११-१२ पासून ई.बी.सी. शिषयवतृ्तीकरीता आवश्यक देय अनुदानापेक्षा 
कमी अनूदान मींजूर झाल्यामुळे ववद्यार्थ्यायांना देय अनुदान उपलधतध झालेले नाही, 
त्याकरीता उवयररत देय रकमेची मागणी मींजूर करण्याचा प्रस्ताव िासनाच्या ववचाराधीन 
आहे. 
(६) सन २०११-१२ त े सन २०१४-१५ या वषायत एकूण ३३,६१६ ववद्यार्थ्यायांना ई.बी.सी. 
शिषयवतृ्ती देण्यात येत आहे. 

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

शासनाने िीज वितरि, िीतगळती रोखिे आणि िीज बीले िसूल िरण्याबाबत 

(७९) *  ६८९५   श्री.सांजय दत्त, श्री.राजेंद्र मुळि, श्री.मु्फरफर हुसैन सययद, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि उफव  भाई जगताप, श्री.महादेि जानिर, अॅड.अननल परब, 
डॉ.नीलम गोऱहे, श्री.सुभाष ्ाांबड, श्री.आनांदराि पाटील :   सन्माननीय उजाव मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िासनाने वीज ववतरण, वीजगळती रोखणे आणण वीज देयके वसूल करण्याबाबत 
नागपूरसाठी एनएसडीएल, शभवींडीसाठी ्ोरीं्ो पॉवर तर औरींगाबादसाठी जी्ीएल या 
खाजगी कीं पन्याींनी ननयुक्ती केली होती मात् या कीं पन्याींनी मोठया प्रमाणात घो्ाळे केले 
असल्याच ेमाहे एवप्रल, २०१५ दरम्यान ननदियनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वीज रॅन्वायझी कीं पन्याींनी केलेल्या कोट्यवधी रुपयाींच्या घो्ाळयाींच्या 
चौकिीबाबत सत्यिोधन सशमतीची ननयुक्ती केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या सशमतीने सदर कीं पन्याींच्या घो्ाळाची चौकिी करून अहवाल 
िासनास सादर केला आहे काय, 
(४) असल्यास, िासनाने चौकिीच्या अनुषींगाने सदर कीं पन्याींवर कोणती कडक कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) अद्याप कोणतीच कारवाई होत नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे नाही. 
(२) होय. 
(३) अींित: खरे आहे. 
(४) सत्यिोधक सशमतीच्या चौकिीचे काम चालू आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यातील रक्तपेढीला सिलतीने विज पुरिठा िरिे बाबत 

(८०) *  ७४०६   श्री.गोवपकिशन बाजोरीया :   सन्माननीय ऊजाव मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) महाराषरातील रक्तपेढीला सवलतीच्या दराने ववद्युत पुरवठा करण्याबाबतचा प्रस्ताव 
िासनाच्या ववचाराधीन आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ववचाराधीन प्रस्तावावर केव्हापयतं काययवाही होणे अपेक्षक्षत आहे, 
(३) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) महाराषर ववद्युत ननयामक आयोगाच्या वीजदर आदेि 
ददनाींक १६.८.२०१२ पासून रक्तपेढीला “सावयजननक सेवा” या मधील वगयवारीनुसार दर 
आकारण्यात येत असून हा दर वाणणज्य वगयवारीच्या दरापेक्षा कमी म्हणजे एकप्रकारे 
सवलतीचा आहे. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
मौजे विरार, ता.िसई येथील जजल् हाधधिारी, ठािे  
याांनी बबगरशेती परिानगी मांजूर िेल् याबाबत 

