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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
मांगळिार, हदनाांि १० माचच, २०१५ / फाल्गुन १९, १९३६ ( शिे )
(१)

महसूल, पुनिचसन ि मदत िायच, भूांिप

पन
ु िचसन, अल्पसांख्याि वििास आणि औिाफ,

िृषी आणि फलोत्पादन, पशस
ु ांिधचन, दग्ु धवििास
(२)
(३)

ि मत््यव्यिसाय, राज्य उत्पादन शुल्ि मांत्री

याांचे प्रभारी विभाग

पररिहन मांत्री

ऊर्ाच, निीन ि निीिरिीय ऊर्ाच मांत्री

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

प्रश्नाांची एिूि सांख्या - ६९
-------------------------------

मौर्े भाल (ता.अललबाग, जर्.रायगड) येथे होत असलेल्या अिैध माती उत्खननाबाबत
(१)

*

३८७०

श्री.र्यांत पाटील :

ताराांकित प्रश्न १६८१ ला हदनाांि १५ डडसेंबर, २०१४

रोर्ी हदलेल्या उत्तराया सांदभाचत सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) मौजे भाल (ता.अललबाग, जज.रायगड) येथील सामाईक ग्रामस्थ मींडळाच्या जागेतून ७००
ब्रास मातीचे विनापरिाना उत्खनन झाल्याचे शासनाच्या ननदशशनास आले असता तसेच

बेकायदे शीर माती उत्खननाबाबत तहलसलदार, अललबाग (जज.रायगड) याींचेकडे पूराव्यननशी
ग्रामस्थाींनी तक्रार केली असता अज्ञात इसमाविरूध्द पोललसात गन्
ु हा दाखल करण्यात आला
आहे हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर गुन्हा केव्हा दाखल केला आहे,

(३) गुन्हा दाखल झाल्यानींतर अज्ञात इसमाचा शोध पोललसाींनी घेतला आहे काय,

(४) असल्यास, गुन््यातील अज्ञात इमस कोण आहे याबाबत खात्री करण्यात आली आहे काय ?
श्री. एिनाथराि खडसे

(१) ि (२) प्रश्नाधीन प्रकरणी अज्ञात व्यक्तीविरुध्द अललबाग पोलीस

स््े शन येथे ददनाींक २१/११/२०१४ रोजी गन्
ु हा दाखल करण्यात आला आहे .

(३) ि (४) होय. सदर गुन््याच्या तपासामध्ये, श्री.गगरीष गजानन म्हात्रे ि श्री.सींतोष मारुती
ककर हे आरोपी असल्याचे ननदशशनास आले आहे .
-----------------
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(२)

*

िाढत्या िीर् दराांमळ
ु े विदभाचतील उद्योग परराज्यात र्ात असल्याबाबत
३६८३

अॅड.र्यदे ि गायििाड, श्री.धनांर्य मुांड,े श्री.सुननल तटिरे , श्री.हे मांत टिले,

श्री.अननल भोसले, श्री.विक्रम िाळे , श्री.नरें द्र पाटील, श्री.ख्िार्ा बेग, श्री.प्रिाश गर्लभये,

श्री.र्गन्नाथ लशांदे, श्री.किरि पािसिर, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचिी, श्री.हदपिराि साळुांख-े पाटील,
श्री.सनतश चव्हाि, श्री.आनांद ठािूर, श्री.अमरलसांह पांडडत, श्री.सांर्य दत्त, श्री.अशोि उफच भाई

र्गताप, श्री.शरद रिवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.ननरां र्न डािखरे , श्री.र्यिांतराि र्ाधि,
श्री.माणििराि ठािरे , श्री.चांद्रिाांत रघुिांशी, डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.सांहदप बार्ोररया :
सन्माननीय
ऊर्ाच मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) छत्तीसगड, मध्यप्रदे श, आींध्रप्रदे श, तेलींगणा, गज
ु रात ि इतर राजयाींपेक्षा महाराषर राजयाचे
औद्योगगक विजेचे दर अगधक आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) पूिीच्या शासनाने लागू केलेली िीज सबलसडी विद्यमान शासनाने माहे नोव्हें बर, २०१४
पासून काढून घेतल्याने विदभाशतील स््ील कींपन्याींनी उद्योग गींड
ु ाळून शेजारच्या मध्यप्रदे श
ककीं िा छत्तीसगड राजयात जाण्याची तयारी केली आहे , हे खरे आहे काय,
(३) औद्योगगक विजेची सबलसडी शासनाने काढल्याने या िीजेचे दर ९.५० रुपये इतके कडाडले
आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, पूिीच्या शासनाने सुरु केलेली सबलसडी रद्द करण्याची सिशसाधारण कारणे काय
आहे त,

(५) राजयात औद्योगगक िीजेचे दर अगधक असल्याने विदभाशतील स््ील कींपन्याींचे इतर
राजयात होणारे स्थलाींतर पररणामकारकरीत्या थाींबिण्याच्या दृजष्ने शासनाने कोणती ठोस
कारिाई केली आहे िा करण्यात येत आहे ?

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे (१) अींशत: खरे आहे.
(२) असे ननदशशनास आले नाही.
(३) हे अींशतः खरे आहे .

(४) राजयाच्या साधनसींपत्तीचा विचार करता ही सिलत रद्द करण्यात आली आहे.

(५) नोव्हें बर २०१४ ला बींद करण्यात असलेली सबलसडी सडसेंबर २०१४ साठी औद्योगगक
ग्राहकासाठी पुन्हा सुरु ठे िली तसेच

वप्रल २०१५ पासून होणा-या प्रस्तावित िीज दर िाढीच्या

प्रस्तािामध्ये औद्योगगक ग्राहकाींचे िीज दर कमी ठे िण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे.
-----------------

प्रादे लशि पररिहन िायाचलय, पुिे तसेच, मुांबईतील आरटीओ िायाचलयामध्ये
(३)

*

मोठ्या प्रमािात होत असलेला एांर्टचा िािर

३१८४

श्रीमती हदप्ती चिधरी, डॉ.सध
ु ीर ताांब,े अॅड.अननल परब, श्री.प्रिाश बबनसाळे ,

श्री.हे मांत टिले, श्री.र्गन्नाथ लशांदे, श्री.किरि पािसिर, श्री.प्रिाश गर्लभये, श्री.धनांर्य मुांड,े

श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचिी, श्री.सुननल तटिरे , श्री.नरें द्र पाटील, अॅड.ननरां र्न डािखरे , श्री.रामहरी

रुपनिर, श्री.सांर्य दत्त, श्री.मझ
ु फ्फर हुसैन सय्यद, श्री.र्यांत पाटील, श्री.शरद रिवपसे,
श्री.अशोि उफच भाई र्गताप, डॉ.नीलम गोऱ्हे , श्री.हदपिराि साळुांखे-पाटील :
सन्माननीय
पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-
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(१) प्रादे लशक पररिहन कायाशलयाच्या कामकाजातून

जीं्चा सहभाग पूणप
श णे बींद करण्याचा

सक्त आदे श पररिहन आयुक्ताींनी राजयभरातील सिश प्रादे लशक, उपप्रादे लशक अगधकाऱयाींना ददले
असतानाही पण
ु े आर्ीओ येथे

जीं्चा िािर सरू
ु होत असल्याचे ददनाींक १७ जानेिारी, २०१५

रोजी िा त्यासम
ु ारास ननदशशनास आले आहे हे खरे आहे काय,

(२) तसेच, मुींबईतील ताडदे ि, अींधेरी, िडाळा, बोररिली ि पेण आदद आर्ीओ कायाशलयामध्ये
मोठ्या प्रमाणात

जीं्चा सुळसळ
ु ा् असन
ू त्याींचा फ्का सिशसामान्य नागररकाींना बसत

असल्यामळ
ु े पररिहन आयुक्त याींनी दलालाींना हद्दपार करण्याचे आदे श माहे जानेिारी, २०१५
मध्ये िा त्या सम
ु ारास ददले आहे हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त आदे शामळ
ु े आर्ीओ कायाशलयातील अगधकाऱयाींनी असहकार काम सुरू
केले असन
श कामे रखडित असल्याचे ननदशशनास आले आहे हे ही खरे
ू नागररकाींची जाणीिपूिक
आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत शासनाने सखोल चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले,
तसेच, राजयातील पररिहन कायाशलयातील कामे दलालामाफशत करण्यात येऊ नयेत म्हणून
शासनाने कोणती उपाययोजना केली िा करण्यात येत आहे

(५) अद्याप कोणतीच उपाययोजना केली नसल्यास विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हदिािर रािते

(१) ि (२) यासींदभाशत पररिहन आयुक्त कायाशलयाने ददनाींक ०८.०१.२००७

ि ०३.०३.२०१२ रोजी सच
ु ना जारी केल्या आहे त. तसेच १७.१०.२०१४ रोजी पररिहन आयक्
ु ताींनी
अधश शासकीय पत्राद्िारे क्षेत्रत्रय अगधका-याींना परत सूचना ददलेल्या आहे त. तसेच ददनाींक
१२.०१.२०१५ ि २२.०१.२०१५ अन्िये ई-मेल द्िारे क्षेत्रत्रय अगधका-याींना परत सूचना ददलेल्या
आहे त. प्रादे लशक पररिहन कायाशलय, पुणे येथे

जीं्चा िािर असल्याबाबत कोणतीही तक्रार

अथिा ननिेदन शासनास प्राप्त झालेले नाही.
(३) हे खरे

नाही. त्यामळ
ु े याबाबत चौकशीचा प्रश्न उद््ाित नाही. तसेच, पररिहन

कायाशलयातील सिश सेिा मध्यस्थालशिाय दे ण्याची कायशिाही सरु
करण्यात आली आहे .
ु

नागरीकाींस त्याच्या कामासाठी अनगधकृत व्यक्तीकडे जाण्याची गरज पडू नये या दृष्ीने
विविध उपाययोजना करण्यात आल्या आहे त, जयामध्ये मागशदशशन कक्ष,
ऑनलाईन अपॉईन््मेन््,

िेबसाई्द्िारे

अजश ि कायशपध्दतीची

क खखडकी योजना,

मादहती

ि कायाशलयात

लािलेल्या मादहती फलकाींचा समािेश आहे. पररिहन आयुक्ताींनी राजयातील ७ महापाललका
आयुक्ताींना प्रादे लशक पररिहन कायाशलयाच्या सभोिताली असलेली तथाकथीत

जीं् िापर

करीत असलेली अनगधकृत बाींधकामे/ ्पऱया काढण्याबाबत ददनाींक २१/०१/२०१५ रोजीच्या अधश
शासकीय पत्राद्िारे विनींती केली.

(४) पररिहन कायाशलयात बहुताींश कामे अनगधकृत व्यक्तीींच्या माध्यमातन
ू होत असल्याचे
ननदशशनास आल्याने ि जनतेस कोणताही अगधक भद
ू ड या अनगधकृत व्यक्तीींच्या माध्यमातून
दे ण्यास भाग पडु नये म्हणून
(५) प्रश्न उद््ाित नाही.

-----------------
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राज्यातील िृषी महाविद्यालयािडून विद्यार्थयाांना E.B.C. दे ण्याबाबत
(४)

*

३९५०

श्री.सनतश चव्हाि, श्री.धनांर्य मुांडे :

सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राजयातील कृषी महाविद्यालयातील विद्यार्थयाना इतर विद्यापीठाींप्रमाणे १७,५०० रुपये
प्रती विद्याथी E.B.C. ददली जाते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, िसींतराि नाईक कृषी विद्यापीठ, परभणी अींतगशत असलेल्या विद्यार्थयाना
फक्त ११,०००/- रुपये E.B.C. ददली जाते, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी करुन इतर विद्यापीठाप्रमाणे िसींतराि नाईक मराठिाडा
कृषी विद्यापीठातील विद्यार्थयाना E.B.C. दे ण्याबाबत शासन ननणशय घेणार आहे काय,

(४) असल्यास, कृषी विद्यापीठातील विद्यार्थयाना E.B.C.कधी दे णार ि त्याचे स्िरुप काय
आहे ,

(५) याबाबत अद्याप कोणतीच कायशिाही केली नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराि खडसे

(१) शासन ननणशय क्र. अेजीयु २००८/प्र.क्र.७/७-अे दद. माचश, २००८

प्रमाणे खाजगी विना अनुदाननत ि कायम विना अनुदाननत लशक्षण सींस्थाींमधील व्यािसानयक
अ्यासक्रमासाठी प्रिेश घेणा-या विमुक्त जाती, भ्क्या जमाती, विमाप्र ि इमाि प्रिगाशतील
आगथशक

दृष्या

मागास

विद्यार्थयाच्या

श्क्षखणक

शासनाकडून केली जाते.

शुल्काच्या

५०

%

रकमेची

प्रनतपूती

सन २०१२-१३ पयत खाजगी विना अनुदाननत ि कायम विना अनुदाननत कृषी

अलभयाींत्रत्रकी

विद्यार्थयाना

ि

कृषी

व्यिस्थापन

महाविद्यालयामधील

आगथशकदृष्या

मागासप्रिगाशतील

कुण लशक्षण शुल्काच्या (रु.३५,०००/-) ५० % रु.१७,५००/- ई.बी.सी. दे य आहे .

खाजगी विना अनुदाननत ि कायम विना अनुदाननत कृषी ज्ितींत्रज्ञान, कृवष अन्नतींत्र
महाविद्यालयातील आगथशकदृष्या मागासप्रिाशतील विद्यार्थयाना
(रु.६५,०००/-) ५० % रु.=३२,५०० /- ई.बी.सी. दे य आहे .

कुण लशक्षण शल्
ु काच्या

सन २०१३-१४ साली श्क्षखणक शुल्कात िाढ केल्यामुळे खाजगी विना अनुदाननत ि

कायम विना अनुदाननत कृषी, कृषी अलभयाींत्रीकी ि कृषी व्यिस्थापन महाविद्यालयामधील
आगथशकदृष्या मागासप्रिगाशतील विद्यार्थयाना

कुण लशक्षण शल्
ु काच्या (रु.४५,०००/-) ५० %

२२५००/- ई.बी.सी. दे य आहे खाजगी विनाअनुदाननत ि कायम विनाअनुदाननत कृषी ज्ि

तींत्रज्ञान, कृषी अन्न तींत्र महाविद्यालयातील आगथशकदृष्या मागास प्रिगाशतील विद्यार्थयाना
कूण लशक्षण शुल्काच्या (७५०००/-) ५० % रु.३७,५००/- ई.बी.सी. दे य आहे .

(२), (३), (४) ि (५) सन २०११-१२ या श्क्षखणक िषाशपासून ई.बी.सी. लाभार्थयाच्या श्क्षखणक

शल्
ु काच्या प्रनतपूतीकररता ददले जाणारे अनद
ु ान आिश्यकतेपेक्षा कमी ददले गेल्यामळ
ु े श्क्षखणक

शुल्काची सींपुणश प्रनतपूती करण्यात आलेली नाही, कररता उिशररत रकमेची मागणी मींजूर
करण्याचा प्रस्ताि शासनाच्या विचाराधीन आहे.

-----------------
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मागील िषचभरात मराठिाडयात ५५१ शेतिऱ्याांनी नावपिी
(५)

*

ि िर्चबार्ारीपिामळ
ु े िेलेल्या आत्महत्या

३०३५

श्री.माणििराि ठािरे , श्री.सांर्य दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सुधीर ताांब,े

श्री.अशोि उफच भाई र्गताप, श्री.र्गन्नाथ लशांदे, श्री.किरि पािसिर, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचिी,

श्रीमती शोभाताई फडििीस, श्री.हे मांत टिले, श्री.सनतश चव्हाि, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.ख्िार्ा
बेग, श्री.हदपिराि साळुांख-े पाटील, अॅड.र्यदे ि गायििाड, श्री.विक्रम िाळे , श्री.आनांद ठािूर,
श्री.अमरलसांह पांडडत, श्री.प्रिाश गर्लभये, श्री.अननल भोसले, श्री.धनांर्य मांड
ु ,े श्री.सनु नल तटिरे ,
श्री.रार्ेंद्र मुळि, श्री.रामराि िडिुते, डॉ.नीलम गोऱ्हे , श्री.सुभाष झाांबड, श्री.हररलसांग राठोड,
श्री.शरद रिवपसे, प्रा.र्ोगेन्द्र ििाडे, श्रीमती विद्या चव्हाि :
िायच मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय पुनिचसन ि मदत

(१) राजयात विशेषत: मराठिाड्यातील बीड, नाींदेड, उस्मानाबाद, परभणी, लातूर, दहींगोली,

जालना जजल््यात तसेच विदभाशतील नागपूर जजल््यात गारपी्, अिकाळी पाऊस, दषु काळ,
्ीं चाई

पररजस्थती, नावपकी, कजशबाजारीपणाला कीं्ाळून शेतकऱयाींनी आत्महत्या केल्या
असल्याचे माहे जानेिारी, २०१५ मध्ये िा त्यासम
ु ारास ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास दषु काळग्रस्त शेतकऱयाींना आगथशक मदत दे ण्यासाठी मा.मुख्यमींत्री याींनी २०१४
मधील नागपूर येथील दहिाळी अगधिेशनात केलेल्या घोषणेनुसार आगथशक पॅकेजची तरतूद
करण्यात आली आहे काय ि ककती आगथशक तरतूद करण्यात आली आहे ,
(३)

असल्यास,

ददिसे

ददिस

िाढत

असलेल्या

शेतकऱयाींच्या

आत्महत्या

रोखण्यासाठी

सहानुभूतपूिक
श ि योग्य प्रकारे कायशिाही होण्याबाबत लिकरात लिकर आगथशक पॅकेजची तरतूद
करण्याबाबत शासनाने कोणती तातडीची कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(४) असल्यास सदर घ्नेतील मत
ृ ाींच्या कु्ुींत्रबयाींना शासनाने कोणती आगथशक मदत केली िा
करण्यात येत आहे ,
(५) अद्याप कोणतीच कायशिाही करण्यात आली नसल्यास विलींबाची कारणे काय आहे त
श्री. एिनाथराि खडसे

(१) होय.

औरीं गाबाद विभागात सन २०१४ या िषाशत (जोनिारी ते सडसेंबर)

कूण ५७४ शेतकरी
आत्महत्या प्रकरणे ननदशशनास आली असून त्याप्की चौकशीअींती पात्र ठरलेल्या ४२९ प्रकरणी
िारसदाराींना प्रत्येकी रु. १.०० लक्ष इतकी मदत दे ण्यात आली आहे . १४३ प्रकरणे अपात्र ठरली
असन
ू उिशररत ०२ प्रकरणाींची चौकशी सरु
ु आहे.
नागपूर जजल््यात माहे जानेिारी, २०१५ मध्ये ०६ शेतकरी आत्महत्या प्रकरणे ननदशशनास
आली असून त्याींची चौकशी सुरु आहे .

(२) ि (३) बागधत शेतक-याींना अथशसहाय्य करण्यासाठी शासन ननणशय दद.०७/१/२०१५ ि दद.
०२/०२/२०१५ अन्िये प्रत्येकी रु.२०००/- को्ी याप्रमाणे
वितरीत करण्यात आला आहे .

कूण रु.४०००/- को्ी इतका ननधी

(४) शेतकरी आत्महत्या प्रकरणी मयत शेतकऱयाींच्या कु्ूींत्रबयाींस रु. १.०० लक्ष रक्कम दे ण्यात
येते.
(५) प्रश्न उद््ाित नाही.

