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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

गुरुिार, ददनाांि ३० जुलै, २०१५ / श्रािण ८, १९३७ ( शिे ) 
  

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

 

याांच ेप्रभारी विभाग 

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

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

  

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

प्रश्नाांची एिूण सांखया - ६४ 
------------------------------- 

राजापूर (जज.रत्नाधगरी) तालुक्यातील देि्थान इनामाच्या जममनी  
िदहिाटदाराांच्या नािािर िरण्याबाबत 

(१) *  ७१९६   श्रीमती हु्नबानू खमलफे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफव  भाई 
जगताप :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राजापूर (जज.रत्नागगरी) या तालुक्यातील शहरी व ग्रामीण भागात अनेक 
जममनीींची देवस्थान इनाम जममनी म्हणून नोंद करण्यात आलेली असून या 
जममनीवर अनेक रहहवाशी मागील ककत्येक वर्ाापासून वहहवा् करीत आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, या रहहवाशाींना सदर जममनीवर मालकी हक्क हदला नसल्यामुळे 
राहत्या घराची दरुुस्ती अथवा इतर काही सोयी करण्यासाठी परवानगी ममळत 
नसल्यामुळे ही घरे मोडकळीस येऊन धोकादायक झाली असल्याने रहहवाशाींच्या 
जीवाला धोका ननमााण झाला असल्याच े माहे एप्रिल, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशानास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या देवस्थान इनाम म्हणून नोंद झालेल्या जममनी वहहवा्दाराींच्या 
नावावर करण्याबाबत व त्याींना जममनीचा मालकी हक्क ममळण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) अद्याप, कोणतीच कायावाही करण्यात आली नसल्यास प्रवलींबाची कारणे काय 
आहेत ? 
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श्री. एिनाथराि खडसे : (१) होय हे खरे आहे. 
(२) व (३) देवस् थान जममनी अहस् ताींतरणीय आहेत. त् यावरील वहहवा्दाराींना घर 
दरुूस् तीसाठी परवानगी आव यक असल् यास सींबींगधत देवस् थानाकडून नाहरकत दाखला 
िाप् त झाल् यावर सींबींगधत ग्रामपींचायतीकडून सदर हठकाणी घर दरुूस् तीसाठी परवानगी 
हदली जात.े अशा परवानगी अभावी देवस् थान जममनीवरील घर मोडकळीस आल्यामुळे 
रहहवा याींच् या जजवाला धोका ननमााण झाला आहे असे ननदशानास आले नाही. 
देवस् थान ानाम जममनी सींदभाात शासनाने अ यास सममती नेमली होती. सदर 
अ यास सममतीचा अहवाल िाप् त झाला असून सदर अहवालाची ााननी सुरू आहे. 
(४) ि न उद् ावत नाही. 

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

सोयाबीनच्या बोगस बबयाणाांची विक्री िरून शेतिऱयाांची फसिणूि  
िरणाऱया िां पनयाांिर िारिाई िरण्याबाबत 

  

(२) *  ७१४२   श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.राजेंद्र मुळि, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी 
रुपनिर :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात सोयाबीन बबयाणाींच ेनमुने ियोगशाळेत तपासणीसाठी पाठप्रवण्यात आले 
असता चार कीं पन्याींच्या बबयाणाींमध्ये उगवण क्षमता ५० ्क्केपेक्षा कमी असल्याचा 
अहवाल ियोगशाळेने कृर्ी प्रवभागाला हदला असल्याच ेमाहे एप्रिल, २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बोगस बबयाणे देऊन शेतकऱयाींची फसवणूक करणाऱया चार कीं पन्याींवर 
शासनाने कोणती कारवाा केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) अद्याप, कोणतीच कारवाा केली नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) राज्यातील बीज पररक्षण ियोगशाळेत तपासणीसाठी 
िाप्त झालेल्या सोयाबीन बबयाणाींच्या नमुन्याींपैकी काही नमुने ५०% पेक्षा कमी 
उगवण क्षमतचे ेअसल्याच ेननदशानास आलेले आहे. 
(२) कमी उगवण क्षमतचे्या अिमाणणत बबयाण्याींिकरणी बबयाणे ननयींत्रण आदेश 
१९८३ मधील तरतूदीनुसार कायदेशीर कारवाा चालू आहे. 
(३) िन उद् ावत नाही. 

 
----------------- 
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दधुािरील िममशन िाढिून देण्यासाठी मुांबई-ठाणे दधू विके्रत्याांनी  
दधू विक्रीिर बेमुदत बदहष्ट्िार टािल्याबाबत 

  

(३) *  ८१८५   श्रीमती ददतीती चिधरी, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.माणणिराि ठािरे, 
श्री.राजेंद्र मुळि, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.सांजय दत्त, श्रीमती हु्नबानू 
खमलफे, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सुननल तटिरे, श्री.प्रिाश 
गजमभये, श्री.अननल भोसले, श्री.खिाजा बेग, श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.नरेंद्र 
पाटील, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.किरण पािसिर, श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.रामराि िडिुते, श्री.विक्रम िाळे, श्री.हेमांत टिले, श्री.अमरमसांह पांडडत, अॅड.जयदेि 
गायििाड, श्री.जगननाथ मशांदे, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.प्रिाश बबनसाळे, 
श्री.अशोि उफव  भाई जगताप :   सन्माननीय दगु् धवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दधुावरील कममशन दहा ्क्के वाढवून दयावे या मागणीसाठी शहरातील दधू 
प्रवके्रत्याींनी गोकुळ, महानींदा, वारणा, अमूल आणण मदर डअेरी या पाच दधू 
कीं पन्याच्या दधू प्रवक्रीवर बेमुदत बहहषकार ्ाकण्यात आल्याने मुींबा-ठाणे शहरातील 
अनेक भागात या कीं पन्याींच्या दधूाचा पुरवठा झाला नसल्याच े माहे एप्रिल, २०१५ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त दधू कीं पन्या कममशन वाढवनू देत नसल्यामुळे दधू 
प्रवके्रत्याींच े नुकसान होत आहे तसेच दधू ग्राहकाींचीही गैरसोय होत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, दधू प्रवके्रत्याींच्या बहहषकारामुळे ननमााण झालेल्या पररजस्थतीमुळे 
शासनाने कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) एप्रिल, २०१५ मध्ये ठाणे जजल्हा व पररसरातील गोकुळ, 
महानींद, वारणा, अमूल व मदर डअेरी या पाच दधू कीं पन्याींच्या दधू प्रवक्रीवर 
बहहषकार ्ाकल्याने या कीं पन्याींच्या दधुाचा पुरवठा कमी िमाणात झाला ही बाब 
ननदशानास आली हे खरे आहे. 
(२) प्रवके्रत ेत्याींना सोयीस्कर अशा इतर रॅंडचडच ेदधू प्रवक्री करीत असल्याने प्रवके्रत्याींचे 
नुकसान झालेले नाही. तसेच बाजारपेठेत पुरेशा िमाणात अन्य रॅंडचडच े दधू उपलब्ध 
असल्यामुळे ग्राहकाींची गैरसोय झाली नाही. 
(३) व (४) प्रवके्रत्याींच े कममशन ठरप्रवणे ही बाब प्रवतरक व दधू पुरवठादार कीं पनी 
याींचशेी सींबींगधत असून हा िन त्याींच्यात परस्पर सामींजस्याने सु्ल्याने शासनास 
हस्तक्षेप करण्याचा िन उद् ावला नाही. 

----------------- 
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िैरागड (ता.धचखली, जज.बुलढाणा) ि खामगाांि तालुक्यातील मशिारात  
टॉिर उभारणी िेलेल्या जममनीांचा मोबदला ममळण्याबाबत 

  

(४) *  ८१५३   श्री.पाांडुरांग फुां डिर :   सन्माननीय ऊजाव मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वैरागड (ता.गचखली, जज.बुलढाणा) व खामगाव तालुक्यातील मशवारात महाराषर 
राज्य प्रवद्युत पारेर्ण व रान्सममशन (महाप्रवतरण) कीं पनी करीता महाराषर ास््ना 
ग्रीड परवर रान्सममशन कीं पनी िा.मल., औरींगाबाद याींनी ्रवर उभारण्याच ेकाम सुरु 
केलेले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर मशवारातील शेतकऱ याींना त्याींच्या जममनीत ्रवर उभारल्याबाबत 
ठरलेल्या करारिमाणे मोबदला देण्यात आला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मोबदला न ममळाल्यामुळे शेतकऱयाींनी ्रवरच े काम थाींबप्रवण्याचे 
ियत्न केल्यामुळे त्याींना कीं पनीच्या काही अगधकाऱयाींनी तसेच पोलीस अगधकाऱयाींनी 
जबरदस्ती करुन शेतकऱयाींना त्याींच्या शेतातून धक्के मारुन काढून हदल्याबाबत 
पोलीस प्रवभागाकड ेतक्रारी िाप्त झाल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, शेतकऱयाींच्या जमीनीचा ठरल्यािमाणे मोबदला न देता जबरदस्ती 
करुन तसेच स्थाननक पोलीसाींची मदत घेऊन जममनी बळकावणाऱया महाराषर ास््न 
ग्रीड परवर रान्सममशन कीं पनी िा.मल., औरींगाबाद या कीं पनीच्या अगधकाऱयाींवर 
शासनाने कोणती कारवाा केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) महाराषर ास््ना ग्रीड परवर रान्सममशन कीं पनीतफे 
बुलढाणा जजल््यातील गचखली तालुक्यातील वैरागड व खामगाव तालुक्यातील 
मशवारात ्रवर उभारणीच ेकाम पूणा झाले आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) व (५) िन उद् ावत नाही. 

 
----------------- 
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परभणी जजल््यातील शेतिऱयाांना अनुदान िाटपापासून िांचीत ठेिल्याबाबत 
 

(५) *  ७२६०   श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.खिाजा बेग, श्री.सनतश चव्हाण :   सन्माननीय 
पुनिवसन ि मदत िायव मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) परभणी जजल््यातील शेतकऱयाींना वा्प करण्यात येणारे अनुदान परभणी, 
सोनपेठ, मानवत, सेलू व जजींतूर येथील तहसीलदार, तलाठी व इतर यींत्रणाींच्या 
अकायाक्षमतमेुळे वा्पा अभावी शासनास जमा झाल्याची तक्रार सामाजजक 
कायाकात्याानी िधान सगचव (महसूल प्रवभाग) याींच्याकड े सन २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीच्या अनुर्ींगाने अकायाक्षम तहसीलदार व तलाठी याींच्याप्रवरुध्द 
शासनाने कोणती कारवाा केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत  ? 
 
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) होय, हे खरे आहे. 
      मा.मींत्री (महसूल)/िधान सगचव महसूल याींचकेड े सामाजजक कायाकत्याांनी 
दषुकाळ अनुदानाप्रवर्यी तक्रारी केल्या आहेत. शेतकऱयाींच े बँक खात े उपलब्ध झाले 
नसल्यामुळे व ताींबत्रक कारणामुळे अनुदान समप्रपात करावे लागले. 
(२) िन उद् ावत नाही. 
(३) िन उद् ावत नाही. 
(४) िन उद् ावत नाही. 

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

माळीण (ता.आांबेगाि, जज.पुणे) या गािाच ेपुनिवसन िरण्याबाबत 
 

(६) *  ७७८०   श्री.नरेंद्र पाटील, अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.सांददप बाजोररया, 
श्री.अननल भोसले, श्री.खिाजा बेग, श्री.किरण पािसिर, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, 
अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.जगननाथ 
मशांदे, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.अशोि उफव  भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्री.अननल तटिरे, श्री.धनांजय 
मुांड,े श्री.हेमांत टिले :   सन्माननीय पुनिवसन ि मदत िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) माळीण (ता.आींबेगाव, जज.पुणे) या गावात गतवर्ी मुसळधार पावसाने डोंगराचा 
कडा कोसळून ४४ घरे गाडली जावून १५१ ग्रामस्थ मतृ्यूमुखी पडल्याची दघुा् ना 
घडली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर दघुा् नाग्रस्त ७२ कु्ुींबाच ेमौ. अडडवरे आणण कशाळवाडी येथे 
तात्पुरत ेपुनवासन करण्याच ेव त्यासाठी सुमारे ६ को्ी १९ लाख रुपये ककीं मतीच्या 
ननप्रवदा काढण्यात आल्या असल्याच े हदनाींक ३ जून, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास 
ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाने त्याकररता त्वररत ननधी उपलब्ध करुन द्यावा, म्हणून पुणे 
जजल्हा िशासनाने हदनाींक ४ फेरॅंडुवारी, २७ एप्रिल आणण हदनाींक ३ जून, २०१५ 
रोजीच्या पत्रान्वये शासनाकडे वेळोवेळी मागणी केलेली असून शासनाकडून अद्याप 
ननधी उपलब्ध करुन देण्यात आलेला नसल्याचहेी त्याचसुमारास ननदशानास आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदरच े पुनवासन करण्यासाठी आहदवासी प्रवकास प्रवभागाने ननधी 
द्यावयाचा कक मदत व पुनवासन प्रवभागाने द्यावयाच,े याबाबत शासन स्तरावर 
एकमत न झाल्याने, ननधी उपलब्ध करुन देण्यात आला नसल्याचेही त्याचसुमारास 
(माहे जून, २०१५) ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, यािकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय व त्यामध्ये काय 
आढळून आले व त्याबाबत कोणती कायावाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(६) अद्याप, कोणतीच कायावाही केली नसल् यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) हे खरे आहे. 
(२) नाही. सदर दघुा् नाग्रस् त ८० कु्ूींबाींच े मौज े अडडवरे आणण कशाळवाडी येथे 
कायमस् वरुपी पुनवासन करण् याच े ननजचत केले होत ेपरींतु तथेील ग्रामस् थाींनी नकार 
हदल् याने मौजे आमड ेता.आींबेगाव येथील जागा ननज चत केली आहे. त् याच ेखरेदीखत 
झाले असुन सावाजननक बाींधकाम प्रवभाग, पुणे याींचमेाफा त रुपये ४,२६,७४,१७२/- ची 
ननप्रवदा अींतीम ्प् प् यात आहे. 
(३) सन २०१४-२०१५ च् या आगथाक वर्ाात खचा होाल इतका रुपये ९५,२५,०००/- चा 
ननधी उपलब् ध करण् यात आला असून उवारीत ननधी त् वररत उपलब् ध करण् याची 
कायावाही सुरू आहे. 
(४) हे खरे नाही. 
(५) ि न उद् ावत नाही. 
(६) ि न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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 बीड जजल््यात िीज वितरण िां पनी (महावितरण) मधील ररक्त पदे भरण्याबाबत 
 

(७) *  ७४८३   श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.अननल भोसले, श्री.जगननाथ मशांदे, श्री.नरेंद्र 
पाटील, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.खिाजा बेग, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.धनांजय 
मुांड,े श्री.किरण पािसिर, श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.विक्रम िाळे :   सन्माननीय 
ऊजाव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बीड जजल््यातील वीज प्रवतरण कीं पनी (महाप्रवतरण) मध्ये कायाकारी 
अमभयींत्यासह इतर अगधकारी व कमाचारी याींची पदे मोठया िमाणावर ररक्त आहेत, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महाप्रवतरणमधील ररक्त पदे तातडीने भरण्याची मागणी 
लोकिनतननधी याींनी मा.मींत्री ऊजाा याींच्याकड े हदनाींक २० मे, २०१५ रोजी वा 
त्यासुमारास केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, महाप्रवतरणाकडून नप्रवन भरती केलेले कननषठ अमभयींत े वेगवेगळया 
कारणास्तव नोकरी सोडून जात असल्यामुळे बीड जजल््यातील कननषठ अमभयींत्याींची 
पदे मोठया िमाणावर ररक्त राहत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, ककमान पाच वर्ा अनुभव असलेल्या अगधकाऱयाींची ननयुक्ती बीड 
जजल््यात करुन जजल््यातील ररक्त पदे भरणेबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे कोणती आहेत ? 
 
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे नाही. 
(२) होय. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) व (५) िन उद् ावत नाही. 

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

िुक्िुटपालन सां्थाांिडील थिबािी िसुलीसाठी  
िनटाईम सेटलमेंट िराराच्या प्र्तािाबाबत 

(८) *  ७९५८   अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.खिाजा बेग, श्री.अननल भोसले, श्री.नरेंद्र 
पाटील, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.किरण पािसिर, श्री.अमरमसांह पांडडत, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.रामराि िडिुत,े श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.अमरनाथ 
राजूरिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफव  भाई जगताप, श्री.सुभाष झाांबड :   
सन्माननीय पशुसांिधवन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यात सहकार कायद्यातील तरतूदीनुसार ७३ सहकारी कुक्कु्पालन सींस्थाींची 
जजल्हा पातळीवर सहायकयक ननबींधकाकड े नोंदणी झालेल्या सींस्थाींपैकी सध्या केवळ 
२० सींस्था सुरु असून २७ सींस्था बींद तर २३ सींस्था अवसायानात काढल्या आहेत, हे 
खरे आहे काय, 
(२) उक्त कुक्कु्पालन सींस्थाींकड ेशासनाची १२४ को्ीहून अगधक थकबाकी असून 
वसुलीसाठी वन्ााम से्लमें् करार करण्याबाबतचा िस्ताव आयुक्त, पशुसींवधान 
प्रवभाग याींनी शासनाला पाठप्रवला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त िस्तावाबाबत शासनाने कोणता ननणाय घेतला आहे, 
(४) बींद असलेल्या २७ कुक्कु्पालन सींस्थामध्ये शासनाची ककती रक्कम गुींतली आहे 
व सदर रक्कम वसुल करण्याच ेदृष्ीने शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे ? 
  

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) होय. 
      राज्यातील ७३ राषरीय सहकार प्रवकास ननगम पुरस्कृत सहकारी कुक्कु् 
पालन सींस्थाींपैकी १६ सींस्था सुरु, २९ सींस्था बींद, २५ सींस्था अवसायनात असून ३ 
सींस्था कजामुक्त झालेल्या आहेत. 
(२) होय. 
(३) सदरचा िस्ताव शासनाच्या प्रवचाराधीन आहे. 
(४) बींद पडलेल्या २९ सींस्थाींमध्ये शासनाची रु. ६१.२९१ को्ी रक्कम थकीत आहे. 
सदर सींस्थाींकडील वसूलीकरीता सहकारी प्रवभागाकडून, महाराषर सहकारी सींस्था 
अगधननयम, १९६० मधील तरतुदीींचा अवलींब करुन रकमेची वसूली करणेची कायावाही 
करण्यात येत आहे. 

