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

िाराांकिि प्रश्नोत्िराांची यादी 
  

शुक्रिार, ददनाांि १८ डिसेंबर, २०१५ / अग्रहायण २७, १९३७ ( शिे ) 
  

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

 

 याांचे प्रभारी विभाग 

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

  

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

प्रश्नाांची एिूण सांखया - १०० 
------------------------------------ 

 

र्व्हार ि मोखािा (जर्.पालघर) िालुक्यािील  
अांगणिाडयाांना िीर् पुरिठा िरण्याबाबि 

(१) *  १२०४७  श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांि टिले, श्री.सुतनल िटिरे, श्री.किरण 
पािसिर, श्री.खिार्ा बेग, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, 
श्री.नरेंद्र पाटील :  सन्माननीय ऊर्ाव मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पालघर जिल्ह्यातील एकाजममक बालविकास प्रकल्हप कायाालयाच्या अींतगात 
येणारे िव्हार तालुक्यातील ३०५ ि मोखाडा तालुक्यातील २२९ अींगणिाडयाींना 
माहे ऑगस््, २०१५ पयतं िीि िोडणी न दिल्हयाने अींधारातच अींगणिाडयाींचे 
कामकाि चालू आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, अींगणिाडयाींना सन २००८-२००९ मध्ये िलशुध्िीकरण यींत्र ेिेण्यात 
आली असून िेखभाल अभािी नािरुुस्त असल्हयाने बालकाींना िवूित पाणी प्यािे 
लागत असल्हयाची बाब माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये िा मया िरयायान दनिशानास 
आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्हयास, चौकशीच्या अनिुींगाने सिर समस्या सोडविण्याबाबत शासनाने 
कोणती उपाययोिना केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
 

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे नाही, पालघर जिल्ह्यातील बालविकास 
प्रकल्हप कायाालयाच्या अींतगात येणाऱ्या िव्हार तालुक्यातील ३०५ अींगणिाडया 
तसेच मोखाडा तालुक्यातील २२९ (१७८ मोठ्या अींगणिाडया ि ५१ छोट्या 
अींगणिाडया) अींगणिाडयाकरीता निीन िीि िोडणीसाठी सींबींधधत एकाजममक 
बालविकास प्रकल्हप अधधकारी ककीं िा सींबींधधत ग्रामपींचायतमार्ा त तथा सींबींधधत पींचायत 
सममतीमार्ा त कोणताही मागणी अिा महावितरण कीं पनीच्या विभागीय कायाालय 

तथा विभागीय कायाालयाच्या अखमयारीत असलेल्हया उप विभागाकड ेप्रलींबबत नाही. 
(२) सन २००८-२००९ या कालािधीत अींगणिाडी कें द्ाींना िलशुध्िीकरण यींत्र 
पुरविणेत आले नाही. अींगणिाडी कें द्ाींना ग्राम पींचायत मार्ा त मेडीक्लोर िेण्यात 
आले आहे. सिर मेडीक्लोरचा िापर अींगणिाडीत पाणी शुध्िीकरणासाठी करण्यात 
येतो. मयामुळे बालकाींना िवुित पाणी वपण्याचा प्रश् नच उ्भ ाित नाही. 
(३), (४) ि (५) प्रश् न उ्भ ाित नाही. 

----------------- 
राज्याि िेगिेगळ्या दठिाणी िीर् पिून झालेले अपघाि 

(२) *  ११९७५   िॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱ्हे, श्री.रार्ेंद्र र्ैन, श्रीमिी विद्या 
चव्हाण, श्री.खिार्ा बेग, श्री.हेमांि टिले, श्री.आनांद ठािूर :   सन्माननीय 
पुनिवसन ि मदि िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात िेगिेगळ्या दठकाणी गेल्हया १५ दििसात िीि पडून झालेल्हया 
अपघाताींमध्ये एकूण ४१ िण ठार झाल्हयाचे माहे सप् े्ंबर-ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये 
िा मया िरयायान दनिशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, नामशक, औरींगाबाि, नाींिेडमध्ये प्रमयेकी ४, अहमिनगर-५, 
िालना, यितमाळ आणण उस्मानाबाि-३, परभणी-७, लातूर ि नागपूर प्रमयेकी २ 
आणण िधाा जिल्हहयात एकाचा िीि पडून ममृयू झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, गोंदिया जिल्ह्यात दिनाींक १२ ऑगस््, २०१५ रोिी िा मयासुमारास 
बरबसपुरा, पालडोंगरी ि खामखडुाा या गािातील २ मदहला ि एका शतेकऱ्याचा 
िीि पडल्हयाने ममृयू झाला, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(५) असल्हयास, िीि पडून झालेल्हया अपघाताींमध्ये मतृ पािलेल्हयाींच्या 
नातेिाईकाींना शासनाने कोणती आधथाक मित केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खिसे : (१) राज्यात िेगिेगळ्या दठकाणी माहे सप् े्ंबर-
ऑक््ोबर, २०१५ या कालािधीत एकूण १०९ व्यक्तीींचा िीि पडून ममृयू झालेला 
आहे. 
(२) सिर कालािधीत प्रश्नातील नमूि जिल्हहादनहाय तपशील खालीलप्रमाणे आहे. 

जर्ल्हा मिृाांची सांखया 
नामशक ०५ 
औरींगाबाि १० 
नाींिेड ०७ 

अहमिनगर ०८ 
िालना ०४ 
यितमाळ ०६ 
उस्मानाबाि ०९ 
परभणी ०८ 
लातूर ०५ 
नागपूर ०६ 
िधाा ०१ 

(३) होय. 
(४) होय. 
(५) िीि पडून मतृ झालेल्हया व्यक्तीींच्या पात्र िारसाींना दनकिानुसार मित िा्प 
करण्यात आली आहे. 
(६) प्रश् न उ्भ ाित नाही. 

----------------- 
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मूल (जर्.चांद्रपूर) िालुक्यािील शेििऱ्याांना पीि विम्याच्या  
लाभापासून िांधचि ठेिल्याबाबि 

(३) *  १११०६   श्रीमिी शोभािाई फिणिीस :   सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मूल (जि.चींद्पूर) तालुक्यात सन २०१४-१५ या ििाात ५० ्क्के पेक्षा कमी 
पीक आणेिारी असताींना सुध्िा या ििाात ३२१३ शतेकऱ्याींनी राषरीय कृिी पीक 
विमा योिनेंतगात विमा भरुनही सिर वियायाच्या लाभापासून मयाना िींधचत 
ठेिण्यात आल्हयाचे दिनाींक १७ ऑगस््, २०१५ रोिी िा मयासुमारास दनिशानास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सिर तालुका ५० ्क्के पेक्षा कमी आणेिारी असताींना शेतकऱ्याींना 
वियायाच्या लाभा पासून िींधचत ठेिण्याची कारणे कोणती आहेत, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी चौकशी करून शासनाने कोणती कायािाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे कोणती आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खिसे : (१) हे खरे नाही. 
     खरीप हींगाम २०१४ मध्ये चींद्पूर जिल्ह्याच्या मूल तालुक्यातील ५६१२ 
शेतकऱ्याींनी रुपये ३२.०९ लाख विमा हप्ता भरुन योिनेत सहभाग घेतला होता. 
मयापैकी ४१ शतेकऱ्याींना रुपये ६७,४६०/- इतकी नुकसान भरपाई भारतीय कृिी 
विमा कीं पनीमार्ा त मींिूर करण्यात आली असून माहे िनू ि िुलै, २०१५ मध्ये 
ती सींबींधधत बकँामार्ा त लाभाथी शेतकऱ्याींच्या बकँ खामयात िमा करण्यात 
आलेली आहे. 
     पीक विमा योिनेअींतगात िेण्यात येणारी नकुसान भरपाई ही पीक 
आणेिारी / पैसेिारीच्या आधारे दिली िात नाही. सिर नकुसान भरपाई ही 
भारतीय कृिी विमा कीं पनीने दनजश्चत केलेल्हया विमशषठ सुत्रानुसार दिली िाते. 
(२) प्रश्न उ्भ ाित नाही. 
(३) प्रश्न उ्भ ाित नाही. 
(४) प्रश्न उ्भ ाित नाही. 

----------------- 
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र्ायििािी प्रिल्पािील औरांगाबाद, अहमदनगर ि बीि जर्ल््यािील  
धरणग्र्िाांचे पनुिवसन िरण्याबाबि 

(४) *  ११८०७   श्री.सतिश चव्हाण, श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.अमरससांह पांडिि, श्री.धनांर्य मुांि े:    सन्माननीय पुनिवसन ि मदि िायव 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) िायकिाडी प्रकल्हपातील औरींगाबाि, अहमिनगर ि बीड जिल्ह्यातील 
धरणग्रस्ताींना सन १९७१ च्या मशर्ारशीनुसार ३ मदहन्याचे आत िमीन िा्प 
करण्याचे आिेश लोकआयुक्त याींनी दिनाींक ३० ऑक््ोंबर, २०१३ रोिी िा 
मयासुमारास दिले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सिर आिेशाप्रमाणे शासनाने आिपयतं कोणतीच कायािाही केली 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त आिेशाप्रमाणे कायािाही केली नसल्हयाने सींबींधधत 
आधधकाऱ्याींिर कारिाई करुन प्रकल्हपग्रस्ताींना िममनीचे िा्प करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) असल्हयास, े्ंभापुरी, मलींबेिळुगाींि (ता.गींगापूर, जि.औरींगाबाि) या गािासह 
२३ गािातील प्रकल्हपग्रस्त शेतकऱ्याींना शासनाने दिलेली आश्िासने पूणा करण्यात 
आली नसल्हयाने सिर गािातील प्रकल्हपग्रस्त शतेकरी माहे माचा, २०१५ पासून 
दठय्या आींिोलन करत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी चौकशी करून प्रकल्हपग्रस्ताींच्या प्रलींबबत 
मागण्यासह पुनिासन करण्याबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(६) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथराि खिसे : (१) हे खरे आहे. 
(२) ि (३) िायकिाडी प्रकल्हपाच्या बाबतीत िे प्रकल्हपग्रस्त भूसींपािन 
मोबिल्हयाच्या रकमेपकैी ७५% रक्कम शासनाकड ेिमा ठेिणार नाहीत ते पयाायी 
िमीन ममळण्यास पात्र असणार नाहीत, याबाबत १९७४ सालीच कळविण्यात आले 
होते. मा.उच्च न्यायालयानेही प्रिीघा विलींबाने िमीन मागणी बाबतच्या रर् 
याधचका खारीि केल्हया आहेत. 
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     तसेच विधी ि न्याय विभागामार्ा त सन २०१२ मध्ये िायकिाडी 
प्रकल्हपग्रस्ताींचे मुितबा्य िमीन मागणी अिा विचारात घेऊ नयेत हे कळविले 
होते. यामशिाय कालबा्य ि भूसींपािन मोबिल्हयाच्या दनयमानुसार ठरलेली 
रक्कम कापून न दिलेले प्रकल्हपग्रस्त पयाायी िमीन ममळण्यास पात्र असणार 
नाही असे मा.महाअधधिक्ता याींनी कळविले आहे. 
     या बाबीींमुळे लोकायुक्ताींच्या उपरोक्त दनणायािर कायािाही करता आलेली नाही. 
(४) ि (५) अींशत: खरे आहे, 
     श्री सुभेिार मेिर सुखिेि बन याींनी दनिेिन दिले होते ि तसेच तेथे 
दठय्या आींिोलनही चालू होते. या सींबींधाने िायकिाडी प्रकल्हप े्ंभापूरी 
प्रकल्हपाींतगात बाधधत प्रकल्हपग्रस्ताींच्या अडीअडचणीबाबत जिल्हहाधधकारी 
औरींगाबाि, विभागीय आयकु्त औरींगाबाि याींचेकड ेबठैका झाल्हया आहेत.  दिनाींक 
१२/०५/२०१५ रोिी मा. राज्यमींत्री (म. ि पु.) याींचे अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात 
येऊन योग्य मया कायािाहीच्या सूचना िेण्यात आल्हया आहेत. 
(६) प्रश्न उ्भ ाित नाही. 

----------------- 
राज्यािील मुज्लम समार्ास आरक्षण देण्याबाबि 

(५) *  ११७८३   श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.धनांर्य मुांि,े श्री.अमरससांह पांडिि, 
श्री.सतिश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.सांर्य दत्ि, 
श्री.अशोि उफव  भाई र्गिाप :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ७२४९ ला ददनाांि २३ 
र्ुलै, २०१५ रोर्ी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि:    सन्माननीय अल्पसांखयाांि 
वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील मुजस्लम समािास आरक्षण िेण्याबाबत अॅड. िनरल याींचे 
मागािशान घेऊन आरक्षण िेण्यात येईल, अशी घोिणा मा. मुख्यमींत्री महोियाींनी 
माहे डडसेंबर, २०१४ मध्ये िा मयािरयायान केली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, मुजस्लमाींना आरक्षण िेण्यासाठी ॲङ िनरल याींचे मागािशान 
घेऊन मयाप्रमाणे कायािाही करण्यात आली आहे काय, 
(३) तसेच, या समािास िाणीिपूिाक डािलण्याचा प्रकार केल्हयाने राज्यातील 
मुजस्लम समािात दनमााण झालेली असींतोिाची भािना िरू करण्यासाठी शासनाने 
कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) शासनाकडून मुजस्लमाींना िेण्यात आलेल्हया आरक्षण रद्द करण्यात आल्हयाने 
मुजस्लम समाि मुख्य प्रिाहापासून िरू झाले असल्हयाचे माहे ऑक््ोबर, २०१५ 
मध्ये िा मयािरयायान दनिशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(५) असल्हयास, राज्यातील मुजस्लम समािाला ८ ्क्के आरक्षण िेण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायािाही केली आहे िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्हयास, मुजस्लमाींना आरक्षण िेण्यास होत असलेल्हया विलींबाची कारणे 
कोणती आहेत ? 
 

श्री. एिनाथराि खिसे : (१) होय, 
(२), (३), (४) ि (५) सामान्य प्रशासन विभाग, दिनाींक ९ िुलै, २०१४ रोिीच्या 
अध्यािेशा्िारे मुजस्लम समािासाठी दिलेल्हया ५% आरक्षण िेण्यात आले होते. 
याबाबत मा.उच्च न्यायालयाने दिनाींक १४/११/२०१४ अींतररम दनणाय दिला असून 
उपरोक्त अध्यािेश अजस्तमिात असेपयतं उक्त कालािधीतील शासकीय ि 
अनिुादनत शैक्षणणक सींस्थेमध्ये प्रिेशासाठी ि शासकीय सेिेतील भरतीसाठी 
दिलेले आरक्षण अबाधधत ठेिण्यात आले आहे. सिर अध्यािेशाचे दिनाींक 
२३/१२/२०१४ पयतं काय्यात रुपाींतर न झाल्हयाने व्यपगत झाला. तरीही 
ॲड.िनरल याींचे मागािशान घेण्यात आले. मयाींच्या मागािशानानसुार सिर प्रकरण 
मा.उच्च न्यायालयात अींदतम दनणायासाठी प्रलींबबत आहे. मयामुळे मा.उच्च 
न्यायालयाचा अींदतम दनणाय झाल्हयािर तो विचारात घेऊन पढुील आिश्यक ती 
कायािाही करणे योग्य होईल. 
(६) प्रश्न उ्भ ाित नाही. 

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

राज्यािील ररक्षा परिाने वििरणाबाबि 
(६) *  ११९२५   श्री.विर्य धगरिर, श्री.सांर्य दत्ि, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, 
श्री.अशोि उफव  भाई र्गिाप, श्री.शरद रणवपसे, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, 
श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.अमरससांह पांडिि, श्री.अतनल भोसले, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.सतिश चव्हाण, श्री.हेमांि टिले, श्री.र्यिांिराि र्ाधि, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.खिार्ा बेग, श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी :  सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य पररिहन विभागाने एक लाख निीन परिाना िा्ण्याचा दनणाय घेतला 
असून सुमारे साड े आठ हिाराींहून अधधक ररक्षा परिाने वितरणामशिाय पडून 
असल्हयाची बाब माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये िा मया सुमारास दनिशानास आली, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, राज्यातील परिाना नतुनीकरणासाठी पींधरा हिार रूपये शुल्हक 
आकारल्हयाने ४० हिार ररक्षा राज्यभरात विनापरिाना सुरू आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(३) असल्हयास, सिर परिाने बहुताींश अिािाराकड े शैक्षणणक पात्रते सींबींधधत 
कागिपत्र ेआणण राज्यातील पींधरा ििााहून अधधक िास्तव्याचा िाखला नसल्हयाने 
सिर अिा प्रलींबबत असल्हयाचे दनिशानास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(५) असल्हयास, चौकशीत काय आढळून आले ि त्नसुार ररक्षा नतुनीकरणाचे 
शुल्हक कमी करून नतुनीकरण केलेले परिाने ररक्षाधारकाींना िेणेबाबत शासनाने 
कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. ददिािर राििे : (१) होय. 
(२) नाही. 
(३), (४), (५) ि (६) ज्या अिािाराने आिश्यक कागिपत्र ेविहीत मुितीत सािर 
केली नाहीत तसेच, ज्या अिािाराने सािर केलेल्हया कागिपत्राींमध्ये त्रु् ी आढळून 
आल्हया अशा अिािाराींचे अिा रद्द करुन प्रदतक्षा यािीमधील अिािाराींना इरािापत्र 
मींिूर करण्याची कायािाही करण्यात येत आहे. अशा रद्द करण्यात आलेल्हया 
अिाामध्ये शकै्षणणक अहाता ि राज्यातील १५ ििााचा िास्तव्याचा िाखला नसणे 
ही प्रमुख कारणे आहेत. ज्या अिािाराींचे अिा शैक्षणणक अहाता पडताळणीसाठी 
प्रलींबबत आहेत अशा अिािाराींकडून स्ियींघोिणापत्र घेिनू मयाींना परिाने िारी 
करण्यासाठी कायािाही करण्याबाबत दिनाींक २७.१०.२०१५ रोिी सूचना दिलेल्हया 
आहे. 

----------------- 
बीि जर्ल््यािील बांर्ारा िाांि ेआणण िाडयाांना महसुली गािाांचा दर्ाव समळणेबाबि 

(७) *  ११८५५   श्री.अमरससांह पांडिि, श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.सतिश चव्हाण, श्री.धनांर्य मुांि े:   सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) बीड जिल्ह्यातील बींिारा ताींडयाींना स्ितींत्र ग्रामपींचायतीचा ििाा 
ममळण्यासाठी या ताींडयाींना महसुली गािाींचा ििाा आिश्यक असून जिल्हहाधधकारी, 
बीड याींनी दिनाींक १५ िनू, २०१५ रोिी िा मयासुमारास विदहत प्रपत्रात याबाबत 
प्रस्ताि िाखल करण्याचे दनिेश तहमसलिार, गेिराई याींना दिले, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्हयास, बीड जिल्ह्यातील शेकडो बींिारा ताींड ेआणण िाडी/िस्मया महसुली 
गािाींचे दनकि पूणा करत असले तरीही मयाींना अ्याप दनयमानुसार महसुली 
गािाींचा ििाा ममळाला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, बीड जिल्ह्यातील बींिारा ताींडयाींना महसुली गािाींचा ििाा 
ममळण्याची मागणी लोकप्रदतदनधी आणण विविध सामाजिक सींघ्नाींकडून 
करण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, बीड जिल्ह्यातील बींिारा ताींड,े िाडया याींना महसुली गािाींचा ििाा 
िेणेबाबत विशेि अमभयान राबविण्याबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. एिनाथराि खिसे : (१), (२), (३) ि (४) शासन पररपत्रक, दि.८.८.१९६९ ि 
दि.१.७.१९७६ नुसार ३०० ककीं िा मयापेक्षा िास्त लोकसींख्या असलेल्हया ि 
ग्रामपींचायत/ ग्रामसभा ठरािा इ. दनकिाची पूताता करीत असलेल्हया ताींड ेआणण 
िाडया/ िस्मयाींना महसूली गािाींचा ििाा िेण्याविियी तरतिू आहे. बीड 
जिल्ह्यातील गेिराई तालुक्यातील ४ महसूली गािाींतगात येणाऱ्या ताींडयाींना स्ितींत्र 
ग्रामपींचायतीींचा ििाा िेण्याच्या दृजष्ने महसूल गािाींचा ििाा िेण्याबाबत 
लोकप्रदतदनधी याींनी मागणी केली होती. मयानुसार तहमसलिार, गेिराई 
याींच्याकडून ६ ताींडयाींना महसूल गािाचा ििाा िेण्याबाबतचा प्रस्ताि विदहत 
वििरणपत्रात जिल्हहाधधकारी, बीड याींच्याकड े सािर करण्यात आला आहे. सिर 
प्रस्तािातील एका ताींडयाबाबत तक्रार प्राप्त झाली असल्हयाने मयाबाबत चौकशी 
करुन अहिाल सािर करण्याबाबत तहमसलिार, गेिराई याींना जिल्हहाधधकाऱ्याींकडून 
कळविण्यात आले आहे. सिर चौकशी अहिाल प्राप्त झाल्हयानींतर दनकिानुसार 
पात्र असणाऱ्या ताींडयाना महसूल गािाचा ििाा िेण्याबाबत जिल्हहाधधकारी, बीड 
याींच्याकडून उधचत कायािाही करण्याचे योजिले आहे. 
(५) प्रश् न उ्भ ाित नाही. 

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



10 

ससांधी समार्ािील तनिावससिाांना िसाहिीच्या र्समनी मालिी हक्िाांनी देण्याबाबि 
 

(८) *  ११२६५   श्री.सांर्य दत्ि, श्री.रार्ेंद्र मुळि, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, 
श्री.अशोि उफव  भाई र्गिाप, श्री.शरद रणवपसे :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) िेशाच्या र्ाळणीनींतर मसींध प्राींतातून येऊन मुींबई आणण राज्यातील अन्य 
गािाींचा आश्रय घेतलेल्हया मसींधी समािातील दनिाामसताींना िसाहतीींच्या िममनी 
मालकी हक्काने िेण्याचा दनणाय शासनाने दिनाींक २९ सप् े्ंबर, २०१५ रोिी िा 
मयासुमारास घेतल्हयाचे दनिशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, मसींधी दनिाामसताींना शासनाने िसाहतीींच्या िममनी मालकी हक्काने 
िेण्याबाबत घेतलेल्हया दनणायाींची अींमलबिािणी करण्यात आली काय, 
(३) असल्हयास, केलेल्हया अींमलबिािणी बाबतचा तपशील काय आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खिसे : (१), (२), (३) ि (४) िेशाच्या र्ाळणीनींतर या राज्यात 
आलेल्हया दनिाामसताींच्या पनुिासनासाठी राज्यातील १४ जिल्ह्यात स्ितींत्र िसाहती 
दनमााण करण्यात आल्हया, तसेच या दनिाामसताींना “दनिाामसत इसम (नकुसान 
भरपाई ि पनुिासन) अधधदनयम, १९५४ अींतगात” “भरपाई सींकोि मालममते” 
मधील भूखींड कोणमयाही अ्ी-शतीविना िा्प करण्यात आले. तथावप या 
भूखींडाींच्या ममळकत पबत्रकेिर समता प्रकार “अ” ऐििी समताप्रकार “ब” 
िशाविण्यात आला आहे. या अनिुींगाने जिल्हहाधधकारी, धुळे ि जिल्हहाधधकारी, 
िळगाींि याींना अनकु्रमे दि. २८.४.२००६ ि दि. १३.१.२०१० रोिीच्या शासन 
पत्रा्िारे स्पष्ीकरणाममक सूचना िेण्यात आल्हया आहेत. अन्य दनिाामसत 
िसाहतीतील दनिाामसताींना िा्प करण्यात आलेल्हया भूखींडाींच्या सींिभाात मूळ 
िा्पातील आिेशाींचा परामशा घेऊन उधचत धोरणाममक दनणाय घेण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन आहे. 

----------------- 
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राज्यािील अििाळी पािसाने आांबा-िार्ू या फळाांचे  
नुिसान होऊनही मदि न समळाल्याबाबि 

(९) *  १२६०२   श्री.रामनाथ मोिे, श्री.नागो गाणार, िॉ.अपिूव दहरे, श्री.चांद्रिाांि 
रघुिांशी, श्री.सांर्य दत्ि, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.र्यांि पाटील, श्री.किरण 
पािसिर, श्री.हेमांि टिले, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्रीमिी विद्या 
चव्हाण, श्री.खिार्ा बेग, श्री.सुतनल िटिरे, श्री.अतनल भोसले, श्री.रार्ेंद्र र्नै, 
श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.आनांद ठािूर, श्री.अमरससांह पांडिि, श्री.विक्रम 
िाळे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.महादेि र्ानिर, श्रीमिी हु्नबानू खसलफे, 
श्री.अशोि उफव  भाई र्गिाप, श्री.अतनल िटिरे, िॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱ्हे :   
सन्माननीय पुनिवसन ि मदि िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात विशेित: कोकणातील रमनाधगरी, रायगड, मसींधुिगुा जिल्ह्यात 
अिकाळी पािसाने हिारो हेक््र क्षेत्रािर आींबा-काि ू या र्ळाींचे नुकसान झाले 
असताींना मयाींना मित ममळाली नसल्हयाची बाब माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये िा 
मयािरयायान दनिशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, कोकण विभागात िममनी सामाईक असल्हयाने दनमााण झालेल्हया 
िाचक अ्ीमुळे आींबा, काि ू नकुसान भरपाई परत िाण्याची शक्यता दनमााण 
झाली असून िाचक अ्ी मशथील कराव्यात ि नुकसान भरपाई ममळण्याचा मागा 
सुकर करािा, अशी मागणी शतेकऱ्याींकडून होत असल्हयाचे माहे ऑगस््, २०१५ 
मध्ये िा मयािरयायान दनिशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, रोहा (जि.रायगड) येथील २८७० नकुसानग्रस्त बागायतिार 
खातेिाराींसाठी रूपये ३ को्ी १६ लाख ८२ हिार शासनाकडून मींिूर होिनू सिर 
दनधी दिनाींक २९ िनू, २०१५ रोिी तहमसलिार, रोहा याींच्याकड ेिमा करण्यात 
आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, मसींधिुगुा जिल्ह्यामध्ये ४६ हिार हेक््र क्षेत्रािर आींबा-कािू या 
र्ळाींचे नकुसान झाले असताींना केिळ १५ हिार हेक््र क्षेत्रापुरतीच नुकसान 
भरपाईची रक्कम मींिूर करण्यात आल्हयाचे माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये िा मया 
िरयायान दनिशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्हयास, मसींधिुगुा जिल्ह ्यातील आींबा-कािू क्षेत्राच् या नुकसान भरपाईची 
रक् कम सुमारे रुपये ३७ को्ी ९१ लाख कें व् हा दिली आहे ि जिल्ह ्यासाठी प्राप् त 
झालेल्ह या दनधीपो्ी ककती दनधीचे िा्प करण् यात आले आहे, 
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(६) असल्हयास, नुकसान भरपाईची रक्कम नुकसानग्रस्त शेतकऱ्याींना िेताींना 
बहुतेक शेतकऱ्याींच्या िममनीच्या ७/१२ िर अनेक नािे असल्हयाने नकुसान 
भरपाईची रक्कम दिली िात नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(७) असल्हयास, शेतक-याींना दिली िाणारी नुकसान भरपाईची रक् कम पूिीप्रमाणेच 
हमीपत्रािर ्यािी अशी मागणी नकुसानग्रस् त शतेक-याींनी केली आहे, याबाबत 
शासनाने कोणता दनणाय घेतला आहे, 
(८) उक्त प्रकरणी चौकशी करून उपलब्ध दनधीपैकी आतापयात ककती नकुसानग्रस्त 
बागायतिाराींना नकुसान भरपाईची रक्कम अिा करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. एिनाथराि खिसे : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) होय. 
(३) होय. 
(४) ि (५) मसींधिुगुा जिल्ह्यात ४६, २४३ बाधधत शेतकरी असून मयाींचे १५,१६६.१४ 
हे.आर. क्षेत्राचे नकुसान झाले आहे. सिर नकुसान क्षते्रासाठी दिनाींक २५ मे, 
२०१५ रोिी रुपये १५.७३ को्ी ि दिनाींक ०८ िलैु, २०१५ रोिी रुपये २२.१८ 
को्ी असे एकूण रुपये ३७.९१ को्ी इतका दनधी उपलब्ध करुन िेण्यात आला 
आहे. आतापयतं रुपये १३.०५ को्ी दनधीचे िा्प करण्यात आले आहे. 
(६) होय. 
(७) सिर बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 
(८) रमनाधगरी जिल्ह्यातील ४६,९७७ रायगड जिल्ह्यातील २१,६३६ ि मसींधुिगुा 
जिल्ह्यातील १७,७०७ बाधधत शेतकऱ्याींच्या बकँ खामयािर नकुसान भरपाईची 
रक्कम िमा करण्यात आली आहे. 

----------------- 
खार्गी रॅव्हल्सधारि प्रिा्याांििून र्ा्ि भाि ेआिारि असल्याबाबि 

(१०) *  १२१५३   श्री.हेमांि टिले, श्री.खिार्ा बेग, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, 
श्री.आनांद ठािूर, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्रीमिी विद्या चव्हाण, 
श्री.अमरससांह पांडिि, श्री.विक्रम िाळे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी :  िाराांकिि प्रश्न 
क्रमाांि ६८९७ ला ददनाांि १६ र्ुलै, २०१५ रोर्ी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि:    
सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात सण, गणपती उमसि तसेच उन्हाळी सुट्टयाींच्या कालािधीत खािगी 
रॅव्हल्हसधारक प्रिास्याींकडून मोठ्या प्रमाणात भाड ेआकारत आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्हयास, चौकशीत काय आढळून आले ि त्नसुार खािगी रॅव्हल्हसधारक 
आकारत असलेल्हया िािाच्या भाडयाबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ददिािर राििे : (१) होय. 
(२), (३) ि (४) खािगी प्रिासी बसेसचे ककमान ि कमाल भाडिेर दनजश्चत 
करण्यासाठी अहिाल सािर करण्याचे काम पुणे जस्थत सेंरल इन्स््ीट्यु्  ऑर् 
रोड रान्सपो ा् या सींस्थेकड ेसोपविले होते. सींस्थेकडून प्राप्त झालेल्हया अहिालािर 
कायािाही करण्यात येत आहे. 

