
महाराष्ट्र विधानपररषद 
तिसरे अधधिेशन, २०१५ 
--------------------------------------------- 

िाराांकिि प्रश्नोत्िराांची यादी 
  

शुक्रिार, ददनाांि ११ डिसेंबर, २०१५ / अग्रहायण २०, १९३७ ( शिे ) 
  

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

 

 याांच ेप्रभारी विभाग 

(२) पररिहन मांत्री 
(३) ऊर्ाव, निीन ि निीिरणीय उर्ाव मांत्री 

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

प्रश्नाांची एिूण सांखया - १२० 
------------------------------- 

राज्याि विशेषि: मराठिाड्यािील लािूर, बीि, उ्मानाबाद, परभणी जर्ल््याि  
िसेच विदभावि दषु्ट्िाळी पररज्ििी तनमावण झाल्याबाबि 

(१) *  १११५७   श्री.धनांर्य मुांिे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.सुतनल िटिरे, 
श्री.र्यिांिराि र्ाधि, श्री.हेमांि टिले, श्री.अमरससांह पांडिि, श्री.सुभाष झाांबि, 
श्री.सांर्य दत्ि, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, प्रा.र्ोगेन्द्र ििािे, श्री.माणणिराि ठािरे, 
श्री.अशोि उफव  भाई र्गिाप, श्री.रार्ेंर मुळि, श्री.शरद रणवपसे, श्री.आनांद ठािूर, 
श्री.चांरिाांि रघुिांशी, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सतिश चव्हाण, अॅि.तनरांर्न िािखरे, 
श्री.खिार्ा बेग, श्री.रार्ेंर र्ैन, श्री.सांददप बार्ोररया, श्रीमिी विद्या चव्हाण, 
श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंर पाटील, िॉ.सुधीर िाांबे, 
श्री.रामराि िििुि,े श्री.अमरनाि रार्ूरिर, श्री.अतनल भोसले, िॉ.(श्रीमिी) नीलम 
गोऱ्हे :  सन्माननीय पुनिवसन ि मदि िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
 (१) राज्यात विशेषत: मराठिाड्यातील लातूर, बीड, उस्मानाबाद, परभणी जिल्ह्यात 
तसेच विदभाात सन २०१५ मध्ये अपुरा पाऊस, नावपकी, अिकाळी पाऊस, गारवप् 
यामुळे दषुकाळी पररजस्िती ननमााण होऊन तसेच बँका आणण सािकारी किा यामुळे 
शेतकऱयाींनी आत्महत्या केल्हया आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, अत्यल्हप पािसामुळे खरीप हींगाम पुणापणे नष् होऊन शेतकऱयाींचे 
मोठे नुकसान झाले असून मराठिाड्यातील आठ जिल्ह्यातील ७७८ शेतकऱयाींनी 
आत्महत्या केलेल्हया असून त्यापीकी ४७४ शेतकरी मदतीस पात्र ठरले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्हयास, दषुकाळग्रस्त शेतकरी, अिषाणग्रस्त भागाला ददलासा देण्यासाठी 
दषुकाळी तालुके िाहीर करणे, खरीपाच्या नुकसानीची झालेल्हया पींचनाम्यानुसार 
भरपाई देणे यासह विविध मागण्या परभणी-दहींगोली येिील लोकप्रनतननधीींनी 
मा.मुख्यमींत्री याींच्याकड ेमाहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान केल्हया आहेत, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, शासनाने दषुकाळ िाहीर केलेला नसल्हयामुळे तसेच दषुकाळी 
उपाययोिना, शेतकऱयाींना ददलासा न ददल्हयामुळे शेतकऱयाींमध्ये असींतोषाची भािना 
ननमााण झाली आहे. तसेच दषुकाळामुळे आत्महत्या केलेल्हया शेतकऱयाींच्या कु्ूींबबयाींना 
आर्िाक मदत ि पुनिासन करण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोणती कायािाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) असल्हयास, विदभा तसेच मराठिाड्यातील ६४ तालुकयाींपीकी बीड, उस्मानाबाद, 
लातूर, परभणी आणण नाींदेड या जिल्ह्यातील ३८ तालुके दषुकाळग्रस्त असून  तिेील 
शेतकरी मुींबई, पुणे, ठाणे यासारख्या शहरात स्िलाींतरीत होत असून यापीकी काही 
कु्ूींबे रेल्हिे स््ेशनिर गुिराण करीत असल्हयाच ेददनाींक १५ सप् े्ंबर, २०१५ रोिी िा 
त्यासुमारास ननदशानास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्हयास, राज्यामध्ये शेतकऱयाींच्या आत्महत्या रोखण्याकरीता बळीरािा 
अभभयान राबविण्याबाबत तसेच उपाययोिनाींची अींमिबिािणी करण्यासाठी स्ितींत्र 
महासींचालनालय स्िापन करण्याचा ननणाय शासनाने माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये िा 
त्यादम्यान घेतला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(७) असल्हयास, उकत प्रकरणी चौकशी करून शासनाने कोणती कायािाही केली िा 
करण्यात येत आहे,  
(८) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  

श्री. एिनािराि खिसे : (१) होय. 
(२) औरींगाबाद विभागात ९७५ शेतकऱयाींच्या आत्महत्या झालेल्हया असून त्यापीकी ५९० 
प्रकरणे मदतीस पात्र ठरलेली असून त्याींना मदत िा्प करण्यात आली आहे. उिाररत 
प्रकरणात चौकशी सुरु आहे. 
(३) होय. 
(४) राज्यात सन २०१५-१६ च्या खरीप हींगामातील हींगामी पीसेिारी मध्ये ज्या 
गािाींची पीसेिारी ५० पीशाींपेक्षा कमी आली आहे अशा १५७४७ गािाींमध्ये दषुकाळसदृषय 
पररजस्िती िादहर करुन त्याअनुषींगाने विविध उपाययोिना ि सिलती लागू करण्यास 
मींिूरी देण्यात आली आहे. 
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    आत्महत्या केलेल्हया शेतकऱयाींच्या कु्ुींबबयाींना रु.१.०० एिढे सानुग्रह अनुदान 
देण्यात येत.े 
(५) विदभाामध्ये शेतकरी स्िलाींतरणाची बाब ननदशानास आली नाही. 
     औरींगाबाद बीड जिल्हहयातील काही कु्ुींब ऊस तोडणीसाठी इतर जिल्हहयातील 
साखर कारखान्यात गेलेली आहेत. इतर दठकाणी स्िलाींतर झाल्हयाची बाब ननदशानास 
आली नाही. 
(६), (७) ि (८) राज्यामध्ये शेतकऱयाींच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी बळीरािा 
अभभयान राबविणे तसेच उपाययोिनाींची अींमलबिािणीिर देखरेख ठेिण्यासाठी 
की .िसींतराि नाईक शेती स्िािलींबन भमशनची पुनराचना करण्यात आली आहे. 

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

िोिणािील गौण खणणर् उत्खन्द्न व्यिसाय धोक्याि आले असल्याबाबि 

(२) *  ११२९७   श्रीमिी हु्नबानू खसलफे, प्रा.र्ोगेन्द्र ििािे :   सन्माननीय 
महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोकणात सुरु असलेले गौण खणणि उत्खन्न व्यिसाय शासनाच्या िाचक 
अ्ीमुळे धोकयात आला असल्हयाच े माहे सप् े्ंबर-ऑक्ोबर, २०१५ मध्ये िा 
त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, गौण खननि उत्खनन या व्यिसायािर घालण्यात आलेल्हया िाचक 
अ्ी भशिील करण्याबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. एिनािराि खिसे : (१), (२) ि (३) कें द्र शासनाने रत्नार्गरी ि भसींधुदगुा या 
जिल्ह्यात अर्धस्िगन (Moratorium) लागू केल्हयाने गौण खननि उत्खननास बींदी 
होती. त्यानींतर कें द्र शासनाने २०१३ मध्ये अर्धस्िगन उठविल्हयानींतर रत्नार्गरी ि 
भसींधुदगुा या जिल्ह्यातील पयाािरणदृष्या सींिदेनभशल गािे िगळून उिारीत भागात 
गौण खननि उत्खननास परिानगी देण्यात येत आहे. 
     तसेच मा.राषरीय हररत न्यायार्धकरणाने एका प्रकरणात कोकण विभागातील 
सागरी ककनारपट्टी क्षेत्रातून नौकानयन मागा सुकर करण्यासाठी िाळू/रेती 
उत्खननासींदभाात पाररत केलेल्हया आदेशाचा परामशा घेिून, शासनाने याबाबतचे 
सविस्तर धोरण ददनाींक २१.०५.२०१५ च्या शासन ननणायान्िये ननजचचत केले असून, 
सदर धोरणातील तरतुदीनुसार कोकण विभागातील िाळू/रेती उत्खननासाठी परिानगी 
देण्याची कायािाही सुरु आहे. 

----------------- 
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रायगि जर्ल्हयाि महसूल विभागािील अनुसूधचि र्मािीच्या 
सांिगाविील उमेदिाराांची तनयुक्िी िरण्याबाबि 

(३) *  ११९८५   प्रा.र्ोगेन्द्र ििाि े:  सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रायगड जिल्हहयातील महसूल विभागात अनुसूर्चत िमातीच े िात प्रमाणपत्र 
सादर करुन तलाठी ि अन्य सींिगाात ननयुकत झालेल्हया कमाचाऱयाींनी अनुसूर्चत 
िमातीत असल्हयाच ेिात िीधता होत नसल्हयाने विशेष मागास प्रिगााची िात िीधता 
प्रमाणपत्रे सादर केली आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, काही कमाचाऱयाींनी सामाजिक न्याय विभागाच्या ददनाींक १५ िून, 
१९९५ च्या पररपत्रकानुसार सदर व्यकती विशेष मागास प्रिगाात मोडत असल्हयाचे 
ज्ञात असूनही अनुसूर्चत िातीच्या प्रमाणपत्राद्िारे ननयुकती भमळिून शासनाने िात 
िीधता प्रमाणपत्र सादर करणे बींधनकारक केल्हयानींतर विशेष मागास प्रिगााची िात 
िीधता प्रमाणपत्रे कायाालयाकड ेसादर केली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उपरोकत दोन्ही पध्दतीने िून, १९९५ त ेसन २००० पयंत ककती ि 
कोणत्या कमाचाऱयाींच्या ि केव्हा ननयुकत्या करण्यात आल्हया, त्यापीकी ककती ि 
कोणत्या कमाचाऱयाींना पदोन्नती देण्यात आली याबाबतचा तपशील काय आहे, 
(४) असल्हयास, उपरोकत दोन्ही पध्दतीने ननयुकती भमळविलेल्हया कमाचाऱयाींमुळे मूळ 
अनुसूर्चत िमाती सींिगाात मोडणाऱया कमाचाऱयाींिर अन्याय झाला आहे, हे ही खरे 
आहे काय 
(५) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(६) असल्हयास, उपरोकत दोन्ही पध्दतीने ननयुकत झालेल्हया कमाचाऱयाींनी शासनाची 
फसिणूक केल्हयामुळे तसेच त्याींच्यामुळे अनुसूर्चत िमाती या सींिगाातील िागा 
कायम स्िरुपी अडविली गेल्हयामुळे माहे िून, १९९५ नींतर अनुसूर्चत िमातीचे 
प्रमाणपत्र सादर करुन ननयुकती भमळविलेल्हया विशेष मागास प्रिगाातील कमाचाऱयाींच्या 
सेिा समाप्त करण्याबाबत तसेच सदर पदाींिर मूळ अनुसूर्चत िमातीतील उमेदिाराींची 
ननयुकती करण्याबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(७) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत? 
  

श्री. एिनािराि खिसे : (१), (२), (३), (४), (५) ि (६) रायगड जिल्ह्यातील महसूल 
विभागात अनुसूर्चत िमाती प्रिगाातून ननयुकती ददलेल्हया तलाठी ि अन्य सींिगाातील 
कमाचाऱयाींची सींख्या ७२ आहे. त्यापीकी ६० कमाचाऱयाींचे िात प्रमाणपत्र िीधता 
पडताळणी सभमतीने िीध ठरविले असून ४ अिीध ठरविले आहेत. आणण ८ 
कमाचाऱयाींच े पडताळणी सभमतीकड े प्रलींबबत आहेत. अनुसूर्चत िमाती प्रमाणपत्र 
अिीध ठरलेल्हया १ अव्िल कारकून, १ मींडळ अर्धकारी ि १ भलवपक- ी्ंकलेखक 



5 

सींिगाातील कमाचाऱयाींनी विशेष मागास प्रिगा िातीच े िीधता प्रमाणपत्र सादर केले 
असून, प्रचभलत शासन ननणायानुसार त्याींना त्याींच्या मूळ ननयुकतीच्या पदािर ददनाींक 
१५.०६.१९९५ ची िेषठता देण्यात आली आहे. 
     रायगड जिल्ह्यात िून १९९५ त े२००० पयात अनुसूर्चत िमातीच ेतलाठी ि 
अन्य सींिगाातील एकूण ६ कमाचारी ननयुकत झालेले असून िात प्रमाणपत्र पडताळणी 
सभमतीने त्यापीकी १ भलवपक सींिगाातील कमाचाऱयाींच े प्रमाणपत्र िीध तर तलाठी 
सींिगाातील ४ कमाचाऱयाींपीकी २ कमाचाऱयाींच ेप्रमाणपत्र अिीध ठरविले आहे. उिाररत २ 
तलाठी आणण १ िाहन चालक याींच े दािे िात प्रमाणपत्र पडताळणी सभमतीकडे 
प्रलींबबत आहेत. सदर िात प्रमाणपत्र अिीध ठरलेल्हया अििा िात प्रमाणपत्राची 
अद्याप पडताळणी न झालेल्हया एकाही कमाचाऱयास पदोन्नती देण्यात आलेली नाही. 
     अनुसूर्चत िमातीच ेप्रमाणपत्र अिीध ठरलेल्हया २ तलाठी कमाचाऱयाींपीकी एका 
कमाचाऱयाच े अनुसूर्चत िमातीच े िात प्रमाणपत्र अनुसूर्चत िमाती पडताळणी 
सभमतीने ददनाींक २९.१.२०१३ च्या आदेशान्िये अिीध ठरविले आहे. यास्ति सदर 
कमाचाऱयास ददनाींक २८.०५.२०१३ रोिीच्या आदेशान्िये शासन सेिेतून बडतफा  केले 
आहे. दसुऱया तलाठी कमाचाऱयाच े िात प्रमाणपत्र अनुसूर्चत िमाती पडताळणी 
सभमतीने ददनाींक १५.९.२०१५ च्या आदेशान्िये अिीध ठरविले आहे. परींतू, सदर 
कमाचाऱयाबाबतीत सामान्य प्रशासन विभागाच्या ददनाींक २१.१०.२०१५ रोिीच्या 
पररपत्रकामधील तरतूदीनुसार सींरक्षण प्राप्त झाले आहे. 
(७) प्रच न उद्भ ाित नाही. 

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

एसएनिीएल िां पनीची चौिशी होण्याबाबि 

(४) *  ११०४०   श्री.अतनल सोले, श्री.नागो गाणार, श्री.समिशे भाांगडिया :   
सन्माननीय ऊर्ाव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) एसएनडीएल कीं पनी स्पॅनको सींबींधी िनतेने तक्रार केल्हयानींतर सत्यशोधन सभमती 
स्िापन करण्यात आली आहे, हे खरे काय, 

(२) असल्हयास, नागपूर शहरात वितरणच ेकाम एसएनडीएल कीं पनीमाफा त होत ेआहे, 
हे ही खरे काय, 
(३) असल्हयास, एसएनडीएल कीं पनीचे सत्यशोधन सभमती चा अहिाल प्राप्त झाला आहे 
काय, 
(४) एसएनडीएल द्िारा अनेक अ्ीींच ेउल्हलींघन झाले असे ननदशानास आले, हे ही खरे 
आहे काय, 
(५) असल्हयास, उकत प्रकरणी कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांरशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) हे अींशत: खरे आहे. 
(५) नागपूर वितरण फँ्रन्चाइझी करारातील तरतुदीनुसार एस.एन.डी.भलमी्ेडिर 
महावितरण कीं पनीकडून कारिाई करण्यात येत आहे. 
(६) प्रचन उद्भ ाित नाही. 

----------------- 
राज्यािील िोट्याि चाललेल्या एसटी महामांिळाला सक्षम िरण्याबाबि 

(५) *  ११२३२   श्री.अनांि गािगीळ, श्री.सांर्य दत्ि, श्री.रार्ेंर मुळि, श्री.अशोि 
उफव  भाई र्गिाप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.शरद रणवपसे :   सन्माननीय 
पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील गाि खेड्याींपयात िाणाऱया एस्ीच्या प्रिाचयाींची सींख्या कमी झाली 
असून िषाभरात ११ को्ी ३२ लाख प्रिाशाींनी एस्ीतून प्रिास करणे बींद केले 
असल्हयाने एस्ी महामींडळ गेल्हया काही िषाापासून तो्यात िात असून 
आर्िाकजस्िती खालािली असल्हयाच े माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान 
ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, एस्ी महामींडळातील गीरकारभार, अिीध िाहतूक, डडझले-्ायर-सु्या 
भागाींच ेदर, तो्याचा िाढणारा आकडा, सक्षम अर्धकाऱयाींची िानिा, प्रिाशाींची घ्ती 
सींख्या, शासनाकडून एस्ीला विशेष सहाय्य भमळत नसणे या कारणाने एस्ी 
महामींडळ तो्यात िात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, शासनाने याची दखल घेऊन एस्ी महामींडळाला सक्षम करण्यासाठी 
विशेष ननधी तरतूद करून तो्यात चालणारे महामींडळ फायद्यामध्ये कसे येईल 
याबाबत तसेच प्रिाशाींनी एस्ीतून प्रिास करािा यासाठी प्रोत्साहन देण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. ददिािर रािि े: (१), (२) ि (३) सन २०१३-१४ च्या तलुनेत सन २०१४-१५ मध्ये 
प्रिासी सींख्येत ११.०१ को्ीने घ् झालेली असून सदरची घ् ही अिीध िाहतुकीमुळे 
तसेच खािगी िाहतुकदार रा.प.च्या तुलनेत कमी प्रिास भाड्यात प्रिासी िाहतूक 
करत असल्हयाने झालेली आहे. 
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       राज्य पररिहन महामींडळातगात दर चार िषांनी होणारा कामगार करार, 
डडझले ि इतर भाींडार सामानाच्या ककीं मतीत सतत होणारी िाढ, दर सहा मदहन्याींनी 
महागाई भत्यातील िाढ इ. कारणाींमुळे गेल्हया काही िषाापासून राज्य पररिहन 
महामींडळ तो्यात आहे. 
       राज्य पररिहन महामींडळाच ेभारमान, उत्पन्नामध्ये िाढ ि खचाात कपात 
करण्याच्या दृष्ीने राज्य पररिहन महामींडळाद्िारा सुचना देण्यात आल्हया असून 
उत्पन्नात िाढ करण्यासाठी प्रिासी िाढिा योिना, नीभमजत्तक कराराच्या अ्ीमध्ये 
बदल, दहरकणी सेिेत आरामदायी आसन व्यिस्िा, नविन िातानुकभलत भशिनेरी 
बसेसची खरेदी, सक्षम मागा तपासणी ि अिीध िाहतुकीद्िारे उत्पन्न गळती रोखणे, 
प्रिासी आकवषात करण्यासाठी समािातील २४ विविध घ्काींना प्रिास भाड्यात 
सिलत, िावषाक सिलत काडा, माभसक/त्रीमाभसक काडा योिनाींना व्यापक प्रभसध्दी 
देऊन प्रिासी ि उत्पन्न िाढीसाठी राज्य पररिहन महामींडळाच्या स्तरािर 
उपाययोिना करण्यात येत आहे. 
        सन २०१३-१४ मध्ये महामींडळाला रु. ५७२.६२ को्ी असलेला तो्ा सन 
२०१४-१५ च्या अलेखापररक्षक्षत िावषाक लेख्यानुसार रु. ३८२.१३ को्ी एिढ्यािर 
आलेला आहे. 
(४) प्रचन उद्भ ाित नाही. 

----------------- 
यििमाळ जर्ल््यािील शेििऱ्याांच्या आत्महत्या रोखण्याबाबि 

(६) *  ११५८८   श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.सांर्य दत्ि, श्री.अशोि उफव  भाई 
र्गिाप, श्री.रार्ेंर मुळि, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.शरद रणवपसे, श्री.आनांद 
ठािूर, श्री.सांददप बार्ोररया, श्री.हेमांि टिले, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.खिार्ा बेग, 
श्री.अतनल भोसले, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंर पाटील, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी : सन्माननीय पुनिवसन ि मदि िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) यितमाळ जिल्ह्यात सन २००१ त ेिून, २०१५ अखेर केिळ ५ त े १० हिार 
रूपयाींच्या किाासाठी समुारे २८० शेतकऱयाींनी आत्महत्या केल्हयाच ेमाहे ऑगस््, २०१५ 
मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उकत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्हयास, शेतकऱयाींच्या आत्महत्या रोखण्याकरीता शासनाने कोणती कायािाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनािराि खिसे : (१) ि (२) यितमाळ जिल्ह्यात सन २००१ त ेिून, २०१५ 
या कालािधीत एकूण ३२३६ शेतकरी आत्महत्येची प्रकरणे आढळून आली असून 
त्यापीकी १३३७ शेतकरी आत्महत्या पात्र ठरल्हया ि १८९९ प्रकरणे अपात्र ठरली आहेत. 
पात्र आत्महत्या प्रकरणी त्याींच्या िारसाींना रु. १.०० लक्ष ची मदत देण्यात आली 
आहे. 
(३) शासन ननणाय ददनाींक २४ िुली, २०१५ (भाग-१) ि (भाग-२) अन्िये राज्यातील 
शेतकरी आत्महत्या रोखण्याकरीता पिदशी प्रकल्हप म्हणून विशेष मदतीचा कायाक्रम 
राबविण्यात येत आहेत. जिल्हहास्तरीय ि ग्रामस्तरीय सभमत्या तसेच बळीरािा चतेना 
अभभयान राबविण्यात येत आहे. शेतकऱयाींना आत्महत्येच्या विचारापासून पराितृ्त 
करण्यासाठी विविध विभागाींमाफा त कायाक्रम राबविण्यासाठी आदेश ननगाभमत करण्यात 
आले आहेत. 
(४) प्रचन उद्भ ाित नाही. 

----------------- 
आददिासीच्या र्समनी तनयमबा्यररत्या विक्रीचा तनणवय रद्द िरण्याबाबि 

(७) * १२१५८  श्री.हेमांि टिले, श्री.रार्ेंर मुळि, श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.सांर्य दत्ि, 
श्री.अशोि उफव  भाई र्गिाप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, प्रा.र्ोगेन्द्र ििाि,े श्री.शरद 

रणवपसे, श्री.सुतनल िटिरे, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, 
श्री.अमरससांह पांडिि, श्री.अतनल भोसले, श्री.खिार्ा बेग, श्री.नरेंर पाटील, श्री.किरण 
पािसिर, श्री.रार्ेंर र्ैन, श्रीमिी हु्नबानू खसलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सुभाष 
झाांबि, श्री.प्रिाश गर्सभये, श्री.आनांद ठािूर, श्री.सतिश चव्हाण, िॉ.(श्रीमिी) नीलम 
गोऱ्हे : सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िमीन महसूल अर्धननयम १९८८ च्या कलम ३६ अ नुसार तसेच १९७५ च्या 
कायद्यान्िये आददिासी िमीन बबगर आददिासीींना विकण्यास ननबधं असताींनाही 
राज्यातील मुींबई, ठाणे, औरींगाबाद, ददघी, नाभशक-भसन्नर-इगतपूरी आणण रायगड 
जिल्ह्यातील २६७ आददिासीींची सुमारे १० लाख एकर िमीन बबगर आददिासीींनी 
ननयमबाहयपणे बळकािली आहे असे शासनाच्या िनिाती पररषदेच्या अहिालात 
स्पष् झाले असताना शासनाने कायद्यात बदल करुन आददिासीींच्या िभमनी बबगर 
आददिासीींना विकण्याचा ननणाय माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान घेतला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या ननणायास अणखल भारतीय आददिासी विकास पररषदेच ेकायााध्यक्ष 
तिा मािी मींत्री तसेच आददिासी लोकप्रनतननधीींनी विरोध करीत मा.राज्यपाल याींना 
आपल्हया मागण्याबाबतच ेननिेदन सादर केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्हयास, सन २०१३ पासून आददिासीींच्या िमीन विक्रीच्या प्रकरणात १० ्कके 
िाढ झाल्हयाच ेननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, राज्यातील ननयमबा्यररत्या विकलेल्हया आददिासीींच्या िभमनी परत 
घेऊन त्याींच्या िभमनीींना कायद्याच ेसींरक्षण देणे तसेच आददिासीींच्या िभमनी खुल्हया 
करण्याचा ननणाय रद्द करण्याबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. एिनािराि खिसे : (१), (२), (३), (४) ि (५) महाराषर िमीन महसूल सींदहता, 
१९६६ मधील कलम-३६अ अन्िये आददिासीींच्या िभमनी बबगर आददिासीींना बबनशेती 
प्रयोिनासाठी शासनाच्या पूिा परिानगीने हस्ताींतरणास परिानगी देण्याचे तरतूद 
आहे. उकत कलमान्िये तसेच, महाराषर अनुसूर्चत िमातीींना िभमनी प्रत्यावपात 
करणे, अर्धननयम, १९७४ आणण महाराषर िमीन महसूल सींदहता, १९६६ मधील 
कलम-३६ आणण ३६अ मधील तरतूदीनुसार ननयमबा्यररत्या हस्ताींतरीत झालेल्हया 
आददिासीींच्या िभमनी परत करण्याची तरतूद आहे. 

     या तरतूदीच्या अनुषींगाने पूिी िेळोिेळी प्रकरणेपरत्िे गुणित्तिेर ननणाय घेऊन 
आददिासी िमीनधारकाींच्या िभमनी बबगर आददिासीींना िमीन हस्ताींतरणास 
परिानगी देण्याचा ननणाय घेण्यात आला आहे. तिावप, महाराषर राज्य िनिाती 
सल्हलागार सभमतीच्या ४८ व्या बीठकीमध्ये आददिासीींच्या िभमनीींच े बबगर 
आददिासाींना होणारे हस्ताींतरण रोखण्यासाठी इतर राज्यात असलेल्हया कायद्याची 
तपासणी करुन महाराषर िमीन महसूल सींदहता, १९६६ मध्ये योय य तो बदल 
करण्यासाठी अप्पर मुख्य सर्चि (महसूल) याींच्या अध्यक्षतखेाली सभमती स्िापन 
करुन सभमतीच्या अहिालािर ननणाय होईपयात निीन हस्ताींतराींचा प्रस्ताि नोंदिू नये 
या स्िरुपाचा ननणाय घेण्यात आला होता. त्यानुषींगाने आददिासी विकास विभागाने 
शासन ननणाय क्र.ििाप-२०१४/प्र.क्र.७७/का.१४, दद.११.६.२०१४ अन्िये सभमती नेमली 
होती ि महसूल विभागाने अशा कलम-३६ अ खालील तरतूदीप्रमाणे िमीन 
हस्ताींतरण करण्यास परिानगी देण्याच ेिाींबिले होत.े सदर सभमतीने त्याींचा अहिाल 
आददिासी विकास विभागाकड ेसादर केला आहे. 

     दरम्यानच्या कालािधीमध्ये आददिासीींच्या िभमनीींच्या हस्ताींतरणास परिानगी 
देण्याबाबत तसेच परिानगी न देण्याबाबत मा.लोकप्रनतननधी तसेच इतराींची ननिेदन 
शासनाकड ेप्राप्त झालेली आहेत. 
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     सदर सभमतीने सादर केलेल्हया अहिालाची छाननी करण्यात येत असून 
त्यामधील भशफारशीच्या अनुषींगाने कायद्यात बदल करण्याचा ककीं िा इतर कोणताही 
ननणाय शासनस्तरािर घेण्यात आलेला नाही. 

----------------- 
सोलापूर जर्ल्हयाि दधू उत्पादिाि घट झाल्याने शेििरी अिचणीि आल्याबाबि 

(८) *  ११३८८   श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांर्य दत्ि, श्री.अशोि उफव  भाई र्गिाप, 
श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय दगु् धवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर जिल्ह्यात दषुकाळ, अपुरा चारा ि पाण्याअभािी एका मदहन्यात १४ 
हिार ३०० भल्रने दधू सींकलनात घ् झाली आहे. त्यामुळे दधू उत्पादक शेतकरी 
अडचणीत आला असल्हयाच ेमाहे ऑगस््, २०१५ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशानास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या दधू व्यिसाय करणाऱया शेतकऱयाींना आर्िाक मदत देण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. एिनािराि खिसे : (१) माहे एवप्रल त ेसप् े्ंबर हा दधुासाठी कृषकाळ असतो. 
सध्या कृषकाळ सुरु असल्हयाने नीसर्गाकररत्या दधू सींकलनात घ् होत असत.े तसेच 
चालू िषी ऑगस्् पयतं पाऊस उशीरा ि पुरेशा प्रमाणात न पडल्हयाने दषुकाळ सदृषय 
पररजस्िती उद्भ ािल्हयामुळे दधू सींकलनात काही प्रमाणात घ् झालेली आहे, हे खरे 
आहे. 
(२) ि (३) दधू उत्पादक शेतकऱयाींच ेदहत िोपासण्याचा शासनाने नेहमी प्रयत्न केला 
आहे. राज्यामध्ये ननमााण झालेली दषुकाळ पररजस्िती लक्षात घेऊन शासनाने ददनाींक 
३१.७.२०१५ रोिीच्या शासन ननणायान्िये राषरीय कृषी  विकास योिनेंतगात गनतमान 
िीरण विकास कायाक्रम राबविण्यास मान्यता ददली असून त्या अींतगात रु.२५.०० को्ी 
ननधी मींिूर केला आहे. तसेच हायड्रोपोननकस तींत्रज्ञानाव्दारे दहरिा चारा 
उत्पादनाकरीता ददनाींक १४.९.२०१५ अन्िये रु.१०.०० को्ी ननधी मींिूर केला आहे. 
सदर कायाक्रमाींतगात देण्यात येणाऱया अनुदानाकरीता लाभािी ननिडताना पशुधन 
असणाऱया अल्हप ि अत्यल्हप भूधारक शेतकऱयाींना प्राधान्य देण्यात आले आहे. 
सोलापूर जिल्ह्याकरीता िरील दोन्ही कायाक्रमाींतगतं रु.२२३.५५ लक्ष ननधीची तरतूद 
करण्यात आली आहे. 
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याभशिाय भविषयात दधू उत्पादक शेतकऱयाींना ककमान शासकीय दधू खरेदी 
दर प्राप्त व्हािा या उद्देशाने शासनाने ननजचचत केलेले दधू खरेदीच े दर (िरकड 
खचाासह) प्रमाणीत मानून राज्यातील सहकारी सींघ/ सींस्िाींनी हाच दर शेतकऱयाींना 
देणे आिचयक असल्हयाबाबत सिा सहकारी दधू सींघाींना ददनाींक  १०.७.२०१५ रोिी 
ननदेश ननगाभमत केले आहेत. 

----------------- 
राज्यािील शेििऱ्याांच्या आत् महत् या रोखण्याबाबि 

(९) *  ११४७३   श्री.शरद रणवपसे, श्री.धनांर्य मुांिे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, 
श्री.सुतनल िटिरे, श्री.हेमांि टिले, श्री.प्रिाश गर्सभये, श्री.खिार्ा बेग, श्रीमिी 
विद्या चव्हाण, श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांर्य दत्ि, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, 
श्री.सांददप बार्ोररया, श्री.अतनल भोसले, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंर पाटील, 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.अमरससांह पांडिि, श्री.सतिश चव्हाण, 
श्री.र्यिांिराि र्ाधि, अॅि.र्यदेि गायििाि, अॅि.तनरांर्न िािखरे, श्री.आनांद ठािूर, 
श्री.रार्ेंर र्ैन :   सन्माननीय पुनिवसन ि मदि िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यातील विविध भागाींमधील १२३ तालुकयाींमध्ये माहे िानेिारी, २०१५ ते 
सप् े्ंबर, २०१५ या कालािधीत कमी पिान्यमानामुळे ी्ंचाईसदृचय पररजस्िती, 
अिकाळी पाऊस, दषुकाळी पररजस्िती, नावपकी ि किाबािारीपणा या कारणाींमुळे 
२३०० पेक्षा अर्धक शेतकऱयाींनी आत्महत्या केल्हयाची बाब माहे ऑक्ोबर, २०१५ मध्ये 
िा त्यादरम्यान ननदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, यातील ११०० हून अर्धक शेतकऱयाींच्या कु्ूींबबयाींना शासनाकडून 
कुठलीही मदत भमळालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, आत्महत्याग्रस्त शेतकऱयाींमध्ये िऊळका रेल्हिे (ता.मालेगाि, 
जि.िाभशम) येिील दत्ता आत्माराम लाींडगे या युिा शेतकऱयाने आपल्हया र्चठ्ठीमध्ये 
विदभाातील शेतकऱयाींच्या समस्याींकड े िाणीिपूिाक दलुाक्ष केल्हयाचा आरोप करुन 
आत्महत्या केल्हयाच ेननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उकत प्रकरणी आढािा घेऊन शासनाने जिल्हहाननहाय पाहणी केली आहे 
काय, 
(५) असल्हयास, पाहणीच े ननषकषा काय आहेत ि त्यानुसार आत्महत्या केलेल्हया 
शेतकऱयाींच्या कु्ुींबाींना शासनाने आर्िाक मदत करण्याबाबत कोणती कायािाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(६) असल्हयास, शेतकऱयाींच्या आत् महत् या रोखण् यासाठी शासनाने कोणत्या 
उपाययोिना केल्हया िा करण् यात येत आहे, 
(७) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनािराि खिसे : (१) ि (२) माहे िानेिारी त ेसप् े्ंबर, २०१५ या कालािधीत 
राज्यात एकुण २२११ शेतकरी आत्महत्या ननदशानास आल्हया आहेत. सदर पात्र 
प्रकरणाींपीकी १४५३ प्रकरणे पात्र असून आत्महत्याग्रस्ताच्या िारसाींना प्रत्येकी रु.१.०० 
लक्ष सानुग्रह अनुदान देण्यात आले आहे. 
(३) होय, हे खरे आहे, आत्महत्याग्रस्त कु्ुींबाला अध्यक्ष, की .िसींतराि नाईक शेती 
स्िािलींबन भमशन तसेच अर्धकारी याींनी भे् ददली असून सदर प्रकरण जिल्हहास्तरीय 
सभमतीने पात्र ठरविले आहे ि आत्महत्याग्रस्त शेतकऱयाच्या िारसाला रु.१.०० लक्ष 
सानुग्रह अनुदान देण्यात आले आहे. 
(४) आढािा घेण्यात येऊन उपाययोिना करण्याची प्रकक्रया चालू आहे. 
(५) आत्महत्या केलेल्हया कु्ुींबाींना रु.१.०० लक्ष सानुग्रह अनुदान देण्यात येत.े 
(६) शेतकऱयाींच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी विशेष कायाक्रम राबविण्याबाबत ददनाींक 
२४.७.२०१५ रोिीच्या शासन ननणायान्िये धोरणात्मक ननणाय शासनाने घेतला आहे. 
त्याअनुषींगाने शासनाच्या विविध विभागाींना उपाययोिना करण्याबाबत सचूना देण्यात 
आल्हया आहेत. 

शेतकऱयाींच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी विविध उपाययोिना 
करण्यासाठी पिदशी प्रकल्हप म्हणून विशेष मदतीचा कायाक्रम राबविण्यासाठी 
यितमाळ ि उस्मानाबाद या दोन जिल्हहाींची ननिड करण्यात आली आहे. 

उपरोकत पिदशी प्रकल्हप राबविण्यासाठी उस्मानाबाद ि यितमाळ 
जिल्हहयातील जिल्हहास्तररय ि ग्रामस्तररय सभमत्याींना रु.४८८५.०० लाख इतका 
untied ननधी  मींिूर केला असून त्यापीकी रु. ३४१९.०० लाख इतका ननधी वितररत 
करण्यात आला आहे. 
(७) प्रचन उद्भ ाित नाही. 

