महाराष्ट्र विधानपररषद
दस
ु रे अधधिेशन, २०१५

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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
गुरुिार, ददनाांि २३ जुलै, २०१५ / श्रािण १, १९३७ ( शिे )
(१) महसूल, पूनिवसन ि मदत िायव, भूिांप पुनिवसन,
अल्पसांखयाांि वििास आणण औिाफ, िृषी आणण
फलोत्पादन, पशुसांिधवन, दग्ु धवििास ि

याांचे प्रभारी विभाग

मत््यव्यिसाय, राज्य उत्पादन शुल्ि मांत्री

(२) पररिहन मांत्री

(३) ऊजाव, निीन ि निीिरणीय ऊजाव मांत्री
-------------------------------

प्रश्नाांची एिूण सांखया - ८१
-------------------------------

राज्यातील सिव जजल््यात अल्पसांखयाांि समाजातील
मुलीांसाठी िसतज गह
ृ बाांधण्याबाबत
(१)

*

७८८८

श्री.खिाजा बेग, श्री.ददपिराि साळांु खे-पाटील, अॅड.जयदे ि गायििाड,

श्री.आनांद ठािूर, श्री.अननल भोसले, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.किरण पािसिर, श्री.हे मांत
टिले, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ावणी :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

राज्यात

सर्व

जिल्ह्यात

सन्माननीय अल्पसांखयाांि वििास मांत्री पुढील

अल्हपसींखयाींक

समािातील

मल
ु ीींसाठी

र्सतज गह
ृ

बाींधण्याचा शासन ननर्वय क्र.अ.वर्.वर्.२००९/प्र.क्र.१५/का ८, दिनाींक २ माचव २०१५
नुसार ननर्वय घेण्यात आला, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, आतापयंत ककती जिल्ह्यामध्ये र्सतज गह
ृ े पूर्व करण्यात आली
आहे त,

(३) तसेच ककती र्सनतगह
ू व आहे त र् ती पर्
ू व करण्याबाबत कोर्ती
ृ ाची कामे अपर्
तातडीची कायवर्ाही करण्यात आली र्ा येत आहे ,

(४) याबाबत अद्याप कोर्तीच कायवर्ाही करण्यात आली नसल्हयास वर्लींबाची कारर्े
कोर्ती आहे त ?
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श्री. एिनाथराि खडसे : (१) नाही.
अल्हपसींखयाींक समािातील मुलीींसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात र्सतज गह
ृ बाींधण्यास

दि.२.३.२०१० च्या शासन ननर्वयान्र्ये मान्यता िे ण्यात आली आहे . तसेच राज्यातील

वर्द्यापीठाींचा िागेर्र अल्हपसींखयाींक मुलीींसाठी र्सतीगह
ृ सु क करर्ेसींिभाावत शासन
ननर्वय दि. २०.१२.२०११ रोिी ननगवममत करण्यात आला आहे .

(२) र् (३) दिनाींक २ माचव, २०१० र् दिनाींक २० डडसेंबर, २०११ रोिीच्या शासन
ननर्वयास अनुस कन आतापयंत एकूर् २० जिल्ह्यात र्सतीगह
ृ बाींधण्याकररता ननधी र्

मान्यता िे ण्यात आली आहे . त्यापैकी ९ र्सतीगह
ृ ाचे बाींधकाम पूर्व झाले आहे .
उर्वररत र्सतीगह
ृ ाींचे बाींधकाम सु क आहे त. त्याकररता सींबींधधत र्सतज गह
ृ ास आर्श्यक

तो ननधी ्प्पप्पया्प्पप्पयाने िे ण्यात आला आहे . तसेच कामे पर्
ु व होण्याकररता िस िशी
कामे पर्
ु व होतील तस तसा ननधी िे ण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद््ार्त नाही.

----------------ता.िाडा (जज.पालघर) येथील शेततळ्याच्या िामात
लाखो रुपयाांचा झालेला गैरव्यिहार
(२)

*

६८०५

श्री.आनांद ठािूर, श्री.हे मांत टिले, श्री.प्रिाश बबनसाळे , श्री.सुननल

तटिरे , श्री.खिाजा बेग, श्री.राहुल नािेिर :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) ता.र्ाडा (जि.पालघर) येथे शेततळे

खोिण्यात लाखो  कपयाींचा गैरव्यर्हार

झाल्हयाची धक्कािायक बाब माहे एवप्रल, २०१५ मध्ये र्ा त्यािरम्यानच्या पदहल्हयाच
आठर्डयात उघडकीस आली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, शासनाने याची चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्हयास, चौकशीचे ननषकर्व काय आहे त र् त्याअनुर्ींगाने िोर्ीींवर् कध्ि शासनाने
कोर्ती कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्हयास, होत असलेल्हया वर्लींबाची सर्वसाधारर् कारर्े काय आहे त ?
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) हे खरे नाही.
(२), (३) र् (४) प्रश्न उद््ार्त नाही.
-----------------
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मौजे धचमणा बागापरू (ता.बाभळ
ु गाि, जज.यितमाळ) येथील ८० िषीय शेतिऱयाांने
िीज चोरीच्या खोट्या आरोपामुळे आत्महत्या िेल्याबाबत

(३)

*

६६७६

बाजोररया :
(१)

र्ीि

श्री.धनांजय मांड
ु ,े श्री.सनु नल तटिरे , श्री.खिाजा बेग, श्री.सांददप

सन्माननीय ऊजाव मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :चोरीच्या

खो्या

आरोपामुळे

मौिे

धचमर्ा

बागापूर,

ता.बाभाुळगार्,

जि.यर्तमाळ येथील अमरिाि मननहार या ८० र्र्ीय शेतकऱयाींने आत्महत्या
केल्हयाची घ्ना दिनाींक ०४ मे, २०१५ रोिी र्ा त्यासुमारास घडली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सिर शेतकऱयाने बींि रोदहत्र स क
ु करण्यासाठी केलेल्हया प्रयत्नातून
महावर्तरर् कींपनीच्या अधधकाऱयाींना िोर्ी ठरर्ून िीं ड ठोठार्ण्यात आला होता, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, िीं ड ठोठार्ल्हयामुळे त्याचा बिला म्हर्ून सिर मयत शेतकऱयावर्ूधध्ि

महावर्तरर् कींपनीच्या अधधकाऱयाींनी र्ीि चोरीचा खो्ा आरोप केला र् त्यामुळेच
सिर शेतकऱयाने आत्महत्या केली, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, सिर प्रकरर्ाची चौकशी करण्यात आली आहे काय,
(५) असल्हयास, चौकशीनुसार शेतकऱयाच्या आत्महत्येस कारर्ीभाूत ठरल्हयाबद्दल
महावर्तरर् कींपनीच्या अधधकाऱयाींर्र काय कारर्ाई करण्यात आली र्ा करण्यात येत
आहे ?
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे नाही.

(२) हे अींशत: खरे आहे . श्री.ए.एस. मननहार याींनी िाखल केलेल्हया नुकसान भारपाई
प्रकरर्ी ग्राहक ननर्ारर् मींच (Complaint No.१८८/२०१४) याींनी वर्ि वर्तरर्

कींपनीला नाि क
ु स्त रोदहत्र उशीरा बिलल्हयामुळे  क. २०००/- नुकसान भारपाई म्हर्ून
सिर ग्राहकाींच्या येर्ाऱया बबलात समायोजित करण्याचे आिे श दिले.
(३) हे खरे नाही.
(४) होय.
(५) सिर प्रकरर्ाींमध्ये उपकायवकारी अमभायींता, बाभाुळगार् उपवर्भााग तसेच सहायक

अमभायींता बाभाुळगार् शहर वर्तरर् केंद्र याींना र्ीि बबलाचे चुकीचे ननधावरर् केल्हयामुळे
ननलींबबत

करण्यात

आले.

तसेच

सिर

प्रकरर्ी

महावर्तरर्ाच्या

अधधकाऱयाींर्र

कायवर्ाही करण्यात दिरीं गाई करर्ाऱया तत्कालीन अधधक्षक अमभायींता याींच्यार्र सुध्िा

ननलींबनासारखी कठोर कारर्ाई करण्यात आली असून पुढील चौकशी करण्यात येत
आहे .

-----------------
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राज्यात गत हां गामातील िापस
ू ि धान वपिाांच्या नि
ु सानीची
शेतिऱयाांना मदत ममळणेबाबत

(४)

*

७८५९

श्री.सांददप बाजोररया, श्री.खिाजा बेग, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.जयिांतराि

जाधि, श्री.ददपिराि साळांु खे-पाटील, श्री.हे मांत टिले, श्री.सुननल तटिरे , श्री.अननल
भोसले, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.प्रिाश बबनसाळे , श्री.सनतश चव्हाण, श्री.राजेंद्र
जैन, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ावणी :

सन्माननीय पुनिवसन ि मदत िायव मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात गत हीं गामात कापस
ू र् धान वपकाचे नक
ु सान झाले त्या शेतकऱयाींना
नुकसान भारपाई िे ण्याची बाब शासनाच्या वर्चाराधीन आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, त्यानुसार मित िे र्ेबाबत शासनाने आतापयंत कोर्ती कायवर्ाही केली
र्ा करण्यात येत आहे ,

(३) अद्याप कोर्तीच कायवर्ाही केली नसल्हयास, वर्लींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) र् (२) नाही.
तथावप राज्यात खरीप हीं गाम २०१४ मधील ५० पैशापेक्षा कमी पैसेर्ारी
आलेल्हया बाधधत शेतकऱयाींना मित िे ण्यासाठी शासन पत्र दिनाींक ५.१.२०१५ अन्र्ये
केंद्र शासनाकडे  कपये ६०१३.२८ को्ी इतक्या रकमेचे मितीचे ज्ञापन पाठवर्ण्यात
आले होते.
खरीप हीं गात २०१४ मधील ५० पैशापेक्षा कमी पैसेर्ारी आलेल्हया बाधधत

शेतकऱयाींना मित र्ा्पासाठी शासन ननर्वय दिनाींक ७.१.२०१५ अन्र्ये  कपये २०००
को्ी, शासन ननर्वय २.२.२०१५ अन्र्ये  कपये २००० को्ी र् दिनाींक ८.७.२०१५ च्या
शासन ननर्वयान्र्ये ४०२.७३ को्ी असे एकूर्  कपये ४४०२.७३ को्ीींचे अनुिान
उपलब्ध क कन िे ण्यात आलेले आहे .