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

राज्याि िाहन परिाना ऑनलाईन पध्दिीने सुरू िरण्याच्या प्रकक्रयेबाबि 

(११) *  ११२३६   श्री.अनांि गािगीळ, िॉ.अपिूव दहरे :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि 
९७६७ ला ददनाांि २३ र्लैु, २०१५ रोर्ी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि:    
सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्याच्या पररिहन आयुक्त कायाालयाने पारिशी ि िलालमुक्त काम 
करण्याकररता ऑनलाईन अपॉई्में्कररता योिना सुरु केली, परींत ु ऑनलाईन 
अपॉईमें्कररता आर्ीओची साई्च उघडत नसल्हयाच्या तक्रारी नागरीकाींनी 
केल्हयाचे दिनाींक १५ सप् े्ंबर, २०१५ रोिी िा मयासुमारास दनिशानास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, नागरीकाींची कामे ऑनलाईनिर पारिशाक ि सुरळीत करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्हयास, राज्यात पररिहन विभागाच्या माध्यमातून िाहन परिाना 
ऑनलाईन पध्ितीने िेण्याच्या योिनेंतगात मशकाऊ / पक्की अनुज्ञप्तीकररता 
अपॉई्में् घेण्यासाठी विभागातरे् ॲप (सुविधा) विकसीत करण्याची सुरु 
असलेली कायािाही पूणा झाली आहे काय, 
(४) असल्हयास, ऑनलाईन यींत्रणेमध्ये सुलभता आणण्याच्या दृष्ीकोनातनू सिर 
योिना हाताळणाऱ्या राषरीय सूचना कें द्, हैद्ाबाि याींचेस्तरािरुन सुरु असलेली 
कायािाही पूणा झाली आहे काय, 
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(५) असल्हयास, मोबाईल ॲप (सुविधा) विकसीत झाल्हयाने परिाना काढणाच्या 
सींख्येत अपेक्षक्षत िधृ्िी घडून आली आहे तसेच ऑनलाईन यींत्रणेमध्ये सुलभता 
दनमााण झाली आहे, मयाबाबत ि एकूणच योिनेबाबत िनिागतृीसाठी शासनाने 
कोणती विशिे कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) अ्याप ॲप विकस ज त करण्याबाबत ि यींत्रणेत सुलभता प्रस्थावपत 
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(७) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. ददिािर राििे : (१) होय. 
(२), (३) ि (४) नागरीकाींची कामे ऑनलाईनिर पारिशाक ि सुरळीत 
करण्याबाबत राषरीय सुचना कें द् याींच्या मार्ा त सारथी ४.० ही नविन यींत्रणा 
विकसीत करण्यात येत असुन, कामकाि अींदतम ्प्प्यात आहे. सिर योिना 
महाराषरात ्प्प्या्प्प्याने कायााजन्ित करण्यात येणार आहे. तसेच, मोबाईल 
सुविधा खािगी कीं पनी मार्ा त विकसीत केली िात असुन सिर ॲप (सुविधा) 
विकसनाची बाब अींदतम ्प्प्यात आहे. 
(५) ि (६) ऑनलाईन अपॉईमें्साठी मोबाईल ॲप यींत्रणेच्या विकसनाचे काम 
चालु असुन सिर ॲपची चाचणी यशस्िी झाल्हयानींतर ही ॲप (सुविधा) 
िनतेसाठी खलेु केले िाईल. मयामुळे िनतेस मशकाऊ ि पक्क्या अनुज्ञप्तीसाठी 
मोबाईलच्या माध्यमातनु चाचणीसाठी िेळ घेणे शक्य होईल. 
(७) प्रश्न उ्भ ाित नाही. 

----------------- 
पुणे शहरािील विविध िाहनाांनी पुणे प्रादेसशि पररिहन िायावलयाििून  
िावषवि िपासणी िरुन घेऊन योग्यिा प्रमाणपत्र घेिले नसल्याबाबि 

(१२) *  ११५३१   श्रीमिी ददप्िी चिधरी :   सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे शहरातील रक, ्ँकर, रेलर, बस, ्ुररस्् ्ॅक्सी, ऑ्ो ररक्षा आदि 
प्रकारच्या ९० हिार िाहनाींनी पुणे प्रािेमशक पररिहन कायाालयाकडून िाविाक 
तपासणी करुन घेऊन योग्यता प्रमाणपत्र घेतले नसल्हयाचे माहे ऑगस््, २०१५ 
मध्ये िा मयािरयायान दनिशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी चौकशी करुन शासनाने कोणती कायािाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ददिािर राििे : (१) अशा आशयाची बातमी दिनाींक २४.०८.२०१५ रोिी 
िैदनक लोकमतच्या पुणे आिमृतीमध्ये प्रमसध्ि झाली होती. 
(२) योग्यता प्रमाणपत्राच्या िधै मुितीनींतर प्रमाणपत्राचे नुतनीकरण न करता 
िाहन चालविल्हयास िींडाममक कारिाई केली िाते. प्रािेमशक पररिहन कायाालय, 
पुणे याींच्याकडील िायुिेग पथकामार्ा त दिनाींक ०१.०४.२०१५ ते ३०.११.२०१५ या 
कालािधीतील तपासणीमध्ये योग्यता प्रमाणपत्राची मुित सींपलेल्हया ि नतुनीकरण 
न केलेल्हया ४१३४ िाहनाींिर िींडाममक कारिाई करुन रुपये ६८.४७ लक्ष िींड िसुली 
करण्यात आली आहे. 
     दिनाींक ०१.०१.२०१५ ते ३०.११.२०१५ या कालािधीत प्रािेमशक पररिहन 
कायाालय, पुणे येथे एकूण ६५९१० िाहनाींचे योग्यता प्रमाणपत्र नुतनीकरण 
करण्यात आले आहे, तर २२४७८ िाहन मालकाींना नतुनीकरणासाठी नो्ीसव्िारे 
सूधचत करण्यात आले आहे. 
(३) प्रश्न उ्भ ाित नाही. 

----------------- 
राज्याि शेििऱ्याांचे दठांबि ससांचनाचे अनदुान प्रलांबबि असल्याबाबि 

(१३) *  १२४४७   श्री.विक्रम िाळे, श्री.अमरससांह पांडिि, िॉ.सुधीर िाांबे, 
श्री.सतिश चव्हाण, श्री.धनांर्य मुांि,े श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.प्रिाश गर्सभये, 
श्री.सांर्य दत्ि, श्री.अशोि उफव  भाई र्गिाप, श्री.रार्ेंद्र मुळि, श्री.मुझफ्फर 
हुसैन सय्यद, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.खिार्ा बेग, 
श्री.रार्ेंद्र र्नै, श्री.सांददप बार्ोररया, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अतनल भोसले, 
श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमांि टिले, श्रीमिी विद्या 
चव्हाण, श्री.सुतनल िटिरे, श्री.किरण पािसिर, श्री.आनांद ठािूर :   सन्माननीय 
िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) राज्यात वििभाातील हिारो शतेकऱ्याींचे दठींबक मसींचनाचे १७८ को्ी रुपयाींचे 
अनिुान प्रलींबबत असल्हयाचे माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये िा मयािरयायान दनिशानास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, राज्यात दठींबक योिनेंतगात ९० ्क्के सबमसडी शतेकऱ्याींना िेऊन 
सुक्ष्म मसींचन िाढविण्याबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्हयास, यितमाळ जिल्ह्यातील मसींचनाकरीता पाण्याचा कायाक्षम िापर 
व्हािा या हेतनेू शेतकऱ्याींनी आपल्हया शेतात दठींबक तुिार सींच बकेँचे किा घेतले 
असून मयाींना अनिुान िेळेत न ममळाल्हयाने या रक्कमेिरील व्याि िाढत 
असल्हयाने आधथाक भूिंड मयाींना बसत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्हयास, राज्यात इतर दठकाणी अनुसूधचत िाती-िमातीच्या शतेकऱ्याींना 
५० ्क्के ि इतर शतेकऱ्याींना ४५ ्क्के अनिुान असताना वििभा सधन मसींचन 
विकास कायाक्रमाींतगात अल्हप भूधारक शेतकऱ्याींना ७५ ्क्के ि इतर शतेकऱ्याींना 
५० ्क्के अनिुान असतानासुध्िा वििभाामध्ये िाणीिपिूाक अनिुान िा्प झालेले 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्हयास, अनिुान िेण्यासाठी यापूिी ९० ्क्के कें द् शासन ि १० ्क्के 
राज्य शासन रक्कम िेत होते आता मात्र ५० ्क्के कें द् शासन ि ५० ्क्के 
राज्य शासन दहस्सा िेण्याचा बिल केल्हयानींतर राज्य शासनाने ५० ्क्के अनिुान 
मींिूर केले नसल्हयाने रक्कम िा्प झाली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्हयास, राज्याच्या दहश्याचे अनिुान न ममळणेविियी शासनाने चौकशी 
करून अनुिान ममळण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(७) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. एिनाथराि खिसे : (१) अींशत: खरे आहे. 

      िधाा जिल्ह्यातील सन २०१३-१४ या ििाातील रु. ७.६९ लक्ष ि सन 
२०१४-१५ या ििाातील सींपणुा वििभाातील रु. ४३.१८ को्ी एिढ्या रकमेचे पुिा 
सींमती दिलेले प्रस्ताि प्रलींबबत होते. सन २०१५-१६ या ििाात उपलब्ध करुन 
दिलेल्हया रुपये ५० को्ी दनधी मधनू सिर प्रस्ताि दनकाली काढण्यास दिनाींक 
२९ ऑक््ोबर, २०१५ च्या शासन दनणायान्िये मान्यता िेण्यात आली आहे. 
     उपलब्ध दनधीच्या मयाािेत ऑनलाईन प्राप्त प्रस्तािाींना पिुासींमती िेण्यात 
येते. सन २०१३-१४ या ििाातील रुपये ३५.१३ को्ी ि सन २०१४-१५ या ििाातील 
रुपये १३७.२८ को्ी असे एकूण रुपये १७२.४१ को्ी एिढ्या रकमेच्या ऑनलाईन  
प्रस्तािाींना पुिा सींमती िेण्यात आलेली नाही. मयामुळे सिर प्रस्ताि प्रलींबबत 
आहेत असे याहणता येत नाही. 
(२) राज्यात कें द् पुरस्कृत सुक्ष्म मसींचन योिना राबविण्यात येत असून सिर 
योिनेंतगात िेण्यात येणारे अनिुान कें द् शासनाच्या मागािशाक सूचनानुसार 
िेण्यात येते. अनिुानाच्या मयाािेत िाढ करण्याची बाब राज्य शासनाच्या 
अखमयारीतील नाही. अनिुानाच्या मयाािेत ७५ ्क्के एिढी िाढ करण्याचा 
प्रस्ताि कें द् शासनास सािर करण्यात आला आहे. 
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(३) सन २०१४-१५ या ििाातील यितमाळ जिल्ह्यातील रुपये १६.७६ को्ी 
एिढ्या रकमेचे प्रस्ताि प्रलींबबत होते. सिर प्रस्ताि दनकाली काढण्यासाठी सन 
२०१५-१६ या ििाात दनधी उपलब्ध करुन िेण्यात आला असून, अनिुानाची 
रक्कम शेतकऱ्याींच्या बँक खामयािर िमा करण्याची कायािाही सुरु आहे. 
(४) नाही, वििभा सघन मसींचन विकास कायाक्रमाींतगात सुक्ष्म मसींचनासाठी सन 
२०१२-१३, सन २०१३-१४, सन २०१४-१५ ि सन २०१५-१६ या ििाात अनकु्रमे 
रुपये १०५.०० को्ी, ८२.०० को्ी, ८५.६४ को्ी ि रुपये ५०.०० को्ी असा एकूण 
३२२.६४ को्ी एिढा दनधी उपलब्ध करुन िेण्यात आला आहे. सन २०१४-१५ 
पयतं उपलब्ध करुन िेण्यात आलेल्हया दनधीचे िा्प शेतकऱ्याींना करण्यात आले 
असून सन २०१५-१६ मध्ये उपलब्ध करुन िेण्यात आलेल्हया दनधी िा्पाची 
कायािाही सुरु आहे. 
(५) ि (६) नाही, सन २०१४-१५ पयतं, वििभा सघन मसींचन विकास 
कायाक्रमाींतगात सुक्ष्म मसींचनासाठी राषरीय कृिी विकास कायाक्रमातनू १०० ्क्के 
अनिुान िेण्यात येत होते. सन २०१५-१६ या ििाात कें द् ि राज्य दहस्सा ममळुन 
रुपये ५० को्ी एिढा दनधी उपलब्ध करुन िेण्यात आला आहे. 
(७) प्रश् न उ्भ ाित नाही. 

----------------- 
नागपूर जर्ल््याि अतििषृ्ट्टीने नुिसान झालेल्या  

नुिसानग्र्िाांना मदि समळण्याबाबि 
(१४) *  १११९८   श्री.रार्ेंद्र मुळि, श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.सांर्य दत्ि, 
श्री.अशोि उफव  भाई र्गिाप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, प्रा.र्ोगेन्द्द्र ििाि,े 
श्री.खिार्ा बेग, श्री.रार्ेंद्र र्नै, श्री.सांददप बार्ोररया, श्री.किरण पािसिर, श्रीमिी 
विद्या चव्हाण, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.सुतनल िटिरे, श्री.हेमांि टिले, श्री.ददपिराि 
साळुांखे-पाटील, श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.आनांद ठािूर, श्री.अमरससांह पांडिि, 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.प्रिाश गर्सभये, श्री.सतिश चव्हाण :   सन्माननीय 
पुनिवसन ि मदि िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) नागपूर जिल्ह्यात दिनाींक १३ ऑगस््, २०१५ रोिी िा मयासुमारास 
अदतिषृ्ीने महापूर येऊन ७ व्यक्ती िाहून गेले, अनेक दठकाणी घराींची मोठ्या 
प्रमाणात पडझड होऊन जििीत ि विमत हानी झाली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, शहरातील माण ि वपिळी निी धोक्याची पातळी ओलाींडून णझींगाबाई 
्ाकळी ि पींपूनगरात पुराचे पाणी मशरल्हयाने अनेक नागरीकाींचे सींसार उध्िस्त 
झाले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणाची चौकशी करून नकुसानग्रस्ताींना शासनाने 
कोणती आधथाक मित केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. एिनाथराि खिसे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
(३) सिर प्रकरणात मोक्काचौकशी करण्यात आलेली असून १६ पकैी पात्र १४ 
मतृाींचे कु्ुींबबयाींना रु.५६ लक्ष सानुग्रह अनिुान िेण्यात आले आहे. १ व्यक्तीची 
ओळख प्ली नसून १ व्यक्तीचा मतृिेह ममळाला नाही. अदतिषृ्ीमुळे बाधीत 
३७४३१ दनराधार आपिग्रस्त कु्ुींबाना रु.२६५१.९३ लक्ष िैनींदिन मित िेण्यात 
आली आहे. २५ मतृ िनािराींचे मालकाींना पात्र प्रकरणात रु.२.५० लक्ष िा्प 
करण्यात आले आहे. अदतिषृ्ीमुळे जिल्ह्यात अींशत: २३८५ ि पूणात: १४९ अशी 
एकूण २५३४ घराींकरीता बाधधत लोकाींना रु.३४.७४ लक्षचे अनिुान िा्प करण्यात 
आले आहे. 
(४) प्रश्न उ्भ ाित नाही. 

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

थळ (िा.असलबाग, जर्.रायगि) येथील प्रिल्पग्र्िाांच्या पनुिवसनाबाबि 

(१५) *  १२२१९   श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरण पािसिर, श्री.सुतनल िटिरे, 
श्री.हेमांि टिले, अॅि.तनरांर्न िािखरे, श्री.धनांर्य मुांि,े श्री.ददपिराि साळुांखे-
पाटील, श्री.खिार्ा बेग, श्री.अतनल भोसले, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.रार्ेंद्र र्नै, 
श्री.आनांद ठािूर, श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.प्रिाश गर्सभये :   सन्माननीय 
पुनिवसन ि मदि िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) थळ (ता.अमलबाग, जि.रायगड) येथील आरसीएर् प्रकल्हपासाठी ज्या 
शेतकऱ्याींच्या िममनी खरेिी केलेल्हया आहेत, मयापकैी १४२ प्रकल्हपग्रस्ताींचे 
नोकरीच्या माध्यमातून पनुिासन झाले नसल्हयाने आपल्हया मागण्यासाठी मयाींनी 
आरसीएर्च्या गे्िर आींिोलन सुरु केले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, मयात काय आढळून 
आले आहे, 
(३) असल्हयास, उक्त १४२ प्रकल्हपग्रस्ताचे नोकरीच्या माध्यमातनू पुनिासन न 
होण्याची कारणे काय आहेत ि या प्रकरणी शासनाने कोणती कायािाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथराि खिसे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) ि (३) आर.सी.एर्.थळ प्रकल्हपासाठी सींपािन केलेल्हया िममनीच्या मुळ 
प्रकल्हपग्रस्त खातेिाराींची सींख्या ३८५ होती ि खातेिाराींच्या कु्ुींबातनु प्रमयेक एक 
याप्रमाणे ६१७ प्रकल्हपग्रस्ताींना नोकऱ्या िेण्यात आलेल्हया आहेत. 
आर.सी.एर्.कीं पनीने महाराषर शासनाविरुध्ि मा.उच्च न्यायालयात िाखल 
केलेल्हया रर् वप्ीशन क्र.६४०८/०५ मध्ये न्यायालयाने, ‘कीं पनीने विस्तारीकरण 
केल्हयास प्रकल्हपग्रस्ताींचा प्राधान्याने विचार व्हािा’ असे दनिेश दिले होते. 
     सन २००५ मध्ये प्रकल्हपग्रस्ताींनी नोकरीत सामािनू घेण्यासाठी 
आर.सी.एर्.विरुध्ि मा.उच्च न्यायालय, मुींबई येथे िाखल केलेल्हया याधचकेत 
न्यायालयाने दनिमृत न्यायधधशाींचा एक सिस्यीय आयोग स्थापन केला होता ि 
या आयोगाने, ‘३८५ कु्ुींबाींतील ६१७ व्यक्तीींना सामािनू घेिनू कीं पनीने 
नोकरीबाबतची सिा आश्िासने पुणा केली असल्हयाने यापढेु प्रकल्हपग्रस्ताींना 
नोकरीत सामािून घेणे बींधनकारक नाही’ असा दनणाय दिला होता. 
    सन २०१३ मध्ये तमकालीन मींत्री (म. ि पु.) याींनी बैठक घेिून, 
‘आर.सी.एर्. प्रकल्हपग्रस्त कु्ुींबाना िेण्यात आलेले िाखले, नोकरी दिलेल्हया 
प्रकल्हपग्रस्ताींची सींख्या, िाखला असलेले परींत ु नोकरी न ममळालेले प्रकल्हपग्रस्त 
याबाबतची मादहती घेिनू प्रकल्हपग्रस्ताींची यािी तपासािी आणण मा.खासिार अनींत 
गीते याींच्या पी्ीशन कमम्ीने दिलेले आिेश आणण मयािर आर.सी.एर्. ने 
केलेला पत्रव्यिहार / कायािाही याींची तपासणी करुन जिल्हहाधधकारी रायगड याींनी 
दनजश्चत ककती प्रकल्हपग्रस्ताींना नोकरीत सामािून घ्यािे लागेल ्याविियी 
आर.सी.एर्.व्यिस्थापनास आिेश ्यािेत’ असे दनिेश दिले होते. तथावप थळ 
येथील प्रकल्हपग्रस्ताींना दिलेल्हया मुळ प्रकल्हपग्रस्त िाखल्हयाचे रिीस््र उप सधचि, 
महसुल ि िन विभाग याींचेकडून मा.सधचि, महाराषर लोकसेिा आयोग, मुींबई 
याींचेकड ेपाठविण्यात आले होते. परींतु आयोगाशी पत्रव्यिहार करुनही ते प्राप्त न 
झाल्हयाने मयाची पडताळणी करता येत नाही. 
(४) प्रश्न उ्भ ाित नाही. 

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



20 

खामगाांि (जर्.बुलढाणा) िालुक्यािील महाराणा िेबल  
नेटििव चे अिधै िनेक् शन बांद िरणेबाबि 

(१६) *  १२५९७   श्री.पाांिुरांग फुां ििर :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ८१४८ ला 
ददनाांि १६ र्ुलै, २०१५ रोर्ी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि:    सन्माननीय 
महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) खामगाींि (जि.बुलढाणा) तालुक्यातील पररसरात महाराणा केबल ने्िका चे 
प्रचींड िाळे पसरले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, िास् तविक केबल कनेक् शन िास् त असून सु्ा शासनाकड ेकमी 
कनेक् शन िाखिनू मनोरींिन कराची चोरी करुन शासनाची र्सिणकू करीत 
असल्ह याचे दनिशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्ह यास, खामगाींि तालुक् यातील ग्रामीण भागातील सिर केबल मालकाकड े
असलेल्ह या केबल सेिेचे सिेक्षण जिल्ह हाधधकारी कायाालयामार्ा त पुणा झाले आहे काय, 
(४) असल्ह यास, घोवित केबल िोडण् यापेक्षा अदतररक् त आढळून आलेल्ह या केबल 
िोडण् या सींिभाात महाराष र करमणकु शुल्ह क अधधदनयमाच् या तरतिुीनुसार सींबींधधत 
केबल चालकाविरु् शासनाने कोणती कारिाई केली िा करण् यात येत आहे, 
(५) नसल्ह यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. एिनाथराि खिसे : (१) होय, महाराणा केबल ने्िका  या कीं पनीने खामगाींि 
शहरामध्ये तसेच ग्रामीण क्षेत्रामध्ये अनेक केबल िोडण्या दिलेल्हया आहेत. 
(२), (३) ि (४) खामगाींि (जि.बुलडाणा) तालुक्यातील शहरी ि ग्रामीण भागातील 
केबल सेिेच्या सव्हेक्षणाचे काम पुणा करण्यात आलेले आहे. या सव्हेक्षणानुसार 
महाराणा केबल ने्िका  याींच्या खामगाींि शहरात एकूण ५८५४ आणण ग्रामीण 
भागात एकूण ४८६१ केबल िोडण्या असल्हयाचे दनिशानास आले आहे. 
    सव्हेक्षणापूिी खामगाींि शहरात ४३०४ केबल िोडण्या तर ग्रामीण भागात 
१६२६ केबल िोडण्या घोवित करण्यात आल्हया होमया. 
    घोवित केबल िोडण्याींपेक्षा अदतररक्त आढळून आलेल्हया केबल िोडण्याींसींिभाात 
महाराषर करमणकू शुल्हक अधधदनयम, १९२३ मधील तरतिूीींनसुार सींबींधधत केबल 
चालकाींविरुध्ि िींडाममक कारिाई करण्यासींिभाात कारणे िाखिा नो्ीसा िेण्यात 
आल्हया असून िाढीि िोडण्याींनुसार अनुजे्ञय होणारे विहीत करमणकू शुल्हक 
आकारण्याबाबतची कायािाही सुरु आहे. 
(५) प्रश्न उ्भ ाित नाही. 

----------------- 
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मुांबईिील अिृषीि र्समनीिर इमारिी ि टॉिरचे झालेले बाांधिाम 
(१७) *  १२४७६   श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांि टिले, श्री.प्रिाश बबनसाळे, 
श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.अतनल भोसले, अॅि.तनरांर्न िािखरे, श्री.सुतनल 
िटिरे, श्री.नरेंद्र पाटील : सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) बोरीिली (मुींबई) येथील सव् हे क्र.१६८ तसेच मस्ीएस क्र.१४८ (पा ा्) ही सुमारे 
१४१ एकर िमीन कुळ या हणनू श्री.मुरा सुरा रबारी ििाानिुिे कसत होते ि तशी 
नोंिही शासनाकड ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, ही िमीन मुींबईतील गुींडचेा विकासकाचे प्रथम मालकाींनी शासकीय 
अधधका-याींशी सींगनमत करुन बनाि् स्या करुन ि बनाि् कागिपत्र ेतयार 
करुन स् ितचच् या नािािर करुन तेथे शासनाची परिानगी न घेता ि शतेिमीन 
अकृिीत करुन न घेता म यादठकाणी मोठ्या इमारती ि ्ॉिर बाींधनू उिाररत 
िमीन रहेिा यदुनव् हसाल कीं पनीला विकली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) यासींिभाात उच् चस् तरीय चौकशी सममती नेमून सींबींधधताींविरु् कठोर कारिाई 
करािी असे लेखी दनिेिन मा.मुख् यमींत्री याींना लोकप्रदतदनधीींनी दिनाींक ७ िलैु, 
२०१५ रोिी िा मयासुमारास दिले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्ह यास, याबाबत चौकशी करण् यात आली आहे काय, म यात काय आढळून 
आले ि त्नुसार सींबींधधताींविरु् कोणती कारिाई केली िा करण् यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. एिनाथराि खिसे : (१) मौिे-मागाठाणे, बोरीिली (मुींबई) पुिा येथील स.नीं. 
१६८ नसून स.नीं.१४८ पै.असा आहे ि न.भु.क्र. १४८ पै. नसून न.भु.क्र. १६८ असा 
आहे. सिर िममनीचे मुळ क्षते्र २४३ एकर २० गुींठे असून या पैकी २ एकर क्षेत्रास 
सन १९६०-६१ ि १९६१-६२, याििी कुळ खींड सिरी श्री. मुरा सुरा रबारी याींच्या 
नािाची नोंि होती. 
(२) असे दनिशानास आले नाही. 
     जिल्हहाधधकारी, मुींबई उपनगर याींच्या दि.२७/१२/२००५ ि दि.२५/०३/२०१० 
च्या आिेशान्िये ८६७९३.७ चौ.मी.क्षेत्रास कुलमुखमयापत्रधारक श्री.राहूल रहेिा 
याींच्या अिाािरुन अब्िलु हुसेन मुल्हला गुलामअली ि इतर याींना बबनशेती 
परिानगी िेण्यात आलेली आहे. 
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(३), (४) ि (५) सिर ममळकतीबाबत झालेल्हया गैरव्यिहाराची चौकशी करण्याची 
विनींती लोकप्रदतदनधीींनी दि.०६/०७/२०१५ च्या दनिेिना्िारे मा.मुख्यमींत्री 
महोियाींकड ेकेली आहे. लोकप्रदतदनधीींनी दनिेिनात उपजस्थत केलेल्हया मु्याींच्या 
अनिुींगाने सविस्तर प्रस्ताि सािर करण्याचे दनिेश दि.०७/०८/२०१५ च्या शासन 
पत्रान्िये जिल्हहाधधकारी मुींबई, उपनगर याींना दिले आहेत. 

----------------- 
महानांद दधु िअेरीि िाढीि दराने दधु खरेदी होि असल्याबाबि 

(१८) *  १२६९३   श्री.महादेि र्ानिर, श्री.विर्य धगरिर :   सन्माननीय 
दगु् धवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) िधु महासींघाच्या उपविधी नसुार महासींघाच्या १०३ सिस्याींनी आपले िधु 
सींकलन महानींिला पुरविणे आिश्यक आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, यापकैी ५० सींघाचे उमपािन र्ारच कमी असून उिारीत सींघाींनी 
आपले िधु महानींिला न िेता परस्पर बािारात विकून नर्ा कमविल्हयाची बाब 
दनिशानास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, या सींघािर कोणतीही कारिाई न करता खासगी डऱे्याींकडून 
िररोि िोन लाख मल्र िधु िाढीि िराने खरेिी केले िाते, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, यामुळे महानींिला सुमारे ४० को्ी रुपयाींचा नकुसान झाल्हयाचे 
दनिशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्हयास, सिर प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(६) असल्हयास, चौकशीनुसार िोिीींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ? 
 

श्री. एिनाथराि खिसे : (१) महाराषर राज्य िधू महासींघ मयाा.(महानींि) या 
सींस्थेच्या उपविधी क्र.७.२.४. मधील तरतूिीनुसार महासींघाच्या सभासि सींघाींनी 
मशल्हलक िधू शासन अथिा महासींघास पुरविणे आिश्यक आहे, हे खरे आहे. 
(२) ऑगस््, २०१३ ि सप् े्ंबर, २०१४ या कालािधीत आींतरराषरीय बािारपेठेत 
िधू भुक्ीला मोठ्या प्रमाणात मागणी होती. या कालािधीत खािगी िधू भुक्ी 
कारखानिार िधू खरेिी करीता िािा िर िेत होते. सिर िर शासन ि 
महासींघाच्या िधू खरेिी िरापेक्षा िास्त असल्हयाने िधू महासींघाच्या सिस्य 
असलेल्हया ि परस्पर बािारात वपशिी बींि िधू विकणाऱ्या काही सींघाींनी 
मयाींच्याकड े पूणापणे सींकमलत होणाऱ्या िधुापकैी काही प्रमाणात िधूाचा पुरिठा 
महानींि िगु्धशाळेस न करता परस्पर वपशिी बींि िधुाची विक्री करुन काही िधु, 
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िधु भुक्ी रुपाींतरणाकरीता राज्यातील िधु भुक्ी कारखानिाराींकड ेपरस्पर विक्री 
केलेली आहे, हे खरे आहे. 
(३) ऑगस््, २०१३ ि सप् े्ंबर, २०१४ या कालािधीत महानींिला सिस्य 
सींघाकडून आिश्यक तो िधू पुरिठा होत नसल्हयामुळे िगु्धशाळेचे िैनींदिन 
कामकाि सुरळीत चालण्यासाठी ि मुींबई शहरातील िधू विक्री द्कविण्यासाठी 
शासन खरेिी िरापेक्षा रु.३ ते रु.५ प्रतीली्र िािा िर िेिनू प्रदतदिन १.०३ लक्ष 
ली्र खािगी सींघाकडून आिश्यकतेनसुार गाय िधू खरेिी महासींघाकडून 
करण्यात आले आहे, हे खरे आहे. 
     उपरोक्त कालािधीत महासींघाच्या सिस्य सींघाींना िधू पुरिठा करण्याबाबत 
व्यिस्थापकीय सींचालकाींनी िेळोिेळी विनींती ि िधू पुरिठा न केल्हयाच्या 
कारणास्ति महासींघाच्या उपविधीतील तरतिु क्र.७.८.३ चे उल्हलींघन होत 
असल्हयाचे दि.१९/०१/२०१५ रोिीच्या पत्रानुसार सींचालक मींडळातील एकूण ८५ 
सभासि सींघाींना ि ३१ सींचालकाींकडून खलुासा मागविला होता. मयास अनुसरुन 
१९ सींघ ि ४ सींचालकाींकडून खलुासे प्राप्त झाले आहेत. या मुद्दयाच्या 
समािेशासह इतर १४ मुद्दयाींच्या अनिुींगाने सहदनबींधक सहकारी सींस्था (िगु्ध) 
याींनी सहकार कायिा कलम ७८ अन्िये सींचालक मींडळ दनयुक्त करुन प्रशासक 
दनयुक्तीचे आिेश दि.२/११/२०१५ रोिी पाररत केले असून सिर आिेश 
अवपलाधीन आहे. 
(४) माहे ऑगस््, २०१३ ते सप् े्ंबर, २०१४ या कालािधीत महानींिला सिस्य 
सींघाकडून आिश्यक तो िधू पुरिठा होत नसल्हयाने िगु्ध शाळेचे िैनींदिन 
कामकाि सुरळीत ठेिण्यासाठी ि िधु विक्री द्कविण्याच्या दृष्ीकोनातनू शासन 
खरेिी िरापेक्षा िािा िराने िधू खरेिी करािे लागल्हयाने मयापो्ी सुमारे ६४ को्ी 
रुपये इतकी िाढीि रक्कम राज्यातील िधु पुरिठािार सींघाींना अिा करािी लागली 
आहे, हे खरे आहे. 
(५) या सींिभाात सींबींधधत सींचालक/महासींघाचे अधधकारी आणण सिस्य सींघ याींची 
प्राथममक चौकशी करुन पढुील कायािाही सहदनबींधक, सहकारी सींस्था (िगु्ध) 
याींच्याकडून सुरु आहे. 
(६) प्रश्न उ्भ ाित नाही. 