-----------------
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पुिे शहरासह जर्ल््यात िीर्ेया सम्या मागी लािण्यासाठी घेण्यात येिा-या बैठिीबाबत
(६)

*

३४००

श्री.अननल भोसले, श्री.धनांर्य मांड
ु ,े श्री.सनतश चव्हाि, श्री.हदपिराि साळांु ख-े

पाटील, श्री.अमरलसांह पांडडत, श्री.हेमांत टिले, श्री.ख्िार्ा बेग :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पुढील

(१) पुणे शहरासह जजल््यात िीजेच्या समस्या मागी लािण्यासाठी घेण्यात येणारी जजल्हा
विद्युतीकरण सलमतीची ब्ठक गेल्या सहा िषाशत घेण्यात आली नसल्याचे माहे जानेिारी,
२०१५ च्या दस
ु ऱया आठिड्यात उघडकीस आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, जळालेली रोदहत्रे बदलून दे णे, कमी दाबाने िीज परु िठा, अिेळी गायब होणारी
िीज, िाढिून येणारी िीज त्रबले याबाबत सलमतीची ब्ठक होत नसल्याने िीज ग्राहकाींना

आगथशक नुकसान सोसािे लागत असुन या सिश बाबीींना जबाबदार असलेल्या सींबींगधताींिर
शासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येणार आहे ,

(३) अद्याप कोणतीच कारिाई केली नसल्यास विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे

(१) होय.

(२) जळालेली रोदहत्रे बदलून दे णे, कमी दाबाने िीज पुरिठा, अिेळी गायब होणारी िीज,

िाढिून येणारी िीज त्रबले या समस्याींिर महाराषर राजय विद्युत कींपनीकडून िेळोिेळी

कायशिाही केली जाते. जजल्हा विद्युतीकरण समन्िय सलमतीची ब्ठक होणे ककीं िा न होणे याचा
िरील ननयलमत प्रशासकीय कामािर कोणताही पररणाम झालेला नसल्याने सींबींगधताींिर कारिाई
करण्यात आलेली नाही.

(३) प्रश्न उद््ाित नाही.
-----------------

(७)

*

मैत्राह िायु (िृष्ट्िा) प्रा.लल.िांपनीने सम
ु ारे २९ िोटी रुपयाांचा मद्र
ु ाांि बड
ु विल्याबाबत
३६६४

श्री.अमरलसांह पांडडत, श्री.हे मांत टिले, श्री.अननल भोसले, श्री.सनतश चव्हाि,

श्री.र्गन्नाथ लशांदे, श्री.धनांर्य मुांड,े श्री.ख्िार्ा बेग, श्री.विक्रम िाळे , श्री.रामहरी रुपनिर,
श्री.अशोि उफच भाई र्गताप, श्री.सांर्य दत्त, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचिी :
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसल
ू

(१) म्त्राह िायु (कृषणा) प्रा.लल.कींपनीने सम
ु ारे २९ को्ी रुपयाींचा मद्
ु ाींक बड
ु विल्याप्रकरणी
नोंदणी महाननरीक्षक, पुणे याींच्या स्तरािर प्रकरणाचे पन
ु विशलोकन करण्यात येत आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, पुनविशलोकनाची प्रकक्रया पूणश होऊन दीं डाच्या िसल
ु ीबाबत शासनाने कोणती
कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे कोणती, ननयमानुसार ५ % प्रमाणे िसुललची कायशिाही
होण्यास विलींब का होत आहे ,

(४) उक्त कींपनीस मुद्ाींक माफीसाठी सींगनमताने सहकायश करणाऱया अगधकाऱयाविरुध्द शासन
कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ?
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श्री. एिनाथराि खडसे

(१) होय. हे खरे आहे .

(२) मुद्ाींक अगधननयमातीत तरतूदीनुसार पन
ु विशलोकनाची कायशिाही नोंदणी महाननरीक्षक ि
मद्
ु ाींक ननयींत्रक, पण
ु े याींच्या स्तरािर सरु
ु आहे.
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

----------------मालेगाांि (जर्.नालशि) येथे धगरिा नदी पात्रातन
ू बेिायदा िाळू उपसा होत असल्याबाबत

(८)

*

२८१३

डॉ.अपूिच हहरे :

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

काय :(१) मालेगाींि (जज.नालशक) शहरालगतच्या गगरणा के्ी बींधारा तसेच दाभाडी ते येसगाींि पयत

अि्ध िाळू (गौण खननज उत्खनन/िाहतुक) उपसा प्रकरणात भरारी पथकाने केलेल्या कारिाई
अींतगशत पोलीसाींत सहा गन्
ु हे दाखल करण्यात आले आहे त, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, मालेगाींि तालुक्यातील िाळू चोरी प्रकरणी दाखल गुन््याींचा सविस्तर तपास
करण्यात आला आहे काय, त्यात काय आढळून आले ि कोण-कोण दोषी असल्याचे ददसून
आले ि त्याींच्याविरुध्द पढ
ु े कोणती कारिाई करण्यात आली िा येत आहे ,
(३) अद्याप तपास पूणश झाला नसल्यास यासाठी होत असलेल्या विलींबाची सिशसाधारण कारणे

काय आहे त आखण प्रचींड अि्ध िाळू उपसा थाींबविणेबाबत शासनाकडून कोणती कारिाई केली
िा करण्यात येत आहे ?
श्री. एिनाथराि खडसे

(१) होय.

(२) ि (३) मा.ददिाणी न्यायालयात ३ प्रकरणे न्यायप्रविषठ आहे त. यालशिाय १ प्रकरणात

मा.ददिाणी न्यायालयाच्या आदे शानुसार दीं डात्मक रक्कम शासनजमा करण्यात आली आहे .
अन्य २ प्रकरणात पोलीसामाफशत तपास सुरु आहे.

मालेगाींि तालक्
रोखण्यासाठी
ु यातील गौण खननजाचे अि्ध उत्खनन ि िाहतक
ु
मींडळननहाय १० पथकाींची स्थापना करण्यात आली असून, कायदे शीर कायशिाही करण्यात येत
आहे . तसेच मालेगाींि तालुक्यातील सिश ग्रामपींचायत सदस्य, सरपींच, पोलीस पा्ील,
ग्रामसेिक, तलाठी ि कोतिाल याींना गौण खननजाचे अि्ध उत्खनन/िाहतूक होणार नाही,
याबाबत दक्षता घेण्याच्या सूचना दे ण्यात आल्या आहे त.
-----------------

मासेमारीया मोसमात ओएनर्ीसीद्िारे होिाऱ्या तेल सिेक्षिामुळे मजिमाराांना
(९)

*

समुद्रात येण्यास मज्र्ाि िरण्यात येत असल्याबाबत

२८५६

डॉ.नीलम गोऱ्हे , श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.अशोि उफच

भाई र्गताप, श्री.सांर्य दत्त, श्री.आनांद ठािूर, श्री.सुननल तटिरे , श्री.हे मत
ां टिले, श्री.नरें द्र
पाटील, श्री.ख्िार्ा बेग, श्री.प्रिाश बबनसाळे , श्री.राहुल नािेिर, अॅड.र्यदे ि गायििाड,
श्री.अननल भोसले, श्री.प्रिाश गर्लभये, श्री.किरि पािसिर, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचिी :
सन्माननीय मत््य व्यिसाय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) अरबी समुद्ात तेलाचे साठे शोधण्यासाठी ओ नजीसीने िसई, अनाशळा, सातपा्ी, कुलाबा,
खारदाींडा या सागरी प््यात ऐन मासेमारीच्या हीं गामात मच्छीमाराींशी कोणत्याही प्रकारे चचाश

न करता सिेक्षण सुरू केल्यामळ
ु े मजच्छमाराींनी ददनाींक १६.१.२०१५ रोजी िा त्यासुमारास
आींदोलन करून सिेक्षणाला विरोध केला आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, या सींदभाशत चौकशी करण्यात आली आहे काय,

(३) असल्यास, चौकशीच्या अनुषग
ीं ाने कोणती कायशिाही करण्यात आली आहे िा येत आहे ,
(४) अद्याप, याबाबत कायशिाही करण्यात आली नसल्यास विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराि खडसे

(१) अींशतः खरे आहे.

(२) ि (३) स्थाननक मजच्छमार ि मजच्छमार सींघ्नेच्या विनींतीनस
ु ार प्रस्तावित सिेक्षण पुढे
ढकलण्यात आले आहे .

(४) प्रश्न उद््ाित नाही.
----------------िालशम जर्ल््यातील सामुहहि शेततळे ि प्ला्टीि अ्तरीिरिासाठी
(१०)

*

चव्हाि :

शेतिऱ्याांना अनुदान लमळण्याबाबत

२६४५

श्री.धनांर्य मुांड,े श्री.सुननल तटिरे , श्री.अमरलसांह पांडडत, श्री.सनतश

सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) िालशम जजल््यातील कृषी विभागामाफशत राबविण्यात आलेल्या सामुदहक शेततळे ि

प्लास््ीक अस्तरीकरण यासाठी शेतकऱयाींना अनुदान लमळाले नसल्याची बाब ददनाींक १२
जानेिारी, २०१५ च्या दरम्यान ननदशशनास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत अद्याप शेतकऱयाींना अनुदान लमळाले नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, अनुदान वितरीत करण्यास विलींब होण्याची कारणे काय आहे त,

(४) विलींब झाला असल्यास सींबींगधताींिर कोणती कायशिाही केली आहे िा करण्यात येत आहे ?
श्री. एिनाथराि खडसे

(१) हे अींशतः खरे आहे .

(२) ि (३) दोन लाभार्थयाच्या सामुदहक शेततळे प्रस्तािामध्ये त्रु्ी असल्यामुळे त्याींना अनुदान
वितरीत करण्यात आलेले नव्हते. तथावप आता सदर त्रु्ी दरु करण्यात आलेल्या असन
ू दोन्ही
लाभार्थयाच्या बक खात्यामध्ये अनुदानाच्या रकमा जमा करण्यात आलेल्या आहे त.
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

----------------ठािे-मुलुांड रे ल्िे ्थानिादरम्यान वि्तारीत ठािे रे ल्िे्थानि उभारिीबाबत
(११)

*

३५४४

अॅड.ननरां र्न डािखरे :

सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

करतील काय :(१) ठाणे आखण मल
ु ींड
ु स्थानका दरम्यान विस्तारीत ठाणे रे ल्िे स्थानक उभारण्यात येणार
असल्याचे मा.रे ल्िेमींत्री, भारत सरकार, याींनी मा.सािशजननक बाींधकाम मींत्री (सा.उ.) ि

पालकमींत्री, ठाणे जजल्हा याींच्या उपजस्थतीत जाहीर केले असल्याचे ददनाींक १७ जानेिारी, २०१५
रोजी िा त्या सुमारास ननदशशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर विस्ताररत रे ल्िे स्थानक उभारणी बाबतची प्रत्यक्ष कायशिाही सुरु करण्यात
आली िा करण्यात येत आहे ,
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(३) असल्यास, सदर कायशिाहीचे स्िरुप काय आहे ि त्याकररता ककती ननधी लागणार असून
आतापयत ककती ननधीची तरतूद उपलब्ध करुन दे ण्यात आली आहे िा करण्यात येत आहे ,
तसेच, त्याबाबतची सद्य:जस्थती काय आहे ,

(४) अद्यापी कोणतीच कायशिाही केली नसल्यास विलींबाची कारणे काय आहे त तसेच,
त्याबाबतची सद्यजस्थती काय आहे ?
श्री. हदिािर रािते

(१) हे खरे नाही.

(२), (३) ि (४) प्रश्नच उद््ाित नाही.
----------------भोरिांड लशिार ता.नाांदरु ा, जर्.बल
ु ढािा येथील श्री.धाबे याांया धगट्टी खदानमधन
ू
(१२)

*

ि लागून असलेल्या ईक्लास र्लमनीिर होत असलेले अिैध खोदिाम

२९०३

श्री.गोवपकिशन बार्ोरीया :

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :(१) भोरिींड लशिार (ता.नाींदरु ा, जज.बुलढाणा) येथील श्री.धाबे याींच्या गगट्टी खदानमधून ि लागून
असलेल्या ई क्लास जलमनीिर अि्ध खोदकाम होत असल्याने शासनाचे प्रचींड नक
ु सान होत
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत तात्काळ चौकशी करुन दोषीींिर कारिाई करािी तथा बुडविलेल्या

महसल
ु ाची िसल
ु ी करािी अशी मागणी श्री.लशींदे याींनी जजल्हागधकारी बल
ु ढाणा याींना ददनाींक १२
नोव्हें बर, २०१४ रोजी िा त्यासुमारास लेखी ननिेदनाव्दारे केली, हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याबाबत चौकशी करण्यात आली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकशी ि दोषीींिरील कारिाईचे स्िरुप कोणते, नसल्यास, त्याची कारणे
कोणती ?
श्री. एिनाथराि खडसे

(१), (२), (३) ि (४) मौजे भोरिींड लशिारात ग् क्रमाींक २६ मध्ये

श्री.ईश्िर मुन्सीराम धाबे ि ग् क्रमाींक ३१ मध्ये श्री.यशिींत मुन्सीराम धाबे याींचे मालकीचे

शेतात खदान ि क्रशर असुन पजश्चमेस ई-क्लास ग् क्रमाींक २४३ जमीन आहे. श्री.श्रीकृषण
आनींदा लशींदे या तक्रारदाराने ददनाींक ५/११/२०१४ च्या ननिेदनान्िये मौजे भोरिींड लशिार,

ता.नाींदरू येथील ग् क्रमाींक २४३ शासनाच्या ई-क्लास जलमनीिर अि्ध खोदकाम होत

असल्याची तक्रार केली आहे . सदर ननिेदनाच्या अनुषींगाने तहलसलदार नाींदरु ा याींनी सींयुक्त

पथकाद्िारे तक्रारदार याींच्यासमिेत स्थळ पाहणी केली असता, सदर ई-क्लास जमीनीमधून
उत्खनन झाल्याचे आढळून आले नाही. तक्रारदार याींनी स्थळ पाहणीच्या पींचनाम्यािर स्िाक्षरी
करण्यास नकार दे ऊन, मौजे भाेेरिींड येगथल श्री.यशिींत धाबे याींच्या गगट्टी खदान ि ई-क्लास
जलमनीच्या खोदकामाची फेरमोजणी करण्याची मागणी केली आहे. त्यानस
ु ार भलू म अलभलेख
विभागास फेरमोजणी करण्याच्या सूचना दे ण्यात आल्या आहे त.
-----------------
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(१३)

*

खामगाांि (जर्.बुलढािा) येथील तहसील िायाचलयातील ररक्त पदे भरिेबाबत
४०३६

श्री.पाांडुरां ग फांु डिर :

सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

करतील काय :(१) खामगाींि (जज.बुलढाणा) येथील तहसील कायाशलयातील तहलसलदार, कननषठ ललवपक,
अव्िल कारकून, तलाठी ि लशपाई याींची पदे ररक्त आहे हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ही बाब आ.पाींडुरीं ग फुींडकर, विधानपररषद सदस्य याींनी माहे सडसेंबर २०१४ या
विधीमींडळ अगधिेशनात सदरहू ररक्त पदे भरण्याबाबत प्रश्नाव्दारे मागणी केली होती, हे खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, दह पदे ररक्त असल्यामुळे सामान्य नागरीकाींची तहसील कायाशलयातील कामे
ठप्प पडले आहे , हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदरहु ररक्त पदे भरण्यासींबींधी िारीं िार मागणी करून सुध्दा पदे न भरण्याची
कारणे काय आहे त,
(५) सदरहू ररक्त पदे भरण्यासींबध
ीं ी शासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ?
श्री. एिनाथराि खडसे

(१) खामगाींि तहलसल कायाशलयातील केिळ

क कननषठ ललपीकाचे ि

दोन लशपायाींची पदे ररक्त आहे त.
(२) होय.
(३) नाही.
(४) ि (५) कननषठ ललपीकाचे

क पद ि लशपायाींची दोन पदे िगळता सद्यजस्थतीत तहलसल

कायाशलय खामगाींिचे आकृतीबींधा नुसार मींजूर असलेली सिश पदे भरण्यात आली असून

उपरोक्त ररक्त असलेली पदे ननयमानस
भरण्यात
ु ार पदोन्नतीने अथिा भरती प्रकक्रयेतन
ू
येतील.

----------------िाहन िराची सुमारे ७३ लाखाांची रक्िम पर्पर िापरल्याबाबत
(१४)

*

फडििीस :

३२५४

श्री.रामनाथ मोते, श्री.नागो गािार, डॉ.अपूिच हहरे , श्रीमती शोभाताई

सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पररिहन कायाशलयाने मो्ारिाहन कर, दीं ड ि व्यिसाय करापो्ी जमा झालेली रक्कम
सुमारे ७३ लक्ष रुपये कोषागारात न भरता परस्पर िापरल्याबाबतचा गुन्हा बारामती पोलीस
ठाण्यामध्ये माहे जानेिारी, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान दाखल झाला आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, ग्रव्यिहाराचे ननजश्चत स्िरुप काय आहे ,
(३) सदर प्रकरणास जबाबदार असणाऱया ि जयाींचे विरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे
त्याींच्यािर काय कारिाई करण्यात आली आहे ,

(४) नसल्यास, दोषी अगधकाऱयाींना सींरक्षण दे ण्याची कारणे काय आहे त ?
श्री. हदिािर रािते (१) होय.
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(२) सन २०१०-२०११, २०११-२०१२ ि २०१२-१३ या कालािधीन उपप्रादे लशक पररिहन कायाशलय,
बारामती येथे जमा होणाऱया व्यिसाय कराच्या रकमाींमध्ये रुपये ७४.७६ लाखाच्या रकमा
शासनाच्या खात्यािर जमा करण्यात आल्या नाहीत असे महालेखापाल ि प्रादे लशक पररिहन
कायाशलय, पण
ु े याींचे लेखापररक्षणात ननदशशनास आले. त्यानींतर सदरच्या रक्कम व्याजासदहत
शासकीय नतजोरीत जमा करण्यात आल्या. सदरची रक्कम काही काळ शासन खात्याबाहे र
रादहल्याने अपहार प्रकरणी उप प्रादे लशक पररिहन कायाशलय, बारामती याींनी दद.०९/०१/२०१५
रोजी पोलीस स््े शन तालक
ु ा बारामती या ठीकाणी क्र. ८/१५ अन्िये कफयाशद दाखल करण्यात
आली आहे .
(३)
अ) खालील कमशचाऱयाींविरुध्द पोलीस स््े शन, बारामती येथे ददनाींक ०९.०१.२०१५
रोजी गु.रु.नीं. - ८/२०१५ भा.द.वि. कलम ४०९/३४ प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
सदर आरोपीींना मा. अपर जजल्हा सत्र न्यायालय, बारामती याींनी पुिश अींतरीम (अॅड इीं्ेरीम)
जालमन ददला आहे .
(१) भानुदास लक्ष्मण तपककर, कननषठ लेखा पररक्षक, ता. हिेली, जज.पुणे
(२) यादि यशिींत भाींग,े कननषठ लेखा पररक्षक ता.हिेली, जज.पण
ु े
(३) अशोक बबन गोगािले, िररषठ ललवपक, ता.हिेली, जज.पुणे
(४) मोहन ककसन खुळे, िररषठ ललपीक, मोरारजी पेठ, सोलापूर

(ब) तसेच या प्रकरणी जया कमशचाऱयाींनी विहीत मद
ु तीत जमा रकमाींचा ताळमेळ
घेण्यामध्ये कसूर केली होती त्याींचेिर महाराषर नागरी सेिा (लशस्त ि अपील), ननयम १९७९
मधील तरतद
ु ीनस
ु ार लशस्तभींगविषयी विभागीय चौकशी प्रस्तावित करण्यात आलेली आहे .
त्याींची नािे खालीलप्रमाणे.
(१) श्री. दे विदास

कनाथ कामठे , कननषठ लेखा पररक्षक

(२) श्री. अननल गोविींद वपलाने, िररषठ ललपीक

(३) श्री. अशोक बबन गोगािले, िररषठ ललपीक

(४) श्री.यादि यशिींत भाींगे, कननषठ लेखा पररक्षक

(ि) प्रादे लशक पररिहन कायाशलय, बारामती या कायाशलयातील जया इतर कमशचाऱयाींनी

त्याींची जबाबदारी व्यिजस्थतररत्या पार पाडलेली नाही. अशा कमशचाऱयाींची पुढील

क िेतनिाढ

भविषयातील िेतनिाढीिर पररणाम रोखन
ू ठे िण्याची लशक्षा दे ण्यात आली आहे. त्याींची नािे
खालीलप्रमाणे आहे तः

१. श्री.प्रशाींत जनादश न पिार, कननषठ ललपीक

२. श्रीमती अजश्िनी सुरेश जाधि, कननषठ ललपीक

३. श्रीमती िश
ृ ाली लघुदेि बेलदार, कननषठ ललपीक
४. श्रीमती अनुवप्रया शरद मोरे , कननषठ ललपीक
५. श्री.विजय यादि दामसे, िररषठ ललपीक

आहे .