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

सासिणे (िा.असलबाग, जर्.रायगि) येिील राष्ट्रीय सहिार वििास तनगम 
(एनसीिीसी) िर्व प्रिरणामध्ये झालेला गैरव्यिहार 

(१०) *  ११७३१   श्री.र्यांि पाटील :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ९६६५ ला ददनाांि ३० 
र्ुल,ै २०१५ रोर्ी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि:    सन्माननीय मत््य व् यिसाय मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) श्री.कापरीदेि मजच्छमार सह. सींस्िा मयााददत सासिणे (ता.अभलबाग, जि.रायगड) 
या सींस्िेस माहे फेब्रुिारी, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान ककती रककम िगा केली होती, 
(२) असल्हयास, िगा करण्यात आलेल्हया रककमेतून सींस्िेने फायबर बो्ी बाींधण्यासाठी 
ककती रककम खचा केली आहे, 
(३) असल्हयास, अनतररकत प्रदान झालेली रककम सींस्िेकडून िसूल करण्यात आली 
आहे काय, 
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(४) असल्हयास, याप्रकरणी मा.मत्स्यव्यिसाय मींत्री महोदयाींच्या आदेशाने गुन्हा दाखल 
झाल्हयानींतर गुन््याच्या अनुषींगाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
श्री. एिनािराि खिसे : (१) ि (२) श्री.कापरीदेिी मजच्छमार सह.सींस्िा मयाा. 
सासिणे (ता.अभलबाग, जि.रायगड) या सींस्िेस माहे फेब्रुिारी, २०१५ मध्ये िा 
त्यादरम्यान कोणतीही रककम िगा करण्यात आलेली नाही. सन २००८-०९ मध्ये रु. 
२७९.६३ लक्ष इतकी रककम िगा करण्यात आली असून सिा रककम, सींस्िेने फायबर 
बो्ी बाींधण्यास खचा करण्यात आली आहे. 
(३) अनतररकत प्रदान केलेल्हया रु. ६०.३९ लक्ष रककमेतून रु. १८,३६,८६४/- एिढी 
रककम िसूल करण्यात आली आहे. 
(४) गहृ विभागामाफा त गुन्हयाचा तपास चालू आहे. मत्स्यव्यिसाय विभागामाफा त 
सींस्िेचा डडझले को्ा ि डडझले परतािा सींस्िर्गत करण्यात आलेला आहे. 
(५) प्रचन उद्भ ाित नाही. 

----------------- 
राज्यािील मराठी माध्यमाच्या विनाअनुदातनि ि अनुदातनि  

सिव शाळाांना तनिासी दराने िीर् पुरिठा िरण्याबाबि 

 (११) *  १२४६३   श्री.विक्रम िाळे, श्री.अमरससांह पांडिि, िॉ.सुधीर िाांबे, श्री.सतिश 
चव्हाण :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ३९३५ ला ददनाांि २४ माचव, २०१५ रोर्ी ददलेल्या 
उत्िराच्या सांदभावि:  सन्माननीय ऊर्ाव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील मराठी माध्यमाच्या विनाअनुदाननत ि अनुदाननत सिा शाळाींना 
ननिासी दराने िीि पुरिठा करण्यात येत नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर शाळाींना ननिासी दराने िीि पुरिठा करण्यासाठी शासनस्तरािर 
काय उपाययोिना करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांरशेखर बािनिुळे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) िीि दर ठरविण्याच ेअर्धकार मा. महाराष र विद्युत ननयामक आयोगास असून 
त्याींच्या ददनाींक २६.०६.२०१५ च्या आदेशानुसार राज्यातील शासकीय शीक्षणणक 
सींस्िाींसाठी सािािननक सेिा िगािारी अींतगात स्ितींत्र उपिगािारी लागू करण्यात आली 
आहे. शासकीय शीक्षणणक सींस्िाींकररता लागू केलेले िीि दर अन्य सािािननक सेिा ि 
िाणणजज्यक या िगािारीच्या तुलनेत कमी आहेत. 
(३) प्रचन उद्भ ाित नाही. 

----------------- 
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राज्याि भुसांपादन िायद्याची अांमलबर्ािणी िरण्याबाबि 

(१२) *  ११२६६   श्री.सांर्य दत्ि, श्री.रार्ेंर मुळि, श्री.अशोि उफव  भाई र्गिाप, 
श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्रीमिी हु्नबानू खसलफे, श्री.शरद रणवपसे :  िाराांकिि 
प्रश्न क्रमाांि ९९७८ ला ददनाांि ३० र्ुलै, २०१५ रोर्ी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि:    
सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात कें द्राच्या अध्यादेशातील तरतूदीनुसार भसूींपादन कायदा अींमलात 
आणण्याबाबत शासनाने ननणाय घेतला असल्हयाच ेददनाींक १ सप् े्ंबर, २०१५ रोिी िा 
त्या सुमारास ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, कें द्र शासनाने नाकारलेला भुसींपादनाचा कायदा राज्यात अींमलात 
आणण्यामागील कारणे काय आहेत ि याबाबत राज्य शासनाने आपली भुभमका स्पष् 
करुन त्यानुसार याप्रकरणी कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. एिनािराि खिसे : (१) हे खरे नाही. 
(२) कें द्र शासनाच्या भूसींपादन सुधारणा अध्यादेशास सींमती प्राप्त न झाल्हयामुळे, 
सदर अध्यादेश ददनाींक ३१.८.२०१५ रोिी व्यपगत झाला आहे. 
       तिावप, कें द्र शासनाचा भूसींपादन अर्धननयम, २०१३ हा राज्यात 
दद.१.१.२०१४ पासून अींमलात आहे. 
(३) प्रचन उद्भ ाित नाही. 

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

आददिासीांच्या नािािर असलेला भूखांि खार्गी वििासिाला देणाऱ्या  
अधधिाऱ्याांिर िारिाई िरण्याबाबि 

(१३) *  १२४८१   श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांि टिले, श्री.नरेंर पाटील, श्री.खिार्ा 
बेग, श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.राहुल नािेिर, श्री.ददपिराि 
साळुांखे-पाटील, श्री.सांददप बार्ोररया, श्री.रार्ेंर र्ैन, श्री.आनांद ठािूर, श्री.अतनल 
भोसले, श्रीमिी हु्नबानू खसलफे, श्री.रार्ेंर मुळि, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.सांर्य दत्ि, श्री.अशोि उफव  भाई र्गिाप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   
सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मालाड पजचचमेकडील (मुींबई) भलींककग रोड पररसरातील भूमी कलाभसक या खािगी 
विकासकाच्या गहृ प्रकल्हपाचा मूळ भूखींड हा आददिासीच्या नािे असलेल्हया भूखींडािर 
असल्हयाने तो विकासकाने आपल्हया नािािर केल्हयाच ेमाहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये िा 
त्या दरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, उकत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्हयास, चौकशीत काय आढळून आले ि तद्नुसार आददिासीींच्या नािािर 
असलेला भूखींड खािगी विकासकाला देणाऱया अर्धकाऱयाींिर शासनाने कोणती कारिाई 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. एिनािराि खिसे : (१) ददनाींक २९.२.१९९६ रोिी श्री.गणपत पाींगल्हया तबाली ि 
मे.एव्होरा बबल्हडसा ॲण्ड डवे्हलपसा प्रा.भल. याींच्यामधील झालेला करार महाराषर 
िमीन महसूल सींदहता, १९६६ च े कलम ३६ अ च्या पो्कलम (१) मधील 
तरतुदीींविरोधात असल्हयामुळे त्याअींतगात मौ.मालाड, ता.बोरीिली स.नीं. ५०४ अ (पी), 
न.भू.क्र. १४०६-िी/१ पी, क्षेत्र ८६१६ चौ.मी. ही भमळकत महाराषर िमीन महसूल 
सींदहता, १९६६ मधील कलम ३६ अ च्या पो्कलम (५) मधील तरतुदीनुसार 
शासनिमा करण्याबाबत जिल्हहार्धकारी, मुींबई उपनगर जिल्हहा याींनी ददनाींक 
१३.४.२०१५ रोिी आदेश पारीत केले आहेत. 
(२) प्रचनाधीन प्रकरणी शासनाची परिानगी नसताना आददिासी िभमनीच्या   
व्यिहाराची नोंद अर्धकार अभभलेख्यात घेण्यात आली होती काय ? असल्हयास तशी 
नोंद अर्धकार अभभलेख्यामध्ये घेण्यास कोण िबाबदार आहे त्याींच्यािर िबाबदारी 
ननजचचत करुन त्याबाबतचा अहिाल शासनास सादर करािा, अशा सूचना शासन पत्र, 
महसूल ि िन विभाग, ददनाींक ९.७.२०१५ अन्िये जिल्हहार्धकारी, मुींबई उपनगर याींना 
देण्यात आल्हया होत्या. 
(३) त्या अनुषींगाने जिल्हहार्धकारी, मुींबई उपनगर याींनी ददनाींक १.१२.२०१५ रोिीच्या 
पत्रान्िये शासनास अहिाल सादर केला आहे. या अहिालाच्या अनुषींगाने अर्धक 
मादहती जिल्हहार्धकारी, मुींबई उपनगर याींच्याकडून मागविण्यात आली आहे. 
(४) प्रचन उद्भ ाित नाही. 

----------------- 
राज्यािील एस.टी. महामांिळाि िाहिाांििून तिकिटाांमध्ये गैरव्यिहार झाल्याबाबि 

(१४) *  १२०४९  श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांि टिले, श्री.सुतनल िटिरे, श्री.खिार्ा 
बेग, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.नरेंर पाटील, श्री.प्रिाश 
बबनसाळे, श्री.विर्य धगरिर, श्री.शरद रणवपसे :  सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात िषाभरात एस ्ी महामींडळात िाहकाींकडून नतकक्ाींमध्ये ३०० को्ीींचा 
अपहार झाल्हयाच ेमाहे ऑगस््, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, सुरक्षा ि दक्षता विभागाने सन २०१४-१५ या कालािधीत िाहकाींची 
३६२३ अपहाराींची प्रकरणे ननदशानास आल्हयाच ेकळते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, कमी मनुषयबळामुळे ही अपहार प्रकरणे उघडकीस येण्याची सींख्या 
कमी असल्हयाच ेसमिते, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीनुसार दोषीींिर 
कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. ददिािर रािि े: (१) नाही. 
(२) सन २०१४-१५ या कालािधीत सुरक्षा ि दक्षता खात्यामाफा त िाहकाच्या 
अपहाराची ३६२३ प्रकरणे ि िाहतूक खात्यामाफा त २४६७ अशी एकूण ६१९० प्रकरणे 
उघडकीस आणली आहेत. 
(३) होय. 
      सन २०१४-१५ मध्ये २७० िाहतूक ननरीक्षक ि २५८ सहा. िाहतूक ननररक्षक 
मागातपासणीसाठी कमी होत.े 
(४) सदर अपहार प्रकरणाींची चौकशी करुन दोषी िाहकाींिर राज्य पररिहन 
महामींडळाच्या भशस्त ि आिेदन कायापध्दतीनुसार कारिाई करण्यात आलेली आहे. 
(५) प्रचन उद्भ ाित नाही. 

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

प्रचसलि पैसेिारी पध्दिीमध्ये बदल िरण्याबाबि 
 

(१५) *  ११८५३   श्री.अमरससांह पांडिि, श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.सतिश चव्हाण, 
श्री.धनांर्य मुांिे, श्री.विक्रम िाळे, िॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱ्हे :   सन्माननीय पुनिवसन 
ि मदि िायव मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) प्रचभलत पीसेिारी पध्दतीचा पुनविाचार करुन नीसर्गाक आपत्ती सींदभाात कें द्र 
शासनाच्या धोरणाच्या अनुषींगाने अभयास करुन भशफारशी करण्यासाठी शासनाने 
ददनाींक ६ एवप्रल, २०१३ रोिी िा त्यासुमारास विभागीय आयुकत, पुणे याींच्या 
अध्यक्षतखेाली सभमती गठीत केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, विभागीय आयुकत, पुणे याींच्या सभमतीने अहिाल शासनास सादर 
केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उकत सभमतीने राज्यातील पीसेिारी पध्दतीमध्ये बदल करण्यासाठी 
कोणकोणत्या भशफारशी केल्हया आहेत, 
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(४)  असल्हयास, राज्यातील सततची दषुकाळी आणण ी्ंचाई पररजस्िती तसेच नीसर्गाक 
आपत्ती याप्रसींगी शासनाने कराियाच ेसहाय्य आणण मदत याबाबी ठरविणे सींदभाात 
पीसेिारी पध्दतीत बदल करणे आिचयक असल्हयामुळे याबाबत शासनाने कोणती 
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. एिनािराि खिसे : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) ि (४) राज्यात दषुकाळ िाहीर करण्यासाठी Drought Manual २००९ मधील 
ननकषाबरोबरच वपक पीसेिारी हा ननकष ग्रा्य धरुन ददनाींक ३.११.२०१५ रोिी सिा 
समािेशक शासन ननणाय ननगाभमत करण्यात आला आहे. 
(५) प्रचन उद्भ ाित नाही. 

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

पुण् याि ना शेिी वििास क्षेत्राि (एनए) िेलेल् या बाांधिामाांना तनयसमि िरण् याबाबि 
 

(१६) *  १२३६६   श्री.अतनल भोसले, अॅि.र्यदेि गायििाि, श्री.र्यिांिराि र्ाधि, 
श्री.हेमांि टिले, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंर पाटील, 
श्री.खिार्ा बेग, श्रीमिी विद्या चव्हाण :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुण्यात ना शेती विकास क्षेत्रात (एनए) केलेल्हया बाींधकामाींना चाळीसप् दींड 
आकारुन सदर बाींधकामे ननयभमत करण् याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर प्रस्तािािर शासनाचा अींनतम ननणाय झाला आहे काय, 
(३) असल्हयास, त्यानुसार कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. एिनािराि खिसे : (१) ि (२) महाराषर िमीन महसूल सींदहता, १९६६ च्या 
तरतूदी अन्िये विदहत केलेल्हया प्रकक्रयेनुसार परिानगी न भमळविता शेत िभमनीचा 
अकृवषक िापर केल्हयास सदर सींदहतेच्या कलम ४५ ि महाराषर िमीन महसूल 
(िभमनीच्या िापरात बदल ि अकृवषक आकारणी) ननयम, १९६९ च्या ननयम ८ नुसार 
अकृवषक आकारणीच्या ४० प् पयतं दींड िसूल करण्याची तरतूद आहे. तिावप, 
त्यामुळे अशी बाींधकामे ननयभमत होत नाहीत. 
   पुण्यात ना शेती विकास क्षेत्रात केलेल्हया अनर्धकृत बाींधकामाींना अकृवषक 
आकारणीच्या ४० प् दींड आकारुन सदर बाींधकामे ननयभमत करण्याची बाब महसूल 
विभागाच्या विचाराधीन नाही. 
(३) ि (४) प्रचन उद्भ ाित नाही. 

----------------- 
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परभणी जर्ल्हयािील शेििऱ्याांना आधिवि मदि समळणेबाबि 

 (१७) *  ११७७४   श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.धनांर्य मुांिे, श्री.अमरससांह पांडिि, 
श्री.सतिश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे :   सन्माननीय पुनिवसन ि मदि िायव मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) परभणी जिल्ह्यात खरीप हींगाम २०१५ दरम्यान नुकसान झालेल्हया ३ लाख ९६ 
हिार शेतकऱयाींची पीक आणेिारी ६७ पीशापेक्षा कमी आल्हयाने त्याींना मदतीसाठी 
ििळपास ४०० को्ी रुपयाींची मदत भमळण्याबाबतचा अहिाल जिल्हहा प्रशासनाने 
शासनाकड ेमाहे ऑगस््-सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान पाठविला आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्हयास, कें द्र शासनाच्या ददनाींक १३ मे, २०१५ रोिीच्या ननकषाप्रमाणे िरील 
शेतकऱयाींना ४०० को्ी रुपयाींची आर्िाक मदत राज्य शासनाकडून जिल्हहा प्रशासनास 
देण्यात आली आहे काय, तसेच तालुकाननहाय मींिुर/िा्प करण्यात आलेल्हया आर्िाक 
मदतीची िोडकयात मादहती काय आहे, 
(३) नसल्हयास, सदर रककम जिल्हहा प्रशासनास न देण्याची कारणे काय आहेत तसेच 
शेतकऱयाींना पुरेशी आर्िाक मदत देण्याबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनािराि खिसे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) ि (३) बार्धत शेतकऱयाींना मदतीच ेिा्प करण्यासाठी आिचयक ननधीची मागणी 
दहिाळी अर्धिेशन २०१५ मध्ये प्रस्तावित केली आहे. 
(४) प्रचन उद्भ ाित नाही. 

----------------- 
पालघर जर्ल््यासाठी विविध िायावलये ि अधधिारी उपलब्ध नसल्याबाबि 

(१८) *  १२६०५   श्री.रामनाि मोि,े श्री.नागो गाणार, िॉ.अपूिव दहरे, श्री.सांर्य दत्ि, 
श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.अशोि उफव  भाई र्गिाप, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.र्गन्द्नाि सशांदे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे जिल्ह्याच े विभािन होऊन निीन पालघर जिल्हहा अजस्तत्िात येऊन एक 
िषा पूणा झाले परींतू एका िषाात पालघर जिल्ह्याची काही प्रगती झाली नाही, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्हयास, पालघर जिल्ह्यातील शासकीय कायाालये भाड्याच्या इमारतीत सुरू 
आहे, तिेे कमाचाऱयाींची कमतरता आहे, अनेक कायाालयाची कामे अिूनपयतं ठाणे 
कायाालयातच सुरू आहेत, कमाचाऱयाींच्या नेमणूका अिूनपयतं झालेल्हया नाहीत, 
त्यामुळे शासकीय कामकाि अडचणीच ेि विलींबाने होत आहे, कमाचाऱयाींच ेपगार ि 
ननितृ्तिेतन भमळायला उशीर होत आहे, अशा अनेक अडचणी निीन ननमााण 
झालेल्हया असल्हयाच ेमाहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, निीन पालघर जिल्ह्यासाठी उपभशक्षणार्धकारी, जिल्हहास्तरीय विस्तार 
अर्धकारी, अर्धक्षक ि अन्य कायाालयीन कमाचाऱयाींची ककती पदे ररकत आहेत, 
(४) असल्हयास, पालघर जिल्ह्याच्या प्रगतीसाठी शासनाने कोणकोणत्या योिना हाती 
घेतल्हया आहेत ि त्यापीकी कोणकोणत्या योिनाींची कामे पूणा झाली आहेत, 
कोणकोणत्या योिनाींची कामे प्रगतीपिािर आहे, 
(५) असल्हयास, शासनाने ददलेल्हया ननदेशानुसार ि मा.राज्यपाल महोदयाींच्या 
आदेशानुसार या आददिासी जिल्ह्यातील सिा पदे प्राधान्याने भरणे आिचयक आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(६) असल्हयास, उकत प्रचनाबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले ि त्यानुसार निीन पालघर जिल्हहयाची प्रगती होण्यासाठी शासकीय 
कामकािामध्ये येणाऱया अडचणी दरू करण्यासाठी शासनाने कोणती कायािाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(७) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
 

श्री. एिनािराि खिसे : (१) ि (२) ददनाींक १/८/२०१४ रोिी पालघर जिल्हहा 
ननभमातीनींतर जिल्हहा मुख्यालयी विविध शासकीय विभागाींची कायाालये शासकीय ि 
भाड्याच्या इमारतीत सुरु आहेत. पालघर जिल्ह्यासाठी विविध सींिगांच्या 
शासनमान्य आकृतीबींधाप्रमाणे नविन पदे ननमााण करण्याची कायािाही अनेक 
विभागात पुणा झाली असून उिाररत विभागासाठी सदर कायािाही सुरु आहे. 
त्याचप्रमाणे ररकत पदे सरळसेिा ि पदोन्नतीने भरण्याची कायािाही सींबींर्धत 
विभागामाफा त सुरु आहे. शासकीय कमाचाऱयाींच े िेतन ि भत्त े विदहत िेळेत प्राप्त 
व्हािे यासाठी सेिािा ि शालािा सींगणक प्रणाली सुरु करण्यात आली असून 
सेिाननितृ्ती िेतनाच ेलाभही देण्यासाठी ऑनलाईन प्रणाली सुरु करण्यात आली आहे. 
(३) पालघर जिल्ह्यासाठी उपभशक्षणार्धकाऱयाच्या ३ मींिूर पदाींपीकी १ पद भरले 
असून २ पदे ररकत आहेत. विस्तार अर्धकारी ि अर्धक्षकाींची पदे मींिूर/िगा 
करण्याची कायािाही सुरु आहे. 
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(४) पालघर जिल्ह्यासाठी निीन मुख्यालयाच े सुननयोजित बाींधकाम करण्याच्या 
दृष्ीने विविध उपलब्ध पयाायाींचा अभयास करुन ननणाय घेण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन आहे. दरम्यान पालघर जिल्ह्यात अन्य जिल्ह्यात राबविण्यात येणाऱया 
सिासाधारण ि आददिासी विकासाच्या सिा योिना विविध विभागाींमाफा त राबविण्यात 
येत आहेत. 
(५) हे खरे आहे. 
(६) पालघर जिल्ह्यातील विविध योिना पररणामकारकररत्या राबविण्यासाठी विविध 
शासकीय कायाालयातील ररकत पदे भरण्याची कायािाही सींबींर्धत विभागाकडून सुरु 
आहे. 
(७) प्रच न उद्भ ाित नाही. 

----------------- 
गोिांश हत्या बांदीमुळे तनमावण झालेल्या भािि र्नािराांच्या  

देखभाल ि चाऱ्याांच्या प्रश्नाांबाबि 

(१९) *  ११६९७   श्री.चांरिाांि रघुिांशी, प्रा.र्ोगेन्द्र ििाि,े श्री.सांर्य दत्ि, श्री.िवपल 
पाटील :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ७६८५ ला ददनाांि २३ र्ुलै, २०१५ रोर्ी ददलेल्या 
उत्िराच्या सांदभावि: सन्माननीय पशुसांिधवन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) राज्यात गोिींश हत्या बींदी कायदा लाग ूझाल्हयामुळे भाकड गायीच काय करािे 
असा प्रचन शेतकऱयाींसमोर उभा रादहल्हयाने शासनाने भाकड गायीींना मोफत चारा 
पुरविण्याचा महत्त्िपूणा ननणाय घेतला असल्हयाच ेमाहे ऑगस््, २०१५ मध्ये िा त्या 
दरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सातत्याच े अिषाण आणण दषुकाळी पररजस्िती यामुळे शेतीला 
ननरूपयोगी ठरलेल्हया िनािराींच्या पालनाच ेसींक् शेतकऱयाींिर उद्भ ािले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सद्य:जस्ितीत मराठिाडयात तीव्र चारा ी्ंचाई भासत असल्हयाने 
शासनाने चाऱयाची सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत ि चारा अनुदान उपलब्ध करून 
देण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनािराि खिसे : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
(३) कें द्र शासनाच्या राषरीय कृवष विकास योिनेअींतगात गनतमान िीरण विकास 
कायाक्रमाची अींमलबिािणीसाठी मराठिाडा विभागासाठी रुपये ११ को्ी २१ लक्ष 
एिढा ननधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. चारा ननभमाती प्रकल्हपाकरीता 
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मराठिाडयासाठी रुपये ३ को्ी ८७ लाख ननधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. 
शासनाने मराठिाडयातील बीड, लातूर ि उस्मानाबाद या जिल्ह्यातील ी्ंचाईग्रस्त 
भागात २३ पशुधन छािण्या उघडून पशुधनास छािण्यातील िनािराींना आिचयक 
चारा ि मोफत औषधोपचाराच्या सोयी उपलब्ध करुन ददल्हया आहेत. 
(४) प्रचन उद्भ ाित नाही. 

----------------- 
लिासा प्रिल्पासाठी िां पनीिि ेह्िाांिररि िरण्याि  
आलेली र्मीन आददिासीांना परि िरण्याबाबि 

 (२०) * ११९७८ िॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱ्हे, श्री.अशोि उफव  भाई र्गिाप, श्री.सांर्य 
दत्ि, अॅि.अतनल परब, प्रा.र्ोगेन्द्र ििाि े:   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुळशी (जि.पुणे) येिील लिासा प्रकल्हपासाठी कीं पनीकड े हस्ताींतररत करण्यात 
आलेली आददिासीींची १९१ एकर िमीन त्याींना परत करण्याबाबतच े आदेश 
उपविभागीय अर्धकारी याींनी ददनाींक ७ ऑक्ोबर, २०१५ रोिी िा त्यासुमारास ददले 
आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, मुळशी तालुकयात लिासातफे लेक भस्ी प्रकल्हप उभारला िात आहे 
त्यासाठी आददिासीींची िमीन घेतल्हयाचा आरोप होता, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सदर आददिासीींच्या िभमनीींिर बाींधकामाचे कुठलेही ननयोिन 
नसल्हयाने उकत आदेशाचा प्रकल्हपािर कोणताही पररणाम होणार नाही अशी भूभमका 
लिासा ने माींडली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उकत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, आतापयंत ककती 
आददिासीींना िभमनी परत करण्यात आल्हया आहेत, 
(५) असल्हयास, आददिासीींच्या िभमनी परत भमळविण्यासाठी शासनाने कोणती 
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. एिनािराि खिसे : (१) होय. 
(२) प्रचनाधीन प्रकल्हपासाठी काही आददिासीची िमीन लिासा कॉपोरेशन भल. याींनी 
सींबींर्धत आददिासीींकडून खािगी िा्ाघा्ीने खरेदी केल्हया आहेत. 
(३) सदर बाब ही लिासा या खािगी कीं पनीबाबत असल्हयाने याबाबत शासनाच े
अभभप्राय नाहीत. 
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(४) ि (५) प्रस्तुत प्रकरणी महाराषर िमीन महसूल अर्धननयम, १९६६ च ेकलम ३६ 
ि महाराषर अनुसूर्चत िमातीींना िमीन प्रत्यावपात करण्याचा अर्धननयम, १९७४ ि 
ननयम, १९७१ प्रमाणे चौकशी पूणा करुन उपविभागीय अर्धकारी, मािळ-मुळशी याींनी 
आदेश पारीत केलेले आहेत ि एकूण १५ आददिासी खातेदार याींना िमीनी परत 
केलेल्हया आहेत. 
(६) प्रचन उद्भ ाित नाही. 

----------------- 
चांरपूर जर्ल््यािील देिािा ससमा नाक्यािर रि धारिाििून 

 होि असलेल्या अिैध िसुलीबाबि 

(२१) *  ११०८६   श्रीमिी शोभािाई फिणिीस :   सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रपूर जिल्ह्यातील उपप्रादेभशक पररिहन विभागाच्या देिाडा भसमा नाकयािर 
रक धारकाकडून अिीध िसुली प्रकरणात नागपूर ि िधाा एस.सी.बी. पिकाने ददनाींक 
९ सप् े्ंबर, २०१५ रोिी िा त्यासुमारास धाड ्ाकून सींबींर्धत अर्धकारी ि कीं त्रा्ी 
कमाचारी याींना अ्क केल्हयाच ेननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, अिीध िसुली करणाऱया सींबींर्धत अर्धकाऱयाींिर शासनाने कोणती 
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. ददिािर रािि े: (१) होय, 
(२) या प्रकरणी सींबींर्धत अर्धकाऱयाींविरुध्द लाचलुचपत प्रनतबींधक विभागाकडून 
ख्ला दाखल करण्याबाबत प्रस्ताि अद्याप प्राप्त झालेला नाही, तो प्राप्त झाल्हयािर 
पुढील कायािाही करण्यात येईल. 
(३) प्रचन उद्भ ाित नाही. 

----------------- 
ससांहगि (जर्.पुणे) रोपिेच्या र्ागेला गािठाणाांचा दर्ाव देण्याबाबि 

(२२) *  ११५३२   श्रीमिी ददप्िी चिधरी, श्री.अनांि गािगीळ :   सन्माननीय 
पुनिवसन ि मदि िायव मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे येिील भसींहगड रोपिेच ेकाम गािठाणाच्या मींिूरीअभािी रखडले आहे, एक 
िषाापासून आतकरिाडी गािठाण मींिूरीचा प्रस्ताि जिल्हहार्धकारी, पुणे याींच्या 
कायाालयात प्रलींबबत आहे. मात्र अद्याप गािठाणास मींिूरी भमळाली नसल्हयाच ेमाहे 
िुली, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, या रोपिेच्या िागेला गािठाणाचा दिाा देण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 

श्री. एिनािराि खिसे : (१) होय, 
(२) सदर प्रकरणी महाराषर राज्य िीविविधता मींडळ, पुणे ि मुख्य कायाकारी 
अर्धकारी, पुणे महानगर प्रदेश क्षेत्र विकास प्रार्धकरण, पुणे याींचकेडून अभभप्राय 
प्राप्त करुन घेऊन पुढील कायािाही करण्यात येत आहे. 
(३) प्रचन उद्भ ाित नाही. 

----------------- 
नागपूर शहरािील ्टारबस चालविणाऱ्या िांशतनमय  
िां पनीने प्रिासी ि िाहन िर ििविल्याबाबि 

(२३) *  १११९७   श्री.रार्ेंर मुळि, श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.सांर्य दत्ि, श्री.अशोि 
उफव  भाई र्गिाप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, प्रा.र्ोगेन्द्र ििाि े:  सन्माननीय 
पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर शहरातील स््ारबस चालविणाऱया िींशननमयकडे प्रिासी ि िाहन कर असे 
भमळून रुपये ८ को्ी ३३ लाख िकलेले असताना मुदत देऊनही कर भरत नसल्हयाने 
अखेर प्रादेभशक पररिहन कायाालय (आर्ीओ) शहरातील १६ धाित्या स््ार बसेसिर 
ददनाींक १० ऑगस््, २०१५ रोिी िा त्यासुमारास कायािाही केली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, या कारिाईमुळे िाडी ि दहींगणा मागाािरील प्रिाशाींना प्रचींड हाल सहन 
करािे लागले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, िींशननमय कीं पनीने प्रिाशी ि िाहन कर भरुन प्रिाशाींच ेहोणारे हाल 
िाींबविण्यासाठी शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ददिािर रािि े: (१) होय, 
(२) हे खरे नाही. 
(३) ि (४) प्रचन उद्भ ाित नाही. 

----------------- 
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राज्यािील आपत्िीप्रिण जर्ल््याि धोिा तनयांत्रण  
िायवक्रमाांिगवि उपाययोर्ना राबविण्याबाबि 

 (२४) *  ११४१९   श्री.र्नावदन चाांदरूिर, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.सांर्य 
दत्ि :   सन्माननीय पुनिवसन ि मदि िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) राज्यातील औरींगाबाद, पुणे, अमरािती तसेच पजचचम महाराषर ि कोकणामधील 
अनेक जिल्हहे बहुआपत्तीप्रिण असून येिे भूकीं प, पूर, ढगफु्ी, भूस्खलन, दषुकाळ, 
तसेच रासायननक कीं पन्याींमध्ये होणारे अपघात इ. सारख्या आपत्ती धोका असल्हयाची 
मादहती राज्य आपत्ती व्यिस्िापन विभागाने ददल्हयाच ेमाहे ऑगस््, २०१५ मध्ये िा 
त्यादरम्यान ननदशानास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, अशा बहुआपत्तीप्रिण जिल्ह्याींत आपत्ती कोसळल्हयास कमीत कमी 
नुकसान व्हािे, त्िरीत उपाययोिना राबविण्यात याव्यात यासाठी तींज्ञाींकडून सिे 
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. एिनािराि खिसे : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) ि (३) सभाींव्य आपत्तीच्या अनुषींगाने प्रभोधनात्मक उपाययोिना करण्यात 
आल्हया आहेत. सींबींर्धत जिल्हहा आपत्ती व्यिस्िापन प्रार्धकरणातींगात यींत्रसामुग्री 
खरेदी करण्यात आली आहे. उदा. रबर बो्, मेगा फोन, सचा लाई् इ. सदर 
यींत्रसामुग्री चालविण्याच े सींबींर्धताींना प्रभशक्षण देण्यात आले आहे. जिल्हहास्तरीय, 
तालुकास्तरीय ि गािस्तरीय सभमत्याव्दारे शोध ि बचाि काया पिकाींना प्रभशक्षण 
देण्यात येत.े आपत्ती व्यिस्िापन आराखडा अद्ययाित करण्याच्या सूचना सिा 
सींबींर्धताींना करण्यात आल्हया आहेत. आकाशिणी, एस.्ी.बस स्िानक, स्िाननक 
िादहन्या याद्िारे आपत्ती दरम्यान काय करािे ि काय करु नये याबाबबत प्रबोधन 
करण्यात येत.े औद्योर्गक क्षेत्रामध्ये रासायननक कीं पन्यामधील आपत्ती दरम्यान 
घ्याियाच्या काळिीबाबत िनिागतृी कायाक्रम घेण्यात येतात. 

----------------- 
नागपूर येिील मोटार अपघाि दािा न्द्यायालयािील विविध सम्याांबाबि 

(२५) *  ११०६९   श्री.नागो गाणार, श्री.अतनल सोले :   सन्माननीय पररिहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) नागपूर शहरात सद्य:जस्ितीत मो्ार अपघात दािा न्यायालयाींची सींख्या ककती 
आहे, 
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(२) तसेच, सद्य:जस्ितीत असलेले मो्ार अपघात दािा न्यायालये हे जिल्हहा सत्र 
न्यायालय इमारतीमध्ये ५ व्या, ६ व्या ि ७ व्या मिल्हयािर कायारत आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(३) असल्हयास, इतकया उींच दठकाणी िाण्यासाठी व्यिस्िा नसल्हयाने ब-याचिेळा 
अपींग व्यकती न्यायालयात उपजस्ित राहू शकत नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, या न्यायालयाींची सींख्या िाढिून त्यासाठी निीन इमारतीमध्ये 
खालच्या मिल्हयािर न्यायालये स्िापन करण्याची मागणी मागील अनेक िषांपासून 
केली िात आहे, हे खरे आहे काय, 
(५) असल्हयास, या प्रकरणी विलींब लागण्याची कारणे काय आहेत, 
(६) तसेच, स्ितींत्र िागेचा ि इमारतीचा या प्रलींबबत प्रचनासींदभाात शासनाने काय 
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(७) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. ददिािर रािि े : (१) मो्ार अपघात दािा न्यायार्धकरणाची नागपूर शहरात ४ 
न्यायालये कायारत आहेत. 
(२) सदर न्यायालये जिल्हहा सत्र न्यायालयाच्या इमारतीमध्ये िून, २०१५ पासून 
दसुऱया मिल्हयािर स्िानाींतरीत झाले आहेत. 
(३) हे खरे नाही, सदर न्यायालय दसुऱया मिल्हयािर असून इमारतीमध्ये िाणे-येणे 
करण्यास सहा उद्िाहनाींची व्यिस्िा आहे. 
(४) होय, या सींदभाात नागपूर येिे निीन मो्ार अपघात दािा न्यायार्धकरणे स्िापन 
करण्यासींदभाात िनदहत यार्चका क्र.८२/२०१४ दाखल करण्यात आली होती. सदर 
िनदहत यार्चका मा.उच्च न्यायालयाने फे्ाळून लािली आहे. 
(५) प्रचन उद्भ ाित नाही. 
(६) सदर न्यायालये जिल्हहा सत्र न्यायालयाच्या इमारतीमध्ये िून, २०१५ पासून 
दसुऱया मिल्हयािर स्िानाींतरीत झाले आहेत. 
(७) प्रचन उद्भ ाित नाही. 

----------------- 
खामगाांि (जर्.बुलढाणा) येिे निीन उपप्रादेसशि पररिहन िायावलय सुरु िरणेबाबि 

(२६) *  १२५७५   श्री.पाांिुरांग फुां ििर :   सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खामगाींि (जि.बुलढाणा) येिे निीन उपप्रादेभशक पररिहन कायाालय सुरु 
करणेबाबत स्िाननक लोकप्रनतननधीनी मा.मींत्री, पररिहन याींचेकड ेमाहे डडसेंबर, २०१४ 
मध्ये िा त्यादरम्यान पत्राद्िारे मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, खामगाींि हे जिल्ह्यातील मध्यिती तालुकयाच े दठकाण असून 
यादठकाणी कें द्र ि राज्य शासनाची बरीच कायाालये आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, खामगाींि, शेगाींि, नाींदरुा, िळगाींि, िामोद, सींग्रामपूर, सोनाळा या 
गािाींतील नागरीकाींना सुध्दा बुलढाणा येिे पाभसींग ि लायसन्स करीता िािे लागते, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, सदर गािाींतील नागरीकाींची गीरसोय िाींबविण्यासाठी खामगाींि येिे 
निीन उपप्रादेभशक पररिहन कायाालय सुरु करण्याबाबत शासनाने कोणती कायािाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. ददिािर रािि े: (१) ि (२) होय. 
(३) उपप्रादेभशक पररिहन कायाालय बुलढाणा याींच्यामाफा त प्रत्येक मदहन्यात खामगाींि 
येिे दोन ि शेगाींि, नाींदरुा, िळगाींि िामोद येिे प्रत्येकी एक असे भशबीर घेण्यात 
येतात. या भशबीराींच्या दठकाणी भशकाऊ अनुज्ञप्ती, निीन नोंदणी ि िाहनाींच ेयोय यता 
प्रमाणपत्र देण्याच ेकाम करण्यात येत.े या भशबीराींच्या ददिसाींव्यनतररकत िर िाहन / 
अनुज्ञप्ती धारकाच ेकामकाि असल्हयास बुलढाणा येिे िाणे आिचयक आहे. तसेच 
िाहन हस्ताींतर, भाड े खरेदी करार, परिाना, ना-हरकत प्रमाणपत्र, अनुज्ञप्ती 
नुतनीकरण ि इतर कामाकररता िाहन / अनुज्ञप्ती धारकास उप प्रादेभशक पररिहन 
कायाालय, बुलढाणा येिे िािे लागत.े 
(४) राज्यामध्ये निीन उप प्रादेभशक पररिहन कायाालय ननमााण करण्याकररता ननकष 
ननजचचत करण्यासाठी पररिहन आयुकत याींच्या स्तरािर अभयास ग्ाची ननयुकती 
करण्यात आली आहे. 
(५) प्रचन उद्भ ाित नाही. 