----------------- 
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यििमाळ जर्ल््यािील भारतनयमन िमी िरण्याबाबि 

(१९) *  ११४४९   श्री.हररससांग राठोि, श्री.सांर्य दत्ि, श्री.अशोि उफव  भाई 
र्गिाप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय ऊर्ाव मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) यितमाळ जिल्ह्यात कृिी कर्डरिर मदहनाभर २४ तास सलग िीि पुरिठा 
िेण्याचे मा. ऊिाा मींत्री याींनी आश्िासन िेऊनही तब्बल १६ तासाींचे भारदनयमन 
होत असल्हयाचे माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये िा मयािरयायान दनिशानास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, यितमाळ जिल्ह्यात शते मशिारात पाण्याने भरलेल्हया विदहरी 
असताींना भारदनयमनाने शेतीस पाणी पुरविणे अशक्य झाले असल्हयाने िोन लाख 
हेक््र पीक करपण्याची भीती दनमााण झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, भारदनयमनामुळे उन्हाच्या तडाख्यातनू वपकाींना िाचविण्यासाठी 
शेतकऱ्याींना मोठ्या प्रमाणात कसरत करािी लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शतेकऱ्याींची पीके िाचविण्यासाठी शासनाने 
भारदनयमन कमी करण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) पाण्याचे योग्य ते दनयोिन करण्यासाठी तसेच 
कृिी पींपाींसाठी आिश्यक असलेला वि्यतु पुरिठा लक्षात घेऊन शासन दनणाय ि 
महाराषर वि्यतु दनयामक आयोगाच्या आिेशानुसार महावितरण कपींनीकडून 
राज्यातील कृिी िादहन्याींिरील कृिी ग्राहकाींना रात्रीच्या काळात १० तास ि 
दििसा ८ तास ३ रे्ि वििेची उपलब्धता चक्राकार पध्ितीने िेण्यात येत आहे. 
एकूण भारापकैी ५०% भार असलेल्हया कृिी िादहन्याींना दििसा आठ तास ि 
उिारीत ५०% भार असलेल्हया कृिी िादहन्याींना रात्री िहा तास चक्राकार पध्ितीने 
वििेची उपलब्धता िेण्यात येत आहे. 
     दििसा ि रात्री िेण्यात येणारी िीिेची उपलब्धता स्थादनक कृिी ग्राहकाींच्या 
सोईनुसार आठिडयातनू िोन िेळेस ककीं िा प्रमयेक आठिडयास चक्राकार पध्ितीने 
िेण्यात येते. यितमाळ जिल्ह्यात कृिी कर्डरिर महावितरण कीं पनीचे दिनाींक 
१४/०१/२०१३ चे पररपत्रका नुसार भारदनयमन करण्यात येत आहे. मयानुसार 
दििसाला ८ तास ि रात्रीला १० तास कृिी िादहन्याींिर चक्राकार पध्ितीने िीि 
पुरिठा केला िातो. 
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(२) प्रश् न उ्भ ाित नाही. 
(३) प्रश् न उ्भ ाित नाही. 
(४) प्रश् न उ्भ ाित नाही. 
(५) प्रश् न उ्भ ाित नाही. 

----------------- 
राज्यािील भारतनयमन बांद िरण्याबाबि 

(२०) *  ११६०३   श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.अशोि उफव  भाई र्गिाप, श्री.सांर्य 
दत्ि, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.रार्ेंद्र मुळि, श्री.शरद रणवपसे :   
सन्माननीय ऊर्ाव मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील भारदनयमन एक ििाात मुक्त करु अशी मा.ऊिाा मींत्री महोियाींनी 
घोिणा केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, मयाची स्य:जस्थती काय, 
(३) असल्हयास, राज्यातील भारदनयमन कधीपयतं बींि होणार आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची, कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) सध्या राज्यात िीिेच्या मागणीनुसार पुरेशी िीि 
उपलब्ध आहे. मयामुळे िीिेच्या कमतरतेमुळे राज्यात भारदनयमन होत नाही. 
(२) ि (३) आणीबाणीच्या पररजस्थतीत र्क्त िीि प्रणालीच्या सुरक्षक्षततेसाठी 
तामपुरमया कालािधीसाठी अधधक वितरण िाणणज्य हानी ि कमी िीि िसुली 
असलेल्हया िादहन्याींिर भारदनयमन केले िाते. 
(४) प्रश्न उ्भ ाित नाही. 

----------------- 
परळी िरै्नाथ (जर्.बीि) िालुक्यािील शेििऱ्याांना िाटप िरण्याि येणाऱ्या 

बबयाणाांची िाळ्या बार्ाराि विक्री िरण्याि आल्याबाबि 

(२१) *  १११६१   श्री.धनांर्य मुांि,े श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.सुतनल िटिरे, 
श्री.हेमांि टिले, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.सतिश चव्हाण, श्री.अमरससांह 
पांडिि :   सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) परळी ििैनाथ (जि.बीड) तालुक्यातील शेतकऱ्याींना रब्बी हींगामासाठी िा्प 
करण्यासाठी आलेल्हया बबयाणाींची काळ्या बािारात विक्री करण्यात आल्हयाची 
घ्ना माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये िा मयािरयायान दनिशानास आली, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्हयास, शेतकऱ्याींना िा्प करण्यासाठी आलेल्हया १०४३ बॅगा शेतकऱ्याींना 
िा्प न करता कृिी विभागातील अधधकाऱ्याींनी व्यापाऱ्याींशी सींगनमत करुन 
मयाची विक्री केल्हयाने शतेकऱ्याींना बबयाणाींपासून िींधचत राहािे लागले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्हयास, बबयाणे िा्पातील या गैरव्यिहाराची चौकशी करण्याची मागणी 
जिल्हहाधधकारी, बीड याींचेकड ेकरण् यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, चौकशीनुसार िोिीींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनाथराि खिसे : (१) नाही. 
(२) हरभरा बबयाण्याच्या १०६० बॅगा महाराषर राज्य बबयाणे महामींडळ 
याींच्याकडून प्राप्त झाल्हया होमया ि मयाींचे िा्प हरभरा वपक प्रामयक्षक्षकासाठी 
दनिडलेल्हया शतेकऱ्याींना करण्यात आले आहे. 
(३) नाही. 
(४) ि (५) प्रश् न उ्भ ाित नाही. 

----------------- 
मुांबईिील खार्गी र्मीन िाब्याि घेण्यासांबांधीचा ्ििांत्र िायदा िरण्याबाबि 

(२२) *  ११४०७   श्री.र्नावदन चाांदरूिर, प्रा.र्ोगेन्द्द्र ििाि,े श्री.सांर्य दत्ि, 
श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील मेरो रेल्हिे, पाण्याची पाईपलाईन, वि्यतु िादहन्या, ग्ारे भूममगत 
रस्ते इमयािी सािािदनक दहताच्या प्रयोिनासाठी ककीं िा प्रकल्हपाींसाठी खािगी 
िमीन ताब्यात घेण्यासींबींधीचा स्ितींत्र कायिा करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन 
असल्हयाचे दिनाींक ६ ऑगस््, २०१५ रोिी िा मया सुमारास दनिशानास आले आहे, हे 

खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी अभयास करुन शासनाला मशर्ारस करण्यासाठी 
महसूल विभागाच्या प्रधान सधचि याींच्या अध्यक्षतेखाली चार सधचिाींची सममती 
गठीत करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, या बाबत सिर सधचिाींच्या सममतीने काय कायािाही िा कोणमया 
उपाययोिना योजिल्हया आहेत, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथराि खिसे : (१) विविध सािािदनक प्रयोिनाथा खािगी िममनीतनू 
मागााचा / रस्मयाचा अधधकार ममळण्यासींबींधी स्ितींत्र कायिा करण्याच्या दृष्ीने 
काय्याचा मसुिा तयार करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
   प्रधान सधचि (महसूल) याींच्या अध्यक्षतेखाली प्रधान सधचि (नवि-१), प्रधान 
सधचि (ऊिाा), सधचि (िने) ि सधचि (मित पनुािसन) याींचा समािेश असलेली 
अभयास सममती शासन दनणाय, दिनाींक ५.८.२०१५ च्या अन्िये गदठत करण्यात 
आली आहे. 
(३) सिर अधधदनयमाचे प्रारुप तयार करण्याच्या अनिुींगाने िरील अभयास 
सममतीच्या बैठकाींमध्ये विचारविदनमय सुरु असून अधधदनयमाचे प्रारुप दनजश्चत 
करण्याची कायािाही करण्यात येत आहेत. 
(४) प्रश्न उ्भ ाित नाही. 

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

लेंड्रापािव  येथील नागपूर महानगरपासलिेच्या शाळेच्या आिाराि  
विद्युि प्रिाहाचा झटिा बसून विद्यार्थयावचा झालेला मतृ्य ू

  

(२३) *  १२३१७   श्री.प्रिाश गर्सभये, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.खिार्ा 
बेग :   सन्माननीय ऊर्ाव मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर येथील रामिास पेठ येथे लेंड्रापाका  ििळील नागपूर 
महानगरपामलकेच्या शाळेच्या आिारात हिा दिलीप ललके या वि्यार्थयांला 
वि्युत प्रिाहाचा झ्का बसून म याचा दिनाींक २३ ऑगस््, २०१५ रोिी ििेुिी 
ममृय ूझाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सिर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्हयास, चौकशीत काय आढळून आले ि त्नुसार शासनाने कोणती 
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) असल्हयास, ममृयूमुखी पडलेल्हया वि्यार्थयांच्या कु्ुींबबयाींना आधथाक मित 
िेण्याबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, 
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(३) सिर घ्नेत धच.हिा दिलीप ललके, नागपूर महानगरपामलकेच्या सींिेिना 
सींस्थेमार्ा त चालविण्यात येणाऱ्या शाळेच्या प्राींगणात खेळत असताना शाळेच्या 
िीिसींचमाींडणीच्या िीिभारीत तु् लेल्हया अधथगं तारेच्या सींपकाात आल्हयाने 
वि्युत धक्का बसून मरण पािला असे आढळून आले आहे. 
     सिर प्रकरणी सधचि, महानगरपामलका, नागपूर ि प्राचाया, सींिेिना शाळा 
याींना कारणे िाखिा नो्ीस िेण्यात आले. 
(४) सिर प्रकरणी वि्यतु दनरीक्षक, नागपूर याींचेकडून अपघातग्रस्ताच्या 
नातेिाईकास, नुकसान भरपाई िेणेबाबत सधचि, महानगरपामलका, नागपूर ि 
प्राचाया सींिेिना शाळा याींना कळविण्यात आले आहे. 
(५) प्रश्न उ्भ ाित नाही. 

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

राज्याि दषु्ट्िाळग्र्ि भागाि चारा छािण् या सुरु िरण्याबाबि 
 (२४) *  ११३८७   श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांर्य दत्ि, 
प्रा.र्ोगेन्द्द्र ििाि,े श्री.सुभाष झाांबि, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.अमरनाथ 
रार्ूरिर, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.र्यिांिराि 
र्ाधि, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.अतनल भोसले, श्री.सतिश चव्हाण, श्री.हेमांि टिले, 
श्री.अमरससांह पांडिि, श्री.किरण पािसिर, श्री.खिार्ा बेग :   सन्माननीय 
पुनिवसन ि मदि िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील विशेित: माळमशरस (जि.सोलापूर) तालुक्यात ि जि.साींगली 
येथील गािाींत िनािराींच्या चाऱ्याचा गींभीर प्रश्न दनमााण झाला आहे. मयामुळे 
िषुकाळग्रस्त जिल्ह्यातनू चारा छािण्या सुरू करण्यासाठी शासनाकड ेसुमारे ८०० 
प्रस्ताि आले असल्हयाचे माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये िा मया िरयायान दनिशानास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, मराठिाडयात सुमारे ७ लाख गुराींना चारा ममळत नसल्हयाची 
मादहती दिनाींक ४ ऑगस््, २०१५ रोिी िा मयासुमारास दनिशानास आली आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी चारा ी्ंचाई िरू करून चारा पुरिठ्याच्या छािण्या 
उभारण्याबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) असल्हयास, अ्यापपयात ककती चारा छािण्या उभारण्यात आल्हया आहेत, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
श्री. एिनाथराि खिसे : (१) माळमशरस तालुक्यात चारा छािण्या सुरु 
करण्यासाठी २३ प्रस्ताि जिल्हहा पुरिठा अधधकारी, सोलापूर याींचेकड ेप्राप्त झाले 
असुन साींगली जिल्ह्यात एकही प्रस्ताि प्राप्त झाला नाही. 
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(२) हे खरे नाही. 
(३) चारा ी्ंचाई असलेल्हया बीड, लातूर ि उस्मानाबाि या तीन जिल्ह्यात शासन 
दनणाय दिनाींक २०.८.२०१५ अन्िये चारा छािण्या सुरु करण्यास मान्यता िेण्यात 
आली आहे. 
(४) माहे नोव्हेंबर २०१५ अखेर बीड ि उस्मानाबाि या िोन जिल्ह्यात अनकु्रमे 
३६ ि १४ अशा एकूण ३० चारा छािण्या सुरु आहेत. 
(५) प्रश् न उ्भ ाित नाही. 

----------------- 
सोलापूर शहरािील िाहनचालिाांना ऑनलाईन पध्दिीद्िारे  

िाहनपरिाना उपलब्ध िरून देण्याबाबि 

 (२५) *  १२३३०   श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.सतिश चव्हाण, श्री.अमरससांह 
पांडिि, श्री.हेमांि टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.अतनल भोसले, श्री.र्यिांिराि 
र्ाधि, श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी :   सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर शहरात िाहनचालकाींना िाहनपरिाना िेताना पारिशाकात 
आणण्याच्या उद्दशेाने सोलापूर उपप्रािेमशक पररिहन कायाालयाचे कामकाि 
ऑनलाईन करण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, नव्या को्ा व्यिस्थेमुळे परिाना काढण्यासाठी िाहनचालकाींना 
तीन ते चार मदहने िा् पहािी लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, काही िेळा सींगणक नािरुुस्त होत असल्हयाने अिनू मदहना िोन 
मदहने िाहनचालकाींना िा् पहािी लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, याबाबत िाहनचालक परिाना िेण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे कोणती आहेत ? 
  

श्री. ददिािर राििे : (१) ि (२) होय. 
(३) नाही. 
(४) उपप्रािेमशक पररिहन कायाालय, सोलापूर मार्ा त िेण्यात येणाऱ्या मशकाऊ ि 
पक्क्या अनुज्ञप्तीच्या कोट्यात िाढ करण्यात आली. तसेच प्रदतक्षा यािीचा 
कालािधी िाढू नये याहणनू सुट्ीचे ११ दििस कायाालय सुरु ठेिण्यात आले. 
चाचणीसाठी गैरहिर उमेििाराींच्या िागेिर, ज्याींना चाचणीसाठी पुढील दिनाींकाची 
िेळ िेण्यात आली अशी उमेििाराींना सींधी िेण्यात आली आहे. 
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(५) प्रश्न उ्भ ाित नाही. 
----------------- 

राज्यािील खार्गी िां पन्द्याांमुळे महावििरण ि िीर्  
आयोग िोट्याि र्ाि असल्याबाबि 

 (२६) *  ११२९६   श्रीमिी हु्नबानू खसलफे, श्री.सांर्य दत्ि, श्री.अशोि उफव  
भाई र्गिाप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय ऊर्ाव मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात पुरेशी िीि उपलब्ध व्हािी या उद्देशाने िीि प्रकल्हप उभारण्यात 
आले, िीघाकालीन िीि खरेिीचे करारही महावितरणाशी केले असल्हयाने मयानुसार 
तब्बल सुमारे रुपये ४५ हिार को्ी एिढी प्रचींड गुींतिणकू करुन या शासकीय 
कीं पनीने प्रकल्हप उभे केले पण गेल्हया १० ििाात या कीं पनीचा राज्याला िीि 
पुरिठा करण्याचा िा्ा १०० ्क्क्यािरुन ३५ ्क्क्याींिर आला असल्हयाची बाब 
दिनाींक ७ ऑगस््, २०१५ रोिी िा मयासुमारास दनिशानास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, सिर खािगी कीं पनीच्या रेट्यापढेु महावितरण ि िीि आयोग 
आणण शासनही हतबल ठरत असल्हयाचे दनिशानास येत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्हयास, राज्याला कीं पनीकडून १०० ्क्के िीि पुरिठा करण्याबाबत 
शासनाने काय कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उ्भ ाित नाही. 
(४) प्रश्न उ्भ ाित नाही. 
(५) प्रश्न उ्भ ाित नाही. 

----------------- 
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असलबाग (जर्.रायगि) िालुक्यािील ग्रामीण भागाि र्ीणव  
झालेले िीरे्चे खाांब बदलण्याबाबि 

  

(२७) *  ११७३०   श्री.र्यांि पाटील :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ६७०८ ला ददनाांि 
२३ र्ुलै, २०१५ रोर्ी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि:    सन्माननीय ऊर्ाव मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर राज्य िीि वितरण कीं पनीने अमलबाग (जि.रायगड) तालुक्यात सव्हे 
करुन िीणा/गींिलेले असलेले १०५० िीिेचे खाींब बिलण्याचे दनयोिन केल्हयानसुार 
सिर कामाची दनवििा केव्हा काढण्यात आली, 
(२) असल्हयास, काढण्यात आलेल्हया दनवििानुसार पररमींडळस्तरािर ठेकेिार 
नेमण्यासाठीची कायािाही पूणा झाली आहे काय, 
(३) असल्हयास, िीिेचे खाींब बिलण्याच्या कामाची सुरुिात झाली आहे काय, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) महावितरण कीं पनीकडून अमलबाग तालुक्यातील 
अमलबाग-१ ि २ उपविभागासाठी कामाच्या दनवििा नोव्हेंबर, २०१३ मध्ये 
काढण्यात आल्हया होमया. सिर दनवििेला प्रदतसाि न ममळाल्हयामुळे िारींिार 
मुितिाढ िेऊन मे, २०१५ मध्ये दनवििा उघडण्यात आल्हया. अमलबाग-२ उप 
विभागासाठीच्या दनवििेमधील अिािार ताींबत्रक दृषट्या पात्र नसल्हयामुळे िुलै, 
२०१५ मध्ये निीन दनवििा काढण्यात आली. 
(२) अमलबाग तालुक्यातील अमलबाग-१ उप विभागासाठी दनवििा पकक्रया पूणा 
करुन मे.ओमकार इलेक्रीकल्हस ॲण्ड ्ेक्नीकल सजव्हासेस, पुणे याींना दिनाींक 
१७.०७.२०१५ रोिीच्या पत्रान्िये कायाािेश िेण्यात आले आहेत. सिर कामाचे 
करारमूल्हय रक्कम रुपये ५४.२४ लाख आहे. अमलबाग-२ उपविभागासाठी दनवििा 
प्रकक्रया पररमींडळस्तरािर अींदतम ्प्प्यात आहे. 
(३) अमलबाग-१ उपविभागासाठी नेमण्यात आलेल्हया ठेकेिाराींकडून प्रमयक्ष िागेिर 
पहाणी करुन कामास सुरुिात केली आहे. तसेच मागील िोन मदहन्यात 
महावितरण कीं पनीकडून गींिलेले/िीणा झालेले ४६ खाींब बिलण्यात आले आहेत. 
(४) प्रश् न उ्भ ाित नाही. 

----------------- 
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लोहा (जर्.नाांदेि) िालुक्यािील निीन ि्िी, िािी-िाांडयािर  
िीरे्च्या सोयीसाठी पोल उपलब्ध िरून देण्याबाबि 

  

(२८) *  ११३३२   श्री.अमरनाथ रार्ूरिर, प्रा.र्ोगेन्द्द्र ििाि,े श्री.सांर्य दत्ि, 
श्री.सुभाष झाांबि :   सन्माननीय ऊर्ाव मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) लोहा (जि.नाींिेड) तालुक्यातील निीन िस्ती, िाडी-ताींडयािर िीिेच्या 
सोयीसाठी शासनाच्या सुचनेनुसार महावितरण मार्ा त दििाबमती (स्री् लाई्) ही 
योिना राबविण्यात येत आहे, मात्र केिळ पोलअभािी तालुक्यातील ५४ गाींिात 
ही योिना प्रलींबबत असल्हयाचे माहे ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये िा मया िरयायान 
दनिशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सिर दििाबमती योिनेसाठी पोल उपलब्ध करुन िेण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) ि (२) महावितरण कीं पनीच्या अहिालानुसार सिर 
तालुक्यातील दििाबमती योिना पोल अभािी प्रलींबबत नाही. लोहा तालुक्यातील 
एकण ५४ पैकी १० गािातील लघिुाब िादहनीची कामे पूणा झाली असून ५ 
गािातील लघिुाब िादहनीचे काम डडसेंबर, २०१५ अखेरपयतं पूणा होईल ि उिाररत 
३९ गािापैकी २६ ग्रामपींचायतीींना मागणी पत्र े (डडमाींडनो्) िेण्यात आली असून 
अ्याप मयाींनी रक्कमेचा भरणा केलेला नाही. १३ ग्रामपींचायतीचे प्रस्ताि मींिूरी 
प्रकक्रयेत आहेत. 
(३) प्रश् न उ्भ ाित नाही. 

----------------- 
सािारा जर्ल््यािील प्रिल्पग्र्िाांच्या पनुिवसनाबाबि 

 (२९) *  ११५०१   श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांर्य दत्ि, श्री.रामहरी रुपनिर, 
प्रा.र्ोगेन्द्द्र ििाि े:   सन्माननीय पनुिवसन ि मदि िायव मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सातारा जिल्ह्यातील मराठिाडी, मेंढ, घो्ील, उमरकाींचन, जिींती येथील 
धरणग्रस्ताींनी शासनाने मयाींचे पनुिासन न केल्हयास तीव्र आींिोलन करण्याचा 
इशारा दिला असल्हयाचे माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये िा मयािरयायान दनिशानास 
आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, सातारा येथील उरुल येथे ५ ्क् के पा्बींधारे प्रकल्ह पाींतगात 
प्रकल्ह पग्रस् ताींना ७ ििाानींतर ५ ्क् के िराने भुईभाड े ममळाले आहे, मात्र अनेक 
प्रकल्ह पग्रस् त यापासून िींधचत असून म याींनाही भुईभाड े िेण् याची मागणी 
प्रकल्ह पग्रस् ताींमधून होत असल्ह याचे माहे सप् ्ेंबर, २०१५ मध्ये िा मयािरया यान 
दनिशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्ह यास, उपरोक्त िींधचत प्रकल्ह पग्रस् ताींना भुईभाड े िेण् याबाबत ि योग्य 
पुनिासनाबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल्ह यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनाथराि खिसे : (१) हे खरे आहे, 
(२) हे खरे नाही. 
(३) पा्ण तालुक्यातील िाींग मराठिाडी प्रकल्हपामुळे ४ गािे पुणात: ि ५ गािे 
अींशत: बाधीत होत आहेत. बाधीत सिा गािठाणातील भूसींपािनाची कायािाही पुणा 
होऊन प्रकल्हपासाठी आिश्यक िमीन सींपादित करणेत आलेली आहे. सींपादित 
िमीनीचा सींपूणा मोबिला सींबधधत सिा बाधीत प्रकल्हपग्रस्त खातेिाराींना अिा 
करणेत आलेला असून प्रकल्हपग्रस्ताींना भुईभाड ेिेणे प्रलींबबत नाही. 
    िाींग प्रकल्हपग्रस्त खातेिाराींना रक्कम रु.७८.०० लक्ष इतका उिरदनिााह भमता 
ि ६५% रकमेिरील व्यािापो्ी माहे डडसेंबर २०१४ अखेर रक्कम रु. २.३५ को्ी 
अिा करणेत आले आहेत. तथावप बँक खामयाींचा तपशील प्राप्त नसल्हयाने काही 
खातेिाराींना रक्कम अिा करता आलेली नाही. बाधीत गािाींच्या पनुिासनासाठीची 
१५ गािठाणे नागरी सुविधाींसह पूणा झालेली असून १९३९ पैकी १४०३ खातेिाराींना 
भूखींड िा्पही करण्यात आले आहे. तसेच १०९६ खातेिाराींना पयाायी िममनीचेही 
िा्प करण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उ्भ ाित नाही. 

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

  
यििमाळ जर्ल््यािील एसटी आगाराि टायरचा पुरिठा िरण्याबाबि 

 (३०) *  १२१०३   श्री.खिार्ा बेग, श्री.सांददप बार्ोररया, श्री.हेमांि टिले, श्रीमिी 
विद्या चव्हाण, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.सुतनल 
िटिरे :   सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) यितमाळ जिल्ह्यातील यितमाळ एस्ी आगारात ्ायरचा तु्िडा 
असल्हयाने एस.्ी. बस आगारात उभया आहेत, हे खरे आहे काय, 



34 

(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्हयास, चौकशीत काय आढळून आले ि त्नसुार यितमाळ एस.्ी. 
आगारात पुरेश्या प्रमाणात ्ायर पुरविणेबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ददिािर राििे : (१) हे खरे नाही. 
(२) ि (३) यितमाळ आगारास मामसक गरिेप्रमाणे ्ायर िेण्यात आलेले आहेत. 
(४) प्रश्न उ्भ ाित नाही. 

----------------- 
 यििमाळ जर्ल््याि क्रशरधारिाांनी बुिविलेला उद्योग िर िसूल िरणेबाबि 
  

(३१) *  १२२७६   श्री.सांददप बार्ोररया, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.हेमांि टिले, 
श्री.खिार्ा बेग, श्री.अतनल भोसले, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) यितमाळ जिल्ह्यात क्रशरधारकाींनी ३५ ििाापासून उ्योग करुन शासनाला 
्याियाचा उ्योग कर बुडविल्हयाचे माहे ऑगस््, २०१५ च्या शेि्च् या सप्ताहात 
दनिशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे, चौकशीत काय 
आढळून आले, 
(३) असल्हयास, क्रशरधारकाींनी बुडविलेला उ्योग कर िसूल करणेबाबत शासनाने 
कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खिसे : (१) राज्य शासनाच्या महसूल विभाग ि उ्योग 
विभागाकडून क्रशरधारकाींिर उ्योग कर लािला ककीं िा आकारला िात नाही. 
(२), (३) ि (४) प्रश् न उ्भ ाित नाही. 

----------------- 
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खलुिाबाद (जर्.औरांगाबाद) िालुक्यािील ५० पेक्षा िमी पसेैिारी  
असलेल्या शिेिऱ्याांना मदि समळण्याबाबि 

  

(३२) *  ११५७३   श्री.सुभाष झाांबि :   सन्माननीय पुनिवसन ि मदि िायव 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) खलुताबाि (जि.औरींगाबाि) तालुक्यातील ७६ गािे ि ७३ महसूली गािाींत 
वपकाींची अींिािे पैसेिारी काढण्यात आली असून तालुक्यातील पूणा गािाींची 
पैसेिारी पूिीच्या ५० पैशापेक्षा कमी िशाविण्यात आली असल्हयाचे दिनाींक १७ 
सप् े्ंबर, २०१५ रोिी िा मया सुमारास दनिशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, पैसेिारी ५० पेक्षा कमी असल्हयाने येथील शेतकऱ्याींना कोणमया 
स्िरुपाची मित केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे ? 

श्री. एिनाथराि खिसे : (१) होय. 
(२) शासन दनणाय दिनाींक २०.१०.२०१५ अन्िये ५० पैशाींपेक्षा कमी पैसेिारी 
आलेल्हया गािाींत खालीलप्रमाणे सिलती लागू करण्यात आल्हया आहेत. 
    i) िमीन महसूलात सू् 
    ii) कृवि पींपाच्या चालू िीि िेयकात ३३.५% इतकी सु् 
    iii) शालेय/महावि्यालयीन वि्यार्थयांच्या परीक्षा शुल्हकात मार्ी 
    iv) आिश्यक तेथे वपण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी ्ँकसाचा िापर 
    v) िषुकाळसदृश्य पररजस्थती िाहीर केलेल्हया गािात शतेकऱ्याींच्या शेतीच्या 
पींपाची िीि िोडणी खींडीत न करणे. 
(३) प्रश्न उ्भ ाित नाही. 