६. श्री. रामचींद् ललींबाजी घ्
ु े , िररषठ ललपीक
(ड) तसेच पुढील कमशचाऱयाींना पदोन्नतीपासून िींगचत करण्याची लशक्षा लादण्यात आली
१. श्री.महादे ि कल्लाप्पा त्रबराजदार, कननषठ लेखा पररक्षक
२. श्री. हेमींत कुसूमाकर दे शमुख, कननषठ ललपीक
३. श्री. अशोक लक्ष्मण गरड, कननषठ ललपीक.

(४) १, २, ३ नुसार प्रश्न अप्रस्तत
ु ठरतो.

-----------------
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दरीबडची (ता.र्त, जर्.साांगली) येथे पशुिैद्यिीय अधधिारी नसल्याने
(१५)

*

उपचाराअभािी र्नािराांचा होत असलेला मत्ृ यू

४१५२

प्रा.र्ोगेन्द्र ििाडे :

सन्माननीय पशुसांिधचन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा

करतील काय :(१) दरीबडची (ता.जत, जज.साींगली) येथे २७ लाख रुपये खचश करुन उभारलेला दिाखान्याचा
कारभार मागील पाच िषाशपासून कायमस्िरुपी पशुि्द्यकीय अगधकारी अभािी सुरु असल्याने
तालक्
ु यातील २० हजार ३२९ जनािराींिर उपचार होत नसल्याने आतापयत विविध अजाराींनी

ग्रस्त असलेल्या १७ जनािराींचा मत्ृ यू झाला असल्याचे माहे जानेिारी, २०१५ च्या सुमारास
ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, जनािराींच्या विविध आजाराींची लस मोदहम लशत्रबरे होत नाहीत परीं तू कागदोपत्री

लशत्रबरे झाल्याचे दशशविण्यात येत असून डॉक््राींअभािी पशस
ु ींिधशन विभागाकडून आलेली औषधे
तालक्
ु यामधन
ू

उचललीच

जात

नसल्याने

तेथील

शेतकरी

आपल्या

जनािराींिर खाजगी

डॉक््राींकडून महागडे उपचार करुन घेत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, प्रश्न भाग १ ि २ बाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीचे ननषकषश
काय आहे त ि त्यानुसार उक्त दिाखाना डॉक््रासह सुरु करण्याबाबत कोणती कायशिाही केली
िा करण्यात येत आहे , असल्यास, साधारणत: उक्त दिाखाना केव्हापयत सरु
ु होणे अपेक्षक्षत
आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराि खडसे
(२) हे खरे नाही.

(१) हे खरे नाही.

(३) पशि
ु ्द्यकीय दिाखाना श्रेणी-१ दरीबडची येथील पशध
ु न विकास अगधकारी या ररक्त

पदाचा अनतररक्त कायशभार नजीकच्या पशुधन विकास अगधकाऱयाकडे सोपविण्यात आला असून
दिाखान्याचे कामकाज ननयलमतपणे सुरु आहे. त्यामुळे चौकशी करण्याचा प्रश्न उद््ाित नाही.
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

----------------पि
ु े येथील हिेली हिेली भम
ु ी अलभलेख िायाचलयात मोर्िी
(१६)

*

प्रिरि िेळेत पूिच होत नसल्याबाबत

३२७६

श्री.अनांत गाडगीळ, डॉ.सुधीर ताांबे :

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पण
ु े येथील हिेली भम
ू ी अलभलेख कायाशलयामध्ये मोजणीचा अजश ददल्यानींतर अनेक
ददिसाींनींतरही िेळेत पूणश होत नाहीत, केिळ त्रबल्डराींची ि अथशपूणश व्यिहार करणाऱयाींची कामे
करण्यासाठी तारीख लमळते असे माहे सडसेंबर, २०१४ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशशनास आले
आहे , ही गोष् खरी आहे काय,
(२) असल्यास, याबाबतीत शासनाने काही उपाययोजना केली आहे काय,
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(३) असल्यास, त्याचा तपलशल काय,
(४) सदर तपलशल उपलब्ध नसल्यास, त्यामागील विलींबाची कारणे काय ?
श्री. एिनाथराि खडसे

(१) असे ननदशशनास आले नाही.

उप अगधक्षक भूमी अलभलेख, हिेली या कायाशलयात प्राप्त होणा-या मोजणी प्रकरणात

िेळेचे ननयोजन ि सींननयींत्रणाची कायशिाही ई-मोजणी या आज्ञािलीद्िारे करण्यात येत.े
(२) प्रश्न उद््ाित नाही.
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.
-----------------

(१७)

*

तलासरी (जर्.पालघर) येथे िारां िार िीर् पुरिठा खांडीत होत असल्याबाबत
४०७०

श्री.नरें द्र पाटील :

श्री.आनांद ठािूर, श्री.सुननल तटिरे , श्री.ख्िार्ा बेग, श्री.हे मत
ां
टिले,
सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) तलासरी (जज.पालघर) येथे िीज पुरिठा करणारी ३३ के.व्ही.मुख्य िादहनी ४० िषे जुनी

असून िीजिाहक तारा आखण खाींब जीणश झाल्याने त्याींची दे खभाल-दरु
ु स्ती न केल्यामळ
ु े िारीं िार
िीजेच्या तारा त्
ु ू न रात्री-अपरात्री िीज खींडीत होत असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१४ च्या
पदहल्या आठिड्यात उघडकीस आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, िीज पुरिठा खींडीत झाला असताना दरु
ु स्तीसाठी गेलेले कननषठ अलभयींता
श्री.तोरपे हे झाडािरुन पडून जखमी झाल्याची घ्ना घडली, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, शासनाने याची चौकशी केली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकशीचे ननषकषश काय आहे त ि त्यानष
ु ींगाने तलासरी येथे िारीं िार खींडीत होत
असलेला िीज पुरिठा सुरळीत करण्याबाबत तसेच िीज दरु
ु स्ती करणाऱया कमशचाऱयाींच्या
सुरक्षक्षततेबाबत शासन कोणती कायशिाही केली आहे िा करण्यात येत आहे ,
(५) अद्यापी, कायशिाही केली नसल्यास होत असलेल्या ददरीं गाईची सिशसाधारण कारणे काय
आहे त ?

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे
(२) होय.

(१) अींशतः खरे आहे .

(३) होय.

(४) १३२/३३ केव्ही डहाणू उच्चदाब उपकेंद्ामधन
ू ३३ केव्ही तलासरी उच्चदाब िादहनी ननगशलमत
होते. पायाभूत आराखडा-१ योजनेतींगत
श सदर ३३ केव्ही तलासरी िादहनी बदलण्याचे कूण २८
कक.मी. चे काम अींतभत
शु करण्यात आलेले आहे . त्याप्की सम
ु ारे ८.५ कक.मी. (८५ पोल) िरील
जीणश झालेल्या उच्चदाब िादहनीच्या ACSR ०.०६ क्षमतेच्या तारा बदलून जास्त क्षमतेच्या

निीन तारा ्ाकण्यात आल्या आहे त. उिशररत कामे तातडीने पण
ू श करण्याबाबत कींत्रा्दारास
आदे श दे ण्यात आलेले आहे त ि काम प्रगतीथािर आहे. तसेच तलासरी उपविभागातील सिश
ताींत्रत्रक कमशचा-याींना सुरक्षक्षततेसाठी आिश्यक ती सुरक्षा साधने पुरविण्यात आलेली आहे त.
(५) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

खरीप हां गामातील आपदग्र्त िोििातील भात शेती आणि आांबा
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*

(१८)

बागायतदार शेतिऱ्याांना मदत लमळण्याबाबत
४०९८

श्री.राहुल नािेिर, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.हे मत
ां
टिले :

सन्माननीय

पुनिचसन ि मदत िायच मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) खरीप हीं गामातील आपदग्रस्त कोकणातील भात शेती आखण आींबा बागायतदार शेतकऱयाींना
शासनाकडून अद्यापी कोणतीही तातडीची मदत लमळालेली नाही, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, शासनाने याची चौकशी केली आहे काय,

(३) असल्यास, चौकशीचे ननषकषश काय आहे त ि त्याअनष
ु ींगाने कोकणातील आपदग्रस्त भात
शेती ि आींबा बागायतदाराींना ककती ददिसात मदत दे ण्यात येणार आहे ,

(४) अद्यापी, कायशिाही केली नसल्यास होत असलेल्या ददरीं गाईची सिशसाधारण कारणे काय
आहे त ?
श्री. एिनाथराि खडसे

(१), (२) ि (३) कोकणातील खरीप हीं गामाची प्सेिारी प्रलसध्द

करण्यात आली असन
ू कोकाणातील सिश गािाींची प्सेिारी ५० प्शाींपेक्षा जास्त असल्याने
आपादग्रस्त शेतकऱयाींना मदत दे ण्याचा प्रश्न उद््ाित नाही.
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.
-----------------

राज्यात विर् वितरि िांपनीया माध्यमातन
ू विर् वितरि अत्याधनु नि िरण्यासाठी
िमी ननधी उपलब्ध िरुन हदल्याबाबत
(१९)

*

३८४८

श्री.प्रिाश गर्लभये, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचिी, श्रीमती शोभाताई फडििीस :

सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राजयात विज वितरण कींपनीच्या माध्यमातून राजयातील विज वितरण अत्याधुननक

करण्याच्या हे तूने शासनाने ५५५६.५ को्ी रूपयाींचा प्रकल्प सन २०१२ ते २०१५-१६ या ३ िषाशत
पण
ू श करण्याचा ननणशय घेतला असता विदभाशतील अमरािती विभाग ४६५.२ को्ी, नागपरू
विभागासाठी ४१३.१० को्ी रुपये असे विदभाशच्या ११ जजल््यासाठी फक्त ८७९.०२ को्ी रूपये
दे िून विदभाशिर अन्याय कररत असल्याचे ददनाींक १५ जानेिारी, २०१५ ला उघडकीस आले, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मोठ्या प्रमाणात अनुषेश असलेल्या विदभाशिर अन्याय होत असल्याने शासन
याची दखल घेणार आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(४) अद्याप याबाबत कोणतीच कायशिाही केली नसल्यास, विलींबाची कारणे कोणती आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे
(१) विदभाशतील ११ जजल््यासाठी पायाभत
ू आराखडा- २ अींतगशत
विभागिार प्रस्ताि मागविण्यात आले होते. सदर प्रस्तािाची ताींत्रत्रक पडताळणी केल्यानींतर
महाराषर

विज

ननयामक

आयोगाकडून सदर प्रस्तािास मान्यता घेण्यात आल्यानस
ु ार
ई-्ें डरीगच्या माध्यमातून ननविदा काढण्यात आल्या होत्या. त्यामध्ये अमरािती विभागामाध्ये

रु. ६२०.३३ को्ीची तसेच नागपूर विभागासाठी रु. ४९७.८२ को्ीची कामे प्रस्तावित असून ती
प्रगतीपथािर आहे त.

(२) ि (३) विदभाशतील अनुशेष दरू करण्यासाठी ददनदयाल उपाध्याय ग्रामजयोती योजना ि
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आयपीडी स या योजनेतन
ू अनुक्रमे रु. ४७०९.५९ को्ी ि रु. २३१०.२ को्ी अशी

कूण रु.
७०१९.७९ को्ीची तरतूद प्रस्तावित केली आहे . तसेच कृषीपींपाना विज जोडणी दे ण्याच्या
आिश्यक कामासाठी रु. ३५९ को्ीचा ननधी उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत शासन स्तरािर

कायशिाही करण्यात येत आहे . सदर ननधी उपलब्ध होताच तातडीने कामाची पूतत
श ा करण्यात
येईल.

(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

खार्गी तसेच नोंदिीिृत साध्या दोषरहहत बसेसची
(२०)

*

िाहतुि िरिाऱ्याांिर िारिाई िरण्याबाबत

३४९१

श्री.किरि पािसिर, श्री.सनु नल तटिरे , श्री.हेमांत टिले, श्री.नरें द्र पाटील,

अॅड.ननरां र्न डािखरे , श्री.धनांर्य मुांड,े श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचिी, श्री.र्गन्नाथ लशांदे, श्री.ख्िार्ा
बेग :

सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राजयभर धािणाऱया खाजगी प्रिासी िाहतूक करणाऱया स्लीपरकोच, साध्या बस या
नोंदणीकृत असूनही दोषरदहत असल्याचे अशा बसेसिर तात्काळ कारिाई करण्याचे आदे श
मा.न्यायालयाने माहे सडसेंबर, २०१४ च्या शेि्च्या सप्ताहात ददल्याचे ननदशशनास आले आहे ,
हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या प्रिाशाींची सरु क्षक्षतता लक्षाींत घेता शासनाकडून सींबींगधताींविरुध्द कोणती
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,

(३) अद्याप कोणतीच कारिाई केली नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हदिािर रािते

(१) दोषरदहत बसेसिर कारिाई करण्याचे मा.उच्च न्यायालयाचे कोणतेही

आदे श नाहीत.
(२) ि (३) प्रश्न उद््ाित नाही.
----------------राज्यातील मु्लीम समार्ाया वििासासाठी मौलाना आझाद औद्योधगि वििास महामांडळाला
(२१)

*

गेल्या अथचसांिल्पात मांर्रू िरण्यात आलेल्या ननधीचे िाटप िरिेबाबत

२९९६

श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.सांर्य दत्त :

सन्माननीय

अल्पसांख्याांि वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) कजश मींजूरीसाठी मौलाना आझाद औद्योगगक विकास महामींडळाला गेल्या अथशसक
ीं ल्पात
रुपये ५०० को्ी मींजरू करण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त महामींडळाकडे उमेदिाराींकडे हजारो अजश प्रलींत्रबत आहे त, हे ही खरे आहे
काय,
(३) असल्यास, मींजूर करण्यात आलेल्या ककती ननधीचे िा्प करण्यात आले आहे ,

(४) असल्यास, उिशररत ननधीचे अजशदार उमेदिाराींना िा्प करण्यासाठी कोणती कायशिाही
करण्यात आली आहे िा येत आहे,
(५) अद्याप, याबाबत कायशिाही करण्यात आली नसल्यास, त्यामागील सिशसाधारण कारणे
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काय आहे त ?
श्री. एिनाथराि खडसे

(१) होय, हे खरे आहे .

तथावप, मौलाना आझाद अल्पसींख्याींक आगथशक विकास महामींडळाला स्थापनेपासन
ू
(सन २०००) शासनामाफशत रु. २६८,१९१० को्ी इतके भाग भाींडिल वितरीत करण्यात आले
आहे ,

(२), (३) ि (४) महामींडळाकडे सन २०१४ मध्ये थे् कजश योजने अींतगशत सींपूणश महाराषरात

कूण ६३२१२ अजश प्राप्त झालेले आहे त. त्यामधन
ू सोडत पध्दतीने १८७५० लाभार्थयाची नािे
महामींडळाने जाहीर केली आहे त. त्याप्की १५४६० लाभार्थयानी आिश्यक असलेली कागदपत्रे
जमा केली आहे त. ि्धाननक कागदपत्रे जमा केलेल्या लाभार्थयाप्की १०५५४ लाभार्थयाना कजश
िा्प करण्यात आले आहे . दद.१

वप्रल, २०१४ पासन
ू ५० को्ी १५ लाख ३२ हजार इतक्या
ननधीचे िा्प करण्यात आले आहे , उिशररत लाभार्थयानी आिश्यक त्या कागदपत्राची पूतत
श ा
केल्यानींतर त्याींना कजशिा्प करण्याची कायशिाही महामींडळामाफशत करण्यात येईल.
(५) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

राज्यातील २२ सीमा तपासिी नाक्याांिर आरटीओ अधधिाऱ्याांिडून
(२२)

*

िोटयािधी रुपयाांचा होत असलेला भ्रष्ट्टाचार

२९७१

श्री.सांर्य दत्त, श्री.शरद रिवपसे, श्री.अशोि उफच भाई र्गताप, डॉ.सध
ु ीर

ताांब,े श्री.सभ
ु ाष झाांबड :

सन्माननीय पररिहन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) ओव्हरलोड, कर, परलम्, पालसींग अशा विविध प्रकरणी राजयातील २२ सीमा तपासणी

नाक्याींिर आर्ीओ अगधकाऱयाींकडून को्यािधी रुपयाींचा भ्रष्ाचार केला जात असल्याची बाब
माहे जानेिारी, २०१५ च्या सुमारास ननदशशनास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, आर्ीओच्या अगधकाऱयाींच्या सींगनमताने िषाशनि
ु षे चाललेल्या या रॅके्च्या
व्यिहाराची सखोल चौकशी करण्यात आली आहे काय,
(३)

असल्यास,

चौकशीत

काय

आढळून आले ि त्यानुसार सदर प्रकरणातील दोषी
अगधकाऱयाींिर कोणती कारिाई केली, तसेच राजयातील २२ सीमा तपासणी नाक्यािरील
व्यिहार पारदशशकता होण्यासाठी कोणती उपाययोजना करण्यात आली िा करण्यात येत आहे ,
(४) अद्याप कारिाई केली नसल्यास विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हदिािर रािते

(१) हे खरे नाही. यासींदभाशत माहे जानेिारी, २०१५ च्या सम
ु ारास पररिहन
अगधकाऱयाींविरुध्द भ्रष्ाचाराबाबत कोणताही गुन्हा नोंद नाही.
(२) ि (३) जया सीमा तपासणी नाक्याींचे आधुननकीकरण झालेले आहे तेथे पारदशशकता
आणण्यासाठी सिश व्यिहार हे सींगणकीकरणाद्िारे करुन आखण कमीत कमी मानिी हस्तक्षेप

होण्याच्या दृष्ीने उपाययोजना सरु
ु केल्या आहे त. सेिापरु िठादाराच्या कामकाजातील त्र्
ु ीींबाबत
त्याींना कारणे दाखिा नो्ीस बजािण्यात आली आहे . उिशररत सीमा तपासणी नाक्याींच्या
आधुननकीकरणाची प्रकक्रया चालु आहे . सदर सेिापुरिठादार याींना त्याींच्या कामकाजात सुधारणा
करण्याबाबत कारणे दाखिा नो्ीस बजािण्यात आली आहे.
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

नागपूर महसूल विभागातील नायब तहलसलदार ते अनत. जर्ल्हाधधिारी

17

(२३)

*

पयांत विविध अधधिाऱ्याांचे पदे ररक्त असल्याबाबत
२९३७

श्रीमती शोभाताई फडििीस :

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) नागपरू महसल
ू विभागातील अनतररक्त जजल्हागधकारी ते नायब तहलसलदार पयत विविध
अगधकाऱयाींचे ३९८ पदे ररक्त असल्याचे ददनाींक २१ सडसेंबर, २०१४ रोजी िा त्यादरम्यान
उघडककस आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर ररक्त पदे त्िरीत भरण्याबाबत शासनाने कोणती कायशिाही केली िा
करण्यात येत आहे ,

(३) अद्याप कोणतीच कायशिाही केली नसल्यास, विलींबाची कारणे कोणती आहे त ?
श्री. एिनाथराि खडसे

(१) ि (२) ददनाींक २१.१२.२०१४ रोजी नागपरू महसूल विभागात
अनतररक्त जजल्हागधकारी ४ पदे , उपजजल्हागधकारी ९ पदे , तहलसलदार २१ पदे ि नायब
तहलसलदार ७४ पदे अशी

कूण १०८ पदे ररक्त होती. त्याप्की काही पदे भरण्याबाबत आदे श
ननगशलमत करण्यात आलेले आहेत. उिशरीत पदे भरण्याचे अनुषींगाने शासन ि विभागीय आयुक्त
स्तरािर कायशिाही सरु
ु आहे .
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.