----------------- 
र्ैिापूर (जर्.रत्नाधगरी) येिे अणू ऊर्ाव प्रिल्प उभारण्याबाबि 

 

(२७) *  ११८९०   अॅि.तनरांर्न िािखरे :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ८१८३ ला ददनाांि 
२३ र्ुल,ै २०१५ रोर्ी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि:    सन्माननीय ऊर्ाव मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील वििेची कमतरता विचारात घेऊन कें द्र शासनाच्या माध्यमातून 
िीतापूर (जि.रत्नार्गरी) येिे अणूऊिाा प्रकल्हप उभारण्यात येणार असल्हयाच ेमाहे मे, 
२०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, सदर िीतापूर अणूऊिाा प्रकल्हपाच ेकाम सध्या कोणत्या जस्ितीत आहे 
ि प्रकल्हपाच ेकाम केव्हा पूणा होणे अपेक्षक्षत आहे, 
(३) असल्हयास, सदर प्रकल्हपासाठी ज्या शेतकऱयाींची शेत िमीन प्रकल्हपाखाली िाणार 
आहे त्या शेतकऱयाींच ेपुनिासन/भरपाई कशा पध्दतीने करण्यात येणार आहे, 
(४) असल्हयास, प्रकल्हपाबाबतची सद्य:जस्िती काय आहे, 
(५) असल्हयास, उकत प्रकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती कायािाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांरशेखर बािनिुळे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सदर प्रकल्हपाची सद्य:जस्िती पुढील प्रमाणे आहे. 
अ) प्रकल्हप स्िळाच्या ३ कक.मी. लाींबीच्या सींरक्षक भभींतीच ेकाम पूणा झाले आहे. 
ब) प्रकल्हप स्िळािर प्रकल्हपाच े कायाालय, गुणित्ता प्रमाणपत्र प्रयोग शाळा याींचे 
बाींधकाम पूणा झाले आहे. 
क) उच्च दाब/ कमी दाबाच्या िीि पुरिठ्यासाठी व्यिस्िा करण्याच ेकाम पूणा झाले 
आहे. 
ड) अजय नसुरक्षा ि औद्योर्गक सुरक्षा विभाग आणण प्रिमोपचार कें द्रासाठी इमारतीचे 
बाींधकाम सुरु आहे. 
ई) प्रकल्हपस्िळािर रुय णिादहका ि प्रिमोपचार सेिा सरुु करण्यात आली आहे. 
सदर प्रकल्हपाच ेकाम पूणा करणे ही बाब कें द्र शासनाशी सींबींर्धत आहे. 
(३) सदर प्रकल्हपासाठी ज्या खातदेाराींची िमीन सींपादन करण्यात आली, त्याींना 
भूसींपादन कायद्यानुसार देय भूसींपादन मोबदला ि प्रनत हेक्र रुपये २२.५० लाख या 
दराने िाढीि मोबदला म्हणून सानुग्रह अनुदान या प्रमाणे िभमनीचा मोबदला देण्यात 
आला आहे. तसेच महाराषर शासन ि प्रकल्हप सींस्िा (न्युजकलअर पॉिर कॉपोरेशन 
ऑफ इींडडया भल.) याींच्यामध्ये पुनािसन योिना बाबत झालेल्हया करारानुसार 
प्रकल्हपग्रस्त कु्ुींबातील एका व्यकतीस प्रकल्हपामध्ये कायमस्िरुपी नोकरी ककीं िा ५ 
लाख रुपये लाभ देणेबाबत कायािाही सुरु आहे. तसेच कराराप्रमाणे अन्य लाभ 
देण्यात येतील. 
(४) अनुक्रमाींक २ प्रमाणे 
(५) ि (६) सदर प्रकल्हप कें द्र शासनामाफा त उभारण्यात येत आहे. 

----------------- 
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पुणे जर्ल््यािील मुळशी धरणग्र्िाांना पुनिवसन िायदा लागू िरण्याबाबि 
 

(२८) *  १२६९२   श्री.महादेि र्ानिर :   सन्माननीय पुनिवसन ि मदि िायव मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ्ा्ा कीं पनीने बाींधलेल्हया मुळशी धरणाची उींची १ मी्रने िाढविल्हयाने मुळशी 
धरण पररसरातील शेतकऱयाींच्या िभमनी पाण्याखाली िाणार आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर धरणाची उींची िाढविल्हयाने ५० हेक्र पेक्षा िास्त शेत 
पाण्याखाली िात,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, तिेील बाधीत शेतकऱयाींना शासकीय योिनाचा लाभ होण्यासाठी 
मुळशी धरणग्रस्ताींना पुनिासन कायदा लागू करणार आहे काय, 
(४) असल्हयास, पुनिासन कायदा लागू करण्यासींदभाात शासनाने कोणती कायािाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. एिनािराि खिसे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. धरणाच्या उींचीमध्ये १ मी.ने िाढ केल्हयामुळे १३४.६७ हे. क्षेत्र 
पाण्याखाली िाणार आहे. तिावप, त्यापीकी केिळ २०.१२ हे.क्षेत्र खािगी भुधारकाींच े
असून उिाररत क्षेत्र ्ा्ा पॉिर कीं पनीच्या मालकीच ेआहे. 
(३) ि (४) पुनिासन कायदा लागू करण्यासाठीच्या प्रचलीत धोरणाच्या अनुषींगाने तसेच 
बार्धत क्षेत्रापीकी बहुताींश क्षेत्र ्ा्ा पॉिर कीं पनीच्या मालकीच े ि १९२७ साली 
सींपादीत करण्यात आलेले असल्हयाने पुनिासन कायदा लागू करण्यात आलेला नाही 
तिावप, मुळ प्रकल्हपग्रस्ताींच्या खापरपणतुस खास बाब म्हणून “प्रकल्हपग्रस्त दाखला” 
देण्याचा ननणाय शासनाने घेतला आहे. 
(५) प्रचन उद्भ ाित नाही. 

----------------- 
राज्याि सौर िृषीपांप वििरणाची महत्त्िािाांक्षी योर्ना १०० टक्िे  

अनुदानािर शेििऱ्याांना देण्याबाबि 

(२९) *  ११४५३   श्री.हररससांग राठोि, श्री.सांर्य दत्ि, श्री.अशोि उफव  भाई र्गिाप, 
श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय ऊर्ाव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यात सौर कृषीपींप वितरणाची महत्त्िाकाींक्षी योिना यितमाळ ि उस्मानाबाद 
जिल्ह्यात लागू करण्यात आली असून त्यासाठी शेतकऱयाींकडून एकूण खचााचा ५ 
्कके रककम घेण्यात येत असल्हयाच े माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान 
ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, शासनाने शतेकऱयाींकडून ५ ्कके रककम न घेता १०० ्कके 
अनुदानािर सौर कृषीपींप शेतकऱयाींना देण्यात यािी त्याचबरोबर धडक भसींचनातील 
विदहरीींची खोली िाढिािी अशी मागणी शेतकरी बचाओ आींदोलन सभमतीतफे 
जिल्हहार्धकारी ि महावितरणाच ेअर्धक्षक अभभयींता याींच्याकड ेकरण्यात आली आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, याबाबत शासनाने विचारविननमय केला आहे काय, 
(४) असल्हयास, उकत प्रकरणी शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांरशेखर बािनिुळे : (१) राज्यात सौर कृवष पींप आस्िावपत करण्याच ेधोरण 
शासन ननणाय क्र. सौरप्र-२०१४/प्र.क्र.२१९/ऊिाा-७, ददनाींक २७ माचा, २०१५ अन्िये 
िाहीर करण्यात आले आहे. सदर योिनेनुसार कें द्र शासनाच ेअनुदान ३०%, राज्य 
शासनाच ेअनुदान ५%, घ्याियाच ेकिा ६०% असून लाभािीचा दहस्सा ५% असणार 
आहे. 
(२) अशा प्रकारची मागणी महावितरणाकड ेप्राप्त झाल्हयाच ेददसून येत नाही. 
(३) प्रचन उद्भ ाित नाही. 
(४) प्रचन उद्भ ाित नाही. 
(५) प्रचन उद्भ ाित नाही. 

----------------- 
पुणे जर्ल््यािील नुिसानग्र्ि शेििऱ्याांना आधिवि मदि िरण्याबाबि 

 (३०) *  १२६३९   अॅि.र्यदेि गायििाि, श्री.सुतनल िटिरे, श्री.अतनल भोसले, 
श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.खिार्ा बेग, श्री.किरण पािसिर, श्री.ददपिराि साळुांखे-
पाटील, श्री.हेमांि टिले, श्री.आनांद ठािूर, श्री.नरेंर पाटील, श्री.रार्ेंर र्ैन, 
श्री.र्यिांिराि र्ाधि :   सन्माननीय पुनिवसन ि मदि िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे जिल्हहयात पािसाअभािी सुमारे सोळा हिार हेक्रिरील पेरण्या िाया गेल्हया 
असल्हयाच ेमाहे ऑगस््, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्हयास, उकत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्हयास, चौकशीच ेननषकषा काय आहेत ि तद्नुसार नुकसानग्रस्त शेतकऱयाींना 
आर्िाक मदत करणेबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनािराि खिसे : (१) ि (२) पुणे जिल्हहयातील ७६ गािाींची हींगामी पीसेिारी 
५० पीशाींपेक्षा कमी आली आहे. बार्धत झालेल्हया गािातील एकुण क्षेत्र ४८९८९ हेक्र 
असून जिरायतीखाली ४६०७६ हेक्र, बागायतीखाली २२६१ हेक्र ि फळवपकाखाली 
६५२ हेक्र क्षेत्र आहे. 
(३) ि (४) शासन ननणाय ददनाींक २०.१०.२०१५ अन्िये पुणे जिल्हहयातील सन   
२०१५-१६ च्या खरीप हींगामातील वपकाींची हींगामी पीसेिारी कमी असलेल्हया ७६ 
गािाींमध्ये दषुकाळसदृषय पररजस्िती िाहीर करुन त्याअनुषींगाने विविध उपाययोिना 
ि सिलती लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 

----------------- 
राज्यािील िीर् उपिरणे ि िीर् वििरण यांत्रणेि अद्यािि िांत्रज्ञान िापरण्याबाबि 

(३१) *  ११९४२   श्री.विर्य धगरिर :   सन्माननीय ऊर्ाव मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात िीिेच्या धककयामुळे िषाभरात १५०० िणाींना िीि गमिािा लागल्हयाची 
बाब ननदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, यामध्ये िीि उपकरणे हाताळण्यातील चुका, िीि वितरण यींत्रणा 
कोलमडणे, िीििादहनी तु्णे आददींसारख्या दघुा् नेत मोठ्या प्रमाणात जििीतहानी 
झाल्हयाच ेसमिते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, आतापयतं यींत्रणेतील अनेक दोष सुधारण्यासाठी कोणतहेी अद्याित 
तींत्रज्ञान सुधारणा झाली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, िीिेच्या धककयापासुन होणाऱया दघुा् ना कमी करण्यासाठी शासनाने 
कोणत्या उपाययोिना केल्हया िा करणार आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांरशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे नाही, मुख्य महाव्यिस्िापक, प्रभशक्षण ि 
सुरक्षा कायाालय एकलहरे, नाभशक याींच्याकडून प्राप्त अहिालानुसार एवप्रल २०१४ ते 
माचा २०१५ या िषाभरात एकूण प्राणाींनतक अपघाताींची सींख्या ७९९ आहे. यात 
कमाचाऱयाींची सींख्या ४० ि बाहेरील व्यकतीची सींख्या ७५९ इतकी आहे. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) महावितरण कीं पनीकडून विद्युत सुरक्षेविषयी ग्राहक ि िनतसे िागरुकता 
ननमााण करण्यासाठी विविध स्तरािर रॅलीच े आयोिन करण्यात येत.े प्रभशक्षण ि 
सुरक्षा विभाग नाभशक अींतगात कायारत प्रादेभशक प्रभशक्षण कें द्र नाभशक, अमरािती, 
औरींगाबाद ि साींगली व्दारे २०१५-१६ या िषाात ग्राहकाींना सुरक्षाविषयी मागादशान 
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करणारे एकूण १०० कायाक्रम आयोजित करण्याचा कृती आराखडा तयार करण्यात 
आलेला आहे ि त्या अनुषींगाने ऑक्ोंबर, २०१५ पयतं एकूण ३५ कायाक्रम 
राबविण्यात आलेले आहेत. कमाचाऱयाींना होणारे विद्युत अपघात कमी करण्याकररता 
महावितरणच्या मींडल कायाालयाच्या अींतगात २५ लघु प्रभशक्षण कें द्रात विद्युत 
अपघात कमी करण्याकरीता महावितरणच्या मींडल कायाालयाच्या अींतगात २५ लघु 
प्रभशक्षण कें द्रात विद्युत सुरक्षेविषयी प्रभशक्षणाच े आयोिन करण्यात येत.े 
कमाचाऱयाींना सुरक्षा साधने पुरविली िातात. 
(५) प्रचन उद्भ ाित नाही. 

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

पनिेल िहससल िायावलयाच्या र्ागेिर प्रशासिीय भिन बाांधण्याबाबि 
 (३२) *  १२२०८   श्री.नरेंर पाटील, श्री.सुतनल िटिरे, श्री.धनांर्य मुांिे, श्री.हेमांि 
टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.खिार्ा बेग, अॅि.तनरांर्न िािखरे, श्री.अतनल 
िटिरे :   सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पनेिल शहरातील खािगी िागेत असलेली शासकीय कायाालये एकाच दठकाणी 
आणण्यासाठी पनिेल तहभसल कायाालयाच्या िागेिर प्रशासकीय भिन बाींधण्याचे 
काम सुरु केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, १० िषे भाडतेत्िािर असलेल्हया पनिेल कामगार आयुकत कायाालयाला 
सदर प्रशासकीय भिनामध्ये सामाविष् करुन घेण्यात आलेले नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्हयास, कामगार आयुकत कायाालयास िागा भमळिून देण्याबाबत 
शासनामाफा त कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनािराि खिसे : (१) पनिेल जिल्हहा रायगड येिील तहसील कायाालयाच्या 
प्रशासकीय इमारतीच्या कामास शासनाने दद.०६/०३/२०१२ रोिी प्रशासकीय मान्यता 
ददली असून त्यानुसार सदर इमारतीच ेबाींधकाम सुरु आहे. 
(२) सदर प्रशासकीय भिनाच्या मींिूर बाींधकामाच्या आराखड्यात कामगार उपायुकत, 
पनिेल याींच्या कायाालयाचा समािेश नाही. 
(३) ि (४) कामगार उपायुकत, पनिेल याींच्या कायाालयास िागा देण्याची शकयता 
पडताळण्यात येत आहे. 

----------------- 
सेलू (जर्.परभणी) येिील बस्िानि सुरू िरण्याबाबि 

(३३) *  १२५१२   श्री.रामराि िििुिे, श्री.खिार्ा बेग, श्रीमिी विद्या चव्हाण, 
श्री.रार्ेंर र्ैन, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.नरेंर पाटील, श्री.सतिश चव्हाण, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी :   सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
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(१) सेलू (जि.परभणी) येिील बसस्िानकाच्या इमारतीच ेकाम एक िषाापूिी होिूनही 
उद्घा्ना अभािी बसस्िानक सुरु करण्यात आले नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर बसस्िानक नागरीकाींच्या सोयीसुविधेसाठी सुरु करणेबाबत 
शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. ददिािर रािि े: (१) हे खरे नाही. 
(२) सदर बसस्िानकाच े बाींधकाम फेब्रुिारी, २०१४ मध्ये पूणा झाल्हयानींतर माहे 
डडसेंबर, २०१४ पासून प्रिाशाींसाठी बसस्िानकाचा िापर सुरु करण्यात आलेला आहे. 
(३) प्रचन उद्भ ाित नाही. 

----------------- 
राज्यािील आददिासी पाड्याांिरील शाळाांसाठी र्ुन्द्या आणण भांगाराि  

तनघालेल्या एसटी बसेसचा िापर िरण्याबाबि 
  

(३४) *  १२२३७   श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.सांददप बार्ोररया, श्री.खिार्ा बेग, 
श्री.नरेंर पाटील, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.हेमांि टिले, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.रार्ेंर र्ैन, श्री.आनांद ठािूर, श्री.अतनल भोसले, श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी :   
सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील आददिासी पाड्याींमधीलीं शाळाींिरील एस्ीच्या िुन्या आणण भींगार 
ननघालेल्हया बसेसचा िापर करण्याचा ननणाय शासनाने माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये िा 
त्यादरम्यान घेतल्हयाच ेननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, त्यानुसार आददिासी पाड्याींिरील शाळाींसाठी ककती दठकाणी एस.्ी. 
बसमध्ये शाळा सुरु करण्याबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. ददिािर रािि े : (१) ि (२) राज्य पररिहन महामींडळाच्या िुन्या ि भींगारात 
ननघालेल्हया बसेसचा राज्यातील आददिासी पाडयाींिर शाळा म्हणून िापर करण्याबाबत 
धोरणात्मक ननणाय घेण्याची बाब शासन स्तरािर विचाराधीन आहे. तद्नुषींगाने 
सींबींर्धत विभागाींकडून त्याींचे अभभप्राय /प्रस्ताि मागविण्यात आले  असून त्याबाबतचा 
प्रस्ताि सींबींर्धत विभागाकडून प्राप्त झालेला नाही. 
(३) प्रचन उद्भ ाित नाही. 

----------------- 
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अल्पसांखयाांि समुहािील गुणिांि विद्यार्थयाांच्या सिलि योर्नेि  
िरण्याि आलेल्या बदलाबाबि 

 

(३५) *  ११७३४   श्री.र्गन्द्नाि सशांदे, श्री.सतिश चव्हाण, श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी :   
सन्माननीय अल्पसांखयाांि वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अल्हपसींख्याींक समूहातील गरीब गुणिींत विद्यार्थयांना व्यािसानयक ि ताींबत्रक 
भशक्षण घेता यािे यासाठी शासनाच्या अल्हपसींख्याींक विभागाकडून सन २००८-२००९ 
पासून एक योिना सुरु करण्यात आली असून पदिी आणण पदव्युत्तर स्तरािरचे 
ताींबत्रक आणण व्यािसानयक भशक्षण घेणाऱया िीन, पारशी, मुजस्लम, बौध्द, णिचचन, 
शीख या प्रिगाातील विद्यार्थयांना भशषयितृ्ती ददली िात असून ककमान गुणाची अ् 
५० ्कके आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) सन २०१५-२०१६ या शीक्षणणक िषाापासून या भशषयितृ्तीचा लाभ घेण्यासाठी 
उत्पन्न मयाादा अडीच लाखाींहून एकदम ६ लाख करण्यात आल्हयाने या योिनेचा 
लाभ गतिषीपेक्षा िास्त विद्यार्थयांना होणार असला तरीही उत्पन्नाबरोबर गुणिींत्ता 
हा ननकष लािण्यात आल्हयामुळे ि उत्पन्नाची मयाादा िाढल्हयामुळे िेमतमे साधनाींनी 
अभयास केलेल्हया गरीब प्रामाणणक अल्हपसींख्याक विद्यार्थयांना याचा फ्का बसणार 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) राज्यातील अल्हपसींख्याकाच्या लोकसींख्येच्या तुलनेत भशषयितृ्तीसाठी उदद्दष् 
ननधााररत केले िात े मात्र या िषाासाठी या योिनेंतगातच े उदद्दष् अद्यापी ननजचचत 
झालेले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) उत्पन्न मयाादा िाढविल्हयामुळे पुन्हा कमालीची स्पधाा ननमााण होिून आर्िाक 
दृष्या िींर्चत असलेल्हया सिाच अल्हपसींख्याकाींना भशषयितृ्ती भमळणार नाही त्यामुळे 
अल्हपसींख्याकाींना अनुसूर्चत िाती-िमातीींच्या धतीिर सरसक् भशषयितृ्ती भमळाली 
पादहिे याबाबत रींगनाि भमश्राींच्या भशफारशीचा शासनाने गाींभीयााने विचार करािा, 
अशी मागणी आता पुढे आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्हयास, सदरहू मागणीबाबत शासनाने कोणता ननणाय घेतला आहे ? 
श्री. एिनािराि खिसे : (१) नाही. 
     पदिी ि पदिीका अभयासक्रमात भशक्षण घेणाऱया अल्हपसींख्याींक विद्यार्थयांची 
भशषयितृ्तीसाठी ननिड ही त्याींनी माध्यभमक / उच्च माध्यभमक परीक्षेमध्ये प्राप्त 
केलेल्हया गुणाींच्या आधारे गुणित्ता यादीनुसार केली िात.े तर पदव्युत्तर 
अभयासक्रमात भशक्षण घेणाऱया अल्हपसींख्याींक विद्यार्थयांची ननिड त्याींनी पदिी 
परीक्षेत प्राप्त केलेल्हया गुणाींच्या आधारे गुणित्ता यादीनुसार केली िात.े यासाठी 
ककमान ५० % गुणाींची अ् नाही. 
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(२) नाही. 
     विद्यार्थयांच्या कु्ूींबाची िावषाक उत्पन्न मयाादा रु. २.५ लाखािरुन रुपये ६ 
लाख करण्यात आली असली तरी, या योिनेच्या उिाररत सिा अ्ी ि शती 
पूिीप्रमाणेच कायम ठेिण्यात आल्हया आहेत. 
(३) नाही. 
     ददनाींक १४ ऑक्ोबर, २०११ रोिीच्या शासन ननणायान्िये िीद्यकीय ि 
अधािीद्यकीय अभयासक्रमात भशक्षण घेणाऱया विद्यार्थयांकररता भशषयितृ्तीची सींख्या 
२५०० ि िीद्यकीय ि अधािीद्यकीय अभयासक्रम िगळता उिारीत ताींबत्रक ि 
व्यािसानयक अभयासक्रमात भशक्षण घेणाऱया विद्यार्थयांकरीता भशषयितृ्तीची सींख्या 
१५००० तसेच इयत्ता १२ िी नींतर सिा अभयासक्रमामध्ये भशक्षण घेणाऱया (उदा. 
कला.िाणणज्य आणण विज्ञान पदिी ि पदव्युत्तर अभयासक्रम) विद्यार्थयांकरीता 
भशषयितृ्तीची सींख्या २००० ननधाारीत करण्यात आली आहे. 
(४) नाही. 
     दद.१४ ऑक्ोबर, २०११ रोिीच्या शासन ननणायानुसार उद्दीष् ननधाारीत 
करण्यात आले असले तरीही दरिषी उपलब्ध ननधीच्या मयाादेत गुणित्ता यादीनुसार 
सदरहू उद्दीषठापेक्षा अर्धक अल्हपसींख्याींक विद्यार्थयांना शासनाकडून भशषयितृ्ती प्रदान 
करण्यात येत.े आितागायत अिा करणाऱया सिा पात्र विद्यार्थयांना भशषयितृ्तीचा 
लाभ देण्यात आला आहे. 
(५) प्रचन उद्भ ाित नाही. 

----------------- 
िाटोल (िा.िाटोल, जर्.नागपूर) येिील शेििऱ्याांना पीि विमा  

योर्नेची भरपाई समळण्याबाबि 
(३६) *  १२२९९   श्री.प्रिाश गर्सभये, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.सुतनल िटिरे, 
श्री.खिार्ा बेग, श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) का्ोल (ता.का्ोल, जि.नागपूर) येिील १६०० शेतक-याींनी सन २०१४ च् या खरीप 
हींगामात पीक विमा काढला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) या तालुक यातील पीक आणेिारी ४१ ्क के आल्ह याने सुमारे १२५१ शेतक-याींना 
विमा कीं पनीने लाभािी ठरिून या शेतक-याींना पीक विमा योिनेची रक कम तालुका 
कृवष अर्धकारी याींना ददल्ह याच ेकळविले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असे असताना लाभािी शतेक-याींना पीक विमा योिनेची भरपाई भमळाली नाही, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्ह यास, त् याची कारणे काय आहेत ि या शेतक-याींना पीक विमा योिनेचे पीसे 
देण्याबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
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(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. एिनािराि खिसे : (१) राषरीय कृषी विमा योिना खरीप २०१४ मध्ये का्ोल 
तालुकयातील १५४९ शेतकऱयाींनी सहभाग घेतला होता. 
(२), (३) ि (४) का्ोल तालकुयातील १५४९ शेतकऱयाींनी रुपये ११.०९ लाख विमा 
हप्ता भरुन पीक विमा योिनेत सहभाग घेतला होता. योिनेच्या ननकषानुसार 
त्यापीकी १४५१ शेतकऱयाींना रुपये ८३.५८ लाख इतकी नुकसान भरपाई भारतीय कृषी 
विमा कीं पनीमाफा त मींिूर करण्यात आली असून ती िून ि िुली, २०१५ मध्ये सींबींर्धत 
बँकामाफा त लाभािी शेतकऱयाींच् या बँक खात्यात िमा करण्यात आलेली आहे. 
(५) प्रच न उद्भ ाित नाही. 

----------------- 
नगर जर्ल् ्यािील बबत् िमगि पररसराि िृबत्रम पाऊस पािण् यासाठी  

िायम् िरुपी यांत्र बसविण् याबाबि 
(३७) *  १२४४२   िॉ.सुधीर िाांबे, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.अशोि उफव  भाई 
र्गिाप, श्री.सांर्य दत्ि, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सतिश चव्हाण :   सन्माननीय 
पुनिवसन ि मदि िायव मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नगर जिल्ह ्यातील बबत् तमगड पररसरात कृबत्रम पाऊस पाडण् यासाठी कायमस् िरुपी 
यींत्र बसविण् याची मागणी या पररसरातील रदहिाच याींनी केल्ह याची मादहती माहे ऑगस् ् , 
२०१५ मध्ये िा त्यादरम् यान ननदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, याबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल्ह यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. एिनािराि खिसे : (१) (२) ि (३) 
कृबत्रम पाऊस पाडण्यासाठी कोणतेही यींत्र उपलब्ध नाही. कृबत्रम पािसाचा प्रयोग 
पूणापणे शास्त्रोकत पध्दतीने केला िाणारा  प्रयोग आहे.  हा प्रयोग बाषपयुकत ढगाींची 
उपलब्धतिेर अिलींबून आहे.  त्यामुळे, एखाद्या विभशष् पररसरात हा प्रयोग करता 
येत नाही.  

---------------- 
पांढरपूर िालुक्यािील (जर्.सोलापूर) ऊस नुिसानग्र्ि शेििऱ्याांना  

आधिवि मदि समळण्याबाबि 
(३८) *  १२७२८   श्री.दत्िात्रय सािांि, श्री.श्रीिाांि देशपाांि,े श्री.विक्रम िाळे, िॉ.सुधीर 
िाांबे :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पींढरपूर तालुकयामध्ये (जि.सोलापूर) पाण्याअभािी सुमारे १२ लाख ्न ऊसाच े
पीक िळून शेतकऱयाींचे नुकसान झाले असल्हयाच े माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये िा 
त्यासुमारास ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, याबाबत शासनाकडून िळलेल्हया वपकाींचा पींचनामा करुन शेतकऱयाींना 
अनुदान रुपाने आर्िाक मदत ददली गेली आहे काय ि त्याच ेस्िरुप काय आहे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. एिनािराि खिसे : (१) खरीप हींगाम २०१५ मध्ये सोलापूर जिल्ह्यातील पींढरपूर 
तालुकयात सरासरी पिान्यमानापेक्षा कमी पाऊस पडला. त्यामुळे पुरेसे पाणी उपलब्ध 
न होऊ शकल्हयाने ऊस वपकाखालील एकूण क्षेत्रापीकी निर अींदािानुसार सुमारे 
१८,००० हेक्र क्षेत्रािरील ऊसाच्या उत्पादनात प्रिमदशानी सुमारे १० त े१५ ्कके घ् 
अपेक्षक्षत आहे. ऊस िळू नये म्हणून सुक्ष्म भसींचनाचा ि सेंदद्रय आच्छादनाचा िापर 
करण्यासाठी शेतकऱयाींना मागादशान करण्यात आलेले आहे. 
(२) सोलापूर जिल्हहा हा प्रामुख्याने रब्बी जिल्हहा आहे. रब्बी हींगामातील हींगामी 
पीसेिारी ३१ डडसेंबर रोिीपयंत घोवषत करण्यात येत.े रब्बी हींगामाची पीसेिारी ५० 
पीशापेक्षा कमी आल्हयास पींढरपूर तालुकयातील बार्धत गािातील शेतकऱयाींना आर्िाक 
मदत देण्याबाबत उर्चत कायािाही करण्यात येईल. 
(३) प्रचन उद्भ ाित नाही. 

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

मांगळिेढा िालुक्यािील (जर्.सोलापूर) िासळांब नुिसानग्र्ि शेििऱ्याांना 
 आधिवि मदि समळण्याबाबि 

 

(३९) *  १२३२८   श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.सतिश चव्हाण, श्री.र्यिांिराि 
र्ाधि, श्री.हेमांि टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.अतनल भोसले, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुावणी, श्री.अमरससांह पांडिि :   सन्माननीय फलोत् पादन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) मींगळिेढा तालुकयातील (जि.सोलापूर) शेतकऱयाींच्या शेतामध्ये माहे ऑगस््-
सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान तले्हया रोगाचा प्रादभुााि झाल्हयाने सुमारे साडचेार 
हिार हेक्रिर डाभळींबाच ेनुकसान झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्हयास, या चौकशीत ककती नुकसान झाले आहे, त्याप्रमाणे शेतकऱयाींना 
कोणत ेआर्िाक सा्य करण्यात आले आहे, 
(४)  नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनािराि खिसे : (१) अींशत: खरे आहे. मींगळिेढा तालुकयातील ४८२ हेक्र 
क्षेत्रािर तलेक् डाग रोगाची ३ त े४ ्कके तीव्रता आढळून आली. 
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(२) ि (३) फलोत्पादन वपकािरील ककड रोग सिेक्षण सल्हला ि व्यिस्िापन प्रकल्हप 
(हॉ ा्सॅप) अींतगात डाळीींब वपकािरील ककड रोगाींच े सिेक्षणाअींती, रोगाचा प्रादभुााि 
ददसुन आल्हयािर रोगाच्या ननयींत्रणाकरीता कलोरापायरीफॉस ५० ्कके, ३.५ भल्र ि 
कॉपर ऑकझीकलोराईड ५० ्कके, ६.७५ ककलो या औषधाींचा पुरिठा शेतकऱयाींना ५० 
्कके अनुदानािर करण्यात आलेला आहे. तसेच सींबींर्धत गािात ६ शेतकरी मेळािे, 
तालुकास्तरािर ८० चचाासत्रे, १०० भभजत्तपत्रके ि ३२ रोग ननिारण सल्हल्हयाद्िारे 
मागादशान करण्यात आले आहे. 
(४) प्रच न उद्भ ाित नाही. 

----------------- 
राज्यािील साखर िारखान्द्याांना ऊसापासून िेट इिेनॉल तनसमविी  

िरण्यास परिानगी देण्याबाबि 
(४०) *  ११४८८   श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांर्य दत्ि, श्री.रामहरी रुपनिर, 
प्रा.र्ोगेन्द्र ििािे :   सन्माननीय राज् य उत् पादन शुल् ि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यात ऊसापासून िे् इिेनॉल ननभमाती केल्हयास शेतकऱयाींना ऊसाला ्नामध्ये 
रुपये ३७०० दर देणे शकय आहे, यासाठी साखर कारखान्याींना ऊसापासून इिेनॉल 
ननभमाती करण्यासाठी परिानगी द्यािी, अशी मागणी एका शेतकरी सींघ्नेने केली 
असल्हयाच ेमाहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्हयास, राज्यातील साखर कारखान्याींना ऊसापासनू िे् इिेनॉल ननभमाती 
करण्यासाठी परिानगी देण्याबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. एिनािराि खिसे : (१) अशा प्रकारच ेननिेदन प्राप्त झाल्हयाच ेददसून येत नाही. 
(२) शासन ननणाय क्र. बीपीए-११०२/सीआर-१०/इएकससी-३, दद.१०/०७/२००३ अन्िये 
मळीप्रमाणे मद्याका /ऊसाच्या रसापासून मद्याका /िलरदहत मद्याका  ननभमातीच ेधोरण 
आहे. सदर ननणायानुसार साखर कारखन्याींना दद. १० िलुी, २००३ पासून ऊसाच्या 
रसापासून मद्याका  ननभमाती करुन ककीं िा िे् इिेनॉल ननभमाती करुन ककीं िा िे् 
इिेनॉल ननभमाती करण्यासाठी नमूना “आय” अनुज्ञप्तीच े मींिूरीच े शासनाच े धोरण 
आहे. त्यानुसार विनींती करणाऱया घ्काींना परिानगी देण्यात आली आहे/देण्यात येत.े 
(३) प्रचन उद्भ ाित नाही. 

----------------- 
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अल्पसांखयाांि िरूणाांना सशक्षण ि ्ियांरोर्गारासाठी आधिवि सहाय्य समळण्याबाबि 

(४१) *  ११६६८   श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.सांर्य दत्ि, श्री.अशोि उफव  भाई 
र्गिाप :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २९९६ ला ददनाांि १० माचव, २०१५ रोर्ी ददलेल्या 
उत्िराच्या सांदभावि:    सन्माननीय अल्पसांखयाांि वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौलाना आझाद अल्हपसींख्याींक आर्िाक विकास महामींडळाला शासनाने मागील 
अिासींकल्हपात केलेल्हया तरतुदीच्या अनुषींगाने ननधी न भमळाल्हयाने अल्हपसींख्याींक 
तरुणाींना भशक्षण ि स्ियींरोिगारासाठी आर्िाक सहाय्य भमळण्याबाबत महामींडळाकडे 
केलेले अिा प्रलींबबत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, ननधीअभािी अल्हपसींख्याींक तरुण भशक्षणापासून िींर्चत झाले आहेत, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, शासनाने ननधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) असल्हयास, अल्हपसींख्याींक तरुण भशक्षण ि स्ियींरोिगारापासून िींर्चत राहु नयेत 
म्हणून शासनाकडून कायमस्िरुपी कोणती उपाययोिना केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. एिनािराि खिसे : (१) नाही. 
(२) नाही. 
(३) ि (४) अल्हपसींख्याक तरुण भशक्षण ि स्ियींरोिगारापासून िींर्चत राहू नयेत 
म्हणून शीक्षणणक ि विविध किा योिना मौलाना आझाद अल्हपसींख्याींक आर्िाक 
विकास महामींडळामाफा त राबविण्यात येत आहेत. या महामींडळाच े बळक्ीकरण 
करण्याकरीता महामींडळाच े भागभाींडिल रु.५०० को्ी इतके करण्यात आले आहे. 
तसेच सन २०१४-१५ मध्ये रु.३२.५० को्ी इतका ननधी भागभाींडिल स्िरुपात 
वितरीत करण्यात आला आहे. आतापयंत महामींडळास रु.३००.६९१० को्ी इतके 
भागभाींडिल देण्यात आले आहे. 
(५) प्रचन उद्भ ाित नाही. 

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

राज्याि अपघािाि र्खमी आणण मिृ झालेल्या व्यक्िीांना  
नुिसान भरपाई समळणेबाबि 

 

(४२) *  ११३२८   श्री.अशोि उफव  भाई र्गिाप, श्री.सांर्य दत्ि, श्री.मुझफ्फर हुसैन 
सय्यद :   सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यात अपघातात िखमी आणण मतृ झालेल्हया व्यकतीींना नुकसान भरपाई 
भमळािी म्हणून मो्र ॲजकसडें् कलेम्स दरब्युनलअींतगात (एमव्ही ॲक्) विशेष 
लिाद नेमण्यात आला. परींतु िाढत्या लोकसींख्येबरोबर िाढत्या िाहनामुळे िाहन 
अपघाताच े प्रमाण िाढत असल्हयाने प्रलींबबत दािे ननकाली काढत असतानाच नविन 
दािे दाखल होत असल्हयाने प्रलींबबत ख्ल्हयाींमध्ये िाढ होत असल्हयाच े ददनाींक २५ 
ऑगस््, २०१५ रोिी िा त्यासुमारास ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदरील एमव्ही ॲक्मध्ये दरुुस्ती करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. ददिािर रािि े : (१) हे खरे नाही, मो्ार अपघात दािा न्यायार्धकरणाकड े १ 
िानेिारी, २०१५ अखेर ८७०५१ दािे प्रलींबबत होत.े त्यामध्ये ३० ऑक्ोबर, २०१५ 
अखेर २०४४१ दाव्याींचा समािेश झाला असून १ िानेिारी, २०१५ त े ३० ऑक्ोबर, 
२०१५ या कालािधीत २०९९३ दािे ननकाली काढण्यात आले आहेत. 
(२) शासन अर्धसुचना गहृ विभाग क्र. एमसी्ी-२०१४/२४४/प्र.क्र.५९/परर-५ ददनाींक १० 
सप् े्ंबर, २०१५ अन्िये मो्ार िाहन कायदा १९८८ मध्ये मा.उच्च न्यायालयाच्या 
भशफारशीनुसार आिचयक ती दरुुस्ती करण्यात आली आहे. 
(३) प्रचन उद्भ ाित नाही. 