----------------- 
मालिण (जर्.ससांधदुगुव) िालुक्याि भािशेिीच्या रक्षणासाठी  

प्रतिबांधात्मि उपाययोर्ना िरण्याबाबि 
  

(३३) *  १२११८   श्री.सुतनल िटिरे, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.अतनल भोसले, 
श्री.खिार्ा बेग, श्री.किरण पािसिर, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.हेमांि टिले, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.रार्ेंद्र र्ैन, श्री.अतनल िटिरे :   सन्माननीय िृषी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) मालिण (जि.मसींधुिगुा) तालुक्यात सध्याच्या िातािरणाचा विपररत पररणाम 
होऊन भातशतेीिर करपा, पाने गुींडाळणारी अळी, िळे, भुींगेरी या रोगाींचा प्रािभुााि 
झाला असल्हयाची मादहती दिनाींक १९ ऑगस््, २०१५ रोिी िा मयासुमारास 
दनिशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी सिरच्या भागात शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्हयास, चौकशीचे दनषकिा काय आहेत ि त्नुसार भातशेतीच्या रक्षणासाठी 
कोणती प्रदतबींधाममक उपाययोिना शासनाने केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खिसे : (१) अींशत: खरे आहे 
(२) ि (३) मालिण तालुक्यात सप् े्ंबर, २०१५ पयतंच्या कालािधीमध्ये 
सरासरीपेक्षा कमी पािसाची नोंि झाली आहे. पािसात खींड पडल्हयामुळे, 
तालुक्यात दनळे भुींगरे, पाने गुींडाळणारी अळी, करपा, जििाणिुन्य करपा या 
ककडीींचा अल्हप प्रमाणात प्रािभुााि आढळून आला होता. 
       तालुक्यामध्ये क्रॉपसॅप प्रकल्हपा अींतगात ३ ककडरोग सिेक्षकाींच्या मार्ा त 
भात वपकाचे सिेक्षण केले असून, रोग दनयींत्रणासाठीच्या विविध उपाययोिनाींचे 
सल्हले शेतकऱ्याींना एसएमएस ्िारे दिले आहेत. मयाचप्रमाणे आिश्यकतेनुसार ५० 
्क्के अनिुानािर कक्कनाशक औिधीचे िा्प करण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उ्भ ाित नाही. 

----------------- 
गोंददया, गिधचरोली ि िासशम या जर्ल््याि निीन िृषी  

पदिी महाविद्यालय सुरू िरण्याबाबि 

 (३४) *  १२५५३   श्री.रार्ेंद्र र्ैन, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.खिार्ा बेग, 
श्री.हेमांि टिले, श्री.आनांद ठािूर, श्री.सतिश चव्हाण :   सन्माननीय िृषी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वििभाातील वि्यार्थ याचंा कृिी अभ यासक्रमाकड े िाढता कल लक्षात घेता 
गोंदिया, गडधचरोली ि िामशम जिल्ह ्यात निीन चार कृिी पििी महावि्यालये 
सुरू करण् याचा प्रस् ताि शासनाच् या विचाराधीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, सिर महावि्यालये कोणकोणम या दठकाणी सुरू करण् यात येणार 
आहेत, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रस् तािािर शासनाने दनणाय घेतला आहे काय, 



37 

(४) असल्ह यास, उक् त कृिी महावि्यालये येम या शैक्षणणक ििाापासून (सन २०१६-
२०१७) कायााजन्ित करण् याचे दृष ्ीने शासनाने कोणती कायािाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
श्री. एिनाथराि खिसे : (१), (२), (३), (४) ि (५) सन २००९-१० या शकै्षणणक 
ििाापासून गडधचरोली जिल्ह्यात सोनापूर येथे शासकीय कृवि महावि्यालय सुरु 
करण्यात आले आहे. 
    िामशम ि गोंदिया जिल्ह्यात शासकीय कृवि महावि्यालय सुरु करण्याचे 
प्रस्ताि शासनास प्राप्त झाले होते. सिर प्रस्तािातील त्रु् ीींच्या अनुिींगाने पररपूणा 
प्रस्ताि सािर करण्याच्या सूचनाींसह प्रस्ताि महाराषर कृवि मशक्षण ि सींशोधन 
पररिि, पुणे याींचेकड ेपाठविण्यात आले आहेत. 

----------------- 
माहुली (जर्.अमराििी) येथे एस.टी.बस अपघािाि बालिाचा झालेला मतृ्य ू

 (३५) *  ११६३९   श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांर्य दत्ि, श्री.मुझफ्फर हुसैन 
सय्यद :   सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अमरािती जिल्ह्यातील माहुली येथे एस.्ी. बस अपघातामुळे साहील 
गिानन डायरे (१२) ििीय बालकाचा ममृयू झाल्ह याने गािात दनमााण झालेल्हया 
तणािामुळे एस.्ी. महामींडळाची बस पे्ून पररजस्थती दहींसक झाली असल्हयाची 
मादहती माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये िा मया िरयायान दनिशानास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सिरील घ्नेची चौकशी करण्यात आली काय, 
(३) असल्हयास, चौकशीत काय आढळून आले ि मयानुसार सिरील प्रकरणातील 
िोिीींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. ददिािर राििे : (१) होय. 
      दिनाींक २५.०८.२०१५ रोिी अशी घ्ना घडलेली आहे. 
(२) ि (३) अमरािती जिल्ह्यातील माहूली येथील अपघातग्रस्त बसच्या 
कताव्यािरील चालक/िाहक याींना दनलींबबत करण्यात येऊन, मयाींच्यािर आरोपपत्र 
बिािण्याची कारिाई करण्यात येत आहे. तसेच, राज्य पररिहन महामींडळाचे 
चालक श्री.सींिय ज्ञानेश्िर गोर्णे याींचेविरुध्ि पोलीसस््ेशन माहूली िहाँगीर येथे 
भा.िीं.वि. कलम २७९, ३०४ (अ) अन्िये गुन्हा िाखल करण्यात आलेला आहे. 
(४) प्रश्न उ्भ ाित नाही. 

----------------- 
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अिैध ि चोरट्या िाहििुीमुळे महाराष्ट्र राज्य मागव  
पररिहन महामांिळाचे होि असलेले निुसान 

 (३६) *  १२९५१   श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांर्य दत्ि, 
श्री.अशोि उफव  भाई र्गिाप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, प्रा.र्ोगेन्द्द्र ििाि े:   
सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अिधै ि चोरट्या िाहतकुीमुळे महाराषर राज्य मागा पररिहन महामींडळाचे 
िाविाक सुमारे रूपये २५०० को्ीचे नकुसान होत असल्हयाचे दनिशानास आलेले 
असून माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये िा मयािरयायान एस.्ी.महामींडळाच्या आयोजित 
बैठकीतही ही बाब शासनाचे अदतररक्त मुख्य सधचि (पररिहन) याींच्या 
दनिशानास आणण्यात आलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, एस्ी महामींडळाकड ेसध्या १७ हिार एस्ी असून ििााला ६७ 
लाख प्रिाशाींची िाहतकु केली िात असताींना ििाभरात ििळििळ ११ को्ी 
प्रिासी कमी झालेले असतानाही एस्ीचे उमपन्न िाढविण्यासाठी शासनाने 
कोणती उपाययोिना केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. ददिािर राििे : (१) राज्य पररिहन महामींडळाने दिनाींक २१.९.२०१५ ते 
२३.९.२०१५ या कालािधीत केलेल्हया सिेक्षणात प्रदतदिन अींिािे रुपये 
२०,५६,११,७९१/- एिढ्या रकमेची अिैध िाहतकु होत असल्हयाचे आढळून आले. 
(२) राज्य पररिहन महामींडळाने भारमान, उमपन्नामध्ये िाढ ि खचाात कपात 
करण्याच्या दृष्ीने प्रिासी िाढिा योिना, नैममजमतक करारािर िेण्यात येणाऱ्या 
बसेसच्या अ्ीमध्ये प्रिासीमभमुख बिल, दहरकणी सेिेत आरामिायी आसन 
व्यिस्था, नविन िातानुकमलत मशिनेरी बसेसची खरेिी, सक्षम मागा तपासणी ि 
अिैध िाहतुक तपासणी्िारे उमपन्न गळती रोखणे इ. उमपन्न िाढीसाठी 
उपाययोिना करण्यात आल्हया आहेत. 
(३) प्रश् न उ्भ ाित नाही. 

----------------- 
िल्याण शहरािील (िा.िल्याण, जर्.ठाणे) एसटी  

बस्थानिाांची झालेली दरुि्था  

(३७) *  १३०४५   श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.अशोि उफव  भाई र्गिाप, 
श्री.सांर्य दत्ि, श्री.रामहरी रुपनिर :   सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) कल्हयाण शहरातील (ता.कल्हयाण, जि.ठाणे) एस्ी बसस्थानकाींची िरुिस्था 
झाली असून बस स्थानक पररसर कचऱ्याच्या आणण रे्रीिाल्हयाींच्या विळख्यात 
सापडले असल्हयाचे माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये िा मयािरयायान दनिशानास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त कारणास्ति प्रिाशाींची गैरसोय होत असून उक्त प्रकरणी 
शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. ददिािर राििे : (१) नाही. 
(२) बसस्थानकात रे्रीिाल्हयाींचा िािर नाही. बसस्थानकातील सार्सर्ाई िररोि 
केली िाते ि िमा होणारा कचरा कल्हयाण डोंबबिली महानगरपामलकेमार्ा त 
िररोि उचलला िातो तसेच बसस्थानकािर प्रिाशाींना सिा सोयीसुविधा 
पुरविण्यात आलेल्हया आहेत. बसस्थानक सुजस्थतीत असून स्थानकािर पडलेेले 
खडड ेभरुन घेण्याची बाब राज्य पररिहन महामींडळाच्या कायािाहीखाली आहे. 
(३) प्रश् न उ्भ ाित नाही. 

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

नासशि जर्ल््याि दषु्ट्िाळी ि िर्ावमुळे शेििऱ्याांनी िेलेल्या आत्महत्या 
 (३८) *  १३०९२   िॉ.सुधीर िाांबे, श्री.सांर्य दत्ि, श्री.अशोि उफव  भाई र्गिाप, 
श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय पनुिवसन ि मदि िायव मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नामशक जिल्ह्यातील िषुकाळी आणण किा पररजस्थतीमुळे त्रस्त झालेल्हया 
बागलाण तालुक्यातील को्बेल येथील शेतकरी भाऊसाहेब रींभा साबळे याींनी 
गळर्ास घेऊन तर चाींििड तालुक्यात काळखोड ेयेथील शेतकरी रामभाऊ भास्कर 
शेळके याींनी विदहरीत उडी घेऊन आममहमया केली असल्हयाच्या घ्ना माहे 
ऑगस््, २०१५ मध्ये िा मयािरयायान दनिशानास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या आममहमयाग्रस्त शेतकऱ्याींच्या कु्ूींबबयाींना आधथाक मित 
िेण्याबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनाथराि खिसे : (१) होय. 
(२) आममहमयाग्रस्त शेतकऱ्याींच्या िारसाींना प्रमयेकी रु.१.०० लक्ष सानुग्रह अनिुान 
िेण्यात आले आहे. 
(३) प्रश् न उ्भ ाित नाही. 

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



40 

िािा (जर्.पालघर) या आददिासी भागािील ्टील उद्योगाांना  
िमी दराि िीर् उपलब्ध िरुन देण्याबाबि 

(३९) *  १३२१५   श्री.अशोि उफव  भाई र्गिाप, श्री.सांर्य दत्ि :   सन्माननीय 
ऊर्ाव मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) िाडा (जि.पालघर) या आदििासी भागातील स््ील उ्योगाींना कमी िरात 
िीि उपलब्ध करुन िेण्याची मागणी राज्याचे उ्योगमींत्री याींनी मा.राज्यपाल 
याींच्याकड े माहे सप् े्ंबर-२०१५ मध्ये िा मयािरयायान दनिशानास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्हयास, िाडा (जि.पालघर) या आदििासी भागातील स््ील उ्योगाींना 
कमी िरात िीि उपलब्ध करुन िेण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्हयास विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) सींबींधधताींचे दनिेिन शासनास प्राप्त झाले आहे. 
(२) वि्यतु अधधदनयम, २००३ च्या कलम ६२ अन्िये िीििर ठरविण्याचे 
अधधकार महाराषर वि्युत दनयामक आयोगास आहेत तथावप, महाराषरात 
उ्योगाींना भारदनयमन नाही. मयाींना २४ x ७ िीि पुरिठा केला िातो मशिाय 
महावितरणच्या ग्राहकाींना िेगिेगळ्या सिलती उपलब्ध आहेत, िसे रात्रीच्या 
कालािधीतील िीि िापरािर सिलत, लोड रॅ्क््र इींसे्ीव्ह, पॉिर रॅ्क््र 
इींसे्ीव्ह, विहीत मुितीच्या आत बील भरल्हयास सिलत इ. सिा सिलतीचा 
विचार केल्हयास ग्राहकाचा सरासरी २६% िीि िर दनजश्चत कमी होऊ शकतो. 
(३) प्रश्न उ्भ ाित नाही. 

----------------- 
मौरे् देिणी (जर्. लािूर) येथे बेघर ि वि्थावपि मदहला  
िुटूांब प्रमुख याांच्यािरीिा घरासाठी र्ागा समळणेबाबि 

(४०) *  १३४४३   श्रीमिी विद्या चव्हाण :   सन्माननीय पनुिवसन ि मदि 
िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौिे िेिणी (जि.लातूर) बु. िमीन सिे नींबर २२६/२३८/१ मधील ०२ हेक््र 
िमीन गािठाण विस्तारासाठी राखीि असलेली ७५ लोकाींची प्लॉ् मागणीच्या 
अिाासह यािी तहमसलिार लातूर याींचेकड े श्रममक हक्क अमभयान, महाराषर 
सलींग्न नॅशनल िमलत मानिी हक्क अमभयान या सींघ्नेने िाखल केली आहे, हे 
खरे आहे काय, 



41 

(२) असल्हयास, बेघर ि विस्थावपत मदहला कु्ुींब प्रमुखाच्या नािे घरासाठी िागा 
ममळणे सींिभाात समथान या सींस्थेने मा.मुख्यमींत्री, मा.मींत्री (महसूल) मा.मींत्री 
(ग्रामविकास) तसेच सधचि महसूल याींच्याकड े दिनाींक २८ िुलै, २०१५ तसेच 
दिनाींक १४ सप् े्ंबर, २०१५ रोिी िा मयासुमारास लेखी दनिेिना्िारे मागणी केली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, याबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खिसे : (१) होय, 
(२) होय, 
(३) श्रममक हक्क अमभयान, महाराषर सींलग् न, राषरीय डायरेक््र, श्री.ज्ञानेश्िर 
सुयािींशी, नॅशनल िमलत मानिी हक्क अमभयान, भारत या सींघ्नेच्या 
दनिेिनाच्या अनुिींगाने तहमसलिार, िेिणी याींनी स्थावपत केलेले विशेि 
पथकामार्ा त, ७५ मदहला कु्ुींब प्रमुखाींची सुक्ष्म तपासणी करण्यात येत आहे. 
पात्र लाभार्थयांची यािी तयार करण्यात येऊन दनयमानुसार भूखींडाचे िा्प 
करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उ्भ ाित नाही. 

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

राज्यभराि घरगुिी ग्राहिाांसाठी ३०० युतनट पयिं सिव  
िीर् िां पन्द्याांनी समान िीर् दर आिारण्याबाबि 

 (४१) *  १३६४४   अॅि.अतनल परब :   सन्माननीय ऊर्ाव मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यभरात घरगुती ग्राहकाींसाठी ० ते ३०० यदुन् िगाात सिा िीि कीं पन्याींनी 
समान िीि िर आकारण्याबाबत प्रस्ताि शासनाच्या विचाराधीन आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्हयास, सिर प्रस्ताि महाराषर िीि दनयामक मींडळाकड े (एमईआरसी) 
सींमतीसाठी सािर केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सिर प्रस्तािास िीि दनयामक मींडळाने मींिूरी दिली आहे काय, 
मयाचे स्िरुप काय आहे ि म याची अींमलबिािणी करण्यासाठी कोणमया 
उपाययोिना केल्हया आहेत, 
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(४) उपरोक्त प्रस्तािास िीि दनयामक मींडळाने मींिूरी दिली नसल्हयास मयाची 
कारणे काय आहेत ि याबाबत स्य:जस्थती काय आहे ? 
  

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) ि (४) प्रश्न उ्भ ाित नाही. 

----------------- 
पारस औजष्ट्णि विद्यिु तनमीिी िें द्रािून राखेच्या  
बांधाऱ्याि र्ाणारी राख वििली र्ाि असल्याबाबि 

 (४२) *  १४०८७   श्री.विनायिराि मेटे :   सन्माननीय ऊर्ाव मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पारस औजषणक वि्यतु दनमीती कें द्ातनू राखेच्या बींधाऱ्यात िाणारी राख 
विकली िात आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सिोच्च न्यायालयाच्या आिेशानुसार राख विकता येत नाही. 
तरीही राख अधधकाऱ्याींच्या ि गुमतेिाराींच्या सींगनमताने विकली िात आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, वििय एी्ं रप्रायिेस याींना दिलेली राख उचलण्याचा ि विकण्याचा 
कायाारींभ आिेश सींपूणापणे बनाि्पणे केलेला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) तेथील राख ही पिूीपासून मिूराव्िारे उचलली िात होती ि मयािर हिारो 
मिूराींचा उिरदनिााह चालत आला आहे. परींतु सिरील गुमतेिाराींनी ही राख 
ममशनव्िारे उचलली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्हयास, तेथील िररषठ अधधकाऱ्याींनी सींबींधधत गुमतेिाराींिर ि अधधकाऱ्याींिर 
कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे,  
(६) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) पारस औजषणक वि्युत कें द्ातनू मिुराींव्िारे राख उचलण्याचे काम 
पूिीप्रमाणेच अ्यापही सुरु आहे. परींतू ऑगस्् २०१५ मध्ये  राख बींधारा 
भरल्हयामुळे तेथील राख लिकरात लिकर काढणे अदनिाया असल्हयाने मे. वििय 
एीं्रप्रायझेस याींना  मशीनव्िारे राख उचलण्याची परिानगी िेण्यात आली. 
(५) ि (६) प्रश्न उ्भ ाित नाही. 

----------------- 
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मौरे् तनांब (िा.अमळनेर, जर्.र्ळगाि) येथील श्री क्षेत्र िवपलेश्िर  
मांददराच्या र्समनीबाबि 

  

(४३) *  १४१११   श्रीमिी ज्मिा िाघ :   सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौिे दनींब (ता.अमळनेर, जि.िळगाि) येथील श्री क्षेत्र कवपलेश्िर मींदिर हे 
प्राचीन मींिीर दनींब येथील ग.नीं. ३३५ मधील सुमारे ८५ आर िममनीिर आहे. 
परींत ुसिर मींदिर महसुली कागिपत्राींच्या ७/१२, ग् नकाशा, गाि नकाशा यापैकी 
कुठेच अजस्तमिात दिसत नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सिर मींदिराचे महसुली अजस्तमि ि िममनीबाबत सींस्थान ि 
ग्रामस्थाींनी तक्रारी केल्हया आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्हयास, तिनुसार 
शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खिसे : (१), (२), (३) ि (४) मौिे दनींब ता. अींमळनेर येथील 
ग् नीं. ३३५ या िममनीच्या िमाबींिी िेळी तयार करण्यात आलेल्हया द्पणामध्ये 
मींदिराचे साींकेदतक धचन्ह िशाविण्यात आलेले आहे. परींतु सिर मींदिराचे अजस्तमि 
ककती क्षेत्रािर आहे याबाबत द्पणामध्ये अथिा िममनीच्या अधधकार अमभलेखात 
कोणताही उल्हलेख नाही. प्रस्ततुची ग् नीं. ३३५ या िममनीच्या गाि नमुना  नीं. 
७/१२ मध्ये काही आदििासीींची नािे भोगि्िार सिरी िाखल आहेत. आदििासी 
खातेिाराने िमीन अन्य आदििासी इसमास विक्री करण्यास परिानगी 
ममळणेबाबतचा प्रस्ताि जिल्हहाधधकारी, िळगाि याींचेकड ेसािर केला होता. सिर 
प्रस्तािाबाबत मींदिराच्या विश्िस्ताींनी हरकत घेतल्हयामुळे सिर विक्री प्रस्ताि 
नामींिूर करुन जिल्हहाधधकारी, िळगाि याींनी दनकाली काढला होता. सिर 
दनणायाविरुध्ि अपर आयुक्त, नामशक विभाग, नामशक याींचेकड े झालेल्हया 
अवपलात अपर आयुक्ताींनी सिर प्रकरणी रे्र चौकशी करून ३ मदहन्याच्या आत 
दनणाय घेण्याचे आिेश जिल्हहाधधकारी, िळगाींि याींना दिले आहेत. या बाबत 
जिल्हहाधधकारी, िळगाि याींचेकड े कायािाही सुरू आहे. िरयायान मींदिराच्या 
विश्िस्ताींनी मे. दििाणी न्यायालय, अींमळनेर येथे िािा िाखल केला असून 
प्रकरण सध्या न्यायप्रविषठ आहे. 

----------------- 
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ठाणे प्रादेसशि पररिहन िायावलयाि झालेल्या आधथवि गैरव्यिहाराबाबि 
  

(४४) *  १२०४४   श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांि टिले, श्री.सुतनल िटिरे, श्री.राहुल 
नािेिर, श्री.किरण पािसिर, श्री.खिार्ा बेग, श्रीमिी विद्या चव्हाण, 
श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.प्रिाश बबनसाळे, अॅि.तनरांर्न 
िािखरे, श्री.अतनल भोसले :   सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे प्रािेमशक पररिहन कायाालयात सन २००४ ते २०१४ या कालािधीत 
रक्कम रुपये ७ को्ी ७६ लक्ष ४४ हिार इतक्या रकमेचा आधथाक गैरव्यिहार 
झाला असल्हयाचे दिनाींक २८ ऑगस््, २०१५ रोिी िा मया सुमारास दनिशानास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, मयाप्रकरणी स्ितींत्र चौकशी सममती दनयकु्त करुन चौकशी करािी 
ि सींबींधधत अधधकाऱ्याींविरुध्ि कारिाई करािी, अशी मागणी राज्य राषरीय मानि 
हक्क मींचाचे पिाधधकाऱ्याींनी माहे ऑगस््, २०१५ च्या िसुऱ्या आठिडयात मुख्य 
सधचि,  याींचेकड ेतक्रार दनिेिना्िारे केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, या प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय ि चौकशीत काय 
आढळून आले, 
(४) तसेच केलेल्हया चौकशीनुसार एकूण ककती रकमेचा आधथाक गैरव्यिहार 
झाल्हयाचे ि मयामध्ये कोण-कोण अधधकारी/कमाचारी साममल असल्हयाचे दनिशानास 
आले आहे, 
(५) मयानसुार सींबींधधत िोिी अधधकारी/कमाचाऱ्याींविरुध्ि शासनाने कोणती कारिाई 
केली आहे िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. ददिािर राििे : (१) नाही. 
(२) होय. 
    दिनाींक १०.०८.२०१५ रोिी पररिहन आयकु्त याींना दनिेिन दिले आहे. 
(३) सिर प्रकरणी गैरव्यिहार झाला असल्हयाचे दनिशानास आले नसल्हयाने 
चौकशी करण्यात आली नाही. 
(४), (५) ि (६) प्रश्न उ्भ ाित नाही. 

----------------- 
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िरिांदीमळा (िा.सशरूर, जर्.पणेु) येथे बनािट मद्यतनसमविी  
िरणाऱ्याांिर िारिाई िरण्याबाबि 

 (४५) *  ११९७७   िॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱ्हे :   सन्माननीय राज् य उत् पादन 
शुल् ि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) गोलेगाि येथील करिींिीमळा (ता.मशरुर, जि.पुणे) येथे राज्य उमपािन शुल्हक 
विभाग ि मशरुर पोमलसाींनी एका बींगल्हयािर छापा ्ाकून बनाि् म्यदनममाती 
करणारा कारखाना उध्िस्त करुन सुमारे १३ लाख रुपये ककीं मतीचे बनाि् म्य 
ि ते बनविण्यासाठी लागणारे जस्परी्, इसेन्स आणण एका गािठी कट्टयासह 
स्कॉवपायो गाडी िप्त करण्यात आल्हयाची घ्ना दिनाींक १ ऑगस््, २०१५ रोिी 
िा मया सुमारास घडली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सिरहू घ्नेची शासनाने चौकशी केली आहे काय, मयात काय 
आढळून आले, 
(३) तिनुसार यातील मुख्य आरोपीस अ्क करण्यात आली आहे काय, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनाथराि खिसे : (१) होय. 
दिनाींक ०१/०८/२०१५ रोिी गोलेगाि येथील करिींिीमळा ता.मशरुर, जि.पुणे येथे 
दनरीक्षक, राज्य उमपािन शुल्हक भरारी पथक क्र. २ पुणे याींनी छापा ्ाकून 
बनाि् म्य दनममाती करणारा कारखाना उध्ििस्त करुन गुन््यात रुपये 
१२,८३,२९५/- ककीं मतीचा मुद्देमाल िप्त करुन गु.र.क्र. २९९/२०१५ दिनाींक 
०१/०८/२०१५ नोंि करण्यात आलेला आहे 
(२) होय, 

सिर गुन््यामध्ये बनाि् म्य दनममातीसाठी लागणाऱ्या इतर 
सादहमयासह रुपये १२,८३,२९५/-ककीं मतीचा मुद्देमाल िप्त केला आहे. आरोपी 
िाहनचालक याला िागीच अ्क करुन मुींबई िारुबींिी कायिा, १९४९ कलम ६५ 
(क) (ख) (ड) (ई) (र्) ८०, ८१, ८३ ि १०८ अन्िये गुन्हा नोंि केला आहे. आरोपीस 
मा.न्यायालयासमोर हिर केले असता मयाला तीन दििसाींची पोलीस कस््डी 
दिलेली आहे. 
(३) सिर गुन्हा हा करिींिीमळा, ता.मशरुर, जि.पुणे येथील दिलीप लोखींड ेयाींच्या 
बींगल्हयामध्ये घडला असल्हयामुळे सिर बींगला हा कायिेशीरररमया सील करण्यात 
आला आहे. सिर गुन््यात बींगला मालक दिलीप लोखींड ेहा मुख्य सुत्रधार असून 
मयास अ्क करण्यात आलेली आहे. 
 



46 

(४) गु.र.नीं.२९९/२०१५ दिनाींक ०१/०८/२०१५ चा तपास पूणा झालेला असून विदहत 
िेळेत आरोपपत्र मा. न्यायालयास सािर करण्यात येत असल्हयामुळे विलींबाचा 
प्रश्न उ्भ ाित नाही. 

----------------- 
राज्याि विशेषि: गिधचरोली, भांिारा, चांद्रपूर जर्ल््याि  

होि असलेली अिैध िाळू उपसा रोखण्याबाबि 

 (४६) *  ११०८४   श्रीमिी शोभािाई फिणिीस :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात विशेित: वििभाात मसरोचा (जि.गडधचरोली) गोिािरी निी, ता.तुमसर 
(जि.भींडारा) आष्ी ििळ िनैगींगा निीतनू मोठ्या प्रमाणात रेतीची अिैध तस्करी 
बाहेर राज्यात होत असल्हयाचे दिनाींक २९ सप् े्ंबर, २०१५ रोिी िा मया सुमारास 
दनिशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, चींद्पूर जिल्ह्यातील िनैगींगा, पैनगींगा, ईरई, िधाा अींधारी ि उमा या 
प्रमुख नियातून मोठ्या प्रमाणात िे.सी.बी. ्िारे िाळू उपसा करण्यात येत 
असल्हयामुळे निीचा प्रिाह िळल्हयामुळे पाणी ी्ंचाईचा प्रश्न दनमााण होत 
असल्हयाचे दिनाींक १ ऑक््ोबर, २०१५ रोिी िा मयािरयायान दनिशानास आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सिर िाळू उपसण्याकरीता ३८ घा् मललािा्िारे िेण्यात आले 
असता मयाची मुित सींपूनही मोठ्या प्रमाणात िाळू उपसा सुरू असल्हयाचे 
दनिशानास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली काय ि सींबींधीत अिैध 
िाहतुक ि बाहेर राज्यात तस्करी करणाऱ्याींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात 
येत आहे,  
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे कोणती आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खिसे : (१) अशी बाब दनिशानास आली नाही. 
(२) चींद्पूर जिल्ह्यातील अींधारी, हयुमन, िनैगींगा ि उमा निीमधनू सींबींधधत 
मललािधारकाींनी रेती उमखननाकररता याींबत्रक साधनाींचा िापर केल्हयाचे दनिशानास 
आल्हयािरुन, मयाींच्याकडून रुपये २,५०,०००/- एिढी िींडाची रक्कम िसूल करण्यात 
आली आहे. 
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(३) ि (४) चींद्पूर जिल्ह्यातील सन २०१४-१५ या ििााकररता मललािात गेलेल्हया 
३६ रेतीघा्ामधनू मललािाचा कालािधी सींपुष्ात आल्हयानींतर िाळू उपसा सुरु 
असल्हयाचे दनिशानास आलेले नाही. तथावप, चींद्पूर जिल्ह्यात िाळूच्या अिैध 
उमखनन ि िाहतूकीस आळा घालण्यासाठी गठीत केलेल्हया भरारी पथकाींनी 
केलेल्हया तपासणीत अिैध उमखनन/िाहतकुीची काही प्रकरणे दृष्ोममपतीस 
आलेली आहेत. मयानुसार एवप्रल, २०१५ ते ऑक््ोबर, २०१५ या कालािधीत ९४३ 
प्रकरणात रुपये ७५,३५,४७७/- एिढी िींडाची रक्कम िसूल करण्यात आली आहे. 
     मौिे आष्ी, ता.तुमसर येथील रेतीघा् बािनथडी निीिर असून, सिर 
रेतीघा्ाला मध्यप्रिेशची मसमा लागून असल्हयाने मध्यप्रिेशकड ेिाणाऱ्या मागाािर 
िाळूची अिधैररमया िाहतूक होऊ नये याकररता पोलीस चौकी दनमााण करण्यात 
आली असून, तेथे महसूल कमाचारी ि पोलीस कमाचारी याींची दनयुक्ती करण्यात 
आलेली आहे. 
(५) प्रश् न उ्भ ाित नाही. 