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

दषु्ट्िाळी भागातील शेतिऱयाांना राष्ट्रीय िृषी विमा योजनेअांतगवत  
मांजूर झालेला ननधी वितरीत िरण्याबाबत 

  

(९) *  ६६८७   श्री.धनांजय मुांडे, श्री.सुननल तटिरे, श्री.अमरमसांह पांडडत, 
श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.प्रिाश गजमभये :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राषरीय कृर्ी प्रवमा योजने अींतगात खरीप हींगाम सन २०१४-१५ मध्ये ४५ लक्ष 
शेतकऱयाींपैकी केवळ ३५ लक्ष शेतकऱयाींना प्रवमा रक्कम माहे मे, २०१५ मध्ये वा 
त्यासुमारास मींजूर झाली आहे, हे खरे आहे का, 
(२) असल्यास, दषुकाळी भागातील उवाररत शेतकऱयाींना प्रवमा मींजूर न होण्याची 
कारणे काय आहेत, 
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(३) असल्यास, शेतकऱयाींच े पीक प्रवमा योजनेच े ६५० को्ी रूपये थककत असल्याचे 
माहे मे, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रपक प्रवम्याच े६५० को्ी देणेबाबत शासनाने कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) असल्यास, प्रवमा कीं पनीने शेतकऱयाींना मींजूर केलेली रक्कम माहे जून, २०१५ पूवी 
प्रवतरीत करण्याबाबत शासनाने काय कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, याबाबत प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) राष रीय कृप्रर् प्रवमा योजनेअींतगात खरीप हींगाम २०१४ 
मध् ये राज् यातील ४४.७९ लाख शेतकऱ याींनी रक् कम रुपये १७६.२४ को्ी प्रवमा हप् ता 
भरुन २८.०५ लाख हेक् ्र क्षेत्र प्रवमा सींरक्षीत केले होत.े त् यापैकी ३४.८७ लाख शेतकरी 
नुकसान भरपाास पात्र ठरले असून त् याींना रुपये १५९५.६५ को्ी नुकसान भरपाा 
भारतीय कृप्रर् प्रवमा कीं पनीमाफा त मींजूर करण् यात आलेली आहे. 
(२) राष रीय कृप्रर् प्रवमा योजना रब् बी १९९९-२००० पासून कें द्र शासनाच् या मागादशाक 
सुचनानुसार राज् यात क्षेत्र हा घ्क (Area Approach) धरुन सुरु करण् यात आली 
आहे. सदर योजना कें द्र शासनाने स् थापन केलेल् या भारतीय कृप्रर् प्रवमा कीं पनी माफा त 
राज् यात राबप्रवण् यात येत.े 
     या योजनेअींतगात नुकसान भरपाा ननज चत करताींना पैसेवारी, दषु काळ, 
ी्ंचाा पररजस्थती आणण पुरामुळे झालेल् या नुकसानीसींदभाात कोणत् याही शासकीय 
प्रवभाग/सींस् थेमाफा त घोप्रर्त करण् यात आलेली आकडवेारी ग्रा्य धरण् यात येत नसुन 
महसुल मींडळ/तालुकास् तरावर घेण् यात येणाऱ या पीक कापणी ियोगाींवर आधाररत 
सरासरी उत् पन् न व उीं बरठा उत् पन् न याींची तुलना करुन सरासरी उत् पन् न उींबरठा 
उत् पन् नापेक्षा कमी आल् यास कमी आलेल्या उत् पन् नाच् या आधारे भारतीय कृप्रर् प्रवमा 
कीं पनी माफा त नुकसान भरपाा ननजचत करण् यात येत.े कें द्र शासनाच् या मागादशाक 
सूचनेनुसार राष रीय कृप्रर् प्रवमा योजनेअींतगात अगधसूगचत प्रपकासाठी उीं बरठा 
उत् पन् नापेक्षा कमी उत् पन् न आलेल् या अगधसूगचत क्षेत्रासाठी नुकसानीच् या िमाणात 
भारतीय कृप्रर् प्रवमा कीं पनीमाफा त नुकसान भरपाा ननज चत करण् यात आली आहे. 
(३) व (४) राष रीय कृप्रर् प्रवमा योजनेअींतगात खरीप २०१४ अींतगात रक् कम रुपये 
१५९५.६५ को्ी नुकसान भरपाा भारतीय कृप्रर् प्रवमा कीं पनीमाफा त मींजूर करण् यात 
आलेली आहे. त् यापैकी राज् य हहस् सा नुकसान भरपााची पुणा रक् कम रुपये ६९०.७४ 
को्ी असून सदर रक् कम शासनामाफा त हदनाींक १० व १७ जून, २०१५ रोजी भारतीय 
कृप्रर् प्रवमा कीं पनीकड ेवगा करण् यात आलेली आहे. 
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(५) राज् य हहस् सा नुकसान भरपााची रक् कम रुपये ६९०.७४ को्ी राज् य शासनामाफा त 
भारतीय कृप्रर् प्रवमा कीं पनीकड े वगा करण् यात आली आहे. भारतीय कृप्रर् प्रवमा 
कीं पनीमाफा त सदरची रक् कम सींबींधीत बँकाकड ेवगा करण् यात आलेली असून सींबींधीत 
बँकामाफा त शेतकऱ याींच् या खात् यावर रक् कम जमा करण् याची कायावाही सुरू आहे. 
(६) ि न उद् ावत नाही. 

----------------- 
यितमाळ जजल् ्यातील शेतिऱयाांना िोर या दषु्ट् िाळाबाबत शासनािडून 

आलेली मदत बँिेत खाती नसल्यामुळे ममळाली नसल्याबाबत 

(१०) *  ७८९८   श्री.खिाजा बेग, अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.ददपिराि साळुांखे-
पाटील, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.अननल भोसले, श्री.आनांद ठािूर, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.हेमांत टिले, श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.जयिांतराि जाधि :   सन्माननीय 
पुनिवसन ि मदत िायव मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील अनेक शेतकऱयाींच ेबँकेत खात ेनसल्यामुळे दषुकाळग्रस्त शेतकऱयाींसाठी 
शासनाने प्रवतरीत केलेल्या ननधीतील जवळपास पाचशे को्ी रुपयाींची मदत 
सरकारकड े पडून असल्याची धक्कादायक बाब माहे एप्रिल, २०१५ मध्ये ननदशानास 
आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यवतमाळ जजल् ्यातील ४१ हजार शेतक-याींना कोरड्या दषु काळाबाबत 
शासनाकडून आलेली मदत शेतक-याींची बँकेत खाती नसल् याने २३ को्ी रुपयाींची 
मदत शासनाकड ेजमा करण् याींत आल् याच ेमाहे एप्रिल, २०१५ च् या नतस-या सप् ताहात 
ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उक् त िकरणी शासनामाफा त चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल् यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नुसार सदर मदत शेतक-याींना 
तातडीने ममळावी म् हणून शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(५) अद्याप, कोणतीच मदत केली नसल् यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
    यवतमाळ जजल््यातील सुमारे २४ हजार शेतकऱयाींची बँक खाती नसल्याने ननधी 
समप्रपात झाला आहे. 
(३), (४) व (५) बँकेत खाती नसल्याच्या व ताींबत्रक कारणास्तव बागधत शेतकऱयाींना 
वा्प करावयाचा ननधी शासनाने हद. ८ जुलै, २०१५ रोजी प्रवतरीत केला असून तो 
शेतकऱयाींच्या बँक खात्यात वगा करण्याची कायावाही िगती पथावर आहे. 

----------------- 
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यितमाळ जजल््यात शेतिऱयाांच्या शेतजममनीच ेआरोग्य सुधार िायवक्रमाअांतगवत  
मदृ आरोग्य पबत्रिा अमभयान राबविण्याबाबत 

(११) *  ७८७१   श्री.सांददप बाजोररया, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.जयिांतराि जाधि, 
श्री.सुननल तटिरे, श्री.खिाजा बेग, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्रीमती विद्या 
चव्हाण, श्री.अननल भोसले :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) सवाागधक शेतकरी आत्महत्याग्रस्त, नक्षलग्रस्त व आहदवासी बहुल यवतमाळ 
जजल््यात सराल हेल्थ काडा योजना तसेच शेतकऱयाींच्या जममनीच े अहवाल तयार 
झालेले नाहीत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शेतकऱयाींच्या शेतजममनीच ेआरोग्य सुधार कायाक्रमाींतगात मदृ आरोग्य 
पबत्रका अमभयान राबप्रवण्याचा ननणाय शासनाने घेतला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) यवतमाळ जजल््यात माती पररक्षण ियोगशाळा असून त्याहठकाणी अत्यींत कमी 
िमाणात अगधकारी/कमाचारी असून अपूरा ननधी हदला असल्यामुळे योजनेला पाहहजे 
असलेली गती अद्यापही आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, शेतकऱयाींची िलींबबत असलेली कामे पूणा करण्याबाबत शासनाने 
कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) हे खरे नाही. 
      सन २०११-१२ त े २०१४-१५ पयांत यवतमाळ जजल््यात ३५९१० मदृ 
नमुन्याींच ेप्रवलेर्ण पुणा झाले असुन, २४६६५ मदृ आरोग्य पबत्रका प्रवतरीत करण्यात 
आलेल्या आहेत. 
(२) होय. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) कें द्र व राज्य शासनाच्या सहयोगाने सुरु करण्यात आलेल्या मदृ आरोग्य पबत्रका 
अमभयाींनाींतगात सन २०१५-१६ या िथम वर्ााच्या ननयोजनािमाणे १७७६० मदृ नमुने 
काढण्याच ेलक्षाींक ननधाारीत करण्यात आले असून माहे जून अखेर ९९६३ मदृ नमुने 
काढण् यात आलेले आहेत. सदर नमुन्याींची तपासणी करणे व शेतकऱयाींना आरोग्य 
पबत्रकेच े प्रवतरण करणे याबाबतची कायावाही चालू आहे. जजल््यातील मदृ चाचणी 
ियोगशाळेच्या क्षमतपेेक्षा जास्त असलेले मदृ नमुने, इतर नोंदणीकृत अशासकीय मदृ 
चाचणी ियोगशाळाींकड ेपाठवून, त्याींची तपासणी करुन घेण्याची कायावाही चालू आहे. 

----------------- 
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”महानांद” दधु डअेरीत झालेला गैरव्यिहार 
  

(१२) *  ८३११   श्री.महादेि जानिर, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि उफव  भाई 
जगताप, श्री.सांजय दत्त :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४२४९ ला ददनाांि १७ माचव, २०१५ 
रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत :    सन्माननीय दगु् धवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महानींद दधु डेअरीत शेकडो को्ी रुपयाींचा आगथाक गैरव्यवहार नुकताच 
ननदशानास आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महानींद दधु सींघाने जवळ नसताना ८० को्ी रुपये खचुान दधु भुक्ी 
िकल्प उभा केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सद्य:जस्थतीत भुक्ी िकल्पाची जस्थती काय आहे, 
(४) महानींद दधु डअेरीत शेकडो को्ीचा गैरव्यवहार करणाऱयाींवर शासनाने कोणती 
कारवाा केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) अद्याप, कारवाा करण्यात आली नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) महाराषर राज्य सहकारी दधु महासींघ मयाा, महानींद 
गोरेगाव (पूवा) याींच े सन २००९-१० व सन २०१०-११ या कालावधीच्या 
लेखापररक्षणामधील आक्षेपाींबाब त सहननबींधक, सहकारी सींस्था (दगु्ध) याींनी महाराषर 
राज्य सहकारी सींस्था अगधननयम १९६० च े कलम ८३ अींतगात चौकशी करण्याच े
आदेश हद. ०५/०१/२०१५ रोजी ननगाममत केले असून चौकशीची िकक्रया सुरु आहे. 
(२) होय. 
(३) सद्य:जस्थतीत दधु भुक्ीला बाजारात अजजबात मागणी नसल्याने दधु 
भुक्ी िकल्प बींद ठेवावा लागत आहे. याबाबत सींचालक मींडळास जबाबदार धरुन 
त्याींच्या प्रवरुध्द महाराषर सहकारी सींस्था अगधननयम १९६० च्या कलम ७८ अन्वये 
चौकशी करण्याच ेआदेश सहननबींधक, सहकारी सींस्था (दगु्ध) याींनी हद. २४/०३/२०१५ 
रोजी ननगाममत केले आहेत. 
(४) व (५) या िकरणी सहननबींधक, सहकारी सींस्था (दगु्ध) याींनी हद. ०५/०१/२०१५ व 
हद. २४/०३/२०१५ रोजी चौकशी करण्याच ेआदेश ननगाममत केले आहेत. सद्य:जस्थतीत 
चौकशीची िक्रीया सुरु असून प्रवलींब झालेला नाही. 

 
----------------- 
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दाभोळ (जज.रत्नाधगरी) येथील बांद पडलेला  
िीज प्रिल्प पुनहा सुरु िरण्याबाबत 

  

(१३) *  ७५५१   अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.अशोि उफव  भाई जगताप, श्री.सांजय 
दत्त :   सन्माननीय ऊजाव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नैसगगाक वायुअभावी बींद पडलेल्या दाभोळच्या रत्नागगरी गॅस अँड परवर िा.मल. 
(आरजीपीपीएल) वीज िकल्पाच्या महाराषराकड ेअसलेल्या थकबाकीच ेरुपाींतर थकीत 
कजााऐवजी समभागात करण्यास सरकारने परवानगी हदली असल्याच ेमाहे मे, २०१५ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गेल्या दीड वर्ाापासून दाभोळ (जज.रत्नागगरी) येथील बींद पडलेला 
(रत्नागगरी गॅस ॲन्ड परवर िकल्प) वीजिकल्प हदनाींक १ जून, २०१५ पासून सुरु 
करण्यात येणार असल्याच े हदनाींक १२ मे, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास ननदशानास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राषरीय मालमत्ता असलेला दाभोळ िकल्प भप्रवषयात खासगी 
कीं पनीच्या हातात जाण्याची शक्यता ननमााण झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर वीजिकल्पाच्या पुनरुज्जीप्रवतासाठी यावर्ी कें द्र शासनाने राज्य 
शासनास सुमारे ३५०० को्ी रुपयाींचा वेगळा ननधी उपलब्ध करुन हदला असल्याचहेी 
त्याचसुमारास (माहे एप्रिल, २०१५) रोजी ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, पुनरुज्जीप्रवत होणाऱया या वीज िकल्पाद्वारे ग्राहकाींना कोणत्या दरात 
वीज िाप्त होणार आहे, तसेच सदर वीज िकल्प सुरु होण्याबाबतची सद्यजस्थती 
काय आहे ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे अींशत: खरे आहे, कजादाराींच े आरजीपीपीएल 
कीं पनीवर असलेल्या कजााच्या थकबाकीच े समभागात रुपाींतरीत करण्यास, राज्य 
शासनाच्या या कीं पनीतील सहभागाच्या अनुर्ींगाने मान्यता दशाप्रवली आहे. 
(२) कें द्र शासनाच्या गॅस पुरप्रवण्याच्या योजनेतींगात वीज िकल्प सुरु करण्याचा 
ियत्न सुरु आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) हे खरे नाही. 
(५) कें द्र शासनाच्या गॅस पुरप्रवण्याच्या योजनेंतगात वीज ननममाती अपेक्षक्षत असून 
सदर वीज रेल्वेला रु. ४.७० दराने पुरप्रवण्याच ेिस्तावीत आहे. 

----------------- 
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मौजे मोिेिाडी (ता.देिगड, जज.मसांधुदगुव) येथील आत्महत्या िेलेल्या  
शेतिऱयाच्या िुटुांबबयाांना आधथवि मदत ममळण्याबाबत 

  

(१४) *  ८२०७   श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.प्रिाश गजमभये, श्री.रामराि िडिुत,े 
श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी :   सन्माननीय पुनिवसन ि मदत िायव 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे मोवेवाडी (ता.देवगड, जज.मसींधुदगुा) येथील आींबा बागायतदाराने आींबा 
नुकसानीसींदभाात माहे मे, २०१५ च्या पहहल्या सप्ताहात आत्महत्या केल्याची घ्ना 
घडली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त घ्नेबाबत शासनामाफा त चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नुसार सदर मयत आींबा 
बागायतदाराच्या कु्ुींबबयाींना शासनाने कोणती आगथाक मदत केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) अद्याप, कोणतीच मदत केली नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) आत् महत् याग्रस् त व् यक् ती पाींडुरींग हरी कोल् हे याींना दारुच ेव् यसन असल् याने त् याींनी 
दारुच् या नशेत आत् महत् या केली आहे. आत् महत् याग्रस् त शेतक-याींच् या वारसाींना मदत 
देण् याच् या ननकर्ात सदर आत् महत् या बसत नसल् याने जजल् हास् तरीय सममतीने सदर 
आत् महत् येच ेिकरण अपात्र ठरप्रवले आहे. 
(४) ि न उद् ावत नाही. 

----------------- 
मराठिाडयातील शेतिऱयाांना सौर िृवष पांप योजनेचा लाभ देणेबाबत 

  

(१५) *  ७४६४   श्री.सनतश चव्हाण, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.धनांजय मुांडे, श्री.विक्रम 
िाळे, श्री.अमरमसांह पांडडत : सन्माननीय ऊजाव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) राज्यात होणाऱया शेतकऱयाींच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी शासनाने सौर कृप्रर् पींप 
योजना अींमलात आणली मात्र प्रवदभााच्या तुलनेत मराठवाडयास सदर योजनेचा लाभ 
देण्यात अन्याय झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िकरणी शासनामाफा त चौकशी केली आहे काय, 
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(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नुसार मराठवाडयात होणाऱया 
आत्महत्येचा प्रवचार करुन मराठवाडयातील शेतकऱयाींना सौर कृप्रर् पींप योजनेचा लाभ 
पुरेशा िमाणात देणेबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे. 
(४) अद्याप, कोणतीच कायावाही केली नसल्यास प्रवलींबाची कारण काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे नाही. शासनाने सौर कृप्रर् पींप आस् थाप्रपत 
करण् याच ेएकबत्रत धोरण हदनाींक २७.३.२०१५ रोजी जाहहर केले आहे. या धोरणाींतगात 
िामुख् याने राज् यातील आत् महत् याग्रस् त सहा जजल् ्याींमध् ये, राज् यातील अनतदगुाम 
भागामध् ये व पारींपाररक पधतीतीने प्रवद्युनतकरण न झालेल् या गावाींमध् ये व 
कृप्रर्पींपासाठी महाप्रवतरणाकडील पैसे भरुन िलींबबत असलेल् या ग्राहकाींसाठी पथदशी 
िकल् प राबप्रवण् यात येणार आहे. यामध् ये मराठवाड्यासह राज् यातील २० जजल् ्याींना 
लाभ ममळणार आहे. 
(२) ि न उद् ावत नाही. 
(३) ि न उद् ावत नाही. 
(४) ि न उद् ावत नाही. 