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

मोठ्या शहराांमध्ये सुरु िरण्याि आलेल्या िें रीयिृि  
ग्राहि सेिा िें राच्या सम्येबाबि 

(४३) *  ११०१३   श्री.समिेश भाांगडिया, श्री.अतनल सोले, श्री.नागो गाणार :   
सन्माननीय ऊर्ाव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील मोठ्या शहराींमध्ये विद्युत वितरणाच्या समस्येकरीता राज्य विद्युत 
वितरण विभागाने शहर स्तरािर कें द्रीयकृत ग्राहक सेिा नींबर िरुन ग्राहकाींना विद्युत 
वितरण समस्येच ेननिारण करण्याची योिना सुरु केलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या कें द्रीयकृत ग्राहक सेिा नींबर िर आपली समस्या नोंदविताना 
आपला ग्राहक नींबर ि मी्र नींबर साींगून त्यानींतर आपली समस्या स्िाननक 
स्तरािरील तक्रार ननिारण कें द्राकड ेददल्हया िात ेि त्यानींतर स्िाननक तक्रार ननिारण 
कें द्राकडून वितरणा सींबींधीची तक्रार सोडविल्हया िात,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, ही व्यिस्िा सुरु होण्या अगोदर स्िाननक तक्रार ननिारण कें द्रािर 
फकत आपला खींबा क्रमाींक (पोल नींबर) ि आपले नाि साींर्गतले की त्िरीत तक्रार 
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ननिारण कें द्राकडून दखल घेतल्हया िात असे ि ग्राहकाींची विद्युत वितरणा सींबींधीची 
समस्याच ेलिकर ननिारण होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, कें द्रीयकृत ग्राहक सेिा नींबर द्िारे सुरु करण्यात आलेल्हया योिनेमध्ये 
फकत दोनच नींबर असुन त ेककत्येकदा लागतच नाही िा लागले तरी कोणीही उचलत 
नाही ज्याचा ग्राहकाींना फार त्रास होतो आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्हयास, विद्युत वितरणाच्या समस्येकरीता राज्य विद्युत वितरण विभागाने 
शहर स्तरािर कें द्रीयकृत ग्राहक सेिा नींबरद्िारे सुरु केलेले सेिा बींद करुन िुन्याच 
पध्दतीने स्िाननक स्तरािरुन विद्युत वितरण समस्येच े ननिारण करण्यात येणार 
आहे काय, 
(६) नसल्हयास, पयाायी उपाययोिना कोणती आहे ? 
 

श्री. चांरशेखर बािनिुळे : (१) होय, हे खरे आहे. महावितरण कीं पनीने राज्यस्तरीय 
मध्यिती ग्राहक सेिा कें द्र सुरु केले आहे. 
(२) मध्यिती ग्राहक तक्रार कें द्रामध्ये नोंदणीकृत मोबाईल नींबर द्िारा तक्रार 
नोंदविता येत.े मोबाईल नींबर नोंदणीकृत नसल्हयास ग्राहक क्रमाींक ककीं िा मी्र क्रमाींक 
साींगून तक्रार नोंदविता येत.े प्राप्त झालेली तक्रार सींबींधीत कमाचाऱयाकडे 
ननराकरणासाठी सोपविली िात.े 
(३) हे खरे नाही. मध्यिती सेिाकें द्र सुरु करण्यापूिी स्िाननक तक्रार ननिारण 
कें द्रामध्ये िेगिेगळ्या पध्दती अिलींबबल्हया िात होत्या. 
(४) हे खरे नाही. मध्यिती ग्राहक सेिा कें द्रात एकूण १५० फोन लाईन्स असून त्या 
दोन ्ोल फ्री नींबरशी (१८००२३३३४३५ - BSNL आणण १८००२००३४३५ - 
RELIANCE) िोडण्यात आलेल्हया आहेत. 
(५) नाही. शहर स्तरािर तक्रार ननिारण कें द्र सुरु करण्याची आिचयकता नाही. 
(६) प्रचन उद्भ ाित नाही. 

----------------- 
र्ळगाांि जर्ल््याि विद्युि सक्षमीिरण योर्नेंिगवि िृषीपांप िीर्  

र्ोिणीसाठी तनधी उपलब्ध िरून देण्याबाबि 

(४४) *  ११८५९ श्रीमिी ज्मिा िाघ   :   सन्माननीय ऊर्ाव मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िळगाींि जिल्ह्यात विद्युत सक्षमीकरण योिनेंतगात कृषीपींप िीि िोडणीसाठी 
१३० को्ीींचा ननधी शासन उपलब्ध करून देणार आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदरहू ननधी िळगाींि जिल्ह्यात वितरणासाठी शासनाने ननजचचत 
आराखडा तयार केला आहे काय, 
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(३) असल्हयास, सदर ननधी ककती कालािधीसाठी उपलब्ध होणार आहे, याबाबत 
शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

 

श्री. चांरशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे नाही. िळगाींि, धुळे ि नींदरुबार जिल्ह्यात पीसे 
भरुन प्रलींबबत असलेल्हया कृषी ग्राहक सींख्येच्या आधारािर रु. १३० को्ीचा ननधी 
मागणी प्रस्ताि क्षेत्रीय कायाालयाकडून महावितरण कीं पनीस प्राप्त झालेला आहे. 
(२) कृषीपींप ग्राहकाींसाठी अनतररकत ननधी मागणीबाबत आराखडा तयार करण्याची 
प्रकक्रया महावितरण कीं पनीकडून सुरु आहे. 
(३) ि (४) प्रचन उद्भ ाित नाही. 

----------------- 
औरांगाबाद जर्ल््याि घेण्याि येणाऱ्या िलाठी ि इिर िमवचारी िगावची  

पररक्षेच्या गोंधळामुळे पदे ररक्ि असल्याबाबि 
 (४५) *  ११५४९   श्री.सुभाष झाांबि, श्री.सांर्य दत्ि, प्रा.र्ोगेन्द्र ििािे, श्री.मुझफ्फर 
हुसैन सय्यद :   सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 

(१) औरींगाबाद शहरातील १५ पररक्षा कें द्रािर जिल्हहा ननिड सभमतीने ररकत असलेल्हया 
१० तलाठी पदासाठी लेखी परीक्षा घेतली असता पुन्हा नव्याने लेखी पररक्षा घेण्यात 
येणार असल्हयाच ेमाहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्हयास, सतत पररक्षेत होणारा घोळ, पररक्षािीचा होणारा गोंधळ, यामुळे अशा 
िारींिार पररक्षा घेण्यात येत असल्हयामुळे झालेल्हया पररक्षेचा ननकाल शुन्यच असून 
पीशाचा अनािर खचा होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उपरोकत प्रकरणी शासनाने चौकशी करून सुरळीत ि सुननयोिन 
पध्दतीने पररक्षा घेण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. एिनािराि खिसे : (१), (२) ि (३) औरींगाबाद जिल्हहा महसूल आस्िापनेिरील 
तलाठी सींिगाातील १० ररकत पदे भरण्यासाठी ददनाींक १४ िून, २०१५ रोिी िादहरात 
प्रभसध्द करुन पात्र उमेदिाराची ददनाींक १३.९.२०१५ रोिी लेखी परीक्षा आयोजित 
करण्यात आली होती. तिावप, या कामी ननयुकत करण्यात आलेल्हया अभभकताा 
सींस्िेने सदर पररक्षेसाठी सदोष उत्तरपबत्रका पुरविल्हयामुळे, ताींबत्रक कारणास्ति 
जिल्हहा ननिड सभमतीने सदरची परीक्षा पररषद रद्द केली. सदर रद्द केलेली लेखी 
पररक्षा महाराषर राज्य पररक्षा, पुणे याींचकेड े सोपिून ददनाींक ११.१०.२०१५ रोिी 
सुरळीत ि सुननयोिन पध्दतीने फेर लेखी परीक्षा घेण्यात आली आहे. तसेच सींबींर्धत 
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अभभकताा सींस्िेचा करारनामा रद्द करण्यात आलेला आहे ि रद्द करण्यात आलेल्हया 
परीक्षेचा खचा सींबींर्धत अभभकताा सींस्िेकडून िसूल करण्याबाबतची कायािाही 
अनुसरण्यात आली आहे. 
(४) प्रच न उद्भ ाित नाही. 

----------------- 
िुिाळ (जर्.ससांधुदगुव) येिील िहससलदाराच ेपद भरण्याबाबि 

 (४६) *  १२११२   श्री.सुतनल िटिरे :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) कुडाळ (जि.भसींधुदगुा) येिील तहभसल कायाालयाचा कारभार प्रभारी 
तहभसलदारामाफा त चालत असून तिेे मोठया प्रमाणात तहभसल कायाालयातील कामे 
प्रलींबबत राहत असल्हयाने तालुकयातील नागरीक ि विद्यार्थयांना नाहक त्रास होत 
असल्हयाच ेमाहे ऑगस््, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उकत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्हयास, चौकशीत काय आढळून आले ि तद्नुसार सदर तहभसल कायाालयाचा 
कारभार पूणा क्षमतनेे चालािा म्हणून तहभसलदाराच ेपद भरणेबाबत शासनाने कोणती 
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  

श्री. एिनािराि खिसे : (१), (२) ि (३) ददनाींक  ३०.०५.२०१५ पासून तहसीलदार 
कुडाळ या पदाचा अनतररकत कायाभार ननिासी नायब तहसीलदार कुडाळ याींचकेडे 
सोपविण्यात आला होता. ददनाींक ०७.११.२०१५ पासून तहसीलदार कुडाळ या पदािर 
ननयभमत ननयुकती झालेली आहे. 
(४) प्रचन उद्भ ाित नाही. 

----------------- 
िटांगी (िा.गोरेगाि, जर्.गोंददया) येिील प्रिल्पग्र्ि शेििऱ्याांना  

त्याांच्या र्समनीचा मोबदला (मािेर्ा) समळण्याबाबि 

(४७) *  १२५३८   श्री.रार्ेंर र्ैन :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) क ी्ंगी (ता.गोरेगाि, जि.गोंददया) येिील मध्यम प्रकल्हपासाठी शेतक-याींची िमीन 
सींपाददत केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, प्रकल्हपग्रस्त शेतक-याींना त्याींच्या िभमनीचा मोबदला (मािेिा) 
भमळाला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्हयास, िभमनीचा मोबदला भमळण्यासाठी शेतकरी कायाालयात गेले तर त्याींना 
अर्धकारी उमा् पणे बोलतात, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, सदर कायाालयातील अर्धकाऱयाींची चौकशी करुन प्रकल्हपग्रस्त  
शेतक-याींचा मोबदला देण्याबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. एिनािराि खिसे : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. प्रकल्हपग्रस्त शेतकऱयाींना त्याींच्या िभमनीचा मोबदला एकूण खातदेार 
७५१, रुपये ३,३७,९३,६६१/- एिढी मोबदला रककम िा्प करण्यात आली. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) ि (५) क ी्ंगी प्रकल्हपग्रस्त शेतकऱयाींना िमीनीचा सींपूणा मोबदला देण्यात आला 
आहे. सबब चौकशी करण्याचा प्रचन उद्भ ाित नाही. िभमनीचा मोबदला िा्प करणे 
भशल्हलक नाही. 

----------------- 
बोरीिली पजश्चमेिील महाराष्ट्र राज्य पररिहन मांिळाच्या 

 नॅन्द्सी बस आगाराची झालेली दरुि्िा 
 (४८) *  १२०२८   श्री.राहुल नािेिर, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.खिार्ा बेग, 
श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.नरेंर पाटील, श्री.आनांद ठािूर, श्री.अतनल भोसले, 
श्री.गुरुमुख र्गिानी :   सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) बोरीिली पजचचमेतील महाराषर राज्य पररिहन मींडळाच ेनॅन्सी बस आगार अत्यींत 
दरुिस्िेत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्हयास, प्रिाशाींच्या सोयीसाठी सदर आगाराची ककती कालािधीत दरुुस्ती 
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. ददिािर रािि े : (१), (२) ि (३) बोरीिली नॅन्सी कॉलनी येिील बसस्िानकात 
प्रिाशाींसाठी प्रनतक्षागहेृ, दहरकणी कक्ष, सींगणकीय आरक्षण तसेच वपण्याच ेपाणी इ. 
सुविधा उपलब्ध असून बसस्िानक आिाराच ेडाींबरीकरण करण्यात आले आहे. 
       तसेच बसस्िानक/बसस्िानक आिार, प्रिाशी प्रसाधनगहृ ि चालक/िाहक 
विश्राींतीगहृाची स्िच्छता कीं त्रा्ी पध्दतीने ननमाल भारत सेिाभािी सींस्िा याींचमेाफा त 
केली िात.े 
(४) प्रचन उद्भ ाित नाही. 

----------------- 
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नाांदेि जर्ल््यािील िा.नायगाांि ि िोनगाांि ब्रु ि िुां िलिािी, िा.बबलोली येिे 
र्समनीची चुिीची फेरफार नोंदणी िरणाऱ्या िलाठ्याांिर िारिाई िरण्याबाबि 

 (४९) *  ११३३१   श्री.अमरनाि रार्ूरिर, प्रा.र्ोगेन्द्र ििाि,े श्री.सांर्य दत्ि, 
श्री.सुभाष झाांबि, श्री.अशोि उफव  भाई र्गिाप :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ता.नायगाींि (जि.नाींदेड) येिील तलाठ्याींच्या चुकीच्या फेरफार नोंदणीमुळे अनेकाींचे 
शेतीच े व्यिहार रोखण्यात आले असून सेतू कें द्रािरील सातबारे ि महा ई-सेिा 
कें द्रािरील सातबा-यात फरक येत असल्हयाने अनेक शेतकरी खरेदी विक्रीच्या 
व्यिहारात िाींबले असल्हयाच ेमाहे ऑक्ोबर, २०१५ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशानास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, डोनगाींि ब्रु ि कुीं डलिाडी, ता.बबलोली (जि.नाींदेड) येिील तलाठ्याने 
गायरान िभमनीमधील चुकीचा पेरा, चुकीच े फेरफार ि ७/१२ िरील नोंदी केल्हया 
असल्हयाच ेमाहे मे, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्हयास, शासनाने चौकशी करुन अशा चूका दरुुस्त करण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) असल्हयास, सींबींर्धत दोषी तलाठ्यािर शासनाने कोणती कारिाई केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. एिनािराि खिसे : (१) ता.नायगाींि (खी), जिल्हहा नाींदेड येिे ऑनलाईन ई-फेरफार 
आज्ञािलीच्या अींमलबिािणी दरम्यान काही प्रकरणी दयु्यम ननबींधक कायाालय, 
नायगाि (खी) येिे दस्त नोंदणी करताींना “आय-सररता” सींगणक प्रणालीमध्ये उपलब्ध 
करुन देण्यात आलेल्हया ई-भलींकेि प्रणालीमधील गाि न.नीं. ७/१२ ि पक्षकाराींनी महा 
ई-सेिा कें द्रातून प्राप्त केलेल्हया गाि न.नीं. ७/१२ उताऱयािरील मिकुरात काही 
प्रमाणात तफाित ददसुन येत असल्हयामुळे दस्त नोंदणी करण्यात अडचणी ननमााण 
झाली होती, ही िस्तुजस्िती आहे. 
      तिावप, दयु्यम ननबींधक कायाालयात “आय-सररता” प्रणालीद्िारे दस्त नोंदणी 
करताींना भलींकेि द्िारे उपलब्ध गाि न. नीं. ७/१२ ि महा ई-सेिा कें द्रातून प्राप्त गाि 
न. नीं. ७/१२ उताऱयामध्ये तफाित असल्हयास सींगणक प्रणालीतील “जस्कप भलींकेि” 
(SKIP LINKAGE) हा पयााय िापरुन दस्त नोंदणी पुणा करण्याबाबत जिल्हहा 
ननबींधक कायाालयाद्िारे सिा नोंदणी अर्धकारी याींना ददनाींक ८/१०/२०१५ च्या 
पत्रान्िये कळविण्यात आले असून तद्नींतर दस्त नोंदी बाबत कोणतीही तक्रार नोंदणी 
अर्धकारी याींचकेड ेप्राप्त झाली नसल्हयाच ेददसून आले आहे. 
(२) असे ननदशानास आले नाही. 
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(३) ि (४) नायगाि (खी) तालुकयाची सींगणकीकृत गाि न. नीं. ७/१२ ची अींनतम डा्ा 
भसडी िमाबींदी आयुकत कायाालयात ददनाींक १/६/२०१५ च्या पत्रान्िये सादर 
केल्हयानींतर तालुकयात ऑनलाईन ई-फेरफार प्रणाली सुरु होईपयतंच्या कालािधीत 
घेण्यात आलेले फेरफार स््े् डा्ा सें्रिर अपडे्  होऊ शकले नसल्हयाने ि 
आज्ञािलीतील काही इतर ताींत्रीक दोषामुळे दयु्यम ननबींधक कायाालयातील भलींकेि 
गाि न.नीं. ७/१२ मध्ये ि महा ई-सेिा कें द्रातून प्राप्त गाि न.नीं. ७/१२ उताऱयात 
तफाित ददसुन येत होती. सदरील कालािधीमध्ये घेण्यात आलेल्हया फेरफाराच्या नोंदी 
ऑनलाईन पध्दतीने ई-फेरफार आज्ञािलीत नोंदविण्याच े काम तहभसलस्तरािर सुरु 
आहे. त्याचप्रमाणे ई-फेरफार आज्ञािलीमधील ताींत्रीक अडचणीच ेननिारण करण्याकामी 
राषरीय सुचना कें द्र, पुणे याींच्या मदतीने आिचयक ती सुधारणात्मक कायािाही 
करण्यात येत आहे. 
   िरील पाचिाभुमीिर सींबींधीत तलाठ्याींिर कोणतीही कायािाही करण्यात आली नाही. 
(५) प्रचन उदभित नाही. 

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

 
मोहदा (िा.िणी, जर्.यििमाळ) येिील दगि खाणीमधून क्षमिपेेक्षा  

र्ा्ि खिी भरून अिैध िाहिूि होि असल्याबाबि 
(५०) *  १२०९९   श्री.खिार्ा बेग, श्री.सांददप बार्ोररया, श्री.रार्ेंर र्ैन, श्री.नरेंर 
पाटील, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.हेमांि टिले, श्री.सुतनल िटिरे, श्री.ददपिराि 
साळुांखे-पाटील, श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मोहदा (ता.िणी, जि.यितमाळ) येिील दगड खाणीमधून क्षमतपेेक्षा िास्त खडी 
भरुन अिीध िाहतूक करीत असल्हयाने रस्त्यामध्ये िागोिागी िीिघेणे खड्ड े पडुन 
मोठ्या प्रमाणात अपघात होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, याबाबत तेिील ग्रामस्िानी तसेच लोकप्रनतननधीींनी जिल्हहार्धकारी, 
यितमाळ तसेच तहभसलदार ि पररिहन विभाग, िणी याींच्याकड े गेली दोन 
िषाापासून िारींिार तक्रारी केल्हया असून त्याअनुषींगाने शासनाने कोणती कारिाई केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनािराि खिसे : (१) मोहदा येिे खडी िाहतुकीमुळे रस्त े खराब झाले ही 
िस्तुजस्िती आहे. मात्र, िीिघेणे खड्ड े पडून मोठ्या प्रमाणािर अपघात झाल्हयाची 
बाब ननदशानास आलेली नाही. 
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(२) याबाबत ग्रामस्िाींकडून तसेच लोकप्रनतननधी याींच्याकडून तक्रारी प्राप्त झाल्हयाच े
आढळून आले नाही. तिावप, पररिहन विभागाच्या िायुिेग पिकाने िणी पररसरात 
अनतभार िाहतुकीबाबत केलेल्हया तपासणीत, सन २०१४-१५ मध्ये ११० िाहनाींिर 
कारिाई करुन, रु.२१.३४ लाख एिढा दींड िसूल केला आहे. तसेच एवप्रल २०१५ ते 
सप् े्ंबर २०१५ या कालािधीत ३४ िाहनाींिर कारिाई करुन रु.६.८२ लाख एिढा दींड 
िसूल केला आहे. 
(३) प्रचन उद्भ ाित नाही. 

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

हिेली (जर्.पुणे) िालुक्यािील िहसीलदार याांच्या िारभारामुळे  
नागररिाांना त्रास होि असल्याबाबि 

 

(५१) *  ११६३४   श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांर्य दत्ि, श्री.मुझफ्फर हुसैन 
सय्यद :   सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) हिेली (जि.पुणे) तालुकयातील तहसीलदार दगडू कुीं भार याींच्या 
कारभारामुळे नागररकाींना नाहक त्रास होत असल्हयाच ेमाहे ऑगस््, २०१५ मध्ये िा 
त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, पुणे जिल्हहयात महसूलात सिाार्धक उत्पन्न देणारा हिेली तालुका 
असुन येिील उकत तहभसलदारामुळे या कायाालयातून ददले िाणारे महसूली दािे, 
प्रकरणे प्रलींबबत राहत असल्हयाच्या असींख्य तक्रारी येत आहेत, उकत प्रकरणी 
शासनाने चौकशी करून दोषी कमाचाऱयाींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. एिनािराि खिसे : (१) ि (२) श्री. डी.एस.कुीं भार हे तहसीलदार हिेली या 
पदािर ददनाींक ०१.१०.२०१३ पासून कायारत असून, माहे ऑक्ोबर, २०१५ पयात 
त्याींच्या न्यायालयात एकूण ५५२ महसूली दािे / प्रकरणे दाखल झालेली आहेत. 
त्यापीकी ३२२ दाव्यािर ननणाय देण्यात आला असून ५७ दािे ननणायासाठी प्रलींबबत 
आहेत. उिाररत १७३ दाव्यािर सुनािणी सुरु आहे. श्री. कुीं भार याींनी तहसीलदार हिेली 
या पदाचा कायाभार स्िीकारल्हयानींतर त्याींच्या कामकािाविषयी  काही तक्रारी प्राप्त 
झाल्हया होत्या. मात्र उपविभागीय अर्धकारी, हिेली याींच्यामाफा त त्याविषयी अहिाल 
घेतला असता सदर तक्रारीत तर्थय आढळून आले नाही. 
(३) प्रचन उद्भ ाित नाही. 

----------------- 
मराठिाड्यािील दषु्ट्िाळी भागाि पशुधन िाचविण्यासाठी छािण्या उभारण्याबाबि 

 (५२) *  १११२८   अॅि.अतनल परब, श्री.विक्रम िाळे :   सन्माननीय पुनिवसन ि 
मदि िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मराठिाड्यातील दषुकाळाची तीव्रता लक्षात घेऊन पशुधन िाचविण्यासाठी ५० 
लाख िनािराींसाठी ३३ छािण्या उभारण्याचा ननणाय शासनाने घेतला असून 
तालुकयातील बािार पेठेच्या दठकाणी बीड, लातूर ि उस्मानाबाद या जिल्ह्यात 
िनािराींच्या नऊ छािण्या उभारण्यास शासनाने माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये िा 
त्यादरम्यान परिानगी ददली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, माहे नोव्हेंबर, २०१५ अखेर ककती छािण्या उभारण्यात आल्हया आहेत 
ि त्यात ककती िनािराींची चाऱयाींची सोय करण्यात आली आहे, 
(३) उपरोकत छािण्यात द्याियाच्या िनािराींच्या मालकाींना कोणकोणत े ननकष 
घालण्यात आले आहेत, 
(४) असल्हयास, उपरोकत प्रकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती कायािाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनािराि खिसे : (१) चाऱयाची ी्ंचाई असलेल्हया बीड, लातूर ि उस्मानाबाद 
या तीन जिल्ह्यात शासन ननणाय ददनाींक २०.८.२०१५ अन्िये िनािराींच्या छािण्या 
सुरु करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 
(२) नोव्हेंबर, २०१५ अखेर बीड ि उस्मानाबाद या दोन जिल्ह्यात अनुक्रमे १६ ि १४ 
अशा एकूण ३० छािण्या सुरु असून या छािण्यात ३०८५० िनािरे दाखल आहेत. 
(३) िनािराींच्या मालकाींना िास्तीत िास्त ५ िनािरे दाखल करण्याची मयाादा 
असून ८-१० ददिस शेतीकामासाठी बीलाींना घरी नेण्यास परिानगी देण्यात आली आहे. 
(४) प्रचन उद्भ ाित नाही. 
(५) प्रचन उद्भ ाित नाही. 

----------------- 
निीन नासशि (ससििो, नासशि) भागािील विद्युि िाराांच े 

पसरलेले र्ाळे भूसमगि िरणेबाबि 

(५३) *  १२६८७   िॉ.अपूिव दहरे : सन्माननीय ऊर्ाव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) निीन नाभशक (भसडको, नाभशक) भागात विद्युत ताराींच ेमोठ्या प्रमाणात िाळे 
पसरले असून या विद्युत तारा रदहिाशाींच्या घरालगत असल्हयाने नागररकाींच्या 
जििीतास असलेला धोका विचारात घेिून या विद्युत तारा भुभमगत करण्यात 
याव्यात, अशी मागणी स्िाननक रदहिाशाींनी केल्हयाच ेशासनाच ेननदशानास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, नविन नाभशक, भसडको पररसरातील अनेक भागात विद्युत तारा 
घराला लागूनच आहेत, गत कालािधीत दहा िषीय मुलीचा विद्युत पोलिरील 
उघड्या विद्युत ताराींच्या िीि प्रिाहामुळे मतृ्यू झाला होता, या पाचिाभुमीिर काही 
भागात विद्युत तारा भुभमगत करण्यात आल्हया, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्हयास, आिभमतीस भसडको भागातील घराच्या उींची िाढल्हयाने उघड्या 
विद्युत तारा िे् गॅलरीला भभडल्हया आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उघड्या विद्युत ताराींमुळे अपघाताींच्या सींख्येत झालेली िाढ ि 
िनतेच्या जििीतास असलेला धोका पाहता निीन नाभशक भागात सिाच उघड्या 
विद्युत तारा भुभमगत करणेसींबींधी कोणती कायािाही करण्यात येत आहे ? 
 

श्री. चांरशेखर बािनिुळे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) नाभशक विभाग-१ मधील भूभमगत विद्युत िादहन्या ्ाकण्यासाठी पायाभूत 
आराखडा योिना-२ (INFRA-II) अींतगात ३३ केव्ही, १२ ककमी भूभमगत िादहनी, ११ 
केव्ही, ६९ ककमी भूभमगत िादहनी तसेच २२२ ककमी लघुदाब भूभमगत िादहनी अशी 
एकूण रु. १६.९७ को्ीच्या िादहन्या मींिूर करण्यात आलेल्हया आहेत. सदरहु 
योिनेअींतगात कामे प्रगतीपिािर आहेत. 
  नविन नाभशक (भसडको, नाभशक) मधील विद्युत िादहन्या भूभमगत करण्यासाठी 
एकाजत्मक ऊिाा विकास योिना (IPDS) अींतगात कामे प्रस्तावित करण्यात आलेली 
आहेत. यासाठीचा एकूण अींदाजित खचा रककम रु. ३६.११ लक्ष प्रस्तावित करण्यात 
आलेला आहे. सदरहू योिनेअींतगात ११ केव्ही १ ककमी, लघुदाब िादहनी ४ ककमी 
प्रस्तावित आहे. 

----------------- 
श्रीिधवन (जर्.रायगि) येिील एस.टी.बस्िानिाची र्ीणव झालेल्या  

इमारिीच ेनिीन बाांधिाम िरण्याबाबि 

 (५४) *  १३४५६   श्री.अतनल िटिरे :   सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) श्रीिधान (जि.रायगड) येिील एस.्ी.बसस्िानकाची इमारत िीणा झाली असून 
सींपूणा इमारत केव्हाही कोसळून दघुा् ना घडण्याची शकयता आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उपरोकत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले, 
(३) असल्हयास, श्रीिधान शहर हे जिल्ह्यातील महत्िाच ेदठकाण असल्हयाने तसेच या 
बसस्िानकािरुन राज्यातील अनेक जिल्ह्यात होणारी बस िाहतूक ि शाळा, 
महाविद्यालयात भशक्षण घेणाऱया विद्यार्थयांची होणारी गदी विचारात घेता नविन 
बसस्िानकाच े बाींधकाम सुरु करण्याच े दृष्ीने शासनाने कोणती कायािाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 



49 

(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. ददिािर रािि े : (१), (२) ि (३) श्रीिधान बसस्िानकाच ेकाम १९८६-८७ मध्ये 
करण्यात आले आहे. तसेच, बसस्िानकातील िाहनतळाच ेकाँकक्र्ीकरण सन १९९३ 
साली करण्यात आलेले आहे. सदर बसस्िानकाची दरुुस्ती डागडूिी ि रींगरींगो्ी 
िेळोिेळी केली िात असून बसस्िानक इमारत सुजस्ितीत आहे. त्यामुळे येिे निीन 
बसस्िानकाच े बाींधकाम करण्याची बाब सद्या राज्य पररिहन महामींडळाच्या 
विचाराधीन नाही. 
(४) प्रचन उदभित नाही. 

----------------- 
दापोली (जर्.रत्नाधगरी) येिील िॉ.बाळासाहेब सािांि, िोिण िृषी विद्यापीठाि  

िां त्राटी पध्दिीने िाम िरणाऱ्या िमवचाऱ्याांना िायम िरण्याबाबि 
(५५) *  १३९७९   श्री.विर्य सािांि :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि १००२९ ला ददनाांि १६ 
र्ुल,ै २०१५ रोर्ी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि:    सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दापोली (जि.रत्नार्गरी) येिील डॉ. बाळासाहेब सािींत कोकण कृषी विद्यावपठात ३ 
त े४ िषाापासून कीं त्रा्ी पध्दतीने काम करणाऱया स्िाननक ततृीय शे्रणी ि चतुिा शे्रणी 
कमाचाऱयाींना विद्यावपठात कायम करुन घेण्याबाबत विद्यावपठाकड े सातत्याने इतर 
सींघ्नेकडून मागणी होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, त्या अनुषींगाने सदरहू कमाचाऱयाींना ठेकेदाराींकडून िेतन न अदा करता 
विद्यावपठाकडून िेतन अदा करुन सदरहू कमाचाऱयाींना हिेरी प् सुरु करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्हयास, काही ततृीय शे्रणी कीं त्रा्ी पध्दतीने काम करणाऱया कमाचाऱयाींची 
ननयुकती ही डॉ.बाळासाहेब सािींत कोकण कृषी विद्यावपठामाफा त करुन नींतर त्याींना 
ठेकेदाराींमाफा त दाखित असल्हयाचहेी ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उपरोकत बाबीींचा विचार करता सदरहू कमाचाऱयाींच्या उज्िल 
भवितव्याच्या दृष्ीने सदरहू कमाचाऱयाींना कायम करुन घेण्याच्या दृष्ीने नव्याने 
प्रस्ताि सादर करुन ततृीय शे्रणी कायारत असलेल्हया कमाचाऱयाींना विद्यावपठात कायम 
करुन घेण्याबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. एिनािराि खिसे : (१) होय. 
(२) सदरहू कमाचारी हे ठेकेदाराच्या आस्िापनेिरील कमाचारी असल्हयाने, सदरहू 
कमाचाऱयाींना विद्यापीठाकडून िेतन अदा करुन हिेरी प् सुरु करण्याबाबत शासनाने 
कायािाही करण्याचा प्रचन उदभित नाही. 
(३) नाही. 
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(४) प्रचन उद्भ ाित नाही. 
(५) प्रच न उद्भ ाित नाही. 

----------------- 
मराठिािा ि विदभाविील आत्महत्याग्र्ि शेििऱ्याांच्या मुलाांना  

मोफि सशक्षण देण्याबाबि  
(५६) *  १४०४६   श्री.विनायिराि मेटे :   सन्माननीय पुनिवसन ि मदि िायव 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मराठिाडा ि विदभाातील दषुकाळी पररजस्िती ि किाबािारीपणा या मानभसक 
तणािामुळे शेतकरी आत्महत्या करीत असून सदर आत्महत्या रोखण्याकरीता 
शासनाने काही उपाययोिना सुरु केल्हया आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, शेतक-याींनी आत्महत्या केल्हयामुळे त्याींचे सींपूणा कु्ूींब उघडयािर येते 
ि त्यामुळे त्याींच्या मुलाींच ेभशक्षण बींद होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, तद्नुषींगाने 
आत्महत्याग्रस्त मुलाींच े सींपूणा भशक्षण मोफत करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनािराि खिसे : (१) होय. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) ५० पीशाींपेक्षा कमी पीसेिार आलेल्हया गािातील विद्यार्थयांच े पररक्षा शुल्हक माफ 
करण्याची सिलत देण्यात आली आहे. नाींदेड, लातूर, दहींगोली ि परभणी या चार 
जिल्ह्यात खेड्यातील विद्यार्थयांना महाराषर राज्य पररिहन महामींडळाकडून मोफत 
पासची योिना राबविण्यात येत आहे. आत्महत्याग्रस्त कु्ूींबातील मुलाींच्या 
भशक्षणाकरीता भशक्षण विभाग, जिल्हहापररषद, याींच्या सेस फीं ड अींतगा २५% कफ 
सिलत देण्यात येत े तसेच सिा विद्यार्थयांना िगा ८ पयतं मोफत भशक्षण देण्यात 
येत.े 
(४) प्रचन उद्भ ाित नाही. 

----------------- 
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बीि जर्ल््यािील दषु्ट्िाळग्र्ि शेििऱ्याांना खरीपाच े 
अनुदान िाटप होि नसल्याबाबि 

 (५७) *  १११५१   श्री.धनांर्य मुांिे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.सुतनल िटिरे, 
श्री.हेमांि टिले, श्री.सतिश चव्हाण, श्री.र्यिांिराि र्ाधि, श्री.अमरससांह पांडिि, 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.रार्ेंर मुळि, श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.सांर्य दत्ि, श्री.अशोि 
उफव  भाई र्गिाप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, प्रा.र्ोगेन्द्र ििाि,े श्री.खिार्ा बेग, 
श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.आनांद ठािूर, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंर पाटील, 
श्रीमिी विद्या चव्हाण :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि १०२३५ ला ददनाांि ३० र्ुलै, २०१५ 
रोर्ी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि:    सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) बीड जिल्ह्यातील शेतकऱयाींना खरीप हींगाम २०१४ मधील पीक नुकसान 
भरपाईपो्ी ३३६ को्ी रुपयाींचा पीक विमा मींिूर झाला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, यातील २५१ को्ी रुपयाींचा ननधी बीड जिल्हहा मध्यिती सहकारी 
बँकेला शेतकऱयाींना पीक विमा नुकसान भरपाईपो्ी वितरणासाठी प्राप्त झाले होत,े हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, बँकेने ननयमानुसार १५ ददिसात पीक विमा िा्प करणे बींधनकारक 
असताना सदर शेतकऱयाींच्या पीशाची ननयमबा्यररत्या खािगी बँकेत गुींतिणूक केली, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, बँकेच्या या ननणायामुळे शेतकऱयाींना त्याींच्या पीक विम्याचा पीसा 
भमळण्यास विलींब झाला, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्हयास, शेतकऱयाींच ेपीसे िा्प न करता त ेइतर बँकेत ठेिल्हयाप्रकरणी चौकशी 
ि पीसे िा्पात झालेल्हया विलींबाबद्दल शेतकऱयाींना दींडननय व्याि भमळिून देण्याबाबत 
लोकप्रनतननधीींनी मा.मुख्यमींत्री याींचकेड े माहे िुली, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान 
मागणी केली होती, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्हयास, ता.मािलगाींि, जि.बीड येिील ७३८६ शेतकऱयाींच े दषुकाळी खरीप 
वपकाींच ेसन २०१४ च ेअनुदान शेतकऱयाींना भमळाले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(७) असल्हयास, त्यानुसार चौकशी करुन शेतकऱयाींना अनुदानाची रककम 
भमळण्याबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(८) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. एिनािराि खिसे : (१) रु.३३६.५८ को्ी रकमेची नुकसान भरपाई मींिूर 
करण्यात आली, हे खरे आहे. 
(२) होय. 
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(३) हे खरे नाही. 
(४) बीड जिल्हहा मध्यिती सहकारी बँक याींच े पत्रानुसार वपक विमा नुकसान 
भरपाईची रककम रुपये २५१ को्ी भारतीय कृषी विमा कीं पनी माफा त बँकेस प्राप्त 
झाली बँकेने सिा शाखाींना दद.०६.०७.२०१५ रोिी रककम िगा केली. शाखाींनी 
दद.११.७.२०१५ त ेदद.२१.११.२०१५ या कालािधीत रककम वितरीत केली आहे. 
(५) होय. 
(६) हे खरे नाही. 
(७) प्रचन उद्भ ाित नाही. 
(८) प्रचन उद्भ ाित नाही. 