(८१) *  ९०३३   श्री.अनांत गाडगीळ, श्री.राजेंद्र मुळि, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफव  
भाई जगताप, श्री.सुभाष ्ाांबड :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) स्जल् हाचधकारी, ठाणे याींनी मौजे ववरार, ता.वसई येथील सव् हे नीं.२१९/५ या मधील 
३३७० चौ.मी्र क्षेत्फळ असलेल् या जशमनीसाठी ददनाींक २९ मे, २००६ रोजी वा 
त् यासुमारास क्र.महसूलवक-१/्े-९/एनएपीवएसआर-०३/२००६ अन् वये बबगरिेती परवानगी 
मींजूर केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सींबींचधत जमीन िासनाने जमीन धारकाला नवीन ितीने ददलेली 
असल् याने बबगरिेती परवानगी मींजूर करण् यापूवी ववभागीय आयुक् त कोकण ववभाग 
याींचकेडून अजयदाराने ववक्री परवानगी आणलेली नसताना, तसेच नजराण् याची रक् कम 
िासनाकड ेभरली नसतानाही, सदर बबगरिेती परवानगी मींजूर करण् यात आली आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, त् यामुळे नजराण् याच् या आणण दींडाच्या एकूण ५० लाख रुपयाींच् या अनस्जयत 
रकमेस िासनाला मुकावे लागले, हेही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, याप्रकरणी लाखो रुपयाींचा भ्रष ्ाचार झाला असून बबगरिेती परवानगी 
मींजूर करण् यात आल् याने िासनाच् या झालेल् या ५० लाख रुपयाींच् या नुकसानीची वसूली 
करण् यासाठी बबगरिेती परवानगी रद्द करून परवानगी मींजूर करणाऱ या अचधकाऱ याींववरुद्ध 
कोणती कारवाई करण् यात आली आहे वा येत आहे ? 
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श्री. एिनाथराि खडसे : (१) होय हे खरे आहे. 
(२), (३) व (४) मौजे ववरार, ता.वसई स्ज.पालघर येथील स.नीं. २१९/५ क्षेत् ३३७०.०० 
चौ.मी. ही जमीन पा्ील इनाम ची असून जशमनीच े सहाप् कधतजेहक्काची रक्कम 
िासनाला भरणा केल्याने नवीन ितीवर पुनप्रयदान (ररग्राीं्) करण्यात आलेली आहे. 
िासन पररपत्क दद. ९/७/२००२ नुसार तहशसलदार वसई याींनी दद. ५/५/२००६ रोजीचे 
आदेिानुसार ६४६.८९ चौ.मी. इतक्या क्षेत्ासाठी जमीन वगय-१ केली असून यानुसार 
अनुज्ञाग्राही याींनी ६४६.८९ चौ.मी.जशमनीच्या मुल्याींकनाच्या ५०% रक्कम 
रु.३,०७,२७२.५०/- िासनजमा केली आहे. तदनींतर स्जल्हाचधकारी ठाणे याींनी दद. 
२९/५/२००६ च्या आदेिान्वये एकुण ३३७० चौ.मी. क्षेत्ास रदहवास व वाणणज्य 
प्रयोजनासाठी बबनिेती परवानगी ददलेली आहे. एकुण क्षेत् ३३७० चौ.मी. पैकी ६४६.८९ 
चौ.मी. क्षेत् वगळता उवयररत क्षेत्ाच े अनुषींगाने मुल्याींकनाच्या ५०% रक्कम बबगरिेती 
परवानगी देताना वसूल करणे आवश्यक होत.े या प्रकरणी ननयमानुसार नजराणा रक्कम 
वसुल करण्याबाबत तसेच याबाबत सींबचधताींववरुध्द जबाबदारी ननस्श्चत करण्याबाबत 
स्जल्हाचधकारी पालघर याींना सुचना देण्यात आल्या आहेत. 
 

----------------- 
राजूरा (जज.चांद्रपूर) शहरातील शासकिय भूखांडािर अनतक्रमि ्ाल्याबाबत 

(८२) *  ९७६४   श्रीमती शोभाताई फडििीस :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राजूरा (स्ज.चींद्रपूर) िहरातील सव्हे क्र. १४९ मध्ये िासककय भूखींडावर अनतक्रमण 
झाल्याची बाब ददनाींक २४ मे, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास ननदियनास आली, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर िासककय भुींखडावर अनतक्रमण करणाऱयाींवर िासनाने कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
 

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) व (२) मौजे राजूरा येथील िासकीस भूखींड सव्हे क्र. १४९ 
मधील काही क्षेत्ावर अनतक्रमण झाल्याची बाब ननदियनास आली आहे. त्यापैकी ४२ 
व्यक्तीींची अनतक्रमणे काढण्याबाबत तहशसलदार राजुरा याींनी आदेि पाररत केले असून, 
८२ व्यक्तीींवर नो्ीस बजावण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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विद्युत खाांबािर दरुु्तीच ेिाम िरत असताना हातात असलेल्या  
आधथवग रॉडचा ्फोट होऊन एि िामगार ठार ्ाल्याबाबत 