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

राज्यािील िृषी विद्यापीठाचे विभार्न िरण्याबाबि 

 (४७) *  ११८२३   श्री.सतिश चव्हाण, श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.अमरससांह पांडिि, श्री.धनांर्य मुांि,े श्रीमिी ज्मिा िाघ, श्री.खिार्ा बेग, 
श्री.सांददप बार्ोररया, श्री.रार्ेंद्र र्ैन, श्री.अतनल भोसले, श्री.ददपिराि साळुांखे-
पाटील, श्री.हेमांि टिले, श्री.नरेंद्र पाटील, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.आनांद 
ठािूर, श्री.सुतनल िटिरे, श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.सांर्य दत्ि, श्री.अशोि उफव  
भाई र्गिाप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील कृिी वि्यापीठाचे विभािन करण्याचा दनणाय शासनाने माहे 
ऑगस््, २०१५ मध्ये िा मयािरयायान घेतला असता सिर दनणायास वि्याथी 
आणण अधधकाऱ्याींनी विरोध िशाविला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, राज्यात महाममा रु्ले, िसींतराि नाईक, पींिाबराि िेशमुख ि 
बाळासाहेब सािींत अशी चार कृिी वि्यापीठे असून अहमिनगर जिल्ह्यातील 
राहुरी कृिी वि्यापीठाच्या विभािनास वि्याथी ि अधधकाऱ्याींचा विरोध आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्हयास, राज्यातील कृिी वि्यापीठाचे विभािन व्हािे याबाबत शासनाने 
कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथराि खिसे : (१), (२), (३) ि (४) डॉ.पींिाबराि िेशमुख कृवि 
वि्यापीठ, अकोला ि महाममा रु्ले कृवि वि्यापीठ, राहुरी या वि्यापीठाींचा  
विस्तार लक्षात घेऊन मयाींचे विभािन करुन स्ितींत्र वि्यापीठ आिश्यक आहे 
का याची तपासणी करुन शासनास मागािशान करण्यासाठी दि.१९ ऑगस््, २०१३ 
च्या शासन दनणायान्िये डॉ.िाय.एस.पी.थोरात याींचे अध्यक्षेखाली सममती 
नेमण्यात आली होती. सिर सममतीच्या धळेु येथील िौऱ्यात महाममा रु्ले कृवि 
वि्यापीठाचे विभािन करण्यास वि्यार्थयांनी विरोध िशाविला होता. तसेच 
यासींबींधी महाममा रु्ले कृवि वि्यापीठ, राहुरी येथे झालेल्हया बैठकीत 
वि्यापीठाच्या अधधकाऱ्याींनी विभािनास विरोध िशाविला होता. वििभा कृवि 
वि्यापीठ स्मारक सममती अमरािती याींनी डॉ.पींिाबराि िेशमुख कृवि 
वि्यापीठ, अकोलाचे विभािन करुन नये अशी मागणी केली आहे. 
      सिर सममतीने शासनास सािर केलेल्हया अहिालािर कायािाही करण्यासाठी 
काही आधथाक, ताींबत्रक ि प्रशासकीय बाबीींची मादहती घेणे ि मया अनिुींगाने 
आिश्यक तपशील प्राप्त करण्यासाठी दिनाींक १४ मे, २०१५ च्या शासन 
दनणायान्िये डॉ.िेंक्ेश्िरलू, कुलगुरु िसींतराि नाईक मराठिाडा कृवि वि्यापीठ, 
परभणी याींचे अध्यक्षतेखाली सममती नेमण्यात आली आहे. सिर सममतीला 
आपला अहिाल सािर  करण्यासाठी िोन मदहन्याींची मुित िेण्यात आली होती. 
परींत,ु कामाचे स्िरुप ि सममतीने मुितिाढ ममळणेबाबत केलेल्हया विनींतीच्या 
अनिुींगाने सममतीला ३१ डडसेंबर, २०१५ पयतं मुितिाढ िेण्यात आली आहे. 

----------------- 
इन्द्रा-२ च्या अांमलबर्ािणीबाबि 

 (४८) *  ११७८९   श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.धनांर्य मुांि,े श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.अमरससांह पांडिि, श्री.सतिश चव्हाण :   सन्माननीय ऊर्ाव मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) परभणी जिल्ह्यातील ऊिाा विभागाच्या अपऱु्या साधनाींमुळे िीि ग्राहकाींना 
होत असलेल्हया अडचणी िरू करण्यासाठी पायाभूत आराखडा भाग-२ (इींफ्रा-२) 
अींतगात विकास कामाींना मींिुरी ि दनधी उपलब्ध करुन िेऊनही सुिशान 
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इलेक्रीकल्हस ि इतर कीं त्रा्िाराींनी विदहत मुितीत कामे न पुणा केल्हयाने 
मयाींच्याविरुध्ि कारिाई करुन कामे रद्द करण्याबाबतचे आिेश मा.ऊिाा मींत्री याींनी 
दिनाींक ८ ऑक््ोबर, २०१५ रोिी िा मया सुमारास जिल्हहाधधकारी कायाालय, 
परभणी येथील बैठकीत सींचालक (सींचलन/प्रकल्हप) महावितरण, मुींबई याींना दिले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, िरील कीं पन्याींना िेण्यात आलेली कामे ि दनवििा रद्द करण्यात 
आली आहेत काय, 
(३) असल्हयास, कीं त्रा्िाराींच्या दनषकाळिीपणामुळे कामाींची िाढलेली ककीं मत 
सींबींधधताींकडून िसुल करणे तसेच मयाींची नािे काळ्या यािीत ्ाकणे आिी 
कारिाई करण्यात आली आहे काय, 
(४) नसल्हयास, िोिी कीं त्रा्िाराींिर कारिाई ि निीन कामाींना मींिुरीबाबत शासन 
स्तरािरुन होत असलेल्हया विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) अींशत: खरे आहे. सिर बैठकीत िी कामे 
दनयोजित माईलस््ोन प्रमाणे “मागे” असेल ती कामे कीं त्रा्िार करीत नसेल तर 
ररस्क आणण कॉस्् िर (Risk & C०st) िर िसुऱ्या कीं त्रा्िाराकडून पूणा 
करण्याबाबत महावितरण कीं पनीने काढलेल्हया दिनाींक ०४.०९.२०१५ च्या 
पररपत्रकानुसार कारिाई करण्यात यािी, असे दनिेश िेण्यात आले. 
(२) महावितरण कीं पनीकडून दनयमाप्रमाणे कायािाही सुरु करण्यात आली असून 
कीं त्रा्िाराींना कामात सुधारणा करण्याबाबत नो्ीस िेण्यात आली आहे. 
(३) माहे सप् े्ंबर, २०१५ नींतर मे. सुिशान इलेक्रीकल्हस कीं पनीने २ उपकें द्ाचे 
काम पूणा केले असून, ३ उपकें द्ाचे काम प्रगतीपथािर आहे. तसेच िोन 
उपकें द्ामध्ये अदतररक्त रोदहत्र बसविण्याचे काम प्रगतीपथािर आहे. २५१ वितरण 
रोदहत्राचे काम पूणा केले असून १३४ रोदहत्राचे काम प्रगतीपथािर आहे. सिर 
कामाच्या प्रगतीिर का्ेकोरपणे लक्ष िेण्यासाठी सींबींधधत अधीक्षक अमभयींता 
याींना सूचना िेण्यात आल्हया असून, कामाची प्रगती समाधानकारक न 
आढळल्हयास दनयमाप्रमाणे कायािाही करण्यात येईल. 
(४) प्रश् न उ्भ ाित नाही. 

----------------- 
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अांबार्ोगाई जर्ल््याची तनसमविी िरणेबाबि 
 (४९) *  ११८४५   श्री.अमरससांह पांडिि, श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.सतिश 
चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे, श्री.धनांर्य मुांि े:  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ६८९८ ला 
ददनाांि २३ र्ुलै, २०१५ रोर्ी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि:    सन्माननीय 
महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) बीड जिल्ह्याचे विभािन करुन अींबािोगाई जिल्ह्याची दनममाती करणेबाबतची 
मादहती जिल्हहाधधकारी, बीड याींनी दिनाींक २८ सप् े्ंबर, २०१५ रोिी िा 
मयासुमारास विभागीय आयुक्त, औरींगाबाि याींना पाठविली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, दिनाींक ४ डडसेंबर, २००५ च्या शासन दनणायातील दनकिानुसार 
बीड जिल्ह्याचे विभािन करुन अींबािोगाई जिल्हहा दनममातीबाबतचा अहिाल 
दिनाींक १९ नोव्हेंबर, २००८ रोिी जिल्हहाधधकारी, बीड याींनी शासनास सािर केला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, जिल्हहा पनुराचना सममतीने दिनाींक ३१ डडसेंबर, २००८ ि दिनाींक 
६ िानेिारी, २००९ च्या बैठकीत अींबािोगाई जिल्हहा दनममाती करणेबाबत ठराि 
पारीत केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, िनतेकडून मागील िहा ििातं ४५७५४३ प्रदतििी उक्त प्रकरणी 
अिा प्राप्त होिूनही शासन अींबािोगाई जिल्हहा दनममातीबाबत दनणाय घेण्यास करत 
असलेल्हया विलींबाची कारणे कोणती आहेत, 
(५) बीड जिल्ह्याचे विभािन करुन अींबािोगाई जिल्ह्याची दनममाती कें व्हा होणार 
आहे ? 
  

श्री. एिनाथराि खिसे : (१) हे खरे नाही. राज्यस्तरािरील जिल्हहा 
विभािनाबाबत दनकि ठरविण्याकरीता शा.दन.दि.२४.०६.२०१४ अन्िये गठीत 
केलेल्हया सममतीच्या बठैकीत उपजस्थत करण्यात आलेल्हया मु्याींची मादहती 
जिल्हहाधधकारी, बीड याींनी विभागीय आयुक्त, औरींगाबाि याींना दि. २८.९.२०१५ 
च्या पत्रान्िये पाठविलेली आहे. 
(२) जिल्हहाधधकारी, बीड याींनी दि.१९.११.२००८ च्या पत्रान्िये बीड जिल्ह्याचे 
विभािन करुन अींबािोगाई जिल्हहा दनममातीबाबत आिश्यक मादहती ि मशर्ारस 
विभागीय आयकु्त, औरींगाबाि याींना सािर केलेली आहे. 
(३) शासन दनणाय दि.४.१२.२००८ अन्िये विभागीय आयुक्त, औरींगाबाि याींचे 
अध्यक्षतेखाली बीड जिल्हहा विभािनाच्या सींिभाात शासनास मशर्ारशी 
करण्याकरीता नेमलेल्हया जिल्हहा पनुराचना सममतीने आपला अहिाल          
दि. ६.१.२००९ च्या पत्रान्िये शासनास सािर केलेला आहे. 
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(४) ि (५) राज्यस्तरािर जिल्हहा विभािनाबाबत दनकि ठरविण्याकरीता शासनाने 
दि.२४.०६.२०१४ च्या शा.दन.अन्िये अपर मुख्य सधचि/प्रधान सधचि (महसूल) 
याींचे अध्यक्षतेखाली सममती गठीत केली असून सममतीस आपला अहिाल सािर 
करण्यास दि. ३१.१२.२०१५ पयतं मुितिाढ िेण्यात आली आहे. सिर सममतीचा 
अहिाल प्राप्त झाल्हयानींतर जिल्हहा विभािनाबाबत शासनाचे धोरण दनजश्चत 
करण्याचे सींकजल्हपत आहे ि मया आधारेच राज्यातील जिल्ह्याींची पनुराचना 
करताना बीड जिल्ह्याचे विभािन करुन अींबािोगाई निीन जिल्हहा दनममातीबाबत 
यथोधचत दनणाय घेण्याचे योजिले आहे. 

----------------- 
रे्.एस.िब्लू. इ्पाि, (जर्. रायगि) या िां पनीला िोट्यािधी 

 रुपयाांची िीर् शुल्ि माफी देण्याि आल्याबाबि 
 (५०) *  १२९०६   श्री.सांर्य दत्ि, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.अशोि उफव  
भाई र्गिाप, श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर :   सन्माननीय ऊर्ाव मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) सन १९९९ मध्ये मेगा प्रकल्हपाींना िीि शुल्हक मार्ी िेण्याच्या शासनाने 
घेतलेल्हया दनणायाची मुित माहे ऑगस््, २०१२ मध्ये सींपलेले असतानाही 
िे.एस.डब्लू. इस्पात, (जि.रायगड) या कीं पनीला कोट्यािधी रुपयाींची िीि शुल्हक 
मार्ी िेण्याबाबतचा बेकायिेशीर दनणाय माहे ऑगस्् ते ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये 
िा मया िरयायान ऊिाा विभागामार्ा त घेण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) तसेच सिर शुल्हक मार्ी िेण्याच्या ऊिाा विभागाच्या प्रस्तािास उ्योग ि 
विमत विभागाींनी आक्षपे घेतलेले होते तसेच शासनाच्या विधी ि न्याय विभागाने 
हा दनणाय घेऊ नये ि घेतल्हयास तो मींत्रीमींडळाच्या सींमतीने घेतला िािा असा 
अमभप्राय दिला असतानाही तसे न करता ऊिाा विभागामार्ा त िीि शुल्हक मार् 
करण्याबाबतचे आिेशाममक पररपत्रक काढण्यात आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त शुल्हक मार्ीचा दनणाय घेण्यासाठी कोणती प्रकक्रया 
अिलींबविण्यात आली होती, सिर दनणायास कोणमया स्तरािरुन मान्यता िेण्यात 
आली ि या दनयमाबा्य दनणायास िबाबिार असणाऱ्याींविरुध्ि कोणती कारिाई 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे नाही, िे.एस.डब्लू इस्ताप या कीं पनीला 
उ्योग विभागाच्या सामूदहक प्रोमसाहन योिना, १९९३ च्या आधारे ऊिाा 
विभागाच्या दिनाींक २९.१२.१९९९ च्या अधधसूचनेन्िये, पात्रता प्रमाणपत्रात नमूि 
केलेल्हया कालािधीकरीता वि्यतु शुल्हक मार्ी िेण्यात आली होती. त्नींतर 
उ्योग सींचालनालयाच्या दिनाींक ६.१०.२०१२ च्या आिेशानुसार योिनेच्या 
सिलतीचा कालािधी आणखी ७ ििानंी िाढविण्यात आला. मया आिेशाच्या 
आधारे वि्यतु शुल्हक मार्ीचा कालािधी िाढविण्याची कीं पनीची मागणी होती. 
सिर कीं पनीच्या मागणीच्या अुनिींगाने ऊिाा विभागाने सिलतीचा कालािधी 
दिनाींक ५.८.२०१९ पयतं िाढविण्याकरीता नस्ती विधी ि न्याय विभाग तसेच 
विमत विभागाकड ेसहमतीसाठी पाठविली होती. मयािर विमत विभागाने काही मुद्द े
उपजस्थत केले हेाते. ती नस्ती परत विमतविभागाकड े पाठविण्याऐििी 
अनिधानाने मयास सधचि स्तरािर मींिूरी होऊन आिेश दनगाममत झाले. ही बाब 
लक्षात आल्हयानींतर िरील आिेशाची अींमलबिािणी होण्यापूिीच मयास स्थधगती 
िेण्यात आली आहे. मयामुळे या प्रकरणी शासनाचे कोणतेही आधथाक नकुसान 
झालेले नाही. तसेच सिर कीं पनीच्या सिलतीच्या कालािधीची सींभाव्य वि्यतु 
शुल्हकाची रक्कम रु.५७२ को्ी नसून ती सुमारे रु.२६ को्ी होते. 
(२) हे खरे नाही, विमत विभागाने काही मुद्दे उपजस्थत केले होते. मया मुद्द्यािरील 
अमभप्रायासह प्रकरण पुन्हा विमत विभागाकड ेपाठविण्यात आले आहे. 
(३) वि्यतु शुल्हक मार्ीच्या अशा प्रकरणाची भविषयात पुनरािमृती होऊ नये 
यासाठी उ्योग, ऊिाा ि कामगार विभागाींतगात चौकशीची कायािाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उ्भ ाित नाही. 

----------------- 
मौरे् खानाि (िा.पनिेल, जर्.रायगि) येथील  

शेिर्समनीची गट्िीम िरण्याबाबि 

 (५१) *  १३२३५   श्री.हेमांि टिले :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौिे खानाि (ता.पनिेल, जि.रायगड) येथील ग्रामस्थाींच्या ताब्यातील शते 
िममनी गेली ५० ििााहून अधधक काळापासून कसत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सिर शेत िममनीत कुळ याहणनू मसध्ि होणेकरीता मयाींच्याकड े
असलेल्हया कब्िातील कोणमयाही िममनीची ग्स्कीम झालेली नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
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(३) असल्हयास, यासींिभाात तेथील रदहिाशाींनी अनेक िेळा जिल्हहाधधकारी,रायगड, 
उपविभागीय अधधकारी ि तहमसलिार, पनिेल तसेच लोकप्रदतदनधी याींच्याशी 
िेळोिेळी चचाा होिनू मयानुसार ग्स्कीम लागू करणेसींबींधी दनिेश िेिनूही 
कोणतीच कायािाही झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, याबाबत तेथील शेतकऱ्याींनी मा.महसूल मींत्री तसेच जिल्हहाधधकारी, 
रायगड याींच्याकड ेमाहे सप् े्ंबर २०१५ मध्ये िा मयासुमारास दनिेिन दिले आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती कायािाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खिसे : (१), (२), (३), (४), (५) ि (६) मौिे खानाि (ता.पनिेल, 
जि.रायगड) या गािात एकबत्रकरण योिना राबविण्यात आली ि त्नुसार 
अधधकार अमभलेख तयार करण्यात आला. परींतू िममनीचे ताबे ि एकबत्रकरण 
योिनेप्रमाणे तयार केलेला अधधकार अमभलेख अनेक दठकाणी िुळत नाही. अशा 
आशयाची  दनिेिने जिल्हहाधधकारी रायगड याींचेकड े प्राप्त झाली आहेत. या 
दनिेिनातील मु्याींच्या अनिुींगाने उपसींचालक, भूमी अमभलेख कोंकण प्रिेश मुींबई 
याींनी जिल्हहा अधधक्षक भूमी अमभलेख, रायगड याींना चौकशी करण्यासाठी 
कळविले होते. तसेच या सींिभातं मा.राज्यमींत्री (महसूल) याींनी दिनाींक 
०८.०४.२०१५ रोिी सींबींधधताींची बैठक घेऊन मौिे खानाि येथील कुळाींच्या 
िदहिा्ीतील िममनीच्या सींिभाात प्रमयक्ष िम ज नीची मोिमाप करुन पररपूणा 
चौकशी करुन प्रस्ताि सािर करण्याचे दनिेश दिले आहेत. मयानुसार 
जिल्हहाधधकारी, रायगड याींनी विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग याींच्याकड े
दिनाींक २०.११.२०१५ रोिी प्रस्ताि सािर केला आहे. शासनाकड े प्रस्ताि प्राप्त 
झाल्हयास उधचत कायािाही करण्याची तििीि ठेिली आहे. 

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

राज्यािील एसटी महामांिळाची बबिट अि्था झाल्याबाबि 
  

(५२) *  १३२१४   श्री.अनांि गािगीळ :   सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील एस्ीच्या पनुाबाींधणीचे रखडलेले िेळापत्रक, गाडयाींच्या 
िेखभालीची अनास्था, निीन गाडयाचा िेळेत न होणारा समािेश अशी 
पररजस्थतीमुळे एस्ी महामींडळ बबक् अिस्थेत असल्हयाचे माहे ऑगस््, २०१५ 
मध्ये िा मयािरयायान दनिशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, एस्ी महामींडळाला पनुाज्िीिन िेण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. ददिािर राििे : (१) ि (२) राज्य पररिहन बसेसची बाींधणी ि पनुाबाींधणी 
करण्याकरीता दनयोजित िेळापत्रक असून राज्य पररिहन महामींडळाने २०१५-
२०१६ या ििाात एकूण १८८४ निीन गाडया चालनात आणण्याचे दनयोिन केले 
आहे. मयानुसार माहे ऑक््ोबर, २०१५ अखेर ११०० गाडयाींची बाींधणी करुन 
चालनात आणण्यात आलेल्हया आहेत. 
     राज्य पररिहन महमींडळातील िाहनाींची प्रदतबींधाममक िेखभाल दनयममतपणे 
करण्यात येते. िैनींदिन िेखभाल, िशदिनी िेखभाल, डॉकीींग, आर्ीओ पामसींग, 
पुनजस्थतीकरण इमयािी प्रकारचे िेखभालीचे कायाक्रम दनयोजित पररपत्रकानुसार 
आगार ि विभागीय पातळीिर दनयममतपणे राबविण्यात येतात. 
(३) प्रश्न उ्भ ाित नाही. 

----------------- 
उ्मानाबाद जर्ल््याि एस.टी. महामांिळािील ररक्ि पदे भरण्याबाबि 

  

(५३) *  १४२४५   श्री.विक्रम िाळे :   सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) उस्मानाबाि जिल्ह्यात एस.्ी महामींडळात मोठ्या प्रमाणात ररक्त पिे 
असल्ह याने एस.्ी महामींडळाच्या गाडया दनयमानुसार िेळेिर सु्त नसल्हयाने 
एस.्ी महामींडळाला तो्ा होत आहे ि प्रिाश्याींना नाहक त्रास सहन करािा 
लागत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सिर एस.्ी. महामींडळातील ररक्त पिे भरणेबाबत शासनाने 
कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ददिािर राििे : (१) ि (२) राज्य पररिहन उस्मानाबाि विभागात 
मींिुरीनसुार चालक, िाहक, याींबत्रक ि प्रशासकीय कमाचारी तसेच पयािेक्षककय ि 
अधधकारीिगा अशा एकूण ३१७८ मींिूर पिाींपकैी २६५८ पिे भरलेली असून ५२० 
पिे ररक्त आहेत. सन २०११ ते २०१४ या कालािधीत ३८४ चालक, ४०६ िाहक, 
९२ याींबत्रक ि ४७ प्रशासकीय पिाींमध्ये भरती प्रकक्रया राबविण्यात आलेली असून 
सन २०१५ मध्ये उस्मानाबाि विभागासाठी चालक भरती प्रकक्रयेत सींगणक 
चाचणीत ९१ उमेििार उपलब्ध झालेले आहेत. 
     प्रिाशाींची गैरसोय ि महामींडळाचा तो्ा होऊ नये याकरीता चालक/िाहकाींना 
अदतकामलक भमता िेऊन (डबल डयु् ी) कामधगरीिर पाठिून बसेस िेळेिर 
सोडण्यात येतात. 
(३) प्रश्न उ्भ ाित नाही. 

----------------- 
दहांगणा ि नागपूर ग्रामीण िहसील अांिगवि िोंगरी भागाि  

मुरुम ि धगट्टी चोरी होि असल्याबाबि 

 (५४) *  १११९९   श्री.रार्ेंद्र मुळि, श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.सांर्य दत्ि, 
श्री.अशोि उफव  भाई र्गिाप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, प्रा.र्ोगेन्द्द्र ििाि े:   
सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर येथील दहींगणा ि नागपूर ग्रामीण तहसील अींतगात डोंगरी भागात 
मुरुम ि धगट्ी चोरी होत असून याकड ेस्थादनक महसूल प्रशासनाचे िलुाक्ष होत 
असल्हयाचे माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये िा मयािरयायान दनिशानास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्हयास, या भागात होणारी मुरुम ि धगट्ी चोरी प्रकरणी शासनाने चौकशी 
केली आहे काय, 
(३) असल्हयास, चौकशीच्या अनुिींगाने शासनाने कोणती कायािाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खिसे : (१), (२) ि (३) नागपूर जिल्ह्यातील दहींगणा ि नागपूर 
(ग्रामीण) तालुक्यात गौण खदनिाच्या अिैध उमखनन/िाहतुकीची काही प्रकरणे 
दृष्ोमपमतीस आली आहेत. ही िस्तजुस्थती आहे. तथावप, नागपूर जिल्ह्यात गौण 
खदनिाच्या अिधै उमखनन ि िाहतकुीस आळा घालण्यासाठी तालुका स्तरािर 
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भरारी पथकाची दनयकु्ती करण्यात आली असून, मोक्याच्या दठकाणी महसूल ि 
पोलीस कमाचाऱ्याींच्या चौक्या स्थापन करण्यात आल्हया आहेत ि प्रमयेक 
आठिडयातून एक दििस महसूल, पररिहन ि पोलीस विभागाची सींयुक्त मोदहम 
राबविण्यात येते. 
     मयानुसार ििा २०१५-१६ मध्ये गौण खदनिाच्या अिैध उमखनन ि 
िाहतुकीबाबत करण्यात आलेल्हया तपासणीमध्ये आढळून आलेल्हया दहींगणा 
तालुक्यातील ५६ प्रकरणाींमध्ये रुपये ५,४०,५००/- ि नागपूर (ग्रामीण) 
तालुक्यातील १०५ प्रकरणाींमध्ये रुपये ११,७७,८००/- एिढ्या िींडाममक रकमेची 
िसूली करण्यात आली आहे. मयामुळे सिर विियाकड ेमहसूल प्रशासनाचे िलुाक्ष 
होत असल्हयाचे दिसून येत नाही. 
(४) प्रश् न उ्भ ाित नाही. 

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

लािूर आणण उ्मानाबादच्या भूिां पग्र्िाांना शासिीय  
नोिऱ्याांमध्ये समाविष्ट्ठ िरण्याबाबि 

(५५) *  १२२१०   श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.धनांर्य मुांि,े श्री.सुतनल िटिरे, श्री.किरण 
पािसिर, श्री.हेमांि टिले, श्री.खिार्ा बेग, श्री.अतनल भोसले, अॅि.तनरांर्न 
िािखरे :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ६४६४ ला ददनाांि ७ एवप्रल, २०१५ रोर्ी 
ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि:    सन्माननीय पुनिवसन ि मदि िायव मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  लातूर आणण उस्मानाबािच्या भूकीं पग्रस्ताींना शासनाने सन १९९४ आणण 
१९९५ मध्ये शासकीय नोकऱ्याींमध्ये ५ ्क्के िागा राखीि ठेिण्याचा दनणाय 
घेतला होता, मयाचप्रमाणे शासकीय नोकऱ्याींमध्ये आरक्षक्षत असलेल्हया िागाींमध्ये 
कोयना भूकीं पग्रस्ताींना िेखील सामािनू घेण्याचे आिेश माहे रे्ब्रिुारी, २०१५ मध्ये 
िा मयािरयायान शासनाने दिले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, शासनाने दिलेल्हया आिेशानुसार पा्ण तालुक्यातील कोयना 
भूकीं पग्रस्ताींना न्याय िेण्यासाठी आरक्षणाची अींमलबिािणी केली आहे काय, 
(३) असल्हयास, सिर आरक्षणाच्या आिेशानुसार ककती भूकीं पग्रस्ताींना शासकीय 
नोकरीत समाविष् करुन घेण्याबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथराि खिसे : (१) नाही. 
(२) ि (३) मा.उच्च न्यायालयाचे आिेशानुसार कायिेशीर बाबी तपासून पा्ण 
तालुक्यातील कोयना पररसरातील भूकीं पग्रस्ताींसह सींपूणा राज्यातील भूकीं पग्रस्त 
व्यक्तीना आरक्षणाचा लाभ िेण्याबाबतचा शासन दनणाय दनगाममत करण्याची 
कायािाही प्रगतीत आहे. 
(४) प्रश्न उ्भ ाित नाही. 

----------------- 
खामगाांि, जर्.बुलढाणा पररसरािील म.रा.वि.वि.िां .मयाव. मधील  

INFRA-२ या योर्नेची िामे िात्िाळ सुरु िरणेबाबि 
 (५६) *  १२५८४   श्री.पाांिुरांग फुां ििर :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ४०५० ला 
ददनाांि १७ माचव, २०१५ रोर्ी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि:    सन्माननीय ऊर्ाव 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) खामगाींि मतिार सींघात INFRA-२ या योिनेत म.रा.वि.वि.कीं .मयाा.या 
योिने अींतगात बरीचशी कामे मींिूर झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सिर योिनेची कामे अशोका बबल्हडकॉन या कीं पनीला ममळाले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, निीन कृिी पींप िोडण्याकररता तसेच इतर शेतकऱ्याींच्या िोडण्या 
प्रलींबीत असल्हयामुळे तसेच अ्यापपयतं कामे सुरु न केल्हयाने शेतकऱ्याींना भरपूर 
त्रास सहन करािा लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, सिर कामे अशोका बबल्हडकॉन कीं पनीने अ्यापपयतं दनवििेच्या 
दनयम ि अ्ीनुसार माईल स््ोन प्रमाणे कामे सुरु केलेली नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(५) नसल्हयास, कामे न करण्याचा हेतू पहाता अशोका बबल्हडकॉन कीं पनीिर 
कारिाई करुन सिर कामे िसुऱ्या यींत्रणेकडून करुन घेण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत  ? 
 
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) पायाभूत आराखडा-२ अींतगात खामगाींि तालुक्यातील समाविष् एकूण ६०० 
कृिीपींपापैकी माचा, २०१३ पिूी पैसे भरलेल्हया २९६ कृिीपींपाची यािी कीं त्रा्िारास 
िेण्यात आलेली असून मयापैकी १३८ कृिीपींपाची कामे पूणा झालेली आहेत. 
उिाररत ५८ कृिीपींपाची कामे प्रगतीपथािर आहेत. 
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(४) हे खरे नाही. ऑक््ोबर, २०१५ अखेर पयतं दिलेल्हया माईलस््ोन प्रमाणे एका 
अदतररक्त उपकें द् रोदहत्राचे काम पूणा झालेले आहे. तसेच ४८ वितरण रोदहत्राचे 
उदद्दष् असून ९६ रोदहत्राींची कामे पूणा झालेली आहेत. 
(५) ि (६) प्रश्न उ्भ ाित नाही. 

----------------- 
 र्यगि (िा.जर्.रत्नाधगरी) येथील जर्ांदाल िां पनीने िेलेल्या अिधै उत्खननाबाबि 
  

(५७) *  १२५००   श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांि टिले, श्री.प्रिाश बबनसाळे, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.खिार्ा बेग, श्री.सुतनल िटिरे, 
श्री.अतनल िटिरे :   सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) ियगड (ता.जि.रमनाधगरी) येथील जिींिाल कीं पनीने केलेल्हया अिैध 
उमखननाबाबत जिल्हहाधधकारी, रमनाधगरी याींनी कीं पनीला ५३ को्ी रुपयाींचा िींड 
केला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, जिींिाल कीं पनीने जिल्हहाधधकारी याींनी केलेल्हया िींडाबाबत आयुक्त, 
कोकण विभाग याींचेकड े अवपलाची सुनािणी होऊन अप्पर आयकु्त याींनी 
िींडाममक कारिाई मार् केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, मयाची सिासाधारण कारणे काय आहेत, 
(४) असल्हयास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(५) असल्हयास, मयात काय आढळून आले आहे ि मयानुसार शासनाने उक्त 
प्रकरणी कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खिसे : (१) होय. 
(२) होय. 
(३), (४) ि (५) प्रश्नाधीन प्रकरणी अपर आयकु्त कोकण विभाग याींनी पारीत 
केलेल्हया अधान्यादयक आिेशाविरूध्ि शासनाकड े दिनाींक २७/११/२०१५ रोिी 
पुनरीक्षण अिा िाखल करण्यात आला आहे. अधान्यादयक प्रकक्रया अनुसरून सिर 
पुनरीक्षण अिाािर दनणाय घेण्यात येईल. 
(६) प्रश्न उ् भित नाही. 