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

मालेगाि तालुक्यातील ननळगव्हाण मशिारात िाठेिाडी ताां यातील  
गाई विषबाधा होऊन मतृ्यूमुखी पडल्याबाबत 

 

(१६) *  ८१३२   श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त :   
सन्माननीय पशुसांिधवन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मालेगाव तालुक्यातील ननळगव्हाण मशवारात काठेवाडी ताींड्यातील १२ गाा 
मतृ्युमुखी पडल्या तर ४० त े५० गाईंना प्रवर्बाधा झाली असल्याची व त्यामुळे पाच 
लाखाच े नुकसान झाल्याची घ्ना माहे एप्रिल, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यासींदभाात शासनाने चौकशी करून सींबींगधत पशुपालकाींना आगथाक 
मदत देण्याबाबत काय कायावाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) हे खरे आहे. 
(२) सदर जनावराींच्या मतृ्यू तीव्र स्वरुपाच्या ॲमसडोसीस मुळे झाला आहे. सदरची 
बाब ही नैसगगेक आपत्तीत मोडत नसल्यामुळे मतृ जनावराींच्या मालकाींना नुकसान 
भरपाा देय होत नाही. 
(३) िन उद् ावत नाही. 

----------------- 
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राज्यातील प्रलांबबत अपारांपाररि ऊजाव प्रिल्प सुरू िरण्याबाबत 

(१७) *  ८३८८   श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफव  भाई जगताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन 
सय्यद, श्री.रामहरी रुपनिर :   सन्माननीय ऊजाव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) गेल्या पाच वर्ाात राज्यातील अपाींरपाररक ऊजेतील केवळ पवन ऊजेत प्रवप्रवध 
कीं पन्याींनी सुमारे २५०० को्ीची गुींतवणूक केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या अपाींरपाररक ऊजाा िकल्प िलींबबत असल्याचे माहे मे, २०१५ मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, नवीन ऊजाा िकल्पाची गुींतवणुक, ननममाती व करार ठप्प आहे, 
त्यामुळे हजारो को्ी गुींतवणूक केलेल्या खाजगी कीं पन्या अडचणी आल्या आहेत, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, िलींबबत अपारींपाररक ऊजाा धोरणाबाबत राज्य शासनाने कोणता 
ननणाय घेतला व िलींबबत िकल्प लवकरात लवकर सरुु करण्याबाबत कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) अद्याप, उक्त िनाबाबत कोणतीच कायावाही होत नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे 
काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) नाही. 
(३) नाही. 
(४) व (५) सौर ऊजाा, पवन ऊजाा, ऊसाच्या गचपाडावर आधाररत सहवीज ननममाती 
िकल्प, लघुजल प्रवद्युत ननममाती िकल्प, कृप्रर्जन्य अवशेर्ावर आधाररत वीज 
ननममाती िकल्प व औद्योगगक ्ाकाऊ पदाथाापासून वीज ननममाती िकल्प असे एकूण 
१४,४०० मे.वॅ.क्षमतचे ेनवीन व नवीकरणीय ऊजेपासून वीज ननममातीच ेपारेर्ण सींलग्न 
िकल्प आस्थाप्रपत करण्याच ेउहिष् असलेले नवीन धोरण नुकतचे जाहीर करण्यात 
आले आहे. 

----------------- 
ग्रामीण भागात अखांड िीज पुरिठ्यासाठी “कफडर सेपरेशन” योजनेबाबत 

(१८) *  ८५१६   श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि उफव  भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त :   
सन्माननीय ऊजाव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ग्रामीण भागात अखींड वीज पुरवठयासाठी “कफडर सेपरेशन” योजना तयार केली 
असून दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामीण प्रवद्युतीकरण योजनेंतगात कें द्र शासनाकड ेराज्य 
शासनाने चार हजार को्ी रुपयाींची मागणी केलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त योजनाींच ेस्वरुप काय आहे व त्यासाठी कें द्र शासनाकड ेराज्य 
शासनाने ४ हजार को्ी रुपयाींची मागणी केव्हा केलेली आहे, 
(३) उक्त मागणीनुसार कें द्र शासनाने कोणती कायावाही केली आहे, असल्यास, ककती 
ननधी केव्हा उपलब्ध झाला आहे, 
(४) कें द्र शासनाकडून ननधी उपलब्ध करण्यात आला नसल्यास त्याचा पाठपुरावा 
कशािकारे करण्यात येत आहे व उक्त योजना कशािकारे राबप्रवण्यात येणार आहेत ? 
  

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे. दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामीण 
प्रवद्युतीकरण योजनेअींतगात कफडर सेपरेशन योजनेकरीता रु.१२९०.५७ को्ी ची 
मागणी केलेली आहे. 
(२) हदनदयाळ उपाध्याय ग्रामज्योती योजनेची (DDUGJY) उहिष्े खालीलिमाणे 
आहेत. 

अ) ग्रामीण भागातील सामानयक कफडरवरुन वीज पुरवठा होत असलेल्या 
अकृर्ीक ग्राहकाींना स्वतींत्र कफडरद्वारे २४X७ वीज पुरवठा करणे. ग्रामीण 
भागातील कृर्ी व अकृर्ीक कफडर प्रवलगीकरण करणे. 
ब) ग्रामीण भागातील वीज प्रवतरण िणालीच े सक्षमीकरण, शे्रणीवधान, 
बळक्ीकरण करणे, वीज प्रवतरण िणालीतील वीज हानीच े योग्य मोजमापक 
करण्यासाठी ऊजाा अींकेक्शन (Energy Audit) महत्वाचे असल्याने, यासाठी 
ग्राहकाींकडील तसेच वीजप्रवतरण रोहहत्रे व कफडर यावर योग्य क्षमतचेी मी्र 
लावणे. 
क) ग्रामीण भागातील घरगुती व दाररद्रयरेर्ेखालील लाभाथी नागररकाींच्या 
घराींसाठी नवीन वीज जोडण्या देण्यासाठी लागणारी वीज प्रवतरण यींत्रणा उभारणे. 
ड) सींसद आदशा ग्राम योजनेच्या गावाींमध्ये वीजप्रवतरण िणालीच ेसक्षमीकरण, 
आधुननकीकरण करणे, सदर िकल्प अहवाल बनप्रवण्याच ेकाम पुणा झाले असून, 
कें द्र सरकारकड ेमींजूरी करीता नोडल एजन्सी मे.आरासी द्वारे सप्रवस्तर िकल्प 
अहवाल सादर करण्यात येत आहे. 

(३) व (४) कें द्र शासनाकड े डीपीआर सादर केल्यानींतर, ननधी मींजूर केला जाणार 
आहे. डीपीआर सादर करण्याची िकक्रया सुरु आहे. 

----------------- 
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राज्यातील पशुधन िाढविण्याबाबत 

(१९) *  ८६११   श्री.अशोि उफव  भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त :   सन्माननीय 
पशुसांिधवन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मागील वर्ााभरात राज्यात सुमारे दीड लाख गाा-बैलाींची कत्तल केली जात 
असल्याची माहहती राज्याच े पशुसींवधान प्रवभागाने हदली असल्याच े माहे मे, २०१५ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पशुवींसधान हा ग्रामीण अथाव्यवस्थेला बळक्ी देण्यास पुरक रोजगार 
मानला जातो, एकेकाळी पशुधनाच ेिमाण सवाागधक होत ेमात्र गेल्या काही वर्ाापासून 
हे िमाण २९ ्क्क्याींनी घसरल्याने राज्यातील पशुधनाच ेिमाण गचींताजनक आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्य शासनाने राज्यात पशुधन वाढप्रवण्यासाठी कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) अद्याप, कोणतीच कायावाही केली नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) हे अींशतः खरे आहे. राज् यात महाराष र िाणी सींरक्षण 
कायदा १९७६ िमाणे गायीींच् या कत् तलीस बींदी असल् यामुळे गायीींची कत् तल करण् यात 
आलेली नाही. तथाप्रप, हदनाींक ०१/०४/२०१४ त े ०३/०३/२०१५ या कालावधीत एकूण 
२,६५,४०२ बेल व वाळूची कत् तल करण् यात आली आहे. 
(२) खरे नाही. सन २००७ व २०१२ च् या पशुगणणेचा प्रवचार करता एकूण पशुधनात 
९.६४ ्क् क् याींनी घ् झाली आहे. त् यामुळे मागील काही वर्ाापासून हे िमाण २९ 
्क् क् याींनी घसरल् याने राज् यातील पशुधनाच ेिमाण गचींताजनक अवस् थेत नाही. 
(३) राज् यात पशुधन वाढप्रवण् यासाठी कृबत्रम रेतन कायाक्रम, आनुवींप्रर्क सुधारणा 
योजना, पशुखाद्य वा्प करणे, वैरण प्रवकास योजना तसेच दधुाळ जनावरे, शेळ्या 
मेंढ्या व कोंबड्याींच ेवा्प करणे अशा प्रवप्रवध योजना राबप्रवण् यात येतात. 
(४) ि न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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सोलापूर जजल््यातील राज्य उत्पादन शुल्ि  
विभागातील पदे भरणेबाबत 

(२०) *  ८७०५   श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफव  भाई 
जगताप :   सन्माननीय राज् य उत् पादन शुल् ि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) सोलापूर जजल््यातील राज्य उत्पादन शुल्क प्रवभागातील ३५ अगधकाऱयाींसह ५५ 
पदे ररक्त आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यामुळे उत्पादन शुल्काची वसूली पुणापणे होत नसल्याने शासनाचे 
कोट्यवधी रुपयाींच े नुकसान होत असून जजल््यात सध्या कायारत असलेल्या 
अगधकारी व कमाचारी याींचवेर कामाचा अनतररक्त ताण पडत असल्याने सदर ररक्त 
पदे तातडीने भरण्यासाठी कोणती कायावाही करण्यात आली वा करण्यात येत आहे, 
(३) अद्यापपयांत याबाबत कोणतीही कायावाही करण्यात आली नसल्यास, त्याची 
सवासाधारण कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२) व (३) सोलापूर जजल्ृयात राज्य उत्पादन शुल्क 
प्रवभागाकरीता मींजूर १५३ पदाींपैकी १०२ पदे भरलेली असून ५१ पदे ररक्त आहेत. 
     उपलब्ध कमाचाऱयाींच्या वापर करुन उत्पादन शुल्क वसूलीच े उदीष् पूणा 
करण्यात आले आहे. तथाप्रप, या कमाचाऱयाींवर पडणारा कामाचा ताण प्रवचारात घेऊन 
ररक्त पदे भरण्याची कायावाही तातडीने करण्यात येत आहे. 

----------------- 
नतिसा (जज.अमरािती) तालुक् यातील िाळू त् िरी  

रोखण् याबाबत िराियाची िायविाही 

(२१) *  ८९०६   श्री.हररमसांग राठोड, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि 
उफव  भाई जगताप : सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील    
काय :- 
  

(१) अमरावती जजल् ्यातील नतवसा तालुक् यातील जावरा रेतीघा्ाचा मललाव झालेला 
नसून या रेती घा्ातून मोठ्या िमाणात वाळूची तस् करी होत असल्याच े तसेच, 
अींजनगाव (जज.अमरावती) या तालुक्यात रेतीच ेननयमबा्य उत्खनन होत असल्याचे 
माहे माचा-एप्रिल, २०१५ मध् ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रेतीच े अवैध होत असलेले उत्खनन त्वरीत थाींबप्रवण्याबाबत तसेच 
अवैध रेतीच े उत्खनन करणाऱयाींवर व अवैध रेती उत्खननाकड े दलुाक्ष करणाऱया 
सींबींगधत प्रवभागावर कारवाा करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
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(३) तसेच, अमरावती जजल् ्यात दररोज ४० त े५० रकद्वारे िनत रक ५० ्न िमाणे 
कन् हान रेतीची वाहतूक सुरु असून ररयल् ्ी पास केवळ रु.५०००/- ची आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, मध् यिदेश मधून जजल् ्यात अवैध अनतभार रेतीची वाहतुक सुरु 
असून अशा वाहनाींची यादी प्रवभागाच् या अगधका-याींकड े हप् ता वसूलीसाठी उपलब् ध 
असूनही याबाबत सींबींगधत प्रवभागाकडून कोणतीही कायावाही होत नसल् याने याबाबतचे 
स् थाननक लोकिनतननधीनी माहे १ जून, २०१५ रोजी वा त् यासुमारास िादेमशक 
पररवहन अगधकारी, अमरावती याींना ननवेदन देऊनही कोणतीच कायावाही झालेली 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, अनतभार वाहतूक करणाऱया वाहनाींवर कडक कारवाा करून सदर 
वाहतुकीस िनतबींध घालण्याबाबत शासनाने काय कारवाा केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(६) अद्याप, याबाबत कोणतीच कायावाही करण्यात आली नसल्यास, त्याची 
सवासाधारण कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) व (२) अमरावती जजल््यातील नतवसा तालुक्यातील 
जावरा येथील रेती घा्ातून रेतीच ेअवैध अत्खनन होत असल्याच े ननदशानास आले 
नाही. मात्र, नतवसा व अींजनगावसुजी या तालुक्यात गौण खननजाच्या अवैध 
उत्खनन/वाहतुकीची काही िकरणे दृष्ोत्पत्तीस आली आहेत. त्यानुसार एप्रिल, २०१५ 
त ेजून २०१५ या कालावधीत गौण खननजाच्या अवाध उत्खनन/वाहतूकीच्या िकरणात 
नतवसा तालुक्यात ३ िकरणाींत रु. १८,०००/- व अींजनगाव सुजी तालुक्यात १४ 
िकरणाींत रु.१.७८ लाख एवढा दींड वसूल करण्यात आला आहे. 
(३), (४) व (५) स्थाननक लोकिनतननधी याींनी हदनाींक १ जून, २०१५ रोजी िादेमशक 
पररवहन कायाालय, अमरावती याींना हदलेल्या ननवेदनाच्या अनुर्ींगाने िादेमशक 
पररवहन अगधकारी याींनी वायुवेग पथकातील अगधकाऱयाींना कारवाा करण्याच े ननदेश 
हदले. त्यानुसार सदर पथकाने जून, २०१५ या महहन्यात राबप्रवलेल्या तपासणी 
मोहहमेदरम्यान दोर्ी आढळलेल्या ७ वाहनधारकाींकडून एकूण रु. १,७७,०८०/- एवढे 
तडजोड शुल्क व प्रवभागीय कारवाा शुल्क वसूल करण्यात आले आहे. 
(६) िन उद् ावत नाही. 

----------------- 
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नाांदेड जजल््यात राज्य पररिहन महामांडळाच्या आगारातील  
अनेि िाहि चालि विनापरिाना गैरहजर असल्याबाबत 

  

(२२) *  ८९५२   श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफव  भाई 
जगताप, श्री.सभुाष झाांबड : सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) नाींदेड जजल््यात राज्य पररवहन महामींडळाच े९ आगार असून या आगारात ५४५ 
बसेस धावतात या आगारातील अनेक वाहक चालक मागील काही हदवसापासून 
प्रवनापरवाना गैरहजर असल्याने काही बसेस उमशरा धावत असल्याने िवाशाींची 
गैरसोय होत असल्याच ेमाहे मे, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशानास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यानुसार कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ददिािर राित े : (१) व (२) राज् य पररवहन महामींडळाच् या नाींदेड प्रवभागात ९ 
आगारे असून ५४५ बसेसद्वारे िवासी वाहतूक केली जात.े नाींदेड प्रवभागात १०७६ 
चालक व १११८ वाहक ननयुक् तीस आहेत. माहे मे, २०१५ मध् ये ६२ चालक व ७४ 
वाहक याींच् या गैरहजेरीमुळे राज् य पररवहन फेऱ याींची वाहतूक उमशरा सु्लेली आहे. 
गैरहजर राहहलेल् याींपैकी ५० चालक व ५६ वाहक याींचवेर खातनेनहाय कारवाा 
करण् यात आलेली आहे. 
(३) ि न उद् ावत नाही. 

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

भाडतेत् िािरील शासिीय जमीन मालिी हक् िाने देण् याचा शासनाने तेतलेला ननणवय 
  

(२३) *  ९२६१   श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनतश चव्हाण :   सन्माननीय पुनिवसन ि 
मदत िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भाडतेत् वावरील शासकीय जमीन मालकी हक् काने देण् याचा ननणाय शासनाने घेतला 
असतानाच भारत-पाककस् तान फाळणीच् यावेळी ज् या मसींधी हहींदुींना घराींसाठी जमीन 
देण् यात आल् या त् याींना तथेील कायमस् वरुपी मालकी देण् याचा ननणाय शासनाने 
नुकताच घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) या मसींधी हहींदुींना जमीन हदल् यानींतर ममळालेल् या जममनीपेक्षा जास् त जममनीवर 
बाींधकाम केले असे जास् तीच े बाींधकाम देखील वेगळा कायदा करुन रेडडरेकनरच् या 
दरात कपात करुन देणारा कायदा आणला जाणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, या योजनेची अींमलबजावणी केव् हापासून करण् यात येणार आहे ? 
  