तसेच राज्यात रब्बी हीं गाम सन २०१४-१५ मधील ५० पैशापेक्षा कमी पैसेर्ारी
आलेल्हया बाधधत शेतकऱयाींना मित र्ा्पासाठी शासन ननर्वय दिनाींक २१.५.२०१५
अन्र्ये  कपये ३६४.२७ को्ी इतक्या ननधी (Input Subsidy) उपलब्ध क कन िे ण्यात
आला आहे .
यामध्ये कापस
ू , धान र् वर्वर्ध वपकाींचा समार्ेश असन
ू मित र्ा्पाची

कायवर्ाही सु क आहे .

(३) प्रश्न उद््ार्त नाही.
-----------------
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राज्यातील िीज ननममवतीिरीता िोळसा खाणी महाराष्ट्रात राहण्याबाबत
(५)

*

७९६३

अॅड.जयदे ि गायििाड, श्री.खिाजा बेग, श्री.अननल भोसले, श्री.नरें द्र

पाटील, श्री.ददपिराि साळांु खे-पाटील, श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ावणी,
श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्रीमती हु्नबानू खमलफे, श्री.रामहरी रुपनिर,
श्री.अशोि उफव भाई जगताप, श्री.हररमसांग राठोड, श्री.माणणिराि ठािरे , श्री.राजेंद्र
मळ
ु ि, श्री.मझ
ु फ्फर हुसैन सय्यद, डॉ.सध
ु ीर ताांबे, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.हे मांत
टिले : सन्माननीय ऊजाव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यामध्ये कोळशाच्या तु्र्डयामुळे र्ीि ननममवती करण्यामध्ये अडचर्ी येत

असन
महाननममवतीने कोराडी, भास
ू
ु ार्ळ, चींद्रपरू र् परळी येथील चार सींच बींि
करण्यासाठी र्ीि ननयामक आयोगाकडे परर्ानगी माधगतली असल्हयाचे माहे मे ,
२०१५ रोिी र्ा त्यासुमारास ननिशवनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

ऑनलाईन खान

र्ा्पात महािनकोने

सहभााग

न

नोंिवर्ल्हयामुळे

चींद्रपुर

जिल्ह्यातील बराि येथील खान महािनको ऐर्िी कनाव्कच्या के.पी.सी.एल.ला

वर्तरीत करण्यात आल्हयाचे माहे एवप्रल-मे, २०१५ मध्ये र्ा त्यासम
ु ारास ननिशवनास
आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उक्त प्रकरर्ी चौकशी कूधन राज्यातील महाननममवतीच्या र्ीि
केंद्राींमधील कोळासा ्ीं चाई िरु करण्यासाठी शासनामार्वत कोर्ती तातडीची कायवर्ाही
केली र्ा करण्यात येत आहे ,

(४) असल्हयास, महाराष् राज्यात र्ीि ननममवतीकरीता कोळसा खार्ी महाराषरात
रहाव्यात यासाठी शासनाने कोर्ती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,
(५) असल्हयास, राज्यातून येर्ारा कोळसा र्ीि ननममवतीकररता अपुरा पडत असल्हयाने
बाहे र िे शातून कोळसा मागवर्ण्यात येत आहे , हे ही खरे आहे काय,
(६)

असल्हयास,

सन

२०१३-२०१४-२०१५

्या

र्र्ावत

ककती

बाहे रील

कोळसा

मागवर्ण्यात आला आहे ,
(७) असल्हयास, िे शातील र् िे शाबाहे रील कोळशाींच्या ककीं मतीत र्रक ककती आहे ,

(८) सन २०१५ मध्ये ककती बाहे रील कोळसा मागवर्ण्यात आला र् येर्ार आहे ?
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) अींशतः खरे आहे .

कोळशाच्या त्
ु र्यायामळ
ु े महाननममवती कींपनीने िानेर्ारी, २०१५ मध्ये सिर सींच
तात्पुरत्या स्र् कपात बींि ठे र्ण्यासाठी, राज्य र्ीि ननयामक आयोगाकडे परर्ानगी
माधगतली होती.
(२) नाही.
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(३) भाारत सरकारच्या कोळसा मींत्रालयाने सुूध केलेल्हया कोळसा खार् पुनआ
व र्ीं्न
प्रकक्रयेनस
ु ार, महाननममवती कींपनीने मे.एम.एस.्ी.सी. (भाारत सरकारचा उपक्रम) च्या
पो्व लर्र खालीलप्रमार्े कोळसा खार्ी ममळर्ेबाबत अिव केला होता.

१. बराींि-I, II,III,IV, मनोरा िीप र् ककलोनी कोल ब्लॉक (महाराषर)
२. गारे पाल्हमा-सेक््र-१ (छत्तीसगड)
३. गारे पाल्हमा-सेक््र-२ (छत्तीसगड)
४. गारे पाल्हमा-सेक््र-३ (छत्तीसगड)
५. चें िीपाडा र् चें िीपाडा-२ (ओडीसा)
केंद्रीय कोळसा मींत्रालयाकडून महाननममवती कींपनीला र्रील खार्ीपैकी गारे

पाल्हमा सेक््र-२ ही कोळसा खार् आर्ीं्ीत करण्यात आली.

(४) मा.मुखयमींत्री र् मा.ऊिावमींत्री याींच्या स्तरार् कन मा.केंद्रीय ऊिाव मींत्री, भाारत
सरकार, नर्ी दिल्हली याींना महाराषरातील बराींि- I, II, III, IV, मनोरा िीप र्
ककलोनी या कोळसा खार्ी आर्ीं्ीत करण्याबाबत वर्नींती करण्यात आली होती.
(५) होय,
(६) बाहे रील िे शातून सन २०१३-२०१४ मध्ये २९,९२,००० मे.्न र् सन २०१४-२०१५
मध्ये १९,३३,८०० मे.्न कोळसा खरे िी करण्यात आला.

(७) सन २०१३-२०१४ मध्ये आयातील कोळशाचा सरासरी प्रनत मे.्न िर  कपये
५१८९.९९ र् िे शी कोळशाचा सरासरी प्रनत मे.्न िर  कपये २६०७.९८ असा आहे .
तसेच सन २०१४-२०१५ मध्ये आयातीत कोळशाचा सरासरी प्रनत मे.्न िर  कपये
६२२१.५३ र् िे शी कोळशाचा सरासरी प्रनत मे.्न िर  कपये २७२३.१७ इतका आहे .
(८) सन २०१५-२०१६ साठी २.७ िशलक्ष मे.्न कोळशासाठी ननवर्िा काढण्यात आली
असन
ू याची ननवर्िा प्रकक्रया चालू आहे .

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

(६)

*

राज्यातील मुज्लम समाजास आरक्षण दे ण्याबाबत
७२४९

श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ावणी, श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.खिाजा बेग,

श्री.विक्रम िाळे , श्री.ददपिराि साळांु खे-पाटील, श्री.सनतश चव्हाण :

ताराांकित प्रश्न

क्रमाांि २६६८ ला ददनाांि २४ माचव, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत:
सन्माननीय अल्पसांखयाांि वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील मजु स्लम समािास आरक्षर् िे ण्याबाबत अॅड. िनरल याींचे मागविशवन

घेऊन आरक्षर् िे ण्यात येईल, अशी घोर्र्ा मा. मुखयमींत्री महोियाींनी माहे डडसेंबर,
२०१४ मध्ये र्ा त्यािरम्यान केली होती, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, मुजस्लमाींना आरक्षर् िे ण्यासाठी ॲङ िनरल याींचे मागविशवन घेऊन
त्याप्रमार्े कायवर्ाही करण्यात आली आहे काय,
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(३) तसेच, या समािास िार्ीर्पूर्क
व
डार्लण्याचा प्रकार केल्हयाने राज्यभारातील

मजु स्लम समािात ननमावर् झालेली असींतोर्ाची भाार्ना िरू करण्यासाठी शासन
स्तरार्ूधन कोर्ती उपाय योिना केली र्ा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्हयास, मुजस्लमाींना आरक्षर् िे ण्यास होत असलेल्हया वर्लींबाची कारर्े कोर्ती
आहे त ?

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) होय
(२) सामान्य प्रशासन वर्भााग, दि. ९ िुल,ै २०१४ रोिीच्या अध्यािे शाद्र्ारे मजु स्लम
समािासाठी दिलेल्हया ५% आरक्षर्ाचे दिनाींक २३/१२/२०१४ पयवत कायियात  कपाींतर
न झाल्हयाने, उपरोक्त अध्यािे श व्यपगत

झाला, तरीही ॲङ िनरल याींच्या

मागविशवनाप्रमार्े उक्त कालार्धीतील शासकीय अनुिाननत शैक्षणर्क सींस्थेमध्ये
प्रर्ेशासाठी र् शासकीय सेर्ेतील भारतीसाठी दिलेले आरक्षर् अबाधधत ठे र्ण्यात आले
आहे .
(३) र् (४) बाबत नमूि करण्यात येते की, या प्रकरर्ी मा. उच्च न्यायालयात िाखल
झालेल्हया याधचकाींमुळे सिर प्रकरर् न्यायप्रवर्षठ आहे . मा. उच्च न्यायालयाचा अींनतम
ननर्वय झाल्हयार्र तो वर्चारात घेऊन पुढील आर्श्यक ती कायवर्ाही करण्यात येईल.
-----------------

राजापूर (जज.रत्नाधगरी) शहरासह ग्रामीण भागातील गांजलेले
खाांब आणण विद्युत िादहन्या बदलण्याबाबत

(७)

*

७१९३

श्रीमती हु्नबानू खमलफे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफव भाई

जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय ऊजाव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) रािापरू शहरासह ग्रामीर् भाागातील गींिलेले खाींब आणर् वर्द्यत
र्ादहन्या
ु

बिलण्याबाबत महावर्तरर् कींपनीकडून र्ररषठ पातळीर् कन ननवर्िा काढून ती मींिूर

झालेली असतानाही या कामाचा ठे का घेर्ारा ठे केिार अद्याप कामच सु क करीत
नसल्हयाने

पार्साळयात

रािापूर

तालुक्यात

अींधाराचे

साम्राज्य

पसरले

िार्ार

असल्हयाचे माहे एवप्रल २०१५ िरम्यान ननिशवनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, शासनाने चौकशी क कन सींबींधधत ठे केिारार्र कोर्ती कायवर्ाही केली
र्ा करण्यात येत आहे
(३) नसल्हयास, वर्लींबाची कारर्े काय आहे त ?
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श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे नाही.