----------------- 
रार्ापूर (जर्.रत्नाधगरी) िालुक्यािील अर्ुवना प्रिल्पाच्या िालव्यासाठी  

शासनाच ेिरोिो रुपयाांच ेअनुदान घेऊन गैरव्यिहार िेल्याबाबि 
 

(५८) *  ११२९३   श्रीमिी हु्नबानू खसलफे, श्री.सांर्य दत्ि, श्री.अशोि उफव  भाई 
र्गिाप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय पुनिवसन ि मदि िायव मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रािापूर (जि.रत्नार्गरी) तालुकयातील अिुाना प्रकल्हपाच्या कालव्यासाठी सींपादीत 
करण्यात आलेल्हया िभमनीमध्ये िास्तीची झाड े दाखिून शासनाच ेकरोडो रुपयाींच्या 
अनुदानामध्ये गीरव्यिहार केल्हयाच े ददनाींक १० ऑगस् ् , २०१५ रोिी िा त्यासुमारास 
ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या प्रकरणामध्ये महसूलचा एक िररषठ अर्धकारी दलालाींच्या मदतीने 
व्यिहार करीत असल्हयाने याची चौकशी करण्यात यािी अशी मागणी शेतकरी करीत 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उकत प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीअींती दोषी 
आढळून येणा-या सींबींर्धताींिर शासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. एिनािराि खिसे : (१) अशी बाब ननदशानास आलेली नाही. 
(२), (३) ि (४) प्रचन उद्भ ाित नाही. 

----------------- 
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अमराििी विभागाि नुिसानग्र्ि शेििऱ्याांना मदितनधीच ेवििरण होण्याबाबि 

(५९) *  ११९८३   प्रा.र्ोगेन्द्र ििाि,े िॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱ्हे :   सन्माननीय 
पुनिवसन ि मदि िायव मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमरािती विभागात माहे फेब्रुिारी, माचा, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान अिकाळी 
पािसामुळे झालेल्हया शेती ि फळवपकाींच्या नुकसानीकररता शासनाने रुपये ५१ को्ी 
१९ लाख १४ हिाराींचा ननधी उपलब्ध केला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर ननधीपीकी सुमारे ८० ्कके म्हणिे रुपये १० को्ी, २२ लाख, 
५० हिाराींच्या ननधीच ेिा्प बाकी आहे ि त्यामुळे ९ हिार ६५० शेतकरी मदतीच्या 
प्रनतक्षेत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच अमरािती जिल्हहयात २०३२ शेतकऱयाींना रुपये १ को्ी १९ लाख रुपयाींच ेि 
अकोला जिल्हहयात ९७ शेतकऱयाींना रुपये १ को्ी २ लाखाींच ेिा्प बाकी आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले 
ि त्यानुसार नुकसानग्रस्त शेतकऱयाींना उकत ननधीचे त्िररत वितरण करण्याबाबत 
कोणती कायािाही केली ि त्यास िबाबदार असणाऱया दोषीींिर कोणती कायािाही केली, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनािराि खिसे : (१) होय, हे खरे आहे, 
(२) हे खरे नाही. एकूण बार्धत शेतकऱयाींपीकी ९५ % शेतकऱयाींना मदतीच ेिा्प पूणा 
करण्यात आले आहे. 
(३) हे अींशत: खरे आहे. अमरािती जिल्ह्यातील १३८१ शेतकऱयाींच े खातके्रमाींक 
अप्राप्त/ चुकीच े असल्हयाने सुमारे ८४ लाख इतकया ननधी िा्पाची कायािाही सुरु 
आहे. तसेच अकोला जिल्ह्यातील शेतकऱयाींच ेिा्प पूणा झाले आहे. 
(४) िा्पासाठी अप्राप्त असलेल्हया खातदेाराींच े खातके्रमाींक ि चुकीच े खातेक्रमाींक 
प्राप्त झालेल्हया खातदेाराींचे खात ेक्रमाींक प्राप्त करुन घेण्याची कायािाही सुरु आहे. 
खातके्रमाींक प्राप्त होताच अनुदान बार्धत शेतकऱयाींच्या खात्यािर िमा करण्यात 
येईल. त्यामुळे कारिाई करण्याचा प्रचन उदभित नाही. 
(५) प्रचन उद्भ ाित नाही. 

----------------- 
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माळीण (िा.आांबेगाि, जर्.पुणे) येिील गािाच ेपुनिवसन िरण्याबाबि 
 (६०) *  ११२३५   श्री.अनांि गािगीळ :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ७७८० ला ददनाांि 
३० र्ुलै, २०१५ रोर्ी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि:    सन्माननीय पुनिवसन ि मदि 
िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) माळीण (ता.आींबेगाि, जि.पुणे) येिील गािािर भुस्खलनानींतर डोंगर कोसळून 
सींपूणा गाि उध्िस्त झाल्हयाच्या घ्नेला एक िषे पुणा होऊनही या गािातील 
ग्रामस्िाींच ेपुनािसन अद्याप झाले नसल्हयाच ेमाहे िुली, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान 
ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर गािातील ग्रामस् िाींच्या पुनिासनासाठी िागेबाबतच ेआक्षेप दरू 
करुन पुनिासन मागी लािण्याबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण् यात 
येत आहे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनािराि खिसे : (१) हे खरे आहे. 
(२) मोिे आमड े येिील सव्हे क्र. ४५ ची िमीन पुनिासनाकरीता पसींत असल्हयाचे 
माळीण पुनिासन कभम्ीने लेखी पत्र ददले आहे.त्यानुसार पुढील कायािाही सुरू आहे. 
(३) ग्रामस्िाींनी विलींबाने पुनिासनाकरीता िागा पसींत असल्हयाच ेलेखी पत्र ददले आहे. 
पुनिासनाच े कामामध्ये िागा ननिाड्यापासुन घरे, रस्त े ,ग्ारी यासारख्या नागरी 
सुविधामध्ये बाधीत ग्रामस्िाींना विचिासात घेिून प्रत्येक बाबीमध्ये त्याींच्या सुचना 
विचारात घेिून कायािाही सुरू आहे. ग्रामस्िाींना विचिासात घेिून पुनिासनाची 
कायािाही सुरू असल्हयाने  सदर प्रकरणी विलींब झालेला नाही. 

----------------- 
विदभाविील उद्योगाांना िमी दराि िीर् उपलब्ध िरुन देण्याबाबि 

 (६१) *  ११५८४   श्री.माणणिराि ठािरे :   सन्माननीय ऊर्ाव मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) विदभाात कमी दरात उद्योगाींना िीि देण्याबाबत राज्य शासन धोरण आखत 
असल्हयाच ेमा.उद्योग मींत्री याींनी िादहर केले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, त्याच ेस्िरुप काय आहे, 
(३) असल्हयास, विदभाातील उद्योगाींना कधीपासून सिलत देण्यात येणार आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांरशेखर बािनिुळे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) विदभा ि मराठिाडा विभागातील उद्योगाींना पुरविल्हया िाणाऱया वििेच्या दराचे 
सुसूत्रीकरण ि तद्अनुषींर्गक बाबीींिर अभयास करण्यासाठी ददनाींक २९ सप् े्ंबर, २०१५ 
च्या शासन ननणायान्िये सभमती गठीत करण्यात आली आहे. 
(३) सभमतीचा अहिाल प्राप्त झाल्हयानींतर याबाबत पुढील कायािाही करण्यात येईल. 
(४) प्रचन उद्भ ाित नाही. 

----------------- 
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राज्याि िृबत्रम पािसाचा प्रयोग अयश्िी झाल्याबाबि 

(६२) *  १२१४२   श्री.हेमांि टिले, श्री.खिार्ा बेग, श्री.आनांद ठािूर, श्री.ददपिराि 
साळुांखे-पाटील, श्री.नरेंर पाटील, श्री.किरण पािसिर, श्रीमिी विद्या चव्हाण, 
श्री.अमरससांह पांडिि, श्री.विक्रम िाळे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.रामराि िििुि,े 
िॉ.सुधीर िाांबे, श्री.सांर्य दत्ि, श्री.अशोि उफव  भाई र्गिाप, श्री.मुझफ्फर हुसैन 
सय्यद, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अनांि गािगीळ, श्री.हररससांग राठोि, श्री.अमररशभाई 
पटेल :   सन्माननीय पुनिवसन ि मदि िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) शासनाने दषुकाळािर मात करण्यासाठी राज्यात केलेला कृबत्रम पािसाचा प्रयोग 
यशस्िी झाला नसून ता.येिला, जि.नाभशक येिे कृबत्रम पाऊस पाडण्यात आला परींतू 
बाषपयुकत ढगाअभािी सदरहू प्रयोग देखील अयशस्िी झाला असल्हयाच ेमाहे ऑगस््, 
२०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, राज्यात ६५ प्रयत्नात कृबत्रम पाऊस पाडण्याच ेप्रयोग करण्यात येत 
असुन त्यािर रूपये २७ को्ी खचा करून २० ्कके सुध्दा पाऊस पडत नसल्हयाने 
त्याकररता करण्यात येणारा खचा िाया आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, कृबत्रम पािसाचा प्रयोग अयशस्िी होण्याची कारणे काय आहेत ि 
त्यािर ककती खचा करण्यात आला आहे, 
(४) असल्हयास, उकत प्रकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती कायािाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनािराि खिसे : (१) नाही. 
(२) नाही. 
(३) सन २०१५ च्या मान्सून कालािधीत राज्यात प्रिमच पूणापणे शास्त्रोकत पध्दतीने 
कृबत्रम पािसाचा प्रयोग करण्यात आला असून, प्रयोग अयशस्िी झालेला नाही. या 
प्रयोगासाठी रुपये २७.१५ को्ी एिढा खचा झालेला आहे. 
(४) ि (५) प्रचन उद्भ ाित नाही. 

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

पांढरपूर येिील दरुि्िेि असलेल्या बस्िानिाची दरुु्िी िरण्याबाबि 
 

(६३) *  ११३८५   श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांर्य दत्ि, श्री.अशोि उफव  भाई र्गिाप, 
श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
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(१) पींढरपूर येिील बसस्िानकात पािसामुळे खड्ड ेपडले असून र्चखल ननमााण झाला 
आहे, त्यामुळे बसस्िानकात प्रिाशाींना अनेक अडचणीींना सामोरे िािे लागत 
असल्हयाच ेमाहे आक्ोबर, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्हयास, या आगाराची कायमस्िरुपी दरुुस्ती करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ददिािर रािि े : (१) ि (२) पींढरपूर येिील बसस्िानकात पािसामुळे ननमााण 
झालेल्हया खड्ड्यािर तात्कालीन उपाय म्हणून खडी ि स््ोन ग्री्च्या सहाय्याने मोठे 
खड्ड ेभरण्याची व्यिस्िा करण्यात आली आहे. तसेच बसस्िानकाच्या िाहनतळाचे 
काँकक्र्ीकरण करण्याची बाब राज्य पररिहन महामींडळाच्या स्तरािर कायािाहीखाली 
आहे. 
(३) प्रचन उद्भ ाित नाही. 

----------------- 
िसांि गिई ससमिीचा अहिाल र्ादहर िरून त्याची अमांलबर्ािणी िरण्याबाबि 

(६४) *  ११४७४   श्री.शरद रणवपसे, श्री.र्गन्द्नाि सशांदे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी :   
सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) महार ितनी िभमनी पुन्हा मुळ ितनदाराींना देण्याबाबत अभयास करण्यासाठी 
शासनाने सन १९८३ मध्ये स्िापन केलेल्हया िे.डी.पा्ील सभमतीने आपला अींनतम 
अहिाल शासनाला सन १९८९ मध्ये सादर केल्हयानींतर या अहिालातील शासनाने 
ददनाींक ९ सप् े्ंबर, १९८९ रोिी िा त्यासुमारास नेमलेल्हया उच्चार्धककार सभमतीने 
आपला अहिाल ददनाींक ६ िुली, १९९१ रोिी ददल्हयानींतर अनुसूर्चत िातीच्या 
(निबौध्द) व्यकतीींनी धारण केलेल्हया िभमनीच े हस्ताींतरण होिू नये ककीं िा अशी 
हस्ताींतरणे रद्द करुन मूळ ितनदाराींना देण्याची आिचयकता आहे ककीं िा कसे 
याबाबतचा अभयास करण्यासाठी सेिाननितृ्त जिल्हहार्धकारी िसींत गिई याींच्या 
अध्यक्षतखेाली सन २००८ मध्ये नेमलेल्हया ५ सदस्यीय सभमतीने आपला अहिाल 
शासनास सादर केला आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, िसींत गिई याींच्या अध्यक्षतेखाली नेमेलेल्हया ५ सदस्यीय सभमतीने 
सादर केलेल्हया अहिालाबाबत शासनाने कोणताही ननणाय घेतलेला नाही ि त्या 
अहिालािर कोणतीही कायािाही न होता तसाच पडून असल्हयामुळे राज्यातील अींदािे 
७ लाख हेक्र महार ितने िभमनीचा प्रचन प्रलींबबत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) िसींत गिई सभमतीने सादर केलेल्हया अहिालानुसार विनाविलींब ननणाय घेिून 
राज्यातील सुमारे ७ लाख हेक्र महार ितनी िभमनी ननकालात काढण्याच्या दृष्ीने 
शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे,  
(४) िसींत गिई सभमतीने सादर केलेल्हया अहिालािर ननणाय घेण्यास विलींब होण्याची 
सिासाधारण कारणे काय आहेत ? 

श्री. एिनािराि खिसे : (१), (२), (३) ि (४) महार ितन िभमनीच ेहस्ताींतरण होऊ 
नये ि अशा िभमनीच े पूिीच हस्ताींतर झाले असल्हयास अशा िभमनी मुळ 
ितनदाराींना पुन:स्िावपत करण्याची आिचयकता तपासणे याबाबतचा सिकंष अभयास 
करण्यासाठी शासनाने श्री. ि. ल.गिई, भा.प्र.से. (सेिाननितृ्त) याींच्या अध्यक्षतेखाली 
ददनाींक ४.११.२००८ च्या शासन ननणायान्िये सभमती ननयुकत केली होती. 
     सदर सभमतीने भशफारशीसह अहिाल ददनाींक ५.८.२०१४ रोिी शासनास सादर 
केला आहे. सभमतीने सादर केलेल्हया अहिालातील भशफारशी शासनाच्या विचाराधीन 
आहेत. 

----------------- 
 मौर्े परहूरपािा (िा.असलबाग, जर्.रायगि) येिील गुरचरण र्समनीच्या विक्रीबाबि 

 (६५) *  ११७२५   श्री.र्यांि पाटील :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौिे परहूरपाडा (ता.अभलबाग, जि.रायगड) येिील गुरचरण िभमनीची सुमारे 
मदहनाभरापूिी जिल्ह्याबाहेरील व्यकतीस विक्री करण्यात आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, िभमनीची विक्री करण्यापूिी पींच ि ग्रामस्िाींनी सहाय्यक धमाादाय 
आयुकताींची परिानगी घेतली होती, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सहाय्यक धमाादाय आयुकताींची परिानगी घेण्यात आली नसल्हयास 
कोणत्या ननयमाने िभमनीची विक्री करण्यात आली आहे, 
(४) असल्हयास, या प्रकरणी दोषी व्यकतीिर शासनाने कोणती कारिाई केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनािराि खिसे : (१) हे खरे नाही, 
     अभलबाग तालुकयातील मौिे परहुरपाडा ता.अभलबाग येिील सरकारी गुरचरण 
िभमनीची विक्री झाल्हयाबाबत अर्धकार अभभलेखात नोंदी नाहीत. 
(२), (३), (४) ि (५) प्रचन उद्भ ाित नाही. 
 

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



58 

िक्फ बोिावच्या र्समनीिरील अतिक्रमणे हटविण्याबाबि 
 (६६) *  ११२६४   श्री.सांर्य दत्ि, श्री.अशोि उफव  भाई र्गिाप, श्रीमिी हु्नबानू 
खसलफे, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सतिश चव्हाण, श्री.सुतनल 
िटिरे, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.अतनल भोसले, श्री.खिार्ा बेग, श्री.किरण 
पािसिर, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.हेमांि टिले, श्री.नरेंर पाटील, श्री.रार्ेंर 
र्ैन, श्री.र्यिांिराि र्ाधि :   सन्माननीय अल्पसांखयाांि वििास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात िकफ बोडााची ९७ हिार एकर िमीन असून त्यापीकी ७० हिार एकरिर 
अनतक्रमणे झाली आहेत, या सिा िभमनी ताब्यात घेतल्हया िातील असे मा.महसूल ि 
अल्हपसींख्याक कल्हयाण मींत्री याींनी माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान िादहर 
केले असल्हयाच ेननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, ररलायन्स इण्डस्रीिच े अध्यक्ष मुकेश अींबानी याींच े ॲजन््भलया हे 
उत्तुींग २७ मिली ननिासस्िान िकफ बोडााच्या िभमनीिर उभी आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्हयास, िकफ बोडााच्या िभमनीपैंकी ककती एकर िभमनीिर खािगी ि 
शासकीय सींस्िाींनी बेकायदेशीरररत्या अनतक्रमणे केल्हयाच ेननदशानास आले आहे, 
(४) असल्हयास, िकफ बोडााच्या िभमनीिरील अनतक्रमणे ह्िून या िभमनी सरकार 
िमा करण्याबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनािराि खिसे : (१) अींशत: खरे आहे. राज्यात िकफ मींडळाच्या 
अर्धपत्याखाली सुमारे ९७ हिार एकर इतकी िमीन असून त्यापीकी अींदािे ७०% 
िभमनीिर अनतक्रमणे झालेली आहेत. 
(२) होय. 
(३) िकफ मींडळाची ककती हेक्र िमीन खािगी व्यकती ि सींस्िाकड ेआहे याबद्दल 
कोणतेही सिेक्षण झालेले नाही. अनतक्रमणे अजस्तत्िात असलेल्हया प्रकरणाींमध्ये िकफ 
मींडळाकडून िकफ अर्धननयम, १९९५ च्या कलम ५४ मधील तरतूींदीनुसार कायािाही 
करण्यात येत आहे. सद्य: जस्ितीत अशा एकूण ४२५ प्रकरणाींमध्ये िकफ मींडळाकडून 
कलम ५४ ची कायािाही सुरु आहे. यापीकी ३२१ प्रकरणे ही खािगी व्यकतीींनी केलेल्हया 
अनतक्रमणाशी सींबींर्धत आहेत ि ि उिाररत १०४ प्रकरणाींमध्ये शासकीय ि 
ननमशासकीय सींस्िाींच्या ताब्यात िकफ मालमत्ता आहे. 
(४) िकफ मालमत्तशेी सींबींर्धत ज्या प्रकरणाींमध्ये अनतक्रमणे झालेली आहेत अशा 
सिा प्रकरणाींमधील सींबींर्धत िकफ मालमत्ता िकफ मींडळाकड े पूिाित करण्याच्या 
दृष्ीने िकफ अर्धननयम, १९९५ मधील तरतुदीींनुसार आिचयक ती कायािाही तातडीने 
करण्याबाबत िकफ मींडळाला ननदेश देण्यात आलेले आहेत 
(५) प्रचन उद्भ ाित नाही. 

----------------- 
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सागरी विद्यापीठाच ेउपिें र दापोली ऐिर्ी रत्नाधगरीिील  
र्यगि येिे ्िापन िरण्याबाबि 

 (६७) *  १२४८३   श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांि टिले, श्री.नरेंर पाटील, श्री.खिार्ा 
बेग, श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.सुतनल िटिरे, श्री.ददपिराि 
साळुांखे-पाटील, श्री.अतनल भोसले, श्री.रार्ेंर र्ैन :   सन्माननीय मत््य व् यिसाय 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सागरी विद्यापीठाच ेउपकें द्र दापोली ऐििी रत्नार्गरी येिील ियगड येिे स्िापन 
करण्याबाबतचा प्रस्ताि शासनाच्या विचाराधीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उकत उपकें द्राच्या स्िापनेसाठी कें द्र शासनाकडून ५० को्ी रुपयाींचा 
ननधी प्राप्त होणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उकत उपकें द्राच्या प्रस्तािािर शासनाने ननणाय घेतला आहे काय, 
(४) असल्हयास, केव्हा ननणाय घेतला तसेच ननणाय घेतला नसल्हयास केव्हापयतं होणे 
अपेक्षक्षत आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनािराि खिसे : (१) अींशत: खरे आहे, रत्नार्गरी येिे मत्स्यविज्ञान ि सागरी 
विद्यापीठ स्िापन करण्याबाबतचा प्रस्ताि शासनाच्या विचाराधीन आहे. 
(२) नाही. 
(३) ि (४) मत्स्यविज्ञान विद्यापीठ स्िापन करण्यासाठी मा.मुख्यसर्चिाींच्या 
अध्यक्षतखेाली झालेल्हया सभमतीच्या बीठकीमध्ये सिा सींबींधीत विभागाींनी अभभप्राय 
देण्याबाबतच े ननदेश ददले असून, त्यानुसार सिा सींबींधीत विभागाींच े अभभप्राय 
मागविण्यात आले आहेत. सदर अभभप्राय प्राप्त झाल्हयानींतर याबाबत ननणाय घेण्यात 
येईल. 
(५) प्रचन उद्भ ाित नाही. 

----------------- 
महाराष्ट्र राज्य मागव पररिहन महामांिळाच्या औरांगाबाद विभागाि अनुिां पा  

ित्िािर िमवचाऱ्याांची िेलेली भरिी 
 (६८) *  १२०४३   श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांि टिले, श्री.राहुल नािेिर, श्री.सुतनल 
िटिरे, श्री.किरण पािसिर, श्री.खिार्ा बेग, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.नरेंर 
पाटील, श्री.प्रिाश बबनसाळे :   सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) महाराषर राज्य मागा पररिहन महामींडळाच्या औरींगाबाद विभागात अनुकीं पा 
तत्िािर सन १९९६ त े २००५ या नऊ िषााच्या काळात चुकीच्या पध्दतीने 
कमाचाऱयाींची भरती झाल्हयाचा प्रकार माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये िा त्या दरम्यान 
ननदशानास आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
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(३) असल्हयास, चौकशीच्या अनुषींगाने या प्रकरणात दोषी असलेल्हया अर्धकाऱयाींिर 
कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. ददिािर रािि े : (१), (२) ि (३) राज्य पररिहन महामींडळाच्या औरींगाबाद 
विभागामध्ये सन १९९६ ते २००५ या कालािधीत अनुकीं पा तत्िािर करण्यात 
आलेल्हया उमेदिाराींच्या भरतीमध्ये मतृ कमाचाऱयाशी कोणत्याही प्रकारचा नात ेसींबींध 
नसतानाही काही िणाींची बनाि् नािाने नोकरी भमळविल्हयाची प्रकरणे ननदशानास 
आली, सदर प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी राज्य पररिहन महामींडळाच्या स्तरािर 
केलेल्हया चौकशीत एकूण ८ उमेदिाराींस ननलींबबत करण्यात येिून त्याींचिेर पुढील 
प्रमादीय कारिाई राज्य पररिहन महामींडळाच्या स्तरािर सुरु आहे. 
     तसेच सदर अनुकीं पा प्रकरणात िबाबदार असलेल्हयाींपीकी नऊ कमाचारी 
सेिाननितृ्त झाले असून दोन कमाचाऱयाींच े ननधन झाले आहे. तर उिाररत चार 
अर्धकारी ि एक कमाचारी याींचवेिरुध्द राज्य पररिहन महामींडळाच्या ननयमाप्रमाणे 
त्याींच्या स्तरािर कारिाई सुरु आहे. 
(४) प्रचन उद्भ ाित नाही. 

----------------- 
बीि येिून पुणे ि मुांबई िरीिा अतिर्लद सशिनेरी बस सुरु िरणेबाबि 

(६९) *  ११८३५   श्री.अमरससांह पांडिि, श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.सतिश चव्हाण, श्री.धनांर्य मुांि,े श्री.सुभाष झाांबि, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, 
श्री.सांर्य दत्ि, प्रा.र्ोगेन्द्र ििाि े:  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ७४९५ ला ददनाांि १६ 
र्ुल,ै २०१५ रोर्ी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि:    सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील खासगी िाहतूकदाराींशी स्पधाा करत प्रिाशाींसाठी राज्य पररिहन 
महामींडळाने आता भशिेनरी शे्रणीतील तब्बल ५०० गाड्या भाड े तत्िािर घेण्याचा 
प्रस्ताि विचाराधीन असल्हयाच े ददनाींक १३ ऑगस््, २०१५ रोिी िा त्यासुमारास 
ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, बीड येिून पुणे आणण मुींबई करीता दोन िाींबे बसगाड्या सुरु करणे 
तसेच भशिनेरी बस सुरु करण्याची मागणी मागील अनेक िषांपासून करण्यात येत 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, बीड स्िानकातून लाींब पल्हल्हयाच्या बसगाड्या सुरु करणेबाबत चलनीय 
पडताळणी करण्याची प्रकक्रया पूणा झाली आहे काय, 
(४) असल्हयास, खािगी प्रिासी िाहतुकीला आळा बसण्यासाठी बीड स्िानकातून पुणे, 
मुींबई येिे दोन िाींबे आणण भशिनेरी बस सुरु करण्यासाठी शासनाने कोणती कायािाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
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(५) असल्हयास, अिीध प्रिासी िाहतूक बींद करण्यासाठी यशिींती ही भमनी बस 
जिल्ह्यातील सिाार्धक रहदारीच्या रस्त्याींिर सुरु करण्याबाबत शासनाने कोणती 
उपाययोिना केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 

श्री. ददिािर रािि े: (१) ि (२) हे खरे आहे. 
(३) ि (४) बीड बसस्िानकातून १८.०० िा. बीड-मुींबई ि १९.०० िा. ची मािलगाींि-
बीड-मुींबई या लाींब पल्हल्हयाच्या बसेस सुरु आहेत. तसेच पुण्याकररता बसेस सुरु 
आहेत. 
(५) अिीध प्रिासी िाहतूकीला आळा घालण्यासाठी पोलीस अर्धक्षक, बीड ि 
उपप्रादेभशक पररिहन अर्धकारी, बीड याींच्याकड े पत्रव्यिहार करण्यात आला असून 
त्याबाबत राज्य पररिहन महामींडळाच्या स्तरािर पाठपुरािा करण्यात येत आहे. तसेच 
सिाार्धक रहदारीच्या रस्त्यािर साध्या बसेस बीड विभागामाफा त चालविण्यात येत 
आहेत. 
(६) प्रचन उद्भ ाित नाही. 

----------------- 
ििगािशेरी (जर्.पुणे) िालुक्यािील खरािी भागािील र्य भिानीनगर  

पररसराि सिि िीर् पुरिठा खांिीि होि असल्याबाबि 

(७०) *  १३४६१   श्री.अतनल भोसले, श्री.र्यिांिराि र्ाधि :   सन्माननीय ऊर्ाव 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िडगािशेरी (जि.पुणे) तालुकयातील खराडी भागातील िय भिानीनगर पररसरात 
सतत िीि पुरिठा खींडीत होत असल्हयाची बाब माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये िा 
त्यादरम्यान ननदशानास आली, हे खरे आहे काय, 

(२) तसेच खींडीत िीि पुरिठयाबाबत येिील नागरीकाींनी सातत्याने केलेल्हया 
तक्रारीकड ेप्रशासन दलुाक्ष करीत असल्हयाचेही ननदशानास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उकत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्हयास, चौकशीत काय आढळून आले ि तद्नुसार ियभिानी पररसरातील िीि 
पुरिठा ननयभमत करण्याबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांरशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
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(३) ि (४) होय. या प्रकरणी महावितरण कीं पनीकडून सदर भागात तात्काळ पहाणी 
करुन उच्च दाब विद्युत िादहनी, विद्युत रोदहत्र कफडर पीलर ि लघुदाब विद्युत 
िादहनीच्या देखभाल दरुुस्तीची कामे हाती घेऊन विद्युत परुिठा सुरळीत करण्यात 
आला. सद्य:जस्ितीत सदर भागातील नागररकाींच्या िीि पुरिठयाबाबत तक्रारीींचे 
महावितरण कीं पनीकडून पूणापणे ननिारण करण्यात आले आहे. 
(५) प्रचन उद्भ ाित नाही. 
                             --------------- 

 

अिैध िाळू उपशामुळे रेल्िे पलुास तनमावण झालेला धोिा 
(७१) * ११७७५ श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.धनांर्य मुांिे, श्री.अमरससांह पांडिि, श्री.सतिश 
चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ७८९७ ला ददनाांि २३ र्ुल,ै २०१५ 
रोर्ी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि: सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) गींगाखेड जिल्हहा परभणी येिील गोदािरी नदी पात्रात अिीध ि ननयमबा्य ररत्या 
झालेल्हया प्रचींड िाळू उत्खननामुळे येिील रेल्हिे पुलास ननमााण झालेला धोका ि इतर 
गीरप्रकाराींची चौकशी करण्याबाबत जिल्हहार्धकारी, परभणी याींनी उपजिल्हहार्धकारी श्री.भशींदे 
याींना चौकशी करण्याबाबतच ेआदेश सन २०१४-१५ च्यादरम्यान ददले आहेत, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्हयास, उपजिल्हहार्धकारी श्री.भशींदे याींनी या गीरप्रकाराची चौकशी करुन सादर 
केलेल्हया अहिालािरुन जिल्हहार्धकारी, परभणी याींनी माहे ऑगस््-सप् े्ंबर, २०१५ 
मध्ये िा त्यादरम्यान विभागीय आयुकताींकड ेदोषारोपपत्र सादर केले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्हयास, या अिीध िाळू उपचयाकड ेिाणीिपूिाक दलुाक्ष करणाऱया तहभसलदार, 
मींडळ अर्धकारी, तलाठी, कीं त्रा्दार ि इतर यींत्रणाींची चौकशी करुन त्याींना ननलींबीत 
करण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, शासनाच े झालेले नुकसान िसुल करण्याबाबत िरील सिा दोषीींिर 
कोणती िबाबदारी ननजचचत करण्यात आली आहे काय, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनािराि खिसे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) ि (४) सदर प्रकरणी सींबींर्धत तहभसलदार ि मींडळ अर्धकारी याींच्याविरुध्द 
विभागीय चौकशी प्रस्तावित करण्यात आली असून सींबींर्धत ४ तलाठी याींना ननलींबबत 
करुन विभागीय चौकशी प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. 
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तसेच सदर दठकाणी रेतीच ेअिीध उत्खनन करणाऱया ५ व्यकतीींविरुध्द ि ३ 
रॅक्र िाहनचालक ि िाहन मालकाींविरुध्द पोलीसात गुन्हे दाखल करण्यात आले 
आहेत. 
(५) प्रचन उद्भ ाित नाही. 

----------------- 
विदभव आणण मराठिािा विभागािील िीर् वििरण, िृषीपांप इ.बाबि येणाऱ्या 

अिचणीांिर माि िरण्यासाठी ससमिी ्िापन िरणेबाबि 

(७२) *  ११९७६   िॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱ्हे :   सन्माननीय ऊर्ाव मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) विदभा आणण मराठिाडा विभागातील िीि वितरण, कृषीपींप, िीिेच े दर आणण 
िीि िाहनािर होणारा खचा, तसेच उद्योग उभारणी करताींना येणाऱया अडचणीींिर 
मात करण्याकररता विभागीय आयुकत अनुपकुमार याींच्या अध्यक्षतेखाली एक सभमती 
स्िापन करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या सभमतीला माहे नोव्हेंबर, २०१५ पयतं अहिाल सादर करण्याचे 
आदेश देण्यात आले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सदरचा अहिाल शासनास सादर करण्यात आला आहे काय, 
(४) असल्हयास, या अहिालात कोणत्या भशफारशी करण्यात आल्हया आहेत ि त्यािर 
कोणता ननणाय शासनाने घेतला आहे ? 
 

श्री. चांरशेखर बािनिुळे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) ि (३) सभमतीचा अहिाल सभमती गठीत करण्यासींदभाातील शासन ननणायाच्या 
ददनाींकापासून ३ मदहन्यात अपेक्षक्षत आहे. सभमतीकडून अहिाल अद्याप शासनास 
प्राप्त झालेला नाही. 
(४) प्रचन उद्भ ाित नाही. 

----------------- 
चांरपूर जर्ल्हा पररषद िृषी विभागाांिगवि शेििऱ्याांना िाटप िरण्याि आलेल्या 

लोखांिी बांड्या ्या िमी िर्नाच्या ि तनिृष्ट्ठ दर्ावच्या असल्याबाबि 

 (७३) *  १११०३   श्रीमिी शोभािाई फिणिीस :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रपूर जिल्हहा पररषद कृषी विभागाींतगात शेतकऱयाींना िा्प करण्यात आलेल्हया 
लोखींडी बींड्या ्या कमी ििनाच्या ि ननकृषठ दिााच्या िा्प करण्यात आल्हयाचे 
ददनाींक ४ सप् े्ंबर, २०१५ रोिी िा त्यासुमारास ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, उकत प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली काय, त्यािर काय कायािाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनािराि खिसे : (१) अींशत: खरे आहे. 
     जिल्ह्यातील रािुरा, ब्रम्हपूरी, सािली, मुल, भशींदेिाही ि जििती या 
तालुकयामध्ये केलेल्हया प्रािभमक चौकशीत नमुना बीलगाड्याींच े ििन २४० ककलो 
ऐििी १९५ ककलो त े२६० ककलो पयतं असल्हयाच ेआढळून आले. 
(२) गुणित्तापूणा औिारे पुरविण्याची िबाबदारी पूणात: सींबींर्धत पुरिठा सींस्िेची 
असल्हयाने, प्रस्तूत प्रकरणी, महाराषर कृषी विकास महामींडळ मयााददत, चींद्रपूर या 
शासनननयुकत पुरिठादार सींस्िेकडून खुलासा मागविला असून, मागादशाक 
सूचनाींप्रमाणे कारिाई करण्याबाबत कळविले आहे. 
      त्याचप्रमाणे पुरिठादार सींस्िेची, पुरिठा पचचात तपासणी अहिाल प्राप्त 
झाल्हयानींतर अदा कराियाची देयके िाींबविण्यात आली आहेत. 
(३) प्रचन उद्भ ाित नाही. 

----------------- 
नागपूर जर्ल््यािील महावििरण िां पनीने गैरव्यिहार िेल्याबाबि 

(७४) *  ११२००   श्री.रार्ेंर मुळि, श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.सांर्य दत्ि, श्री.अशोि 
उफव  भाई र्गिाप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, प्रा.र्ोगेन्द्र ििाि े:   सन्माननीय 
ऊर्ाव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर जिल्ह्यातील महावितरण कीं पनीने उद्योगाींना त्याींची ग्राहक शे्रणी 
बदलिून देताना ननयमाींच ेउल्हलघींन केले असून त्यामुळे कीं पनीला को्यिधी रुपयाींच े
नुकसान झाले असल्हयाच ेमाहे ऑगस््, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आले, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या गीरप्रकाराबाबत िीि ननयामक आयोगाने महावितरण कीं पनीला 
१८७ को्ी रुपयाींचा दींड ठोठािला, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, या प्रकरणी ननयमाींच े उल्हलींघन करणाऱयाींिर कोणत्या स्िरुपाची 
कारिाई करण्यात आली आहे िा येत आहे, 
(४) असल्हयास, भविषयात असे प्रकार होऊ नये म्हणून कोणती दक्षता घेण्यात येणार 
आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांरशेखर बािनिुळे : (१) ि (२) महाराषर विद्युत ननयामक आयोगाच्या िीि 
दर ननणायात १८७ को्ीचा महसूल कमी ददला ही बाब पुनाविचार यार्चकेव्दारे 
आयोगाकड े सध्या प्रलींबबत आहे. मात्र यासींबींधात महाराषर विद्युत ननयामक 
आयोगाने महावितरण कीं पनीस दींड ठोठािला हे खरे नाही. सदर प्रकरण महाराषर 
विद्युत ननयामक आयोगाकड ेन्यायप्रविषठ आहे. 
(३) प्रचन उद्भ ाित नाही. 
(४) प्रचन उद्भ ाित नाही. 
(५) प्रचन उद्भ ाित नाही. 