----------------- 
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महाराष्ट्र राज्य मागव पररिहन महामांिळाि इलेक्टॉतनि  
तिकिट यांत्रणेि झालेल्या गैरव्यिहाराबाबि 

 (५८) *  १२७१९   श्री.महादेि र्ानिर, श्री.रार्ेंद्र मुळि, श्री.माणणिराि ठािरे, 
श्री.सांर्य दत्ि, श्री.अशोि उफव  भाई र्गिाप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, 
प्रा.र्ोगेन्द्द्र ििाि,े श्री.विर्य धगरिर, श्री.राहुल नािेिर, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.खिार्ा बेग, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.नरेंद्र 
पाटील, श्री.अतनल भोसले, श्री.गुरुमुख र्गिानी, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.आनांद ठािूर, श्री.सांददप बार्ोररया :   सन्माननीय पररिहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यात एस ्ी बसेस मध्ये दतकी् विक्रीसाठी िापरल्हया िाणाऱ्या 
इलेक्रॉदनक मशीन्सचा पाच ििााचा करार सींपुष्ात आल्हयानींतरही रायमॅक्स या 
कीं पनीला पनु्हा दनवििा काढून काम दिल्हयाचे माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये िा 
मयािरयायान दनिशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या मशीन्िारे झालेल्हया दतकक् विक्रीच्या प्रकक्रयेमुळे एस ्ी 
प्रशासनाला नकुसान झाल्हयाचे समिते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, नुकसान झाले असतानाही एस ्ी अधधकाऱ्याींच्या सींगनमताने 
सोयीस्कर अ्ी घालून हे काम उपरोक्त कीं पनीला दिल्हयाचे कळते, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, एस्ीच्या मुख्य सुरक्षा ि िक्षता अधधकाऱ्याींनी यासींिभाात चौकशी 
करािी ि ते काम रद्द करािे असे पत्र मा.पररिहन मींत्रयाींना दिले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(५) असल्हयास, चौकशीनुसार िोिीींिर कारिाई करण्यात आली आहे काय, 
(६) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. ददिािर राििे : (१) होय, 
(२) महामींडळाच्या मुख्य सुरक्षा ि िक्षता अधधकाऱ्याींनी महामींडळाचे नुकसान 
होत असल्हयाबाबतचा अहिाल सािर केलेला आहे. 
(३) नाही. 
(४) होय. 
(५) या सींिभाात दिनाींक ०७.११.२०१५ रोिी महामींडळाच्या सींचालक मींडळाच्या 
बैठकीत सिर प्रकल्हपासाठी लागणारे कीं पनीचे मनुषयबळ कमी करुन मया 
अनिुींगाने प्रती दतकी् िर कमी करता येतो ककीं िा कसे यासाठी बत्रसिस्यीय 
सममती गठीत करण्यात आली आहे. 
(६) प्रश्न उ्भ ाित नाही. 

----------------- 
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राज्यािील िां त्राटी िीर् िामगाराांना िामािर सामािनू घेण्याबाबि 

 (५९) *  १२७३५   श्री.हररससांग राठोि :   सन्माननीय ऊर्ाव मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील महावितरण, पारेिण ि महादनममाती या तीन िीि कीं पन्यामध्ये 
कायारत असलेले ३२ हिार कीं त्रा्ी कामगाराींना कामािर सामािनू घेण्याबाबत 
प्रकाशगड कायाालयासमोर दिनाींक १ सप् े्ंबर, २०१५ रोिी िा मयासुमारास 
आींिोलन सुरु होते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या तीन िीि कीं पन्यामध्ये ३२ हिार कीं त्रा्ी कमाचारी सेिा िेत 
असून िेशातील अन्य राज्यामध्ये असलेल्हया िीि कीं पन्याकडून कीं त्रा्ी 
कामगाराींना सामािनू घेण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्हयास, शासनाने या ३२ हिार कमाचाऱ्याींना कामािर सामािनू 
घेण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) ि (३) कीं त्रा्ी कामगाराींना कीं पनीच्या सेिेत सामािनू घेण्यासींिभाात सध्याचे 
कामगार कायिे, विविध राज्याींनी याबाबत घेतलेले दनणाय ि मयाचे पररणाम, 
मा.न्यायालयाचे याबाबतचे दनणाय / प्रकरणे, याींचा सविस्तर अभयास करण्यासाठी 
कायाकारी सींचालक (मानि सींसाधन), महादनममाती याींच्या अध्यक्षतेखाली सममती 
दनयुक्ती करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उ्भ ाित नाही. 

----------------- 
मूल (िा.मूल, जर्.चांद्रपूर) येथे अतििषृ्ट्टीमुळे िलािाि  
सोिलेल्या मच्छबबर्ाईची निुसान झाल्याबाबि 

 (६०) *  ११६०४   श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.सांर्य दत्ि, श्री.अशोि उफव  भाई 
र्गिाप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.रार्ेंद्र मुळि, श्रीमिी शोभािाई 
फिणिीस :   सन्माननीय मत््य व् यिसाय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) मूल (ता.मूल, जि.चींद्पूर) येथे सन २०१३-१४ या ििाात अदतिषृ्ीमुळे 
तलािात सोडलेल्हया १९ तलािातील मच्छबबिाईची नुकसान होिूनही मच्छीमार 
सहकारी सींस्था याींना नुकसान भरपाई ममळाली नाही, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, राज्यामध्ये लागणारे ममस्यबीि राज्यात उमपादित होत नाही, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, मस्मयव्यिसाय िाढविण्याकरीता राज्यात ममस्यबीि तयार 
करण्याकरीता तसेच नुकसानग्रस्त मच्छीमार सींस्थाींना नुकसान भरपाई 
िेण्याबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खिसे : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) मजच्छमाराींच्या झालेल्हया नकुसानीचा विचार करुन शासनामार्ा त नकुसान 
भरपाई आधथाक मित मींिूर करण्यात येते. अििाण ि अदतिषृ्ीमुळे नकुसान 
झाल्हयास एक ििा विनामुल्हय ठेका मुितिाढ िेण्यात येते. चींद्पूर जिल्ह्यात 
शासकीय ममस्यबीि कें द् तसेच बाींध प्रििना्िारे ममस्यपालन सहकारी 
सींस्थाींकडून सुमारे ८०० लक्ष ममस्यिीरे दनममाती करण्यात येते. तसेच शेिारील 
िधाा, नागपूर, गडधचरोली या जिल्ह्यात ममस्यबीिाचा परुिठा चींद्पूर जिल्ह्यातनू 
मागणीधारक ममस्यकास्तकाराींना ि ममस्यव्यिसाय सहकारी सींस्थाींना करण्यात 
येतो. 
(४) प्रश्न उ्भ ाित नाही. 

----------------- 
बीि जर्ल््यािील र्मीन मालिाांचा भुसांपादन मािेर्ा प्रलांबबि असल्याबाबि 

 (६१) *  १११६५   श्री.धनांर्य मुांि,े श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.सुतनल िटिरे, 
श्री.सतिश चव्हाण, श्री.हेमांि टिले, श्री.र्यिांिराि र्ाधि, श्री.अमरससांह पांडिि :  
िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ३६६५ ला ददनाांि ३१ माचव, २०१५ रोर्ी ददलेल्या 
उत्िराच्या सांदभावि:    सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) परळी-बीड-अहमिनगर रेल्हिे मागाासाठी िमीन सींपािनाचे काम हाती घेण्यात 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या रेल्हिे मागाासाठी बीड शहरातील काही िमीन सींपािीत 
करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, भुसींपािनाची प्रकक्रया सन २०१३ मध्ये पुणा होऊनही िमीन 
मालकाींना मािेिा ममळाला नाही, हे खरे आहे काय, 
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(४) असल्हयास, सिर िमीन मालकाींना मयाींच्या सींपािीत िमीनीींचा मोबिला 
ममळत नसल्हयाने ि उमपन्नाचे साधन असलेली िमीन प्रकल्हपाला दिल्हयाने 
उिरदनिााहाचे साधन रादहलेले नसल्हयाने उपासमारीची िेळ आली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(५) असल्हयास, िममनीचा मोबिला िेणेबाबत लोकप्रदतदनधीींनी माहे सप् े्ंबर, 
२०१५ मध्ये िा मया िरयायान मा.महसूल मींत्रयाींकड ेमागणी केली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(६) असल्हयास, मयानुसार मोबिला िेण्याबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(७) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
 

श्री. एिनाथराि खिसे : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) हे खरे नाही. 
(५) अमभलेखात तपास केला असता तसे पत्र आढळून आले नाही. 
(६) उपप्रश्न क्र.२ मधील परळी-बीड-अहमिनगर रेल्हिे मागााच्या 
भुसींपािनाबाबतच्या सींधचका क्र. ४/१२ ि ५/१२ अशा िोन सींधचका बीड शहरातील 
आहेत, सिर िोन्ही भुसींपािन प्रकरणा पकैा एका प्रकरणामध्ये (सींधचका क्र.४/१२) 
मध्ये मािेिा िा्पाची कायािाही चालू आहे. तसेच सींधचका क्र.५/१२ मध्ये अींदतम 
दनिाडा घोवित करण्याची कायािाही चालू असून लिकरच दनधी मागणी सींपादित 
सींघाकड ेकरुन दनधी प्राप्त होताच मािेिा िा्पाची कायािाही तामकाळ करण्यात 
येणार आहे. 
(७) प्रश्न उ्भ ाित नाही. 

----------------- 
ठाणे, िल्याण िसेच सभिांिी खािी पररसरािील  

िाळू माकफयाांिर िारिाई िरण्याबाबि 

 (६२) *  १३१६३   श्री.र्नावदन चाांदरूिर, श्री.रार्ेंद्र मुळि, श्री.सांर्य दत्ि, 
श्री.अशोि उफव  भाई र्गिाप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   
सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) ठाणे, कल्हयाण तसेच मभिींडी खाडी पररसरात महसूल विभागातून करण्यात 
आलेल्हया कारिाईत िाळू उपसा करणारी यींत्रणा प्रशासनाच्या हाती लागली असून 
सिर िाळू माकर्या मात्र अींधाराचा र्ायिा घेऊन पळून गेले असल्हयाचे माहे 
ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये िा मयासुमारास दनिशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, िाळू माकर्याींना पकडण्याबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनाथराि खिसे : (१) ि (२) महसूल विभाग ि पोलीस विभागामार्ा त 
कल्हयाण ि मभींिडी पररसरातील खाडीपात्रातील अिैध िाळू उपसाबाबत 
दि.२९/०९/२०१५ ि दि.२०/०९/२०१५ रोिी केलेल्हया कायािाहीत रेतीसाठा, बो्ी, 
िाहने ि यींत्रसामुग्री िप्त करण्यात आली असून, एकूण ९ गुन्हे िाखल करण्यात 
आली आहेत. 
(३) प्रश् न उ्भ ाित नाही. 

----------------- 
वप ांपळनेर (िा.माढा, जर्.सोलापूर) येथील दषु्ट्िाळग्र्ि  

शेििऱ्याांना आधथवि मदि देण्याबाबि 

 (६३) *  ११३८९   श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांर्य दत्ि, श्री.अशोि उफव  भाई 
र्गिाप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय पुनिवसन ि मदि िायव 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वप ींपळनेर (ता.माढा, जि.सोलापूर) येथे पािसाअभािी या पररसरातील पाझर 
तलािासदहींत बींधारे कोरड ेपडून पीके पाण् याअभािी करप ूलागली असल्ह याचे माहे 
ऑक् ्ोबर, २०१५ मध्ये िा मयािरया यान दनिशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, येथील बाधीत शतेक-याींना आधथाक मित िेण् याबाबत शासनाने 
कोणती कायािाही केली िा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल्ह यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खिसे : (१) वपींपळनेर हे गाींि सोलापूर जिल्ह्यातील माढा 
तालुक्यात असून, सिर तालुक्यात सरासरी पिान्यमानाच्या ५३% इतका पाऊस 
पडलेला आहे. मयामुळे काही दठकाणी पाण्याअभािी वपके सुकू लागली आहेत, हे 
खरे आहे. 
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(२) सोलापूर जिल्हहा प्रामुख्याने रब्बी जिल्हहा आहे. रब्बी हींगामातील हींगामी 
पैसेिारी ३१ डडसेंबर पयतं िादहर करण्यात येते. हींगामी पसेैिारी ५०% पेक्षा कमी 
आल्हयास बाधीत क्षेत्रातील शतेकऱ्याींना आधथाक मित िेण्यासींिभाात उधचत 
कायािाही करण्यात येईल. 
(३) प्रश्न उ्भ ाित नाही. 

----------------- 
सोलापूर जर्ल््यािील नागरीिाांना सािबारा उिारा  

विदहि मुदिीि समळण्याबाबि 

 (६४) *  १२३५०   श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर जिल्ह ्यात लॅप्ॉपिर डे् ा अपडे्  करण् याचे काम तलाठी, मींडळ 
अधधकारी आणण ऑपरे्र करीत असूनही नागररकाींना सातबारा उतारा विदहत 
िेळेत ममळत नसल्ह याचे माहे सप् ्ेंबर, २०१५ मध्ये िा मयािरयायान दनिशानास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, उक् त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्ह यास, चौकशीत काय आढळून आले ि त्नसुार सोलापूर जिल्ह ्यात 
शेतक-याींना सातबारा उतारा ममळािा या हणनू शासनाने कोणती कायािाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्ह यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनाथराि खिसे : (१) असे दनिशानास आले नाही. 
(२), (३) ि (४) प्रश् न उ्भ ाित नाही. 

----------------- 
िुां िलिािी (जर्.नाांदेि) येथे होि असलेली िीर् चोरी रोखण्याबाबि 

 (६५) *  १३१४५   श्री.अमरनाथ रार्ूरिर, श्री.अशोि उफव  भाई र्गिाप, 
श्री.सांर्य दत्ि, श्री.सुभाष झाांबि :   सन्माननीय ऊर्ाव मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कुीं डलिाडी (जि.नाींिेड) येथे मोठया प्रमाणात िीिचोरी होत असल्हयाने 
दनयममत बबल भरत असलेल्हया ग्राहकाींना िेळेिर िीि ममळत नसल्हयाची बाब 
माहे ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये िा मयािरयायान दनिशानास आली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्हयास, सिर िीि चोरी रोखण्यासाठी शासनाने कोणती कायािाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे नाही. कुीं डलिाडी हे गाि भारदनयमनाच्या 
“ड” ग्ात मोडत असल्हयामुळे भारदनयमन मुक्त आहे.मयामुळे कुीं डलिाडी येथील 
ग्राहकाींना दनयममत िीि पुरिठा ममळतो ि सिर बाबतीत ग्राहकाींची कोणतीही 
तक्रार प्राप्त नाही. 
(२) महावितरण कीं पनीकडून िीिचोरी करणाऱ्याविरुध्ि िेळोिेळी िीिचोरी शोध 
मोहीम राबिनू िीि कायिा २००३ अींतगात दनयमाप्रमाणे मिरीत कारिाई 
करण्यात येते. कुीं डलिाडी शाखेअींतगात ििा २०१५-२०१६ मध्ये िीिचोरी विरुध्ि 
राबविलेल्हया शोध मोदहमेमध्ये एकूण ३२४ ग्राहकाींच्या मी्रची तपासणी करण्यात 
आली आहे. मयामध्ये ४६ िोिीींिर कलम १३५ अींतगात तसेच ०४ िोिीींिर कलम 
१२६ अींतगात अशी एकूण ५० ग्राहकाींविरुध्ि कायािाही करण्यात आली. 
(३) प्रश्न उ्भ ाित नाही. 

----------------- 
सािारा जर्ल््याि िृषी याांबत्रिीिरण, राष्ट्रीय फलोत्पादन योर्ना आणण आत्मा 

या शिेिऱ्याांच्या योर्नेस तनधी उपलब्ध िरून देण्याबाबि 
 (६६) *  ११५०६   श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांर्य दत्ि, 
प्रा.र्ोगेन्द्द्र ििाि े:   सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सातारा जिल्ह्यात कृिी याींबत्रकीकरण, राषरीय र्लोमपािन योिना आणण आममा 
या थे् शतेकऱ्याींच्या र्ाय्याींच्या योिना कमी दनधीअभािी मागे रादहल्हयाचे माहे 
सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये िा मयािरयायान दनिशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, शेतकऱ्याींना आधथाक स्थयैा िेणाऱ्या कृिी विभागाच्या सिर 
योिनाींना पुरेसा दनधी उपलब्ध करुन िेण्याबाबत शासनाने कोणती कायािाही 
केली आहे िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनाथराि खिसे : (१) ि (२) सन २०१५-१६ या आधथाक ििाामध्ये सातारा 
जिल्ह्यासाठी कृिी याींबत्रकीकरण, राषरीय र्लोमपािन योिना ि आममा या 
योिनाींसाठी अनकु्रमे रु. १९९.०० लक्ष, रु. ७४७.५७ लक्ष ि रु. २३०.८७ लक्ष 
एिढ्या दनधीच्या कायाक्रमास मींिूरी िेण्यात आली आहे. यास्ति, सिर योिना 
दनधी अभािी मागे रादहल्हयाची बाब खरी नाही. 
(३) प्रश्न उ्भ ाित नाही. 

----------------- 
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रुई-िाई (िा.जर्. यििमाळ) येथे िीर् पुरिठा खांिीि होि असल्याने  
शेििऱ्याांनी विद्युि िें द्रािर मोचाव िाढल्याबाबि 

 (६७) *  १२१०१   श्री.खिार्ा बेग, श्री.रार्ेंद्र र्ैन, श्री.सांददप बार्ोररया, श्रीमिी 
विद्या चव्हाण, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांि टिले, श्री.सुतनल 
िटिरे, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी : सन्माननीय ऊर्ाव 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रुई-िाई (ता.जि.यितमाळ) येथे सातमयाने िीि पुरिठा खींडीत होत असल्हयाने 
शेतकऱ्याींनी लोणी वि्युत कें द्ािर मोचााचे आयोिन माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये 
िा मया िरयायान दनिशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्हयास, चौकशीत काय आढळून आले ि त्नुसार गािाींना वि्यतु पुरिठा 
खींडीत करण्यात येिू नये याहणनू शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) होय, हे खरे आहे. दि.१२.०९.२०१५ रोिी रुई-िाई 
येथील शतेकऱ्याींनी ३३ केव्ही लोणी वि्यतु कें द्ािर मोचााचे आयोिन केले होते. 
(२) होय, सिर प्रकरणी महावितरण कीं पनीचे अधधकारी/कमाचाऱ्याींनी 
घ्नास्थळाची पहाणी केली. 
(३) सिर प्रकरणी ११ केव्ही चाींिापूर कृिी िादहनीची तारा तु् लेली आढळून 
आली. सिर ताराींची िोडणी करुन िीिपुरिठा सुरळीत करण्यात आला. सिर ११ 
केव्ही चाींिापूर िादहनीचा भार कमी करण्याकररता दिनियाल उपाध्याय 
ग्रामज्योती रे्ि १ या योिनेअींतगात िाई-रुई या गािामध्ये निीन ३३/११ केव्ही 
उपकें द् मींिूर करण्यात आले आहे. सिर उपकें द्ामुळे या भागातील िीि 
पुरिठ्यामध्ये सुधारणा होण्यास मित होईल. 
(४) प्रश् न उ्भ ाित नाही. 

----------------- 
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नागपूर मधील तनमवलनगरी टाऊनसशपमध्ये  
बेिायदेशीर िीर् र्ोिणी देण्याि आल् याबाबि 

 (६८) *  १४०२०   श्री.सांददप बार्ोररया :   सन्माननीय ऊर्ाव मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूरच्या गाींधीबाग, महाल, मसजव्हल लाईन या तीन विभागात िीि 
वितरण करण्याची िबाबिारी एसएन्ीएल या फ्रें चायझीकड े दिली असल्हयाचे 
दिनाींक २५ ऑगस््, २०१५ रोिी िा मयासुमारास दनिशानास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्हयास, नींिनिन या दठकाणी उभारण्यात आलेल्हया दनमालनगरी 
्ाऊनमशपमध्ये विकासकाने ९०० हून अधधक फ्लॅ्धारक तसेच १५० हून अधधक 
व्यिसादयक प्रदतषठानाींना बेकायिेशीर िीि िोडणी करण्यात येऊन ि स्ित:ची 
िीि बबले पाठिनू मयाींच्या ग्राहकाींकडून पैसे िसूल करुन कोट्यिधी रुपयाींची 
िीि चोरी केल्हयाचे दनिशानास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्हयास 
चौकशीचे दनषकिा काय आहेत, मयानुसार शासनाने कोणती कायािाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी िोिीींिर शासनाने कोणती कारिाई केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. दिनाींक २४.०८.२०१५ रोिी नींिनिन या दठकाणी 
उभारण्यात आलेल्हया दनमालनगरी ्ाऊनमशपमध्ये येथे एसएनडी मल. च्या िक्षता 
पथक याींनी  केलेल्हया वि्यतु मी्र दनरीक्षणािरयायान तेथे ३ मलफ््स, ५ िकुाने 
ि २८ रदहिासी फ्लॅट्स याींनी बसबार िर िोडून थे् िीि चोरी होत आहे असे 
दनिशानास आले. दनमाल सोसाय्ी येथे एकूण १२१५९० यदुनट्सची िीि चोरी 
झाली असून रु. १९,१२,६१४ चे िेयक दनगाममत करण्यात आले आहे. 
(३) ि (४) िीि कायिा २००३ तसेच महावितरण कीं पनीच्या प्रचमलत कायापध्िती 
ि दनयमानुसार पुढील कायािाही सुरु आहे. 
(५) प्रश्न उ्भ ाित नाही. 

----------------- 
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महावििरणने औद्योधगि ग्राहिाांना तनयमाांचे उल्लांघन िरून  
िीर् पुरिठा उपलब् ध िरून ददल्याबाबि 

 (६९) *  १३०२२   श्री.सुभाष झाांबि, श्री.सांर्य दत्ि, श्री.अशोि उफव  भाई 
र्गिाप :   सन्माननीय ऊर्ाव मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील महावितरणने सन २०१३-२०१४ आणण २०१४-२०१५ या िोन ििाात 
१६० औ्योधगक ग्राहकाींना दनयमाींचे उल्हलींघन करून िीि िापराचा ग् बिलून 
दिला आहे. मयामुळे सींबींधधत उ्योगाना ७.२ रुपये यदुन् िराची िीि ६.३३ 
रुपयाींनी ममळाली आहे. या उ्योगाींना सुमारे प्रदतयुदन् ६८ पशैाींनी स्िस्त िीि 
ममळाली असून मयाींना १८७ को्ी रुपयाींचा लाभ झाला आहे तर तेिढाच र््का 
महावितरणला बसला असल्हयाचे माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये िा मयािरयायान 
दनिशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, महावितरणच्या गैरकारभाराबाबत शासनाने चौकशी करुन 
सींबींधधतािर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) महाराषर वि्यतु दनयामक आयोगाच्या िीि िर 
दनणायात १८७ को्ीचा महसुल कमी दिला ही बाब पुनाविचार याधचके्िारे 
आयोगाकड े सध्या प्रलींबबत आहे. मात्र यासींबींधात महाराषर वि्यतु दनयामक 
आयोगाने महावितरण कीं पनीस िींड ठोठािला हे खरे नाही. सिर प्रकरण महाराषर 
वि्युत दनयामक आयोगाकड ेन्यायप्रविष् आहे. 
(२) ि (३) प्रश्न उ्भ ाित नाही. 

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

पनिेल (जर्.रायगि) िालुक्यािील दगिखाणी पिूविि सुरू िरण्याबाबि 
  

(७०) *  १२१२३   श्री.सुतनल िटिरे, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.खिार्ा बेग, 
श्री.अतनल भोसले, श्री.किरण पािसिर, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.हेमांि 
टिले, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.रार्ेंद्र र्नै, श्री.अतनल िटिरे :   सन्माननीय 
महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पनिेल (जि.रायगड) तालुक्यातील सुरु असलेल्हया िगडखाणी बींि करण्याचा 
दनणाय जिल्हहाधधकारी, रायगड याींनी माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये िा मयािरयायान 
घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, परिानाधारक िगडखाणीही बींि करण्यात आल्हया आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
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(३) तसेच सिर िगडखाणी पूिाित सुरु करणेबाबत शासनाने कोणती कायािाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खिसे : (१), (२), ि (३) मौिे कुीं डिेहाळ, बींबािी ि ओिळे, ता. 
पनिेल येथे िगडाचे अिधै उमखनन होत असल्हयाचे ऑगस्् २०१५ मध्ये 
दनिशानास आल्हयािरून, तेधथल खाणपरिानाधारक/ क्रशरधारक याींच्याकडील गौण 
खदनि उमखनन परिानगीच्या कागिपत्राींची तपासणी करण्यात आली. 
तपासणीच्यािेळी ज्याींच्याकड े उमखनन परिान्याविियी कागिपत्र ेआढळून आली 
नाहीत, अशा ७६ क्रशर मशीन मसल करण्यात आल्हया ि सींबींधधताींना आिश्यक 
कागिपत्र े सािर करण्यास सूचना िेण्यात आल्हया होमया. मयानुसार आिश्यक 
कागिपत्र े सािर करण्यात आलेल्हया २६ क्रशरचे सील काढण्यात आले असून, 
उिाररत ५० खाणपरिानाधारक/ क्रशरधारकाींकड े िधै गौण खदनि उमखनन 
परिानगी नसल्हयाने, मयाींच्याकड ेआढळलेल्हया गौण खदनि साठ्याबाबत िींडाममक 
कारिाईच्या नो्ीसा िेण्यात आल्हया आहेत. 
(४) प्रश्न उ्भ ाित नाही. 

----------------- 
 ससन्द्नर (जर्.नासशि) िालुक्यािील दषु्ट्िाळग्र्ि गािाि पशुधन िाचविण्याबाबि 
  

(७१) *  १३१६७   श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांर्य दत्ि, श्री.अशोि उफव  भाई 
र्गिाप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय पुनिवसन ि मदि िायव 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) दनमगाि-मसन्नर, बारागाि वपींप्री, पा्वपींप्री, सुळेिाडी, के.पा. नगर 
(ता.मसन्नर, जि.नामशक) या गािाींसह पूिा भागात पािसाअभािी खरीपाची वपके 
िळून गेली आहे. तसेच शेतीच्या पाण्याबरोबरच शेतकऱ्याींपुढे वपण्याच्या पाण्याचा 
प्रश्न दनमााण झाल्हयाने पशुधन िाचविणे अिघड झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सिर तालुका िषुकाळग्रस्त याहणनू िादहर करुन येथे 
िषुकाळासींिभाातील उपाययोिना राबविण्यासींिभाात शासनाने कोणती कायािाही 
केली आहे िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथराि खिसे : (१) हे खरे नाही, 
(२) मसन्नर तालुक्यातील सिा याहणिेच १२८ गािाींची पसेैिारी ५० पशैाींच्या आत 
आली असल्हयामुळे सिर गािाींमध्ये िषुकाळ सदृषय पररजस्थती िाहीर करुन िेय 
सिलती िाहीर करण्यात आल्हया आहेत. 
(३) प्रश्न उ्भ ाित नाही. 

----------------- 
मुांबई, रायगि, रत्नाधगरी, ससांधुदगुव आणण पालघर या जर्ल््याांमध्ये  

आपत्िालीन यांत्रणा उभारण्याबाबि 

 (७२) *  १२९५३   श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांर्य दत्ि, 
श्री.अशोि उफव  भाई र्गिाप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय 
पुनिवसन ि मदि िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई, रायगड, रमनाधगरी, मसींधिुगुा आणण पालघर या पाच जिल्ह्याींमध्ये 
चक्रीिािळ झाल्हयास उद्भिणाऱ्या आपमकालीन पररजस्थतीचा मुकाबला करण्याच्या 
दृष्ीने यींत्रणा उभारण्यासाठी रूपये ३९८ को्ीच्या प्रकल्हपास शासनाने माहे िनू, 
२०१५ मध्ये िा मयािरयायान मींिुरी दिलेली असून सिर प्रकल्हप िागदतक बकेँच्या 
सहकायााने राबविला िाणार आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकल्हपाचे स्िरुप काय आहे, मयासाठी लागणारा दनधी 
कशाप्रकारे उपलब्ध करण्यात येणार आहे ि सिर प्रकल्हप ककती कालािधीत पुणा 
करण्याचे प्रस्तावित आहे, 
(३) प्रकल्हपासाठी लागणारा दनधी उपलब्ध करुन प्रमयक्षात प्रकल्हपाच्या कामास 
सुरुिात करण्यासींिभाातील स्य:जस्थती काय आहे ? 
  

श्री. एिनाथराि खिसे : (१) होय. 
(२) ि (३) कें द् शासन ि िागदतक बकेँच्या सहाय्याने राज्यातील ठाणे, रायगड, 
रमनाधगरी, मसींधिुगूा, मुींबई शहर, मुींबई उपनगर ि पालघर या जिल्ह्यामध्ये 
राषरीय चकक्रिािळ धोके दनिारण प्रकल्हप ४ ििााच्या कालािधीत राबविण्यात 
येणार आहे.  या प्रकल्हपाींतगात खालील कामे करण्यात येणार आहेत :- 
(अ) समुद् ककनाऱ्यापासून ५ कक.मी. च्या आत चक्रीिािळ प्रदतरोधक दनिाऱ्याींचे 
बाींधकाम 
(ब) खार प्रदतबींधक बींधाऱ्याींची उींची िाढविणे ि मिबतूीकरण 
(क) िममनीखालून वि्यतुिादहनी ्ाकणे 
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(ड) आपमती विियक पिूासूचना प्रणाली विकमसत करणे 
    या प्रकल्हपात कें द् ि राज्य शासनाचा अनुक्रमे ७५ ि २५ ्क्के सहभाग 
आहे. िागदतक बँक, कें द् शासन आणण महाराषर शासन याींच्यातील या 
प्रकल्हपासींिभाातील करारािर  दिनाींक ११.०८.२०१५ रोिी निी दिल्हली येथे स्िाक्षरी 
झाली आहे. प्रकल्हप कायााजन्ित करण्यासींिभाात आिश्यक कायािाही सुरू आहे. 