सिर ठे केिाराने र्ेब्रर्
ु ारी, २०१५ पासन
ू काम चालू केले असन
ू , आतापयंत

११० पोल बिलण्याचे काम पूर्व केले असून, २९० पोल र्ाहतूक करण्यात आलेले

आहे त. उर्वररत काम लर्करात लर्कर पुर्व करण्यासाठी, सींबींधधत वर्भाागाकडून
पाठपुरार्ा करण्यात येत आहे .

(२) र् (३) प्रश्न उद््ार्त नाही.
----------------गोिांश हत्या बांदीमुळे ननमावण झालेल्या भािड जनािराांच्या
दे खभाल ि चाऱयाांच्या प्रश्नाांबाबत

(८)

*

७६८५

श्री.िवपल पाटील, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.सांजय दत्त,

श्री.अशोि उफव भाई जगताप, डॉ.सुधीर ताांबे, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.प्रिाश
गजमभये,

श्री.रामराि

िडिुते,

श्री.प्रिाश

बबनसाळे ,

श्री.अब्दल्
ु लाखान

सन्माननीय पशुसांिधवन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

दरु ावणी :

(१) राज्यात गोर्ींश हत्याबींिी कायिा अींमलात आल्हयानींतर भााकड िनार्राींची ऐन
िषु काळाच्या काळात िे खभााल करर्े र् चाऱयाच्या प्रश्नामुळे मोयाया प्रमार्ार्र
िनार्राींचे मत्ृ यू होत आहे त तसेच िनार्रे मोका् सोडण्यात आले असताींना शेतीचेही

मोयाया प्रमार्ात नुकसान होत असल्हयाचे माहे मे, २०१५ मध्ये र्ा त्या िरम्यान
ननिशवनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, राज्यातील शेतकऱयाींची शेती उत्पािकता र्ाढवर्ण्यासाठी राज्यात
गोर्ींश रक्ष महामींडळाची ननममवती करण्याचा प्रस्तार् शासनाच्या वर्चाराधीन आहे , हे
ही खरे आहे काय
(३) असल्हयास, शेतकऱयाींना िभा
ु ती र् भााकड िनार्रे साींभााळण्यासाठी वर्शेर् भात्ता
िे ण्याबाबत तसेच, िनार्राींच्या पालन पोर्र्ासाठी गोशाळा उभाारण्यात येर्ार आहे
काय,
(४) असल्हयास, गोशाळा उभाारर्ीसाठी कोर्ती तातडीची उपाययोिना करण्यात आली
आहे र्ा येत आहे ,
(५) तसेच शेतकऱयाींना आधथवक सींक्ातून सोडवर्ण्याची कोर्ती उपाययोिना केली
आहे ,

(६) अद्याप, याबाबत कोर्तीच कायवर्ाही करण्यात आली नसल्हयास त्यामागील
वर्लींबाची कारर्े काय आहे त ?
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श्री. एिनाथराि खडसे : (१) हे खरे नाही.
राज्यात गोर्ींश हत्याबींिी कायिा अींमलात आल्हयानींतर र् िषु काळामळ
ु े चा-या

प्रश्नाींमुळे मोयाया प्रमार्ात िनार्राींचे मत्ृ यु होत आहे त तसेच िनार्रे मोका्

सोडण्यात आले असताींना शेतीचेही मोयाया प्रमार्ात नुकसान होत असल्हयाचे माहे मे,
२०१५ मध्ये र्ा त्यािरम्यान ननिशवनास आले नाही.
(२) ते (५) सिर बाब शासनाच्या वर्चाराधीन आहे .
(६) प्रश्न उद््ार्त नाही.
----------------सोनशेत (ता.शहापूर, जज.ठाणे) या आददिासी गािात
(९)

*

िीज पुरिठयाची सोय िरण्याबाबत

६८७४

श्री.जगन्नाथ मशांदे, अॅड.ननरां जन डािखरे , श्री.हे मांत टिले , श्री.राहुल

नािेिर, श्री.महादे ि जानिर :
करतील काय :(१)

सोनशेत

(ता.शहापरू ,

सन्माननीय ऊजाव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

जि.ठार्े)

या

आदिर्ासी

गार्ात

आिममतीस

र्ीि

पुरर्ठयाची कोर्तीही सोय करण्यात आलेली नसल्हयाने मागील ४० र्र्ावपासून सिरहू
सोनशेत गार् अींधारात आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

सिरहू गार्ात वर्नावर्लींब र्ीि पुरर्ठा करण्यात यार्ा म्हर्ून तेथील
ग्रामपींचायतीने मागील अनेक र्र्ावपासून सातत्याने र्ीि वर्तरर् कींपनी, शहापूर,
कायवकारी अमभायींता, महावर्तरर्, ठार्े, मा.ऊिाव मींत्री, मा.पालकमींत्री ठार्े जिल्हहा
आिीींकडे मागर्ी केली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्हयास, सिरहू गार्ास र्ीि पुरर्ठा करण्यास वर्लींब होण्याची सर्वसाधारर्
कारर्े काय आहे त,
(४) असल्हयास, ४० र्र्े होऊनही आदिर्ासी गार्ात अिुनही वर्द्युत पुरर्ठा िे ण्यास
्ाळा्ाळ करर्ाऱया महावर्तरर्ाचे अधधकाऱयाींर्र कोर्ती कारर्ाई केली र्ा करण्यात
येत आहे ,
(५) सिरहू सोनशेत गार्ात वर्नावर्लींब र्ीि पुरर्ठा होण्याच्या दृष्ीने शासनाने
कोर्ती ठोस कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आहे ?
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे नाही. सोनशेत हे शहापरू तालक्
ु यातील गार्

नसून अनतिग
व
आदिर्ासी पाडा आहे र् त्याचा वर्द्युत पुरर्ठा सुूध करण्यात
ु म
आलेला आहे .

(२) हे खरे आहे .
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(३) सिरहु सोनशेत पायायाच्या ग्रामस्थाींनी रािीर् गाींधी ग्रामीर् वर्द्युतीकरर्
योिनेअींतगवत वर्द्युत मागर्ी अिव केला होता. सोनशेत पाडा हा शहापरु
तालुक्यातील अनतिग
व पाडा असून पायायाची िागा ही र्नवर्भाागाच्या अखत्याररत
ु म
येत असल्हयामुळे काम करण्यास अडथळे येत असल्हयाने वर्लींब झाला र् सिर योिने
अींतगवत काम प्रलींबबत रादहले.

(४) सोनशेत आदिर्ासी पायायाचे वर्द्युतीकरर् रािीर् गाींधी ग्रामीर् वर्द्युतीकरर्
योिनेअींतगवत होऊ न शकल्हयाने सोनशेत पायायाचे वर्द्युतीकरर्ाचे अींिािपत्रकानस
ु ार
उच्चिाब र् लघुिाब र्ादहनी आणर् रोदहत्र डी.पीचे काम पुर्व होऊन नवर्न रोदहत्र

बसर्ुन वर्द्युत पुरर्ठा चालु करण्यात आलेला आहे . या पायायासाठी वर्ि पुरर्ठा
िे ण्याकरीता कोर्तीही ्ाळा्ाळ करण्यात आलेली नाही.
(५)

जिल्हहा

र्ावर्वक

ननयोिन

सममती

योिने

अींतगवत

सोनशेत

पायायाचे

वर्द्यत
ु ीकरर्ाचे अींिािपत्रकानुसार उच्चिाब र् लघि
ु ाब र्ादहनी आणर् रोदहत्र डी.पीचे
काम पुर्व क कन र् रोदहत्र बसर्ुन सोनशेत पायायातील वर्ि ग्राहकाींचा वर्द्युत पुरर्ठा
चालु करण्यात आलेला आहे .

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

जैतापरू (जज.रत्नाधगरी) येथील अणऊ
ु जाव प्रिल्पाबाबत
(१०)

*

८१८३

श्रीमती ददतीती चिधरी, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.शरद रणवपसे , श्री.सांजय

दत्त, श्री.हररमसांग राठोड, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.माणणिराि ठािरे , श्री.राजेंद्र मुळि,
श्री.मुझफ्फर
अॅड.ननरां जन

हुसैन सय्यद, श्रीमती हु्नबानू
डािखरे , श्री.अशोि उफव
भाई

खमलफे,

श्री.अमरनाथ

जगताप,

प्रा.जोगेन्द्र

सन्माननीय ऊजाव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

राजूरिर,
ििाडे :

(१) राज्यातील वर्िेची कमतरता वर्चारात घेऊन केंद्र शासनाच्या माध्यमातून
िैतापरू (जि.रत्नाधगरी) येथे अर्ु ऊिाव प्रकल्हप उभाारण्यात येर्ार आहे , हे खरे आहे
काय

(२) असल्हयास, राज्यात िैतापूर अर्ुऊिाव हा महत्र्ाींक्षी प्रकल्हपाला केंद्र शासनाने
मींिूरी दिली असून हा प्रकल्हप त्र्रीत पुर्व क कन कायावन्र्ीत करण्यात येर्ार आहे , हे
ही खरे आहे काय,

(३) केंद्र शासनाने िैतापरू प्रकल्हपाला मान्यता दिल्हयाने िैतापरू अर्ऊ
ु िाव प्रकल्हप
ह्ार् अशी घोर्र्ा िे त शेकडो मजच्छमाराींनी तसेच शेतकरी, स्थाननक रदहर्ाशी र्
लोकप्रनतननधीींनी सिर प्रकल्हप बींि करण्याची मागर्ी माहे मे , २०१५ मध्ये र्ा
त्यासुमारास केली आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(४) असल्हयास, प्रस्तावर्त अर्ुऊिाव प्रकल्हपातील प्रिवु र्त पार्ी सुमारे २.२ ककलोमी्र

लाींबीच्या पाईपलाईनने समद्र
ु ात सोडण्यात येर्ार असल्हयाने त्याचा पररर्ाम मत्स्य
व्यर्सायार्र होर्ार असून मजच्छमाराींचे उपजिवर्केचे साधन नष् होर्ार आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(५) असल्हयास, िैतापूर अर्ुऊिाव प्रकल्हप कायावजन्र्त केल्हयास शासनाने मजच्छमाराींच्या
तसेच शेतकऱयाींच्या उिरननर्ावह र् पुनर्वसनाबाबत कोर्ती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात
येत आहे ,

(६) असल्हयास, िैतापूर अर्ुऊिाव प्रकल्हप राबवर्ण्यासींिभाावत कोर्-कोर्त्या अडचर्ी
आलेल्हया आहे त र् त्या िरू करण्यासाठी शासनाकडून कोर्ते प्रयत्न करण्यात आले
आहे त अथर्ा येत आहे त,

(७) असल्हयास, िैतापूर अर्ऊ
ु िाव प्रकल्हपाची सद्यजस्थती काय आहे ,

(८) असल्हयास, भास
ु ींपािन र् पयावर्रर् वर्भाागाींची याबाबतीत भामू मका काय आहे ,

(९) असल्हयास, िैतापूर भाागातील िनतेच्या सींरक्षर्ाकररता कोर्ती पार्ले केंद्र शासन
उचलर्ार आहे र् याबाबत राज्य शासनाची हमी र् धोरर् काय आहे ,

(१०) असल्हयास, सिर प्रकल्हपासाठी ज्या शेतकऱयाींची शेतिमीन प्रकल्हपाखाली िार्ार
आहे त्या शेतकऱयाींचे पुनर्सवन/भारपाई कशा पध्ितीने करण्यात येर्ार आहे ?
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) होय.
(२) होय.