(२४)

*

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

औजष्ट्िि विद्युत िेंद्रातील राखेया विल्हे िाटाबाबत
२७०६

श्री.लमतेश भाांगडडया, श्री.अननल सोले :

सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राजयातील औजषणक विद्यत
ु केंद्ामधन
ु ननघणाऱया राखेची विल्हे िा् लािण्याकरीता फार
मोठया प्रमाणात पाण्याचा िापर करण्यात येतो, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या राखेमध्ये पाऱयाचे अींश असल्यामळ
ु े या पाण्याचा पुनिाशपर करण्याकरीता
महागडी यींत्रणा अिलींबािी लागते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, इतर राजयात या राखेच्या विल्हे िा्ाकरीता (dry bottam ash removal
system) चा िापर बींधनकारक करण्यात आले असन
ू उक्त पध्दत राजयातील औजषणक
विद्युत केंद्ाींना बींधनकारक करण्यात येणार आहे काय,

(४) उक्त प्रकरणी अद्याप कोणतीच कायशिाही केली नसल्यास, त्याची कारणे काय आहे त,
(५) तसेच पाण्याचा िापर रोखण्याकरीता प्रभािी पयाशयी उपाययोजना अिलींत्रबण्यात येणार आहे
काय ?
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे

(१) हे अींशत: खरे आहे .

(२) राखेमध्ये पाऱयाचा अींश नगण्य स्िरुपाचा असतो. त्यामुळे हे म्हणणे खरे नाही.

(३) ड्राय बॉ्म ॲश ररमूव्हल लसस््ीम च्या िापरासींदभाशत ननदे श उपलब्ध नाहीत. मात्र
महाननलमशती

कींपनीच्या

निीन

कायाशजन्ित

सींचाना

कोरडया

राखेच्या

विल्हे िा्ीकररता निीन तींत्रज्ञानािर आधारीत यींत्रणा बसविण्यात आली आहे.
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

(dru

fly

ash)
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(५) पाण्याचा िापर रोखण्याकरीता पुढील पयाशयी उपाययोजना अिलींबिण्यात आलेल्या आहे त.
(अ) राखेच्या बींधाऱयातून पाणी गोळा करुन त्याचा पुनि
श ापर सींचामध्ये केला जातो.

(ब) तसेच साींडपाण्यािर प्रकक्रया करुन त्याचा पन
श ापर राख हाताळण्यासाठी केला जातो.
ु ि
-----------------

(२५)

*

राज्यात अििाळी पािसामळ
ु े द्राक्ष उत्पादि शेतिऱ्याांचे झालेले नुिसान
३७३७

श्री.रामरार्े नाईि-ननांबाळिर, श्री.हे मांत

टिले,

श्री.किरि पािसिर,

श्री.प्रिाश गर्लभये, श्री.ख्िार्ा बेग, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचिी, श्री.हदपिराि साळुांख-े पाटील,

श्री.सुननल तटिरे , श्री.धनांर्य मड
ुां ,े श्री.अमरलसांह पांडडत, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.सनतश चव्हाि,
श्री.अननल भोसले :

सन्माननीय फलोत्पादन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राजयात अिकाळी पािसामुळे द्ाक्षाचे नक
ु सान झाले असताींना परदे शी बाजारपेठेत द्ाक्षाला

क ककलोला केिळ ६५ रुपये भाि ददला जात असल्याने द्ाक्ष उत्पादक शेतकऱयाींचे सुमारे ३२५

को्ी रुपयाींचे नक
ु सान झाल्याचे माहे जानेिारी, २०१५ च्या पदहल्या सप्ताहात ननदशशनास
आला, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, द्ाक्ष उत्पादक शेतकऱयाींचे नुकसान होिू नये म्हणून शासनाने कोणती कायशिाही
केली िा करण्यात येत आहे ,

(३) अद्याप कोणतीच कायशिाही केली नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराि खडसे

(१) हे अींशतः खरे आहे .

(२) ि (३) राजयातील शेतकऱयाींना युरोवपयन राषराींमध्ये द्ाक्ष ननयाशत करण्यासाठी ग्रेपने् या
ऑनलाईन कायशप्रणालीची अींमलबजािणी करण्यात येत आहे . त्यामध्ये द्ाक्ष बागाींची नोंदणी ि

तपासणी करण्यासाठी तसेच शेतकऱयाींना मागशदशशन करण्यासाठी राजयात ३८० तपासणी
अगधकारी ननयक्
ु त केलेले आहे त. सदर तपासणी अगधकाऱयाींमाफशत राजयातील शेतकऱयाींसाठी
नोंदणीपूिश ि नोंदणीनींतर प्रलशक्षणे आयोजजत केली जातात.
-----------------

लसांधुदग
ु च जर्ल््यातील रानतळा या माळरानािर अचानि लागलेल्या ििव्यामुळे
(२६)

*

पाटील :

शेतिऱ्याांचे िरोडो रुपयाांचे झालेले नुिसान

३०९५

श्रीमती हु्नबानू खललफे, डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि

सन्माननीय फलोत्पादन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) लसींधुदग
ु श जजल््यातील ननरिडे, न्हािेली ि िेंगुलाश तालुक्यातील पेंडूर या तीन गािाींना
जोडणा-या रानतळा या माळरानािर अचानक िणिा लागून सुमारे ददडशे

कर क्षेत्रातील काजू

कलमे ि गािठी काजू झाडे जळून खाक खाल्याने शेतक-याींचे करोडो रुपयाींचे नक
ु सान झाले
असल्याचे ददनाींक १३ जानेिारी, २०१५ रोजी िा त्यासुमारास उघडकीस आले, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, सदर घ्नास्थळी जाण्यासाठी अजग्शमन बींबला रस्ताही लमळत नसल्याने आग
आ्ोक्यात आणण्यास विलींब झाला, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, सदरील नुकसानाबाबत गािातील महसूल कमशचा-याींनी पींचनामे करून प्रस्ताि
शासन स्तरािर पाठविला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, नक
ु सानग्रस्त शेतक-याींना शासनाने कोणत्या स्िरूपाची आगथशक मदत केली
आहे ,

(५) अद्याप कायशिाही केली नसल्यास, त्याची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराि खडसे

(१) ि (२) हे अींशतः खरे आहे .

(३) ि (४) या िणव्यामध्ये ७ गािाींतील ६७ शेतक-याींचे अींदाजे रु.४८.१६ लाख रुपयाींचे
नक
ु सान झाल्याबाबत तहलसलदार सािींतिाडी याींनी अहिाल ददलेला असन
ू सदर अहिालाच्या
अनुषींगाने ननयमानुसार कायशिाही करण्यात येत आहे.
(५) प्रश्न उद््ाित नाही.

----------------मुांबई शहरातील ररलायन्स आणि टाटा पॉिर या िीर् िाहहन्या िांपन्यामध्ये
ताांबत्रि बबघाड झाल्यास पयाचय िीर् िाहहनी उपलब्ध िरण्याबाबत

(२७)

*

३०५९

अॅड.अननल परब :

सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

करतील काय :(१) दे शाची आगथशक राजधारी असलेल्या मुींबई शहराला ररलायन्स आखण ्ा्ा पॉिर सध्या दोन
हजार मेगािॅ् िीज स्ित: उभारलेल्या िीज िादहन्याींच्या माध्यमातन
ू परु िते हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या कींपन्याींच्या प्रकल्पाींमध्ये ताींत्रत्रक त्रबघाड झाला तर पयाशयी व्यिस्था म्हणून
राजयात उपलब्ध असलेली िीज मुींबईत आणण्यासाठी पुरेशा िीज िादहन्याच नाहीत, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, यासींदभाशत प्राध्यापक खापडे याींच्या सलमतीने ददलेला अहिाल तीन िषे
शासनाकडे प्रलींत्रबत असन
ू त्यािर शासनाने कोणताच विचार केला नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, त्याींची कारणे काय आहे त ि या अहिालािर विचार करण्यासाठी कोणती
उपाययोजना केली आहे िा याबाबतची सद्य:जस्थती काय आहे ?
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे

(१) होय.

(२) हे अींशतः खरे आहे .
(३) ि (४) प्राध्यापक खापडे सलमतीने केलेल्या बहुताींश अल्पकालीन लशफारीशी अींमलात
आणल्या असून ददघशकालीन स्िरुपातील पारे षण क्षमता िाढविण्यासाठी प्रकल्पाींची
अींमलबजािणी सुरु आहे.

(२८)

*

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

बोगस ि बनािट चेधचस क्रमाांिाया आधारे होत असलेली ओव्हरलोड िाहति
ु
३९०१

श्री.ख्िार्ा बेग, श्री.आनांद ठािूर, श्री.अननल भोसले, श्री.हे मांत टिले :

सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) बोगस ि बनाि् चेलसस क्रमाींकाच्या आधारे ओव्हरलोड िाहतक
ु ीचा धक्कादाय प्रकार होत
असल्याचे िधाश आर्ीओ कायाशलयाच्या माहे जानेिारी, २०१५ च्या पदहल्या सप्ताहात
ननदशशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनामाफत चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले ि तद् नुसार बनाि् चेलसस क्रमाींकाद्िारे
ओव्हरलोड िाहतक
ू होऊ नये म्हणून शासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) अद्याप कोणतीच कायशिाही केली नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हदिािर रािते

(१) ि (२) होय.

(३) ि (४) सदर प्रकरणी बोगस चेलसस क्रमाींक असलेल्या मो्ार िाहन क्रमाींक असलेल्या
मो्ार िाहन क्रमाींक CG-०४G-६३७४ च्या िाहन मालकाविरुध्द दद.६.१.२०१५ रोजी सेिाग्राम
पोलीस स््े शन येथे गु.र.क्र.०६/१५ भा.दीं .वि. कलम ४२०,४८६,४७१ अन्िये गुन्हा नोंद करण्यात
आला आहे . सदर गुन्हा तपासाधीन आहे. तसेच सदर प्रकरणी उपप्रादे लशक पररिहन अगधकारी,

िधाश याींचक
े डून त्याींच्या कायाशलयीन तपासणी पथकास अशी िाहने आ ळून आल्यास कायशिाही
करण्याबाबत ननदे श ददले आहे .

(२९)

*

----------------मौर्े र्ाांबा (ता.मोहाडी, जर्.भांडारा) येथील गािठाण्याची हद व िाढविण्याबाबत
३३०५

श्री.हररलसांग राठोड, श्री.सांर्य दत्त, डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.अशोि उफच भाई

र्गताप, श्री.शरद रिवपसे :
काय :-

सन्माननीय महसल
ू मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) मौजे जाींबा (ता.मोहाडी, जज.भींडारा) येथील गािठाण्याची हद्द िाढविण्याबाबत मागील दोन
िषाशपासून कायशिाही सुरु असूनही सदरहू गािाची हद्द िाढविण्याबाबत अद्यापी कोणतीच
कायशिाही करण्यात आली नसल्याचे माहे जानेिारी, २०१५ मध्ये िा त्यासम
ु ारास ननदशशनास
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू गािाच्या गािठाणाची हद्द िाढविण्याबाबत मागील दोन िषाशपासून
्ाळा्ाळ करणाऱया दोषी अगधका-याींिर कारिाई करण्याबाबत शासनाने कोणती तातडीची
कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) अद्याप कोणतीच कायशिाही करण्यात आली नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराि खडसे

(१) नाही.

(२) प्रश्न उद््ाित नाही.
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.
-----------------
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(३०)

रायगड जर्ल्यातील महाड तालक्
ु यात अिैधररत्या सरु
ु असलेल्या
दगडखािी उत्खनन बांद िरण्याबाबत

*

३५८२
श्री.सनु नल तटिरे , श्री.हे मांत टिले, श्री.ख्िार्ा बेग, अॅड.र्यदे ि गायििाड,
श्री.किरि पािसिर, श्री.प्रिाश गर्लभये, श्री.अननल भोसले, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचिी :
सन्माननीय महसल
मां
त्र
ी
प
ढ
ील
गोष्ीीं
च
ा
ख
ल
ासा
करतील
काय
:ू
ु
ु
(१) रायगड जजल््यातील महाड तालुक्यातील कोल गािाच्या डोंगरामध्ये बुध्दकालीन लेणी
असून या लेण्यालगत दगडखाणी सुरु असल्यामुळे दगडखाणीच्या उत्खननाने हादरे बसून
लेण्याचे नुकसान होत आहे , हे खरे आहे काय,
(२) या तालुक्यात इतरत्रही अि्ध दगडखाणी सुरु आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, या सींदभाशत चौकशी करण्यात आली आहे काय, असल्यास ककती दगडखाणी
अि्धररत्या सुरु असल्याचे ननदशशनास आले आहे ,
(४) असल्यास या दगडखाणी बींद करण्याबाबत शासनाने कोणती उपाययोजना केली िा
करण्यात येत आहे ,
(५) अद्याप याबाबत कोणतीच कायशिाही केली नसल्यास विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराि खडसे (१) ि (२) असे ननदशशनास आले नाही.
(३), (४) ि (५) प्रश्न उद््ाित नाही.
----------------आरे दध
ू डेअरी बांद होत असल्याने दग्ु धशाळा िमचचाऱ्याांचे
(३१)

*

उपजर्वििेचे साधन बांद होत असल्याबाबत

३६२६

श्री.नरें द्र पाटील, श्री.हे मत
ां टिले, अॅड.र्यदे ि गायििाड, श्री.सनु नल तटिरे ,

श्री.हदपिराि

साळांु ख-े पाटील, श्री.सांहदप बार्ोररया, श्री.सनतश चव्हाि, श्री.ख्िार्ा बेग,
अॅड.ननरां र्न डािखरे , श्री.किरि पािसिर, श्री.अननल भोसले, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचिी,
श्री.र्गन्नाथ लशांदे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १८९६ ला सोमिार हद.१५/१२/२०१४ हदलेल्या
उत्तराया सांदभाचत

सन्माननीय दग्ु धवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) आरे दग्ु धशाळे च्या िरळी, कुलाश, गोरे गाि या तीन दध
ू डेअरी अनतशय दयनीय अिस्थेत
असून तेथील कामगाराींच्या उदरननिाशहािर त्याचा गींभीर पररणाम झाला आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, उक्त्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले ि तद्नस
ु ार शासनाने कोणती कायशिाही केली िा
करण्यात येत आहे ,
(४) अद्याप कोणतीच कायशिाही केली नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराि खडसे

(१) हे खरे नाही.

बह
योजन अींतगशत िरळी, कुलाश ि गोरे गाि या नतन्ही दठकाणच्या
ू
ृ न्मींुबई दध
दग्ु धशाळा सद्यजस्थतीत कायशरत असून, या नतन्ही दग्ु धशाळे तील कोणत्याही कमशचा-याला
कामािरुन कमी केलेले नसून, सिश कमशचा-याींचे िेतन ि भत्ते त्याींना ननयलमतपणे अदा केले
जात आहे त.

(२) प्रश्न उद््ाित नाही.
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

-----------------
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राज्यातील एसटी बसमध्ये आगप्रनतबांधि उपिरि ि प्रथमोपचार या सुविधा बसविण्याबाबत
(३२)

*

३१२७

श्री.आनांदराि पाटील, श्रीमती हु्नबानू खललफे, श्री.रामहरी रुपनिर,

डॉ.सुधीर ताांबे :

सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राजयातील

स्ी महामींडळाने प्रिाशाींच्या सुरक्षक्षततेसाठी प्रत्येक बसमध्ये आगप्रनतबींधक

उपकरण ि प्रथमोचार पे्ी या सुविधा

स्ी बसमध्ये बसविण्यात आल्या नसल्यामुळे

प्रिाशाींना सुविधा लमळत नसल्यामुळे आकजस्मत सींक्ाच्या िेळी प्रिाशाींच्या जीिाला धोका
ननमाशण झाला असल्याचे माहे जानेिारी, २०१५ मध्ये िा त्यासम
ु ारास आढळून आले आहे, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास,

स्ी बसमध्ये आगप्रनतबींधक उपकरण ि प्रथमोपचार पे्ी या सुविधा

ठे िण्याबाबत शासनाने कोणती तातडीची कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(३) अद्याप, कोणतीच कायशिाही करण्यात आली नसल्यास विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हदिािर रािते

(१) हे खरे नाही.

ननदशशनास आले नाही.
(२) रा.प.महामींडळाच्या सिश बसेसमध्ये आगप्रनतबींधक उपकरण ि प्रथमोपचार पे्ी उपलब्ध
करुन दे ण्यात आलेल्या आहे त. दरिषी सिश बसेसना आगप्रनतबींधक उपकरण ि प्रथमोपचार
पे्ी असल्याची शहाननशा करुन प्रादे लशक पररिहन खात्याकडून रा.प.महामींडळाच्या सिश बसेस
प्रमाखणत करुन घेण्यात येतात.
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.
----------------मुांबई उपनगरातील गोरे गाि येथील दध
ू सागर सोसायटीया रहहिाश्याांनी
(३३)

*

खोटे अलभलेख तयार िरून शासनाची र्मीन हडप िेल्याबाबत

३९६९

श्री.रार्ेंद्र मुळि :

सन्माननीय दग्ु धवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

करतील काय :(१) मुींबई उपनगरातील गोरे गाि येथील दध
ू सागर सोसाय्ीच्या रदहिाश्याींनी आददिासी
असल्याचा काींगािा करून तसेच खो्े अलभलेख तयार करून शासनाची जमीन हडप केल्याच्या

आरोपाची चौकशी व्हािी अशी मागणी माहे जानेिारी, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान केली आहे ,
हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उपरोक्त्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, दोषी आढळून येणाऱया सींबींगधताींिर शासनाने काय कारिाई केली आहे िा
करणार आहे

(४) अद्याप कोणतीच कारिाई केली नसल्यास विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराि खडसे

(१) हे खरे नाही. तथावप, यासींदभाशत दद. ०२/०१/२०१५ रोजी

द् ननकात बातमी आल्याचे ददसुन येते.

का
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(२) ित्ृ तपत्रातील बातमीची शहाननशा केली असता आरोप िस्तुजस्थनतशी विसींगत असल्याचे
आढळून आलेले आहे ,

(३) ि (४) प्रश्न उद््ाित नाही.
----------------दे ि्थाने ि िक्फ मालमत्तेिरील अनतक्रमिे दरु न िरिाऱ्या
(३४)

*

अधधिाऱ्याांिर िारिाई िरिेबाबत

२७७९

िाळे :

श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचिी, श्री.सनतश चव्हाि, श्री.अमरलसांह पांडडत, श्री.विक्रम

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) दे िस्थाने ि िक्फ मालमत्तेिरील बेकायदे शीर हस्ताींतरणे, अनतक्रमणे बाबत आढािा घेऊन
महसूल विभागाच्या ददनाींक ३० जल
ु ,् २०१० रोजीच्या शासन पररपत्रकाप्रमाणे सक्षम कारिाई न

करणाऱया अगधकाऱयाींविरुध्द कारिाई करण्याबाबत परभणी-दहींगोलीचे स्थाननक स्िराजय सींस्थेचे
लोकप्रनतननधी

याींनी

प्रधान

सगचि

महसल
ू

याींच्याकडे माहे

सप््ें बर,

२०१४ मध्ये

िा

त्यासुमारास लेखी मागणी केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, िरील शासन पररपत्रकाप्रमाणे विदहत मुदतीत आढािा न घेणाऱया तसेच ७/१२

िर त्या मालमत्ताींची नोंद न घेणाऱया सींबींगधत जबाबदार अगधकाऱयाींची चौकशी करण्यात आली
आहे काय,
(३) असल्यास, त्याींच्या विरुध्द कोणती कायशिाही करण्यात आली आहे , तसेच दे िस्थाने ि
िक्फ मालमत्ता याींची सातबारािर नोंद घेण्याबाबतची प्रकक्रया ककती मुदतीत पूणश करण्यात
येणार आहे ?