  

(८३) *  ७१९०   श्रीमती हु्नबानू खशलफे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफव  भाई 
जगताप, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.रामहरी रुपनिर :   सन्माननीय उजाव मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ववद्युत खाींबावर दरुुस्तीच े काम करत असताना हातात असलेल्या आचथयग रॉडचा 
स्फो् होऊन एक कामगार ठार झाल्याची घ्ना खडपोली (ता.चचपळूण, स्ज.रत्नाचगरी) 
एमआयडीसी पररसरात घडली असल्याच ेददनाींक २१ एवप्रल, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास 
ननदियनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणाची िासनाने चौकिी केली आहे काय व त्यानुसार कोणती 
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) अद्याप, कोणतीच काययवाही करण्यात आली नसल्यास त्याची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) होय, 
ददनाींक १७.०४.२०१५ रोजी सदर कामगार महापारेषण कीं पनीच् या ्ॉवर लोकेिन 

क्र.४३ वर बींद असलेल् या २२० के.व् ही.पेडाींबे-ताींबा्ी वादहनीला अचथगं करण् याकररता चढत 
असताना, त् याींच् या हातातील अ ाचथगं रॉड चालू स्स्थतीत असणा-या २२० के.व् ही.    
पेडाींबे-महाड वादहनीच् या सींपकायत आल् याने प्राणघातक ववद्युत अपघात झाला. 
(२) सदर घ्नेसींबींधी पोशलस अचधकारी व ववद्युत ननररक्षकाींना कळववण् यात आले आहे. 
ववद्युत ननररक्षकाींचा अींनतम अहवाल प्राप् त झाल् यावर पुढील काययवाही करण् यात येईल. 
(३) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
खामगाांि (जज.बुलढािा) येथील शेतिऱयाांच ेदठबि शसांचनाच ेअजव मांजूर िरण्याबाबत 

  

(८४) *  ८१५०   श्री.पाांडुरांग फुां डिर :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  

(१) खामगाींव (स्ज.बुलढाणा) येथील िेतकऱयाींनी ववदभय सघन शसींचन काययक्रमा अींतगयत 
सन २०१२-१३ व सन २०१३-१४ या दोन वषायत ककती लाभार्थ्यायायनी दठबक शसींचन सींच या 
योजने अींतगयत अजय दाखल केले आहेत, 
(२) असल्यास, िेतकऱयाींना अजय प्राप्त क्रमवारीनुसार दठबक शसींचन सींच देण्यात येत 
नाही, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िेतकऱयाींना दठबक शसींचन सींच अजय प्राप्त क्रमवारीनुसार देण्याबाबत 
सींबींचधताींना आदेि देणार आहात काय, 
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(४) असल्यास, खामगाींव येथील दठबक शसींचन सींच प्रलींबबत अजायसाठी लागणारा ननधी 
उपलधतध करुन देणार आहात काय ? 
  

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) ववदभय सघन शसचींन ववकास काययक्रमा अींतगयत खामगाींव 
(स्ज.बुलढाणा) येथून सन २०१२-१३ व सन २०१३-१४ या वषायत सूक्ष्म शसींचन सींचासाठी 
अनुक्रमे ३६० व ३०४६ लाभार्थ्यायायची अजय दाखल केले आहेत. 
(२) सन २०१२-१३ पासून सूक्ष्म शसींचन सींचाच े प्रस्ताव ऑनलाईन स्स्वकारण्यात येत 
आहेत. ऑनलाईन स्स्वकारण्यात येत आहेत. ऑनलाईन प्राप्त झालेल्या पात् प्रस्तावाींना 
पूवयमान्यता व िेतकऱयाींनी सुक्ष्म शसींचन सींच बसववल्यानींतर अनुदानाचे वा्प 
क्रमवारीनुसार करण्यात येत.े 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) खामगाव तालुक्यातील सन २०१२-१३ मधील सवय प्रस्ताव ननकाली काढण्यात आले 
आहेत. सन २०१३-१४ या वषायतील ३०४६ प्रस्तावाींपैकी रु. ५.३ को्ीच े ११०८ प्रस्ताव 
ननकाली काढण्यात आले आहेत. उवयरीत रु. ८.३६६६ को्ीच ेप्रस्ताव सन २०१५-१६ या 
वषायत उपलधतध होणाऱया ननधीतून ननकाली काढण्याच ेप्रयोस्जत आहे. 