(३) साखरी ना्े येथील मजच्छमाराींनी दि. २९.५.२०१५ रोिी समद्र
ु ात मजच्छमार
बो्ीद्र्ारे रॅ ली काढून िैतापूर प्रकल्हप रद्द करण्याबाबत घोर्र्ा केल्हया होत्या.

(४) सेंरल र्ॉ्र ॲण्ड पॉर्र ररसचव स््े शन पर्
ु े र् नॅशनल एन्व्हायरमें ् इींजिननअरीग

ररसचव इींजन्स्यु् नागपूर, या सींस्थने केलेल्हया पाहर्ीनुसार सिर प्रकल्हपातील पार्ी
समुद्रात

सोडल्हयाने

समुद्रातील

पाण्याचे

िास्तीत

िास्त

तापमान

४.५

सेजल्हसअसने र्ाढर्ार असून, त्यामुळे मत्स्य िीर्नार्र पररर्ाम होर्ार नाही.

अींश

(५) सिर प्रकल्हपाबाबत महाराषर शासन र् न्युजक्लअर पॉर्र कॉपोरे शन ऑर् इींडडया
याींच्यामध्ये झालेल्हया पन
व सन योिना करारानस
ु र्
ु ार, कायवर्ाही करण्यात येर्ार आहे .
सिर करारत मजच्छमाराींचा समार्ेश नाही.

(६) प्रकल्हपाच्या वर्रोधात र्ेगर्ेगळया प्रकारची आींिोलन झालेली आहे त या सींिभाावत
सींबींधधता वर् कध्ि गुन्हे िाखल करण्यात आले असून काही प्रकरर्ी आींिोलकाींना अ्क
करण्यात आली आहे .

(७) सिर प्रकल्हपाच्या भास
ू ींपािनाची कामे पर्
ू व झाली आहे त. तसेच, प्रकल्हपाच्या
सींरक्षक मभाींतीचे काम पूर्व झाले आहे .
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(८) िानेर्ारी २०१० मध्ये भाूसींपािनाची कायवर्ाही पूर्व झालेली आहे . एम.ओ.ई.एर्.
नर्ी

दिल्हली

याींनी

सिर

प्रकल्हपासाठी

पयावर्रर्

वर्र्यक

परर्ानगी

दिनाींक

२६.११.२०१० रोिी दिलेली आहे .
(९) सिर प्रकल्हप केंद्रशासना मार्वत उभाारण्यात येत असल्हयाने ही बाब त्याींचश
े ी
सींबींधीत आहे . तथावप, याबाबत केंद्र शासनास पुरक/सहाय्यकारी भाूममका राज्य
शासनाची राहील.

(१०) सिर प्रकल्हपासाठी ज्या खातेिाराींची िमीन सींपािन करण्यात आली. त्याींना
भाूसींपािन कायद्यानुसार िे य भाूसींपािन मोबिला र् प्रती हे क््र  कपये २२.५० लाख
सानुग्रह अनुिान या प्रमार्े िमीनीचा मोबिला िे ण्यात आला आहे . तसेच महाराषर
शासन र् प्रकल्हप सींस्था (न्यजक्लअर पॉर्र कॉपोरे शन ऑर् इींडडया मल.) याींच्यामध्ये

झालेल्हया पुनर्वसन योिना करारानुसार प्रकल्हप ग्रस्त कींु रबातील एका व्यक्तीस

प्रकल्हपामध्ये कायमस्र् कपी नोकरी ककीं र्ा ५ लाख  कपये लाभा िे र्ेबाबत कायवर्ाही स क
ु
आहे .

----------------खामगाांि (जज.बुलढाणा) येथील तहसील िायावलयातून गारपीट ग्र्त
(११)

*

शेतिऱयाांना अद्यापपयत शत शासनाची मदत न ममळाल्याबाबत

८१५८

श्री.पाांडुरां ग फांु डिर :

सन्माननीय पन
ु िवसन ि मदत िायव मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) खामगाींर् (जि.बुलढार्ा) येथे सन २०१४-२०१५ मध्ये अनतर्षृ ्ी र् गारपी्ीमुळे
शेतकऱयाींच्या वपकाींचे मोयाया प्रमार्ात नुकसान झाले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सिर शेतकऱयाींना नुकसान भारपाईपो्ी शासनाने िाहीर केलेल्हया
पॅकेि नस
ु ार अनि
ु ान त्याींच्या खात्यात िमा झाले नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, शेतकऱयाींचे खाते क्रमाींक चुकवर्ल्हयामुळे अनुिान हे िस
ु -या व्यक्तीच्या
खात्यात िमा झाले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, यामुळे गारपी्ग्रस्त शेतकऱयाला तहमसल कायावलयाच्या तसेच बेकेच्या
चकरा माराव्या लागत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्हयास, शेतकऱयाींना नक
ु सान भाारपाई िे ण्याबाबत शासनाने कोर्ती कायवर्ाही
केली र्ा करण्यात येत आहे ,

(६) नसल्हयास, वर्लींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) होय. हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही. प्राप्पत अनि
ु ानापैकी सम
ु ारे ९६% रक्कम शेतक-याींच्या खात्यात
िमा करण्यात आलेली आहे .

13
(३) हे अींशतः खरे आहे . काही ककरकोळ प्रमार्ात अशा घ्ना घडलेल्हया आहे त.
तथावप असा प्रकार घडल्हयाचे सींबींधधत शेतक-याींनी लक्षात आर्न
दिल्हयाबरोबर
ू

सींबींधधत बेकेच्या मितीने सिरहू रक्कम शेतकऱयाींच्या बेक खात्यात िमा करण्यात
आलेली आहे .
(४) र् (५) खाते धारकाींचे खाते क्रमाींकात काही िूध
ु स्ती असल्हयास सींबींधधत
शेतकऱयाींच्या बेक पासबुकाची छायाींककत प्रत प्राप्पत क कन सींबींधधत शेतकऱयाींच्या बॅक
खात्यात अनि
ु ानाची रक्कम प्रत्यक्ष िमा करण्यात येत.े
(६) प्रश्न उद््ार्त नाही.

----------------शेती उपयोगी सादहत्य शेतिऱयाांना िाटप न िरता
धळ
ू खात पडून असल्याबाबत
(१२)

*

७४३६

श्रीमती शोभाताई फडणिीस :

सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) चींद्रपूर जिल्हहा कृर्ी अधधक्षक कायावलय अधधनस्त मूल, सार्ली, नागभाीड,

मसन्िे र्ाही, पोंभाूर्ाव तालुका कृर्ी कायावलय गोडार्ून मध्ये ८० लक्ष  कपयाचे शेती

उपयोगी सादहत्य शेतकऱयाींना र्ा्प न करता धूळखात पडून असल्हयाचे दिनाींक १४
मे, २०१५ रोिी र्ा त्यािरम्यान ननिशवनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सिर सादहत्य पडून असताींना पन्
ु हा नवर्न शेती उपयोग सादहत्य
खरे िीचा प्रस्तार् सािर करण्यात आले असल्हयाचे उघडकीस आले , हे ही खरे आहे
काय,
(३) असल्हयास, सिर शेती उपयोगी सादहत्याच्या शेतकऱयाींना लाभा न िे र्ाऱया
सींबींधधत अधधकाऱयाींर्र शासनाने कोर्ती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, वर्लींबाची कारर्े कोर्ती ?
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) अींशत: खरे आहे . शेतकऱयाींकडून मागर्ी अभाार्ी
अनुिानार्रील सिर शेती उपयोगी सादहत्याचा साठा
(२) नाही.

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

मशल्हलक आहे .
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पांढरपूर (जज.सोलापूर) येथील शेती मालासह घराांच्या
पडझडीची नि
ु सानभरपाई दे ण्याबाबत

(१३)

*

७९३१

श्री.ददपिराि साळांु खे-पाटील, श्री.अननल भोसले, श्री.नरें द्र पाटील,

श्री.खिाजा बेग, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.अमरमसांह पांडडत,
श्री.सांददप बाजोररया, श्री.राजेंद्र जैन, श्री.हे मांत टिले, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ावणी :
सन्माननीय पन
ु िवसन ि मदत िायव मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पींढरपूर (जि.सोलापूर) येथे माहे माचव, २०१४ मध्ये शेती मालासह घराींची पडझड
होऊन नुकसान झाले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सिर नक
ु सानीकरीता िे ण्यात येर्ारे
करण्यात आले नाही हे ही खरे आहे काय,

अनि
ु ान अद्याप वर्तरीत

(३) असल्हयास, त्याची कारर्े काय आहे त,
(४) तसेच सिर नुकसानीचे अनुिान तातडीने वर्तरीत करण्याबाबत शासनाने कोर्ती
कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,

(५) अद्याप, कोर्तीच कायवर्ाही केली नसल्हयास, वर्लींबाची कारर्े काय आहे त?
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही. गारवप्ीमुळे झालेल्हया शेती वपकाींच्या नुकसानीर्र  क. २७ को्ी २७
लाख ९२ हिार तर घराींच्या पडझडीर्र  क. ४२,०९,६२३/- इतके अनुिान र्ा्प करर्ेत
आले आहे .