----------------- 
राज्यािील मोठया जर्ल््याच ेि िालुक्याच ेविभार्न िरून निीन  

जर्ल््याांची ि िालुक्याांची तनसमविी िरण्याबाबि 
(७५) *  ११४१७   श्री.र्नावदन चाांदरूिर, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, अॅि.अतनल 
परब, श्री.सांर्य दत्ि, श्री.अशोि उफव  भाई र्गिाप, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, 
श्री.खिार्ा बेग, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.र्यिांिराि र्ाधि, श्री.सतिश चव्हाण, 
श्री.हेमांि टिले, श्री.अमरससांह पांडिि, श्री.अतनल भोसले, िॉ.अपूिव दहरे, श्री.शरद 
रणवपसे :   सन्माननीय महसुल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील प्रशासकीय सोयीसाठी ि नागरीकाींची गीरसोय ्ाळण्यासाठी निीन २२ 
जिल्हहे आणण ४९ तालुकयाींच्या ननभमातीबाबत राज्य शासनाने मुख्य सर्चि याींच्या 
अध्यक्षतखेाली एक सभमती गठीत केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर सभमतीचा अहिाल शासनास प्राप्त झाला आहे काय, 
अहिालानुसार कोणत ेनिीन जिल्हहे ि तालुके ननमााण करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) अद्यापही या सभमतीचा अहिाल शासनास प्राप्त झाला नसल्हयास, ककती 
कालािधीत सभमतीचा अहिाल प्राप्त होण्याची अपेक्षा आहे ि याबाबतची सद्य:जस्िती 
काय आहे, 
(४) असल्हयास, सध्या अजस्तत्िात असलेले जिल्हहे तसेच तालुकयाची दठकाणे 
भौगोभलकदृष्या गीरसोयीची ठरलेली असल्हयाने आणण अनेक िषाापासून प्रलींबबत 
असलेली नाभशक जिल्ह्याचे विभािन करून मालेगाि तसेच, बारामती जिल्हहा 
ननभमातीची मागणी विचारात घेता निीन जिल्हहा ननभमाती करणेबाबत शासनाने कोणती 
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनािराि खिसे : (१) जिल्हहा विभािनाबाबत ननकष ननजचचत करण्याकरीता 
अपर मुख्य सर्चि/प्रधान सर्चि (महसूल) याींच्या अध्यक्षतखेाली शा.नन.क्र.प्राफेब-
२०१४/प्र.क्र.८७/ठाणेम-१० दद.२४/०६/२०१४ अन्िये सभमती गदठत करण्यात आलेली 
आहे. तत्पूिी तालुका ननभमाती/विभािनाच े ननकष ननजचचत करणेबाबत विभागीय 
आयुकत, कोकण याींच्या अध्यक्षतेखाली शा.नन.क्र.प्राफेब-२०११/प्र.क्र.९६/म-१०, 
दद.१५/११/२०११ अन्िये एक अन्य  सभमती गदठत करण्यात आली होती. 
(२) ि (३) तालुका ननभमाती/विभािनाबाबत ननकष सुचविणाऱया सभमतीचा अहिाल 
प्राप्त झालेला असुन तो शासनाच्या विचारार्धन आहे. 
     जिल्हहा विभािनाबाबत ननकष ननजचचत करण्यासींदभाात प्रधान सर्चि (महसूल) 
याींच्या अध्यक्षतेखाली गदठत करण्यात आलेल्हया सभमतीस अहिाल सादर करण्यासाठी 
दद.०८/०९/२०१५ च्या शासन ननणायान्िये दद.३१/१२/२०१५ पयतं मुदतिाढ देण्यात 
आलेली आहे. 
(४) मालेगाींि जिल्हहा ननभमातीची मागणी शासनास प्राप्त झाली आहे. परींतू बारामती 
जिल्हहा ननभमातीची मागणी शासनास प्राप्त झाली नाही. जिल्हहा विभािनाबाबत ननकष 
सुचविणाऱया सभमतीचा अहिाल शासनास प्राप्त झाल्हयानींतर ननजचचत केल्हया िाणाऱया 
ननकषानुसार मालेगाींिसह अन्य जिल्ह्याींच े विभािन/पुनराचनेबाबत उर्चत ननणाय 
घेण्याची तििीि ठेिली आहे. 
(५) प्रचन उद्भ ाित नाही. 

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

राज्यािील पशु ि मत््य विज्ञान विद्यापीठाशी सांलग्न महाविद्यालयािील 
विद्यार्थयाांना आांिरिाससय भत्िा िाढिून देण्याबाबि 

(७६) *  १४०१६   श्री.नागो गाणार, श्री.अतनल सोले, श्री.रामनाि मोि े:   
सन्माननीय पशुसांिधवन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील पशु ि मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाशी सींलय न ६ महाविद्यालयातील 
पदिी ि पदव्युत्तर भशक्षण घेणाऱया विद्यार्थयांना दरमहा रुपये २८५०/- इतका 
आींतरिाभसय भत्ता ददल्हया िातो, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर भत्ता राज्यातील समकक्ष विद्यार्थयांना भमळणाऱया 
भत्त्याप्रमाणे िाढिून देण्याच्या मागणीकररता महाराषर राज्य पशुिीद्यक विद्यािी 
सींघ्नेने ददनाींक २१ सप् े्ंबर, २०१५ पासून महाविद्यालय बींद आींदोलन सुरु केले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, इतर राज्यातील समकक्ष विद्यार्थयांना दरमहा १० त े ४० हिार 
रुपयाींपयतं आींतरिाभसय भत्ता ददल्हया िातो या तुलनेत महाराषर राज्यातील 
पशुिीद्यक विद्यार्थयांना इतका अत्यल्हप भत्ता ददल्हया िात असल्हयाने तो िाढिून 
देण्याबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनािराि खिसे : (१) हे खरे आहे. सद्यजस्ितीत विद्यापीठ महसूलातून रुपये 
२,६००/- ि भारतीय कृषी अनुसींधान पररषदेतफे रुपये ४००/- असे एकूण रुपये 
३,०००/- आींतरिाभसय ननिााह भत्ता देण्यात येतो. 
(२) हे खरे आहे. ददनाींक २१ सप् े्ंबर, २०१५ पासून अदहींसक स्िरुपाच्या सींपािर िात 
असल्हयाच ेविद्यािी सींघ्नेने पत्र सादर केले होत.े विद्यार्थयांनी हा सींप ददनाींक २४ 
सप् े्ंबर, २०१५ रोिी मागे घेतल्हयाच ेविद्यापीठाने कळविले आहे. 
(३) आींतरिाभसय ननिााह भत्ता िाढिून देणेबाबतच्या प्रस्तािाची छाननी सुरु आहे. 
(४) प्रचन उद्भ ाित नाही. 

----------------- 
खामगाांि (िा.खामगाांि, जर्.बुलढाणा) येिील शेििऱ्याांच्या  

िृषी पांपाना िीर् र्ोिणी देणेबाबि 
 (७७) *  १२५७०   श्री.पाांिुरांग फुां ििर :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ४०६१ ला ददनाांि 
१७ माचव, २०१५ रोर्ी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि:    सन्माननीय ऊर्ाव मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खामगाींि (ता.खामगाि, जि.बुलढाणा) येिील शेतकऱयाींनी मागील दोन िषाापासून 
निीन कृषी पींपाींना िीि िोडणी भमळण्याबाबत अिा ि पीसे भरुन सुध्दा महाराषर 
िीि वितरण कीं पनी मयाा. खामगाींि याींनी निीन िोडण्या ददल्हया नाहीत, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, शेतकऱयाींना िीि िोडण्या न देण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्हयास, शेतकऱयाींना कृषीपींपाची िोडणी उपलब्ध करुन देण्याबाबत शासनाने 
कोणती उपाययोिना केली आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांरशेखर बािनिुळे : (१) हे अींशत: खरे आहे. सन २०१२-१३ मध्ये २३१३ 
कृवषपींपाना, २०१३-१४ मध्ये २३५७ कृषीपींपाना ि २०१४-१५ मध्ये १३९४ ि ऑक्ोबर 
२०१५ अखेर १११० कृषीपींपाना विद्युत पुरिठा करण्यात आलेला आहे. 
(२) खामगाींि विभागामध्ये माहे ऑक्ोबर, २०१५ अखेर पीसे भरणा केलेल्हया कृषीपींप 
ग्राहकाींची सींख्या ४७९५ एिढी आहे, सदर कामे िेष्ता यादीनुसार िेगिेगळ्या 
कीं त्रा्दारानुसार सुरु आहे. तसेच, महावितरण कीं पनीतफे इन्फ्रा-२ अींतगात २५७ 
कृषीपींप ग्राहकाींची कामे पूणा झाली असून उिाररत कामे प्रगतीपिािर आहेत. 
(३) शेतकऱयाींना कृषीपींप िोडणी तात्काळ उपलब्ध करुन देण्याच्या दृष्ीने इन्फ्रा-२ 
योिने अींतगात कामे प्रगतीपिािर आहे. तसेच विदभा ि मराठिाडा कृषीपींप 
ऊिीकरणाकरीता खामगाींि विभागामध्ये विशेष कृषीपींप पॅकेि अींतगात विविध 
कीं त्रा्दाराींना एकूण रुपये ४०.५ को्ी रककमेची ननविदा काढण्यात आल्हया असून 
कामे प्रगतीपिािर आहेत. 
(४) प्रचन उद्भ ाित नाही. 

----------------- 
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मौर्े समरर्े (िा.खांिाळा, जर्.सािारा) येिील चुिीची फेरफार  
खरेदी िेलेल्या क्षेत्राची दरुू्िी िरण्याबाबि 

(७८) *  १३८३८   अॅि.तनरांर्न िािखरे, प्रा.र्ोगेन्द्र ििािे :   सन्माननीय महसूल 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौिे भमरिे (ता.खींडाळा, जि.सातारा) येिील तलाठी याींच्या हस्तदोषी लेखन 
प्रमाणातील ताींबत्रक चुकीमुळे फेरफार क्र.३३६ ि अन्य फेरफारािर खरेदी केलेले क्षते्र 
नोंद कराियाच ेराहून गेले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उकत प्रकरणी उपविभागीय अर्धकारी, िाई याींनी महाराषर महसूल 
अर्धननयम १९६६ च ेकलम १५५/२५८ प्रमाणे ननणाय घेऊन क्षेत्र रेकॉडािर घेण्याच ेमाहे 
नोव्हेंबर, २०१२ मध्ये िा त्यासुमारास तहस ज लदार, खींडाळा याींना ननदेश ददले आहेत, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सदर शेतकऱयाींनी माहे नोव्हेंबर, २०१२ मध्ये सदरहू भमळकत ७/१२ 
मध्ये येण्याबाबत क्षेत्राचा मेळा घेऊन दरुुस्तीकरीता पुन्हा अिा सादर केलेले असूनही 
सदरहू भमळकती त्या शेतकऱयाींच्या नािे झालेल्हया नाहीत, हे खरे आहे काय, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. एिनािराि खिसे : (१), (२) ि (३) मौिे भमरि ेता.खींडाळा जि.सातारा येिील 
िमीन ग् नीं. ७६३ (िुना स.नीं. १११/१ ि १११/२ क्षेत्र ७ हे. ४८.४ आर) दह भमळकत 
श्री पाींडु केसू चव्हाण याच ेमालकाींची होती. त्याींच्या कडून श्री नारायण बाळा चव्हाण 
याींनी दद. २८/३/१९५७ च्या नोंदणीकृत दस्ताने २०.५ आर एिढे क्षेत्र खरेदी केले. मात्र 
या व्यिहाराची नोंद फेरफार क्रमाींक ३३६ दद. ०५/०३/१९६५ अन्िये करताींना 
गािकामगार तलाठी याींनी खरेदी खताच ेक्षेत्र त्यात नमुद केले नाही. 
    या सींदभाात यशिींत नामदेि िाधि ि इतर ६ याींनी उपविभागीय अर्धकारी िाई, 
याींचकेड े केलेल्हया आर्ीएस/फेरतपासणी अिा/५६/२०११ च्या अनुषींगाने उपविभागीय 
अर्धकारी िाई याींनी सदर अिा अींशत: मान्य करुन फेरफार क्र. ३३६ मर्धल दद. 
०५/०३/१९६५ चा आदेश रद्द करण्याचा ननणाय ददला आणण सिासींबींर्धताींना नो्ीस 
देऊन फेरचौकशी करुन ननणाय घेण्याच ेआदेभशत केले. 
     त्याअनुषींगाने सदर प्रकरणी तहभसलदार खींडाळा याींनी सद्य:जस्ितीत दोन्ही 
पक्षकाराींच ेलेखी म्हणणे दाखल करुन घेतले असून सदर प्रकरण अींनतम ननणायासाठी 
राखून ठेिणेत आले आहे. 
(४) प्रच न उद्भ ाित नाही. 

----------------- 
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पाांढरिििा, (िा.िेळापरू, जर्.यििमाळ) येिील िेळापूर मागाविरील टोलनाक्यार्िळ 
मुक्या र्नािराांची अिैध िाहिुि िरणाऱ्याांिर िारिाई िरण्याबाबि 

  

(७९) *  ११४५०   श्री.हररससांग राठोि, श्री.सांर्य दत्ि, श्री.अशोि उफव  भाई र्गिाप, 
श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) पाींढरकिडा (ता.केळापूर, जि.यितमाळ) येिील केळापूर मागाािरील 
्ोलनाकयाििळ पोलीसाींनी एका िाहनामधील १ लाख ६० हिाराींच ेिाहन असा एकूण 
चार लाखाींचा मुद्देमाल िप्त करण्यात आला असल्हयाच ेमाहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये िा 
त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, मुकया िनािराींची ननदयापणे अिीध िाहतूक करणाऱया सींबर्धतािर 
शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ददिािर रािि े : (१) पाींढरकिडा येिील केळापूर मागाािरील ्ोल नाकयाििळ 
पोलीसाींनी रु.१,६०,०००/- ची िनािरे ि वपकअप िाहन ककीं मत रु.२,४०,०००/- असा 
एकूण रु.४,००,०००/- चा माल िप्त केला आहे. 
(२) उप प्रादेभशक पररिहन कायाालय, यितमाळ याींनी त्याींचे िायुिेग पिक ि महसूल 
सुरक्षा पिक याींना मुकया िनािराींची ननदायपणे अिीध िाहतूक करणा-या िाहनाींची 
तपासणी करण्याच ेआदेश ददले आहेत. माहे सप् े्ंबर २०१५ मध्ये यितमाळ तपासणी 
पिकाने एकूण ३ िाहने तपासली असून त्यापीकी १ दोषी िाहनािर कारिाई केली 
असून रु.२६,०००/- इतका दींड िसूल केला आहे. 
(३) प्रचन उद्भ ाित नाही 

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

पुण्यािील ससांहगि रोििरील पानमळाि्िीिील खाांबािरील  
िीर् प्रिाह घराि सशरुन बासलिेचा मतृ्यू झाल्याबाबि 

  

(८०) *  १३३२८   अॅि.र्यदेि गायििाि :   सन्माननीय ऊर्ाव मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुण्यातील भसींहगड रोडिरील पानमळा िस्तीत खाींबािरील िीि प्रिाह घरात 
भशरुन सदर प्रिाहामुळे एका बाभलकेचा मतृ्यू झाला तर ५ िण िखमी झाल्हयाची 
घ्ना ददनाींक ८ सप् े्ंबर, २०१५ रोिी िा त्यासुमारास घडली, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, सदर घ्नेची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्हयास, चौकशीत काय आढळून आले ि तद्नुसार सदर मतृ बाभलकेच्या 
कु्ूींबबयाींना ि िखमीींना शासनाने कोणती आर्िाक मदत केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) असल्हयास, सदर घ्नेस िबाबदार असणाऱया महावितरणाच्या अर्धकारी / 
कमाचारी याींचिेर शासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांरशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे. 
(२) विद्युत ननरीक्षक, पुणे याींनी चौकशी केली आहे. 
(३) ददनाींक ०८.०९.२०१५ रोिी सींध्याकाळी सुमारे ५.४५ च्या दरम्याने पानमळा, 
दत्तिाडी, पुणे येिील घरासाठी ददलेली सव्हीस िायर िीणा झाल्हयामुळे नतच े
इन्सुलेशन ननघून आतील िाहक उघडा झाला होता ि त्या विद्युत भारीत िाहकाचा 
सींपका  घरािरील लोखींडी पाईपशी येऊन सदर लोखींडी पाईप ि त्यास िोडलेली लोखींडी 
फे्रम विद्युत भारीत झाली. घराच्या पत्र्याला आधारासाठी िापरलेल्हया लोखींडी पाईपला 
कु. अव्दीता चींद्रकाींत िाघमारे दहचा सींपका  आल्हयाने नतला िीिेचा धकका बसला ि 
ती मतृ झाली ि इतर ५ रदहिाचयाींना िीिेच्या सौम्य धकका िाणिला. परींतु कोणीही 
िखमी झाले नाही. सदर मतृ बाभलकेच्या कु्ुींबबयाींना तातडीची मदत म्हणून 
रु.२०,००० महावितरण कीं पनीकडून ददनाींक १८.०९.२०१५ रोिी देण्यात आली आहे. 
उिाररत नुकसान भरपाईची रककम मयताच्या िारसाींनी कागदपत्राची पूताता 
केल्हयानींतर महावितरण कीं पनीकडून देण्यात येईल. 
(४) विद्युत ननरीक्षक, पुणे याींचकेडून महावितरण कीं पनीस कारणे दाखिा नो्ीस 
बिािण्यात आली आहे. 
(५) प्रचन उद्भ ाित नाही. 

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

िसई-विरार महापासलिेच्या क्षेत्राि िीर् पुरिठा तनयसमि खांिीि होि असल्याबाबि 
 

(८१) *  १२२५६   श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.सांददप बार्ोररया, श्री.नरेंर पाटील, 
श्री.हेमांि टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.आनांद ठािूर, 
श्री.रार्ेंर र्ैन, श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.अतनल भोसले :   सन्माननीय ऊर्ाव मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िसई-विरार महापाभलकेच्या क्षेत्रात िीि पुरिठा ननयभमत खींडीत होण्याच ेप्रकार 
घडत असल्हयाच ेमाहे ऑगस््, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, उकत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्हयास, चौकशीत काय आढळून आले ि तद्नुसार िसई-विरार शहरात िीि 
पुरिठा खींडीत होऊ नये म्हणून शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्याींत येत 
आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांरशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे. 
(२) होय, महावितरण कीं पनीच्या िररषठ अर्धकाऱयाींनी ददनाींक २६.०८.२०१५ रोिी 
िसई मींडळ येिे आढािा बीठक घेतली ि विद्युत पुरिठा सुरळीत ठेिण्याबाबतच्या 
सूचना ददल्हया. 
(३) २२ केव्ही िुचींद्र जस्िर्चींग स््ेशनच े ननयींत्रण कक्ष दसुऱया िागेमध्ये स्िलाींतर 
करण्याचा प्रस्ताि मींिुर करुन घेण्यासाठी प्रशासकीय कायािाही सुरु आहे. २२/२२ 
केव्ही नालासोपारा जस्िर्चींग स््ेशन उभारण्याच ेकाम आर.ए.पी.डी.आर.पी. या योिने 
अींतगात प्रगतीपिािर आहे. िसई-विरार महानगरपाभलका क्षेत्रामध्ये U & M योिना, 
तसेच RAPDRP ि एकाजत्मक ऊिाा विकास कायाक्रम (भाग -१) IPDS या 
योिनाींच्या अींतगात विविध कामे प्रगतीपिािर आहेत. 
(४) प्रचन उद्भ ाित नाही. 

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

बुटीबोरी (जर्.नागपूर) येिील अिैध दारूच ेधांदे बांद िरण्याबाबि 
 

(८२) *  १२३०५   श्री.प्रिाश गर्सभये, श्रीमिी विद्या चव्हाण :   सन्माननीय 
राज् य उत् पादन शुल् ि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बु्ीबोरी (जि.नागपूर) येिील पींचताराींककत एमआयडीसी ििळ अिीध दारुच ेधींदे 
सुरु असल्हयाच ेननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या दठकाणी होलीक्रास कॉनव्हें् ि छत्रपती भशिािी विद्यालय या 
शीक्षणणक सींस्िा असून त्याींच्या १०० मी्र अींतरािर अिीध दारुच े धींदे सुरु 
असल्हयामुळे त्याचा विद्यार्थयांिर विपरीत पररणाम होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उपरोकत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्हयास, अिीध दारुच े धींदे बींद करण्याबाबत शासनाने कोणती उपाययोिना 
केली िा करण्यात येत आहे ? 
 

श्री. एिनािराि खिसे : (१) हे खरे नाही. 
अशा प्रकारच ेननिेदन प्राप्त झाल्हयाच ेआढळून येत नाही. 

(२) नाही. 
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(३) बु्ीबोरी जि.नागपूर येिील पींचताराींककत एमआयडीसी ििळील चौकात 
दारुदकुानासमोर असलेल्हया ्परी ि ठेल्हयािर लोक दारु प्यायला िात असल्हयाने ि 
त्यापासून त्रास होत असल्हयाने राषरीय महामागा विभाग ि पोलीस विभाग याींनी 
सींयुकतपणे कायािाही करुन चौकातील सदरच े अनर्धकृत अनतक्रमण ह्विले तसेच 
एमआयडीसी क्षेत्र ि बु्ीबोरी येिील सािािननक दठकाणी गोपनीयररत्या पाळत ठेऊन 
गस्त घालण्यात आली असता आक्षेपाहा असे काही आढळून आले नाही. 
(४) बु्ीबोरी जि. नागपूर येिील पींचताराींककत एमआयडीसी ििळील चौक ि 
चौकातील बस स््ॉप तसेच गािातील पररसर या दठकाणी कायारत असलेल्हया 
अनुज्ञप्त्याींमधून ननयमानुसार मद्य िाहतूक खरेदी, विक्री बाबत कायद्याच े पालन 
करुन दक्षता घेण्याबाबत सिा क्षेत्रीय अर्धकाऱयाींना सूचना देण्यात आलेल्हया आहेत. 
तसेच विभागाकडून िेळोिेळी अिीध दारु विक्री विरोधात मोदहमा आयोजित करुन 
कायािाही करण्यात येत आहे. 

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

अहमदनगर जर्ल््याि दषु्ट्िाळी अनुदानाच ेिाटप प्रांलबबि असल्याबाबि 
 

(८३) *  १२४४३   िॉ.सुधीर िाांबे, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.अशोि उफव  भाई 
र्गिाप, श्री.सांर्य दत्ि, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सतिश चव्हाण :   सन्माननीय 
पुनिवसन ि मदि िायव मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अहमदनगर जि्यात दषुकाळी अनुदान उपलब्ध होऊनही अद्याप ९५ हिार ४७५ 
बार्धत रब्बी शेतकऱयाींना काहीच मदत भमळाली नसून को्यिधी रुपयाींच े िा्प 
प्रींलबबत असल्हयाच ेमाहे ऑगस््, २०१५ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशानास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, शासनाने दषुकाळग्रस्त शेतकऱयाींना त्िरीत अनुदान िा्प करण्यासाठी 
कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनािराि खिसे : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) रब्बी हींगाम २०१२-१३ च ेअनुदानापीकी ५७.१९ ्कके इतकया बाधीत शेतकऱयाींच्या 
बँक खात्यािर अनुदान िमा करण्यात आलेले आहे. 
      रब्बी हींगाम २०१४-१५ च े अनुदानापीकी ८६.६० ्कके इतकया बार्धत 
शेतकऱयाींच्या बँक खात्यािर अनुदान िमा करण्यात आलेले आहे. 
      भशल्हलक अनुदान शेतकऱयाींच्या बँक खात्यािर तात्काळ िमा करणेबाबत 
सींबींर्धत तहभसलदार याींना सचूना ददलेल्हया असून उिाररत भशल्हलक अनुदान तात्काळ 
िमा करणेची कायािाही सुरु आहे. 
(३) प्रचन उद्भ ाित नाही. 

------------------ 
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तनमसोि, (िा.खटाि, जर्.सािारा) येिील शालेय विद्यािी ि प्रिाशाांच्या  
सोयीसाठी ििूर् आगाराने मुक्िामी गािी सुरु िरणेबाबि 

(८४) *  ११५१३   श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांर्य दत्ि, श्री.रामहरी रुपनिर, 
प्रा.र्ोगेन्द्र ििािे :   सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) ननमसोड (ता.ख्ाि, जि.सातारा) येिील शालेय विद्यािी ि प्रिाशाींच्या सोयीसाठी 
िडूि आगाराने मुककामी गाडी सुरु करािी असे ननिेदन ग्रामपींचायत पदार्धकाऱयाींनी 
आगार प्रमुख िडूि याींना ददले असल्हयाच ेमाहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान 
ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर ननिेदनािर ननणाय घेऊन शासनाने ननमसोड येिे िडूिसाठी 
स्ितींत्र मुककामी गाडी सुरु करण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. ददिािर रािि े : (१) ि (२) ननमसोड येिील ग्रामपींचायत पदार्धकाऱयाींनी 
ददलेल्हया ननिेदनाप्रमाणे ननमसोड येिील विद्यार्थयांच्या सोयीसाठी ददनाींक 
०२.१०.२०१५ पासून सातारा-ननमसोड-कामिी मुककामी फेरी सुरु करण्यात आली 
असून सदरचा मुककाम दसुऱया ददिशी विद्यार्थयांच्या सोयीसाठी परतीला कामिी-
ननमसोड-िडुि ०६.१५ िा. अशी आणण्यात आली आहे. सद्या सदर फेरी चालनात 
असून ननमसोड येिील विद्यािी सदर फेरीचा लाभ घेत आहेत. 
(३) प्रचन उद्भ ाित नाही. 

----------------- 
ठाणे जर्ल््यािील ददिा-िोपर खािीिून बेिायदेशीर िाळू उपसा होि असल्याबाबि 

(८५) *  ११३२६   श्री.अशोि उफव  भाई र्गिाप, श्री.सांर्य दत्ि, श्री.मुझफ्फर हुसैन 
सय्यद :   सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  ठाणे जिल्ह्यातील ददिा-कोपर या मध्य रेल्हिे स्िानका दरम्यान असलेल्हया 
खाडीतून गेल्हया काही िषांत िाळू उपसा करण्यात आल्हयाच ेददनाींक ५ ऑगस््, २०१५ 
रोिी िा त्यासुमारास ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर भागात रेल्हिे प्रशासन दलदलीच्या भागात सींरक्षक भभींत उभारत 
असली तरी बेकायदेशीर िाळू उपसा होत असल्हयाने त्याचा पररणाम प्रिाशाींच्या 
िीिािर बेतण्याची शकयता असल्हयाने स्िाननक लोकप्रनतननधीींनी जिल्हहा प्रशासनाला 
या बेकायदेशीर िाळू उपसा करणा-याींिर कारिाई करण्याचे सूर्चत केले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
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(३) असल्हयास, िाळू उपसा करणाऱयाींिर कारिाईच े आदेश असूनही कोणतीच 
कायािाही करण्यात आली नसल्हयाचे ननदशानास येत आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) उकत प्रकरणी शासनाने सींबींर्धताींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येणार 
आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. एिनािराि खिसे : (१) कोपर येिील खाडीपात्रात िाळूच्या अिीध उपशाबाबत 
ददनाींक ३.८.२०१५ रोिी पाहणी केली असता, तेिे सकशनपींपाच ेसादहत्य, पाईप ि ड्रम 
आढळून आले. 
(२) लोकप्रनतननधी याींच्याकडून जिल्हहार्धकारी ठाणे ि तहभसलदार कल्हयाण याींना या 
सींदभाात ननिेदन प्राप्त झाले आहे. 
(३) ि (४) कोपर येिील खाडीपात्रात िाळूच्या अिीध उपशाबाबत ददनाींक ३.८.२०१५ 
रोिी केलेल्हया पाहणीत आढळून आलेले सकशनपींपाच ेसादहत्य, पाईप ि ड्रम िप्त 
करुन, अज्ञात व्यकतीींविरुध्द गुन्हा दाखल केला आहे. 
     खाडीपात्रातील अिीध िाळू उत्खननास आळा घालण्यासाठी महाराषर मेरी्ाईम 
बोडा, रेल्हिे प्रशासन ि पोलीस विभागास गस्त घालण्याबाबत कळविण्यात आले आहे. 
तसेच उपविभागीय अर्धकारी कल्हयाण त्याींच्या सननयींत्रणाखाली गस्ती पिके तयार 
करण्यात आली असून, त्याींच्यामाफा त तपासणी करण्यात येत आहे. 
     खाडीककनारी असलेल्हया १४८ िभमन मालकाींना त्याींच्या िागेत िाळूचा साठा 
केला िाणार नाही. याबाबत खबरदारी घेण्यास नो्ीस देण्यात आली आहे. 
(५) प्रचन उद्भ ाित नाही. 

----------------- 
औजष्ट्णि विद्युि िें राच्या धचमण्याांिर प्लू गॅस िी्ल्फरायझशेन  

सांयांत्रे बसविण्याबाबि 

(८६) *  ११०१९   श्री.समिेश भाांगडिया, श्री.अतनल सोले, श्री.नागो गाणार :  
िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २७१४ ला ददनाांि २४ माचव, २०१५ रोर्ी ददलेल्या उत्िराच्या 
सांदभावि:   सन्माननीय ऊर्ाव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कें द्रीय हरीत लिादाच्या (Green Tribunal) ननयमानुसार राज्यातील प्रत्येक 
औजषणक विद्युत ननभमाती कें द्राच्या र्चमण्याींिर प्लु गॅस डीस्ल्हफरायझशेन (flu gas 
dsupherisation) च ेसींयींत्रे बसविणे बींधनकारक करण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, राज्यातील सिाच औजषणक विद्युत ननभमाती कें द्राच्या र्चमणीमधुन 
ननघणाऱया धुरामध्ये आरोय याला घातक असलेले सल्हफरच े प्रमाण आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
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(३) असल्हयास, हा िायुरुपातील घातक असणारा सल्हफर पािसाळ्यातील दम् 
हिामानात आरोय यास अत्यींत घातक दषुपपरीणाम देणाऱया सल्हफुरीक ॲसीडमध्ये 
रुपाींतरीत होतो, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, राज्यातील महाननभमाती विभागाींतगात औजषणक विद्युत ननभमाती 
कें द्राच्या र्चमणीिर प्लू गॅस डीस्ल्हफरायझशेन (flu gas dsupherisation) च ेसींयींत्रे 
बसविण्यात आलेली नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्हयास, सदरहु सींयींत्राींिर येणारा सिासाधारण खचााचा तपशील काय, 
(६) नसल्हयास, सींयत्रे न बसविण्याची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांरशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३), (४) ि (५) प्रचन उद्भ ाित नाही. 
(६) महाननभमाती कीं पनीला भमळणाऱया कोळशामध्ये सल्हफरचे प्रमाण अत्यल्हप (०.४ ते 
०.५%) असत.े औजषणक विद्युत कें द्रामधून उत्सजिात होणाऱया धुराींकररता उींच   
(२७५ मी) र्चमणी बसविलेली असल्हयाने त्यातील घ्काींचे विकीरण होत े पररणामी 
प्रकल्हपाच्या पररसरातील हिेमध्ये असणारे सल्हफरडाय ऑकसाईडच े प्रमाण महाराषर 
प्रदषुण ननयींत्रण मींडळाने ननधााररत केलेल्हया मानाकनाींपेक्षा कमी आहे. 

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

राज्याि दषु्ट्िाळ र्ाहीर िरण्याच्या पध्दिीि बदल िरून  
निीन पध्दि अिलांबविण्याबि 

(८७) *  ११८६४  श्रीमिी ज्मिा िाघ  :   सन्माननीय पुनिवसन ि मदि िायव 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात दषुकाळ िाहीर करण्याच्या पध्दतीत बदल करुन कें द्र शासनाच्या 
ननकषानुसार २/३ मदहने आधीच दषुकाळ िाहीर करण्याची निीन पध्दतीत अिलींब 
करण्याचा ननणाय राज्य शासनाने घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या निीन पध्दतीची अींमलबिािणी केव्हा करण्यात येणार आहे, 
(३) यामुळे अींनतम आणेिारी ि दषुकाळग्रस्ताींना मदत करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनािराि खिसे : (१) ि (२) ददनाींक ३.११.२०१५ च्या शासन ननणायान्िये 
औरींगाबाद, नागपूर ि अमरािती विभागाची खरीप हींगामाची सुधारीत पीसेिारी िाहीर 
करण्याची प्रचभलत तारीख १५ नोव्हेंबर ऐििी ३१ ऑक्ोबर ि नागपूर विभागाची 
अींनतम पीसेिारीची प्रचभलत तारीख १५ िानेिारी ऐििी ३१ डडसेंबर करण्यात आली. 
तसेच प्रमाण उत्पन्न काढण्याच्या पध्दतीत कें द्र शासनाच्या धोरणानुसार बदल 
करण्यात आला आहे. 
     निीन तींत्रज्ञानानुसार शास्त्रोकत पध्दतीने पीक पीसेिारी घोवषत करणे शकय 
होई पयंत िुन्याच पध्दतीने पीसेिारी घोवषत करण्याचा ननणाय घेण्यात आला आहे. 
(३) सन २०१५-१६ च्या खरीप हींगामातील हींगामी पीसेिारी ५० पीशाींपेक्षा कमी 
आलेल्हया १५७४७ गािाींमध्ये ददनाींक ९ नोव्हेंबर, २०१५ च्या शासन शुध्दीपत्रकान्िये 
विविध उपाययोिना िाहीर करण्यात आल्हया आहेत. 
(४) प्रचन उद्भ ाित नाही. 

----------------- 
 औरांगाबाद जर्ल््याि ररक्षाच ेलायसन्द्स, बॅच ि बनािट परसमट देण्याि आल्याबाबि 

 (८८) *  ११५७०   श्री.सुभाष झाांबि, श्री.सांर्य दत्ि, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, 
प्रा.र्ोगेन्द्र ििािे :   सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) औरींगाबाद जिल्ह्यात ररक्षाच े लायसन्स, बॅच नसतानाही आर्ीओ कायाालयाने 
जिल्ह्यात ४ हिार बनाि् परभम् देण्यात आल्हयाच ेददनाींक २० ऑगस््, २०१५ रोिी 
िा त्यासुमारास ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, ३५ हिार रुपयाींमध्ये एक परभम् विकण्यात आल्हयाच े ननदशानास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उपरोकत प्रकरणी बनाि् परभम् देणाऱया सींबींर्धताींिर शासनाने काय 
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ददिािर रािि े: (१) औरींगाबाद जिल्ह्यात ४ हिार बनाि् परिाने देण्यात आले 
हे खरे नाही. 
     तिावप, ददनाींक २०.०८.२०१५ रोिी िा त्यासुमारास औरींगाबाद जिल्ह्यात 
ररक्षाच े लायसन्स ि बॅि नसतानाही प्रादेभशक पररिहन कायाालय, औरींगाबाद 
याींचकेडून एका प्रकरणात ऑ्ोररक्षा परिाना िारी झाला आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
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(३) सदर प्रकरणी क्राींती चौक पोलीस ठाणे, औरींगाबाद येिे भा.दीं.वि.च ेकलम ४२०, 
४६८, ४७१, ३४ नुसार गु.र.नीं. ६६६/२०१५ अन्िये गुन्हा नोंदविण्यात आला असून 
पोलीस चौकशी सुरु आहे. त्याचप्रमाणे सदरहू प्रकरणाचे गाींभीया लक्षात घेऊन 
स्ितींत्रपणे चौकशी करण्याच ेआदेश देण्यात आले आहेत. 
(४) प्रचन उद्भ ाित नाही. 

----------------- 
 गोंददया जर्ल््यािील विद्यािींना बसेसची सुविधा उपलब्ध िरून देण्याबाबि 
 (८९) *  १२५४९   श्री.रार्ेंर र्ैन, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.खिार्ा बेग, श्री.हेमांि 
टिले, श्री.आनांद ठािूर :   सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) गोंददया जिल्ह्यातील विद्यािींना भशक्षणाची सोय व्हािी म्हणून त्याींच्या 
घरापासून शाळेपयात ि शाळेपासून घरापयतं प्रिासाकरीता मानि विकास 
कायाक्रमाींतगात २२ बसेस उपलब्ध केल्हया असून उिाररत सहा बसेस भमळाल्हया नाहीत, 
हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच मुलीींच्या िाण्यायेण्याचा प्रिास सुखकारक व्हािा म्हणून मागणी केलेल्हया 
बसेस पुरविणेबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. ददिािर रािि े: (१) हे खरे नाही. 
(२) मुलीींना शाळेत िाण्या-येण्या करीताचा प्रिास सुखकारक व्हािा म्हणून मानि 
विकास कायाक्रमाअींतगात गोंददया जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुकयाकररता ५ बसेस अशा 
एकूण २० बसेसचा पुरिठा करण्यात आला ि सन २०१५-१६ या शीक्षणणक सत्रापासून 
गोंददया विभागातील चार तालुकयाींकररता प्रत्येकी २ अनतररकत अशा ०८ बसेस 
पुरविण्यात आलेल्हया आहेत. अशाप्रकारे एकूण २८ बसेसचा पुरिठा गोंददया 
जिल्ह्याकररता करण्यात आला आहे. 
(३) प्रचन उद्भ ाित नाही. 