श्री. एिनाथराि खडसे

(१), (२) ि (३) या सींदभाशत परभणी-दहींगोलीच्या स्थाननक स्िराजय

सींस्थेचे लोकप्रनतननधी याींचे माहे सप््ें बर २०१४ च्या सम
ु ारास प्रधान सगचि (महसल
ू ) याींना
ललदहलेले पत्र कायाशलयात आढळून आले नाही. तथावप, राजयातील दे िस्थानाींच्या जलमनीची

तपासणी तसेच या जलमनी बेकायदे शीर हस्ताींतररत झाल्या असल्यास, पूिि
श त दे िस्थानाींच्या

नािे करण्याबाबतचे ननदे श शासन पररपत्रक ददनाींक ३०.७.२०१० ि शुध्दीपत्रक दद.२९.६.२०११
अन्िये दे ण्यात आले आहे त. राजयात बेकायदे शीर दे िस्थान जलमनीच्या हस्ताींतरणाची प्रकरणे

शोधण्याची मोहीम घेण्यात आली असन
ू , अशा प्रकरणी पन
ु ररक्षणाची कायशिाही सरु
ु आहे . त्याच
प्रमाणे िक्फ मींडळाकडून िक्फ अगधननयम, १९९५ चे कलम ५२, ५४ ि ५५ नुसार कायशिाही
सुरु आहे .

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

मुांबईतील मालाड पजश्चमेतील धारोली गािात राज्य शासनाया मालिीचा र्िळपास
(३५)

*

५०० एिर र्ागेत ्थाननि भम
ू ाकफयाांिडून पर्पर विक्री होत असल्याबाबत
४३४५

श्री.अशोि उफच भाई र्गताप, श्री.सांर्य दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर,

श्री.हररलसांग राठोड, श्री.आनांदराि पाटील, श्रीमती हु्नबानू खललफे, प्रा.र्ोगेन्द्र ििाडे, श्री.रार्ेंद्र
मुळि :
सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) मुींबईतील मालाड पजश्चमेतील धारोली गािात राजय शासनाच्या मालकीचा जिळपास ५००
कर जागेत स्थाननक भूमाकफयाींकडून परस्पर विक्री होत असल्याचे माहे जानेिारी, २०१५ रोजी

िा त्यासम
ु ारास ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या भागातील अनतक्रमणाींमळ
ु े ४४ फु्ाींचा रस्ता १० फु्ाींचा झाला असून
याप्रकाराींकडे स्थाननक प्रशासनाचे दल
श होत आहे, हे ही खरे आहे काय,
ु क्ष
(३) असल्यास, यासींदभाशत राजय शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकशीच्या अनुषग
ीं ाने कोणती कारिाई करण्यात आली िा येत आहे ,

(५) अद्याप, यासींदभाशत चौकशी करण्यात आली नसल्यास त्यामागील विलींबाची कारणे काय
आहे त ?
श्री. एिनाथराि खडसे

(१) मब
ुीं ई उपनगर जजल््यामध्ये धारोली असे महसूली गाि नसन
ू

बोरीिली तालुक्यामध्ये दारिली असे स्ितींत्र महसूली गाि आहे. दारिली गािामधील शासकीय
जलमनीची भूमाकफयाींकडून परस्पर विक्री झाल्याची बाब ननदशशनास आलेली नाही.
(२) असे ननदशशनास आले नाही.

उप जजल्हागधकारी (अनत./ननषका.) मालाड ि तहलसलदार, बोरीिली याींचेमाफशत अनतक्रमण
ननषकासनाची कायशिाही करण्यात येत आहे .
(३), (४) ि (५) प्रश्न उद््ाित नाही.
-----------------

नाांदेड येथील विष्ट्िूनगर भागात अचानि िमी अधधि दाबाचा िीर्
(३६)

*

पुरिठा झाल्याने झालेल्या नि
ु सानीबाबत

४३८४

श्री.अमरनाथ रार्ूरिर, श्री.सांर्य दत्त, श्री.रार्ेंद्र मुळि, श्री.रामहरी

रुपनिर :

सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) ता.जज.नाींदेड येथील विषणूनगर भागात डी.पी नींबर, २१२ िरुन कमी अगधक दाबाचा िीज

परु िठा झाल्याने काही घरातील इलेक्रॉननक्स उपकरणे, ्ीव्ही बींद पडू लागले तद्नींतर
रान्सफामशर जळाल्याने प्रचींड स्फो् होऊन पररसरातील ४०-५० घराींमधील ्ीव्ही, फ्रीज,
इलेक्राननक्स िस्त,ू पींख,े कुलर, सीसारख्या िस्तू अचानक बींद पडून मोठे नक
ु सान झाले
असल्याचे माहे जानेिारी, २०१५ रोजी िा त्यासुमारास ननदशशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी करुन शासन आिश्यक कायशिाही करणार िा करीत आहे
काय,

(३) नसल्यास, यामागील विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे

(१) अींशतः खरे आहे .

(२) सदर नादरु
ु स्त रोदहत्र त्िरीत बदलन
ु तेथील विज परु िठा सरु ळीत करण्यात आला. सदर
घ्नेची पुढील तपासणी करीता विद्युत ननररक्षक, नाींदेड याींना कळविण्यात आलेले आहे.
विद्युत ननरीक्षकाचा अहिाल प्राप्त झाल्यानींतर पुढील कायशिाही करण्यात येईल.
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.

-----------------
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वपिाांया हमीभािाबाबत राज्याने लशफारस िेलेल्या अधारभुत किां मतीमध्ये
(३७)

*

िेंहद्रय िृषी मुल्य सलमतीने सुमारे २५ ते ५० टक्याांनी िपात िेल्याबाबत

४७८६

श्री.र्यिांतराि र्ाधि, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.अननल भोसले, श्री.हदपिराि

साळुांख-े पाटील, श्री.हे मांत टिले : सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) वपकाींच्या हमीभािाबाबत राजयाने लशफारस केलेल्या आधारभत
ु ककीं मतीमध्ये केंदद्य कृषी
मल्
ु य सलमतीने सम
ु ारे २५ ते ५० ्क्याींनी कपात करुन वपकाींचे अिमल्
ु यन केल्याची
धक्कादायक बाब माहे सडसेंबर २०१५ च्या शेि्च्या सप्ताहात ननदशशनास आली, हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, केंद् शासनाच्या कृषी मुल्य सलमतीमळ
ु े ि केंद् शासनाच्या धोरणाींमळ
ु े राजयात
शेतकऱयाींच्या आत्महत्या िाढल्याचे ननदशशनास आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, अपेक्षक्षत हमीभािापासन
ू िींगचत असणाऱया शेतकऱयाींना ददलासा दे ण्यासाठी
शासनामाफशत कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे,

(४) अद्याप कोणतीही कायशिाही केली नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराि खडसे

(१) २०१४-१५ च्या खरीप विक्री हींगामाकररता राजय शासनाने

प्रस्तावित केलेल्या ककीं मतीींपेक्षा केंद् शासनाने जाहीर केलेल्या ककीं मती १२ ते ५७ ्क्क्याींनी
कमी असल्याचे तर २०१५-१६ च्या रब्बी विक्री हीं गामाकररता १८ ते ४८ ्क्क्याींनी कमी
असल्याचे ददसून येत.े

(२) अशा प्रकारची बाब ननदशशनास आलेली नाही.
(३) ककमान आधारभूत ककीं मती ननजश्चत करताना महाराषराची भौगोललक जस्थती ि इतर

बाबीींचा विचार करता राजय शासनाने लशफारस केलेल्या ककीं मती विचारात घेण्यात याव्यात,
याबाबत राजय शासनाकडून केंदद्य कृवष मूल्य ि ककीं मत आयोगाकडे नेहमीच आग्रही भूलमका
घेण्यात येते.

(४) प्रश्न उद््ाित नाही.
----------------महाराष्ट्र राज्य िक्फ बोडाचला सन २०१० ि २०११ मध्ये सांगििीिरिाबाबत
लाखो रूपयाांचा ननधी लमळूनही सांगििीिरि न िेल्याबाबत
(३८)

*

४८९२

श्री.विक्रम िाळे , श्री.हे मांत टिले, श्री.ख्िार्ा बेग, डॉ.सुधीर ताांबे :

सन्माननीय अल्पसांख्याांि वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) महाराषर राजय िक्फ बोडाशला सन २०१० ि २०११ मध्ये सींगणकीकरणासाठी लाखो
रुपयाींचा ननधी लमळूनही िक्फचा कामकाजाींचे माहे सडसेंबर, २०१४ मध्ये िा त्यासम
ु ारास
सींगणकीकरण करण्यात आले नाही, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच िक्फ बोडाशच्या कायाशलयात सद्य:जस्थतीत सींगचकाींचे गठ्ठे िापराविना पडून आहे त, हे
ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, प्रश्न भाग (१) (२) बाबत शासनामाफशत चौकशी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले ि तदनुसार िक्फ बोडाशचे तातडीने सींगणकीकरण
करणेबाबत शासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(५) तसेच सींगचकाींचे गठ्ठे प्राप्त होऊन सींगणकीकरण न करणाऱया अगधकाऱयाीं िर कोणती
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,
(६) अद्याप कोणतीच कारिाई केली नसल्यास विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराि खडसे

(१) नाही.

(२) नाही.
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.
(५) प्रश्न उद््ाित नाही.
(६) प्रश्न उद््ाित नाही.
-----------------

(३९)

*

राज्यातील आहदिासी बहुल जर्ल््यातील िुपोषि ननमल
ुच नासाठी
ननधी उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत
५१२६

श्री.नागो गािार, श्री.अननल सोले, श्री.रामनाथ मोते :

सन्माननीय िृषी

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राजयात विशेषत: ठाणे ि पालघरसह १२ आददिासी बहूल जजल््याींमध्ये कुपोषण
ननमूल
श नासाठी कृषी विभागाकडून राबविण्यात येणाऱया फळबाग ि भाजीपाला योजनेअत
ीं गशत
सन २०१५ मध्ये ६ लाख रुपये मींजरू करण्यात आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या ६ लाख रुपयाींचा ननधी कोणकोणत्या जजल््याींना ि ककती दे ण्यात आला िा
येत आहे ,

(३) असल्यास, या ६ लाख रुपयामध्ये १२ जजल््यातील आददिासी कु्ुींबाींना प्रत्यक्षात ककती
मदत ददली आहे िा दे ण्यात येणार आहे ,

(४) शासनाने आददिासी बहूल जजल््यातील कुपोषण ननमल
ूश नाबाबत काही ठोस उपाययोजना
आखली आहे काय,
(५) अद्याप याबाबत कोणतीच कायशिाही करण्यात आली नसल्यास त्याचे थोडक्यात स्िरुप
काय आहे ?
श्री. एिनाथराि खडसे

(१) होय.

(२) ि (३) उपरोक्त रु. ६.०० लाख ननधी राजयातील खालील जजल््याींना वितरीत करण्यात
आलेला आहे :-
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अ.क्र.

जर्ल््याचे नाि

वितरीत ननधी

१

ठाणे

९०.००

२

पण
ु े

३०.००

३

अहमदनगर

६०.००

४

नालशक

१२०.००

५

धळ
ु े

४५.००

६

नींदरु बार

६०.००

७

जळगाि

१५.००

८

नाींदेड

३०.००

(रक्िम हर्ार)

९

अमरािती

१८.००

१०

यितमाळ

६०.००

११

गडगचरोली

४२.००

१२

चींद्परू

३०.००

कूण

६००.००

(४) राजयातील आददिासी बाींधिाींच्या आहारामध्ये जजिनसत्ि ि इतर पोषक द्व्ये उपलब्ध
होण्याच्या अनुषींगाने सन २००३-०४ पासून आददिासी कु्ूींबाींच्या परसबागेत फळझाडे ि
भाजीपाला लागिड करण्याची योजना राबविण्यात येत आहे .
(५) प्रश्न उद््ाित नाही.
----------------औरां गाबाद येथील पैठि-फुलांब्री िायाचलयातील उपविभागीय
अधधिाऱ्याांचे ररक्त पद भरण्याबाबत

(४०)

*

५४४२

श्री.सुभाष झाांबड, श्री.सांर्य दत्त, श्री.अमरनाथ रार्ूरिर :

सन्माननीय

महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) औरीं गाबाद येथील प्ठण-फुलींब्री कायाशलयातील उपविभागीय अगधकाऱयाींचे पद ररक्त

असल्यामळ
ु े त्रबडकीन ि करमाड येथील डी मआसीच्या नतसऱया ्प्प्यातील भूसींपादन प्रकक्रया
प्रलींत्रबत असल्याचे माहे जानेिारी, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, उपविभागीय अगधकाऱयाींचे ररक्त असलेले पद त्िरीत भरण्याबाबत शासनाने
कोणती तातडीची कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) अद्याप, कोणतीच कायशिाही करण्यात आली नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराि खडसे

(१) हे खरे नाही. उपविभागीय अगधकारी प्ठण-फुलींब्री या पदािरील

श्री.रविींद् पिार याींची मा.राजयमींत्री (महसूल) याींचे खाजगी सगचि म्हणून ननयुक्ती झाल्याने
जजल्हागधकारी औरीं गाबाद याींच्या दद.०८.१२.२०१४ च्या आदे शान्िये सदर पदाचा अनतररक्त
कायशभार श्री.सींभाजी अडकुणे, उपजजल्हागधकारी (राजलशष्ाचार) याींच्याकडे सोपविण्यात आला
असल्याने, डी. मआयसीची भूसींपादन प्रकक्रया रखडलेली नाही.
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(२) ि (३) उपविभागीय अगधकारी प्ठण-फुलींब्री पदािर ननयलमत अगधकाऱयाची ननयुक्ती
करण्याबाबतचा प्रस्ताि शासनाच्या विचाराधीन आहे .

----------------र्ालना जर्ल््यातील िेदारखेडा, पारनेर, राांर्िी आहद हठिािी
(४१)

*

पशुिैद्यकिय अधधिाऱ्याांची ननयुक्ती िरण्याबाबत
३९२९

श्री.सनतश चव्हाि, श्री.सांहदप बार्ोररया, श्री.ख्िार्ा बेग, श्री.हे मांत टिले,

डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.विक्रम िाळे , श्री.धनांर्य मुांड,े श्री.हदपिराि साळुांख-े पाटील, श्री.अमरलसांह
पांडडत, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचिी :
करतील काय :-

सन्माननीय पशस
ु ांिधचन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) जालना जजल््यातील केदारखेडा, पारनेर, राींजणी आदद दठकाणी पशुि्द्यककय तज्ञ
नसल्याने दिाखाने सतत बींद असतात, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर दठकाणी कायमस्िरूपी पशि
ु ्द्यककय अगधकारी नसल्याने पररसरातील
जनािराींना आरोग्य सेिा लमळत नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर दठकाणी पशुि्द्यककय अगधकाऱयाींची ननयुक्ती करण्याबाबत शासनाने
कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(४) अद्याप कोणतीच कायशिाही केली नसल्यास, विलींबाची कारणे काय ?
श्री. एिनाथराि खडसे

(१) हे खरे नाही.

(२) हे खरे नाही.
(३) ररक्त पदे भरण्याबाबतची कायशिाही आयुक्त पशुसींिधशन याींचेमाफशत करण्यात येत आहे.
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

(४२)

*

राज्यात एस.टी.बस ्थानिािर ्ििता ठे िण्यासाठी िराियाची िायचिाही
३०३६

र्गताप :

श्री.माणििराि ठािरे , श्री.सांर्य दत्त, डॉ.सध
ु ीर ताांब,े श्री.अशोि उफच भाई

सन्माननीय पररिहन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राजयात

स.्ी.बस स्थानकािर प्रसाधनगह
ृ ाींच्या स्िच्छतेस प्राधान्य दे ण्याची सूचना

मा.पररिहन मींत्री याींनी

स.्ी. अगधकाऱयाींना केली असल्याचे माहे जानेिारी, २०१५ मध्ये िा

त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

स.्ी.स्थानकािर

प्रसाधनगह
ृ ाींच्या

स्िच्छतेस

पाण्याचे

ननयोजन

अल्प

प्रमाणात असल्याने सिश बस स्थानकाींिर स्िच्छता ठे िण्याकरीता शासन मुबलक पाणी पुरिठा
करणार आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासन तातडीने काय कायशिाही िा उपाययोजना करणार आहे ,
(४) अद्याप, याबाबत कोणतीच कायशिाही करण्यात आली नसल्यास, विलींबाची कारणे काय
आहे त?
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श्री. हदिािर रािते

(१) हे खरे आहे .

(२) रा. प. महामींडळाच्या बसस्थानकािरील प्रसाधनगह
ृ े विविध सींस्थाींना द् नींददन स्िच्छता ि
दे खभालीसाठी ‘’प्से भरा ि िापरा’’ या तत्िािर दे ण्यात आलेली आहेत. तसेच काही
बसस्थानकािरील

प्रसाधनगह
ृ ाींची

ि

मत
ु ारीगह
ृ ाींची

द् नींददन

स्िच्छता

ि

दे खभाल

रा.प.

महामींडळामाफशत करण्यात येत.े प्रसाधनगह
ृ ाींना लागणा-या पाण्याचा पुरिठा ग्रामपींचायत,
नगरपाललका, महानगरपाललका इ. यींत्रणामाफशत तसेच रा.प. महामींडळाच्या विींधन विहीर,
कुपनललकेतून

करण्यात

येतो.

प्रसाधनगह
ृ

स्िच्छतेसाठी

आिश्यकतेनस
ु ार सिश बसस्थानकािर उपलब्ध आहे.
(३)

ग्रामपींचायत,

नगरपाललका,

महानगरपाललका

इ.