(३) प्रश्न उद््ार्त नाही.
(४) प्रश्न उद््ार्त नाही.
(५) प्रश्न उद््ार्त नाही.
----------------राज्यातील जजल््याांचे विभाजन िरून निीन जजल््याांच्या ननममवतीबाबत
(१४)

*

६८९८

श्री.सांजय दत्त, श्री.राजेंद्र मळ
ु ि, श्री.मझ
ु फ्फर हुसैन सय्यद,

श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि उफव भाई जगताप :
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री

(१) ठार्े जिल्ह्याचे वर्भाािन क कन पालघर जिल्ह्याच्या ननममवतीनींतर आर्खी आठिहा जिल्ह्याींची ननममवतीची मागर्ी शासनाकडे केली असल्हयाचे दिनाींक २ मे, २०१५
रोिी र्ा त्या िरम्यान ननिशवनास आले , हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, राज्यात सध्या ३६ जिल्हहे आहे त त्यात १ ऑगस््, २०१४ पासून
अजस्तत्र्ात आलेल्हया पालघर जिल्ह्याचा समार्ेश आहे . पुर्े जिल्ह्याचे वर्भाािन
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क कन बारामती, बीडमधून अींबािोगाई, नगर जिल्ह्याचे वर्भाािन क कन श्रीरामपूरमशडी

जिल्हहा

तर

अमरार्तीमधन
ू

अचलपरू -मोशी,

नक्षलग्रस्त

गडधचरोली

ननममवतीसाठीचे ननर्ेिन शासनाकडे प्राप्पत झाले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्हयास, नर्ीन जिल्ह्याींच्या मागर्ीबाबत राज्य शासनाने कोर्ता ननर्वय
घेऊन कोर्ती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,
(४) अद्याप, उक्त प्रश्नाबाबत कोर्तीच कायवर्ाही होत नसल्हयास वर्लींबाची कारर्े
काय आहे त ?
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) राज्यामधील वर्वर्ध जिल्ह्याींचे वर्भाािन क कन नर्ीन
जिल्हहे ननमावर् करण्याबाबत शासनाकडे मागण्या प्राप्पत झाल्हया आहे त, ही र्स्तुजस्थती
आहे .

(२) होय.
तथावप, पुर्े जिल्ह्याचे वर्भाािन क कन बारामती जिल्हहा ननममवतीबाबतची

मागर्ी शासनाकडे प्राप्पत झालेली नाही.

(३) जिल्हहा वर्भाािनाचे ननकर् ठरवर्ण्याकरीता शासनाने सममती गठीत केली असून
सिर सममतीचा अहर्ाल प्राप्पत झाल्हयानींतर जिल्हहा वर्भाािनाबाबत शासनाचे धोरर्

ननजश्चत करण्याचे सींकजल्हपत आहे र् त्या आधारे च राज्यातील जिल्ह्याींची पन
ु रव चना
क कन नर्ीन जिल्हहा ननममवतीबाबत यथोधचत ननर्वय घेण्याचे योजिले आहे .
(४) प्रश्न उद््ार्त नाही.
----------------नामशि जजल््यातील सटाणा-दे िळा र्त्यािरील आगीमळ
ु े नि
ु सान झालेल्या
(१५)

*

आददिासी नि
ु सानग्र्ताांना मदत िरण्याबाबत

७७३९

श्री.हे मांत टिले, श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.रामराि िडिुते, श्री.नरें द्र

पाटील, श्री.जगन्नाथ मशांदे, अॅड.जयदे ि गायििाड, श्री.खिाजा बेग, श्री.अननल भोसले,
श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.किरण पािसिर, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ावणी, श्री.प्रिाश
बबनसाळे :

सन्माननीय पन
ु िवसन ि मदत िायव मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

करतील काय :(१)

नामशक

जिल्ह्यातील

स्ार्ा-िे र्ळा

रस्त्यार्रील

शहरालगतच्या

मोरे नगर

मशर्ारातील एकलव्य र् अचानक नगरातील आदिर्ासी झोपडप्ीस दिनाींक १ मे,
२०१५ रोिी र्ा त्यासुमारास लागलेल्हया आगीत सुमारे ५० झोपयाया िळून खाक

झाल्हया र् धान्य, कपडेलत्ते र् इतर सींसारोपयोगी सादहत्याचे मोठया प्रमार्ार्र
नुकसान झाले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, या आगीची शासनामार्वत चौकशी करण्यात आली आहे काय,
असल्हयास, त्यात काय आढळून आले,
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(३) तसेच, आगीमुळे नुकसान झालेल्हया आदिर्ासी नुकसानग्रस्ताींना शासनाने कोर्ती
मित केली र्ा करण्यात येत आहे ,

(४) उपरोक्त घ्नेबाबत अद्याप कोर्तीच चौकशी र्ा नुकसानग्रस्ताींना मित केली
नसल्हयास, वर्लींबाची कारर्े काय आहे त ?

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) होय. नामशक जिल्ह्यातील स्ार्ा-िे र्ळा रस्त्यार्रील
शहरालगतच्या

मोरे नगर

मशर्ारातील

एकलव्य/अचानक

नगरातील

आदिर्ासी

झोपडप्ीस दिनाींक ३०.४.२०१५ रोिी लागलेल्हया आगीत ९७ झोपडया िळून धान्य
कपडेलत्ते र् सींसारोपयोगी र्स्तींच
ु े नक
ु सान झाले आहे .

(२) होय, सिर आग अकस्मात लागल्हयाचे प्राथममक चौकशीत आढळून आले.
(३) आगीमुळे नुसान झालेल्हया नुकसान ग्रस्ताींना मित िे ण्यात आली आहे .
(४) प्रश्न उद््ार्त नाही.

----------------तहमसलदार, बीड याांचि
े डील आर.ओ.आर. प्रिरणातील
(१६)

*

विशेष अधधिार रद्द िरणेबाबत
७४७९

श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.जगन्नाथ मशांदे, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.अननल

भोसले, श्री.ददपिराि साळांु खे-पाटील, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.धनांजय मुांडे, श्री.खिाजा
बेग, श्री.विक्रम िाळे , श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ावणी :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

तहमसलिार,

बीड

याींनी

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील

आर.ओ.आर.च्या

अनेक

प्रकरर्ात

केलेल्हया गैरव्यर्हाराच्या तक्रारी जिल्हहाधधकारी, वर्भाागीय आयुक्त याींच्यासह मा.मींत्री,

महसूल याींच्याकडे दि.२७/४/२०१५ रोिी र्ा त्यासुमारास िाखल करण्यात आले आहे त,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, बीड शहरातील जिल्हहा पररर्िे च्या मालकीच्या शासकीय िागेच्या
र्ेरर्ार प्रकरर्ात आधथवक सींगर्मत क कन शासकीय िागेर्र खािगी व्यजक्तींची नार्े
लार्ण्याचा प्रकारही उघडकीस आला, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने कोर्ती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत
आहे ,
(४) तहमसलिार, बीड याींच्यार्र यापर्
ू ी स क
ु असलेल्हया वर्भाागीय चौकशी र् इतर
चौकशी प्रकरर्ात शासनाने त्याींचे वर् कध्ि कोर्ती कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत
आहे ,
(५) अद्याप कारर्ाई झाली नसल्हयास, वर्लींबाची कारर्े काय आहे त ?
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श्री. एिनाथराि खडसे : (१) अशा आशयाचे दिनाींक २४.०४.२०१५ रोिीचे ननर्ेिन
प्राप्पत झाले आहे .
(२) र् (३) तत्कालीन तहसीलिार, बीड याींनी बीड शहरातील स.न. ८४ च्या
सींगर्कीकृत गा.न. ने ७/१२ मध्ये “सरकारी शाळा हायस्कुल, बीड” ्या नार्े ०.२०
आर अशी नमुि असलेली नोंि र्गळण्यात यार्ी. असे आिे श दिनाींक ४.१०.२०१४
रोिी पाररत केले होते. सिर आिे शास उपवर्भाागीय अधधकारी, बीड याींच्या दिनाींक
४.०३.२०१५ च्या आिे शान्र्ये स्थधगती िे ण्यात आलेली आहे .
(४) तत्कालीन तहसीलिार, बीड याींना जिल्हहाधधकारी, बीड याींच्या दिनाींक ३.०६.२०१५
च्या आिे शान्र्ये ननलींबबत करण्यात आले असून, त्याींच्यावर् कध्ि वर्भाागीय चौकशी
प्रस्तावर्त करण्याची कायवर्ाही सु क आहे .
(५) प्रश्न उद््ार्त नाही.

----------------मालेगाांि (जज.नामशि) येथे यांत्रमाग उद्योगासाठी दे ण्यात येणाऱया
िीज बबलातील प्र्तावित िीज दरिाढ मागे घेण्याबाबत
(१७)

*

८१०७

डॉ.अपूिव दहरे :

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि.५२५३ ला ददनाांि १० माचव,

२०१५ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत:
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ऊजाव मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) राज्य महावर्तरर् कींपनीतर्े मा.वर्द्यत
ु आयोगास आधथवक र्र्व २०१३-१४ ते
२०१५-१६ करीता बहुर्ावर्वक र्ीि िर याधचका सािर कूधन त्यामध्ये ०.२० के.डब्ल्हयु
मींिुर भाार असलेले लघुिाब औघोधगक ग्राहक याींना वर्द्युत आकारात १% कपात,
तसेच २० के.डब्ल्हयु पेक्षा अधधक मींिुर भाार असलेले औघोधगक ग्राहक याींना वर्द्युत

आकारात ७% तसेच, उच्चिाब औघोधगक अवर्रत उद्योग (एक्सप्रेस कर्डर) याींना
वर्द्यत
ु आकारात ५% कपात प्रस्तावर्त करण्यात आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त प्रस्तावर्त सर्लतीबाबत पुढे कोर्ता ननर्वय घेण्यात आला आहे
र् त्याची अींमलबिार्र्ी करण्यात आली आहे काय,

(३) नसल्हयास, मालेगाींर् (जि.नामशक), इचलकरीं िी, सोलापूर इत्यािी दठकार्च्या

यींत्रमाग उद्योगार्रील सततचे मींिीचे सार्् पाहता, यींत्रमाग उद्योगाचे वर्द्यमान
वर्ि िरात सर्लत िे र्ेबाबत शासनाचे धोरर् काय आहे र् त्यानर्
ु ींगाने पढ
ु े कोर्ती
कायवर्ाही अपेक्षक्षत आहे ?
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श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) महाराषर राज्य वर्द्यत
ु ननयामक आयोगाने दिनाींक २६/०६/२०१५ रोिी र्ीििर

आिे श दिला र् त्याअनुर्ींगाने सुधारीत र्ीििर दिनाींक ०१/०६/२०१५ पासून लागू झाले
आहे त.