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) फाळणीच्या पाककस्तानातुन आलेल्या ननवाामसताींच्या 
पुनवासनासाठी कें द्र शासनाने कायदे केले होत.े त्यापैकी ननवाामसत इसम (नु. व पु.) 
अगधननयम, १९५४ अन्वये ननवाामसताींच ेपुनवासन व त्याींना जममनीच ेवा्प करण्यात 
येत असे या अगधननयमाींतगात ननवाामसताींना कोणत्याही अ्ी व शतीप्रवना 
जममनी/जागाींच े वा्प करण्यात येत असे. ननवाामसताींना घरासाठी हदलेल्या जममनी 
कायम मालकी हक्काने द्याव्यात, याबाबतची कोणतीही मागणी ककीं वा िस्ताव 
प्रवभागाच्या प्रवचाराधीन नाही. 
     सप् े्ंबर, २००५ मध्ये कें द्र शासनाने ननवाामसत इसम (नु. व .पु) अगधननयम, 
१९५४ अगधननयम ननरमसत केला आहे. 
(२) याबाबत कोणताही िस्ताव प्रवभागाच्या प्रवचाराधीन नाही. 
(३) िन उद् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यातील खांडिरी शेतिऱयाांना त्याांच्या मालिीच्या  

जममनी परत ममळण्याबाबत 
  

(२४) *  ९३७३   श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.खिाजा बेग, श्री.हेमांत टिले, श्री.अननल 
भोसले :   सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चार दशकाींहून अगधक वर्े न्यायालयीन लढा जजींकल्यानींतर राज्यातील खींडकरी 
शेतकऱयाींना त्याींच्या मालकीच्या जमीनी परत करण्याचा ननणाय झाल्यानींतरही 
महसूल व भमूी अमभलेख प्रवभागातील अगधकाऱयाींकडून जमीन वा्पास ्ाळा्ाळ 
केली जात असल्यामुळे अजूनही नामशक व अहमदनगर जजल््यातील शेकडो खींडकरी 
शेतकऱयाींना जमीनीींच ेवा्प झालेले नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उीं हदरवाडी (ता.येवला, जज.नामशक) येथील तीन खींडकरी शेतकऱयाींची 
महाराषर राज्य शेती महामींडळाच्या ताब्यातील मौजे सींवत्सर, ता.कोपरगाींव येथील 
ग् नीं. ४१३ मधील जमीन त्याींना परत न ममळाल्यामुळे त ेशासकीय कायाालयात 
फेऱया मारीत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िन भाग (१) व (२) बाबत शासनामाफा त चौकशी करण्यात आली 
आहे काय, 
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(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नुसार शासनामाफा त कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) अद्याप, कोणतीही कायावाही केली नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
      मौजे उीं हदरवाडी, ता.येवला, जज.नामशक येथील माजी खींडकरी श्रीमती ठकुबाा 
पुींजाबा सोनवणे, मभमराज दगडु सोनवणे व ककसन बजाबा सोनवणे याींची मौजे 
सींवत् सर येथील ग् नीं ४१३ ही जमीन ममळावी अशी मागणी होती. मात्र सदर सव् हे 
नींबर वा्पासाठी उपलब् ध नसल् याने सदर खींडकरी शेतक-याींना इतर सव् हे नींबर 
मधील जमीन वा्प करण् यात आलेली आहे. 
(३), (४) व (५) ि न उद् ावत नाही. 

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

मुांबईतील शासिीय िायावलयाांनी विजेची देयिे थिविली असल्याबाबत 
  

(२५) *  ९५५८   अॅड.अननल परब, डॉ.नीलम गोऱहे :   सन्माननीय ऊजाव मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबा पोलीस आयुक्तालय, प्रवद्युत प्रवभागाच े कायाकारी अमभयींता, मुींबा 
जजल्हागधकारी, शहर हदवाणी न्यायालय, पोलीस आयुक्त, जी्ी रुग्णालय व कामा 
रुग्णालय इत्यादी कायाालयाींनी प्रवजेची सुमारे १३ को्ी पेक्षा जास्त रक्कमेची देयके 
थकप्रवली आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर देयके थकप्रवण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, सदर देयकाींची रक्कम केव्हा अदा करण्यात येणार आहे ? 
  

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे, मुींबा पोलीस आयुक्तालय, प्रवद्युत 
प्रवभागाच ेकायाकारी अमभयींता, मुींबा जजल्हागधकारी, शहर हदवाणी न्यायालय, पोलीस 
आयुक्त, जी्ी रुग्णालय तसेच कामा हरस्पी्लकड े थकबाकी अींदाजे रु. ५६ को्ी 
इतकी आहे. 
(२) व (३) उक्त थकबाकीदार वीज ग्राहकाींना प्रवद्युत देयक भरण्यासाठी शासकीय 
अनुदान वेळेत मींजूर न झाल्यामुळे वीज देयक वेळेत अदा करण्यात आलेली नाहीत. 
तसेच वीज देयकाच्या थकबाकी वसुलीसाठी या आस्थापनाच्या वररषठ पातळीवरील 
अगधकाऱयाींबरोबर पाठपुरावा करण्यात येत असून शासकीय अनुदान ममळताींच वीज 
देयक त्वरीत अदा करण्यात येणार आहेत. 

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



24 

महावितरण, महापारेषन आणण महाननममवती िां पन याांमय ये िायवरत असलेल् या िीज 
िामगाराांना िामगाराांच्या िैद्यकिय भत्त्याची रक्िम भरणेबाबत 

(२६) *  ९६१९   श्री.आनांद ठािूर, श्री.राहुल नािेिर, श्री.खिाजा बेग, श्री.हेमांत 
टिले :   सन्माननीय ऊजाव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाप्रवतरण, महापारेर्न आणण महाननममाती या तीनही वीज कीं पन् याींमध् ये कायारत 
असलेल् या तब् बल ८७ हजार वीज कामगराींच् या वैद्यकीय प्रवमाच ेदसुऱ या हतत् याच ेपैसे 
न भरल् याने प्रवमा कीं पनीने कामगाराींना परमलसी लाभ देणे बींद केले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल् यास, वेतन करारानींतर २१ महहन् याींच् या हदरींगााने प्रवमा परमलसी सुरु 
करण् यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उक् त बाब १ व २ नूसार चौकशी करण् यात आली आहे काय, 
(४) असल् यास, चौकशीच् या अनुर्ींगाने थककत प्रवम् याच ेहप् ते प्रवमा कीं पनीला तातडीने 
देण् याबाबत शासन कोणती उपाययोजना करणार आहे वा करण् यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, उपाययोजनेस होत असलेल् या हदरींगाइाची सवासाधारण कारणे काय 
आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे नाही. 

तथाप्रप, कमाचाऱयाींना ननयममत देय असलेली वैद्यकीय िनतपूतीची रक्कम व 
वैद्यकीय भत्याची कपात या रक्कमेतून रु. २० को्ी + सेवाकर इतक्या रक्कमेचा 
धनादेश हद ओररएीं्ल इन्शुरन्स  कीं पनी मलमम्ेड, पुणे याींना हद. १०.०७.२०१५ रोजी 
अदा करण्यात आला असून, योजनेचा लाभ डडसेंबर २०१५ पयातच्या कालावधीसाठी 
सुरु राहणार आहे. 
(२), (३), (४) व (५) िन उद् ावत नाही. 

----------------- 
गोिांश हत्याबांदीमुळे या व्यिसायािर अिलांबून असलेल्या  

िामगारािर ओढािलेली उपासमारीची िेळ 
  

(२७) *  ९६२३   श्री.राहुल नाििेर, श्री.हेमांत टिले, श्री.आनांद ठािूर, श्री.खिाजा 
बेग, श्री.सुननल तटिरे :   सन्माननीय पशुसांिधवन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
 (१) राज्यात सरकारने केलेल्या गोवींश हत्याबींदीमुळे या व्यवसायावर अवलींबून 
असलेले कामगार व त्याींच े कु्ुींबबयाींवर उपासमारीची वेळ आली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, शासनाने याची चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीच्या अनुर्ींगाने या कामगाराींना इतरत्र नोकरी ककीं वा व्यवसायात 
सामावून घेण्यासाठी शासनाने कोणती कायावाही वा उपाययोजना केली आहे वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, कायावाहीस होणाऱया हदरींगााची सवासाधारण कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) हे खरे नाही. 
(२) ि न उद् ावत नाही. 
(३) ि न उद् ावत नाही. 
(४) ि न उद् ावत नाही. 

----------------- 
सासिणे (ता.अमलबाग, जज.रायगड) येथील राष्ट्रीय सहिार वििास ननगम  

(एनसीडीसी) िजव प्रिरणामयये झालेला गैरव्यिहार 
  

(२८) *  ९६६५   श्री.जयांत पाटील :   सन्माननीय मत््य व् यिसाय मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) श्री कापरीदेव मजच्ामार सहकारी सींस्था मयाा., सासवणे (ता.अमलबाग, 
जज.रायगड) या सींस्थेला राषरीय सहकार प्रवकास ननगम (एनसीडीसी) माफा त लाकडी 
बो्ी बाींधण्यासाठी कजा मींजूर झाले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सींस्थेने लाकडी बो्ी ऐवजी फायबर बो्ी बाींधून ित्येक बो्ीमागे रु.३ 
लाख ८१ हजार िमाणे सुमारे रु.३० लाखाचा अपहार केल्याचे ननदशानास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर िकरणी मा.मत्स्यव्यवसाय मींत्री महोदयाींनी सींबींधीत तत्कालीन 
चअेरमन व सींचालक याींच्याप्रवरुध्द गुन्हा दाखल करण्याबाबत आयुक्त, 
मत्स्यव्यवसाय याींना आदेश हदले, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर आदेशानुसार सींबींधीत सींस्थेच्या तत्कालीन चअेरमन व सींचालक 
याींच्याप्रवरुध्द गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे काय, 
(५) असल्यास, केव्हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे व दाखल करण्यात आलेल्या 
गुन््यानुसार सींबींगधताींप्रवरुध्द कोणती कारवाा करण्यात आली वा करण्यात येत आहे, 
(६) अद्याप, या िकरणी कोणतीच कारवाा करण्यात आली नसल्यास, प्रवलींबाची 
कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथराि खडसे : (१) नाही हे खरे नाही. सासवणे माींडवा प्रवभाग मजच्ामार 
सहकारी सींस् था मयाा., सासवणे, ता.अमलबाग, जज.रायगड या सींस् थेस सन २००८-२००९ 
मध् ये अथासहायकय मींजूर झाले होत.े सदर अथासहायकय फेरॅंडुवारी, २०११ मध् ये 
श्री.कापरीदेव मजच्ामार सहकारी सींस् था मयाा., सासवणे ता.अमलबाग, जज.रायगड या 
सींस् थेकड ेवगा करण् यात आले. 
(२) हे खरे आहे. ित् यक्षात रुपये ६०.३९ लाख इतक् या रक् कमेच े अनतररक् त िदान 
झालेले आहे. 
(३) होय. 
(४) होय. 
(५) हदनाींक ८.४.२०१५ रोजी सींस् थेच् या सींचालकाींवर फौजदारी गुन् हा दाखल करण् यात 
आला असून सदर गुन् ्याचा तपास सुरू आहे. 
(६) ि न उद् ावत नाही. 

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

चांद्रपूर जजल््यातील शेती िृषी पांप धारिाांना िीज जोडणी ममळण्याबाबत 

(२९) *  ९७७०   श्रीमती शोभाताई फडणिीस :   सन्माननीय ऊजाव मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रपुर जजल््यातील कृर्ी पींप धारक ४०२७ शेतकऱयाींच्या कृर्ी पींपाना वीज 
जोडणी िींलबबत असल्याच े हदनाींक १ जून, २०१५ रोजी वा त्यादरम्यान ननदशानास 
आले, हे ही खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर कृर्ी पींपधारक शेतकऱयाींना वीज जोडणी देण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, सदर वीज जोडणी केव्हापयात देण्यात येाल, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे कोणती ? 
  

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) होय, हदनाींक १ जून, २०१५ रोजी चींद्रपूर जजल् ्यातील 
४५७२ कृर्ी पींप धारकाींच् या वीज जोडण् या िलींबबत होत् या. 
(२) होय, चींद्रपूर जजल् ्यात शासनातफे अनुशेर् योजनेअींतगात वर्ा २०१५-२०१६ या 
वर्ाासाठी ७० को्ी रुपये शासनाने मींजूर केले असून त् यामुळे कामे जलदगतीने होणे 
साठी ननप्रवदा काढण् याची परवानगी, क्षेबत्रय कायाालयाींना देण् यात आली आहे. 
त् यािमाणे कायाादेश देऊन कामे िगती पथावर आहेत. 
(३) सवा कृर्ीपींपाच् या वीज जोडणीच े काम माचा-२०१६ पयांत पुणा करण् याच े उिीष ् 
ठेवण् यात आले आहे. 
(४) ि न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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सटाणा (ता.बागलाण, जज.नामशि) बस्थानिातील गैरसोयीबाबत 

(३०) *  ९९२५   डॉ.अपूिव दहरे :   सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील सवाात जास्त फला् असलेल्या स्ाणा (ता.बागलाण, जज.नामशक) 
येथील राज्य पररवहन मींडळाच्या बस स्थानकात अनेक गैरसोयी असून 
बसस्थानकास खासगी वाहन तळाच ेस्वरुप आलेले असल्याने या समस्येच ेतातडीने 
ननवारण करण्याची मागणी स्थाननक नागरीकाींकडून करण्यात येत असल्याच ेहदनाींक 
१७ मे, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बसस्थानकाचे मसलीींगच े काम ननकृष् दजााच े असल्याने स्थानकात 
िवाशाींना प्रपण्यासाठी पाणी व स्वच्ातचेाही अभाव असल्याच्या तक्रारी आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, स्ाणा (ता.बागलाण, जज.नामशक) बसस्थानकातील गैरसोयीचे 
ननवारण करण्यासाठी कोणती कायावाही करण्यात आली वा करण्यात येत आहे ? 
  
श्री. ददिािर राित े: (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) स्ाणा येथील रा.प.बसस् थानकाच े नुतनीकरण सन २०१३ मध् ये करण् यात आले 
असून १५ फला्ाींच े बसस् थानक आहे. बसस् थानकाच े ात दजेदार असून ननवास 
फला्ाच् या ाताला (लोडीींग प् लॅ्फरमाच् या मसमलींग) बसप्रवलेल् या वेजलेल् या फर या 
(परफो्ेड ्ााल् स) वजनाने हलक् या असल् याने त् या वादळी वा-याने हलल् या असून 
त् या व् यवस् थीत करुन घेण् यात येत आहेत. तसेच बसस् थानकात िवाशाींसाठी 
ध् वनीक्षेपक यींत्रणा, पासाल कायाालय, प्रवद्याथी पासेसच ेप्रवतरण कें द्र, हहरकणी कक्ष, 
प्रपण् याच े पाणी, स् वतींत्र िसाधनगहृाची सोय, उपहारगहृ, वाणणज् य आस् थापना, तीन 
मशत् मध् ये वाहतूक ननयींत्रकाींची नेमणूक इत् यादी सुप्रवधा पुरप्रवण् यात आल् या आहेत. 

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

राज्यात भूसांपादन िायद्याला सांमती ममळण्याबाबत 
  

(३१) *  ९९७८   प्रा.जोगेनद्र ििाड े:   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात भूसींपादन कायद्याला सींमती ममळत नसल्यामुळे अपूणा िकल्प पूणा 
करण्यासाठी शेतकऱयाींबरोबर थे् वा्ाघा्ी करण्याकरीता जजल्हागधकाऱयाींच्या 
अध्यक्षतखेाली एक सममती स्थापन करण्याचा ननणाय घेण्यात आला, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, ही सममती जममनीची ककीं मत ननजचत करेल व ५० ्क्के रक्कम 
सींबींगधत शेतकऱयाला देवून सरकार तातडीने जममनीचा ताबा घेाल अशा जस्थतीत 
शेतकऱयाला न्यायालयात जाता येणार नाही, याबाबतचा एक शासन ननणाय हदनाींक ९ 
मे, २०१५ रोजी काढण्यात आला, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त ननणायाला सवासामान्याींचा प्रवरोध असताींनाही सदरील ननणाय 
घेण्याची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने पुढे कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) कें द्र शासनाने भूसींपादन कायदा, २०१३ तयार केला 
असून सदर कायदा राज् यात हदनाींक १.१.२०१४ पासून लागू करण् यात आलेला आहे.  
अपूणा िकल् प पूणा करण् यासाठी जममनी खाजगी वा्ाघा्ीने घेण् यास नवीन भूसींपादन 
कायद्यानुसार कोणतहेी बींधन नाही, त् यामुळे खाजगी क्षेत्रातील जमीन मसींचन व इतर 
िकल् पाींसाठी खाजगी वा्ाघा्ीद्वारे थे् खरेदी पधतीतीने घेणेबाबत शासन ननणाय 
हदनाींक १२.५.२०१५ रोजी ननगाममत करण् यात आलेला असून सदर शासन ननणायात 
थे् खरेदी करावयाच् या जममनीच् या मोबदल् याचा दर ठरप्रवण् यासाठी जजल् हागधकारी 
याींच् या अध् यक्षतेखाली सममती गठीत करण् याच ेनमूद केलेले आहे. 
(२) अींशतः खरे आहे. 

सदर शासन ननणाय हदनाींक ९ मे, २०१५ रोजीचा नसून तो शासन ननणाय 
हदनाींक १२ मे, २०१५ रोजीचा आहे. 
(३) व (४) शेतकऱ याींना ममळणाऱ या मोबदल् यातील तफावत दरू करण् याच् या अनुर्ींगाने 
तसेच िकल् पासाठी वेळेत जमीन उपलब् ध व् हावी व िकल् पाच ेकाम प्रवनाप्रवलींब पूणा 
व् हावे याबाबतचा प्रवचार करून सदर शासन ननणाय ननगाममत करण् यात आला आहे. 

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

जळगाांि शहरातील अनधधिृत ररक्षा थाांब्याांिर िारिाई िरण्याबाबत 

(३२) *  १००८९   श्री.गुरुमुख जगिानी :   सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जळगाींव शहरातील ९५ वाहतुक ररक्षा थाींबे अगधकृत करण्याची यादी 
जजल्हागधकारी, जळगाींव याींनी मींजूर केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उवाररत अनगधकृत ररक्षा थाींब्यावर शासनाने काय कारवाा केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, अनगधकृत ररक्षा थाींब्यावर केव्हा कारवाा करण्यात येणार आहे, 
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(४) असल्यास, गेल्या काही हदवसामध्ये ररक्षाचालकाींच्या बेमशस्तपणामुळे व 
अनगधकृत ररक्षा थाींब्याींमुळे शहरातील मुख्य हठकाणी वाहतुकीवर पररणाम होत आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कारवाा केली वा करणार आहेत, 
(६) अद्याप, याबाबत कोणतीच कारवाा करण्यात आली नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे 
काय आहेत ? 
 