----------------- 
िोलखेि (िा.जर्.अिोला) येथील शेििऱ्याांने िर्वबार्ारी  

ि नावपिीमुळे आत्महत्या िेल्याबाबि 
 (७३) *  १३०९८   िॉ.सुधीर िाांबे, श्री.सांर्य दत्ि, श्री.अशोि उफव  भाई र्गिाप, 
श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय पनुिवसन ि मदि िायव मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कोलखेड (ता.जि.अकोला) येथील शतेकरी मींगेश गणेश उमाळे या शतेकऱ्याींने 
किाबािारीपणा आणण नावपकीला कीं ्ाळून आममहमया केली असून आममहमयेपूिी 
राज्याचे मा.मुख्यमींत्री याींना धचठ्ठी मलदहली आहे. या धचठ्ठीत मयानी मा.मुख्यमींत्री 
एकिा तरी माझ्या कु्ुींबाला भे्ण्यासाठी यािे अशी आग्रहाची विनींती केली 
असल्हयाचे माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये िा मया िरयायान दनिशानास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, मा.मुख्यमींत्रयाींनी या आममहमया केलेल्हया शेतकऱ्याींच्या कु्ूींबाला 
भे्ून शासनाने मयाींना आधथाक मित करण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खिसे : (१) होय, 
(२) ि (३) मा.श्री.रणधीर सािरकर, विधान पररिि सिस्य ि तहमसलिार, 
अकोला याींनी दिनाींक ११.८.२०१५ रोिी आममहमयाग्रस्त शेतकरी कु्ुींबास 
साींमिनापर भे् दिली. 
  दिनाींक २०.८.२०१५ रोिीच्या जिल्हहस्तरीय सममतीमध्ये सिर प्रकरण मितीस 
पात्र ठरल्हयामुळे मतृकाच्या िारसाला तामकाळ रु. १.०० लक्ष सानुग्रह अनुिान 
िेण्यात आले आहे. 

----------------- 
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धचरनेर (िा.उरण, जर्.रायगि) येथील इनाम म्हणनू समळालेली  
र्मीन िारसदाराांना समळण् याबाबि 

  

(७४) *  १३२७९   श्री.अशोि उफव  भाई र्गिाप, श्री.सांर्य दत्ि, श्री.मुझफ्फर 
हुसैन सय्यद : सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) धचरनेर (ता.उरण, जि.रायगड) येथील आींिोलनात हुताममा झालेले हसुराम 
बुधािी घरत याींच्या िारसाींना इनाम याहणनू ममळालेल्हया िममनीच्या हक्कािरुन 
उ्भ ािलेला िाि शासनाकड े अनेकिेळा पत्रव्यिहार करून सुध्िा प्रलींबबत 
असल्हयाचे माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये िा मयािरयायान दनिशानास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्हयास, उरणमधील काही भूमाकर्याींनी शासकीय अधधकाऱ्याींशी सींगनमत 
करून िममनीच्या िारस नोंिीत रे्रर्ार केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्हयास, चौकशीत काय आढळून आले ि मयानुसार धचरनेर हुताममा 
िारसाींना इनाम याहणनू ममळालेली िमीन ताब्यात िेण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खिसे : (१) ि (२) असे दनिशानास आले नाही. 
(३), (४) ि (५) मौिे धसाखोशी, ता.उरण येथील स.न.३५/२, क्षेत्र ०-३९-० 
हे.आर., ही ममळकत हुताममा हसुराम बुधािी घरत याींच्या िारसाींकड े धचरनेर 
िींगल समयाग्रहात इनाम/बक्षीस ममळाल्हयाबाबत कोणताही ठोस पुरािा नसल्हयाने 
आणण सिर िममनीच्या गाि नमुना नीं.७/१२ मध्ये केिळ पीक पहाणी सिरी नाि 
िाखल असल्हयािरून िममनीची मालकी ठरविणे सींयजुक्तक नसल्हयाने, तहमसलिार 
उरण ि उपविभागीय अधधकारी, पनिेल याींनी या सींिभाातील अिािाराींचा िािा 
अमान्य केलेला आहे. 

----------------- 
ददिागाि, मुांब्रा, ददिा, िोंबबिली घोिबांदर आणण भाईंदर (जर्.ठाणे) येथील खािी 

किनाऱ्यािर अिधै रेिी उत्खनन होि असल्याबाबि 

 (७५) *  १३४७१   श्रीमिी विद्या चव्हाण :   सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) दििागाि, मुींब्रा, दििा, डोंबबिली, घोडबींिर आणण भाईंिर (जि.ठाणे) येथील 
खाडी ककनाऱ्यािर रेती उमखनन करण्यासाठी खाडी ककनारी अनधधकृत भराि 
्ाकून तसेच झाडाींिर केममकल घालून झाड ेिाळून नष् केली िात असल्हयाची 
बाब माहे ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये िा मयासुमारास दनिशानास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास,उक्त प्रकारणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्हयास, चौकशीत काय आढळून आले आहे, चौकशीनुसार सींबींधीत िोिीींिर 
शासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनाथराि खिसे : (१) अशी बाब दनिशानास आलेली नाही. तथावप, 
प्रश्नाधीन भागात खाडी ककनारी अिधै रेती उमखननाच्या काही घ्ना दनिशानास 
आल्हया आहेत. 
(२), (३) ि (४) ठाणे जिल्ह्यात गौण खदनिाच्या अिैध उमखनन/िाहतुकीस 
आळा घालण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्हया पथकाने प्रश्नाधीन भागात 
खाडीमधील रेतीच्या अनधधकृत उमखनाबाबत िेळोिेळी तपासणी करुन अिैध 
रेतीसाठा ि िाहने िप्त केली आहे आणण सिर प्रकरणाींत पेालीसात गुन्हे िाखल 
करण्यात आलेले आहेत. 

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

र्ळगाि येथील महाराष्ट्र राज्य मागव पररिहन  
महामांिळाच्या प्रिासी सांखयेि घट झाल्याबाबि 

 (७६) *  १४२८६   श्रीमिी ज्मिा िाघ :   सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) महाराषर राज्य मागा पररिहन महामींडळाने दििाळी दनमममत प्रिाश्याींची 
होणारी गिी पाहून एस ्ी च्या प्रिास भाडयात २० दििसाींसाठी  १०% िरिाढ 
केली, परींतु गेल्हया काही ििांच्या तुलनेने याििी एकट्या िळगाि आगारातच 
प्रिासी सींख्येत ४०% घ्  झाल्हयाची  मादहती  िळगाि आगाराचे िाहतकू 
शाखेच्या अधधकाऱ्याींनी दिली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, राज्यात इतर दठकाणी िेखील अशीच जस्थती असल्हयाचे 
दनिशानास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती कायािाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची करणे काय आहेत ? 
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श्री. ददिािर राििे : (१) ि (२) नाही. 
(३) ि (४) प्रश्न उ्भ ाित नाही. 

----------------- 
 िोल्हापूर येथील रांिाळा िलाि येथील मच्छबीर् सांगोपन िें द्र बांद पिल्याबाबि 
 (७७) *  १२०४८   श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांि टिले, श्री.सुतनल िटिरे, 
श्री.किरण पािसिर, श्री.खिार्ा बेग, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.ददपिराि 
साळुांखे-पाटील, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.प्रिाश बबनसाळे :   सन्माननीय मत््य 
व् यिसाय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हहापूर येथील रींकाळा तलािातील पाण्याची पातळी कमी झाल्हयामुळे 
तेथील मच्छबीि सींगोपन कें द् बींि झाल्हयाने मासेमारीिर अिलींबनू असलेल्हयाींना 
मच्छबीि पुरिठा होऊ शकला नसल्हयाची बाब माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये िा मया 
िरयायान दनिशानास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त घ्नेची चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्हयास, चौकशीच्या अनुिींगाने मासेमारीिर अिलींबनू असणाऱ्या 
व्यािसादयकाींना मच्छबीि उपलब्ध करुन िेण्याबाबत शासना्िारे कोणती 
कायािाही िा उपाययोिना करण्यात आली िा येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनाथराि खिसे : (१) होय, हे अींशत: खरे आहे. 
(२) नाही. 
(३) मासेमारीिर अिलींबनू असणाऱ्या व्यािसादयकाींची गैरसोय होऊ नये याहणनू 
सहाय्यक आयुक्त ममस्यव्यिसाय, कोल्हहापूर कायाालयाकड ेममस्यबीिाची मागणी 
नोंिविलेल्हया ममस्यव्यिसाय सहकारी सींस्था ि खािगी ममस्यकास्तकर याींना 
धोम येथील शासकीय ममस्यबीि कें द्ातनू तसेच नजिकच्या सातारा जिल्ह्यातील 
शासकीय ममस्यबीि कें द्ातनू ममस्यबीि उपलब्ध करुन िेण्यात आले आहे. 
(४) प्रश् न उ्भ ाित नाही. 

----------------- 
औरांगाबाद शहराचे “सांभार्ीनगर” असे नामिरण िरण्याचा प्र्िाि 

 (७८) *  ११९६१   िॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱ्हे :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाि शहराचे “सींभािीनगर” असे नामकरण करण्याचा प्रस्ताि 
शासनाच्या विचाराधीन आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) तसेच, याबाबत औरींगाबाि महानगरपामलकेने ठराि सींमत करुन शासनाकड े
पाठविला आहे काय, 
(३) असल्हयास, या प्रकरणी शासनाने दनणाय घेतला आहे काय, मयाचे स्िरुप 
काय आहे ि मयानुिींगाने कोणती कायािाही केली आहे, 
(४) अ्यापही या प्रकरणी दनणाय घेतला नसल्हयास, होणाऱ्या विलींबाची कारणे 
काय आहेत, ककती कालािधीत या सींिभाात दनणाय होण्याची अपेक्षा आहे ि 
याबाबतची स्य:जस्थती काय आहे ? 
  

श्री. एिनाथराि खिसे : (१), (२), (३) ि (४) औरींगाबाि महानगरपामलकेने 
दि.४.१.२०११ रोिीच्या सभेमध्ये औरींगाबाि शहराचे नाि बिलून सींभािीनगर 
असे नामकरणाचा ठराि मींिूर करुन घेतला होता. सिर ठरािाच्या अनुिींगाने 
औरींगाबाि महानगरपामलकेने दि.४.१.२०११ ि दि.२०.१.२०११ च्या पत्रान्िये 
िस्तदुनषठ अहिाल शासनाच्या नगरविकास विभागास सािर केलेला आहे. सिरचा 
वििय याच सींिभाातील विधान पररििेच्या एका अशासकीय ठरािाच्या अनुिींगाने 
नगर विकास विभागामार्ा त मींबत्रमींडळासमोर गेला असता, मींबत्रमींडळाने मयास 
सहमती िशाविली नाही. 

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

राज्यािील शेििऱ्याांच्या िृषी पांपाांना िीर् िनेक्शन समळण्याबाबि 

 (७९) *  १११०२   श्रीमिी शोभािाई फिणिीस, िॉ.अपूिव दहरे, श्री.रार्ेंद्र र्नै, 
श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.खिार्ा बेग, श्री.हेमांि टिले, श्री.आनांद ठािूर, 
श्री.सतिश चव्हाण :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ३९३० ला ददनाांि १७ माचव, २०१५ 
रोर्ी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि:    सन्माननीय ऊर्ाव मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात सौर ऊिेिर चालणारे कृिी पींप बसविण्याच्या धोरणातींगात िरििी ५ 
लाख सौर कृिी पींप बसविणेसींबींधीच्या योिनेस शासनाने दिनाींक २४ रे्ब्रुिारी, 
२०१५ रोिीच्या मींत्रीमींडळ बैठकीत दिलेल्हया तमितच मान्यतेबरहुकूम शासन 
दनणाय दनगाममत करण्याींत आला आहे काय; 
(२) असल्हयास, राज्यात विशिेत:  िधाा, भींडारा, गोंदिया या जिल्ह्याकरीता रूपये 
७४ को्ी तर चींद्पूर ि गडधचरोली करीता रूपये १५८ को्ी विशेि पॅकेि घोिीत 
करूनही अ्यापही १७ हिार ३०६ शेतकऱ्याींच्या कृिी पींपाना िीि कनेक्शन 
ममळाले नसल्हयाचे दिनाींक २९ सप् े्ंबर, २०१५ रोिी िा मयासुमारास आले, हे खरे 
आहे काय, 
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(३) शासनाच्या कृिी सहाय्य योिनेअींतगात गोंदिया जिल्ह्यात कृवि पींप धारकाींना 
महावितरणकड े िीि िोडणीसाठी अिा करुन िेखील विदहत कालािधीत िीि 
िोडणीची प्रकरणे अियाप प्रलींबबत असल्हयाचे दिनाींक ११ ऑगस््, २०१५ रोिी िा 
मया िरयायान दनिशानास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, शासन दनणाय पारीत होऊन कृिी पींप बसविण्याबाबत प्रमयक्ष 
अींमलबिािणी सुरु करण्याींत आली आहे काय, आतापयतं ककती कृिी िीि पींपाींचे 
दठकाणी सौर ऊिेिर चालणारे पींप बसविण्याींत आले आहेत ि योिनेची 
स्य:जस्थती काय आहे, 
(५) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले, 
(६) असल्हयास, महावितरणाकडून विियतु िोडणी विदहत कालािधीत उपलब्ध 
करुन िेण्याबाबत तसेच, या योिनेबाबतचा शासन दनणाय दनगाममत करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(७) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे. तथावप, पथिशी प्रकल्हप अींतगात 
७५४० सौर कृिीपींप बसविण्यासाठी शासन दनणाय क्र. सौरप्र-२०१४-प्र.क्र.२१९/ऊिाा-
७ दिनाींक २७.०३.२०१५ रोिी दनगादतम करण्यात आला आहे. 
(२) महावितरण कीं पनीमार्ा त सन २०१५-१६ या ििााकररता राज्यातील िधाा, 
गोंदिया ि भींडारा जिल्ह्यासाठी कृिीपींप ऊिीकरणाकररता विशेि पॅकेि अींतगात 
अनकु्रमे रु. २५, २८ ि २१ को्ी असे एकूण रुपये ७४ को्ी मींिूर करण्यात आले 
आहेत. सिर जिल्ह्यात कृिीपींप ऊिीकरणासाठी दनवििा काढण्यात आल्हया असून 
ऊिीकरणाची कामे प्रगतीपथािर आहेत. सिर जिल्ह्यात माहे माचा, २०१५ अखेर 
अनकु्रमे ४८३७, २८२० ि १२९२ कृिी ग्राहकाचे अिा पसेै भरुन प्रलींबबत होते. 
ऑक््ोबर, २०१५ अखेरीस सिर जिल्ह्यात अनुक्रमे २२०१, १७६७ ि १३३८ 
कृिीपींपाचे ऊिीकरण करण्यात आले असून अनकु्रमे ५४४१, ३०४७ ि १६१० 
कृिीपींपाचे अिा प्रलींबबत आहेत. 
      तसेच चींद्पूर ि गडधचरोली जिल्ह्यातील कृिीपींप ऊिीकरणाकररता 
अनुशेि योिनेअींतगात अनुक्रमे रु. ७०.४ ि ८८ को्ी असा एकूण रुपये १५८.४ 
को्ी दनधी मींिूर करण्यात आला आहे. सिर  जिल्ह्यात कृिीपींप 
ऊिीकरणासाठी दनवििा काढण्यात आल्हया असून ऊिीकरणाची कामे प्रगतीपथािर 
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आहेत. सिर जिल्ह्यात माहे माचा, २०१५ अखेर अनुक्रमे ४६६२ ि ३१४७ कृिी 
ग्राहकाचे अिा पैसे भरुन प्रलींबबत होते. ऑक््ोबर, २०१५ अखेरीस सिर 
जिल्ह्यात अनकु्रमे ३४३१ ि ११४१ कृिीपींपाचे ऊिीकरण करण्यात आले असून 
अनकु्रमे ३९२५ ि ४०७५ कृिी पींपाचे अिा प्रलींबबत आहेत. अशा प्रकारे ऑक््ोबर, 
२०१५ अखेर िरील पाचही जिल्ह्यात ममळून पैसे भरुन प्रलींबबत असणाऱ्या 
कृिीपींप ग्राहकाींची एकूण सींख्या १८०९८ एिढी आहे. 
(३) गोंदिया जिल्ह्यात कृिीपींप ऊिीकरणाची कामे प्रगतीपथािर असून ऑगस््, 
२०१५ अखेर प्रलींबबत असलेल्हया ३०८६ इतक्या कृिीपींपाचे वि्यतुीकरण माचा, 
२०१६ अखेर पूणा करण्याचे ठरविण्यात आले आहे. 
(४) लाभार्थयाचंी अिा पडताळणी ि जिल्हहास्तरीय सममतीची मशर्ारस प्रकक्रया सुरु 
आहे. तसेच सौर कृिीपींप आस्थावपत करण्यासाठी दनवििा काढून कायाािेश 
महावितरण कीं पनीकडून िेण्यात आले आहेत. 
(५) प्रश्न उ्भ ाित नाही. 
(६) प्रश्न उ्भ ाित नाही. 
(७) प्रश्न उ्भ ाित नाही. 

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

महाराष्ट्र राज्य िक्फ मांिळ, औरांगाबाद येथील गैरव्यिहार  
प्रिरणी नेमलेल्या चौिशी आयोगाच्या सशफारशीबाबि 

 (८०) *  ११८४६   श्री.अमरससांह पांडिि, श्री.सतिश चव्हाण, श्री.धनांर्य मुांि,े 
श्री.विक्रम िाळे :   सन्माननीय अल्पसांखयाांि वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर राज्य िक्र् मींडळ, औरींगाबाि येथील गैरव्यिहाराची चौकशी 
करण्यासाठी दिनाींक ९ ऑक््ोबर, २००७ रोिी िा मयासुमारास न्या.ए.्ी.ए.के. 
शेख याींच्या आयोगाची दनयकु्ती केली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, न्या.शेख आयोगाने दिनाींक ७ एवप्रल, २०११ रोिी २४ 
मशर्ारशीींसह मयाींचा अहिाल शासनास सािर केला, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, शासनाने केलेल्हया कायािाहीच्या कृती अहिालानुसार उक्त प्रकरणी 
कायािाही करण्यात आली आहे काय, 
(४) शासनाने दिनाींक १४ सप् े्ंबर, २०१५ ि मयापिूी विभागीय आयुक्त, 
औरींगाबाि याींना लेखी पत्रा्िारे उक्त विियातील िोिी अधधकारी / कमाचारी 
याींचेविरुध्ि कारिाई करणेबाबत केलेल्हया सूचनेनुसार विभागीय आयुक्ताींनी 
िोिीविरुध्ि कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथराि खिसे : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) होय. न्या.ए.्ी.ए.के.शेख, चौकशी आयोगाने सािर केलेला चौकशी अहिाल ि 
मयानिुींगाने शासनाने केलेल्हया कायािाहीचा कृदत अहिाल दि.१०.०४.२०१५ रोिी 
विधानमींडळाच्या िोन्ही सभागहृाींच्या प्लािर ठेिण्यात आलेला आहे. 
(४) विभागीय आयुक्त, औरींगाबाि याींना शासन स्तरािरुन अशा स्िरुपाच्या  
कोणमयाही सूचना िेण्यात आलेल्हया नाहीत. तथावप, ज्या अधधकारी/कमाचाऱ्याींनी 
मयाींच्या अधधकार कक्षचेे उल्हलींघन केले आहे मयाींच्याविरुध्ि तातडीने मशस्तभींग 
विियक कायािाही सुरु करण्याबाबत सिा सींबींधधत प्रशासकीय विभागाींना 
दि.९.४.२०१५ च्या पत्रान्िये कळविण्यात आले आहे. 
(५) प्रश्न उ्भ ाित नाही. 

----------------- 
महावििरण, महापारेषण आणण महातनसमविी या िां पन्द्याांमध्ये  

प्रिल्पग्र्िाांना नोिऱ्याांमध्ये आरक्षण देणेबाबि 

 (८१) *  १२९०८   श्री.सांर्य दत्ि, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.अशोि उफव  
भाई र्गिाप :   सन्माननीय ऊर्ाव मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील उिाा विभागाच्या महावितरण, महापारेिण आणण महादनममाती या 
तीन कीं पन्याींमध्ये प्रकल्हपग्रस्ताींना नोकऱ्याींमध्ये ५० ्क्के आरक्षण िेऊन मयाींना 
विमशष् कालमयाादित सामािनू घेण्याचे धोरण शासनाच्या विचाराधीन असल्हयाचे 
दिनाींक ४ ऑगस््, २०१५ रोिी िा मयासुमारास दनिशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रश्नाींबाबत दनणाय घेऊन मयाींची अींमलबिािणी करण्यात 
आली आहे काय, 
(३) असल्हयास, आतापयतं ककती प्रकल्हपग्रस्ताींना नोकऱ्याींमध्ये समाविषठ करण्यात 
आले आहे, 
(४) अ्याप उक्त प्रश्नाबाबत कोणतीच कायािाही होत नसल्हयास विलींबाची कारणे 
काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) महादनममाती कीं पनीचा प्रस्ताि शासनास प्राप्त 
झाला असून मयािर मित ि पुनिासन विभागाचे अमभप्राय घेण्यात येत आहेत. 
(२), (३) ि (४) प्रश्न उ्भ ाित नाही. 

----------------- 
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फुलेनगर (जर्.पुणे) येथील आरटीओ िायावलयाि ररक्षा  
प्रमाणणिरणाि गैरव्यिहार होि असल्याबाबि 

 (८२) *  १३२२२   श्री.अनांि गािगीळ :   सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रु्लेनगर (जि.पुणे) येथील आर्ीओ कायाालयात कर््नेस सद ा्कर्के्साठी 
(तींिरुुस्ती प्रमाणपत्र) आलेल्हया ररक्षा चालकाींकडून प्रमाणपत्रासाठी चारशे रुपये 
आकारून ररक्षा प्रमाणीकरणाच्या कामात गैरव्यिहार सुरु असल्हयाचे माहे ऑगस््, 
२०१५ मध्ये िा मयािरयायान दनिशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, यासींिभाात शासनाने चौकशी करुन एिी्ं  ि सींबींधधत कमाचारी 
याींच्यािर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
श्री. ददिािर राििे : (१) नाही. 
(२) ि (३) प्रश्न उ्भ ाित नाही. 

----------------- 
राज्याि दषु्ट्िाळामुळे पीिे पणुवि: िाया गेलेल्या  

शेििऱ्याांना आधथवि मदि समळण्याबाबि 

 (८३) *  ११२०३   श्री.रार्ेंद्र मुळि, श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.सांर्य दत्ि, 
श्री.अशोि उफव  भाई र्गिाप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, प्रा.र्ोगेन्द्द्र ििाि े:   
सन्माननीय पुनिवसन ि मदि िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात िषुकाळामुळे सुमारे चार लाख हेक््र क्षेत्रािरील पीके पुणात: िाया 
गेली असून तेथे िबुार पेरणी अशक्य आहे मशिाय हे क्षेत्र रब्बी वपकाचे क्षेत्र 
नसल्हयाने मयािर यींिा कुठलेच पीक घेता येणार नसल्हयाचे माहे ऑगस््, २०१५ 
मध्ये िा मयािरयायान दनिशानास आले आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, पीक पुणात: िाया गेलेल्हया शेतकऱ्याींना शासनाने कोणती आधथाक 
मित केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
श्री. एिनाथराि खिसे : (१) अींशत: खरे आहे, 
(२) पीक पूणात: िाया गेलेल्हया शेतकऱ्याींना मित िेण्याचा प्रस्ताि शासनाच्या 
विचाराधीन आहे. 
(३) प्रश्न उ्भ ाित नाही. 

----------------- 
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ठाणे जर्ल््यािील िीर् चोरी रोखण्याबाबि 
 (८४) *  १२८२७   श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरण पािसिर :   सन्माननीय ऊर्ाव 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे जिल्ह्यातील मुींब्रा, दििा ि मशळ या पररसरातील िाढती िीि चोरी 
रोखण्याबाबत महावितरणने विशिे अमभयान राबविल्हयाचे माहे ऑक््ोबर, २०१५ 
मध्ये िा मयािरयायान दनिशानास आले, हे खरे आहे, 
(२) असल्हयास, सिर अमभयानात ७९ िीि चोऱ्या िक्षता पथकाच्या सहाय्याने 
पकडून तब्बल १ को्ीची िीिचोरी झाल्हयाचे दनषपन्न झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सिर िीि चोरी करणाऱ्या ग्राहकाींिर शासनाने कोणती कारिाई 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) असल्हयास, िीिचोरीला आळा घालण्याबाबत शासनाने कोणती उपाययोिना 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) होय हे खरे आहे, महावितरण कीं पनीतरे् मुींब्रा,दििा 
ि मशळ या पररसराअतींगात मुींबई क्षेत्रातील ६ िक्षता विभागाचे ग् नेमून विशेि 
अमभयान माहे ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये राबविण्यात आले. 
(२) सिर अमभयान अींतगात मुींबई क्षेत्रातील ६ िक्षता पथकाच्या सहाय्याने एकूण 
२४९ ग्राहकाींची तपासणी करण्यात आली ि मयापकैी २४५ ग्राहकाींिर िीि कायिा 
२००३, कलम १३५ नुसार रु. ७८.६२ लाख एिढया रकमेची िीि चोरी दनषपन्न 
झाली आहे. तसेच अधधकारी ि कमाचाऱ्याींमार्ा त २६० िीि चोऱ्या पकडण्यात 
आल्हया असून मयामधून रु. २२.३२ लाख  एिढया रक्कमेची िीि चोरी दनषपन्न 
झाली आहे. 
(३) मयापकैी सिर िीि चोरी करणाऱ्या एकूण ५०५ प्रकरणापैकी ४२ ग्राहकाींकडून 
रु.११.९३ लक्ष रक्कम िसूल करण्यात आली ि २०४ ग्राहकाींिर कर्यााि िाखल 
करण्यात आली असून ८ ग्राहकाींना अ्क करण्यात आली आहे. उिाररत २५१  
प्रकरणी पढुील कायािाही प्रगतीपथािर आहे. 
(४) वि्यतु कायिा २००३ च्या कलम १३५ अन्िये मुींब्रा,दििा ि मशळ या 
पररसराअतींगात िीि चोरी पकडण्याची  मोदहम िक्षता विभाग तसेच क्षेत्रीय 
कायाालय पथक याींचेकडून चालू असून या पढेुही सिर  अमभयान िीि चोरीला 
आळा घालण्यासाठी चालू राहील. तसेच  िीि चोरािर कायिेशीर कायािाही  
करण्याबाबत  महावितरण कीं पनीमार्ा त पोमलस आयुक्त, ठाणे याींना कळविण्यात 
आले. 
(५) प्रश्न उ्भ ाित नाही. 

----------------- 
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जर्गाांि (िा.नाांदरुा, जर्.बुलढाणा) येथील प्रिल्प बाध ज ि 
 शेििऱ्याांच्या र्समनीचे भुसांपादन प्रलांबबि असल् याबाबि 

  

(८५) *  १२५८९   श्री.पाांिुरांग फुां ििर :   सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) जिगाींि (ता.नाींिरुा, जि.बुलढाणा) या प्रकल्ह पामुळे बाध ज त होणा-या रस् ते 
पुलाच् या बाींधकामाकरीता आिश् यक असलेल्ह या िममनीची गािदनहाय प्रकरणे 
अींदतम ्प् प् यात प्रारुप दनिाडा स् तरापयतं पुणा झाली आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, सिर दनिाडा घोवित करण् याबाबत िारींिार शतेकरी जिल्ह हा 
भुसींपािन कायाालयात गेले असता सिर प्रकरणे प्रथम प्रारुपाने दनकालात 
काढण् याबाबत िररष ठाींचे आिेश नसल्ह याचे साींगण् यात येत आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) नसल्ह यास, सिर शेतक-याींच् या िममनीचे भुसींपािन प्रथम प्राधान् याने करुन 
प्रारुप दनिाडा स् तरािर असलेल्ह या प्रकरणातील िममनीचे भुसींपािन करण् याचे 
आिेश सींबींधधताींना िेण्याबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्ह यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खिसे : (१) हे खरे आहे. 
     जिगाींि प्रकल्हपामुळे बाधधत होणाऱ्या रस्ते पुलाींच्या बाींधकामाकररता 
आिश्यक असलेल्हया िममनीचा गािदनहाय ०१. मो. येरळी, ०२. भो्ा, ०३. 
णखरोडा हया ०३ गािाींचे पुलाींचे बाींधकामाकररता एकूण १६ प्रकरणे अींदतम अथिा 
प्रारुप दनिाडास्तरािर आहेत. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रकरणाींत कायािाही सुरु आहे. काय्यान्िये सिर प्रकरणे विहीत कालािधीत 
दनकाली काढणे बींधनकारक आहे. 
(४) प्रकरणाींत कायािाही सुरु आहे. सबब विलींबाचा प्रश्न उ्भ ाित नाही. 

----------------- 
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महावििरण िां पनीने िृषी पांपाची र्ादा िीर् िापर दाखिनू  
हर्ारो िोटीांची सबसीिी घेिल्याबाबि 

(८६) *  १२७०५   श्री.महादेि र्ानिर :   सन्माननीय ऊर्ाव मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) महावितरण कीं पनीने शेतकऱ्याींचे िीि िापर िािा िाखिनू शेतकऱ्याींचे ि 
शासनाचे हिारो को्ीची सबसीडी घेतले असल्हयाचे दनिशानास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्हयास, शासन शतेकऱ्याींना िेण्यात येणाऱ्या सबसीडीची ७०% रक्कम 
भरते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, महावितरणाने िािा िीि िापर िाखिनू शासनाची र्सिणकु 
करुन सबसीडीची रक्कम घेतली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, महावितरणाने शासनाची ि शतेकऱ्याींची र्सिणकु केल्हयाप्रकरणी 
महावितरणिर कोणती कारिाई करण्यात आली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. शासनामार्ा त शतेकऱ्याींना सिलत िेण्यात येणारी 
सबसीडी ही मा.वि्युत दनयामक आयोगाच्या िीि िराच्या ििळपास ७०% 
आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) ि (५) कृिी ग्राहकाींचा प्रमयक्ष िोडभार आणण कृिी ग्राहकाींचा प्रमयक्ष िापर 
आणण मयाींना िेण्यात येणारी िीि िेयके याबाबत सखोल अभयास करण्यासाठी 
म.रा.िी.मींडळ सूत्रधारी कीं पनी अींतगात तज्ञ व्यक्तीींच्या सममतीची दनयकु्ती 
करण्यात आली आहे. 