----------------- 
महाराष्ट्रातील विविध प्रिल्पाांिरीता लागिारी  

खाजगी जमीन खरेदी िरण्याबाबत 
  

(८५) *  ९६००   डॉ.नीलम गोऱहे, श्री.अमरशसांह पांडडत :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषरातील ववववध प्रकल्पाींकरीता लागणारी खाजगी जमीन वा्ाघा्ी करुन थे् 
खरेदी करण्याबाबतच ेआदेि राज्याच्या महसूल व वन ववभागाने नुकतचे माहे मे, २०१५ 
मध्ये वा त्यादरम्यान जारी केले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या नव्या आदेिानुसार ग्रामीण भागात रेडीरेकनरच्या दराच्या ५ प् तर 
िहरी भागात रेडीरेकनरच्या २.५ प् मोबदला ददला जाणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच जमीन खरेदीत मोबदल्याच े दर ननस्श्चत करण्याकरीता स्जल्हाचधकाऱयाींच्या 
अध्यक्षतखेाली सशमत्याींची स्थापना करण्यात येणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त सवय प्रकक्रयेसाठी सवयसाधारण ककती कालावधी अपेक्षक्षत आहे ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) होय, हे खरे आहे. 
     खाजगी जमीन वा्ाघा्ीने थे् खरेदी करण् याबाबतचा िासन ननणयय ददनाींक १२ 
मे, २०१५ रोजी ननगयशमत करण् यात आला आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
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(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) खाजगी जमीन वा्ाघा्ीने थे् खरेदी करण् याबाबत लागणारा कालावधी हा िेतक-
याींची सींख् या, खरेदी करावयाच् या जशमनीच े क्षेत्फळ, गावाींची सींख् या, कामाच े स् वरुप 
(उदा.पाझर तलाव, गाव तलाव, लघुवमध् यमवमोठा प्रकल् प इ.) बाबी ववचारात घेता 
प्रकरणपरत् वे शभन् न राहील. तथावप, सदर सवय प्रकक्रयेसाठी सवयसाधारणपणे ककमान ३ 
मदहने व कमान ६ मदहने कालावधी लागण् याची िक् यता आहे. 