श्री. ददिािर राित े: (१) हे खरे आहे. 
(२) जळगाींव शहरात अनगधकृत ररक्षा थाींब् याींच ेअजस्तत् व ननदशानास आलेले नाही. 
(३), (४), (५) व (६) ि न उद् ावत नाही. 

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

देिगड तालुक्यातील (जज.मसांधुदगुव) आनांदिाडी मत््योद्योग बांदर प्रिल्पाबाबत 
  

(३३) *  १०३६७   श्री.सुननल तटिरे :   सन्माननीय मत््य व् यिसाय मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) देवगड तालुक्यातील (जज.मसींधुदगुा) आनींदवाडी मत्स्योद्योग बींदर िकल्प गेली २५ 
वर्े िलींबबत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या िकल्पाच ेिारींभी अींदाजपत्रक ३२ को्ी रुपयाींच ेअसताना ९२ को्ी 
रुपयाींवर गेले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, हा िकल्प अनेक वर्े िलींबबत असण्याची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, या िकल्पाच ेकाम जलदगतीने होण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) नाही. 
(२) होय. 
(३) स् थाननक गावक-याींच् या प्रवरोधामुळे काम बींद पडले असून गावक-याींच् या सहमतीने 
सुधारीत आराखडा तयार करण् यात आला आहे. 
(४) सुधारीत आराखड्यानुसार िकल् पाच् या अींदाजपत्रकास सुधारीत िशासकीय मान् यता 
घेण् याची कायावाही सुरु आहे. 

----------------- 
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राज् यात िृबत्रम पाऊस पाडण् याचा तेतलेला ननणवय 
  

(३४) *  १०७७५   श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील :   
सन्माननीय पुनिवसन ि मदत िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यात हवामान खात् याने हदलेल् या माहहतीवरुन मान् सनूचे आगमन उमशरा 
होणार असल् याने शासनाने कृबत्रम पाऊस पाडण् याचा ननणाय माहे जून, २०१५ मध्ये 
वा त्यादरम्यान घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, त् यानुसार आतापयांत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण् यात 
येत आहे, 
(३) अद्याप कोणतीच कायावाही केली नसल् यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२) व (३) भारतीय हवामान खात्याने वतावलेल्या 
अींदाजानुसार सींपूणा देशात व प्रवशेर्त: महाराषरामध्ये वाप्रर्ाक सरासरीपेक्षा कमी 
पयान्यमान (८८ ्क्के) होण्याची शक्यता आहे. यींदा जून महहन्यामध्ये पडलेल्या 
पावसानींतर पाऊस पडलेला नाही. प्रवशेर्त: मध्य महाराषर व मराठवाडयातील काही 
जजल््यामध्ये पररजस्थती गींभीर आहे. ज्या भागात जून महहन्यामध्ये पाऊस पडला 
त्या भागात शेतकऱयाींनी पेरण्या केलेल्या आहेत. मात्र, पावसाने हदलेल्या ओढीमुळे 
आता सदर पेरण्या वाया जाण्याची शक्यता ननमााण झालेली आहे. 

कमी पावसाची शक्यता प्रवचारात घेऊन, आपत्ती व्यवस्थापन िभागाने मे 
महहन्यात क्लाऊड मसडीींग तींत्रज्ञानाद्वारे पाऊस पाडण्याच्या ियोगास मान्यता घेऊन 
ननप्रवदा िमसध्द केल्या होत्या. सदर ननप्रवदेत मे.ख्याती क्लायमे् मरडडकफकेशन 
क्न्सल््न्स ्याींची ननप्रवदा सवाात कमी दराची असल्याने त्याींना प्रवमानाद्वारे क्लाऊड 
मसडीींग करण्याकरीता ले्र ऑफ इन््ेन्् देण्यात आलेले आहे. 

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

राज्यातील िीज िां त्राटी िामगाराांना िामािरून िमी िेल्याबाबत 
  

(३५) *  ९०२५   श्रीमती हु्नबानू खमलफे, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.अशोि उफव  
भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त :   सन्माननीय ऊजाव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील एकाही कीं त्रा्ी कामगाराला कामावरुन कमी करण् यात येऊ नये असे 
आदेश राज् याच े ऊजाामींत्री याींनी हदले असतानाही महाप्रवतरण िशासनाने सदर 
आदेशाच े पालन न करता कीं त्रा्ी कामगाराींना कमी करण्याचा ननणाय घेतला 
असल्याच ेहदनाींक १८ मे, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास ननदशानास आले, हे खरे आहे 
काय, 



31 

(२) असल्यास, उक्त िकरणी चौकशी करून महाराषर वीज कीं त्रा्ी कामगाराींवर 
बेकारीची वेळ येऊ नये याबाबत शासनाने कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) अद्याप, याबाबत कोणतीच कायावाही वा उपाययोजना केली नसल्यास त्याची 
सवासाधारण कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) नाही. 
(२) व (३) ि न उद् ावत नाही. 

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

िेल्हा (जज.पुणे) येथील नागरी सुविधा िें द्र बांद िेल्याबाबत 
  

(३६) *  १०६२१   श्रीमती ददतीती चिधरी, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर :   
सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वेल्हा, जज.पुणे येथील नागरी सुप्रवधा कें द्र कोणतीही पूवासूचना न देता अचानक 
बींद केले असल्याच ेमाहे, २०१५ रोजी वा त्या सुमारास ननदशानास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त नागरी सुप्रवधा कें द्रातून हदल्या जाणाऱया सेवासाठी शुल्क शासन 
ननयमापेक्षा जादा घेत असल्याच ेकारण पुढे करुन सदरहू कें द्र सींबींगधत तहमसलदाराींनी 
त्याींच्या अगधकारात बींद करुन कायाालयातील कमाचाऱयाींना अवााच्च भार्ा वापरुन 
कायाालयातून हाकलून हदले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, नागरी सुप्रवधा कें द्र बींद केल्यामुळे नागरीकाींची अनेक कामे रखडली 
असून सदर कें दे्र पुन्हा सुरू करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) अद्याप, याबाबत कायावाही केली नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) होय. 
(२) व (३) सदर नागरी सुप्रवधा कें द्र चालप्रवणारी व्यजक्त शासनाने प्रवहहत केलेल्या 
रकमेपेक्षा जादा शुल्क घेत असल्याच्या तक्रारी िाप्त झाल्यामुळे सदरच े नागरी 
सुप्रवधा कें द्र हद. २७/०४/२०१५ रोजी सायीं. ७.०० वाजता तपासणी करण्याकरीता बींद 
करण्यात आले होत.े तथाप्रप, तथेील कमाचाऱयाींना अवााच्य भार्ा वापरुन कायाालयातून 
हाकलून हदले, हे खरे नाही. नागरीकाींची गैरसोय होऊ नये म्हणून सदर कें द्र तपासणी 
करुन दसुऱया हदवशी सकाळी ११.३० वाजता सुरु करुन सेतू चालक याींच े ताब्यात 
देण्यात आले. 
(४) िन उद् ावत नाही. 

----------------- 
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िक्फ मालमत्तिेरील अनतक्रमणे दरू न िरणाऱया  
अधधिऱयाांिर िारिाई िरणेबाबत 

  

(३७) *  ७२६२   श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांत टिले, 
श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.सुननल तटिरे, श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.नरेंद्र पाटील, 
अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.रामराि िडिुते, श्री.सांददप बाजोररया, श्री.आनांद ठािूर, 
श्री.अननल भोसले, श्री.जयिांतराि जाधि :  ता.प्र.क्र.२७७९ ला ददनाांि १० माचव, २०१५ 
रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत: सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील वक्फ बोडााच्या अनतक्रमण केलेल्या तसेच, वक्फ बोडााच्या मालकीच्या 
लाखो रूपयाींच्या अत्यींत कमी ककीं मतीमध्ये खाजगी व्यक्ती व सींस्थाींना हदलेल्या 
जममनी परत घेण्यासींदभाात हदनाींक ३० जुलै, २०१० रोजी शासनाने अध्यादेश काढला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, देवस्थाने व वक्फ मालमत्तवेरील बेकायदेशीर हस्ताींतरणे, 
अनतक्रमणेबाबत आढावा घेऊन महसूल प्रवभागाच्या हदनाींक ३० जुलै २०१० रोजीच्या 
शासन पररपत्रकािमाणे सक्षम कारवाा न करणाऱया अगधकाऱयाींप्रवरुध्द कारवाा 
करण्याबाबत परभणी-हहींगोलीच ेस्थाननक स्वराज्य सींस्थेच ेलोकिनतननधी याींनी िधान 
सगचव महसूल याींच्याकड े माहे सप् े्ंबर २०१४ मध्ये वा त्यादरम्यान लेखी मागणी 
केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, वरील शासन पररपत्रकािमाणे प्रवहहत मुदतीत आढावा न घेणाऱया 
तसेच ७/१२ वर त्या मालमत्तचेी नोंद न घेणाऱया परभणी जजल््यातील सींबींगधत 
जबाबदार अगधकाऱयाींची चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, त्याींच्याप्रवरुध्द कोणती कारवाा करण्यात आली वा करण्यात येत 
आहे, तसेच देवस्थाने व वक्फ मालमत्ता याींची सातबारावर नोंद घेण्याबाबतची 
िकक्रया ककती मुदतीत पूणा करण्यात येणार आहे, 
(५) असल्यास, सदर हहींगोली जजल््यातील औींढा नागनाथसह इतर हठकाणच्या 
जममनीवरील अनतक्रमण ह्वून जममनी शासनाने ताब्यात घेण्यात आल्या आहेत 
काय, 
(६) असल्यास, अद्याप ककती जममनीवर अनतक्रमणे आहेत, सदर जममनीवरील सवा 
अनतक्रमणे काढणेबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(७) याबाबत अद्याप कोणतीच कायावाही करण्यात आली नसल्यास प्रवलींबाची कारणे 
कोणती आहेत ? 
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श्री. एिनाथराि खडसे : (१) राज् यातील देवस् थानाींच् या जममनीची तपासणी तसेच 
अशा जममनी बेकायदेशीरररत् या हस् ताींतरीत झाल् या असल् यास पूवावत देवस् थानाींच् या 
नावे करण् याबाबत महसूल व वन प्रवभागाने शासन पररपत्रक डीाव् ही-२०१०/ि.क्र.९/ल-
४, हदनाींक ३०.०७.२०१० ननगाममत केले आहे. 
(२) होय. 
(३) व (४) परभणी व हहींगोली जजल् ्याींमध् ये हदनाींक ३०.०७.२०१० रोजीच् या वर 
उल् लेखीत शासन पररपत्रकानुसार देवस् थान ानामाच् या जममनी प्रवर्यक आढावा 
घेण् यात आला आहे. परभणी जजल् ्यातील बेकायदेशीर हस् ताींतरण झालेल् या २११ 
देवस् थान इनाम जममनीच् या गाव नमुना क्र.७/१२ मगधल नोंदी पुनस् थाापीत करण् यात 
आल् या आहेत. उवारीत जममनी प्रवर्यी अधान् यानयक स् वरुपाची कायावाही सुरू आहे. 
(५), (६) व (७) हहींगोली जजल् ्यातील औींढा नागनाथ तालुक् यात कोणत् याही देवस् थान 
ानाम जममनीवर अनतक्रमण अथवा बेकायदेशीर हस् ताींतरण आढळून आलेले नाही. 
हहींगोली जजल् ्यातील इतर गावातील देवस् थान ानामी जममनीवर अनतक्रमण ककीं वा 
अवैध हस् ताींतरण झाले आहे ककें वा कसे याबाबत शहाननशा करण् याची कायावाही सुरु 
आहे. 

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

मौजे माळापूरी (ता.जज.बीड) येथील अनतक्रमण धारिाांच े 
अनतक्रमण ननयमािुल िरण्याबाबत 

  

(३८) *  १०२३०   श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.खिाजा बेग, श्री.हेमांत टिले, श्री.सुननल 
तटिरे, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.धनांजय मुांडे :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौज ेमाळापुरी (ता.जज.बीड) येथील शासकीय गायरान जमीन ग् नीं.१२६ मधील 
१६ हेक््र ४१ आरमध्ये सुमारे २२ भुममहहन मागासवगीय शेतकऱयाींनी सन १९८१ 
पासून वहहती केली असून या जममनीच े अनतक्रमण ननयमाकुल करण्याची मागणी 
सींबींगधताींनी हदनाींक १६ माचा, २०१५ रोजी वा त्यादरम्यान जजल्हागधकारी, बीड 
याींच्याकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, भुममहीन मागासवगीय शेतकऱयाींच ेअनतक्रमण ननयमाकुल करण्यासाठी 
शासन कोणती कायावाही करत आहे वा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, शासन ननणायातील तरतुदीनुसार मौजे माळापूरी येथील अनतक्रमण 
धारकाींच े अनतक्रमण ननयमाकुल करण्यासाठी झालेल्या प्रवलींबाची कारणे कोणती   
आहेत ? 
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श्री. एिनाथराि खडसे : (१) अशा स्वरुपाच ेननवेदन जजल्हागधकारी, बीड याींना िाप्त 
झाले आहे. 
(२) व (३) सदर मागणीच्या अनुर्ींगाने तहमसलदार, बीड याींचमेाफा त चौकशी करण्यात 
आली. सदर चौकशीनुसार ननवेदनात नमूद जममनीवर सन १९९० पुवीच ेअनतक्रमण 
असल्याच ेपुरावे व महसूली अमभलेखात कुठेही त्यासींबींधी नोंद आढळून आलेली नाही. 
त्यामुळे सदर अनतक्रमणे ननयमानुकूल करता येत नाहीत. 

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

यितमाळ ि उ्मानाबाद जजल््यातील आत्महत्याग्र्ताांना विशेष मदत ि सहाय्य 
िरण्यासाठी सधचि दजावच्या अधधिाऱयाची ननयुक्ती िरण्याबाबत 

(३९) *  ९९४२   श्री.धनांजय मुांड े:   सन्माननीय पुनिवसन ि मदत िायव मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) यवतमाळ व उस्मानाबाद जजल््यातील आत्महत्याग्रस्त क्षेत्रास प्रवशेर् मदत व 
सहायकय करण्याकरीता सगचव दजााच्या अगधकाऱयाींची ननयुक्ती करण्यात आली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सन २०१४-२०१५, २०१५-२०१६ या वर्ाात बीड जजल््यातील सवाागधक 
शेतकऱयाींच्या आत्महत्या झाल्या असतानासुध्दा बीड जजल्हा यामधून वगळण्यात 
आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यवतमाळ व उस्मानाबाद जजल््याच्या धतीवर बीड 
जजल्हयातील आत्महत्याग्रस्त क्षेत्रासही प्रवशेर् मदत व सहायकय करण्यासाठी सगचव 
दजााच्या अगधकाऱयाींची ननयुक्ती करण्याची मागणी मा.लोकिनतननधीींनी मा.मुख्यमींत्री 
याींच्याकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, यावर काय कायावाही करण्यात आली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय ? 
 
  

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) होय. 
(२) यवतमाळ व उस्मानाबाद या जजल््याींची ननवड पथदशी िकल्प म्हणुन करण्यात 
आली आहे. 
(३) व (४) होय, अशी मागणी करण्यात आली आहे. राज्यातील शेतकऱयाींच्या 
आत्महत्या रोखण्यासाठी व तद्नुर्ींगाने ठोस उपाययोजना करण्यासाठी यवतमाळ व 
उस्मानाबाद या ०२ जजल््याींची ननवड पथदशी िकल्प म्हणुन करण्यात आली आहे. 
राज्यातील उवाररत आत्महत्याग्रस्त/आत्महत्यािवण जजल््याींबाबत यथावकाश ननणाय 
घेण्यात येणार असल्याने मागणीच्या अनुर्ींगाने सद्यजस्थतीत कायावाही करण्यात 
आलेली नाही. 
(५) िन उद् ावत नाही. 

----------------- 
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यितमाळ नागपूर मागाविरील मौजा डोली ि भारी येथील शतेिऱयाांनी  
पाांदण र्त्याच्या मुक्ततसेाठी िेलेल्या मागणीबाबत 

  

(४०) *  ७९०२   श्री.खिाजा बेग, अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.अननल भोसले, 
श्री.आनांद ठािूर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) यवतमाळ नागपूर मागाावरील मौजा डोली व भारी येथील अनेक शेतकऱयाींनी 
हदनाींक ३० माचा, २०१५ रोजीच्या सुमारास तहमसलदार व जजल्हागधकाऱयाींना पाींदण 
रस्त्याच्या मुक्ततसेाठी ननवेदनाद्वारे मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पाींदण रस्ताच अडप्रवल्यामुळे शेती पडडक होत असल्याने शेतकऱयाींनी 
आत्महत्या करण्याचा इशारा जजल्हा महसूल िशासनाला हदला आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) अद्याप, कायावाही केली नसल्यास, त्याची सवासाधारण कारणे कोणती ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२), (३) व (४) ि नाधीन िकरणी मा.उच् च न् यायालयाच् या रर् यागचका 
क्र.६७३५/२०१३ मध् ये हदनाींक १९/१२/२०१३ च् या आदेशान् वये पाींदण रस् ता खुला 
करण् याबाबत तहमसलदार, यवतमाळ याींनी चौकशी करुन व सींबींगधताींना म् हणणे 
माींडण् याची सींधी देवून ननणाय घेण् याच े आदेश देण् यात आले होत.े त् यानुसार 
चौकशीअींती सदर वादग्रस् त जममनीवर हि कायम नसल् याने भूमी अमभलेख 
प्रवभागामाफा त मोजणी करुन घेवून हि व खुणा कायम करुन मशवधुरा ननजचत करुन 
घ् यावी व तदनींतर मशवधु-याच् या वहहवा्ीवर ननमााण करण् यात आलेला अडथळा दरू 
करुन वहहवा् पुवावत करावी असे हदनाींक १७/११/२०१४ रोजी तहमसलदार, यवतमाळ 
याींनी मामलतदार न् यायालय अगधननयमाींतगात आदेमशत केले आहे. तदनींतर जमीन 
मोजणीबाबत प्रववाद ननमााण झाल् याने पुनः जममनीची सींयुक् त मोजणी करण् याबाबत 
ननदेमशत करण् यात आले आहे. ि नाींककत पाींदण रस् त् याच् या पररसरातील बहुताींश 
जममनीवर पेरणी झालेली असून या िकरणी शेतकऱ याींनी आत् महत् या करण् याचा इशारा 
महसूल िशासनास हदलेला नाही. 