लागणा-या

शासनाच्या

पाण्याचा

यींत्रणेतून

साठा

उपाययोजना

करण्यात आलेली आहे . तसेच उन्हाळ्यायात पाण्याची कमतरता भासल्यास ्करद्िारे इतर
यींत्रणेमाफशत पाण्याची व्यिस्था करण्यात येत.े
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.
----------------पुिे जर्ल््यातील आांबेगाि तालुक्यातील माळीि गािाांचे िायम्िरुपी
पुनिचसनाचा ननधी न लमळाल्याबाबत

(४३)

*

३४०५

श्री.अननल भोसले, श्री.धनांर्य मुांड,े श्री.सनतश चव्हाि, श्री.हदपिराि साळुांख-े

पाटील, श्री.अमरलसांह पांडडत, श्री.हेमांत टिले, श्री.ख्िार्ा बेग, श्री.सांर्य दत्त, श्री.अशोि उफच

भाई र्गताप, श्री.मझ
ु फ्फर हुसैन सय्यद, डॉ.सध
ु ीर ताांब,े श्री.शरद रिवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर,
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सुननल तटिरे , अॅड.र्यदे ि गायििाड, श्री.किरि पािसिर, श्री.प्रिाश
गर्लभये, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचिी, श्री.र्यांत पाटील, श्री.आनांद ठािूर, श्री.प्रिाश बबनसाळे ,
श्री.राहुल नािेिर, श्री.नरें द्र पाटील, प्रा.र्ोगेन्द्र ििाडे, श्री.अमरनाथ रार्ूरिर :
क्रमाांि ४११ ला हदनाांि १० डडसेंबर, २०१४ रोर्ी हदलेल्या उत्तराया सांदभाचत

ताराांकित प्रश्न

सन्माननीय

पुनिचसन ि मदत िायच मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) ता.आींबेगाि (जज.पण
ु े) येथील माळीण गािात मस
ु ळधार पािसाने डोंगराचा कडा कोसळून
माहे जुल-् २०१४ मध्ये िा त्यादरम्यान गािातील ४४ घरे गाडली जािून त्यात १५१ लोकाींचा
मत्ृ यु झाला, या दघ
श नेनींतर शासनाकडून तातडीने मदत ि पुनिशसनाचे आश्िासन रखडले
ु ्
असून अद्यापही या गािाचे पुनिशसन झाले नसून मदतसुध्दा दे ण्यात आली नसल्याचे माहे
जानेिारी, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, माळीण गािाच्या कायमस्िरुपी पुनिशसनासाठी ननधी उपलब्ध करुन दे ऊन या
गािाचे पुनिशसन करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३)

असल्यास,

आददिासी

विकास

विभाग

ि

पुनिशसन

विभागाकडे

ननधीचे

लेखाशीषश

नसल्यामळ
ु े अींदाजपत्रकात ननधीची तरतूद केली नसल्याने माळीण गािाचे कायमस्िरूपी
पन
ु िशसन होत नसन
ू तेथील न्सगगशक आपत्तीधारकाींची ग्रसोय होत आहे , हे ही खरे आहे काय

(४) अद्याप उक्त प्रश्नाबाबत कोणतीच कायशिाही केली नसल्यास विलींबाची कारणे काय
आहे त ?
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श्री. एिनाथराि खडसे

(१) अींशतः खरे आहे ,

(२) ि (३) मदत ि पुनिशसन विभागाकडील लेखालशषाशखाली ननधी उपलब्ध करण्याबाबत
ददनाींक २५ फेब्रि
ु ारी, २०१५ रोजी सध
ु ारीत शासन ननणशय ननगशलमत करण्यात आला आहे ,
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

----------------मालेगाि (जर्. नालशि) येथे यांत्रामाग उद्योगासाठी दे ण्यात येिाऱ्या िीर्
(४४)

*

बबलातील प्र्तावित िीर् दरिाढ मागे घेण्याबाबत
५२५३

डॉ.अपूिच हहरे :

सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

काय :(१) मालेगाींि (जज.नालशक) येथे यींत्रमाग उद्योगािरील मींदीचे साि् पाहता, यींत्रमागासाठी
दे ण्यात येणाऱया िीज बीलािरील अनुदान कायम ठे िण्यात यािी, तसेच दरिाढ न करता
कफक्स दराने िीज परु िठा करािा, यामागणीसाठी मालेगाींि येथे यत्रमाग उद्योजकाींनी ददनाींक

२ फेब्रुिारी, २०१४ रोजी िा त्यासुमारास मालेगाींि अपर जजल्हागधकारी कायाशलय येथे धरणे
आींदोलन केले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यींत्रमाग उद्योगास सन १९९६ पासुन शासनाने िीज दरात सिलत ददलेली
असताींना सन २०१४ पासन
ू २० ्क्के सबलसडी दे णे शासनाने बींद केले ि दरिाढ लादली,
त्यामुळे यींत्रमाग उद्योग अडचणीत सापडला, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, िीज वितरण कींपनीने पुढील िषाशसाठी ननयामक आयोगाकडे १२ ्क्के
दरिाढीचा प्रास्ति सादर केला असून इतर आकारणी ३ ्क्के केली जाणार आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(४) असल्यास, प्रस्तावित १५ ्क्के िीज दरिाढीमळ
ु े मालेगाींिचा यींत्रामाग उद्योग बींद होईल

ककीं िा स्थलाींतरीत होण्याची सींभािना असल्याने िीज दरिाढीबाबत शासन फेरविचार करणार
आहे काय,
(५) असल्यास, मालेगाींि येथील िीज गळतीचे प्रमाण मोठे असून ते रोखून सदरील सिलत
दे णे शक्य आहे , याबाबत शासन कोणती कायशिाही करणार आहे िा करीत आहे ?
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे

(१) होय.

(२) अींशत: खरे आहे . माहे सडसेंबर, २०१४ पासून िीज दरात ददलेली अनतररक्त सिलत मागे
घेण्यात आली आहे .

(३) ि (४) महावितरण कींपनीतफे मा.विद्युत आयोगास आगथशक िषे २०१३-१४ ते २०१५-१६

कररता बहुिावषशक िीज दर यागचका (म.वि.नन.आ.प्रकरण क्र.१२१/२०१४) सादर केलेली आहे .
सदर यागचकेमध्ये सिशसाधारण ८% िीज दर िाढ प्रस्तावित करण्यात आली आहे . तथावप,
यामध्ये ०-२० केडब्ल्यू मींजूरभार असलेले लघुदाब ओद्योगगक ग्राहक याींना विद्युत आकारात
१% कपात तसेच २० केडब्ल्यु पेक्षा अगधक मींजूर भार असलेले औद्योगगक ग्राहक याींना
विद्युत आकारात ७% कपात प्रस्तावित करण्यात आलेली आहे . तसेच उच्चदाब औद्योगगक
अविरत उद्योग ( क्सप्रेस कफडर) याींना विद्यत
ु आकारात ५% कपात प्रस्तावित केलेली आहे .
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(५) महावितरण कींपनीतफे िीज चोरी करणाऱयाींिर कफरते पथक, दालमनी पथक, विभागीय

स्तरािर गुणित्ता ननयींत्रण अलभयींता, याींची पथके स्थापन करुन, याींच्यामाफशत िीज चोरी
करणाऱया ग्राहकाींिर कारिाई करणे तसेच ग्राहकाींचे िीज लम्र तपासणी, सदोष िीज लम्र
बदलणे इत्यादी कामे करण्यात येत आहे. तसेच औद्योगगक ग्राहकाींच्या िादहन्याींिर तपासणी
लम्र लािण्यात आलेले असन
ू त्याद्िारे लम्र िाचनाचे पररक्षण करण्यात येते. मालेगाींि
विभागातील िीज गळतीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी ननयलमतपणे कायशिाही करण्यात येते.
तथावप, गळती रोखली म्हणून िीज दरात सिलत दे ता येणार नाही.
-----------------

पुण्यश्लोि अहहल्यादे िी मेंढी ि शेळी वििास महामांडळातफे िाटप िरण्यात

*

(४५)

आलेल्या शेळ्या रोगट असल्याबाबत

४६१५

डॉ.नीलम गोऱ्हे :

सन्माननीय पशस
ु ांिधचन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

करतील काय :(१)

राजय शासनाने ददनाींक २ सडसेंबर, २०१४ रोजी िा त्यासुमारास पुण्यश्लोक अदहल्यादे िी

मेंढी ि शेळी विकास महामींडळातफे नालशक, सोलापूर आखण साींगली जजल््यात िा्प करण्यात
आलेल्या शेळ्याया रोग् असल्याचे माहे जानेिारी, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशशनास आले
आहे हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास, या शेळ्यायाींची पशि
ु ्द्यकीय अगधकाऱयाींकडून
प्रयोगशाळे त तपासणी केली होती हे खरे आहे काय,

रोग

अन्िेषण

विभागाच्या

(३) असल्यास, याींस जबाबदार असणाऱया अगधकाऱयाींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात
येत आहे

(४) अद्याप याबाबत कोणतीच कायशिाही केली नसल्यास विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराि खडसे

(२) होय, हे खरे आहे .

(१) हे अींशतः खरे आहे .

(३) सदर दठकाणी करण्यात आलेले शेळी ग्ाचे वितरण, त्यापि
ू ी आिश्यक असलेले

लसीकरण, शेळयाींिर करण्यात येणारे ि्द्यकीय उपचार ि रोगननदान करताींना घेण्यात येणारी
कतशव्य

दक्षता, इत्यादी बाबीींची चौकशी करुन चौकशी

सींबींधजेताींिर कायशिाही करण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

अींती दोषी आढळून आलेल्या

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

खामगाांि (जर्.बुलडािा) येथे महारािा िेबल नेटििचचे अिैध िनेक्शन बांद िरिेबाबत
(४६)

*

४०४९

श्री.पाांडुरां ग फुांडिर :

सन्माननीय महसल
ू मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा

करतील काय :(१) खामगाींि पररसरात महाराणा केबल ने्िकशचे प्रचींड जाळे पसरले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, िास्तविक केबल कनेक्शन जास्त असूनसुध्दा शासनाकडे कमी कनेक्शन
दाखिन
ू शासनाच्या मनोरीं जन कर भरण्यामध्ये फसिणक
ू करीत आहे , हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास, शासनाची फसिणक
ू करणाऱया ि कर बुडविणाऱया महाराणा केबल ने्िकशच्या
सींचालकाींिर शासन कडक कारिाई करणार आहे काय,

(४) अद्याप याबाबत कोणतीच कायशिाही करण्यात आली नसल्यास, विलींबाची कारणे काय ?
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श्री. एिनाथराि खडसे

(१) होय, महाराणा केबल ने्िकश या कींपनीने खामगाींि शहरामध्ये

तसेच ग्रामीण क्षेत्रामध्ये अनेक केबल जोडण्या ददलेल्या आहे त.
(२) महाराणा केबल ने्िकश या कींपनीच्या केबल सेिेसींदभाशत जजल्हागधकारी कायाशलयाद्िारे
माहे सडसेंबर, २०१४ मध्ये केलेल्या सिेक्षणामध्ये या केबल आयोजकाने शहरी भागामध्ये
ददलेल्या घोवषत जोडण्याींपेक्षा १५५० अनतररक्त जोडण्या आढळून आल्या आहे त. त्याचप्रमाणे
खामगाींि तालुक्यातील ग्रामीण भागातील सदर केबल आयोजकाकडे असलेल्या केबल सेिेचे
सिेक्षण जजल्हागधकारी कायाशलयामाफशत सुरु आहे.

(३) ि (४) घोवषत केबल जोडण्याींपेक्षा अनतररक्त आढळून आलेल्या केबल जोडण्याींसींदभाशत
महाराषर

करमणूक

शुल्क

अगधननयमाच्या

तरतुदीनुसार

सींबींगधत

केबल

चालकाविरुध्द

जजल्हागधकारी याींच्या स्तरािर कारिाई करण्याची तजिीज ठे िली आहे .
----------------नागपरू विभागात िुही येथील महावितरि िांपनीया िीर् िाहहनीया तारािरून
(४७)

*

आिडे टािून सराचस िीर्चोरी होत असल्याबाबत

३८४४

श्री.प्रिाश गर्लभये, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचिी :

सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) नागपरू विभागात कुही येथील महावितरण कींपनीच्या िीज िादहनीच्या तारािरून आकडे
्ाकून सराशस िीजचोरी होत असल्याची बाब माहे जानेिारी, २०१५ मध्ये िा त्या दरम्यान
भरारी पथकाच्या ननदशशनास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, िीजचोरी करणाऱयाींिर शासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) असल्यास, आतापयत ककती जणाींिर दीं डात्मक कारिाई करण्यात आली आहे ,
(४) असल्यास, जयाींनी िीजचोरी केली त्याींचा अगधभार प्रामाखणकपणे िीजत्रबलात भरणा
करणाऱया िीज ग्राहकाींच्या त्रबलामध्ये नमूद करण्यात येत असल्याची बाब शासनाच्या
ननदशशनास आली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(५) नागपूर शहर ि विभागात िीजत्रबलात अनतररक्त अगधभार लािण्यात येतो काय ?
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे

(१) होय.

(२) िीज चोरी करताींना आढळलेल्यािर महावितरणाच्या भरारीपथकानीं तसेच उपविभागातील
अगधका-याींनी भारतीय विद्युत कायदा २००३ कलम क्र.१३५, १२६ नुसार कायशिाही केलेली आहे
ि यापुढे कायशिाही करण्यात येत आहे .

(३) आतापयत कुही उपविभागाअींतगशत १७ िीज चोरी भरारी पथकाद्िारे पकडण्यात आलेली

असन
ू त्याप्की सहा आकडे ्ाकून िीज चोरी करीत असलेल्या व्यक्तीिर कायशिाही करण्यात
आलेली आहे .

(४) खरे नाही.
(५) चोरी बाबत कुठलाही अगधभार लािण्यात येत नाही.
-----------------
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निी मुांबई आांतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि हदल्ली-मुांबई इांडज्रअल िॅररडॉर या प्रिल्पाांसाठी
(४८)

*

भूसांपादन िेलेल्या गािाांना त्याांचा मोबदला दे ण्याबाबत

४१९३

श्री.सांर्य दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि उफच भाई र्गताप :

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) निी मींब
ु ई आींतरराषरीय विमानतळ आखण ददल्ली-मींब
ु ई इींडजस्रअल कॅररडॉर या शासनाच्या
महत्िाकाींक्षी रोहा, माणगाि प्रकल्पाींसाठी २१ गािाींमध्ये तसेच विमानतळासाठी

कूण १२

गािाींत भूसींपादन करण्यात येणार असल्याचे ददनाींक ३० जानेिारी, २०१५ रोजी िा त्यासुमारास
ननदशशनास आले हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, भूसींपादन केलेल्या व्यक्तीींना मोबदला दे ण्यासींदभाशत कोणती कायशिाही केली िा
करण्यात येत आहे ,

(३) अद्याप, उक्त प्रश्नाबाबत कोणतीच कायशिाही केली नसल्यास विलींबाची कारणे काय
आहे त ?
श्री. एिनाथराि खडसे
तालुक्यातील

(१) (अ) निीन मुींबई आींतरराषरीय विमानतळासाठी पनिेल

कूण १२ गािाींमधील जलमनी ि गािठाण क्षेत्र भूसींपादीत करण्यात येणार आहे .

(ब) ददल्ली-मुींबई इींडजस्रयल कॉरीडोरसाठी महाराषर औदयोगगक विकास महामींडळाने रोहामाणगाींि,

पानसई,

ननजामपरू ,

पळसगाि,

िािे

ददिाळी

औद्योगगक

क्षेत्र

अनक्र
ु मे

दद.१२.२.२००९, ९.१२.२०११, २५.४.२०१२, २५.५.२००९ ि ३.८.२०१२ रोजी जाहीर केले आहे . त्या
तारखेपासन
ू भस
ू ींपादनाचे काम चालू झाले आहे .

(२) (अ) निीन मुींबई आींतरराषरीय विमानतळासाठी

कूण १२ गािाींचे सींपादनासाठी प्रारुप

ननिाडे विभागीय आयक्
े डे मज
ु त याींचक
ु रू ीस्ति आहे त.

(ब) महाराषर औद्योगगक विकास अगधननयमाचे कलम ३२ (१) प्रलसध्दी झाल्यानींतरच
अनुदानाची गरज भासणार आहे . अनुदानाची मागणी मुख्य कायशकारी अगधकारी मऔविम
सींस्था, अींधेरी मुींबई याींजकडे केली आहे .
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

(४९)

*

डॉ.सुधीर

चांद्रपूर जर्ल््यातील शेती िृषी पांप धारिाांना िीर् र्ोडिी लमळण्याबाबत
२९४६
ताांब,े

श्रीमती शोभाताई फडििीस, श्रीमती हु्नबानू खललफे, श्री.सांर्य दत्त,
श्री.अशोि

श्री.आनांदराि पाटील :

उफच

भाई

र्गताप,

श्री.रार्ेंद्र

मळ
ु ि,

श्री.रामहरी

रुपनिर,

सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) चींद्पूर जजल््यातील शेती कृषी पींप धारकाींना विज जोडणी लमळण्यासींबध
ीं ी गेल्या २-३
िषाशपासून महाराषर राजय िीज वितरण कींपनीकडे अजाशसोबत रक्कमेचा भरणा करूनही िीज
कींपनीच्या चुकीच्या अनागोंदी कारभारामुळे ४१३७ कृषी पींपाना अद्यापही िीज जोडणी लमळाले
नसल्याचे ददनाींक १८ सडसेंबर, २०१४ रोजी िा त्यासुमारास ननदशशनास आले हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उपरोक्त िीज जोडणीची ककती प्रकरणे प्रलींत्रबत आहे त,

(३) सदरील प्रलींत्रबत प्रकरणे तातडीने ननकाली काढण्यासाठी शासनस्तरािर कोणती कायशिाही
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िा उपाययोजना करणार आहे िा करीत आहे ,

(४) अद्याप कोणतीच कायशिाही करण्यात आली नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त?
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे (१) अींशतः खरे आहे .
(२) चींद्पूर जजल््यातील प्से भरुन विद्युत पुरिठ्यासाठी प्रलींत्रबत असणा-या कृषीपींपाची
सींख्या ३१ माचश २०१४ रोजी ३३५५ होती ि ३१ जानेिारी २०१५ रोजी ४३५२ आहे .
(३)

वप्रल २०१४ ते जानेिारी २०१५ या कालािधीत चींद्परू जजल््यातील २५८७ कृषीपींपाना
विद्युत पुरिठा करण्यात आला असून १३७७ विद्युत पींपाींना विद्यत
ु पुरिठा दे ण्याचे काम
प्रगती पथािर आहे . या व्यनतररक्त २६५० कृषीपींपाींना विद्यत
प
र
िठा
करण्यासाठी नक
ु
ु
ु तीच
जानेिारी २०१५ अखेर कींत्रा्दाराची ननयुक्ती करण्यात आली असून या कृषीपींपाींना जुन् २०१५
अखेर पयत विद्युत पुरिठा दे ण्याचे ननयोजन आहे . या व्यनतररक्त उिशरीत ३२५ कृषीपींपाच्या
विद्युतीकरणासींबींधी लिकरच ननविदा प्रक्रीया सुरू करण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

(५०)

*

----------------विदभाचतील लशांगाडा उत्पादनाया िाढीबाबत

२७०८

श्री.लमतेश भाांगडडया, श्री.अननल सोले :

सन्माननीय फलोत्पादन मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) विदभाशतील मासेमाऱयाींचे लशींगाडा उत्पादन हे प्रमुख ि पुरक उत्पादन आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, या प्रकारातील उत्पादन हे बी पासुन उत्पादन नसुन याच्या िेलाचे सींपूणश
िषशभर सींगोपन केले जाते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, लशींगाडा उत्पादन िाढीबाबत ि त्याचे सींगोपन ि सींशोधन करण्याचा शासनाकडे
प्रस्ताि प्रलींत्रबत आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, या उत्पादनाला िाि लमळण्याकरीता हमी भाि दे ण्याचा प्रस्ताि राजय
शासनाकडे विचाराधीन आहे काय,
(५) नसल्यास, लशींगाडा वपकाचे उत्पन्न िाढीकरीता कोणती पयाशयी उपाययोजना करण्यात येत
िा आली आहे

?

श्री. एिनाथराि खडसे

(१) ि (२) होय.

(३) प्रस्ताि विचाराधीन आहे .
(४) ि (५) लशींगाडा
येाजनेअत
ीं गशत

वपकाचे उत्पन्न

शेतक-याींचा आगथशक

स्तर

िाढीकरीता चींद्पूर जजल््यामध्ये
उीं चाविण्यासाठी

त्याींच्या

सद्या

मानि

विकास

प्रचललत

वपक

पद्धतीव्यनतररक्त लशींगाडा या वपकाचे प्रयोगादाखल ५ गुठ्याींमध्ये प्रात्यक्षक्षक घेण्यात येत आहे.
यामध्ये प्रत्येक तालक्
ु यात ३५ लाभार्थयाची ननिड करण्यात येईल. तसेच पाण्याची व्यिस्था

उपलब्ध असलेल्या शेतक-याींकडे लशींगाड्याची नसशरी तयार करण्याचे तसेच त्याच गािात
ननिडलेल्या इतर लाभार्थयाना लागिडीसाठी त्रबयाणे उपलब्ध करून दे ण्याचे प्रस्तावित आहे .
-----------------
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साांगली, लमरर् शहरात अििाळी पािसामळ
ु े द्राक्ष, डाळीांब बागायतदाराांचे
(५१)

*

मोठया प्रमािात झालेले नुिसान

३७३९

श्री.रामरार्े नाईि-ननांबाळिर, श्री.हे मांत

टिले,

श्री.प्रिाश गर्लभये, श्री.ख्िार्ा बेग, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचिी :
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

श्री.किरि पािसिर,

सन्माननीय फलोत्पादन मांत्री

(१) साींगली, लमरज शहरासह साींगली जजल््यात ददनाींक १ ि २ जानेिारी, २०१५ रोजी िा
त्यासुमारास झालेल्या अिकाळी पािसामुळे द्ाक्ष, डाळीींब बागायतदाराींचे मोठया प्रमाणात
नुकसान झाले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनामाफशत पाहणी केली आहे िा करण्यात येत आहे ,

(३) असल्यास, पाहणीचे ननषकषश काय आहे त ि तद्नुसार जजल््यातील नुकसानग्रस्त
बागायतदाराींना आगथशक मदत दे णेबाबत शासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत
आहे ,

(४) अद्याप कोणतीच कायशिाही केली नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराि खडसे

(१) हे खरे नाही.