----------------- 
शहापूर (जज.ठािे) तालुक् यातील शेतिरी अनुदानापासून  

िांधचत असल् याबाबत 
  

(८६) *  ७०२०   श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफव  भाई जगताप :   
सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िहापूर (स्ज.रायगड) तालुक् यात याींबत्क िेतीच् या माध् यमातून श्रम व वेळेची बचत 
करण् यासाठी िासनाने िेतक-याींना रॅक् ्र, पॉवर द्लर अिी यींत्े खरेदी करण् याकररता 
अनुदान देण् याची योजना आखली असुन प्रत् यक्षात मात् २०११ पासून अनेक लाभधारक 
िेतकरी या अनुदानापासून वींचचत असल् याच े माहे मे, २०१५ मध् ये वा त् या दरम् यान 
ननदियनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, िहापूर तालुक् यातील दहागाींव, अल् याणी, शिरगाींव, आप्े, नाींदवळ, 
धसई, मोदहपाडा, खाररवली, नेवरे इत् यादी ११ िेतक-याींची िहापूर पींचायत सशमतीकडे 
कृषीयींत् खरेदीसाठी रीतसर अजय करुन एम.आय.डी.सी. डहाणू याींच् याकडून रॅक् ्र व 
पावर द्लर खरेदी केले होत.े मात् सन २०१५ उजाडले तरी या िेतक-याींना िासनाने 
जाहीर केलेले पन् नास ्क् के अनुदान न शमळाल् याने रकमेवरील व् याजाचा भुदंड सहन 
करावा लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत िासनाने आवश् यक काययवाही केली वा करणार आहे काय, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) हे खरे नाही. 
     सन २०११-१२ पासून सन २०१४-१५ पययत कृषी अशभयाींबत्कीकरण योजनेअींतगयत 
िहापूर तालुक्यातील २० लाभार्थ्यायायना पॉवर द्लसयचा लाभ देण्यात आला आहे. 
       सदर योजना उपलधतध ननधीच्या मयायदेतच राबववणे क्रमप्राप्त असत.े त्यामुळे 
स्जल््याींना ददलेल्या लक्षाींकाींव्यनतररक्त औजाराींची वाढीव खरेदी केलेल्या सवय िेतकऱयाींना 
अनुदान देणे िक्य होत नाही. 
(२) हे खर नाही. 
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       सदर योजने अींतगयत अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्यायायनी कृषी औजारे 
खरेदी करण्यापूवी पींचायत सशमतीची पूवयसमींती घेणे आवश्यक असत.े 
       सदर िेतकऱयाींनी िहापूर पींचायत सशमतीकड े पूवयसमींतीसाठी रीतसर अजय न 
करता परस्पर महाराषर कृषी उद्योग ववकास महामींडळ मयाय. मुींबई (िाखा-डहाणू) 
याींचकेडून पॉवर द्लर खरेदी केले असल्यामुळे, सदर िेतकऱयाींना अनुदान अनुजे्ञय नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

बीड आर.टी.ओ.िायावलयाच् या इमारत बाांधिामास होत असलेला विलांब 
  

(८७) *  ७४९६   श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.अननल भोसले, श्री.जगन्नाथ शशांदे, 
श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.धनांजय मुांडे, श्री.सनतश चव्हाि, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.किरि पािसिर, श्री.खिाजा बेग, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाविी :   
सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बीड येथील उपप्रादेशिक पररवहन कायायलयाच् या इमारत बाींधकामाचा प्रस् ताव ददनाींक 
३१ डडसेंबर, २०१४ रोजी वा त् या सुमारास मान् यतसे् तव वररष ठ कायायलयाकड ेपाठववण् यात 
आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, मौजे घोसापूरी, ता.बीड शिवारात इमारत बाींधकामासाठी ३० एकर जमीन 
िासनाने खरेदी केली असून सुमारे ८ को्ी रुपये ककीं मतीच् या बाींधकामाचा आराखडा 
मींजुरीसाठी प्रलींबबत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, सध् याची अपुरी इमारत आणण वाहनधारकाींची वाढती सींख् या यामुळे वाहन 
धारकाींना अडचणीींना सामोरे जावे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, आर.्ी.ट. कायायलयाच् या नवीन इमारत बाींधकामाबाबत िासन कोणती 
उपाययोजना करणार आहे तसेच सदरच् या इमारतीच ेबाींधकाम केव् हा सुरु होणे अपेक्षक्षत 
आहे, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. ददिािर राित े: (१), (२) व (३) होय. 
(४) सदर इमारत बाींधकाम प्रस्तावास प्रिासकीय व ववत्तीय मान्यता देण्याची बाब 
काययवाहीखाली आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

 
 



76 

िडिी (ता.रोळगाांि, जज.यितमाळ) पररसरातील िृषी विभागामाफव त शसांचन सादहत्य 
खरेदीसाठी शेतिऱयाांना शमळिारे अनुदान ददले नसल्याबाबत 

(८८) *  ७६२३   श्री.हररशसांग राठोड, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफव  भाई जगताप :   
सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वडकी (ता.राळेगाींव, स्ज.यवतमाळ) पररसरातील िेतकऱयाींनी कृषी ववभागामाफय त 
शसींचन सादहत्य खरेदी केले परींतू िेतकऱयाींना शमळणारे अनुदान ददले जात नसल्याचे 
माहे मे, २०१५ मध् ये वा त् या दरम् यान ननदियनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अनुदानाच्या आिेने खरेदी केलेल्या शसींचन सादहत्याची रक्कम 
पररसरातील िेतकऱयाींना अजूनही शमळाली नाही, हेही खरे हे आहे काय, 
(३) असल्यास, गेली वषयभरापासून िेतक-याींना कृषी ववभागाच्या कायायलयात वारींवार फे-
या माराव ेलागत असून कृषी सादहत्य ववक्री कें द्राच ेसींचालक या िेतकऱयाींकडून रक्कम 
घेऊन मोकळे झाले मात् िेतकऱयाींना अनुदानासाठी चकरा माराव्या लागत आहेत, हेही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, िासनामाफय त िेतकऱयाींना अनुदानाची रक्कम केव्हा देणार याबाबतीत 
िासनाच ेधोरण काय आहे ? 
  