----------------- 
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यितमाळ जजल््यात पाणीपुरिठा योजना िीज  
जोडणीअभािी सुरु न झाल्याबाबत 

  

(४१) *  ७८७६   श्री.सांददप बाजोररया, श्री.अननल भोसले, श्री.जयिांतराि जाधि, 
श्री.हेमांत टिले, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.सुननल तटिरे, श्री.खिाजा बेग, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्रीमती विद्या चव्हाण :   सन्माननीय ऊजाव मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) यवतमाळ जजल््यात पाणीपुरवठयाच्या २६ पाणीपुरवठा योजना पूणा झाल्या 
असून वीज जोडणी अभावी योजना सुरु न झाल्याने नागररकाींना पाण्यासाठी भ्कीं ती 
करावी लागत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पूणा झालेल्या पाणी पुरवठा योजनाींना वीज जोडण्या न देण्याची 
कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनुर्ींगाने यवतमाळ जजल््यातील पाणी ी्ंचाा प्रवचारात 
घेऊन तातडीने पूणा झालेल्या योजनाींना प्रवद्युत जोडण्या देणेबाबत शासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्याींत येत आहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे. यवतमाळ जजल््यातील २६ पाणीपुरवठा 
योजनाींपैकी वीज जोडणीबाबतचा तपमशल खालीलिमाणे :- 
     वीज पुरवठा करण्यात आलेला आहे (११), डडमाींड नो्चा भरणा केलेला नाही 
(५), कामे िगतीपथावर आहेत (५), DDE १.३% मध्ये अींदाजपत्रक मींजुर असून 
ग्रामपींचायत कडून काम िलींबबत आहे (२), DDF १.३% मध्ये अींदाजपत्रकीय खचा 
करण्यास असमथा असल्यामुळे सदर कामे डीपीडीसी २०१५-१६ मध्ये िस्ताप्रवत केलेले 
आहे (१), ग्रामपींचायत कडून सींच माींडणी तयार नाही (१), प्रवद्युत ननरीक्षकाचे 
परवानगी अिाप्त आहे (१). 
(२) महाप्रवतरणकडून वीज जोडणीची कामे िगतीपथावर आहेत. 
(३) िन उद् ावत नाही. 
(४) िन उद् ावत नाही. 
(५) िन उद् ावत नाही. 

 
----------------- 
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महावितरण िां पनीने रत्नाधगरी येथील रत्नाधगरी गॅस ॲण्ड पॉिर प्रोजेक्ट िां पनीस  
रुपये २३०० िोटी अदा िरण्याबाबत लिादाने ददलेला ननणवय 

  

(४२) *  ७५५२   अॅड.ननरांजन डािखरे :   सन्माननीय ऊजाव मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे दाभोळ (जज.रत्नागगरी) येथील रत्नागगरी गॅस ॲण्ड परवर िोजेक्् कीं पनी 
आणण महाराषर राज्य प्रवद्युत प्रवतरण कीं पनी याींच्यात माहे एप्रिल, २००७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान वीज खरेदी करार करण्यात आला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर करारानुसार ९५ ्क्के वीज महाप्रवतरण कीं पनी प्रवकत घेाल 
अशीही अ् सदर करारामध्ये नमूद करण्यात आली होती, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, महाप्रवतरण कीं पनीने सदर करारातील अ्ीचा भींग केल्यािकरणी वीज 
अप्रपलीय लवादाने हदलेल्या ननवाडयानुसार सन २०१२-१३ आणण २०१३-१४ या 
वर्ाासाठी वीजननममाती सींचाच्या जस्थर आकारापो्ी समुारे २३०० को्ी रुपये महाराषर 
राज्य प्रवद्युत प्रवतरण कीं पनीने दाभोळ (आरजीपीपीएल) वीज िकल्प कीं पनीस अदा 
करावे, असे आदेश हदले असल्याच े हद. २४ एप्रिल, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास 
ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, करारातील अ्ीचा भींग करण्याच ेकारण काय, तसेच इतक्या मोठ्या 
िमाणातील रक्कम कोणत्या पध्दतीने अदा करण्यात येणार आहे, 
(५) तसेच या िकरणी शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) अद्याप, कायावाही केली नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) करारातील कोणत्याही अ्ीचा भींग केलेला नसून मा. सवोच्च न्यायालयाच्या 
हदनाींक १३/०५/२०१५ च्या आदेशानुसार आवयकता असल्यास अप्रपमलय 
िागधकरणाच्या हदनाींक २४/०४/२०१५ च्या वीज ननममाती न करता जस्थर आकार 
देण्याच्या आदेशाप्रवरुध्द सवोच्च न्यायालयात यागचका दाखल करण्यात येत आहे. 
(५) िन उद् ावत नाही. 
(६) िन उद् ावत नाही. 

 

----------------- 
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तारापूर अणुऊजाव प्रिल्पातून जादा िीज ननममवती िरण्याबाबत 

(४३) *  ८५१७   श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि उफव  भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त :   
सन्माननीय ऊजाव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) तारापूरला सन १९६९ मध्ये अणुऊजाा िकल्प सुरु झालेला असून या िकल्पातून 
आणखी वीज ननममाती करता यावी यासाठी सुमारे ५०० मेगावॅ् क्षमतचे े दोनसींच 
उभारण्यासाठी सवेक्षण सुरु करण्यात आलेले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील वीजेची गरज प्रवचारात घेता सदर िकल्पाचा प्रवस्तार 
करण्यासाठी सुरु असलेल्या सवेक्षणाची माहहती घेण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, यासींदभाातील सद्य:जस्थती काय आहे व ित्यक्षात वीज ननममाती 
केव्हापासून सुरु होणे अपेक्षक्षत आहे, 
(४) यासींदभाात राज्य शासनाकडून कायावाही करण्यात आली नसल्यास त्याची कारणे 
काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) िन उद् ावत नाही. 

----------------- 
मभिांडी तालुक् यात नदी, नाले, खाडीपात्रात बेिायदेशीर  

िाळू उपसा होत असल्याबाबत 

(४४) *  ८६१४   श्री.अशोि उफव  भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त :   सन्माननीय 
महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मभवींडी तालुक् यात नदी, नाले, खाडीपात्रात बेकायदेशीर सेक् शन पींपाने वाळू उपसा 
होत असून राजरोसपणे वाळूप्रवक्री होत असल् याच ेमाहे मे-२०१५ मध्ये वा त्यादरम् यान 
ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, मभवींडी तालुक् यात होत असलेल् या बेकायदेशीर वाळू उपसा व प्रवक्रीवर 
ननबांध घालण् यासाठी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायावाही केली आहे वा 
करण् यात येत आहे, 
(३) अद्याप, उक् त ि नाबाबत कोणतीच कायावाही होत नसल् यास प्रवलींबाची कारणे 
काय आहेत ? 
 

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) मभवींडी तालुक्यातील सक्शन पींपाने वाळूचा 
बेकायदेशीरररत्या उपसा होत असल्याची बाब दृष्ीत्पतीस आली आहे. 
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(२) मभवींडी तालुक्यात गौण खजजजाच े अवैधररत्या उत्खनन/वाहतूकीस आळा 
घालण्याकररता मींडळ ननहाय पथके गहठत करण्यात आली आहेत. या पथकाींनी 
केलेल्या कायावाहीत सन २०१४-१५ या कालावधीत अवैध उत्खनन/वाहतूकीच्या २९८ 
िकरणाींत रु.५५.८१ लक्ष एवढया दींडात्मक रक्कमेची वसूली करण्यात आली असून, ५ 
गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. तसेच एप्रिल २०१५ त ेजून २०१५ या कालावधीत 
१० िकरणाींत रु. २.४८ लक्ष एवढया दींडात्मक रक्कमेची वसूली करण्यात आली 
असून, ३ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. 
(३) िन उद् ावत नाही. 

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

दक्षक्षण सोलापूर तालुक्यातील मभमा नदी िाठािर िृषी पांपासाठी  
ददिसभर िीज उपलब्ध िरून देण्याबाबत 

  

(४५) *  ८७०६   श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफव  भाई 
जगताप :   सन्माननीय ऊजाव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दक्षक्षण सोलापूर तालुक्यातील मभमा नदी काठावरील कृर्ी पींपासाठी वीज दररोज 
िहदघा काळ बींद ठेवण्यात येत असल्यामुळे तथेील शेतकऱयाींना मभमा नदीतील 
पाण्याचा शेतीसाठी फारसा उपयोग करुन घेता येत नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मात्र मभमा नदीच्या पमलकडील काठावरील कनाा्क राज्यातील 
शेतकऱयाींना २४ तास वीज उपलब्ध असल्यामुळे मभमा नदीच्या पाण्याचा पुणापणे 
लाभ घेता, येतो, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, दक्षक्षण सोलापूर तालुक्यातील मभमा नदीच्या काठावर कृर्ी पींपाची 
वीज हदवसभर उपलब्ध करुन देण्यासाठी कोणती कायावाही करण्यात आली आहे वा 
येत आहे, 
(४) अद्याप, कायावाही करण्यात आली, नसल्याची त्याची सवासाधारण कारणे काय 
आहेत ? 
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे, अींशत: खरे आहे. जजल्हागधकारी, सोलापूर याींच्या 
आदेशानुसार महाराषर राज्याच्या हिीतील भीमा नदी काठावरील औज व गचींचपूर 
बींधाऱयावरील कृर्ीपींपाचा वीज पुरवठा जनतचे्या प्रपण्याच्या पाण्याची ननकड लक्षात 
घेता हदनाींक १८/०३/२०१५ पासून तात्पुरता बींद करण्यात आला आहे. त्यामुळे 
सद्यजस्थतीत चारही कृर्ी प्रवद्युत वाहहन्याींवरील वीज पुरवठा पूणापणे बींद आहे. 
(२) मभमा नदीच्या पलीकडील काठावरील कनाा्क हिीतील कृर्ीपींपाचा वीज पुरवठा 
हा महाप्रवतरणशी सींबींधीत नसल्यामुळे तथेील पाणी वा्पाबाबत या प्रवभागाकडे 
माहहती उपलब्ध नाही. 
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(३) दक्षक्षण सोलापूर तालुक्यातील मभमा नदीच्या काठावरील कृर्ी पींपाींना देण्याकरीता 
महाप्रवतरणकड े वीज उपलब्ध आहे परींतु त्याभागातील प्रपण्याच्या पाण्याची ननकड 
लक्षात घेता शेतीसाठी होणारा पाण्याचा अपव्यय थाींबप्रवण्याकरीता जजल्हागधकारी, 
सोलापूर याींच्या आदेशान्वये तथेील वीज पुरवठा हदनाींक १८/०३/२०१५ पासून तात्पुरता 
बींद केलेला आहे. 
(४) िन उद् ावत नाही. 

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

नाांदेड जजल््यातील १४ तालुक्याांत चारा टांचाई ननमावण झाल्याबाबत 
  

(४६) *  ८९१२   श्री.हररमसांग राठोड, श्री.राजेंद्र मुळि, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफव  भाई जगताप, श्री.सुभाष 
झाांबड :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींदेड जजल््यातील १४ तालुक्याींत चारा ी्ंचााच े सींक् तीव्र झाले असल्याच े  
हदनाींक ५ मे, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, चाऱयाच े वाढत े दर आणण चाऱयाची ननमााण झालेली ी्ंचाा यामुळे 
जजल््यात ३ लाख २८ हजार ६०८ मेरीक चाऱयाची कमतरता ननमााण झाली 
असल्याच ेननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, चाऱयाींची कमतरता दरू करण्याबाबत शासनाने काय कायावाही वा 
उपाययोजना केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) अद्याप, याबाबत कोणतीच कायावाही केली नसल्यास त्याची सवासाधारण कारणे 
काय आहेत? 
  

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) व (२) मे महहना अखेर नाींदेड जजल् ्यात १.६५ लाख 
मे.्न चारा जो सुमारे ३५ हदवस पुरेल इतका उपलब् ध होता. त् यामुळे जजल् ्यात ३ 
लाख २८ हजार ६०८ मेरीक चा-याची कमतरता ननमााण झाली हे खरे नाही. 
(३) व (४) जजल् हा वाप्रर्ाक योजनेंतगात पशुसींवधान प्रवभाग, जजल् हा पररर्द, नाींदेड 
याींच् यातफे रुपये ३०.०० लाख खचा करुन मका प्रपकाच े ४३.४७५ मे्न, ज् वारी 
मालदाींडी १०.०० मे्न इ. चारा प्रपकाच े बबयाणे व बहुवाप्रर्ाक गवत प्रपकाींची ४.०० 
लाख ठोंबे वैरण उत् पादक शेतक-याींना १०० ्क् के अनुदानावर वा्प करण् यात आले. 
त् यामुळे १२८५ हेक् ्र क्षेत्रावर हा कायाक्रम राबवून वैरण उत् पादन करण् यासाठी 
िोत् साहन देण् यात आले आहे. 
      पशुसींवधान प्रवभागाने जजल् ्यातील शेतक-याींना हायड्रोपोननक तींत्रज्ञानाद्वारे 
चारा उत् पादनाची १६ िात् यक्षक्षके आत् माकडून मींजूर करून हदली आहेत.   
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      पशुसींवधान प्रवभागाने वैरण प्रवकास योजनेअींतगात वैरणीचा पूरेपूर वापर 
व् हावा यासाठी सन २०१२ ते २०१५ मध् ये एकूण २३१ कडबाकूट्टी यींत्र व राष रीय 
पशुधन अमभयाना अींतगात ५२ कडबाकूट्टी यींत्राच ेवा्प करण् यात आले आहे. 
      चारा ी्ंचाावर मात करण् यासाठी पशुसींवधान प्रवभागाने सन २०१३-२०१४ 
मध् ये ६९ मुरघास युनन्ची स् थापना नाींदेड जजल् ्यामध् ये केलेली आहे. 
      नाींदेड जजल् ्यात लागवड क्षेत्र व राष रीय कृप्रर् प्रवकास योजनेअींतगात 
गतीमान वैरण प्रवकास कायाक्रमाींतगात चारा िात्यक्षक्षकाद्वारे १०,६२,१९९ मे्र चारा 
उत्पादन झाले असून मे २०१५ अखेर १.६५ मे ्न चारा मशल्लक होता. त्यामुळे 
शासनाने हाती घेतलेल्या चारा उत्पादन वाढीसाठीच्या प्रवप्रवध उपाययोजनाींमुळे 
अगधकचा चारा उत्पादन वाढीसाठीच्या प्रवप्रवध उपाययोजनाींमुळे अगधकचा चारा 
उपलब्ध होऊन चा-याची गरज भागप्रवण्यास मदत झाली आहे. सन २०१५-१६ 
कररताही तजवीज करण्यात आली आहे. 

----------------- 
मुांबई शहर ि उपनगरात मुदत सांपलेल्या टॅक्सी ि ररक्षा  

भांगारात जमा िरण्याबाबत 

(४७) *  ९२६५   श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनतश चव्हाण :   सन्माननीय पररिहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबा शहर व उपनगरात मुदत सींपलेल्या काळ्या-प्रपवळ्या ्ॅक्सी व ररक्षा 
भींगारात जमा करण्याबाबत घेतलेल्या ननणायानुसार माहे जून, २०१५ मध्ये वा 
त्यासुमारास ककती ्ॅक्सी व ररक्षा या भींगारात जमा करण्यात आलेल्या आहेत, 
(२) असल्यास, उक्त िकरणी अद्याप कोणतीच कायावाही केली नसल्यास, प्रवलींबाची 
कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. ददिािर राित े : (१) मुदत सींपलेल्या ्ॅक्सी व ररक्षा भींगारात काढण्याच्या 
ननणायानुसार मुींबा महानगर पररवहन िागधकरण क्षेत्रातील २० वर्ाावरील ्ॅक्सी व १६ 
वर्ाावरील ऑ्ोररक्षा परवान्यावरुन उतरप्रवण्यात येत आहेत. 
      अशा ऑक््ोररक्षा पुन्हा दरुुस्त करुन त्याच क्रमाींकावर अनगधकृतपणे 
चालप्रवण्यात येत असल्याबाबत येणाऱया तक्रारीींमुळे अशा ऑ्ोररक्षा भींगारात 
काढण्याच ेकाम क्षेबत्रय पररवहन कायाालयात करण्यात येत.े 

त्यानुसार माहे जून २०१५ मध्ये मुींबा (मध्य), मुींबा (पजचम) व मुींबा 
(पूवा) अशा तीन प्रवभागाींत ममळून एकूण ६१८ ऑ्ोररक्षा व २६१ ्ॅक्सी भींगारात 
काढण्यात आल्या आहेत. 
(२) िन उद् ावत नाही. 

----------------- 
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पशुसांिधवन विभागातील गट अ दजावच्या ३८९ अधधिाऱयाांच्या बदल्या िेल्याबाबत 

(४८) *  ९६२०   श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांत टिले, श्री.राहुल नािेिर, श्री.खिाजा 
बेग :   सन्माननीय पशुसांिधवन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पशुसींवधान प्रवभागातील ग् अ दजााच्या ३८९ अगधकाऱयाींच्या बदल्या उपसगचवाींनी 
त्याींच े सगचव, मा.राज्यमींत्री आणण मींत्रयाींना कोणतीही सूचना न देता करण्यात 
आल्याची बाब माहे जून, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान घडली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त उपसगचवाींनी आयुक्ताींच्या सहमतीने यापूवीही अशा िकारच्या 
बदल्या केल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त बाब (१) व (२) नुसार चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनुर्ींगाने या िकरणात दोर्ी आढळणाऱया व्यक्तीींप्रवरुध्द 
शासन कोणती कठोर कारवाा करणार आहे वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, कारवाास होत असलेल्या हदरींगााची सवासाधारण कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) हे खरे नाही. 
      पशुसींवधान प्रवभागातील पशुधन प्रवकास अगधकारी ग्-अ दजााच्या ३८९ 
अगधकाऱयाींच्या बदल्याींबाबत नागरीसेवा मींडळाची मान्यता घेऊन तसेच सक्षम 
िागधकाऱयाींच्या मान्यतेने बदली आदेश ननगाममत करण्यात आले आहेत. 
(२) हे खरे नाही. 
(३), (४) व (५) िन उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
दापोली (जज.रत्नाधगरी) तालुक् यातील हणे गािातील दाभोळ टेमिरिाडीत  

डोंगर िोसळून पाच व्यक्तीांचा झालेला मतृ्यू 

(४९) *  १०७८३   श्री.राहुल नािेिर, श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांत टिले, श्री.खिाजा 
बेग : सन्माननीय पुनिवसन ि मदत िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील    
काय :- 
  

(१) दापोली (जज.रत्नागगरी) तालुक् यातील हणे गावात हदनाींक १८ जून, २०१५ रोजी वा 
त्यासुमारास पहा्े तीनच्या सुमारास दाभोळ ्ेमकरवाडीत डोंगर कोसळून तीन 
घराींतील पाच व्यक्तीींचा झोपेतच मतृ्यु झाल्याची दघुा् ना घडली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक् त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, या दघुा् नेतील मतृाींच्या नातवेााकाींना तसेच गावातील 
नुकसानग्रस्ताींना शासनाने मदत देण् याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
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(४) अद्याप, कोणतीच कायावाही करण्यात आली नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय 
आहेत ? 
  