(२), (३) ि (४) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

पुिे जर्ल््यात पुनिचसनाचे बोगस दाखले तयार िरून दौंड ि लशरुर तालुक्यातील
(५२)

*

सम
ु ारे ९०० एिर र्मीन धरिग्र्त नसलेल्या व्यक्तीांना िाटप झाल्याबाबत
३०९८

श्रीमती हु्नबानू खललफे, श्री.सांर्य दत्त, डॉ.सध
ु ीर ताांब,े श्री.अशोि उफच

भाई र्गताप, श्री.शरद रिवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील :
पुनिचसन ि मदत िायच मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) पुणे जजल््यात पुनिशसनाचे बोगस दाखले तयार करून दौंड ि लशरुर तालुक्यातील सुमारे
९०० कर जमीन धरणग्रस्त नसलेल्या व्यक्तीींना िा्प झाल्याचा प्रकार माहे जानेिारी, २०१५
मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी दोषी आढळून येणाऱया अगधकारी/कमशचारी याींचेिर काय
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) अद्याप, कोणतीच कारिाई करण्यात आली नसल्यास त्याची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराि खडसे

(१) हे अींशतः खरे आहे .

असा प्रकार जानेिारी, २०१५ िा त्या दरम्यान ननदशशनास आलेला नाही तथावप दोंड

तालुक्यातील ७७३ हे क््र जमीन िा्पाबाबत हा प्रकार सन १९९७ ते २००० चे दरम्यान
झाल्याचे ददसून येते आखण सन २००० चे दरम्यरन ननदशशनास आला आहे.

(२) होय, सदरहू प्रकरणी बनाि् सही ि लशक्क्यासह पयाशयी जमीन िा्पाचे आदे श केलेले
प्रकरणाींचा शोध होऊन त्याप्की सींशयास्पद असल्याचे ननदशशनास आलेल्या प्रकरणाींची माहीती
उपविभागीय अगधकारी, बारामती याींनी जजल्हागधकारी, पुणे याींचेकडे सादर केली होती. त्याप्की
९६ प्रकरणाींची फेरतपासणी करून अींनतम कायशिाही करून ३३०

कर जमीन सरकार जमा

केलेली आहे . उिशरीत प्रकरणाींत फेरतपासणी करुन सुनािणीची कायशिाही सुरु आहे.
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(३) दोषी अगधकारी ि कमशचारी याींचे विरुध्द फौजदारी गुन्हा दाखल करुन ननलींबनाची
कायशिाही करणेत आली आहे .
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

राज्यातील महार्निो, महाननलमचती ि महापारे षि या िीर् उत्पादि िांपन्याांया दरु ि्थेबाबत
(५३)

*

३०६६

अॅड.अननल परब, श्री.अननल भोसले, श्री.र्यिांतराि र्ाधि, श्री.हदपिराि

साळुांख-े पाटील, श्री.ख्िार्ा बेग, श्री.सांहदप बार्ोररया, श्री.सनतश चव्हाि, श्री.नरें द्र पाटील,

श्री.रामराि िडिुते, श्री.र्गन्नाथ लशांदे, श्री.किरि पािसिर, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचिी, श्री.शरद

रिवपसे, श्री.सांर्य दत्त, श्री.हररलसांग राठोड, श्री.रामहरी रुपनिर, प्रा.र्ोगेन्द्र ििाडे, डॉ.सध
ु ीर
ताांबे :

सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राजयातील महाननलमशती आखण महापारे षण या दोन कींपन्या मोठ्या प्रमाणात तो्यात
गेल्या असल्याने दोन्ही कींपन्याींची काही मालमत्ता विकण्याचा प्रस्ताि राजय शासनाच्या
विचाराधीन आहे हे खरे आहे काय,
(२) तसेच शेतकऱयाींना ददली जात असलेल्या ८०० को्ीींच्या िीज त्रबलातील सबलसडीचा भार
उद्योग क्षेत्रािर पडत असल्याने उद्योजकाींना िीजदरात ककमान २५ ्क्के कपात करण्याचा
विचार करीत आहे हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उक्त कींपन्या तो्यात जाण्यामागची कारणे काय आहे त,
(४) असल्यास, सदर तो्ा भरून काढण्याबाबत शासन स्तरािर काय कायशिाही करण्यात आली
आहे िा येत आहे ?
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे

(१) नाही.

(२) नाही.

(३) ि (४) प्रश्न उद््ाित नाही.
-----------------

(५४)

*

यितमाळ जर्ल््यात सन २०१४-१५ िषी चारा टां चाई ननमाचि झाल्याबाबत
३९०७

श्री.ख्िार्ा बेग, श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांत टिले, श्री.अननल भोसले :

सन्माननीय पन
ु िचसन ि मदत िायच मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) यितमाळ जजल््यात सन २०१४-१५ िषी चारा ्ीं चाई ननमाशण झाली आहे , हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, जजल््यात असलेल्या ७ लाख ७८ हजार पशध
ु नाला िषाशसाठी १५.१३ लाख मे
्नाची आिश्यकता आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, प्रश्न भाग (१) ि (२) बाबत शासनामाफत चौकशी केली आहे ि जजल््यातील
पशध
ु नाच्या चाऱयाचा प्रश्न सोडविण्याबाबत कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) अद्याप, कोणतीच कायशिाही केली नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. एिनाथराि खडसे
(२) होय,

(१) नाही,

(३) यितमाळ जजल््यातील चारा साधारणतः मे, २०१५ पयत परु े ल ि तद्नींतर माहे जन
ु ि
जुल,् २०१५ या दोन मदहन्याींकररता १.३१ लक्ष मे. ्न चा-याची गरज भासेल असा अींदाज

आहे . याकररता पशुसींिधशन विभागामाफशत ि्रण उत्पादनाकररता चा-याची लागिड करण्यात
आली आहे . त्याचप्रमाणे ि्रण त्रबयाणे िा्प करून मका त्रबयाण्याची लागिड करण्यात आली

आहे . तसेच तलािाच्या गाळपेर क्षेत्रािर ि्रण लागिडीकररता शेतक-याींना आिाहन करण्यात
आले आहे ,

(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

(५५)

*

----------------यितमाळ जर्ल््यातील पस
ु द तालक्
ु यात मोठ्याप्रमािािर
अिैध विटभट्टया सुरू असल्याबाबत

३३१४

श्री.हररलसांग राठोड, डॉ.सध
ु ीर ताांबे :

सन्माननीय महसल
ू मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) यितमाळ जजल््यातील पस
ु द तालक्
ु यातील उमरखेड रोड, खड
ु ी, हे गडी मागश, बोरगडी मागश,
माहूर मागश, बोरी, ननींबी रोड, शेलू ि ददग्रस मागाशिर मोठ्याप्रमाणािर अि्ध वि्भट्टया सुरू
केल्याचे माहे जानेिारी, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कागदोपत्री फक्त ७३ वि्भट्टयाींची सींख्या असून प्रत्यक्षात यापेक्षा ककतीतरी
अगधक वि्भट्टया सुरू असल्याचे आढळून आले, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, शासनस्तरािरून याची चौकशी करण्यात आली काय, चौकशीअींती वि्भट्टया

राजरोसपणे चालू दे णाऱया अगधकाऱयाींिर शासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत
आहे ,

(४) अद्याप, कोणतीच कायशिाही करण्यात आली नसल्यास त्याची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराि खडसे

(१) पस
ु द तालुक्यातील हुडी हे गडी मागाशिर २ ि बोरगडी मागाशिर ४
विनापरिाना वि्ाींचे पजािे आढळून आले हे खरे आहे .
(२) ि (३) पुसद तालुक्यात वि्भट्टयाींसाठी ६२ अजश प्राप्त झाले होते. त्याप्की कागदपत्राींची
पूतत
श ा केलेल्या ि स्िालमत्िधनाची रक्कम शासनजमा केलेले ३७ अजशदार ि कागदपत्राींची

पत
श ा केलेले कींु भार जातीचे १९ अजशदार अशा कूण ५६ अजशदाराींना परिानगी दे ण्यात आली.
ू त
कागदपत्राींची पूतत
श ा न करताच वि्भट्टया सुरू केलेल्या ६ अजशदाराींिर रुपये ५,५८,०००/- िढा
दीं ड आकारुन, त्याींच्या गाि नमूना नींबर ७/१२ िर बोजा चढिून, िसुलीची कायशिाही सरू
ु आहे.
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

(५६)

*

----------------१५ महहन्याांपासून प्रलांबबत असलेली डडझेल परताव्याची रक्िम
राज्यातील मजिमाराांना तात्िाळ दे ण्याबाबत

३६३०

श्री.नरें द्र पाटील, श्री.र्गन्नाथ लशांदे, श्री.धनांर्य मुांड,े श्री.हदपिराि साळुांख-े
पाटील, श्री.सुननल तटिरे , अॅड.र्यदे ि गायििाड, श्री.हे मांत टिले, श्री.सनतश चव्हाि,
श्री.किरि पािसिर, श्री.ख्िार्ा बेग, श्री.अननल भोसले, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचिी, श्री.रामहरी
रुपनिर, श्री.सांर्य दत्त : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २४२३ ला सोमिार हद.२२/१२/२०१४ रोर्ी
हदलेल्या उत्तराया सांदभाचत
सन्माननीय मत््य व्यिसाय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-
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(१) राजयातील मजच्छमाराींचे सडझेल परताव्याचे १०० को्ी रुपये गेल्या १७ मदहन्यापासन
ू
शासनाने थकविले आहे त, हे खरे आहे काय,
(२) परतािे परत लमळण्याबाबत ददनाींक २० जानेिारी, २०१५ पासन
ू करीं जा (उरण) येथील
मजच्छमार सींस्थेने आींदोलन सरु
क
े
ले
,
हे
ही
खरे
आहे
काय,
ु
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) अद्याप कोणतीच कायशिाही केली नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराि खडसे
(२) नाही.

(१) अींशत: खरे आहे .

(३) ि (४) सन २०१४-१५ मध्ये प्रस्तुत योजनेअींतगशत उपलब्ध असलेला रु. ३६००.०० लाख
इतका ननधी सींबींगधत जजल्हा कायाशलयास वितरीत करण्यात आला आहे . त्याव्यनतररक्त

रु. ११.४६ को्ी अथशसक
ीं ल्पीय वितरीत तरतद
जजल्हा कायाशलयामाफशत अदा करण्याची
ू
कायशिाही सुरु आहे .
-----------------

दध
ू उत्पादनिाढीसाठी सातारा जर्ल््यातील गािाांचा
(५७)

*

िामधेनू योर्ने अांतगचत समािेश िरण्याबाबत

३१४४

श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांर्य दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हु्नबानू

खललफे, डॉ.सध
ु ीर ताांबे : सन्माननीय पशस
ु ांिधचन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) दध
उत्पादनिाढीसाठी कामधेनू दत्तक ग्रामयोजने अींतगशत यितमाळ जजल््यातील
ू

प्रस्तािीत १३१ गािाींपक
् ी ८० गािाींची ननिड करण्यात आली असून पशुसींिधशन विभागाने
अत्यींत महत्िाचे पाऊल उचललेले आहे असे जानेिारी, २०१५ दरम्यान ननदशशनास आले आहे हे
खेर आहे काय,

(२) असल्यास, सातारा जजल््यातील गािाींचा कामधेनू योजने अींतगशत समािेश करण्याच्या
दृष्ीने शासनाने काही पाऊले उचलेले आहे त काय,
(३) असल्यास, त्याचा तपशील काय आहे ,

(४) सदर तपशील उपलब्ध नसल्यास, त्यामागील विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराि खडसे
(२) होय.

(१) होय.

(३) ि (४) सातारा जजल््यामध्ये कामधेनू दत्तक ग्राम योजना सन २०१२-१३ पासन
ु राबविणेत
येत असून, सन २०१३-१४ मध्ये सातारा जजल््यातील १२७ गािाींमध्ये योजना राबविण्यात
आली आहे . तसेच सन २०१४-१५ मध्ये सातारा जजल््यातील ९१ गािाींमध्ये ही योजना
राबविण्यात येत आहे .

---------------ठािे जर्ल््यातील र्व्हार शहरात ि आर्ूबार्ूया पररसरात

(५८)

*

भि
ू ां प तीव्रता मापि यांत्र बसविण्याबाबत

४३४९

श्री.अशोि उफच भाई र्गताप, श्री.सांर्य दत्त :

सन्माननीय भि
ू ां प

पन
ु िचसन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) ठाणे जजल््यातील जव्हार शहरात ि आजूबाजूच्या पररसरात (पाचबत्ती नाक्यापासन
ू
सोनारआळी ते तीनबत्ती नाक्यापयत ि काही खेडोपाड्यात) िारीं िार भूकींपाचे हादरे बसत
असल्याचे माहे जानेिारी, २०१५ रोजी िा त्यासुमारास ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, सदरील भक
ींू प ननयींत्रण केंद् मींब
ू ीं पाच्या हाद-याींची / धक्क्याींचे भक
ु ई-कुलाबा,
ठाणे तसेच मेरी, नालशक येथे कुठलीच नोंद झाली नसल्याचे तहसजेलदार याींनी साींगगतले, हे
खरे आहे काय,
(३) असल्यास, जव्हारच्या भागात भक
ू ीं प तीरताता मापक यींत्र कायमस्िरुपी बसिािे अशी
मागणी स्थाननक रदहिासी करीत आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, जव्हार भागात कायमस्िरुपी भक
ू ीं प तीरताता मापक यींत्र बसविण्याबाबत शासनाने
काय कायशिाही िा उपाययोजना केली आहे ,
(५) अद्याप, कोणतीच कायशिाही करण्यात आली नसल्यास होणा-या विलींबाची कारणे काय
आहे त ?
श्री.
(२)
(३)
(४)
(५)

एिनाथराि खडसे (१) नाही.
नाही.
नाही.
प्रश्न उद््ाित नाही.
प्रश्न उद््ाित नाही.

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

मुखेड ता.जर्.सोलापूर येथील सािरगाांि पी. येथील िगच. १ चे पशुिद्
ै यिीय
(५९)

*

रुग्िालयातील विविध सम्या दरू िरण्याबाबत

४३८५

श्री.अमरनाथ रार्ूरिर, डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.रार्ेंद्र मुळि,

श्री.सांर्य दत्त, श्री.मुझफ्फर हुसन
ै सय्यद :
खल
ासा
करतील
काय
:ु

सन्माननीय पशुसि
ां धचन मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) मुखेड, ता.जज.सोलापूर येथील सािरगाींि पी. येथील िगश-१ चे पशुि्द्यकीय रुग्णालय
विविध समस्याींच्या विळख्यात सापडले असल्याचे माहे जानेिारी, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान
ननदशशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू पशि
ु ्द्यकीय रुग्णालयात अनेक ग्रसोयी असन
ू दिाखान्यासाठी जागा
उपलब्ध आहे पण कींपाऊण्ड िॉल नसल्याने अनतक्रमण होण्याची शक्यता आहे तसेच इमारतही
अधशि् अिस्थेत आहे, रस्ते नाहीत, कमशचा-याींसाठी ननिासस्थानाची सोय नाही तसेच

लसीकरण सेिादाता, ललवपक, पररचर अशी तीन पदे ररक्त आहे त ि या इतर ग्रसोयी दरू
करण्याबाबत शासनाने कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे,

(३) अद्याप याबाबत कोणतीच कायशिाही केली नसल्यास, यामागील विलींबाची कारणे काय
आहे त ?

श्री. एिनाथराि खडसे

(१) हे खरे नाही.

(२) सािरगाि पी. हे दठकाण सोलापरू जजल््यात नसन
ू , नाींदेड जजल््यामध्ये आहे. सदर
दठकाणच्या पशुि्द्यकीय दिाखान्यास जजल्हा पररषदे च्या मालकीची इमारत असन
ती
ू
सुजस्थतीत आहे . सदर दिाखान्याचे पररसरात कोणत्याही प्रकारचे अनतक्रमण नाही. तसेच
कींम्पाउीं ड िॉलचे बाींधकाम घेण्याबाबतचा विषय माहे
ठे िण्यात येणार आहे . या दिाखान्यासाठी

वप्रल, २०१५ मध्ये विषयसलमती समोर

क पशध
ु न
क पररचर अशी चार पदे मींजरू असन
,
त्
याप्
क
ी
फक्
त
पश
ध
ू
ु न
पयशिेक्षक हे पद माहे नोव्हें बर, २०१४ पासून ररक्त आहे . सदर दिाखान्यास लसीकरण
पयशिेक्षक,

क पट्टीबींधक ि

क पशुधन विकास अगधकारी,

सेिादाता ि ललवपक ही पदे मींजूर नाहीत.
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.

-----------------
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अिोला जर्ल््यातील बोगस बबयािे पुरवििाऱ्या िांपनीला पुन्हा परिाना हदल्याबाबत
(६०)

*

४७८७

श्री.र्यिांतराि र्ाधि, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.अननल भोसले, श्री.किरि

पािसिर, श्री.हे मांत टिले :

सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) अकोला जजल््यातील बोगस त्रबयाणे परु विणाऱया का कींपनीला अिघ्या दोन मदहन्यात
पुन्हा परिाना बहाल करण्यात आल्याची धक्कादायक बाब माहे सडसेंबर २०१४ च्या शेि्च्या
सप्ताहात ननदशशनास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ददनाींक १९ जन
ू , २०१४ रोजी िा त्यासम
ु ारास दग
ु ाश इींडजस्रज अकोला या
कींपनीमध्ये सोयाबीन इ.

वपकाींचे अप्रमाणीत त्रबयाणे प्रमाणीत असल्याचे ्ॅ ग लािन
ू पॅककीं ग
करताींना पकडल्यामळ
े
ग
ण
ित्ता
ननयीं
त्र
ण
विभागाने
ग
न्
हे
दाखल
क
े
ले
ल
े
होते
,
हे
ही
खरे आहे
ु
ु
ु
काय,
(३) असल्यास, प्रश्न भाग (१) ि (२) बाबत शासनामाफशत चौकशी करण्यात आली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले ि तद्नुसार शासनामाफशत कोणती कायशिाही केली
िा करण्यात येत आहे .
श्री. एिनाथराि खडसे

(१) हे खरे नाही.

मे.इींडो अॅग्रो जजने्ीक्स लसड्स, दे िास (म.प्र.) ही त्रबयाणे उत्पादक कींपनी मध्य

प्रदे शातील असल्याने ि सदर कींपनीस महाराषरामध्ये परिाना नसल्याने सदर कींपनीला पन्
ु हा
परिाना बहाल करण्याचा प्रश्न उद््ाित नाही.
(२) होय.
(३) होय.