(३) प्रश्न उद््ार्त नाही.
----------------आांजले (ता.दापोली, जज.रत्नाधगरी) येथील खाडीकिनारी खारफुटीची तोड िरुन
(१८)

*

त्यािर मातीचा भराि टािण्यात आल्याबाबत

७६१९

श्री.हररमसांग राठोड, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफव भाई जगताप,

श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) आींिले (ता.िापोली, जि.रत्नाधगरी) येथील खाडीककनारी खारर्ु्ीची तोड क कन
त्यार्र मातीचा भारार् ्ाकण्यात आल्हयाचे माहे एवप्रल, २०१५ मध्ये र्ा त्यािरम्यान
ननिशवनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, येथील खारर्ु्ीची तोड क कन मातीचा भारार् ्ाकर्ाऱयाींर्र शासनाने
कोर्ती कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्हयास, वर्लींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) र् (२) मौिे. आींिले (ता.िापोली) येथील खाडीककनारी
मातीचा भारार् ्ाकण्यात आल्हयाचे माचव, २०१५ मध्ये ननिशवनास आल्हयार् कन
तहमसलिार िापोली याींच्याकडून सींबींधधताींवर् कध्ि िीं डात्मक कारर्ाई करण्यात आली

असून, भारार् ह्वर्ण्याबाबत ननिे श िे ण्यात आले आहे त. तथावप, खार र्ु्ीची तोड
झाल्हयाचे आढळून आले नाही.
(३) प्रश्न उद््ार्त नाही.

----------------अमलबाग तालुक्यातील ग्रामीण भागातील जीणव झालेले
(१९)

*

िीजेचे खाांब बदलण्याबाबत

६७०८

श्री.जयांत पाटील :

सन्माननीय ऊजाव मांत्री पुढील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :(१) अमलबाग तालुक्यात बहुसींखय गार्े खाडीलगत असल्हयाने िम् हर्ामान र्
क्षारयुक्त िममनी यामुळे महाराषर राज्य र्ीि वर्तरर् कींपनीमार्वत उभाारर्ेत आलेले
र्ीि खाींब गींिल्हयाने धोकािायक पररजस्थती ननमावर् झाली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, महाराषर राज्य र्ीि वर्तरर् कींपनीने सींपूर्व तालक्
ु याचा सव्हे क कन
धोकािायक असलेले खाींब बिलण्याची कोर्ती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास, वर्लींबाची कारर्े कोर्ती ?
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श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) अींशतः खरे आहे .

(२) महाराषर राज्य र्ीि वर्तरर् कींपनीने अमलबाग तालक्
ु याचा सव्हे

क कन

जिर्व/गींिलेले धोकािायक असलेले एकूर् १०५० वर्िेचे खाींब बिलण्याबाबत ननयोिन

केले आहे . त्याप्रमार्े इन्रा-२ या योिनेंतगवत प्रर्ाली र्द्ध
ृ ीकरर् र् आधुननकीकरर्
योिनेमध्ये सिर कामाची ननवर्िा काढण्यात आली असून ननवर्िा प्रकक्रया सध्या

पररमींडळ स्तरार्र सींस्था (ठे केिार) नेमण्यासाठी पररमींडळ स्तरार्र कायवर्ाही चालू
आहे .

(३) प्रश्न उद््ार्त नाही.
----------------(२०)

*

अिोला जजल््यातील पुरग्र्त गािाांच्या पुनि
व सनाबाबत
७४०२

श्री.गोवपकिशन बाजोरीया :

सन्माननीय पुनिवसन ि मदत िायव

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) अनतर्षृ ्ीमुळे पुराचा तडाखा बसलेल्हया अकोला जिल्ह्यातील १२ गार्ाींच्या

परु ग्रस्ताींच्या पन
ु र्वसनाचा प्रस्तार् गेल्हया आठ र्र्ावपासन
ू शासन स्तरार्र प्रलींबबत
आहे हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, जिल्हयातील पुरग्रस्त १२ गार्ाींच्या पुनर्वसनाचा प्रस्तार् सन २००७ ते
२००९ मध्ये जिल्हहाधधकारी कायावलयाच्या पुनर्वसन वर्भाागामार्वत शासनास सािर
करण्यात आला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, सिर प्रस्तार् प्रलींबबत असल्हयामुळे मींिूरीवर्ना अडकलेल्हया पुरग्रस्त
गार्ाींचे पन
ु र्वसन होण्यास अडचर् ननमावर् झाली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्हयास, सिर प्रस्तार् प्रलींबबत राहण्यामागची कारर्े काय आहे त ,

(५) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून
आले,

(६) तिनुसार सिर प्रस्तार्ास तात्काळ मींिूरी िे ण्याबाबत शासन स्तरार्र काय
कायवर्ाही करण्यात आली र्ा येत आहे ,

(७) नसल्हयास, त्याची कारर्े काय आहे त ?
श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२) (३) र् (४) पुराचा तडाखा बसलेल्हया अकोला
जिल्ह्यातील १२ गार्ाच्या पुरग्रस्ताींच्या पुनर्वसनाचा प्रस्तार् शासनास प्राप्पत असुन
राज्याच्या इतर भाागाींमध्येही अनतर्षृ ्ी र् परु ामुळे बाधीत झालेल्हया र् पन
ु र्वसनाची
अत्यींत ननकड असर्ाऱया गार्ाींचे पुनर्वसनाबाबत सर्वकर् धोरर् ननजश्चत करण्याची
कायवर्ाही प्रगतीपथार्र आहे .
(५) प्रश्न उद््ार्त नाही.
(६) प्रश्न उद््ार्त नाही.
(७) प्रश्न उद््ार्त नाही.

-----------------
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ठाणे जजल््यातील िळिा आणण मुां ा खाडी किना-यािर झालेले अनतक्रमण
(२१)

*

७८२०

श्री.प्रिाश बबनसाळे , श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.हे मांत टिले,

श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.प्रिाश गजमभये, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.किरण पािसिर,
श्री.खिाजा बेग, श्री.जगन्नाथ मशांदे, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ावणी :
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल

(१) ठार्े जिल्ह्यातील कळर्ा आणर् मुींब्रा खाडी ककनारा अनतक्रमर्मुक्त क कन त्या
दठकार्ी वर्स्तीर्व चौपा्ी उभाारण्याचा ननर्वय शासनाने घेतला आहे , हे खरे आहे
काय,
(२) असल्हयास, या चौपा्ीला स्थाननक अनतक्रमर्ग्रस्ताींनी वर्रोध केला आहे , हे ही
खरे आहे काय,
(३) असल्हयास, या अनतक्रमर्ग्रस्ताींर्र पयावर्रर् कायद्याींतगवत कोर्ती कारर्ाई केली
र्ा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, वर्लींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) मौिे खारी मुींब्रा पारमसक रे ती बींिर, ता.जि.ठार्े येथील
खाडी ककनारा अनतक्रमर्मुक्त क कन सुशोमभाकरर् करण्याचा प्रस्तार् ठार्े जिल्हहा
प्रशासनाच्या वर्चाराधीन आहे .

(२) खारी मुींब्रा पारमसक रे ती बींिर व्यापारी मींडळ याींनी शासनाकडे ननर्ेिन िे ऊन
जिल्हहा प्रशासनाच्या सिर सश
ु ोमभाकरर् प्रस्तार्ास वर्रोध िशववर्ला आहे .

(३) र् (४) पयावर्रर् सींरक्षर् अधधननयमाींतगवत सिर क्षेत्र सीआरझेडच्या तरतुिीने
बाधीत असल्हयाने सिर िागेर्रील अनतक्रमर् िरू करण्यासाठी सींबींधधताींना नो्ीसा
बिार्ण्यात आल्हया आहे त.

----------------नामशि जजल््यात राष्ट्रीय िृषी वििास योजनेतील िाांदा चाळीचे प्र्ताि
अनुदानामुळे प्रलांबबत असल्याबाबत

(२२)

*

८०५४

श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.किरण पािसिर, श्री.हे मांत टिले,

श्री.सांददप बाजोररया, श्री.ददपिराि साळांु खे-पाटील, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.अमरमसांह
पांडडत, श्री.खिाजा बेग, श्री.अननल भोसले, श्री.नरें द्र पाटील :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िृषी मांत्री

(१) नामशक जिल्ह्यात सन २०१४-२०१५ पासन
ू ५ हिार ५८२ शेतकऱयाींचे राषरीय
कृर्ी वर्कास योिनेतील काींिा चाळीचे प्रस्तार् अनुिानामुळे प्रलींबबत आहे त, हे खरे
आहे काय,
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(२) तसेच, राषरीय कृर्ी वर्कास योिनेतून िषु काळसदृश्य पररजस्थतीत बहुर्ावर्वक
र्ळवपके
र्ाचवर्ण्यासाठी करार्याच्या उपाययोिनाींसाठी येर्ला र् ननर्ाड
तालुक्यातील शेतकऱयाींचे १० को्ी ५५ लाख ूधपये अनुिान शासनाकडे प्रलींबबत आहे ,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, प्रश्न भााग (१) र् (२) बाबतचे शेतकऱयाींचे प्रलींबबत अनुिान तातडीने
वर्तरीत करण्यासाठी शासनामार्वत कोर्ती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,
(४) अद्याप कोर्तीही कायवर्ाही केलेली नसल्हयास, वर्लींबाची कारर्े काय?
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) अींशत: खरे आहे राषरीय कृवर् वर्कास योिने अींतगवत
सन २०१४-१५ मध्ये नामशक जिल्ह्यातील एकुर् ३०१६ शेतकऱयाींचे काींिाचाळी

उभाारर्ीबाबतचे प्रस्तार् प्राप्पत झालेले होते. त्यापैकी १८११ शेतकऱयाींचे अनुिान र्ा्प
मशल्हलक आहे .

(२) अींशत: खरे आहे . राषरीय कृवर् वर्कास योिनेतून िषु काळसदृश्य पररजस्थतीत
बहुर्ावर्वक
र्ळवपके
र्ाचवर्ण्यासाठी
करार्याच्या
उपाययोिनाींसाठी
येर्ला
तालुक्यातील केर्ळ  क. ५३.६९ लाख इतके अनुिान वर्तरीत करर्े मशल्हलक आहे .
मात्र ननर्ाड तालुक्यामध्ये अनुिान र्ा्प प्रलींबबत नाही.