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) अींित: खरे आहे. 
(२), (३) व (४) यवतमाळ स्जल््यातील राळेगाींव तालुक्यातील िेतकऱयाींना सन २०१३-१४ 
पययतची अनुदानाची रक्कम अदा करण्यात आली आहे. सन २०१४-१५ या वषायतील ७७० 
प्रस्तावाींपैकी १७४ िेतकऱयाींना रु.३०.८४ लाख एवढी अनुदानाची रक्कम अदा करण्यात 
आली आहे. या वषायत उपलधतध होणाऱया ननधीतून उवयरीत ५९६ प्रस्ताव ननकाली 
काढण्याबाबत काययवाही करण्यात येईल. 

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

तुमसर (जज.भांडारा) तालुक् यातील शसहोरा-बपेरा पररसरातील शसांचन  
पररयोजनेचा िीज पुरिठा खांडीत िरण्यात आल्याबाबत 

(८९) *  ८२३९   श्री.राजेंद्र जैन, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाविी :   सन्माननीय उजाव मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) तुमसर (स्ज.भींडारा) तालुक् यातील शसहोरा-बपेरा पररसरातील िेतीला शसींचन 
करण्याकररता सुमारे ११० को्ीची उपसा शसींचन पररयोजना सुरु करण्यात आली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या पररयोजनेवर वीज ववभागाच े३७ हजार रुपयाींच ेबील थकीत असल्याने 
माहे माचय, २०१५ पासून पररयोजनेचा वीजपुरवठा खींडीत करण्याींत आला आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, या पररयोजनेवरची वीज बबल थकण्याची कारणे काय आहेत, 
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(४) असल्यास, त्यामुळे या पररयोजनेच े भववषय धोक्यात आले आहे, हेही खरे आहे 
काय, 
(५) असल्यास, याबाबत िासनाने कोणती तातडीची काययवाही केली वा करण्यात येत 
आहे ? 
 

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) होय. 
(२) होय, सदर पररयोजनेचा वीजपुरवठा ददनाींक ०७.०३.२०१५ त े ०७.०५.२०१५ पयंत 
तात् पतुा खींडीत करण् यात आला आहे. 
(३) प्रश् न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश् न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
पातूर महािनतरि िां पनीच्या अांतगवत येत असलेल्या भांडारज पररसरातील  