(४) मे.इींडो अॅग्रो जजने्ीक्स लसड्स, दे िास मध्य प्रदे श या कींपनीच्या सोयाबीनच्या त्रबयाण्याींिर
मे.दग
ु ाश अॅग्रो इींडस्रीज, आको् जज.अकोला येथे अि्धररत्या प्रकक्रया करण्यात येत असल्याचे

आढळून आल्याने ते जप्त करुन ५ आरोपी विरुध्द गु.नो.क्र.१०६/२०१४ अन्िये आको् पोलीस
ठाण्यात फौजदारी गन्
ु हा दाखल करण्यात आलेला आहे . २ आरोपीींना अ्क करण्यात आलेली
असून ३ आरोपीींना माननीय न्यायालयाने अ्कपूिश जामीन मींजूर केलेला आहे . पुढील तपास
सुरू आहे .

(६१)

*

----------------पुिे शहरातील िात्रर्, माांगलेिाडी, लभलारे िाडी या पररसरात अनधधिृतपिे
उत्खन्न िरिा-याांिर िारिाई िरिेबाबत

३४०२

श्री.अननल भोसले, श्री.धनांर्य मुांड,े श्री.सनतश चव्हाि, श्री.हदपिराि साळुांख-े

पाटील, श्री.अमरलसांह पांडडत, श्री.हेमांत टिले, श्री.ख्िार्ा बेग, श्री.अमरनाथ रार्रू िर, श्री.सांर्य
दत्त, श्री.अशोि उफच भाई र्गताप, श्री.शरद रिवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर :

सन्माननीय

महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) पुणे शहरातील कात्रज, माींगलेिाडी, लभलारे िाडी या पररसरात ्े कडीफोडीचे अनगधकृत प्रकार
सुरु झाल्याचे माहे जानेिारी, २०१५ च्या नतसऱया आठिड्यात ननदशशनास आले, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, अनगधकृत ्े कडीफोड करणाऱयाींिर शासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात
येत आहे ,
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी दल
श
करणा-या अगधकाऱयाींिर कोणती कारिाई केली िा
ु क्ष
करण्यात येत आहे ,

(४) अद्याप कोणतीही कारिाई केली नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराि खडसे

(१), (२) ि (३) मौजे माींगडेिाडी येथे गीण खननज उत्खननाचा

तात्पूरता परिाना दे ण्यात आला होता. त्यात मींजूर पररमाणापेक्षा जास्त उत्खनन केल्याची
बाब फेब्रुिारी, २०१५ मध्ये ननदशशनास आल्याने, सींबींगधताविरुध्द महाराषर जमीन महसल
ू
सींदहता १९६६ मधील कलम ४८(७) अनुसार दीं डात्मक कारिाईची प्रकक्रया सुरु आहे . तसेच

अनगधकृत ्े कडीफोड होऊ नये म्हणन
ू काळजी घेण्यात येत असन
ू , अि्ध उत्खननाची बाब
ननदशशनास आल्यास त्याबाबत ननयमानुसार दीं डात्मक कारिाई करण्यात येत.े
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

----------------वपांप्री धनगर (ता.खामगाांि, जर्.बुलढािा) येथील मन प्रिल्पातून उपसा लसांचनासाठी ३

(६२)

*

डिपी.सह विद्यत
ु लाईन टािण्याचे िाम तात्िाळ सरु
ु िरिेबाबत

४०५१

श्री.पाांडुरां ग फुांडिर :

सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

करतील काय :(१) वपींप्री धनगर (ता.खामगाींि, जज.बुलढाणा) येथील मन प्रकल्पातून उपसा लसींचनासाठी ३

सिपी.सह विद्यत
ु लाईन ्ाकण्याचे काम तात्काळ सरु
ु करणेबाबत मागील १ िषाशपासन
ू
प्रलींत्रबत

असल्याबाबत

तेथील

लोकप्रनतननधीींनी

ददनाींक

१२ जानेिारी,

त्यासुमारास मुख्य अलभयींत्याींना ननिेदन ददले आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

िरील

दठकाणी

दे ऊळगाींि

साकशाशहून

मन

्ाकण्याच्या कामाच्या अींदाजपत्रकाला माहे माचश, २०१४ मध्ये
लमळाली आहे , हे खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

यानुसार

२५

शेतकऱयाींनी

विद्युत

धरणापयत

२०१५

रोजी

िा

विद्युत

लाईन

रु.७५००/-

प्रमाणे

स.पी.अे. योजने अींतगशत मींजूरी

कनेक्शन

चाजेस

म.रा.वि.वि.कीं. खामगाींि याींचेकडे ददनाींक २५ माचश, २०१४ रोजी भरणा केला, हे खरे आहे काय,
(४) असल्यास, सगळी प्रकक्रया पण
ू श होऊनसुध्दा या गािातील नागरीकाींना ि त्याींच्या शेतीला ि
लसींचनासारख्या मल
ु भत
ू गरजेपासन
ू िींगचत ठे िण्याची कारणे काय आहे त,

(५) असल्यास, सदर प्रलींत्रबत असलेले ३ सिपी.सह ि सहविद्युत लाईन ्ाकण्याचे काम
तात्काळ सुरु करणेबाबत सींबींधीताींना शासन स्तरािरुन आदे श दे ण्यात येणार आहे काय ?
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे

(१) होय.

(२) होय.
(३) होय.

(४) ि (५) सदर कामे पायाभूत आराखडा-२ मध्ये समाविष् केलेली आहे. जून २०१५ पयन्त
सदर कामे जेषठता यादीनस
ु ार पुणश करण्याचे ननयोजीत आहे .
-----------------

42

गडधचरोली जर्ल््यातील िगच दोनया शेतर्लमनी िगच एि मध्ये परािनतचत िरण्याबाबत
(६३)

*

२७१३

श्री.लमतेश भाांगडडया, श्री.अननल सोले :

सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) गडगचरोली जजल््यातील िगश २ च्या शेतजमीनी िगश १ मध्ये पराितीत करण्याबाबतचा
प्रस्ताि शासनाकडे प्रलींत्रबत आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

खरे दी-विक्रीने

मालकी

हक्काद्िारे

िहीिा्ीत

असलेल्या

शेतकऱयाींच्या

शेतजमीनीचे िगश २ मधन
ू िगश १ मध्ये पराितशन न झाल्यामळ
ु े अनेक शेतकरी शासकीय
योजनाींच्या लाभापासन
ू िींगचत झालेले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, गडगचरोली ि पि
ु श विदभाशतील जजल््याींमधील अनेक शेतकऱयाींचे िगश २ च्या
शेतजमीनीचे िगश १ मध्ये होणारे न्यायोगचत पराितशन करण्याकरीता शासनाच्या महाराषर

राजय जमीन महसूल अगधननयम १९६६ च्या विविध कलमाींमध्ये सुधारणा करण्यात येणार
आहे काय,

(४) असल्यास, शेतजलमन िगश १ मध्ये कधी पराितशन करण्यात येणार आहे ?
श्री. एिनाथराि खडसे

(१) (२) (३) ि (४) महाराषर जमीन महसल
ू सींदहता १९६६ च्या कलम

२९ (२) (सी) तसेच महाराषर जमीन महसूल (विविक्षक्षत भूमीधारकाींना भोगि्दार िगश-१ मध्ये
अींतभाशि

करण्यासाठी

परिानगी

दे ण्याबाबत)

ननयम

१९६८ मधील

तरतूदीस

अनुलक्षून

विदभाशतील अननबगधत भम
ू ीधारी (भोगि्दार िगश-२) शेतक-याींना भम
ू ीस्िामी (भोगि्दार िगश-

१) मध्ये पररिनतशत करण्याबाबत शासनाने दद. २ जानेिारी, २०१२ रोजीच्या पररपत्रकान्िये
आिश्यक ननदे श यापूिीच ननगशलमत केले आहे त. त्यानुसार गडगचरोली ि विदभाशतील इतर
जजल््यात प्राप्त झालेल्या प्रकरणाींमध्ये प्रकरणपरत्िे क्षेत्रत्रय पातळीिर ननणशय घेण्याची
कायशिाही सरु
ु आहे .

----------------राज्यात पाऊस, गारपीट आणि गारठा ननमाचि झाल्याने नुिसान झालेल्या

(६४)

*

शेति-याांना नुिसानभरपाई लमळण्याबाबत

३७४१

श्री.रामरार्े नाईि-ननांबाळिर, श्री.हे मांत

श्री.प्रिाश गर्लभये, श्री.ख्िार्ा बेग, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचिी :

टिले,

श्री.किरि पािसिर,

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ८५३

ला हदनाांि ८ डडसेंबर २०१४ रोर्ी सभागह
ृ ाया पटलािर ठे िण्यात आला आहे .

सन्माननीय

पुनिचसन ि मदत िायच मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राजयात माहे सडसेंबर, २०१४ मध्ये िा त्यादरम्यान पाऊस, गारपी् आखण गारठा ननमाशण

झाल्याने शेतीवपकाचे ि फळाींचे नक
ु सान झाले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या सींदभाशत सिे करण्यात आला आहे काय,

(३) असल्यास, शेतकऱयाींच्या वपकाींचे ककती नुकसान झाले आहे ि त्याींना कोणत्या प्रकारची
मदत करण्यात आली आहे िा करण्यात येत आहे ,

(४) अद्याप याबाबत कोणतीच मदत करण्यात आली नसल्यास विलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. एिनाथराि खडसे
(२) होय,

(१) होय,

(३) नोव्हें बर ि सडसेंबर, २०१४ या कालािधीमध्ये गारपी् ि अिेळी पाऊस यामळ
ु े ३००२३.३ हे .
क्षेत्रािरील शेतीवपके ि २३१७५.४३ हे . क्षेत्रािरील फळवपकाींचे नक
ु सान झाले आहे. बागधत

शेतक-याींना मदत दे ण्यासाठी दद. ४ फेब्रुिारी, २०१५ च्या शासन ननणशयान्िये विशेष स्िरुपात
मदत दे ण्यात येणार आहे .

(४) मदतीची रक्कम उपलब्ध करुन दे ण्यासाठी अथशसींकल्पीय अगधिेशनात पुरिणी मागणी
सादर करण्यात आली आहे .

(६५)

*

----------------राज्यातील िृषीपांपाांया थकित िीर् बबलाची िसल
ू ी पूिच िरण्याबाबत

३०९९

श्रीमती हु्नबानू खललफे, श्री.सांर्य दत्त, डॉ.सध
ु ीर ताांब,े श्री.शरद रिवपसे,

श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सुभाष झाांबड, श्री.अशोि उफच भाई र्गताप,
श्री.माणििराि ठािरे : सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राजयातील कृषी पींपाींच्या िीज त्रबलाची थकबाकी िाढतच असून ही रक्कम १० हजार ८००
को्ी रूपयाींपयशत पोहोचली असल्याचे माहे जानेिारी, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशशनास
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, दरिषी कृवष पींपाना सरासरी २४०० को्ी रूपयाींची आकारणी होत असताना
िसूली मात्र सुमारे ९०० को्ी रूपये इतकी अल्प असल्याचे ननदशशनास आले आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, दर तीन मदहन्याला

कदा त्रबल आकारणी होत असन
ू काही शेतकऱयाींच्या
दबािामुळे आखण महावितरणाची िीज त्रबल िसुलीतील अकायशक्षमता यामुळे दरिषी कृवष
पींपाच्या दोन तत
ृ ीयाींश िीज त्रबलाची िसूलीच होत नसल्याचे आढळून येत आहे , हे सुध्दा खरे
आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िीज त्रबलाची िसूली पूणश करण्याबाबत शासन काय कायशिाही
िा उपाययोजना करणार आहे ,

(५) अद्याप, उक्त प्रकरणी कोणतीच कायशिाही करण्यात आली नसल्यास त्याची सिशसाधारण
कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे
(२) होय.
(३)

नाही.

राजयातील

(१) होय.
थकबाकीदार

ग्राहकाींच्या

िसल
ु ीकरीता

महावितरण

कींपनी

नेहमी

प्रयत्नशील असून शासनाकडूनही कृषी ग्राहकाींना िीज त्रबले भरणा करणेबाबत िेळोिेळी
आिाहन केले जाते.

(४) कृषी ग्राहकाींिरील िीज त्रबलाच्या थकीत रक्कमेचा बोजा कमी करण्याकरीता शासनाने
ददनाींक १९.६.२०१४ नुसार ‘कृषी सींजीिनी योजना-२०१४’ राबविण्याचा ननणशय घेतला आहे . या

योजनेमध्ये भाग घेणा-या कृषी ग्राहकाचे ३१.०३.२०१४ रोजी थकीत असलेले पुणश त्याज ि दीं ड
हे महावितरण कींपनीतफे माफ करण्यात येईल. याकरीता शासनाकडून महावितरण कींपनीस
विद्युत कायदा २००३ मधील कलम ६५ च्या तरतुदी प्रमाणे रोखीने ि समप्रमाणात अनुदान
अदा करण्यात येईल. सदर योजनेची मदत
ु ३१.०३.२०१५ पयत िाढविण्यात आलेली आहे .
(५) प्रश्न उद््ाित नाही.

-----------------
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राज्यात तोट्यात चाललेल्या दध
ु सांघाला िाचविण्यासाठी ३० रुपये हमीभाि दे ण्याबाबत
(६६)

*

३०७७

अॅड.अननल परब :

सन्माननीय दग्ु धवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

करतील काय :-

(१) राजयात तो्यात चाललेल्या दध
ु सींघाला िाचविण्यासाठी ३० रुपये हमीभाि शासनाने

द्यािी या ि इतर मागण्याींसाठी सोलापरू जजल््यातील माळलशरस येथील शेतकऱयाींनी ददनाींक
१ जानेिारी, २०१५ रोजी िा त्यासुमारास प्राींत अगधकारी कायाशलयािर मोचाश काढून प्राींत
अगधकारी याींना विविध मागण्याचे ननिेदन ददले आहे हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या ननिेदनात कोणकोणत्या मागण्या केल्या आहेत ि त्यानुषींगाने शासनाने
कोणता ननणशय घेतला आहे ,

(३) या प्रकरणी अद्यापही कोणताच ननणशय झाला नसल्यास, त्याची कारणे काय आहे त ि
याबाबतची सद्य:जस्थती काय आहे ?
श्री. एिनाथराि खडसे

(१) दध
ु ाला ३० रु. हमीभाि लमळािा या मागणीसह विविध मागण्याींचे

ननिेदन उप विभागीय अगधकारी, अकलज
ू याींना दे ण्यात आले आहे हे खरे आहे ,

(२) सदर ननिेदनात या विभागाशी सींबींगधत शासनाने दध
ु ाला रु.३०/- प्रनतलल्र हमीभाि द्यािा
ि इतर राजयाींप्रमाणे दध
ू उत्पादकास अनुदान द्यािे या मागण्या करण्यात आल्या आहे त.

राजयातील सहकार क्षेत्रात उपलब्ध होणा-या अनतररक्त दध
ु ाबाबत बह
ू योजना
ृ न्मुींबई दध

ि शासकीय दध
ू योजनाींकडील वितरण िाढविण्याचे ननयोजन करण्यात आले आहे . तसेच,

उदगीर येथील शासकीय दध
ू भक
ु ्ी प्रकल्प कायाशजन्ित करण्यात आला असन
ू इींदापरू येथील
खाजगी दध
ू भक
ु ्ी प्रकल्प भाड्याने घेऊन अनतररक्त दध
ु ाचे दध
ू भक
ु ्ी ि लोण्यामध्ये
रुपाींतरण करण्यात येत आहे .
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

राज्यातील सिच जर्ल््यात अल्पसांख्याि समार्ातील मुलीांसाठी िसतीगह
ृ बाांधण्याबाबत
(६७)

*

३९२३

श्री.ख्िार्ा बेग, श्री.आनांद ठािूर, श्री.हदपिराि साळुांख-े पाटील, श्री.किरि

पािसिर, श्री.अननल भोसले, श्री.हे मांत टिले :
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय अल्पसांख्याांि वििास मांत्री

(१) राजयातील सिश जजल््यात अल्पसींख्याक समाजातील मुलीींसाठी िसतीगह
ृ बाींधण्याचा
ननणशय घेण्यात आला, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, त्यानुसार शासनाने आतापयत कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) अद्याप कोणतीच कायशिाही केली नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराि खडसे

(१) होय,

(२) आतापयत जागेच्या उपलब्धतेनुसार १८ दठकाणी िसतीगह
ृ बाींधण्यास प्रशासकीय मान्यता
ददली असून त्याकररता रु.४६.२२ को्ी ननधी वितरीत करण्यात आला आहे . त्याप्की घनसाींिगी

(जालना), कोल्हापूर, पनिेल ि चींद्पूर येथील िसतीगह
ू श झाली असून कोल्हापूर ि
ृ बाींधून पण
पनिेल येथील िसतीगह
ु झाले आहे .
ृ सरु
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.

-----------------
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(६८)

िालशम जर्ल््यातील मानोरा तालक्
ु यात अनतिष्ट्ृ टी ि गारपीटग्र्त
शेतिऱ्याांना आधथचि मदत लमळण्याबाबत

*

३३१६
श्री.हररलसांग राठोड, डॉ.सध
ु ीर ताांब,े श्री.अशोि उफच भाई र्गताप, श्री.सांर्य
दत्त :
सन्माननीय पन
िच
स
न
ि
मदत
िायच
मांत्री पढ
ु
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) िालशम जजल््यातील मानोरा तालक्
यातील
पोहरादे
ि
ी,
उमरी
ख
द
ु
ु श , गोडेंगाि, गोमजी
लशिारात माहे फेब्रि
ारी,
२०१४
मध्ये
िा
त्यादरम्
यान
झाले
ल
ी
अनति
षृ ्ी, गारपी्ग्रस्त
ु
शेतकऱयाींना हे तप
र
स्सर
िीं
ग
चत
ठे
ि
ण्यात
आल्याचे
माहे
सडसें
ब
र,
२०१४
मध्
ये
िा त्यादरम्यान
ु ु
ननदशशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, शेतकऱयाींना आगथशक अनुदानातून िींगचत ठे िणाऱया दोषी अगधकाऱयाींिर तसेच
अनतिषृ ्ी ि दषु काळग्रस्त शेतकऱयाींना शासनाकडून आगथशक मदत दे ण्याबाबत शासनाने कोणती
कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) अद्यापी कायशिाही केली नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?
श्री. एिनाथराि खडसे (१) नाही.
(२) ि (३) प्रश्न उद््ाित नाही.

(६९)

*

----------------महाननलमचतीचे प्रिल्प उभारिीसाठी सरासरीपेक्षा र्ा्त खचच होत
असलेल्या अननयांबत्रत िारभाराबाबत

४७९०

श्री.र्यिांतराि र्ाधि, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.अननल भोसले, श्री.हे मांत टिले,

श्री.हदपिराि साळुांख-े पाटील : सन्माननीय ऊर्ाच मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) महाननलमशतीचे प्रकल्प उभारण्याबाबत सरासरीपेक्षा जास्त खचश केला जात असल्याची गींभीर
बाब ददनाींक २२ जानेिारी, २०१५ रोजी िा त्यादरम्यान ननदशशनास आली, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, महाननलमशतीच्या या महाखचाशमुळे भुसािळ येथील दोन िीज प्रकल्पाींच्या
िीजेसाठी प्रती युनन् ५ रुपये ५२ प्से म्हणजे तब्बल दप्ु प् इतका भरमसाठ दर प्रस्तावित
झाला आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, महाननलमशतीच्या अननयींत्रत्रत कारभाराबाबत शासनामाफशत कोणती कायशिाही केली
िा करण्यात येत आहे ,
(४) अद्याप कोणतीही कायशिाही केलेली नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे (१) नाही.
(२) नाही. महाननलमशती कींपनीने महाराषर राजय िीज ननयामक आयोगाकडे सींच क्र. ४ ि ५
मधून तयार होणा-या िीजेसाठी सन २०१५-१६ कररता रुपये ४.६७ प्रती युनी् िढा दर
प्रस्तावित केला आहे.
(३) ि (४) प्रश्न उद््ाित नाही.
-----------------

विधान भिन
मुांबई.

डॉ. अनांत िळसे
प्रधान सधचि,
महाराष्ट्र विधानपररषद
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