----------------- 
नाांदेि शहरािील मध्यििी बस्िानिािील अतिक्रमणे दरू िरण्याबाबि 

 (९०) *  ११३३३   श्री.अमरनाि रार्ूरिर, प्रा.र्ोगेन्द्र ििाि,े श्री.सुभाष झाांबि :   
सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींदेड शहरातील मध्यिती बसस्िानक अनतक्रमणाच्या विळख्यात अडकले असून 
येिील व्दाराििळच खादय पदािााची दकुाने, हातगाड्या तसेच फेरीिाले उभे असतात 
त्यामुळे िदृ्ध मदहला याींना येिे ये-िा करताींना त्रास होत असल्हयाच े माहे सप् े्ंबर, 
२०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, बसस्िानकात अनेक भाडकेरूनी त्याींना ददलेल्हया िागेपेक्षा अर्धक 
िागेचा िापर करीत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सदरील अनतक्रमणे दरू करण्याबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(४) असल्हयास, उकत प्रकरणी भाडकेरुिर शासनाने कोणती दींडात्मक कायािाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. ददिािर रािि े : (१), (२), (३) ि (४) नाींदेड मध्यिती बसस्िानकात १० 
िाणणज्य आस्िापना धारकाींनी महामींडळाने देऊ केलेल्हया िागेव्यनतररकत अर्धक 
िागेत उन्हापासून सींरक्षण कररण्याकररता तात्पुरती शेड उभारली होती. सदरच्या 
अनर्धकृत िागेच्या िापराबाबत सिा आस्िापनाधारकाींना प्रनतबींध करण्यात आला 
आहे. परिानाधारकाने अनर्धकृतपणे िापरलेल्हया अनतररकत िागेच े मोिमाप करुन 
सदर िागेसाठी अनतररकत भाडिेसूलीबाबत सींबींधीताींना विभाग ननयींत्रकामाफा त ददनाींक 
०९.०७.२०१५ ि ददनाींक १७.०७.२०१५ रोिी नो्ीस ददली आहे. बसस्िानकाबाहेरील 
दकुाने फेरीिाले याींना पोलीस ि नगरपाभलका प्रशासन याींच्या माफा त ह्विण्याबाबत 
महामींडळामाफा त पत्र व्यिहार केला आहे. 
(५) प्रचन उद्भ ाित नाही. 

----------------- 
 अहमदनगर जर्ल््यािील दषु्ट्िाळामुळे चारा ि पाण्याची तनमावण झालेली टांचाई 

 (९१) *  ११६३५   श्री.अमररशभाई पटे, श्री.सांर्य दत्ि, श्री.मुझफ्फर हुसैन 
सय्यद :   सन्माननीय पुनिवसन ि मदि िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) अहमदनगर जिल्ह्यात नीसर्गाक आपत्तीमुळे दषुकाळाने खररप ि रब्बी दोन्ही 
हींगाम िाया गेले असून चाऱयाचा ि पाण्याचा गींभीर प्रचन ननमााण झाला असल्हयाच े
ददनाींक २८ ऑगस््, २०१५ रोिी िा त्यासुमारास ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उकत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्हयास, चौकशीत काय आढळून आले ि तद्नुसार कोणती कायािाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनािराि खिसे : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) ि (३) शासन ननणाय ददनाींक २०.१०.२०१५ अन्िये सन २०१५-१६ च्या खररप 
हींगामातील हींगामी पीसेिारी िादहर करण्यात आली आहे. त्यानुसार अहमदनगर 
जिल्हहयातील ५३५ गािाींची पीसेिारी  ५० पीशाींपेक्षा कमी आलेली आहे. 
  खरीप वपके िाया गेल्हयामुळे चाऱयाचा प्रचन काही अींशी ननमााण होण्याची पररजस्िती 
उद्भिली होती. परींतू माहे ऑक्ोबर मध्ये पाऊस झाल्हयाने चाऱयाचा प्रचन उद्भिला 
नाही. 
(४) प्रचन उद्भ ाित नाही 

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

महानांद िअेरीमध्ये झालेला गैरव्यिहार 
 

(९२) *  १३६३६   अॅि.अतनल परब :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ८३११ ला ददनाांि ३० 
र्ुल,ै २०१५ रोर्ी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि:    सन्माननीय दगु् धवििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महानींद डअेरीमध्ये सुमारे १३० को्ी रुपयाींचा गीरव्यिहार प्रकरणी शासनाने 
सींचालक मींडळ ददनाींक २८ सप् े्ंबर, २०१५ रोिी िा त्यासुमारास बरखास्त केले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर गीरव्यिहार प्रकरणी आर्िाक गुन्हे शाखा लाचलुचपत विरोधी 
पिक तसेच सहकार विभाग याींच्याद्िारे स्ितींत्रररत्या चौकशी करण्याच े शासनाने 
ठरविले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सदर चौकशी होण्यासाठी शासनाने कोणती कायािाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनािराि खिसे : (१) सन २००५ मध्ये रु. १००.०० को्ीचा आर्िाक घो्ाळा 
केल्हया प्रकरणी आर्िाक गुन्हे मुींबई पोलीस याींच्याकड े गुन्हे दाखल झाले असून 
त्याबाबत मुींबई सत्र न्यायालयात प्रकरण सुरु आहे. मात्र, नुकतीच करण्यात आलेली 
कायािाही १३० को्ी रुपयाींच्या गीरव्यिहाराप्रकरणी सदरची कायािाही झालेली नसून 
अन्य कारणासाठी सींचालक मींडळाींच्या ऐििी प्रार्धकृत अर्धकारी ननयुकतीच ेआदेश 
सहननबींधक, सहकारी सींस्िा (दयु ध) याींनी महाराषर राज्य सहकारी सींस्िा अर्धननयम, 
१९६० च ेकलम ७७ अ अन्िये ददनाींक २८/०९/२०१५ रोिी पाररत केले आहेत. 
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(२) ि (३) महाराषर राज्य दधू वितरक िाहतुकदार सींघ याींच्या प्रनतननधीींनी आर्िाक 
गुन्हे शाखा, मुींबई पोलीस याींच्याकड े तक्रार केली असून सदर प्रकरणी पोलीस 
विभागाकडून चौकशी करण्यात येत आहे. याभशिाय महासींघाच्या सींचालक मींडळाने 
ककीं िा सींचालक सदस्याींनी महासींघाच्या ि शासनाच्या ननधीचा अपहार केल्हयाच्या 
सींदभाात सहननबींधक, सहकारी सींस्िा (दयु ध) याींच्यामाफा त छाननी सुरु आहे. 
(४) प्रचन उद्भ ाित नाही. 

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

िर्वि (जर्.रायगि) येिील िृषी अधधिारी आणण िृषी पयविेक्षिाांना 
 लाच घेिाना पििल्याबाबि 

(९३) *  १३४७०   श्री.अतनल िटिरे :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) किात (जि.रायगड) येिील कृषी अर्धकारी आणण तीन कृषी पयािेक्षकाींना ददनाींक 
२३ िुली, २०१५ रोिी िा त्यासुमारास लाच घेताना पकडण्यात आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, उकत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्हयास, चौकशीत काय आढळून आले ि तद्नुसार सदर लाचखोराींिर शासनाने 
कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनािराि खिसे : (१) होय. 
(२) ि (३) प्राप्त झालेल्हया तक्रारीच्या आधारे चौकशी करुन किात पोलीस ठाणे येिे 
दखलपात्र गु.र.क्र.नीं.१२/२०१५, लाचलुचपत प्रनतबींधक कायदा सन १९८८ च ेकलम ७, 
१२, १३(१) (ड) सह १३(२) प्रमाणे दद.२४/७/२०१५ रोिी गुन्हा दाखल करुन, सींबींर्धत 
तालकुा कृषी अर्धकारी, कृषी पयािेक्षक ि दोन कृषी सहाय्यक याींना ननलींबबत 
करण्यात आले आहे. 
(४) प्रच न उद्भ ाित नाही. 

----------------- 
मौर्े ओिळा (िा.जर्.ठाणे) येिे अिैध ब्रास दगिाांच ेउत्खनन िेल्याबाबि 

(९४) *  १४०५८ श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मौिे ओिळा (ता.जि.ठाणे) येिील सव्हे नीं. २०४ (निीन सव्हे नीं. ४) येिील मे. 
कॉसमॉस स््ोन किारी या कीं पनीला सन २००८ मध्ये खननिपट्टाधारक कीं पनीने 
ििळपास ४२,९१२ ब्रास दगडाींच ेउत्खनन मींिूर क्षेत्राबाहेर केल्हयाने १३ को्ी रुपयाींचा 
दींड ठोठािला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, मे.कॉसमॉस स््ोन किारी या कीं पनीला मींिूर करण्यात आलेल्हया 
क्षेत्राच्या बाहेर अनतररकत िागा सींपाददत करुन अनतक्रमण केल्हयाच्या त्या 
पररसरातील व्यकतीींकडून तक्रारी आल्हया आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, दर सहा मदहन्याींनी दहशोब तपासणी ि स्िळ पहाणी करतिेेळी 
खननकमा अर्धकाऱयाींनी सदरील कीं पनीिर अनतक्रमीत िागा ि दींड िसुलीबाबत 
शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. एिनािराि खिसे : (१) होय, जिल्हहार्धकारी ठाणे याींनी त्याींच्या दद.२२/०२/२००८ 
च्या आदेशाद्िारे मे.कॉसमॉस स््ोन किारी याींनी मींिूर क्षेत्राबाहेर अिीधरीत्या ४२,९१२ 
ब्रास उत्खनन केल्हयाबद्दल रुपये १२,८४,३५,६१६/- एिढा दींड केलेला आहे. 
(२) होय, 
(३) ि (४) प्रस्तुत दींडाच्या आदेशाच्या अनुषींगाने सक्षम प्रार्धकाऱयाकडे दाखल 
केलेल्हया पुनविालोकन अिाामध्ये, प्रचनाधीन िागेच ेनव्याने सिेक्षण करुन दींड आणण 
स्िामीत्िधनाच्या रकमेबाबत आिचयक त े आदेश पाररत करण्याबाबत, आदेभशत 
करण्यात आले आहे. त्यानुसार भूभमअभभलेख विभागाकडून प्रचनाधीन िागेची मोिणी 
करुन सीमारेषा ननजचचत करण्यात आल्हया आहेत. सदर क्षेत्रातून करण्यात आलेल्हया 
उत्खननाची इलेकरॉननक ्ो्ल स््ेशन मशीनद्िारे मोिणी करण्याबाबत उपसींचालक, 
भूविज्ञान ि खननकमा सींचालनालय, कोल्हहापूर याींना कळविण्यात आले आहे. 

----------------- 
नागपूर येिील िृषी विभागाि “सचव” या सां्िेमाफव ि िरण्याि  

आलेल्या भरिी प्रकक्रयेबाबि 

 (९५) *  १११४९   श्री.धनांर्य मुांिे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.सुतनल िटिरे, 
श्री.हेमांि टिले, अॅि.तनरांर्न िािखरे, श्री.खिार्ा बेग, श्री.प्रिाश गर्सभये, 
श्री.अमरससांह पांडिि : सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर येिील कृषी विभागाच्या कायाालयाकडून २८२ पदासाठी भरती करण्याची 
प्रकक्रया “सचा” या सींस्िेमाफा त करण्यात आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, चींद्रपूर येिील “सचा” या सींस्िेने या भरतीच्या नािाखाली बेरोिगार 
तरुणाींकडून हिारो रुपये घेिून फसिणूक केल्हयाची बाब माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये िा 
त्यादरम्यान ननदशानास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, या सींस्िेविरुध्द तक्रारी असताना सुध्दा विभागीय कृषी सह सींचालक, 
नागपूर याींनी विभागातील सिा “आत्मा” प्रकल्हप सींचालकाींना या सींस्िेकडून आिचयक 
असणारे कमाचारी घेणेविषयी लेखी पत्र ददले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्हयास, ददनाींक २ त े५ सप् े्ंबर, २०१५ या कालािधीमध्ये “सचा” या सींस्िेने 
मुलाखती घेऊन त्याींची अींनतम ननिड यादी िाहीर केलेली नसताना सुध्दा नविन 
ननिड प्रकक्रया सुरु केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्हयास, “आत्मा” एम्प्लॉईि िेलफेअर असोभसएशन या कमाचारी सींघ्नेने 
सींस्िेविरोधात प्रशासनाकड ेतक्रार करुनही प्रशासन या सींस्िेस पाठीशी घालत आहेत, 
हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्हयास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी करून कोणती कायािाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(७) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनािराि खिसे : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. सेिा पुरिठादार याींनी विभागीय कृषी सहसींचालक, नागपूर याींना 
सदर पदभरतीसाठीच्या मुलाखतीकररता आिेदन केलेल्हया एकूण ३४४ आिेदकाींपीकी 
दस्ताऐिि पडताळणीत पात्र ३०५ आिेदकाींची यादी प्रस्तुत करण्यात आली ि 
अिादाराींकडून प्रकक्रया तसेच सींस्िेच ेमुलाखती शुल्हक म्हणून रु.१०००/- इतकी रककम 
घेतल्हयाच ेकळविले असल्हयाने सदर प्रकरणाची विभागीय कृषी सहसींचालक, नागपूर 
याींच्यामाफा त चौकशी सुरु आहे. 
(३) सदर सींस्िेविरुध्द सींचालक आत्मा कायाालयाकड े तक्रार प्राप्त झालेली नाही. 
शासन पत्र ददनाींक ९ एवप्रल, २०१५ अन्िये कीं त्रा्ी स्िरुपाची पदे बा्य स्त्रोताव्दारे 
भरण्याची सूचना असल्हयाने ई-ननविदा प्रकक्रया राबविण्यात आली असून, सचा ररसचा 
प्रोफेशनल ्ेकनॉलॉिी, चींद्रपूर याींच ेदर सिाात कमी आढळल्हयाने त्याींची ननविदा मींिूर 
करण्यात आली. विभागीय कृषी सह सींचालक नागपूर कायाालयाकडून प्रकल्हप सींचालक 
(आत्मा) याींनी सदर सींस्िेशी समन्िय साधून आिचयकतनुेसार मागणी नोंदिून 
मनुषयबळ प्राप्त करुन घेणेविषयी ददनाींक २९.९.२०१५ च्या पत्रान्िये कळविले आहे. 
(४) ददनाींक २ त े ४ सप् े्ंबर, २०१५ या कालािधीमध्ये सचा ररसचा प्रोफेशनल 
्ेकनॉलॉिी चींद्रपूर या सींस्िेने कीं त्रा्ी पदाच े ननकष पूणा करणाऱया उमेदिाराींच े
कागदपत्र पडताळणी ि मुलाखती घेतलेल्हया आहेत. सहसींचालक, नागपूर याींच्या 
ददनाींक २९.९.२०१५ च ेपत्रान्िये ददलेल्हया सूचनेप्रमाणे ननिडप्रकक्रया सुरु केलेली आहे. 
(५) हे खरे नाही. 
(६) प्रचन उदभित नाही. 
(७) प्रचन उदभित नाही. 

----------------- 
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मुांबई येिील िुलाव, िरळी ि गोरेगाि या दधु िअेऱ्याच्या खार्गीिरणाबाबि 
 

(९६) *  ११२९२   श्रीमिी हु्नबानू खसलफे, श्री.सांर्य दत्ि, श्री.अशोि उफव  भाई 
र्गिाप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्रीमिी विद्या चव्हाण, 
श्री.हेमांि टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.प्रिाश गर्सभये :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि 
६८५७ ला ददनाांि १६ र्ुलै, २०१५ रोर्ी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि:    सन्माननीय 
दगु् धवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई येिील कुलाा, िरळी ि गोरेगाि येिील एकमेि शासकीय आरे दधू बींद 
पडून खािगीकरणाचा ननणाय घेण्यात आल्हयामुळे या दयु ध शाळेत तयार होणारी सिा 
उत्पादने बींद करण्यात आल्हयाचा प्रकार माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान 
ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, िरळी (मुींबई) येिील आरे दयु ध डअेरीत िुली मदहन्यात उत्पादन 
केलेल्हया एनिी दधुाच्या सहा हिार बा्ल्हया िापरात न ठेिल्हया असल्हयाच े माहे 
ऑगस््, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, दयु धविकास सर्चिाींनी एनिी उत्पादन करुन विक्रीच ेकीं त्रा् पुण्याचा 
शीतल आचा कीं पनीला पुन्हा मुदतिाढीने ददले असून िरळी येिे तयार होणाऱया 
एनिीची ककीं मत रु.२२ तर भशतल आचाने तयार केलेल्हया एनिीची ककीं मत रु.२५ आहे 
िास्तविक आरेने स्ित:च े एनिी उत्पादन चालु ठेिणे गरिेच े असताींना त े बींद 
पाडण्यात आल्हयाने बािारात विकण्यात येणाऱया भशतल आचाच्या एनिीची ककीं मत 
रु.२५ असल्हयाने ग्राहकाींच ेआर्िाक नुकसान होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(५) असल्हयास, चौकशीत काय आढळून आले ि त्यानुसार या दयु ध शाळेतून तयार 
होणाऱया उत्पादनाींना मोठ्या प्रमाणात मागणी असल्हयाने पुिाित उत्पादने तयार 
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. एिनािराि खिसे : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे अींशत: खरे आहे. 
(४) प्रचन उदभित नाही. 
(५) अ) िरळी दयु धशाळेत उत्पादीत होणाऱया एनिी बा्ल्हयाींकररता आिचयक 
असलेला अल्हकोहोल परीक्षा नकारािी असणारे दधू ननयभमतपणे उपलब्ध होत नाही. 
ब) एनिी उत्पादनाची सयींत्रे ही ४७ िषे िुनी असल्हयाने त्याींच े ननयम आयुषयमान 
सींपल्हयाने एनिी उत्पादनामध्ये सातत्य राखता येत नाही. 
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क) बहृन्मुींबई दधू योिना ि राज्यातील शासकीय दधू योिनाींमाफा त दधू ि 
दयु धिन्य पदािााची विक्री कायम ठेऊन शासनाच्या पॅकीींगपेक्षा भभन्न पॅकीींगमध्ये 
दयु धिन्य पदािांच े उत्पादन बाहेरून करुन घेऊन रॉयल्ह्ी तत्िािर त्याची विक्री 
करण्याकररता नव्याने ई-ननविदा पूणा करण्यात आली असून १ िषााच्या 
कालािधीकररता मे. कुतिळ फुड्स प्रा.भल. याींच े ईननविदेतील दर अर्धकतम 
असल्हयाने त्याींना ठेका प्रदान करण्यात आला असून त्याींचशेी ददनाींक ३०.१०.२०१५ 
रोिी करारनामा करण्यात आला आहे  ि त्याची अींमलबिािणी करण्यात येत आहे. 
(६) प्रचन उद्भ ाित नाही. 

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

दाभोळ (जर्.रत्नाधगरी) येिील बांद पिलेला िीर् प्रिल्प पुन्द्हा सुरु िरण्याबाबि  

(९७) *  ११९८९  प्रा.र्ोगेन्द्र ििािे, श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांर्य 
दत्ि, श्री.अशोि उफव  भाई र्गिाप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्रीमिी हु्नबानू 
खसलफे, श्री.आनांदराि पाटील :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ७५५१ ला ददनाांि ३० र्ुलै, 
२०१५ रोर्ी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि: सन्माननीय ऊर्ाव मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोकणातील दाभोळ िीि प्रकल्हप सन २०१३ पासून गॅस पुरिठा होत नसल्हयाने 
बींद पडलेला हा प्रकल्हप पुन्हा सुरु होणार असल्हयाच ेमींबत्र मींडळाच्या बीठकीत ननणाय 
घेण्यात आल्हयाच ेमाहे ऑक्ोबर, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, दाभोळ येिील िीि प्रकल्हपातून रेल्हिेला िीि देण्याच्या करारामुळे 
राज्याच े२५० को्ी रूपयाींच ेनुकसान झाले असल्हयाच ेमाहे ऑगस््, २०१५ मध्ये िा 
त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, या प्रकल्हपास ७ हिार ५०० को्ी रुपयाींची सिलत तसेच शासनाकडून 
व्हॅ्, सीएस्ी आणण प्रिेश कर, िकातीमधून सू् देण्यात येणार असून या 
प्रकल्हपामुळे शासनािर ३५० को्ीींचा अनतररकत भार पडणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, या प्रकल्हपातून ककती मेगािॅ् िीि ननभमाती होणार आहे, साधारणत: 
हा प्रकल्हप केव्हापयतं कायााजन्ित होईल, याबाबतची सद्य:जस्िती काय आहे, 
(५) असल्हयास, िीि वितरणाची िबाबदारी ककमान राज्याकड ेठेिण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांरशेखर बािनिुळे : (१) दाभोळ, जि.रत्नार्गरी येिील प्रकल्हप रत्नार्गरी गॅस 
ॲण्ड पॉिर प्रा. भल. (RGPPL) कीं पनी माफा त कें द्रशासनाच्या पुढाकाराने  पॉिर 
भसस््ीम डवे्हलपमें् फीं ड (PSDF) योिनेतींगात सुरू करण्याच ेननयोजित आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) PSDF योिनेखाली सदर िीि प्रकल्हपातून ५०० मे.िॅ. इतकी िीि ननभमाती  
होणार असून ही िीि रेल्हिेस पुरविण्यात येणार आहे. सदर प्रकल्हप कायााजन्ित 
करण्याची कायािाही  RGPPL कीं पनीकडून सुरू आहे.  
(५) कें द्रीय विद्युत ननयामक आयोगाच्या दद. ५.११.२०१५ च्या आदेशानुसार रेल्हि े
मानीि िीि वितरण परिानाधारक असल्हयाने, मुकत प्रिेशाद्िारे (Open Access)  
िीि घेण्याच ेअर्धकार रेल्हिेस आहेत.  त्यामुळे रेल्हिेला राज्याच्या ग्रीड मधून सदर 
िीि पुरिठा होईल. 
(६) प्रचन उद्भ ाित नाही. 

----------------- 
राज्याि युरीया खिाच्या किां मिी दपु्पटीने िाढल्याने िापूस उत्पादि  

शेििरी आधिवि सांिटाि सापिल्याबाबि 
(९८) *  ११६०२   श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.सांर्य दत्ि, श्री.अशोि उफव  भाई 
र्गिाप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.रार्ेंर मुळि, श्री.शरद रणवपसे :   
सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात यींदाच्या िषी युरीया खताच्या ककीं मती मागील िषााच्या तुलनेत दपु्प्ीने 
िाढल्हयाने विदभाात कापूस उत्पादक शेतकरी आर्िाक सींक्ात सापडल्हयाच े माहे 
सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, खताींच्या ि बी-बबयाणाींच्या ककीं मती आ्ोकयात ठेिण्यासाठी शासनाने 
कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनािराि खिसे : (१) हे खरे नाही. मागील िषााच्या तुलनेत युरीया खताच्या 
ककीं मतीत कोणतीही िाढ झालेली नाही. 
(२) युरीया खताच्या ककीं मती ननयींबत्रत ि जस्िर असून इतर खताींच्या ककीं मती 
ठरविण्याच े अर्धकार कें द्र शासनाच्या मुलद्रव्याधाररत धोरणानुसार खत उत्पादक 
कीं पन्याींना आहेत. 
     बबयाणासींबींधीच्या कायद्यात बबयाणे विक्री ककीं मतीिर ननयींत्रण आणण्याची 
तरतूद नाही. तिावप, कापूस बबयाण्याींचा विक्री ककीं मती ननयींबत्रत करण्यासींदभाात 
राज्य शासनाचा कायदा आहे. त्यानुषींगाने दद.०८.०६.२०१५ रोिीच्या अर्धसूचनेन्िये 
राज्य शासनाने बी.्ी. कापूस बबयाण्याींच्या विक्री ककीं मती रु.१००/- ने कमी केलेल्हया 
आहेत. 
(३) प्रचन उद्भ ाित नाही.  

----------------- 
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राज्याि ऑनलाईन सािबारा देण्याचा तनणवय घेऊनही  
सािबारा राांगा लािून घेि असल्याबाबि 

 (९९) *  १२१४८   श्री.हेमांि टिले, श्री.खिार्ा बेग, श्री.आनांद ठािूर, श्री.ददपिराि 
साळुांखे-पाटील, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंर पाटील, श्रीमिी विद्या चव्हाण, 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.अमरससांह पांडिि, श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.अतनल भोसले, 
श्री.सतिश चव्हाण, श्री.र्यिांिराि र्ाधि, श्री.सांददप बार्ोररया :   सन्माननीय 
महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात ऑनलाईन सातबारा देण्याचा ननणाय घेऊनही सातबारा राींगा लािून घेत 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, मेळघा्ासह अमरािती जिल्ह्यात ऑनलाईन प्रकक्रयेद्िारे सातबारा 
उतारे भमळणेबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. एिनािराि खिसे : (१) ि (२) राज्यातील शेत िभमनीींच े अर्धकार अभभलेख 
(गाि नमुना नींबर ७/१२) सींगणकीकृत होऊन ऑन लाईन पध्दतीने अद्ययाित 
व्हािेत या दृष्ीने “ई-फेरफार प्रकल्हप” कायााजन्ित करण्याचा ननणाय शासनाने घेतलेला 
आहे. सदर प्रकल्हपासाठी आिचयक सींगणक आज्ञािली राषरीय सूचना कें द्र, पुणे 
माफा त विकसीत करण्यात आली असून राज्यातील विविध तालुकयाींतील अर्धकार 
अभभलेखाींच्या डॅ्ा सीडीि ् “स््े् डॅ्ा सें्र” िर अपलोड करण्यात येत आहेत. 
आतापयंत एकूण ३५८ तालुकयाींपीकी १९७ तालुकयाींचा डॅ्ा सीडीि ्स््े् डॅ्ा सें्रिर 
अपलोड करण्यात आलेल्हया आहेत. उिाररत तालुकयाींचा डॅ्ा सीडीि ्अपलोड करण्याची 
तसेच सींगणक आज्ञािलीतील ककरकोळ ताींबत्रक अडचणी दरू करण्याची प्रक्रीया सुरु 
आहे. 
   अमरािती जिल्ह्यातील एकूण १४ तालुकयाींपीकी १३ तालुकयाींच्या अद्ययाित डॅ्ा 
सीडीि ् अपलोड करण्यात आल्हया आहेत ि त्यानुषींगाने ई-फेरफार प्रणालीद्िारे 
ऑनलाईन फेरफार घेणे ि मींिूर करणे याबाबतची प्रक्रीया १३ तालुकयाींमध्ये सुरु 
करण्यात आली आहे. 
    उिाररत अमरािती या एका तालुकयातील अर्धकार अभभलेखाींच े डॅ्ा अपडशेन 
करण्याच े काम सरुु आहे. सदर कायािाही पूणा करुन अमरािती तालुकयात देखील   
ई-फेरफार प्रणालीतून ऑनलाईन फेरफार घेण्याची कायापध्दती ३१ माचा, २०१६ पयतं 
सुरळीतपणे कायााजन्ित करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. 
दरम्यान तालुकयात ई सेिा कें द्र तसेच तलाठी याींचकेडून सींगणकीकृत गा.न.नीं.७/१२ 
उतारे वितरीत करण्यात येत आहेत. 
(३) प्रचन उद्भ ाित नाही. 

----------------- 
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शेिळे (िा.पांढरपूर, जर्.सोलापूर) येिे होि असलेली अिैध िाळु उपसा रोखण्याबाबि 

 (१००) *  ११३८६   श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांर्य दत्ि, श्री.अशोि उफव  भाई 
र्गिाप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.र्यिांिराि 
र्ाधि, श्री.सतिश चव्हाण, श्री.हेमांि टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.अतनल भोसले, 
श्री.अमरससांह पांडिि, श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शेिळे (ता.पींढरपूर, जि.सोलापूर) येिील भीमा नदीतून बेसुमार िाळू उपशामुळे 
अनेक िलचर िीि नामशेष झाले असल्हयाच े माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये िा त्या 
दरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, पींढरपूर येिे रेल्हिे पूल त े श्री विषणुपद मींददर या दरम्यानच्या 
िाळिीं्ातील िाळूचा उपसा करण्यास शासनाने बींदी घातलेली असताींना महसूल 
प्रशासनाच्या दलुाक्षामुळे अहोरात्र िाळूचा उपसा केला िात असल्हयाच ेमाहे सप् े्ंबर-
ऑक्ोबर, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, त्यामुळे िाळिीं्ात िागोिागी मोठमोठे खड्ड े पडल्हयाने नदीच्या 
घा्ात ग्ारातील पाणी नदीत भमसळत असून नदीकड े िाणाऱया भाविकाींना घाण 
पाण्यातून चालत िािे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उकत प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन येिे िाळू उपसा बींद 
करण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनािराि खिसे : (१) अशी बाब ननदशानास आली नाही. 
(२), (३) ि (४) चींद्रभागा घा्ानजिक िानेिारी २०१५ मध्ये बॅरेकेद्ींग करण्यात आले 
आहे. त्यामुळे नदीपात्रात िाहने िाऊ शकत नसल्हयाने अिीध िाहतुकीस आळा बसला 
आहे. 
     आषाढी यात्रेपूिी भभमा नदीपात्रातील खड्ड ेबुिविण्यात आले आहेत. नदीच्या 
घा्ात ग्ारीतील पाणी भमसळून नदीकड ेिाणाऱया भाविकाींना घाण पाण्यातून िािे 
लागत,े अशी िस्तुजस्िती नाही. 
     २०१५-१६ या आर्िाक िषाात पींढरपूर तालुकयात गौण खननिाच्या अिीध 
िाहतुकीच्या ७८ प्रकरणात रुपये ७३.६३ लाख एिढा दींड िसूल करण्यात आला असून, 
१९ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. 
(५) प्रचन उद्भ ाित नाही. 

----------------- 
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खुलिाबाद (जर्.औरांगाबाद) येिील र्ागेिर असलगि मुज्लम विद्यापीठाच े 
उपिें र सुरू िरण्याबाबि 

(१०१) *  ११४७६   श्री.शरद रणवपसे, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.सांर्य दत्ि, 
श्री.अशोि उफव  भाई र्गिाप :   सन्माननीय अल्पसांखयाांि वििास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  खुलताबाद (जि.औरींगाबाद) येिील सुमारे २०० एकर िागा अभलगड मुजस्लम 
विद्यापीठ कें द्र तसेच इस्लाभमक ररसचा सें्र उभारण्यासाठी देण्याचा प्रस्ताि 
मींिूरीअभािी पडून असल्हयाच ेमाहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास 
आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर प्रस्तािाला मींिूरी देिून या विद्यापीठास िागा उपलब्ध करून 
देण्याबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) अद्याप, याबाबत ननणाय घेण्यात आला नसल्हयास विलींबाची कारणे काय आहेत, 
प्रस्तािाच े स्िरुप काय आहे ि ननणाय घेण्यासाठी अिून ककती कालािधी लागणे 
अपेक्षक्षत आहे ? 
  

श्री. एिनािराि खिसे : (१) खुलताबाद, औरींगाबाद येिील िागा अभलगड मुजस्लम 
विद्यापीठ कें द्राकड ेिगा करािी ककीं िा कसे ही बाब विचाराधीन आहे. 
(२) ि (३) सदर शासकीय िागेच्या िा्पाबाबतचा धोरणात्मक ननणाय घ्याियाचा 
असल्हयाने त्या अनुषींगाने महसूल ि िन विभाग, गहृ विभाग, नगरविकास विभाग, 
पया् न विभाग, वित्त विभाग याींचकेडून अभभप्राय प्राप्त करुन घेतल्हयानींतर उर्चत 
ननणाय घेता येईल. 

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

रायगि जर्ल््याि अिैध िाळू उत्खनन ि खतनर् उत्खनन  
िरणाऱ्याांिर िायविाही िरण्याबाबि 

(१०२) *  ११७२६   श्री.र्यांि पाटील :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रायगड जिल्ह्यात अनेक दठकाणी िाळू व्यािसानयक ि खाणमालकाींनी िाळूचे 
उत्खनन केले, िाळूचा भललाि घेतला, खननि उत्खनन केले याबाबत महसूल 
विभागाने रॉयल्ह्ीची रककत भरणा करण्यासाठी िषाभरापासून सींबींर्धताींना नो्ीसा 
पाठविल्हया आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, रायगड जिल्ह्यात अिीधपणे िाळू उत्खनन केल्हयाबद्दल ददनाींक १ 
एवप्रल, २०१४ त े३१ मे, २०१५ अखरे ककती गुन््याींची नोंद करण्यात आली आहे, 
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(३) असल्हयास, पेण (जि.रायगड) तहसील कायाालयातील कारकून श्री.ज्ञानेचिर बोडके 
याींनी िाळू उपसा करण्यासाठी बनाि् परिाने तयार केले, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, ददनाींक २ िुली, २०१५ रोिी श्री.ज्ञानेचिर बोडके याींनी केलेल्हया बनाि् 
परिान्यानुसार १५० ब्रास िाळू मुींबईतील भशिडी ठाण्याच ेपोलीस ननररक्षक वपकेकर 
याींच्या पिकाने हस्तगत केली, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्हयास, िाळू उत्खनन केल्हयाचा गुन्हा नोंद झाल्हयािर ककती इसमाींिर 
दींडात्मक कारिाई करून रकमेची िसूली करण्यात आली आहे, 
(६) असल्हयास, ददनाींक १ एवप्रल, २०१४ त े३१ मे, २०१५ अखेर अिीध िाळू उत्खनन 
करणा-याींकडून ककती ब्रास िाळू साठा िप्त करण्यात आला आहे, 
(७) असल्हयास, िाळू उत्खनन करणाऱयाींपीकी ककती व्यािसानयकाींनी नो्ीसानुसार 
रॉयल्ह्ी रककम भरणा केली असून ककती व्यािसानयकाींनी रककम भरलेली नाही, 
(८) अद्याप, उकत प्रकरणी शासनाने कोणतीच कायािाही केली नसल्हयास, विलींबाची 
कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनािराि खिसे : (१) होय, 
(२) या कालािधीत ४६ गुन््याींची नोंद करण्यात आली आहे. 
(३) श्री.ज्ञानेचिर बोडके, भलपीक तहभसल कायाालय पेण याींनी िाळू िाहतुकीसाठी 
तहभसलदार पेण याींनी ननगाभमत केलेल्हया परिान्यात खाडाखोड करुन आकडा िाढिून 
भललािधारकास सहाय्य केल्हयाच ेननदशानास आले आहे. 
(४) होय, 
(५) िाळूच्या अिीध उत्खनन ि िाहतुकीबाबात गुन्हा दाखल केलेली ४६ प्रकरणे 
न्यायप्रविषठ असल्हयाने दींडात्मक कारिाई करण्यात आलेली नाही. 
(६) या कालािधीत रेतीच े अिीध उत्खनन ि िाहतूक करणाऱयाींकडून ८१९६ ब्रास 
रेतीसाठा िप्त करण्यात आला आहे. 
(७) मागणी नो्ीसनुसार ३० व्यािसानयकाींनी रककम भरणा केली असून, ८६ 
व्यािसानयकाींनी रककम भरलेली नाही. 
(८) प्रचन उद्भ ाित नाही. 

----------------- 
मौर्े खांबाळे (िा.त्र्यांबि, जर्.नासशि) येिील शेिािील मािी ि मुरूम  

उत्खनन झाल्याबाबि 
 

(१०३) *  १२०४६   श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांि टिले, श्री.सुतनल िटिरे, श्री.खिार्ा 
बेग, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.नरेंर पाटील :   
सन्माननीय महसलु मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मौिे खींबाळे (ता.त्र्यींबक, जि.नाभशक) या गािातील ियदीप ठुबे ि कािेरी 
धनींिय आडके याींनी आपल्हयाच शेतातील माती ि मुरुम काढला म्हणून महसूल 
विभागाने तब्बल ३१६ को्ी रुपयाींचा दींड आकारल्हयाबाबत माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये 
िा त्या दरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उपरोकत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्हयास, चौकशीच्या अनुषींगाने शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. एिनािराि खिसे : (१), (२) ि (३) मौिे खींबाळे ता.त्र्यींबकेचिर येिील ग् नीं. 
१०७ च े सपा्ीकरणासाठी केलेल्हया उत्खननाबाबत सींबींर्धताींना दींडाची नो्ीस देउन 
खुलासा मागविण्यात आला आहे. याबाबत सींबींर्धताींनी केलेला खुलासा विचारात घेिून 
सदर उत्खननाची इलेकरॉननक ्ो्ल स््ेशन मभशनव्दारे मोिणी करण्यात आली 
आहे. सहाय्यक सींचालक नगररचना, नाभशक याींच्याकडील तात्पुरत ेमींिूर रेखाींकन, 
सदर दठकाणी झालेले उत्खनन ि सपा्ीकरण याची खातरिमा करुन ननयमानुसार 
उर्चत दींड आकारण्याची कायािाही सुरु आहे. 
(४) प्रचन उद्भ ाित नाही. 