गािाांमध्ये होत असलेले भारननयमन बांद िरण्याबाबत 

(९०) *  ७६५०   प्रा.जोगेन्द्र ििाडे :   सन्माननीय उजाव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) पातूर महाववतरण कीं पनीच्या अींतगयत येत असलेल्या भींडारज पररसरातील गावाींमध्ये 
भारननयमाच्या नावाखाली पहा्े ५ त ेदपुारी ३.३० पयतं व सायींकाळी असे १४ तासाच े
प्रचींड प्रमाणात भारननयमन करण्यात येत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उन्हामुळे उकाडयाचा त्ास सींबींचधत गावाींच्या नागररकाींना सहन करावा 
लागत असल्याच ेमाहे मे, २०१५ च्या िेव्च्या आठवडयात ननदियनास आले, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, ववज ववतरण कीं पनीने भारननयमन बींद करावे अिी मागणी भींडारज 
पररसरातील नागररकाींनी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनुषींगाने िासनाने पुढे कोणती काययवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) नाही. भींडारज या गावाकररता ३३ के.व् ही. उपकें द्र पातुर 
येथुन ११ के.व् ही. शिलाय फीडरद्वारे वीजपुरवठा केला जातो. ११ के.व् ही. शिलाय फीडर हे 
शसींगल फेस्जींग फीडर असुन भारननयमन वेळापत्कानुसार ११ के.व् ही.शिलाय फीडर (Loss : 
४७.८६%. DCL group: E) मध् ये असुन, भींडारज पररसरातील गावामध् ये कृषी पींप 
ववलगीकरण वादहन् याींवरील ५०% कृषी ग्राहकाींना रात्ीच् या काळात १० तास व उवयरीत 
५०% कृषी ग्राहकाींना ददवसा ८ तास ववजेची उपलधत धता चक्राकार पद्धतीने देण् यात येत 
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आहे. तसेच शसींगल फेज ववद्युत पुरवठा १० तास व ६ तास भारननयमन करण् यात येत.े 
महाववतरणाच् या अमरावती पररमींडळ अींतगयत अकोला स्जल् ्यामधील पातुर 
उपववभागामध् ये महाराष र ववद्युत ननयामक आयोग, मुींबई याींच् या ननदेिाप्रमाणे व 
महाववतरणच ेपत् ददनाींक १४.०१.२०१३ प्रमाणे भारननयमन करण् यात येत.े 
(२) प्रश् न उद्् ावत नाही. 
(३) नाही. 
(४) शसींगल फेजीींग फीडरचे भारननयमनाबाबत मुख् य कायायलयाच े सुधारीत पररपत्क 
ददनाींक १९.०६.२०१४ नुसार सदर वादहनीवरील केवळ घरगुती, वाणणज् यीक, औद्योचगक 
ग्राहकाींची ववचारात घेत येणा-या ववतरण व वाणणज् यीक हानी (DCL) प्रमाणे A,B,C,D 
ग्ामध् ये मोडत असल् यास भारननयमन रद्द करण् यात येत.े भारननयमन कमी 
करण् याकरीता अचूक वीज देयक आकारणी व वीज चोरी प्रनतबींध मोदहम प्रभावीपणे 
राबववणे व वसुली वाढववणे ्या ववववध उपाययोजना राबववण् यात येत आहे. 
(५) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
दापोली (जज.रत्नाधगरी) एस.टी. आगारातून प्रिाशाांना  

योग्य सेिा शमळत नसल्याबाबत 

(९१) *  १००३३   श्री.विजय सािांत :   सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दापोली (स्ज.रत्नाचगरी) एस.्ी. आगारातून प्रवािाींना योग्य सेवा शमळत नसून 
अचधकारी वगय बरेच वेळा जागेवर उपस्स्थत नसल्यामुळे प्रवािाींना अनेक समस्याींना 
सामोरे जावे लागत असल्याच ेननदियनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर आगारात एकूण ८० एस.्ी. बसेस असून त्यात बऱयाच गाड्या 
नादरुुस्त असून ३ त े४ वषे होऊनही भींगारातून काढण्यात आलेल्या नसल्याच ेआढळून 
आले आहे, हेही खरे आहे काय, 
(३) तसेच दापोली एस.्ी. आगारातून सु्णाऱया बऱयाच गाड्या वेळेत सु्त नसल्याच े
ननदियनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) याबाबत कोणतीच काययवाही केली नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. ददिािर राित े: (१) व (२) हे खरे नाही.   
      दापोली आगारातील ताींबत्क पययवेक्षकीय कमयचारी हे मे, २०१५ मध् ये ननयशमत 
उपस्स्थत होत.े 
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दापोली आगारात ७१ ननयींताकरीता ७१ गाड्या उपलधत ध असुन गेल् या तीन 
वषायमध् ये दापोली आगारातील एकुण १४ जुन् या गाड्या ननयमानुसार मुदत सींपल् याने 
ननलेखन करुन चालनातून काढून ्ाकण् यात आल् या आहेत. 
(३) उन् हाळी गददीचच् या हींगामात रस् त् यावरील वाहतूक कोंडीमुळे आगारात बसेस उिीरा येत 
असल् याने त् याचा पररणाम येणा-यावजाणा-या ननयताींवर झाला आहे. 
(४) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

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

महाराष्ट्र विधानपररषद 
___________________________________________________________ 

मुद्रणपूवय सवय प्रककया महाराषर ववधानमींडळ सचचवालयाच्या सींगणक यींत्णेवर 
मुद्रण: िासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 