(३) र् (४) राषरीय कृवर् वर्कास योिनेतन
ू सन २०१५-१६ मध्ये मींिरू झालेल्हया

ननधीतून काींिाचाळीसाठीचे तसेच येर्ला तालुक्यातील प्रलींबबत अनुिानाचे र्ा्प
करण्यात येईल.

----------------सोलापूर बस ्थानिािरील साांडपाण्याची व्यि्था िरण्याबाबत
(२३)

*

७०२१

श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.अमरनाथ राजूरिर,

श्री.अशोि उफव भाई जगताप :
करतील काय :-

सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) राज्यमागव पररर्हन महामींडळाच्या सोलापूर बस स्थानकात अचानक झालेल्हया

पार्सामुळे आिूबािूच्या र्स्त्याींमधील पार्ी बसस्थानकात मशरले तसेच पररसरात
असलेल्हया

सार्विननक

स्र्च्छतागह
ृ ातील

साींडपार्ीही

बस

स्थानकात

सोडण्यात

आल्हयामुळे येथे प्रचींड िग
ं ी सु्ली असल्हयाचे दिनाींक ६ मे, २०१५ रोिी र्ा
ु ध
त्यासम
ु ारास ननिशवनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उपरोक्त दठकार्ी प्रत्येक पार्सायायात ननमावर् होर्ारी ही समस्या
लक्षात घेता या बस स्थानकार्रील साींडपार्ी िाण्यासाठीची व्यर्स्था करण्यासाठी
शासनाने कोर्ती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,
(३) अद्याप कायवर्ाही केली नसल्हयास, होर्ा-या वर्लींबाची कारर्े काय आहे त ?
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श्री. ददिािर रािते : (१) र् (२) बसस्थानकाचे भाुममगत नमलका ग्ार प्पलाजस््क र्
तत्सम पिाथावने/घ्काने भा कन गेल्हयाने त्यार्ी र्हन क्षमता कमी झाली होती.
अचानक आलेल्हया पार्सामुळे र् भाुममगत नमलका ग्ार र्हन क्षमता कमी झाल्हयाने
पार्ी साठले होते, भाुममगत नमलका ग्ार सोलापूर महानगर पामलकेच्या मितीने
तातडीने स्र्च्छ क कन साठलेले पार्ी ननगवत करण्यात आले.

आिू-बािूचा पररसर उीं च झाल्हयाने साींडपार्ी, पार्साचे पार्ी बसस्थानकाच्या

काही भाागात साठते. साींडपार्ी सल
ु भाररत्या र्ाहुन िाण्याकररता नव्याने भामु मगत
नमलका ग्ार ्ाकण्याच्या कामास मींिूरी ममळाली असन
ननवर्िा मागवर्ण्यात
ू
आल्हया आहे त.

(३) प्रश्न उद््ार्त नाही.

----------------नाांदेड जजल्हा िृषी अधधक्षि िायावलयातील अधधिाऱयाांनी

(२४)

*

दठबि मसांचन सांचामध्ये िेलेला गैरव्यिहार

७०८१

श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.सांजय दत्त, श्रीमती हु्नबानू खमलफे,

श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सुभाष झाांबड, श्री.अशोि उफव भाई जगताप :

सन्माननीय

िृषी मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नाींिेड जिल्हहा कृर्ी अधीक्षक कायावलयातील अधधका-याींनी शेकडो शेतक-याींच्या

नार्े बोगस प्रस्तार् तयार कूधन दठीं बक मसींचन सींचासाठी िे ण्यात येर्ार को्यर्धीचे
अनुिान हडप केले असल्हयाचे माहे मे, २०१५ मध्ये र्ा त्यािरम्यान ननिशवनास आले
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उपरोक्त अपहाराप्रकरर्ी शासनाने चौकशी क कन कोर्ती कायवर्ाही
केली र्ा करण्यात येत आहे ,
(३) अद्याप, कोर्तीच कायवर्ाही केली नसल्हयास, होर्ा-या वर्लींबाची कारर्े काय
आहे त ?
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) हे खरे नाही.
(२) र् (३) प्रश्न उद््ार्त नाही.
----------------दे िसरे , येथील जन्नी िांु भळजाई दे ि्थानाच्या जममनीत झालेला गैरव्यिहार
(२५)

*

७९७५

श्री.अननल भोसले, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.ददपिराि साळांु खे-

पाटील, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.किरण पािसिर, श्री.जगन्नाथ मशांदे, श्री.खिाजा बेग,
अॅड.जयदे ि गायििाड, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.अमरमसांह पांडडत, श्रीमती विद्या
चव्हाण, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ावणी :
खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा
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(१)

िे र्सरे

(ता.महाबळे श्र्र,

जि.सातारा)

येथील

िन्नी

कींु भाळिाई

िे र्ी

या

िे र्स्थानाची ५३ गींठ
ु े िमीन ग्रामस्थाींना वर्श्र्ासात न घेता सरपींचाच्या पतीने परस्पर

पुण्यातील एका धननकाला वर्कल्हयाचे माहे मे, २०१५ च्या िस
ु ऱया आठर्डयात
ननिशवनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, यामुळे ग्रामस्थाींनी कायिे शीर कारर्ाई करण्याची मागर्ी केली आहे ,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उक्त प्रकरर्ी चौकशी करण्यात आली आहे काय,
(४) असल्हयास, चौकशीचे ननषकर्व काय आहे त र् त्यानुसार सींबींधीत िोर्ीवर् कध्ि
कोर्ती कारर्ाई करण्यात आली र्ा येत आहे ,

(५) अद्याप कारर्ाई केली नसल्हयास वर्लींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२), (३), (४) र् (५) मौिे िे र्सरे ता.महाबळे श्र्र,
जि.सातारा येथील स.नीं.१/७ (क्षेत्र ५३ आर) या श्री िन्नीिे र्ी या िे र्स्थानाच्या
िममनीची वर्क्री माहे मे २०१५ च्या िस
ु -या आठर्यायात झाल्हयाचे ननिशवनास आलेले

नाही. तथावप सिर िममनीबाबत र्दहर्ा्िार श्रीमती सावर्त्रा हरी पा्े (िाधर्) याींनी
श्री.र्ैभार् मधुसुिन घळसासी याींना कुलमुखत्यारपत्र मलहनू िे ण्यावर्र्यी िस्त िय्ु यम
ननबींधकाकडे

दिनाींक

८/१२/२०१४

रोिी

नोंिर्ीकृत

केला

आहे .

मौिे

िे र्सरे

ता.महाबळे श्र्र येथील ग्रामस्थाींनी प्रस्तुत िमीन वर्क्रीचा व्यर्हार व्यर्स्थापक,

ग्रामस्थ मींडळ, िे र्सरे याींचे परर्ानगीमशर्ाय करण्यात येऊ नये असा तक्रार अिव
तहमसलिार महाबळे श्र्र र् उपवर्भाागीय अधधकारी, र्ाई याींचेकडे केला आहे . चौकशीत
र्रील नमूि प्रमार्े कुळमुखत्यारपत्राचा िस्त झाला असून प्रश्नाधीन िममनीची खरे िी
वर्क्री झालेली नाही. त्यामळ
ु े िोर्ीीं वर् कद्ध कारर्ाई करण्याचा प्रश्न उद््ार्त नाही.
----------------नागोठणे (ता.रोहा, जज.रायगड) येथील बोली माांडला मधील मच्छीमाराांना ममळणाऱया
सरिारी डडझेल ि सबमसडीमध्ये गैरव्यिहार झाल्याबाबत
(२६)

*

७११५

श्री.अशोि उफव भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी

रुपनिर : सन्माननीय मत््य व्यिसाय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय:(१) नागोठर्े (ता.रोहा, जि.रायगड) येथील बोली माींडला येथील सागरपुत्र मच्छीमार
सोसाय्ीच्या सींचालक मींडळाने बोगस सिस्याींची नोंिर्ी क कन त्याींचा नार्ाींर्र बो्ी

आहे त असे िाखर्ुन मच्छीमाराींना ममळर्ाऱया सरकारी डडझेल र् सबमसडीमध्ये

आधथवक गैरव्यर्हार केल्हयाचे माहे एवप्रल, २०१५ मध्ये र्ा त्यािरम्यान ननिशवनास
आले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्हयास, उक्त प्रकरर्ी अजस्तत्र्ात नसलेल्हया २५ पेक्षा अधधक बो्ीींना सन
२००७ पासन
ू लाखो  कपयाींचे डडझेल वर्तरीत करण्यात आले असन
ु लाखो  कपयाींची

सबमसडी उचलण्यात आली आहे र् या प्रकरर्ी रे र्िीं डा पोलीस ठाण्यात गुन्हा िाखल
करण्यात आला हे पाहता शासन त्र्रीत आर्श्यक कायवर्ाही करर्ार र्ा करीत आहे
काय,
(३) नसल्हयास, यामागील वर्लींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) होय. हे खरे आहे . तथावप सिर सींस्था ही नागोठर्े
(ता. रोहा, जि.रायगड) येथील नसून बोली माींडला (मा.मु कड, जि.रायगड) येथील आहे .