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) होय, 
(२) होय, 
(३) नैसगगाक आपत्ती सींदभाात शासनाच्या स्थायी आदेशानुसार मतृाींच्या नातवेााकाींना 
तसेच गावातील नुकसानग्रस्ताींना मदत देण्यात आली आहे. 
(४) िन उद् ावत नाही. 

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

विदभावतील नागपूर, चांद्रपूर, भांडारा, गोददया, अमरािती, यितमाळ, िधाव, गडधचरोली 
ि अिोला येथे औजष्ट्ण ि विद्युत प्रिल्प मांजूर िरण्याबाबत 

(५०) *  ९७८५   श्रीमती शोभाताई फडणिीस :   सन्माननीय ऊजाव मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) प्रवदभाातील नागपूर, चींद्रपूर, भींडारा, गोहदया, अमरावती, यवतमाळ, वधाा, 
गडगचरोली अकोला येथे मागील वर्ी कें द्र शासनाकडून ८४,५३७ मेगावॅ् १३२ के.व्ही. 
च ेऔषणीक प्रवद्युत िकल्प मींजूर करण्यात आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर िकल्पाींपैकी ककती औषणीक प्रवद्युत िकल्प सुरु झाले व ते 
कोणकोणत्या नदीवर सुरु करण्यात आले, वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१), (२) व (३) कें द्र शासनाच् या प्रवद्युत अगधननयम २००३ 
नुसार वीज ननममाती क्षेत्र परवानामुक् त करण् यात आले असल् याने औजषणक वीज 
ननममाती िकल् प उभारण् यासाठी कें द्र शासन/राज् य शासनाची मींजूरी घेण् याची 
आव यकता नाही. वस् तुतः िस् तुत ि न हा कें द्र शासनाशी सींबींगधत असल् याच ेहदसून 
येत.े 
      राज् य शासनाकडून मागील वर्ी प्रवदभाात महाननममाती कीं पनीचा कोणताही 
औजषणक प्रवद्युत िकल् प मींजूर करण् यात आला नाही. 

----------------- 
पशुसांिधवन विभागातील पशुिैद्यिीय सेिेतील ररक्त पदे भरण्याबाबत 

(५१) *  ९९३०   डॉ.अपूिव दहरे :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ५७०४ ला दद.२४ माचव, 
२०१५ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत :    सन्माननीय पशुसांिधवन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) पशुसींवधान प्रवभागातील पशुवैद्यकीय सेवेतील एकूण १०८४ ररक्त पदे भरण्याची 
शासनस्तरावरील तसेच आयुक्त, पशुसींवधान याींच े स्तरावर सुरु असलेली कायावाही 
पुणा झाली आहे काय, 
(२) असल्यास, पशुसींवधान प्रवभागात ररक्त असलेली पशुधन प्रवकास अगधकाऱयाींची 
३७२ पदे भरण्याकररता महाराषर लोकसेवा आयोगाकड े सादर केलेल्या मागणी 
पत्रानुसार आयोगाकडून पात्र उमेदवाराींची यादी शासनास िाप्त झाली आहे काय, 
(३) असल्यास, ग् ‘अ’, ग् ‘ब’, ग् ‘क’, व ग् ‘ड’, सींवगाातील ररक्त पदे 
भरण्यात आली आहेत काय, 
(४) असल्यास, सदरहु ररक्त पदे भरण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) पशुसींवधान प्रवभागातील पशुवैद्यकीय सेवेतील एकूण 
१०८४ पदे ररक्त नसून ९७० पदे ररक्त आहेत. 
      त्यापैकी सहा.आयुक्त पशुसींवधान या पदाच्या पदोन्नतीने ननयुक्तीची ८७ 
पदाींपैकी ७१ पदोन्नतीने भरण्याची कायावाही शासनस्तरावरुन सुरु आहे. तसेच 
पशुधन प्रवकास अगधकारी ग्-अ या पदासाठी ३०० मशफारस पात्र उमेदवाराींपैकी 
साक्षाींकन नमुने िाप्त  झालेल्या २९६ उमेदवाराींच्या ननयुक्तीची कायावाही शासन 
स्तरावरुन िगतीत आहे. 
(२) होय. 
      ३०० उमेदवाराींची गुणवत्ता यादी िाप्त झालेली आहे. 
(३) व (४) पशुसींवधान प्रवभागात पशुधन प्रवकास अगधकारी ग्-अ सींवगााची पदे 
भरण्याकररता महाराषर लोकसेवा आयोगाने मशफारस केलेल्या ३०० मशफारसपात्र 
उमेदवाराींपैकी साक्षाींकन नमुने िाप्त झालेल्या २९६ उमेदवाराींची वैद्यकीय तपासणी व 
पूवा चाररत्र पडताळणी करुन त्याींना पदस्थापना देण्याची कायावाही िगतीत आहे. 
    ग्-ब, ग्-क व ग्-ड च्या पदावरील ननयुक्तीची कायावाही आयुक्त 
पशुसींवधान, महाराषर राज्य, पुणे याींच्या कायाालयाकडून करण्यात येत आहे. 
(५) िन उद् ावत नाही. 

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

िसबे (ता.तासगाांि, जज.साांगली) येथील महार समाजाच्या  
महार ितनाच्या जममनीबाबत 

(५२) *  ९९७९   प्रा.जोगेनद्र ििाड े:   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) कसबे (ता.तासगाींव, जज.साींगली) येथील समस्त महार समाज, तासगाींव याींच्या 
महार वतनाच्या सामुहहक मालकीच्या स.न.९५ व ९६/८ या जममनीींना कुळवहहवा् 
कायदा ३२-ग लागू होत नसल्याचा सुस्पष् न्यायननवाडा महाराषर महसूल 
न्यायागधकरण, पुणे याींनी हदनाींक २४ जानेवारी, २०१४ रोजी हदला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िकरणाची अींमलबजावणी न करण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, उक्त हठकाणच्या महार वतनी जम ज नी सींबींगधताींच्या नावे त्वरीत 
करण्याबाबत शासनाने पुढे कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, याबाबतची शासनाची भूममका काय आहे ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२) व (३) नगर पररर्द हिीतील शेतजममनीस 
महाराष र शेत जमीन व कूळवाहहवा् अगधननयमातील कलम ३२ त े ३२ र च् या 
तरतुदी लागू होत नाहीत. त् यामुळे ि नाींककत जममनीबाबत तहस ज लदार तथा 
शेतजमीन न् यायागधकरण, तासगाींव याींनी कुळाींची कलम ३२ ग अनुसार ककीं मत 
ठरप्रवण् याप्रवर्यी केलेला अजा नामींजूर करण् याचा आदेश हदला आहे. सदरचा आदेश 
उपप्रवभागीय अगधकारी, ममरज व महाराष र महसूल न् यायागधकरणाने कायम केला 
आहे. त् यामुळे ि नाधीन जममनीवरील अजस्तत् वात असलेल् या कुळाींना कलम ३२ ग 
अन् वये ककीं मत ठरवून मालकी हक् काच ेिमाणपत्र देण् यात आलेले नाही व ि नाींककत 
जममनीच ेअगधकार अमभलेखात मूळ कब् जेदाराींची नाींवे पूवावत ठेवण् यात आली आहेत. 
महाराष र महसूल न् यायागधकरणाने सदर िकरणी कूळाींचे नोंदी कमी करण् याचे 
आदेशीत केलेले नाही. ि नाधीन जममनीवरील कूळाींनी मा.हदवाणी न् यायालयात दावा 
दाखल केला असून िकरण न् याय िप्रवष ् आहे. 
(४) ि न उद् ावत नाही. 

----------------- 
मालिण तालुक्यातील नुिसानग्र्त शेतिऱयाांना आधथवि मदत ममळणेबाबत 

(५३) *  १०५८४   श्री.सुननल तटिरे, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमांत टिले :   
सन्माननीय पुनिवसन ि मदत िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मालवण तालुक्यात हदनाींक १८ मे, २०१५ रोजी वा त्यादरम्यान वादळी वाऱयासह 
प्रवजेच्या लखलखा्ाने धामापूर परबवाडी येथील शामसुींदर परब याींच्या गोठयावर 
कोसळलेल्या प्रवजेमुळे २ बैल, १ गाय होरपळून मेली व स्वत: शामसुींदर परब हे 
गींभीरररत्या जखमी झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक् त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
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(३) असल्यास, त्यात काय आढळून आले आहे व त्यानुसार नुकसानग्रस्त शेतकरी 
श्री.परब याींना कोणत्या िकारची आगथाक मदत करण्यात आली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) अद्याप, कोणतीच नुकसान भरपाा हदली नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय   
आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२) व (३) हे अींशत: खरे आहे. 
      हदनाींक ९ मे, २०१५ रोजी मालवण तालुक्यात मौजे धामापूर परबवाडा 
येथील श्री शामसुींदर परब याींच्या माींगरावर वीज पडून लागलेल्या आगीत ३ मोठी 
जनावरे मतृ झाली असून, १ जनावर जखमी झाले आहे. 
      श्री.शामसुींदर परब हे गींभीर जखमी झाल्याच ेहदसून आले नाही. 
      मतृ जनावराच्या मालकास ननकर्ानुसार रु. ७५,०००/- इतके सानुग्रह 
अनुदान वा्प करण्यात आले आहे. 
(४) िन उद् ावत नाही. 

----------------- 
नाांदगाि (जज.नामशि) तालुक् यातील तहमसलदार याांनी ५०० एिर जमीन 

बेिायदेशीरपणे खाजगी व्यक्ती ि बाांधिाम व्यिसायीिाांच्या नािे िेल्याबाबत 

(५४) *  ९०२७   श्रीमती हु्नबानू खमलफे, श्री.अशोि उफव  भाई जगताप, श्री.सांजय 
दत्त, श्री.धनांजय मुांडे, श्री.सुननल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, श्री.जयिांतराि जाधि :   
सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नामशक जजल् ्यात इींधन वाचप्रवण् याच् या मोहहमेद्वारे चचेत आलेले नाींदगावचे 
तहमसलदार सुदाम महाजन याींनी नाींदगाव तालुक् यात इनाम वतन व शतीच् या 
जममनीबाबत अगधकार नसतानाही राज् य सरकारच् या अ्ी-शतीच् या िकारातील सुमारे 
५०० एकर जमीन खाजगी व् यक् ती व बाींधकाम व् यावसानयकाींच् या घशात घातल् याचे 
हदनाींक १९ मे, २०१५ रोजी वा त् या सुमारास ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, महाजन याींनी प्रवभागीय आयुक् ताींच् या अगधकारात हस् तक्षेप करून 
ननयम-ननकर् डावलून शासनाच े सुमारे सव् वा तीन को्ी रुपयाींच े नुकसानही केले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उपरोक् त िकरणी दोर्ी असणा-या तहमसलदारावर शासनाने काय 
कायावाही केली आहे वा करणार आहे, 
(४) अद्याप, याबाबत कोणतीच कायावाही करण् यात आली नसल् यास त् याची कारणे 
काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२), (३) व (४) िनागधन िकरणी अपर 
जजल्हागधकारी, मालेगाींव याींनी अगधकारबा्यररत्या काही िकरणात नवीन शतीच्या 
भोगव्ादार वगा-२ च्या शेतजम ज नीींच्या खरेदी-प्रवक्रीस परवानगी हदल्याच ेननदशानास 
आले आहे. चौकशीतील ननषकर्ााच्या आधारे अपर जजल्हागधकारी, मालेगाींव याींनी 
सींबींगधत जमीनी सरकार जमा करण्याबाबत आदेश पाररत केले आहेत. तसेच या 
िकरणाशी सींबींधीत श्री. सुदाम महाजन, तत्कालीन तहमसलदार, नाींदगाींव जज. 
नामशक, सध्या ननयुक्ती तहमसलदार, सुरगाणा, जज.नामशक, याींना महाराषर नागरी 
सेवा (मशस्त व अप्रपल) ननयम १९७९ च्या ननयम ४(१)(अ) नुसार, शासन आदेश हद. 
०७/०७/२०१५ अन्वये ननलींबबत करण्यात आले असून, त्याींचया प्रवरुध्द महाराषर  
नागरी सेवा (मशस्त व अप्रपल) ननयम १९७९ अन्वये प्रवभागीय चौकशी िस्ताप्रवत 
करण्यात येत आहे. या िकरणाशी सींबींगधत अन्य अगधकारी/कमाचारी याींची देणखल 
जबाबदारी ननजचत करण्याबाबत कायावाही सुरु आहे. 

----------------- 
पुणे येथील ्िारगेट बस ्थानिाांिर मुलभूत सुविधा पुरविण्याबाबत 

(५५) *  १०६२२   श्रीमती ददतीती चिधरी, श्री.सांजय दत्त, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.रामहरी 
रुपनिर :   सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे शहरातील मध्यवती भागात असलेल्या स्वारगे् बस स्थानकाींवर मुलभूत 
सुप्रवधा पुरप्रवण्यात आल्या नसल्याच े माहे एप्रिल, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान 
ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, स्वारगे् बस स्थानकावर पाणी इत्यादी मुलभूत सुप्रवधा 
पुरप्रवण्याबाबत शासनाने काय कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. ददिािर राित े: (१) हे खरे नाही. 
(२) स्वारगे् येथे २ बसस्थानके कायााजन्वत असून मुख्य बसस्थानकामध्ये प्रपण्याच्या 
पाण्यासाठी पाणपोा आहे. तसेच िवाशाींना िनतक्षालय बसण्यासाठी स््ेनलेस स््ील  
खुच्याा चौकशी कक्ष, िवाशाींच्या माहहतीसाठी सींगणकीय उद्घोर्ण, सुलभ पध्दतीचे 
िसाधनगहृ, लाा्, पींखे व वाणणज्य आस्थापना अींतगात िवाशाींना उपयुक्त प्रवप्रवध 
वस्तुींच्या/खाद्यपदाथााच्या आस्थापना इ. मुलभूत सुप्रवधा आहेत. त्याचिमाणे 
बसस्थानकामध्ये सी.सी ्ीव्ही कॅमेरे  व मे्ल डड्ेक््र बसप्रवण्यात आले आहेत. 
(३) िन उद् ावत नाही. 

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



48 

मुद्राांि शुल् ि ि रेडीरेिनर दरात िेलेला गैरव् यिहार 

(५६) *  १०२१२   श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.अमरमसांह पांडडत :   सन्माननीय 
महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जमीन खरेदी प्रवक्रीच् या वेळी जुन् या दराने मुद्राींक शुल् क वसूल करुन शासनाची 
फसवणूक करणे तसेच बाजारमुल् याच् या तुलनेत कमी दराने खरेदी प्रवक्री व् यवहार 
करणे असे िकार करणा-या परभणी सह औरींगाबाद येथील सहजजल् हा ननबींधक व 
उपननबींधक याींच् या कारभाराची चौकशी करण्याची मागणी सामाजजक कायाकत् याांनी 
मुद्राींक शुल्क प्रवभागाच्या महाननरीक्षक, पुणे याींच् याकडे सन २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम् यान केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, शासनाची फसवणुक करुन स् वतःच ेव ग्राहकाच ेहहत साधणाऱ या दोर्ी 
अगधका-याींच्या कारभाराची चौकशी करण् यात आली आहे काय, 
(३) असल् यास, त् यात काय ननष पन् न झाले तसेच दोर्ीवर कोणती कारवाा केली वा 
करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, अद्यापपयात कारवाा न करण्याची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) होय. 
(२) व (३) औरींगाबाद शहरातील दयुकयम ननबींधक, औरींगाबाद क्र.१ त े ६ या 
कायाालयात नोंदणीकृत झालेल् या ९ गाींवातील दस् ताींची प्रवशेर् पथकाने तपासणी केली 
असता एकूण ७२९ दस् ताींमध् ये रुपये १,७७,०५,९४०/- इतका मुद्राींक शुल् क व नोंदणी 
फी ची कमी आकारणी केल् याच े ननदशानास आले. सदर दस् ताींची नोंदणी करणारे 
तत् कालीन दोन सह दयुकयम ननबींधक याींना ननलींबबत करण् यात आले आहे. व दोन 
दयुकयम ननबींधक याींना प्रवभागीय चौकशीच ेअगधन राहून हदनाींक ३१/०८/२०१४ रोजी 
ननयत वयोमानानुसार सेवाननवतृ् त करण् यात आले आहे. परभणी जजल् ्यातील 
परभणी, सोनपेठ, सेलू, पुणाा व गींगाखेड येथील खरेदी प्रवक्री व् यवहाराींची तपासणी 
करण् यात येत आहे. 
(४) ि न उद् ावत नाही. 