----------------- 
अहमदनगर-बीि-परळी रेल्िे मागाविरीिा राज्य शासनाच्या  

दहश्याचा तनधी उपलब्ध िरणेबाबि 
 (१०४) *  ११८३९   श्री.अमरससांह पांडिि, श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.सतिश चव्हाण, श्री.धनांर्य मुांिे :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि १०२३२ ला ददनाांि २३ 
र्ुल,ै २०१५ रोर्ी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि:    सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ददनाींक २ िून, २०१५ रोिीच्या मींबत्र मींडळाच्या बीठकीत अहमदनगर-बीड-परळी 
रेल्हिे मागांसाठी आिचयक असलेला ननधी रु. १४१३ को्ी उपलब्ध करण्याचा ननणाय 
घेण्यात आला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सन २०१५-१६ करीता रु.३३ को्ी एिढा अल्हपननधी राज्य शासनाने 
उकत रेल्हिे मागाासाठी उपलब्ध केला, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सन २०१५-१६ च्या कें द्रीय रेल्हिे अिासींकल्हपातील तरतुदीप्रमाणे राज्य 
शासनाच्या दहचयाचा ननधी योय य प्रमाणात उपलब्ध झालेला नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्हयास, उकत रेल्हिेमागा पूणा करण्याबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ददिािर रािि े: (१) होय. 
(२) होय. 
(३), (४) ि (५) रेल्हि ेअिा सींकल्हप २०१५-१६ मध्ये सदर प्रकल्हपाकररता रु. १२५.५० 
को्ी इतका ननधी अिासींकजल्हपत करण्यात आला आहे. राज्य शासनाच्या आर्िाक 
सहभागातून राबविण्यात येणाऱया रेल्हिे प्रकल्हपाकररता आर्िाक िषा २०१५-१६ मध्ये  
रु. ४८ को्ी इतका ननधी अिा सींकल्हपीत करण्यात आल आहे. तसेच रु. २०.५० को्ी 
इतकी पुरिणी मागणी शासनाच्या विचाराधीन आहे. त्या अनुषींगाने प्रकल्हपाकररता 
अनतररकत ननधी माचा २०१६ पयतं उपलब्ध करुन ददला िाईल. 

----------------- 
एलएसिी ची ि्िरी बांद िरण्याबाबि 

(१०५) *  १३५७२   श्री.अतनल भोसले, श्री.र्यिांिराि र्ाधि :   सन्माननीय राज् य 
उत् पादन शुल् ि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गोव्यातून एलएसडी आयात करुन पुण्यात त्याची मोठया प्रमाणात विक्री होत 
असल्हयाच ेमाहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उकत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्हयास, चौकशीत काय आढळून आले ि तद्नुसार एलएसडी तस्करी बींद 
करणेबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. एिनािराि खिसे : (१) गोव्यातून एलएसडी आयात करुन पुण्यात त्याची 
मोठ्या प्रमाणात विक्री होत असल्हयाने माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान 
ननदशानास आलेले नाही. 
(२), (३) ि (४) प्रचन उद्भ ाित नाही. 

----------------- 
िीर् मांिळाििून ग्राहिािर होि असलेल्या अन्द्यायाबाबि 

(१०६) *  ११७७७   श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.धनांर्य मुांिे, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.अमरससांह पांडिि, श्री.सतिश चव्हाण :   सन्माननीय ऊर्ाव मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िीि कायदा २००३ च्या कलमाप्रमाणे िीि खींडीत करण्यापूिी १५ ददिस अगोदर 
ग्राहकाींना लेखी नो्ीस न देणे तसेच िीि ननयमक आयोग २००३ च्या कलमाप्रमाणे 
अधीक्षक अभभयींता याींनी ग्राहक गाऱहाने तक्रार ननिारण मींच स्िापन न करणे असे 
प्रकार करुन मनमानी कारभार चालविल्हयाबाबत अध ज क्षक अभभयींता याींच्या 
कारभाराबाबतचा आक्षेप स्िाननक लोकप्रनतननधी (परभणी-दहींगोली) याींनी 
जिल्हहार्धकारी तिा अध्यक्ष ग्राहक सींरक्षण सभमती ि प्रधान सर्चि, ऊिाा मुींबई 
याींच्याकड ेमाहे ऑक्ोंबर, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान लेखी ननिेदनाद्िारे नोंदविला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, अधीक्षक अभभयींता ि त्याींची यींत्रणा याींच्या मनमानी कारभारास 
तसेच कायद्याचा अनादर करुन सुरु असलेल्हया प्रकक्रये बाबतची चौकशी 
जिल्हहार्धकारी तिा अध्यक्ष ग्राहक सींरक्षण सभमती ि प्रधान सर्चि याींच्या स्तरािरुन 
कोणकोणत्या सुचना ि कारिाई करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्हयास, िरील ननयमाचा भींग न होता ग्राहकाींना त्याींच े अर्धकार भमळािेत 
यासाठी कोणती कायािाही ि उपाययोिना जिल्हहार्धकारी याींनी केली आहे, 
(४) असल्हयास, िीि कीं पनीच्या अर्धकारी ि कमाचाऱयाींिर शासनाने कोणती कारिाई 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांरशेखर बािनिुळे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सदर ननिेदनाच्या अनुषींगाने शासनाकडून ि जिल्हहार्धकारी, परभणी याींच्या 
कायाालयामाफा त अर्धक्षक अभभयींता, सींिसू मींडल, महावितरण, परभणी याींच्याकडून 
मुद्देननहाय अहिाल मागविण्यात आला होता. 
(३) िीि कायदा, २००३ मधील प्रचभलत ननयमानुसार महावितरण कीं पनीतफे 
िकबाकीदार िीि ग्राहकाकडून िकीत िीि बबलाची रककम िसूल करण्याकरीता 
प्रविभागाअींतगात सींबींर्धत उपविभागीय अर्धकारी याींना िळेोिेळी सूर्चत करण्यात 
येत.े तसेच िीि कायाालयात तक्रार प्राप्त होताच सदरील तक्रारीबाबत महावितरण 
कीं पनीच्या ननयमाप्रमाणे कायािाहीस्ति सींबींर्धत उपविभागीय अर्धकारी याींना सूर्चत 
करण्यात येत.े कायद्याचा अनादर ि ग्राहक दहताचा अिमान होत नसून, ग्राहक 
दहताच े सींरक्षण करुनच िसुली करणेबाबत सिा अर्धकारी/कमाचारी याींना िेळोिेळी 
सूर्चत करण्यात येत.े महावितरणतफे मध्यिती ग्राहक सेिा कें द्र भाींडूप ि पुणे येिे 
स्िापन करुन त्यामाफा त फ्युि ऑफ कॉल, बबलीींग तक्रारी, निीन विद्युत कनेकशन 
ि इतर सेिा ऑनलाईन पुरविण्यात येत आहे. महावितरणाच्या परभणी मींडल 
कायाालयामध्ये अींतगात ग्राहक तक्रार ननिारण कक्ष िीि ग्राहकाींच्या तक्रारी 
सोडविण्याकरीता स्िापन करण्यात आला आहे. 
(४) ि (५) प्रच न उद्भ ाित नाही. 

----------------- 
राज्यािील बब्रटीशिालीन तनधावररि पीि आणेिारी असलेल्या पध्दिीि 

शेििऱ्याांच्या दहिाच्या दृष्ट्टीने बदल िरणेबाबि 

 (१०७) *  ११०८३   श्रीमिी शोभािाई फिणिीस :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २९७४ ला 
ददनाांि २४ माचव, २०१५ रोर्ी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि:    सन्माननीय पुनिवसन 
ि मदि िायव मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यात पीक आणेिारी बब्र्ीशकालीन ननधााररत असलेल्हया पद्धतीत बदल 
करण्याचा ननणाय शासन घेणार आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर पीक आणेिारी पध्दतीत बदल करताींना शेतकऱयाींच्या दहताच्या 
दृष्ीने बदल करणार काय, 
(३) असल्हयास, नव्या पीक पध्दतीत कोणत्या नविन उपाययोिना लागू करणार, 
(४) असल्हयास, केव्हा, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनािराि खिसे : (१), (२), (३) ि (४) होय. 
     ददनाींक ३ नोव्हेबर, २०१५ रोिी पीक पीसेिारी पध्दतीबाबत सिा समािेशक 
शासन ननणाय ननगाभमत करण्यात आला आहे. 
(५) प्रचन उद्भ ाित नाही. 

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

महातनसमविीच्या परळी (जर्.बीि) िीर् िें रािील पाण्याअभािी  
बांद पिलेली िीर् पूिविि सुरू िरण्याबाबि 

(१०८) *  १११९५   श्री.रार्ेंर मुळि, श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.सांर्य दत्ि, 
श्री.अशोि उफव  भाई र्गिाप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, प्रा.र्ोगेन्द्र ििाि,े 
श्री.धनांर्य मुांिे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.सुतनल िटिरे, श्री.र्यिांिराि र्ाधि, 
श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.अमरससांह पांडिि, श्री.हेमांि टिले :   सन्माननीय 
ऊर्ाव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाननभमातीच्या परळी (जि.बीड) औजषणक विद्युत कें द्रातील पाचही सींच 
पाण्याअभािी पूणापणे ठप्प झाली आहे. ११.३० मेगािॅ् िीि ननभमाती क्षमता 
असतानाही येिून सध्या एक युनन्ही िीिननभमाती होत नसल्हयामुळे या प्रकल्हपाचा 
जस्िर खचा म्हणिे प्रकल्हपाच्या किाािरील व्याि, कमाचाऱयाींच े पगार आणण 
प्रशासकीय खचााचा मदहन्याला ६३.२५ को्ी रुपयाींचा भुदंड िीि ग्राहकाींना सहन 
करािा लागणार असल्हयाच े माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, मेरर् डडस्पॅच ऑडारमध्ये मींिूर केलेल्हया दरापेक्षा परळीचा दर िास्त 
असल्हयाच ेकारणे देत महावितरणने परळीचा कफकस चािा नाकारुन िीि ग्राहकाींना 
देण्याबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्हयास, सदर कें द्रातील बींद असलेले सींच पुिाित सुरू करण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांरशेखर बािनिुळे : (१) परळी औजषणक विद्युत कें द्रातील पाचही सींचातील 
िीि ननभमाती पाण्याअभािी पूणापणे बींद असल्हयाच े खरे आहे. तिावप, सदर 
प्रकल्हपासाठी सद्य:जस्ितीत फकत अत्यािचयक कमाचारी कायारत असून इतर 
प्रशासकीय खचा ही कमीत कमी केला िात आहे. 
(२) महाननभमाती कीं पनीकडून आकारला िाणारा जस्िर आकार हा महाराषर राज्य िीि 
ननयामक आयोगाच्या िीि दर विननयम, २०११ प्रमाणे आकारण्यात येतो. 
(३) परळी औजषणक विद्युत कें द्रातील सींच सुरु ठेिण्याकररता पाणी उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत िलसींपदा विभागाशी िारींिार पत्रव्यिहार करण्यात आला आहे. तिावप, 
राज्यात झालेल्हया कमी पिान्यमानामुळे मािलगाींि/िायकिाडी धरणात अत्यल्हप पाणी 
साठा असल्हयामुळे िीि ननभमाती कररता पाणी सोडण्यात आले नाही. भविषयात 
पाण्याची उपलब्धता होण्याच्यादृष्ीने नाींदेड शहरातील साींडपाणी प्रकक्रया करुन िीि 
ननभमातीसाठी िापरण्याबाबत तपासणी सुरु आहे. 
(४) प्रचन उद्भ ाित नाही. 

----------------- 
ििगाि हिेली, सांर्यनगर-शेरे, पािळी-िेसे, सुली, शेणोली, नाांदलापूर (िा.िराि, 
जर्.सािारा) येिील दगि खाणीमध्ये बेिायदा होि असलेल्या उत्खननाबाबि  

(१०९) *  ११४१८   श्री.र्नावदन चाांदरूिर, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   
सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िडगाि हिेली, सींियनगर-शेरे, पाडळी-केसे, सुली, शेणोली, नाींदलापूर (ता.कराड, 
जि.सातारा) येिील दगड खाणीमध्ये बेकायदा सुमारे ३ लाख ७२ हिार ७६४ ब्रास 
डबरच ेउत्खनन केल्हयाप्रकरणी तालुकयातील ३० दगडखाण मालकाींना एकूण ९० को्ी 
रूपयाींच्या दींडाच्या नो्ीसा कराड तहभसलदार कायाालयाने बिािल्हया असल्हयाची बाब 
माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये िा त्यासुमारास ननदशानास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, कराड मधील ३० दगडखाण मालकाकडून दींडाची रककम िसूल 
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. एिनािराि खिसे : (१) प्रचनात नमूद केलेल्हया गािातील ३० खाणपट्टाधारकाींनी 
विनापरिानगी ३,७२,७६४ ब्रास दगडाच े उत्खनन केल्हयाच े आढळून आल्हयामुळे, 
तहभसलदार कराड याींनी सींबींर्धताींविरुध्द दद. ११/०९/२०१५ रोिी रुपये ८९,४६,३४,१७६/- 
एिढ्या रकमेच ेदींडाच ेआदेश पाररत केले आहेत. 
(२) सदर दींडाच्या आदेशाविरुध्द २६ खाणपट्टाधाराकाींनी उपविभागीय अर्धकारी कराड 
याींच्याकड ेअवपल दाखल केले आहे. 
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   सदर दींडाच्या रकमेच्या िसुलीसाठी तहभसलदार कराड याींनी सिा 
खाणपट्टाधारकाींना महाराषर िभमन महसुल सींदहता १९६६ मधील तरतुदीनुसार मागणी 
नो्ीस ददली आहे. तसेच सिा खाणी भसल केल्हया आहेत. 
(३) प्रचन उद्भ ाित नाही. 

----------------- 
खामगाांि (जर्.बुलिाणा) येिील िहससल िायावलयािून गारपीटग्र्ि  

शेिि-याांना शासनाची मदि न समळाल्याबाबि 
(११०) *  १२५७१   श्री.पाांिुरांग फुां ििर :  सन्माननीय पुनिवसन ि मदि िायव मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खामगाींि (जि.बुलडाणा) येिे सन २०१४-२०१५ मध्ये अनतिषृ ्ी ि गारपी्ीमुळे 
शेतकऱयाींच्या वपकाच ेमोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर शेतक-याींना नुकसान भरपाईपो्ी शासनाने िाहीर केलेल्हया 
पॅकेि नुसार अनुदान त्याींच्या खात्यात िमा झाले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, शेतक-याच ेखात ेक्रमाींक चुकविल्हयामुळे अनुदान हे दसु-या व्यकतीच्या 
खात्यात िमा झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, यामुळे गारपी्ग्रस्त शेतक-याला तहभसल कायाालयाच्या तसेच 
बँकेच्या चकरा माराव्या लागत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्हयास, शेतक-याींना नुकसान भरपाई देण्याबाबत शासनाने कोणती कायािाही 
केली िा करण् यात येत आहे, 
(६) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय ? 
 

श्री. एिनािराि खिसे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. प्राप्त अनुदानापीकी ९६ ्कके रककम शेतकऱयाींच्या खात्यात िमा 
करण्यात आली आहे. 
(३) हे अींशत: खरे आहे. ककरकोळ प्रमाणात अशा घ्ना घडलेल्हया आहेत. तिावप, 
असा प्रकार घडलयाच े सींबींर्धत शेतकऱयाींनी लक्षात आणून ददल्हयानींतर सींबींर्धत 
बँकेच्या मदतीने अशी रककम सदरहू शेतकऱयाींच्या बँक खात्यात िमा करण्यात 
आलेली आहे. 
(४) खात ेक्रमाींक ककीं िा काही दरुुस्ती असल्हयास सींबींर्धत शतेकरी कायाालयात येतात. 
(५) सींबींर्धत शेतकऱयाींच्या बँक खात्यामध्ये नुकसान भरपाईच े अनुदान िमा 
करण्याच ेकाम चालू आहे. 
(६) प्रचन उद्भ ाित नाही. 

----------------- 
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अल्पसांखयाांि समार्ािील िाांबत्रि सशक्षण घेणाऱ्या पदवििाधारि  
विद्यार्थयाांना समळणारी सशष्ट्यितृ्िी रक्िम िाढविणेबाबि  

(१११) *  १३८८९   अॅि.तनरांर्न िािखरे :   सन्माननीय अल्पसांखयाांि वििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अल्हपसींख्याींक समािातील ताींबत्रक भशक्षण घेणाऱया ५० ्कके िा त्यापेक्षा अर्धक 
गुण असणाऱया पदिी ि पदविकाधारक विद्यार्थयांना रककम रुपये ५ हिार इतकी 
शासनामाफा त भशषयितृ्ती देण्यात येते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, विद्यार्थयांना शीक्षणणक फी म्हणून ५० ते ६० हिार रुपये भरािी 
लागत असल्हयाने भशषयितृ्तीची रुपये २५ हिार ही सध्या भमळणारी रककम फारच 
कमी पडत असल्हयाने ती रककम शीक्षणणक फीच्या प्रमाणात िाढिून ती ५० हिार 
रुपये इतकी देण्यात यािी अशी मागणी अल्हपसींख्याींक विद्यािी ि त्याींच ेपालकाींकडून 
गेल्हया अनेक िषाापासून शासनाकड ेकरण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, राज्यात अल्हपसींख्याींक विद्यार्थयांची सींख्या मोठया प्रमाणात 
असताींनाही फकत ४८ हिार ७५ विद्यार्थयांना कें द्र पुरस्कृत भशषयितृ्ती देण्यात येत.े 
त्यामुळे अनेक विद्यािी कें द्र पुरस्कृत लाभाींपासून िींर्चत राहत असल्हयाच े माहे 
सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये िा त्यासुमारास ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, सदर भशषयितृ्ती, पोस््मॅरीक ि प्री मॅरीक स्कॉलर भशषय ि सेंरल 
सेक्र स्कीम या नािाने प्रािभमक, माध्यभमक ि कननषठ महाविद्यालयातील 
विद्यार्थयांना देण्यात येते, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्हयास, विद्यािी सींख्या ४८ हिारािरुन १ लाख विद्यािी सींख्या 
करण्याबाबत, भशषयितृ्तीची अनुदान रककम िाढविण्याबाबत तसेच पालकाींच्या अल्हप 
िावषाक उत्पन्न मयाादा रुपये २ लाख रककमेिरुन रुपये ४ लाख करण्यात यािी, अशी 
मागणी विद्यािी ि त्याींच ेपालकाींकडून शासनाकड ेिारींिार करण्यात येत आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(६) असल्हयास, उकत प्रकरणी शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे 
ि त्याबाबतची सद्य:जस्िती काय आहे, 
(७) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. एिनािराि खिसे : (१) नाही. 
(२) होय. 
(३) नाही. 
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(४) नाही. इयत्ता १ ली त े १० िी च्या विद्यार्थयांसाठी कें द्र पुरस्कृत प्री-मॅरीक 
भशषयितृ्ती, कननषठ महाविद्यालयातील ि इतर व्यािसानयक अभयासक्रमा 
व्यनतररकत (उदा.बी.ए., बी.कॉम, बी.एसी) विद्यार्थयांसाठी कें द्र पुरस्कृत पोस्् मॅरीक 
भशषयितृ्ती ि ताींबत्रक ि व्यािसानयक अभयासक्रमामध्ये भशक्षण घेणाऱया 
विद्यार्थयांसाठी कें द्र पुरस्कृत, मेरी्-कम-मीन्स भशषयितृ्ती तसेच राज्य पुरस्कृत 
भशषयितृ्ती देण्यात येत.े 
(५) नाही. 
(६) प्रच न उद्भ ाित नाही. 
(७) प्रच न उद्भ ाित नाही. 

----------------- 
मासेमारी िरण्यासाठी समुराि र्ाणाऱ्या बोटीसाठी असलेली  

िुपन पध्दि बांद िरण्याबाबि 
 (११२) *  १२२५८   श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.सांददप बार्ोररया, श्री.ददपिराि 
साळुांखे-पाटील, श्री.नरेंर पाटील, श्री.हेमांि टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.आनांद 
ठािूर, श्री.रार्ेंर र्ैन, श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.अतनल भोसले :   सन्माननीय 
मत््य व् यिसाय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सागरी सुरक्षेसाठी मासेमारी करायला िाणाऱया प्रत्येक बो्ीची मादहती देणारे 
कुपन नेमणूक केलेल्हया खािगी कीं पनीला भरुन देण्याच े ददनाींक ४ ऑगस््, २०१५ 
पासून सकतीच े केल्हयामुळे मजच्छमाराींना अडचणीींना तोंड द्यािे लागत असून 
मजच्छमाराींचा िेळ िाया िात आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उकत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्हयास, चौकशीत काय आढळून आले ि तद्नुसार मजच्छमाराींचा िेळ िाया 
िाऊ नये म्हणून कुपन पध्दत बींद करणेबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली िा 
करण्याींत येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनािराि खिसे : (१) होय, हे अींशत: खरे आहे. 
(२) होय. 
(३) सागरी सुरक्षेच्या दृष्ीने कुपन (्ोकन) पध्दत बींद न करता अर्धक नौका 
असलेल्हया बींदरात मजच्छमाराींचा िेळ िाया िाऊ नये म्हणून आिचयक असल्हयास 
मनुषयबळ िाढिून ककीं िा आधुननक पध्दतीने RFID प्रणालीिर ्ोकन देण्याची प्रकक्रया 
गनतमान करण्याची कायािाही करण्यात येत आहे. 
(४) प्रचन उद्भ ाित नाही. 

----------------- 
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सािांगी (िा.िळमेश्िर, जर्.नागपूर) येिे शासिीय िृषी िांत्र  
विद्यालय ि िसि ज गहृाि मुलभूि सुविधा पुरविण्याबाबि 

 (११३) *  १२३०८   श्री.प्रिाश गर्सभये, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.खिार्ा बेग, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) सािींगी (ता.कळमेचिर, जि.नागपूर) येिे शासकीय कृषी तींत्र विद्यालय ि 
िसतीगहृात मुलभूत सुविधाींचा अभाि असून विद्यार्थयांना अनेक अडचणीींचा सामना 
करािा लागत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या सींदभाात चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्हयास, चौकशीत काय आढळून आले ि तद्नुसार त् या दठकाणी सोयीसुविधा 
पुरविणेबाबत शासनाने कोणती उपाययोिना केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनािराि खिसे : (१) होय, अींशत: खरे आहे. सािींगी (ता.कळमेचिर, 
जि.नागपूर) येिील शासकीय कृषी तींत्र विद्यालयाच्या िसतीगहृात मुलभूत सुविधाींचा 
अभाि आहे. 
(२), (३) ि (४) विद्यापीठ अभभयींता, डॉ.पींिाबराि देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला 
याींनी तपासणी केली असून तपासणीत विद्यार्थयांची असुविधा होत असल्हयाच ेददसून 
आले आहे. सािींगी (ता.कळमेचिर, जि.नागपूर) येिील शासकीय कृषी तींत्र 
विद्यालयाच्या िसत ज गहृात मुलभूत सुविधा उपलब्ध करुन देण्याची कायािाही 
तातडीने करण्याच्या सूचना देण्यात आल्हया आहेत. 

----------------- 
हिामानािर आधाररि फळ पीि विमा योर्नेच्या हप्त्याि  

िेलेली िाढ िमी िरण्याबाबि 

 (११४) *  १२४४४   िॉ.सुधीर िाांबे, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.अशोि उफव  भाई 
र्गिाप, श्री.सांर्य दत्ि, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सतिश चव्हाण :   सन्माननीय 
फलोत् पादन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील दषुकाळी पररजस्िती असताींना हिामानािर आधाररत फळ पीक विमा 
योिनेच्या हप्त्यात कीं पनीने िाढ केल्हयाच ेमाहे ऑगस््, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान 
ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, नगर जिल्ह्याला या योिनेतून िगळण्यात आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 



99 

(३) असल्हयास, फळ उत्पादक शेतकऱयाींना या योिनेचा लाभ भमळण्यासाठी ि िाढीि 
हप्ता कमी करण्यासाठी शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनािराि खिसे : (१) अींशत: खरे आहे. 
     आींबबया बहार सन २०१५-१६ कररता ददनाींक १९.८.२०१५ रोिी ननविदा 
उघडण्यात आलेल्हया ननविदाींमध्ये भाग घेणाऱया कीं पन्याींनी काही फळवपके ि काही 
जिल्ह्याींकररता मागील िषाापेक्षा अर्धक दर नमूद केल्हयाच ेननदशानास आले आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) ि (४) विमा कीं पन्याींशी दद.३१ ऑगस््, २०१५ ि दद. १२ ऑक्ोबर, २०१५ रोिी 
िा्ाघा्ी करण्यात आल्हया आहेत. 

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

िऱ्हाि (जर्.सािारा) िालुक्यािील िोळेिािी-सशांदेिािीि शेििऱ्याांच्या  
र्नािराांना चारा उपलब्ध िरून देण्याबाबि 

(११५) * ११५०० श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांर्य दत्ि, श्री.रामहरी रुपनिर, 
प्रा.र्ोगेन्द्र ििाि े: सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) क-हाड (जि.सातारा) तालुकयातील कोळेिाडी-भशींदेिाडी ग्रामपींचायत हद्दीतील 
खािगी मात्र पूिीपासून पाळीि िनािराींसाठी खुल्हया असलेल्हया डोंगरातील पड क्षेत्रात 
काही लोकाींनी कुळ कायद्याने मालकी हकक दाखिून पाळीि िनािराींसाठी या क्षेत्रात 
बींदी घातली असल्हयाच ेमाहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, येिील मेंढपाळीसह शेतक-याींच्या िनािराींच्या चा-याचा गींभीर प्रचन 
ननमााण झाल्हयाने चा-याअभािी िनािरे विकण्याची िेळी आली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्हयास, दयु ध व्यिसायािर पुणात: अिलींबून असलेल्हया या गािात चारा 
उपलब्ध करून देण्याबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनािराि खिसे : (१) क-हाड (जि.सातारा) तालुकयातील मौिे कोळेिाडी-
भशींदेिाडी ग्रामपींचायत हद्दीतील िुना सव्हे नीं.६६ (निीन सव्हे नीं.१९) क्षेत्र हे.१८३.४३ 
आर ही िमीन अर्धकार अभभलेखािरुन खािगी मालकीची असल्हयाच े ददसून येत.े 
तसेच या िभमनीिर कुळे असल्हयाचहेी ददसून येत.े मात्र, सदर कुळाींना महाराषर 
कुळिदहिा् ि शेतिमीन अर्धननयम च्या कलम-३२ ग अन्िये विक्री आदेश झालेले 
नाहीत. सदर भमळकतीच ेगा.न.नीं.७/१२ च ेअिलोकन केले असता, सदर भमळकतीिर 
“िनािरे चाऱयासाठी राखीि” अशा स्िरुपाची नोंद ददसून येत नाही. 
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      कराड तालुकयातील कोळेिाडी-भशींदेिाडी ग्रामपींचायत हद्दीतील डोगरातील पड 
क्षेत्रात लोकाींनी कुळ कायद्याने मालकी दाखिून िनािराींसाठी या क्षेत्रात बींदी 
घातल्हयाबाबत कोणतीही तक्रार जिल्हहार्धकाऱयाकड ेप्राप्त झाल्हयाच ेददसून येत नाही. 
(२), (३) ि (४) प्रचन उद्भ ाित नाही. 

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

राज्याि खासगी िां पन्द्याांििून टुरर्ट िाहनाांची बेिायदा िाहिूि सुरू असल्याबाबि 
 

(११६) *  ११३२७   श्री.अशोि उफव  भाई र्गिाप, श्री.सांर्य दत्ि, श्री.मुझफ्फर हुसैन 
सय्यद :   सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्याच्या पररिहन खात्याची परिानगी न घेताच शहरात खासगी कीं पन्याींकडून 
्ुररस्् िाहनाींमाफा त प्रिासी िाहतूक सुरु असल्हयाच ेददनाींक २७ ऑगस््, २०१५ रोिी 
िा त्यासुमारास ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर खासगी कीं पन्यानी प्रिास िाहतुकीसाठीची ननयमाींच े उल्हलघन 
करून मनमानी प्रिासी भाड ेआकारीत असल्हयाबाबतच्या अनेक तक्रारी असतानाही 
त्याकड ेप्रादेभशक पररिहन कायाालय (आर्ीओ) आणण िाहतूक पोलीस दलुाक्ष करीत 
असल्हयाच ेआढळून आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उपरोकत प्रकरणी खासगी कीं पन्याींकडून होणाऱया प्रिासी िाहतूकीिर 
ननबधं आणण्याबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. ददिािर रािि े: (१) याबाबत ददनाींक २७/०८/२०१५ रोिीच्या दीननक सकाळ, पुणे 
या  ितामानपत्रात बातमी प्रभसध्द झाली आहे. तसेच ्ॅकसी युननयनकडून याबाबत 
ननिेदन प्राप्त झाले आहे. 
(२) ्ुररस्् ्ॅकसी चालकाींकडून/ परिानाधारकाींकडून परिानाच्या अ्ी ि शतीचा भींग 
होत असल्हयाबाबत पररिहन विभागाकडून मुींबई महानगर क्षेत्र पररिहन 
प्रार्धकरण्याच्या कायाक्षेत्रात दद.१२/१०/२०१५ त ेदद.२१/१०/२०१५ पयतं विशेष तपासणी 
मोदहम राबविण्यात आली. सदर तपासणी मोदहमेत एकूण १४७३ ्ुररस्् ्ॅकसीची 
तपासणी करुन एकूण ३५३ दोषी ्ॅकसी चालकाींकडून तडिोड शुल्हक ि कर भमळून  
रु. ९.६१ लाख एिढी िसूली करण्यात आली. 
(३) मादहती तींत्रज्ञानाच्या सहाय्याने प्रिासी ि िाहन चालक याींच्यात सींपका  साधून 
देणाऱया ॲग्रीगे्र बाबत मो्ार िाहन कायदयात तरतूद नाही. तिावप, याबाबत 
उपाययोिना करण्यासाठी राज्यात भस्ी ्ॅकसी जस्कम, २०१५ ही निीन योिना लागू 
करण्यासाठी प्रारुप ननयमािली तयार करुन िनतकेडून हरकती ि सूचना 
मागविण्यात आल्हया आहेत. 
(४) प्रचन उद्भ ाित नाही. 

----------------- 
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औरांगाबाद जर्ल््यािील आरटीओ िायावलयािील िाहनधारिाांची विविध िामाांसाठी 
सादर िेलेली िागदपत्रे गहाळ झाल्याबाबि 

 (११७) *  ११५७१   श्री.सुभाष झाांबि, श्री.सांर्य दत्ि, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, 
प्रा.र्ोगेन्द्र ििािे :   सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) औरींगाबाद जिल्ह्यातील आर्ीओ कायाालयात िाहनधारकाींची विविध कामाींसाठी 
सादर केलेली कागदपत्र े दठकदठकाणी ढीग पडून असल्हयामुळे अनेक िाहनधारकाींची 
कागदपत्रे गहाळ झाली असल्हयाच े ददनाींक १२ सप् े्ंबर, २०१५ रोिी िा त्यासुमारास 
ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, कागदपत्राींअभािी कामे रखडत असल्हयाने िाहनधारकाींना अनेक 
अडचणीींना सामोरे िाि ेलागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उपरोकत प्रकरणी शासनाने सींबींर्धताींिर काय कायािाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. ददिािर रािि े: (१) ि (२) नाही. 
(३) ि (४) प्रचन उद्भ ाित नाही. 

----------------- 
िां धार िालुक्यािील (जर्.नाांदेि) येिे ददहिळांबा येिे विद्युि पुरिठा िरणाऱ्या  

िारा लोंबिळल्या असल्याने अपघािाची शक्यिा तनमावण झाल्याबाबि 
(११८) *  ११३३४   श्री.अमरनाि रार्ूरिर, प्रा.र्ोगेन्द्र ििािे, श्री.सांर्य दत्ि, 
श्री.सुभाष झाांबि :   सन्माननीय ऊर्ाव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कीं धार तालुकयातील (जि.नाींदेड) येिे ददहकळींबा येिे विद्युत पुरिठा करणाऱया 
तारा लोंबकळल्हया असल्हयाने अपघाताची शकयता ननमााण झाली असल्हयाच े माहे 
सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, लोंबकळलेल्हया तारा दरुुस्त करण्यासाठी शासनाने कोणती कायािाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांरशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे. 
(२) मौिे ददहकळींबा येिे विद्युत पुरिठा करणाऱया तारा लोंबकळत असल्हयाचे 
महावितरण कीं पनीच्या सींबींर्धत शाखा अभभयींत्याच्या ननदशानास आल्हयानींतर त्याींनी 
सदर तारा ि पोल तात्काळ सुजस्ितीत करुन दद.२९.०९.२०१५ रोिी िीि पुरिठा 
सुरळीत केला आहे. सद्य:जस्ितीत मौिे ददहकळींबा येिील तारा सुजस्ितीत असून 
तिेे अपघातिन्य पररजस्िती नाही. 
(३) प्रचन उद्भ ाित नाही. 

----------------- 
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चांरपूर महाऔजष्ट्णि विद्युि िें रािरीिा र्समनी ददलेल्या  
प्रिल्पग्र्िाांच्या मागण्याबाबि 

 (११९) *  ११६३८   श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांर्य दत्ि, श्री.मुझफ्फर हुसैन 
सय्यद :   सन्माननीय ऊर्ाव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रपूर महाऔजषणक विद्युत कें द्राकररता स्िाननक शेतकऱयाींच े ११ हिार हेक्र 
शेतीयोय य िमीन ि ५२ गािठाणे भुसींपाददत करुन महाराषर राज्य िीि मींडळाला 
हस्ताींतरीत करण्यात आले होते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सन १९८० मध्ये िभमनी ि गािठाणे ताब्यात घेतल्हयानींतर 
प्रकल्हपग्रस्ताींना ददलेली आचिासने शासनाने ि िीि कीं पनीने पुणा केली नसल्हयाने 
प्रकल्हपग्रस्ताींिर अन्याय झाल्हयाच े माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान 
ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, चींद्रपूर महाऔजषणक विद्युत कें द्रातील प्रकल्हपग्रस्ताींच्या मागण्या पूणा 
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांरशेखर बािनिुळे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) ि (३) महाननभमाती कीं पनीतफे चींद्रपूर महाऔजषणक विद्युत कें द्रामुळे बार्धत 
झालेल्हया एकूण प्रकल्हपग्रस्तापैंकी ७८% प्रकल्हपग्रस्ताींना महाननभमाती कीं पनीच्या सेिेत 
सामािून घेण्यात आले आहे. 
(४) प्रचन उद्भ ाित नाही. 

----------------- 
मुांबई उपनगरािील आगामी िषाविील रेिीरेिनरच ेदर ठरविण्यासांदभावि 

 (१२०) *  १३६३९   अॅि.अतनल परब :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आगामी िषाातील रेडीरेकनरच ेदर ठरविण्यासींदभाात ददनाींक ७ ऑक्ोबर, २०१५ 
रोिी िा त्यासुमारास जिल्हहार्धकारी, मुींबई उपनगर याींच्या अध्यक्षतेखाली बीठक 
झाली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, बाींधकाम क्षते्रातील मींत्री आणण मुींबईत विक्रीविना पडून असलेली 
लाखो घरे यामुळे यािषी रेडीरेकनर दरात िाढ करु नये अशी आग्रही मागणी 
मुींबईतील लोकप्रनतननधीींनी सदर बीठकीत केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, यासींदभाात शासनाने कोणता ननणाय घेतला आहे िा घेण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, याबाबतची सद्यजस्िती काय आहे ? 
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श्री. एिनािराि खिसे : (१) होय. 
(२) होय. जिल्हहार्धकारी याींच े अध्यक्षतेखाली आयोजित मा.लोकप्रनतननधी याींच्या 
समिेतच्या बीठकीमध्ये िावषाक मूल्हयदर तकत्यातील दर िाढिू नयेत, सिासाधारण 
१०% िाढ असािी, ८०० चौ. फू्ा िरील सदननकाींच ेदर िाढिािेत इ. सींभमश्र सूचना 
केल्हया आहेत. 
(३) ि (४) महाराषर मुद्राींक (भमळकतीच े खरे बािारमूल्हय ननधााररत करणे) ननयम 
१९९५ अन्िये िावषाक मूल्हयदर तकत ेतयार करण्यात येतात. या ननयमातील तरतूदी, 
िषाात नोंदविण्यात आलेल्हया खरेदी विक्री व्यिहाराींच े सरासरी दर, सींबींर्धत मूल्हय 
विभागाच ेगुणदोष, बािारातील प्रचभलत दर, मालमत्ताींच ेप्रदशाना मधील दर, चौकशी 
इ. बाबीींची पडताळणी करुन सुधाररत दर अींनतम करण्याच े काम मुख्य ननयींत्रक 
महसूल प्रार्धकारी तिा नोंदणी महाननरीक्षक, महाराषर राज्य याींच्या स्तरािर अींनतम 
्प्प्यात असून त्याींचकेडून सदर दरतकत ेददनाींक १ िानेिारी, २०१६ रोिी ननगाभमत 
करण्यात येतील. 

----------------- 
  
  
विधान भिन :     उत्िमससांग चव्हाण 
नागपूर.   सधचि, 

महाराष्ट्र विधानपररषद 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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