----------------- 
 यििमाळ जर्ल््याि िीर् वििरण िां पनीिील ररक्ि पदे भरण्याबाबि 

 (८७) *  १२७४७   श्री.हररससांग राठोि :   सन्माननीय ऊर्ाव मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) यितमाळ जिल्ह्यात िीि वितरण कीं पनीत मोठ्या प्रमाणात १८९ ररक्त 
असलेली पिे भरण्यात न आल्हयाने ग्राहकाींना योग्य िीि सेिा ममळत नसल्हयाची 
बाब दिनाींक ९ सप् े्ंबर, २०१५ रोिी ि मयासुमारास दनिशानास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्हयास, िीि कीं पनीिरील िाढमया कामाचा ताण पाहता निीन पिे दनमााण 
करण्याची गरि असताींनाही ररक्त पिे न भरल्हयामुळे ग्राहकाींची गैरसोय होऊन 
मयाींनी केलेल्हया तक्रारीची िखलही सींबधधत विभाग घेत नसल्हयाची तक्रार 
ग्राहकाींकडून होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास उक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी करून चौकशीनुसार सिर 
जिल्हहयातील िीि कीं पनीतील ररक्त पिे भरण्याबाबत शासनाने कोणती कायािाही 
केली िा करण्यात येत आहे,  
(४) असल्हयास, ग्राहकाींच्या तक्रारीकड े िलुाक्ष करण्याऱ्या सींबधधत अधधकारी / 
कमाचारी याींचेिर शासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) यितमाळ जिल्हहयातील महावितरण कीं पनीतील 
काही पिे ररक्त आहेत. मात्र मयामुळे योग्य िीि सेिा ग्राहकाींना ममळत नाही 
अशी बाब नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) महावितरण कीं पनीकडून एकूण १८९ ररक्त पिाींपैकी सरळसेिेने भराियाच्या 
६६ पिाींची भरती प्रकक्रया अींदतम ्प्प्यात असून उिाररत १२३ पिे पिोन्नतीव्िारे 
भरण्याची प्रकक्रया सुरु आहे. 
(४) ि (५) प्रश्न उ्भ ाित नाही. 

----------------- 
राज्यािील विशेषि: विदभाविील सोयाबीन उत्पादन  

शेििऱ्याांना िाढीि हमी भाि समळणेबाबि 

 (८८) *  ११६०८   श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.सांर्य दत्ि, श्री.अशोि उफव  भाई 
र्गिाप, श्री.रार्ेंद्र मुळि, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.शरद रणवपसे, श्रीमिी 
विद्या चव्हाण :   सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शासनाने सोयाबीनला हमी भाि सन २०१४ च्या हींगामापेक्षा तो २२५० 
रूपयािरून र्क्त ५० रूपयाने िाढिनू २३०० रूपये केल्हयामुळे तसेच, आयातीिर 
दनबधं नसल्हयामुळे शेतकऱ्याींना सोयाबीनचा भाि जक्िीं्ल कमी ममळत आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, राज्यातील विशेित: वििभाातील सोयाबीनचे शतेी उमपािन अमयींत 
अल्हप आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्हयास, मागील ि याििी कमी उमपािन, कमी भाि यामुळे शेतकरी 
आधथाक अडचणीत सापडला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, सोयाबीन शेतकऱ्याींना आधथाक अडचणीतनू बाहेर काढून 
शेतकऱ्याींना जक्िीं्लला ६००० रूपये भाि ममळािा यासाठी शासनाने कोणती 
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनाथराि खिसे : (१)  कें द् शासनाने सोयाबीन वपकासाठी खरीप विक्री 
हींगाम २०१४-१५ करीता रुपये २५६०/- प्रदत जक्िी्ं ल, तर, खरीप विक्री हींगाम 
२०१५-१६ करीता रुपये २६००/- प्रदत जक्िी्ं ल, याप्रमाणे ककमान हमीभाि ककीं मती 
िाहीर केलेल्हया आहेत, सोयाबीन वपकाच्या खलु्हया बािारातील ककीं मती या 
हमीभािापेक्षा िास्त आहेत. 
(२) सन २०१४-१५ मध्ये राज्याचे चतुथा पुिाानुमान अहिालानुसार सोयाबीन 
वपकाचे उमपािन १८.१९ लाख मे.्न अींिाजित असून वििभा विभागाचे उमपािन 
८.०३ लाख मे. ्न अींिािीत आहे. 
     खरीप हींगाम २०१५-१६ साठी राज्याचे सुधारीत प्रथम पुिाानुमान 
अहिालानुसार सोयाबीन वपकाचे उमपािन १८.१३ लाख मे.्न अींिाजित असून 
वििभा विभागाचे उमपािन १०.०५ लाख मे.्न अींिाजित आहे. 
(३) मागील ि याििी सोयाबीन वपकाच्या उमपािनात घ् अपेक्षक्षत आहे. मागील 
ििााच्या तुलनेत चालु ििााचे सोयाबीनचे बािारभाि िास्त आहेत. 
(४) सोयाबीन वपकाचे बािारभाि हे मागणी ि पुरिठ्यानुसार दनजश्चत होत 
असतात. ककमान हमी भाि िाििी ममळािेत याहणनू राज्य शासन नेहमीच कें द् 
शासनाकड ेआग्रही भूममका घेत असते. 
(५) प्रश्न उ्भ ाित नाही. 

----------------- 
राज्याि विशेषि: मराठिािा ि पुणे विभागाि िीर्  

रोधि यांत्रणा िायावजन्द्िि िरण्याबाबि 

 (८९) *  १११६६   श्री.धनांर्य मुांि,े श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.सुतनल िटिरे, 
श्री.सतिश चव्हाण, श्री.अमरससांह पांडिि, श्री.र्यिांिराि र्ाधि, श्री.हेमांि टिले, 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.विनायिराि मेटे :   सन्माननीय पुनिवसन ि मदि िायव 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) मराठिाडयातील विविध भागात माहे सप् े्ंबर-ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये झालेल्हया 
परतीच्या पािसात िीिा कोसळून ७१ लोकाींचा ममृयू झाला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, िीि पडून होणारे नागरीकाींचे ममृय ू ्ाळण्यासाठी शासनाने १० 
को्ी रूपये खचूान बीड सह महाराषरात ‘िेिर बेग’ या कीं पनीमार्ा त अडीचशे 
कक.मी. पररघात िीिेचा धोका साींगणारे ‘लाई्नीींग डड्ेक्शन सेन्सॉर’ यींत्रणा 
जिल्हहाधधकारी कायाालयािर तसेच, पुणे येथील िेधशाळेत बसिले होते, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्हयास, िीि पडण्याच्या एक तास अगोिर इींडीकेशन िेणारे या यींत्राने 
दिड ििाात एकिाही अपडे्  दिले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, मयामुळे बीड जिल्ह्यात िीि पडल्हयामुळे सहा िाणाींचा ममृय ू
झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्हयास, सिर यींत्रणा चालविण्यासाठी अधधकारी/कमाचारी उपलब्ध 
नसल्हयाने ही यींत्रणा ििाभरापासून तशीच पडून आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्हयास, सिर यींत्रणा सुरु करुन िीि कोसळून होणारे नागरीकाींचे ममृय ू
्ाळण्यासाठी शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(७) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. एिनाथराि खिसे : (१) होय, 
लातूर, औरींगाबाि, परभणी, दहींगोली, नाींिेड, बीड, िालना, उस्मानाबाि 

या जिल्ह्यात एकूण ५१ लोकाींचा िीि पडून ममृयु झाला आहे. 
(२) होय, परभणी, नाींिेड, बीड आणण दहींगोली जिल्ह्यात विविध दठकाणी 
आयआय्ीएम, पुणे याींचे्िारे “लाई्नीींग डड्ेक्शन सेन्सॉर” बसविण्यात आली 
आहेत. 
(३) सिर प्रणाली आयआय्ीएम, पुणे याींच्याकडून बसविण्यात आले असले तरी 
मयाींनी जिल्हहास्तरािरील अधधकारी / कमाचारी याींना प्रमशक्षण दिलेले नाही. तसेच, 
ही यींत्रणा प्रायोधगक तमिािर बसविण्यात आल्हयाने याबाबतचे अपडे्  अप्राप्त 
आहेत. 
   नाींिेड जिल्ह्यातील भोकर येथे ही यींत्रणा २ डडसेंबर, २०१५ रोिी बसविण्यात 
आली असून, सींबींधधत कमाचाऱ्याींना याबाबत प्रमशक्षण िेण्यात आले आहे. मात्र, 
नाींिेड जिल्ह्यात िािळी पररजस्थती उ्भ ािली नसल्हयाने नाींिेड जिल्ह्यात 
कोणतेही अपडे्  प्राप्त झालेले नाहीत. 
(४) बीड जिल्ह्यात सप् े्ंबर, ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये िीि पडून ४ व्यक्ती 
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ममृयमुुखी पडल्हया आहेत. 
(५) होय. 
(६) ि (७) सिर यींत्रणा हाताळण्याकरीता अधधकारी ककीं िा कमाचारी दनयुक्त 
करण्याबाबत आयआय्ीएम, पुणे याींनी काहीही कळविले नाही ककीं िा ही यींत्रणा 
जिल्हहा प्रशासनाकड ेहस्ताींतरीत केलेली नाही. 

----------------- 
लक्ष्मी ददहििी (िा.मांगळिेढा, जर्.सोलापूर) गािाचे  

प्रलांबबि असलेले अनदुान समळण्याबाबि 
  

(९०) *  १३१२१   श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अनांि गािगीळ, श्री.सांर्य दत्ि, 
श्री.अशोि उफव  भाई र्गिाप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय िृषी 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) लक्ष्मी िदहिडी (ता.मींगळिेढा, जि.सोलापूर) गािाच्या कोरडिाहू शेती 
अमभयान कायाक्रमाींतगात योिनेचे अनिुान रखडले असल्हयाने लक्ष्मी िदहिाडीतील 
शेतकरी आींिोलन करणार असल्हयाचे दिनाींक ७ ऑगस््, २०१५ रोिी िा 
मयासुमारास दनिशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, प्रलींबबत असलेले अनुिान ममळण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनाथराि खिसे : (१) हे खरे आहे. 
(२) सन २०१५-१६ करीता दनधी वितरणाचा प्रस्ताि शासन स्तरािर विचाराधीन 
असून दनधी वितरणाची कायािाही कायाक्रमास मींिुरी दिल्हयानींतर तामकाळ 
करण्यात येईल. 
(३) प्रश्न उ्भ ाित नाही. 

----------------- 
हदगाांि (जर्.नाांदेि) िालुक्यािील विद्यार्थयानंा शाळेि  

र्ाण्यासाठी बस उपलब्ध िरून देण्याबाबि 
 (९१) *  १३१४९   श्री.अमरनाथ रार्ूरिर, प्रा.र्ोगेन्द्द्र ििाि,े श्री.सांर्य दत्ि, 
श्री.सुभाष झाांबि, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय पररिहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) हिगाींि (जि.नाींिेड) तालुक्यात अनेक वि्याथी, वि्याथींनी शाळेला 
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िाण्यासाठी ममळेल मया िाहनाींमध्ये िीि मुठीत घेऊन िररोि प्रिास करीत 
असून मानि विकास ममशनची बस तालुका सधन याहणनू एकही बस सुरु नसल्हयाचे 
माहे िुलै, २०१५ मध्ये िा मयािरयायान दनिशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सिर तालुक्यात वि्यार्थयांच्या सोयीसाठी मानि विकास 
ममशनच्या बसेस सुरु करण्याबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली आहे िा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. ददिािर राििे : (१) ि (२) दनयोिन विभागाच्या दि.१९ िुलै, २०११ 
रोिीच्या शासन दनणायान्िये महाराषरातील १२५ तालुक्याींची मानि विकास 
योिनेकरीता दनिड करण्यात आली असून, या शासन दनणाया्िारे प्रमयेक 
तालुक्यात ५ याप्रमाणे एकूण ६२५ बसेस उपलब्ध करुन िेण्यात आल्हया आहेत. 
सिर शासन दनणायात नाींिेड विभागातील हिगाींि तालुक्याचा समािेश नाही. 
तथावप, सिर तालुक्यातील वि्यार्थयांसाठी राज्य ‘पररिहन महामींडळा्िारे 
हिगाींि आगारामार्ा त ४६ शालेय रे्ऱ्या चालविण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्नच उ्भ ाित नाही. 

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

िराि (जर्.सािारा) िालुक्यािील घोणशी येथे अिधैररत्या  
िाळू उपसा होि असल्याबाबि 

 (९२) *  ११५१४   श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांर्य दत्ि, श्री.रामहरी रुपनिर, 
प्रा.र्ोगेन्द्द्र ििाि े:  सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कराड (जि.सातारा) तालुक्यातील घोणशी येथे एका डवे्हलपसािर िाळू 
उपसाबाबत प्रशासनाला खो्ी मादहती िेणे, दनयमाींचे उल्हलींघन करणे, पयाािरण 
काय्याचा भींग करणे इमयािी बाबीींिर र्ौििारी गुन्हा िाखल करण्याचे आिेश  
जिल्हहाधधकारी याींनी कराड तहमसलिाराींना दिले असल्हयाचे माहे सप् े्ंबर, २०१५ 
मध्ये िा मया िरयायान दनिशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, जिल्हहाधधकारी, सातारा याींच्या आिेशानुसार सींबींधधत डवे्हलपसािर 
र्ौििारी गुन्हे नोंिविण्याबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनाथराि खिसे : (१) होय, हे खरे आहे. 
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(२) तहमसलिार कराड याींनी मौिे कोपड ेघोणशी, ता. कराड येथील िाळूग्ाचे 
मललािधारक याींच्याविरुध्ि  िाळू मललािातील अ्ी ि शतींचा भींग करुन 
अनधधकृत िाळू उमखनन केल्हयाबद्दल दिनाींक १५/०९/२०१५ रोिी गुन्हा िाखल 
केला आहे. 
(३) प्रश्न उ्भ ाित नाही. 

----------------- 
मौरे् लोही (िा.दारव्हा, जर्.यििमाळ) येथे िारांिार  

िीर् पुरिठा खांिीि होि असल्याबाबि 
 (९३) *  १२१०२   श्री.खिार्ा बेग, श्री.रार्ेंद्र र्ैन, श्री.सांददप बार्ोररया, श्रीमिी 
विद्या चव्हाण, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.हेमांि टिले, श्री.सुतनल िटिरे, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी :   सन्माननीय ऊर्ाव मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौिे लोही (ता.िारव्हा, जि.यितमाळ) येथे ३३ केव्हीचे वि्यतु वितरण कें द् 
असून सिर कें द्ातनू पररसरातील शेकडो ग्राहकाींना िीि पुरिठा केला िातो, परींत ू
या वि्यतु वितरण कें द्ातनू सातमयाने िीि पुरिठा खींडीत होत असल्हयाने 
पररसरातील नागरीक त्रस्त झाले असून वि्यार्थयाचें शैक्षणणक नुकसानिेखील 
होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच िीि खींडीत होत असल्हयाप्रकरणी वि्युत मींडळाचे कमाचारी वि्यतु 
पुरिठा सुरळीत न करता उल् गािकऱ्याींनाच धमक्या िेत आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्हयास, चौकशीत काय आढळून आले ि त्नुसार गािातील वि्युत 
पुरिठा खींडीत होिू नये याहणनू वि्यतु कीं पनीने कोणती उपाययोिना केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) माहे िलैु ि ऑगस््, २०१५ मध्ये िािळी 
पािसामुळे ३३ के.व्ही. लोही (ता.िारव्हा, जि.यितमाळ) उपकें द्ाला िीिपुरिठा 
करणाऱ्या ३३ के.व्ही.िीि िादहनीचा िीिपुरिठा खींडीत झाला होता. परींत ुसिर 
िादहनीिरील बबघाड महावितरण कीं पनीकडून तामकाळ िरुुस्त करण्यात येऊन 
िीि पुरिठा पूिाित करण्यात आला. 
(२) हे खरे नाही. 
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(३), (४) ि (५) महावितरण कीं पनीकडून चौकशी करण्यात आली. चौकशी अींती 
तक्रारीमध्ये तर्थय आढळून आले नाही. 

----------------- 
आरटीओ िायावलय, ठाणे येथील भांगार िाहनाांच्या  

सललािामध्ये गैरव्यिहार झाल्याबाबि 

 (९४) *  १४०३७   श्री.सांददप बार्ोररया :   सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) हािुरीतील िलाल मुिािर याींनी पररिहन आयकु्त, ठाणे ि हेमाींगी पा्ील, 
आर्ीओ, ठाणे याींचेकड े आर्ीओ तील ६० भींगार िाहनाींच्या मललािामध्ये 
आधथाक गैरव्यिहार झाल्हयाबाबतची तक्रार केल्हयाची बाब दिनाींक ९ ऑक््ोबर, 
२०१५ रोिी िा मयासुमारास दनिशानास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, कालबा्य ठरलेल्हया ६० िाहनाींचा मललाि करण्याचे 
जिल्हहाधधकाऱ्याींचे आिेश असताना, ठाणे आर.्ी.ओ. ने ४२ िाहनाींचाच मललाि 
करणे, मललािाची नो्ीस दनवििा प्रमसध्ि करताना कमी खपाच्या बातयाया 
ितामानपत्राींना िेणे इमयािी अनेक गींभीर आरोप या दनिेिनात करण्यात आले, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, दिनाींक २८ सप् े्ंबर, २०१५ रोिी ६० पकैी ४२ िाहनाींचाच मललाि 
करुन उिाररत १८ िाहने सींबींधीत मालकाींना परत करण्यात आली, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीचे 
दनषकिा काय आहेत, मयामध्ये िोिी आढळलेल्हया व्यक्तीींविरुध्ि कोणती कारिाई 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. ददिािर राििे : (१) ि (२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
     दिनाींक २८.०९.२०१५ रोिी ६० िाहनाींपकैी ४२ िाहनाींचा मललाि करुन 
उिाररत १८ िाहनाींचा मललाि ताींबत्रक कारणामुळे रोखण्यात आला असून सिर 
िाहने प्रािेमशक पररिहन कायाालय, ठाणे कायाालयाच्या आिारात िमा आहेत. 
(४) ि (५) प्रश्न उ्भ ाित नाही. 

----------------- 
राहुरी (जर्.अहमदनगर) या दषु्ट्िाळी िालुक्यािील शेििऱ्याांना  



90 

खरीप पीिाांसाठी योग्य सल्ला देण्याबाबि 

 (९५) *  १३०२४   श्री.सुभाष झाांबि, श्री.सांर्य दत्ि, श्री.अशोि उफव  भाई 
र्गिाप :   सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राहुरी (जि.अहमिनगर) या िषुकाळी तालुक्यातील महाममा रु्ले कृिी 
वि्यापीठाने शतेकऱ्याींना आपमती व्यिस्थापनासह ममड खररपासाठी गरिेचा 
सल्हला िेण्याऐििी पीके असल्हयाच्याच था्ात वपकाींिरील कीडरोग व्यिस्थापनाचा 
सल्हला िेत असल्हयाचे माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये िा मयािरयायान दनिशानास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, येथील शतेकऱ्याींना पीकाींबाबत योग्य सल्हला िेण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खिसे : (१), (२) ि (३) विरोधी पक्षनेता, महाराषर विधानसभा 
याींचे िषुकाळी पररजस्थतीत महाममा रु्ले कृिी वि्यापीठाकडून शेतकऱ्याींची होत 
असलेली दिशाभूल या शीिाकाचे दि.४ सप् े्ंबर, २०१५ चे पत्र शासनास प्राप्त झाले 
आहे. सिर पत्राच्या अनिुींगाने यथोधचत कायािाही करण्याच्या सूचना कुलगुरु, 
महाममा रु्ले कृवि वि्यापीठ, राहुरी ि आयकु्त (कृवि) याींना िेण्यात आल्हया 
आहेत. 
     महाममा रु्ले कृिी वि्यापीठाकडून वपकाींसाठी ककड रोग व्यिस्थापनाच्या 
सल्हयाबरोबरच आपमती दनयोिनासाठी हिामान अींिािािर आधारीत सल्हले िेण्यात 
आले आहेत. 
     शेतकऱ्याींच्या वपकाींचे ककडरोगामुळे नुकसान होऊ नये याहणनू सोयाबीन, 
कापूस, तूर ि हरभरा वपकासाठी क्रॉपसॅप प्रकल्हप राज्यात राबविण्यात येत आहे. 
     कृवि विभागाच्या जिल्हहा अधधक्षक कृवि अधधकारी, अहमिनगर अधधनस्त 
क्षेत्रीय कायाालयाींकडून शेतकऱ्याींना िेळोिेळी मागािशान करण्यात येते. याअींतगात 
८२३ गािाींत दि.१ ते ७ िुलै, २०१५ या कालािधीत कृवि िागतृी सप्ताहादनमममत 
शेतकऱ्याींना मागािशान करण्यात आले आहे. तसेच शेतकऱ्याींना हिामान ि कृवि 
विियक सल्हला ममळण्यासाठी जिल्ह्यातील ३,६२,०४३ शतेकऱ्याींची एम ककसान 
पो ा्लिर नोंिणी करण्यात आली आहे. 

----------------- 
रायगि जर्ल््याि भाि वपिािर कििीचा प्रादभुावि होऊन नुिसान झाल्याबाबि 
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 (९६) *  १२१२७   श्री.सुतनल िटिरे, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.खिार्ा बेग, 
श्री.अतनल भोसले, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.हेमांि टिले, 
श्री.किरण पािसिर, श्री.रार्ेंद्र र्नै :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रायगड जिल्ह्यात पाऊस नसल्हयाने पीके सुकून गेली असून भात पीकािर 
ककडीचा प्रािभुााि झाल्हयाचे माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये िा मयािरयायान दनिशानास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्हयास, चौकशीचे दनषकिा काय आहेत ि त्नुसार जिल्ह्यातील भात 
वपकाचे नुकसान होिू नये याहणनू शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खिसे : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) ि (३) रायगड जिल्ह्यात सप् े्ंबर, २०१५ पयतंच्या कालािधीमध्ये 
सरासरीपेक्षा कमी पािसाची नोंि झाली आहे. पािसात खींड पडल्हयामुळे, माहे िुलै 
मध्ये जिल्ह्यात दनळे भुींगरे, सुरळीतील अळी या ककडीींचा अल्हप प्रमाणात 
प्रािभुााि आढळून आला होता. 

जिल्ह्यामध्ये क्रॉपसॅप प्रकल्हपाअींतगात २५ ककड सिेक्षकाींच्या मार्ा त भात 
वपकाचे सिेक्षण केले असून, मयाींचे मार्ा त ककड रोग दनयींत्रणासाठीच्या विविध 
उपाययोिनाींचे सल्हले दिले आहेत. मयाचप्रमाणे आिश्यकतेनुसार ५० ्क्के 
अनिुानािर कक्कनाशक औिधीचे तालुका स्तरािर िा्प करण्यात आले आहे. 
कृिी विभागामार्ा त केलेल्हया विविध उपाययोिनामुळे आतापयतं केलेल्हया कापणी 
प्रयोग दनषकिाानसुार जिल्ह्यात भात वपकाच्या उमपािकतेमध्ये सरसरीपेक्षा िाढ 
झाल्हयाचे आढळून आहे आहे. 
(४) प्रश्न उ्भ ाित नाही. 

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

मुांबईिील मालिणी, मालाि येथे घिलेल्या विषारी दारू प्रिरणाबाबि 
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 (९७) *  १२९५८   श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांर्य दत्ि, 
श्री.अशोि उफव  भाई र्गिाप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय राज् य 
उत् पादन शुल् ि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील मालिणी, मालाड येथे दिनाींक १८ िून, २०१५ रोिी िा 
मयासुमारास वििारी िारू प्राशन केल्ह याने म यात शींभराहून अधधक लोकाींचे बळी 
गेल्ह यानींतर याबाबतची चौकशी करण् यासाठी अप् पर मुख् य सधचि (गहृ) याींच् या 
अध् यक्षतेखाली नेमण् यात आलेल्ह या पाच सिस् य सममतीने अहिाल सािर केला, हे 
खरे आहे काय, 

(२) असल्ह यास, अहिालाचे स् िरूप काय आहेत ि त्नुसार कोणती कायािाही 
केली िा करण् यात येत आहे, 
(३) अ हिाल प्राप् त झाला नसल्ह यास विलींबाची कारणे काय आहेत ि अहिाल 
केव् हा प्राप् त होणे अपेक्षक्षत आहे ? 

श्री. एिनाथराि खिसे : (१) ि (२) सिर चौकशी सममतीचा अहिाल अ्याप 
अप्राप्त आहे. 
(३) सिर प्रकरणी गठीत करण्यात आलेल्हया सममतीच्या आतापयतं           
दि. १०.८.२०१५ ि दि. ७.११.२०१५ रोिी अशा िोन बैठका झाल्हया आहेत. प्रस्ततू 
प्रकरणी िै् यकीय मशक्षण ि औिधी द्व्ये विभाग तसेच अन्न ि औिध प्रशासन 
विभाग या विभागाींचा सींबींध येत असल्हयाने अनुिींधगक बाबी तपासून अहिाल 
सािर करण्यासाठी सिर चौकशी सममतीस शासन दनणाय, दि. १४ ऑक् ्ोबर, 
२०१५ अन्िये, तीन मदहन्याची मुितिाढ िेण्यात आली आहे. 

----------------- 
 श्रीरामपूर (जर्.अहमदनगर) िालुक्यािील शेििऱ्याांनी िेलेल्या आत्महत्या 

 (९८) *  १३१०७   िॉ.सुधीर िाांबे, श्री.सांर्य दत्ि, श्री.अशोि उफव  भाई र्गिाप, 
श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय पनुिवसन ि मदि िायव मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) श्रीरामपूर (जि.अहमिनगर) तालुक्यात नावपकी, किाबािारीपणा आणण 
कोलमडून पडलेला िधू व्यिसाय या कारणाींमुळे गेल्हया ििाभरात तीन शतेकऱ्याींनी 
आममहमया केल्हयाचे माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये िा मयािरयायान दनिशानास आले, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सिर शेतकऱ्याींच्या कु्ुींबबयाींना आधथाक मित िेण्याबाबत 
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शासनाने कोणती कायािाही केली आहे िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खिसे : (१) होय हे खरे आहे. 
(२) अहमिनगर जिल्ह्यातील श्रीरामपूर तालुक्यात माहे िानेिारी, २०१५ ते 
ऑगस्् २०१५ या कालािधीत एकुण सहा आममहमया झाल्हया असून मयापकैी 
पाच आममहमया पात्र असल्हयामुळे आममहमया केलेल्हया शेतकऱ्याच्या िारसाींना 
प्रमयेकी रु. १.०० लक्ष सानुग्रह अनुिान िेण्यात आले आहे. 
(३) प्रश् न उ्भ ाित नाही. 

----------------- 
राज्यािील मराठी भाषीि ररक्षाचालिाांना परिाने देण्याच्या तनणवयाबाबि 

 (९९) *  १३२८४   श्री.अशोि उफव  भाई र्गिाप, श्री.सांर्य दत्ि :   
सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) र्क्त मराठी बोलता आले तरच राज्यात १ लाख निे ऑ्ोररक्षा परिाने 
िेण्यात येतील अशी घोिणा मा.पररिहन मींत्री महोियाींनी दिनाींक १६ सप् े्ंबर, 
२०१५ रोिी िा मयासुमारास केल्हयाचे दनिशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, शासनाने उक्त प्रश्नाबाबत घेतलेला दनणायाची काय्यात तरतिू 
आहे काय, 
(३) असल्हयास, भािेच्या नािािर भेिभाि करणाऱ्या असींिैधादनक दनणायाबाबत 
शासनाने आपली भूममका स्पष् करुन मयानुसार कोणती कायािाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. ददिािर राििे : (१) होय. 
(२) महाराषर मो्ार िाहन दनयम, १९८९ च्या दनयम २४ (१) नुसार ज्या भागात 
िाहन चालविणे िाणार असेल मया भागाची भौगोमलक मादहती ि मराठी भािेचे 
ज्ञान िाहन चालविणाऱ्या प्रमयेक व्यक्तीस असणे आिश्यक आहे. 
(३) शासनाची भूमीका सींिधैादनक आहे. 
(४) प्रश्न उ्भ ाित नाही. 

----------------- 
र्ळगाि जर्ल््यािील शेििऱ्याांसाठी िृषी सांर्ीिनी  
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योर्नेअांिगवि िीर् बबलाि सिलि समळण्याबाबि 

 (१००) *  १४२८९   श्रीमिी ज्मिा िाघ :   सन्माननीय ऊर्ाव मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) महावितरण या िीि पुरिठा करणाऱ्या कीं पनीने िळगाि जिल्ह्यातील 
शेतकऱ्याींसाठी कृिी सींिीिनी योिनेअींतगात िीि बबल सिलत िाहीर केली तसेच 
शासनाने गारवप्ीमुळे ३३% सिलत, िषुकाळामुळे ३३% सिलत िाहीर केली 
असून प्रमयक्ष िीि बबलात मात्र कुठलीच सू् दिली नसून गेल्हया ििाभरासाठी िींड 
ि व्याि आकारून बबले दिली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्हयास, मयानुसार शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे नाही. महावितरण कीं पनीकडून शासन 
आिेशानुसार कृिी ग्राहकाींना कृिी सींिीिनी योिना-२०१४ चा लाभ िेण्यात 
आलेला आहे. तसेच िषुकाळग्रस्त ि गारपी्ग्रस्त भागातील कृिी ग्राहकाींना 
शासन आिेशानसुार िीि बबलामध्ये सिलत िेण्यात आलेली आहे. 
(२), (३) ि (४) प्रश्न उ्भ ाित नाही. 

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

महाराष्ट्र विधानपररषद 
_____________________________________________________ 
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