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

बीड जजल््यातील दषु्ट्िाळग्र्त शेतिऱयाांना खरीपाच े 
अनुदान िाटप होत नसल्याबाबत 

(५७) *  १०२३५   श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.खिाजा बेग, श्री.हेमांत टिले, श्री.सुननल 
तटिरे, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.धनांजय मुांडे :   सन्माननीय पुनिवसन ि मदत िायव 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) बीड जजल््याच्या दषुकाळग्रस्त गावातील ७,२०,५५० शेतकऱयाींना खरीपाच े पीक 
वाया गेले म्हणून शासनाने ३१५.८३ को्ी रुपये अनुदान मींजूर केले होते, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, शासनाने अनुदानाची रक्कम जजल्हा िशासनाकड े वगा करुनही माहे 
जून, २०१५ अखेर जजल््यातील २,२७,३८४ शेतकऱयाींच ेअनुदान महसूल िशासनाकडून 
बँकेकड ेवगा झालेले नाहीत तर उवाररत ४,९३,१६६ शेतकऱयाींच्या नावे २२१.५८ को्ी 
रुपये बँकेकड ेवगा होऊनही अद्याप लाखो शेतकऱयाींना हे अनुदान वा्प झाले नाही, 
हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, दषुकाळग्रस्त शेतकऱयाींना शासनाने मींजरू केलेले अनुदान वा्प 
करण्यासाठी झालेल्या प्रवलींबाची चौकशी करुन दोर्ीप्रवरुध्द शासन कारवाा करणार 
आहे काय, 
(४) असल्यास, दषुकाळग्रस्त शेतकऱयाींना मींजूर अनुदानाची रक्कम तात्काळ वा्प 
करण्यासाठी शासन कोणती कायावाही करणार आहे वा करण्यात येत आहे, 
(५) दषुकाळग्रस्त शेतकऱयाींना अनुदानाच े वा्प करण्यासाठी झालेल्या प्रवलींबाची 
कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) हे खरे आहे. 
(२) माहे माचा-२००५ अखेर ज्या शेतकऱयाींच ेबँक खात ेउपलब् ध झाले त् या शेतक-याींचे 
नाींवे खात े क्रमाींकाच्या यादीसह देयक आहरण करुन रु. २२१,५८,६७,५२०/- इतका 
ननधी ४९२७३१ बागधत शेतकऱयाींच्या बँक खात्यासह बँकेकडे वगा करण्यात आला आहे. 
तथाप्रप जजल््यास २२८४८८ शेतकऱयाींच े माहे माचा-२०१५ अखेर प्रवप्रवध कारणावरुन 
खात ेक्रमाींक उपलब्ध न झाल्याने त्याींच े३१ माचा पूवी देयके कोर्ागारातून आहरण 
करता आलेली नाहीत. अशा उवाररत २२८४८८ मशल्लक शेतकऱयाींसाठी तहमसलदार 
याींच े मागणीवरुन रु. ९४,२४,४८,७४१/- इतक्या ननधीची नव्याने मागणी करण्यात 
आलेली आहे. 
      बँकेकड े वगा केलेला ननधी सींबींगधत शेतकऱयाींच े खात्यावर जमा करण्यात 
आलेला आहे. शेतकरी त्याींच ेसोयीिमाणे रक्कम उचल करीत आहेत. 
(३) िन उद् ावत नाही. 
(४) मींजूर करण्यात आलेले अनुदान बँकेकड ेवगा करण्यात आलेले आहे. 
(५) िन उद् ावत नाही. 

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



50 

राज्यात पीि विम्याच ेननयम बदलून आता सिविक्ष  
पीि विमा योजना लागू िरण्याबाबत 

(५८) *  ९९४१   श्री.धनांजय मुांड,े श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र 
पाटील, अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.सुननल तटिरे :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात अवकाळी पाऊस आणण गारपी् यामुळे शेतकऱयाींच्या प्रपकाींच े नुकसान 
होऊन शेतकऱयाींची पररजस्थती गींभीर झाल्याने राज्यात पीक प्रवम्याच ेननयम बदलून 
आता सवाकर् पीक प्रवमा योजना लवकरच लागू करण्यात येत असल्याची घोर्णा   
मा.महसूल व कृर्ी मींत्री याींनी मींगरुळपीर, जज.वामशम येथे हदनाींक १० मे, २०१५ 
रोजी वा त्यासुमारास केलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर योजनेच ेसवासाधारण ननकर् व स्वरुप काय आहे, 
(३) असल्यास, सवाकर् पीकप्रवमा कधीपासून राज्यात लागू करण्यात येणार आहे, 
(४) असल्यास, सदर योजना राज्यात लागू करण्यास शासनाने कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) अद्याप कोणतीच कायावाही केली नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) हदनाींक १०.०५.२०१५ रोजी मींगरुळपीर, जज.वामशम येथे 
नवीन पीक प्रवमा योजना धोरण ठरप्रवण्याची बाब कें द्र शासनाच्या प्रवचाराधीन 
असल्याच ेसाींगगतले, हे खरे आहे. 
(२) व (३) योजना अद्याप जाहहर नसून कें द्र शासनाच्या प्रवचाराधीन आहे. 
(४) तूता कायावाही करण्याचा िन उद् ावत नाही. 
(५) िन उद् ावत नाही. 

----------------- 
यितमाळ जजल् ्यातील राज्य पररिहन मांडळ तोत यात येत असल्याबाबत 

(५९) *  ९२८२   श्री.खिाजा बेग, श्री.हेमांत टिले :   सन्माननीय पररिहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) यवतमाळ जजल् ्यातील हात दाखवा गाडी थाींबवा या उपक्रमाकड े वाहक 
चालकाकडून दलुाक्ष केले जात असल् याने राज् य पररवहन मींडळाला तो्ा येत आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उक् त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल् यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नुसार हात दाखवा बस थाींबवा या 
पररवहन उपक्रमाकड े दलुाक्ष करणा-या वाहक चालकावर कोणती कारवाा केली वा 
करण् यात येत आहे, 
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(४) अद्याप, कोणतीच कारवाा केली नसल् यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. ददिािर राित े: (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) राज्य पररवहन महामींडळाने १९९७-१९९८ मध्ये िवाशाींच्या सुप्रवधेसाठी 
जनता सेवा हा नवीन सेवा िकार कायााजन्वत करुन सदर सेवेच् या बसेसना हात 
दाखवा गाडी थाींबवा असे फलक लावण् यात आले. मात्र २०१० पयांत सदर उपक्रम 
राबवूनही त् यास योग् य िवासी िनतसाद न ममळाल् यामुळे जनता सेवेची ननयत े व   
फे-याींच ेरुपाींतरण साध् या सेवेत करण् यात आले व जनता सेवा बींद करुन हात दाखवा 
बस थाींबवा उपक्रम बींद करण् यात आला. 
      सदर उपक्रम बींद झाल् यामळेु िवाशाींची गैरसोय ्ाळण् यासाठी प्रवनींती 
थाींब् यावर िवासी चढ-उतार करण् यात येत.े यामशवाय प्रवशेर्तः ग्रामीण िवाशाींची 
गैरसोय ्ाळण् यासाठी िवाशाींनी प्रवनींती केल् यास मागाावर िवासी चढ-उतार करण् याच् या 
सूचना चालक व वाहकाींना देण् यात आल् या आहेत. 
      यवतमाळ प्रवभागाचा तो्ा वर्ा २०१४-२०१५ मध् ये वर्ा २०१३-२०१४ च् या 
तुलनेत रुपये ३५८.९५ लाखाने कमी झालेला आहे. 
(४) ि न उद् ावत नाही. 

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

सोलापूर जजल््यातील िुटूांबाांना िीज पुरिठा िरण्याबाबत 

(६०) *  ८७०८   श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफव  भाई 
जगताप :   सन्माननीय ऊजाव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर जजल््यातील ५०० गावाींतील १७ हजार ७४४ घरे पैसे भरल्यानींतरही वीज 
प्रवतरण कीं पनीच्या ननषक्रीय कामगीरीमुळे दहा तासाींपेक्षा जास्त वेळ भारननयमन 
केल्याने अींधारात राहहली असल्याच ेमाहे मे, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दाररद्रयरेर्ेखालील कु्ुींबाना िाधान्याने घरगुती वीजपुरवठा करण्याचा 
ननयम असतानाही तब्बल पाच हजार बीपीएल धारक कु्ुींबाना वीज अद्याप ममळाली 
नसल्याने ही कु्ुींबे अजूनही अींधारात राहहली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर गावे भारननयमन मुक् त करून अींधारात असलेल्या येथील 
कु्ुींबाना तातडीने वीज पुरवठा करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) अद्याप, कोणतीच कायावाही केली नसल्यास प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे अींशत: खरे आहे. मे, २०१५ रोजी १२२३७ इतके 
ग्राहक पैसे भरुन वीज जोडण्यासाठी िलींबीत आहेत. 
(२) हे खरे आहे. ४८३५ दाररद्र्यरेर्ेखालील लाभार्थयाांना वीज ममळाली नसून, त्याींना 
तातडीने वीज जोडण्या देण्याची कामे दीनदयाल उपाध्याय ग्रामज्योती योजनेमध्ये 
समाप्रवषठ करण्यात आलेली आहेत. 
(३) सोलापूर जजल््यातील कु्ुींबाींना वीज पुरवठा देण्यासाठी योग्य ती कायावाही 
करण्यात येत आहे अगधक प्रवतरण वाणणज्य हानी असलेल्या वाहहन्यावर वीज बील 
वसूली वाढप्रवण्याची व चोरी शोधण्याची मोहहम युध्द पातळीवर हाती घेतली आहे. 
त्यामुळे, वाहहन्याींची प्रवतरण व वाणणज्य हानी कमी होण्यास मदत होत आहे. 
प्रवतरण व वाणणज्य हानी कमी झालेल्या वाहहन्याींच ेभारननयमन अींशत:/पूणात: कमी 
करण्यात आले आहे. वीजेची उपलब्धता चाींगली असल्यास, ज्या वाहहन्याींवर 
भारननयमन चालू आहे अशा वाहहन्याींवरीलसुध्दा भारननयमन ्प्प्या्प्प्याने मागे 
घेण्यात येत.े 
(४) िन उद् ावत नाही. 

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

बोडी (जज.पालतर) पररसरातील गाि-पाडयाांमधील  
धोिादायि िीज खाांबाबाबत 

  

(६१) *  १०७९२   श्री.आनांद ठािूर, श्री.राहुल नािेिर :   सन्माननीय ऊजाव मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बोडी (जज.पालघर) पररसरातील गाव-पाडयाींमध्ये गींजलेले वीज खाींब, जीणा 
झालेल्या तारा व धोकादायक रान्सफरमार आहदमुळे वीजयींत्रणा धोकादायक ठरली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, स्थाननक ग्रामस्थाींनी वीज कायाालयाकड े अनेकवेळा तक्रारी करुनही 
याकड ेदलुाक्ष केले जात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, बाब क्र. १ व २ नुसार शासनाने याची चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनुर्ींगाने उक्त पररसरातील वीज यींत्रणा तात्काळ 
दरुुस्तीकररता शासन कोणती कायावाही वा उपाययोजना करणार वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, कायावाहीस होत असलेल्या हदरींगााची सवासाधारण कारणे काय   
आहेत ? 
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श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. स्थाननक ग्राहकाींच्या तक्रारी िाप्त झाल्यानींतर काही कामे पायाभूत 
आराखडा-१ योजनेअींतगात झालेली आहेत. उवारीत कामे U & M योजनेमध्ये अींताभूत 
केलेली असून, सदर कामे िगतीपथावर आहेत. 
(३) १ व २ ची दखल घेण्यात आली आहे. 
(४) सदर गींजलेले वीजखाींब जीणा झालेल्या तारा, धोकादायक रान्सफरमार बदलण्याची 
कामे पायाभूत आराखडा-१ योजनेअींतगात झालेली आहेत. उवाररत कामे U & M 
योजनेमध्ये अींताभूत केलेली असून सदर कामे िगतीपथावर आहेत. या मशवाय बोडी 
गावाच्या पररसरामधील समुद्रककनाऱयालगत असणाऱया वीज वाहक तारा भूममगत 
करण्यासाठी (National Cyclone Risk Mitigation Project) सुमारे २० को्ी 
रुपयाींचा िस्ताव तयार करण्यात आलेला आहे. 
(५) िन उद् ावत नाही. 

----------------- 
श्रीगोंदा तालुक्यात नामाांिीत िां पनीच्या नािाखाली बोगस  

बबयाणाची विक्री सुरु असल्याबाबत 
(६२) *  १०७८४   श्री.राहुल नािेिर, श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांत टिले, श्री.खिाजा 
बेग :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) श्रीगोंदा तालुक्यात नामाींकीत कीं पनीच्या नावाखाली बोगस बबयाणाची प्रवक्री होत 
असल्याची घ्ना माहे जून, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आली, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने याची चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीच्या अनुर्ींगाने आतापयांत यािकरणात दोर्ी आढळलेल्या 
व्यक्तीींवर कोणती कारवाा केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, कारवाास होणाऱया प्रवलींबाची सवासाधारण कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) स्थाननक वतामानपत्र “आपले महानगर” मध्ये बोगस 
बबयाण्याची प्रवक्री होत असल्याबाबतची बातमी हद. १३/०६/२०१५, हद. २४/०६/२०१५ व 
हद. ३०/०६/२०१५ रोजी िमसध्द झालेली होती. 
(२) बातमी मोघम स्वरुपाची असल्यामुळे स्वतींत्र चौकशी करण्यात आलेली नाही. 
तथाप्रप, गुणवत्ता ननयींत्रणासींदभाात ननयमीत तपासणीत बोगस बबयाणे प्रवक्रीची घ्ना 
घडल्याच ेअथवा तशा िकारची तक्रार िाप्त झाल्याच ेआढळून आलेले नाही. 
(३) िन उद् ावत नाही. 
(४) िन उद् ावत नाही. 

----------------- 
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राज्यात अििाळी पािसामुळे शेतीच ेि फळाांच े 
मोठया प्रमाणात झालेले नुिसान 

(६३) *  ९९३१   डॉ.अपूिव दहरे :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ५२६२ ला ददनाांि २४ माचव, 
२०१५ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत:    सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात माहे ऑक््ोबर-नोव्हेंबर, २०१४ या कालावधीत अवकाळी पाऊस, वादळी 
वारा व गारपी् यामुळे शेती प्रपके व फळप्रपकाींच े५० ्क्केपेक्षा जास्त नुकसान होऊन 
त्यात १३ जजल््यातील एकुण १६५९९ हेक््र क्षेत्रावरील प्रपकाच े नुकसान झाले, खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, नामशक, मालेगाींव, ननफाड, कळवण, चाींदवड, हदींडोरी व स्ाणा येथे 
झालेल्या गारपी् व अवकाळी पावसामुळे हजारो हेक््रवरील प्रपकाींच ेनुकसान झाले, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, नुकसानग्रस्त शेतकऱयाींना मदत देण्याच्या प्रवचारागधन बाबीींवर 
शासनाचा प्रवचार पुणा होऊन ित्यक्ष मदतीच ेवा्प करण्यात आले आहे काय, 
(४) नसल्यास, सदरील मदतीच ेकेव्हापयात वा्प होणे अपेक्षक्षत आहे ? 
  

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) जुलै त े ऑक् ्ोबर, २०१४ या कालावधीत नैसगगाक आपत् तीमुळे शेतीप्रपके व 
फळप्रपकाींच् या ५०% पेक्षा अगधक नुकसान झालेल् या क्षेत्रास मदत देण् याची बाब 
शासनाच् या प्रवचाराधीन आहे. त् यामध् ये नामशक जजल् ्यातील बागधत क्षेत्राचा समावेश 
आहे. 
      नोव् हेंबर-२०१४ मधील अवकाळी पाऊस व गारपी्ीमुळे शेतीप्रपके व 
फळप्रपकाींच् या ५०% पेक्षा जास् त नुकसान झालेल् या क्षेत्रास प्रवशेर् दराने मदत देण् याचा 
ननणाय हदनाींक ४ फेबुवारी, २०१५ रोजीच् या शासन ननणायान् वये घेण् यात आलेला आहे. 
त् या अनुर्ींगाने रुपये ८६.१० को्ी इतका ननधी राज् याकरीता प्रवतरीत करण् यात 
आलेला आहे. 
(४) प्रवतरीत करण् यात आलेल् या ननधीपैकी रुपये ७०.८१ को्ी इतके अनुदान 
राज् यातील शेतकऱ याींच् या बँक खात् यावर जमा करण् यात आलेले आहे. त् यापैकी नामशक 
जजल् ्यात रुपये ५५.१५ को्ी इतके अनुदान शेतकऱ याींच् या बँक खात् यावर जमा 
करण् यात आलेले आहे. 

----------------- 
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अनधधिृत बनािट मद्याची िाहतुि रोखून ननबंध तालण्याबाबत 

(६४) *  १०७००   प्रा.जोगेनद्र ििाड े:   सन्माननीय राज् य उत् पादन शुल् ि मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य उत्पादन शुल्क प्रवभागाच्या अगधकाऱयाींनी हदनाींक १९ जून, २०१५ रोजी वा 
त्यासुमारास १ को्ी ४४ लाख रुपये ककीं मतीची गोवा बनाव्ीची प्रवदेशी मद्य वाहतूक 
करणारा रक लाींजा-साखरपा मागाावरील तळवड ेरेल्वे पलुाखाली पकडण्यात आला, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीनुसार सींबींगधत दोर्ीींवर कोणती कारवाा करण्यात आली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) असल्यास, अनगधकृत बनाव् मद्याची वाहतुक रोखण्यासह त्यावर ननबांध 
घालण्याकरीता शासनाने कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) व (२) होय. 
(३) सींबींगधताींप्रवरुध्द महाराषर दारुबींदी कायद्याच ेकलम ६५ (अ) (ा), ८१,८३,९० व 
१०८ अन्वये गुन्हा नोंद करुन एका आरोपीस अ्क करण्यास आली आहे. तर एक 
आरोपी फरार असून त्याचा शोध घेण्यात येत आहे. 
(४) राज्य उत्पादन शुल्क प्रवभागाच े१२ तपासणी नाके कायारत असून यामशवाय ३८ 
जजल्हास्तरीय भरारी पथके, ६ प्रवभागीय भरारी, पथके, १ राज्यस्तरीय भरारी 
पथकामाफा त तसेच पोलीस प्रवभागामाफा त अनगधकृत बनाव् मद्याची वाहतुक 
रोखण्यावर, प्रवक्री यावर ननयींत्रण ठेवण्यात येत आहे. 
(५) िन उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
 विधान भिन :   उत्तममसांग चव्हाण 
मुांबई.   सधचि, 

महाराष्ट्र विधानपररषद 
___________________________________________________________ 
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