(२) होय, हे अींशत: खरे आहे . अजस्तत्र्ात नसलेल्हया एकूर् १८ मासेमारी नौकाींसाठी
डडझेल उचल करण्यात आल्हयाचे ननिशवनास आले आहे . रे र्िीं डा पोलीस ठाण्यामध्ये

गु.र.नीं ८८/२०१३ अन्र्ये सींस्थेचे चेअरमन र् सींचालक मींडळावर् कध्ि गुन्हा िाखल

असून पुढील तपास चालू आहे . सींबींधधत अधधकाऱयास ४८ तासापेक्षा िास्त पोलीस
कोठडी ममळाल्हयामुळे ननलींबबत करण्यात आले आहे . सींबींधधत सींस्थेवर् कध्ि महाराषर

सहकारी सींस्था, अधधननयम, १९६० च्या कलम ७८ अन्र्ये नो्ीस बिार्ण्यात आली
आहे .
(३) प्रश्न उद््ार्त नाही.
----------------भांडारा जजल््यात शेतिऱयाांना ननयममत
िीज परु िठा होण्याबाबत
(२७)

*

८२३५

श्री.राजेंद्र जैन :

सन्माननीय ऊजाव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

करतील काय :(१) भाींडारा जिल्ह्यात सतत होत असले ला अर्काळी पाऊस आणर् र्ािळामळ
ु े तसेच
धानाला उन्हाळयात िर िोन दिर्साींनी मसींचनाची गरि असताना अनेक भाागात
भाारननयमन सु क असल्हयामुळे वपकाींना मसींचन होऊ शकत नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, महावर्तरर्ाच्या अननयममततेमुळे शेतकऱयाींना नुकसान सहन करार्े
लागत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, शेतकऱयाींना ननयममत र्ीि परु र्ठा होण्याकररता शासनाकडून कोर्ती
कायवर्ाही केली र्ा करण्याींत येत आहे ,

(४) याबाबत, अद्याप कोर्तीच कायवर्ाही करण्यात आली नसल्हयास, वर्लींबाची कारर्े
काय आहे त ?
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श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे नाही. शासन ननर्वय र् महाराषर वर्द्युत

ननयामक आयोगाच्या आिे शानस
ु ार राज्यातील कृर्ी र्ादहन्याींर्रील कृर्ी ग्राहकाींना
रात्रीच्या काळात १० तास र् दिर्सा ८ तास ३ र्ेि वर्िेची उपलब्धता चक्राकार
पद्धतीने िे ण्यात येत आहे . एकूर् भााराींपैकी ५०% भाार असलेल्हया कृर्ी र्ादहन्याींना
दिर्सा आठ तास र् उर्वरीत ५०% भाार असलेल्हया कृर्ी र्ादहन्याींना रात्री िहा तास

चक्राकार पद्धतीने वर्िेची उपलब्धता िे ण्यात येत आहे . दिर्सा र् रात्री िे ण्यात येर्ारी
वर्िेची उपलब्धता स्थाननक कृर्ी ग्राहकाींच्या सोईनस
ु ार आठर्यायातन
ू िोन र्ेळेस
ककीं र्ा प्रत्येक आठर्यायास चक्राकार पद्धतीने िे ण्यात येत.े
(२) प्रश्न उद््ार्त नाही.
(३) प्रश्न उद््ार्त नाही.
(४) प्रश्न उद््ार्त नाही.
----------------मुांबईतील िाळिेश्िर समुद्रात विना परिाना पसेमसन जाळीचा िापर िरुन
मासेमारी िरणाऱयाांिर िारिाई िरण्याबाबत

(२८)

*

७१७४

श्री.जनावदन चाांदरू िर, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर,

श्री.अशोि उफव भाई जगताप, श्री.प्रिाश बबनसाळे , श्री.सनतश चव्हाण, श्री.नरें द्र
पाटील,

अॅड.जयदे ि

गायििाड,

श्री.अननल

भोसले,

बाजोररया, श्री.किरण पािसिर, श्री.सुननल तटिरे :

श्री.खिाजा

बेग,

श्री.सांददप

सन्माननीय मत््य व्यिसाय

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबईतील र्ाळकेश्र्र समुद्रात वर्ना परर्ाना पसेमसन िाळीचा र्ापर क कन
मासेमारी करर्ारी बो् स्थाननक कोळी बाींधर्ानी पकडली असून मत्स्य वर्भाागाच्या

काही अधधकाऱयाींना बोलर्ून सींबींधधत बो्ीर्र कारर्ाई करण्याची मागर्ी केली
असल्हयाचे माहे एवप्रल २०१५ मध्ये र्ा त्या िरम्यान ननिशवनास आले आहे , हे खरे
आहे काय,
(२) असल्हयास, स्थाननक कोळी बाींधर्ाच्या या मागर्ीर्र शासनाने चौकशी क कन
सींबधधतार्र कोर्ती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास, वर्लींबाची कारर्े काय आहे त?
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) होय.
(२) सींबींधधतावर् कध्ि महाराषर सागर मासेमारी ननयमन अधधननयम १९८१ अींतगवत
िीं डात्मक कायवर्ाही करण्यात आली आहे .
(३) प्रश्न उद््ार्त नाही.
-----------------
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िसई-विरार (जज.पालघर) येथे िीज ग्राहिाांनी िीज दे यि उशीरा भरल्याने
त्याांचा िीजपरु िठा खांडडत िेल्याबाबत
(२९)

*

७६५१

प्रा.जोगेन्द्र ििाडे :

सन्माननीय ऊजाव मांत्री पुढील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :(१) महाराषर राज्य वर्द्युत वर्तरर् कींपनीने अनतररक्त सुरक्षा ठे र् िमा (ॲडडशनल
मसक्युरर्ी डडपॉणझ्) बाबतची र्ेगळी र्ीि िे यके र्सई-वर्रार (जि.पालघर) येथील

र्ीि ग्राहकाींना पाठवर्ण्यात आली असन
ू र्क्त एक मदहन्याचे र्ीि बील भारण्यास

उशीर झाल्हयास कुठलीही पर्
व च
ू स
ू ना न िे ता र्ीिपरु र्ठा खींडडत केला िात असल्हयाचे
माहे मे, २०१५ मध्ये र्ा त्यािरम्यान ननिशवनास आले , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, २४ तास र्ीिपुरर्ठा सुरळीत ठे र्ण्यासाठी सींबींधधत कींपनी घरगुती

ग्राहकाींकडून  कपये ४०, व्यापारी क्षेत्रात  कपये १९० र् औद्योधगक क्षेत्रासाठी  कपये ३५०
प्रमार्े जस्थर आकाराची रक्कम र्सल
ु करण्यात येत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, र्ीि परु र्ठा सरु ळीत ठे र्ल्हयास र्ीि कींपनी असमथव ठरली, हे ही खरे
आहे काय,

(४) असल्हयास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने याबाबत पढ
ु े कोर्ती कायवर्ाही केली र्ा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्हयास, वर्लींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे नाही.

(२) होय. वर्द्युत ननयामक आयोगाने ननजश्चत केलेल्हया र्ीि िराींप्रमार्े ग्राहकाींना
जस्थर आकाराची आकारर्ी करण्यात येत.े

(३) नाही. प्रासींधगक कारर्े र्गळता, र्ीि परु र्ठा सरु ळीत ठे र्ण्याबाबत महावर्तरर्
सतत प्रयत्नशील आहे .

(४) प्रश्न उद््ार्त नाही.
(५) प्रश्न उद््ार्त नाही.

----------------िसई-विरार (जज.ठाणे) येथील खाडीकिनारी जांगल तोडण्यात येत

(३०)

*

असल्यामुळे पयाविरणाचा प्रश्न ननमावण झाल्याबाबत
८२३०

श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.प्रिाश गजमभये, श्री.रामराि िडिुते,

श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ावणी :
करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) र्सई-वर्रार (जि.ठार्े) उपप्रिे शात खाडीककनारी अनेक भाागात तसेच नायगाींर्
पजश्चम, र्सई सानतर्ली र् महामागावलगत असलेल्हया पररसराींत अधधक प्रमार्ात
असलेले खारर्ु्ी िींगल तोडण्यात येत असल्हयामुळे पयावर्रर्ाचा प्रश्न ननमावर् होत
आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आली आहे काय,
(३) असल्हयास, त्यात काय आढळून आले र् तद्नस
ु ार सींबींधधताींवर् कध्ि कारर्ाई
करण्याबाबत

तसेच

मुींबई-ठार्े-नर्ीमुींबई

पररसरातील

शासनाने कोर्ती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,

खारर्ु्ी

र्ाचर्ण्यासाठी

(४) नसल्हयास, वर्लींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) र् (२) प्राप्पत तक्रारीचे अनर्
ु ींगाने तहमसलिार र्सई याींचे
मार्वत पाहर्ी क कन सींबींधधताींवर् कद्ध पोलीस स््े शन येथे गुन्हे िाखल करण्यात आलेले
आहे त.

(३) मुींबई र् मुींबई उपनगर र् नर्ी मुींबई मधील सुमारे ५४७१ हे .आर.हे काींिळर्न

क्षेत्र राखीर् र्ने म्हर्ून अधधसूधचत करण्यात आलेले आहे . सिर काींिळर्न क्षेत्राचे
सींर्धवन र् सींरक्षर्ाकररता ‘मींब
ु ई काींिळर्न सींधारर् घ्का’ कडून शासकीय सींरक्षक्षत

र्नाींच्या हद्दी ननजश्चत क कन बु कि ्ाकर्े, िनिागत
ृ ीसाठी र्लक लार्र्े, काींिळर्न
क्षेत्रात िोन स्पीड बो् खरे िी क कन गस्त घालर्े, र्न कमवचा-याींना प्रमश्ार् िे र्े

इत्यािी उपाययोिना करण्यात आलेल्हया आहे त. सिर घ्काकडून महसूल वर्भााग,
महानगरपामलका र् पोलीस वर्भााग याींचे सहकायावने मुींबई मधील गोराई, चारकोप,
मालर्र्ी, कुलाबा, राम्बे, मानखि
ु व (धचताकॅम्प) र् नर्ी मींब
ु ई मधील ऐरोली येथील
काींिळर्न क्षेत्रार्रील अनतक्रमर्े ह्वर्ण्याची कायवर्ाही करण्यात आलेली आहे .
(४) प्रश्न उद््ार्त नाही.
----------------(३१)

*

िाहिाांनी अपहार िेल्याने राज्य पररिहन महामांडळास झालेला तोटा
८४५२

श्री.माणणिराि ठािरे , श्री.अनांत गाडगीळ, श्री.राजेंद्र मुळि,

श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.अशोि उफव भाई

जगताप, श्री.सुभाष झाांबड : सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) राज्य पररर्हन महामींडळाच्या तो्यास र्ाहकच िबाबिार असल्हयाचा ननषकर्व
महामींडळाने काढला असून बडतर्व र्ेतनर्ाढ रोखर्े-कपात करर्े या उपाययोिनाींर्रही
पररर्ाम होत नसल्हयाने आता अपहार करर्ाऱया र्ाहकाींर्र र्ौििारी कारर्ाई

करण्याचा ननर्वय प्रशासनाने घेतला असल्हयाचे दिनाींक १९ मे, २०१५ रोिी र्ा
त्यासम
ु ारास ननिशवनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त प्रकरर्ाची शासनाने सखोल चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्हयास, चौकशीअींती िोर्ी आढळून येर्ाऱया र्ाहकार्र काय कारर्ाई करण्यात
आली आहे र्ा करण्यात येर्ार आहे ,
(४)

अद्याप,

याबाबत

कोर्तीच

सर्वसाधारर् कारर्े काय आहे त ?

कायवर्ाही

करण्यात

आली

नसल्हयास

त्याची
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श्री. ददिािर रािते : (१) हे खरे नाही.
(२) र् (३) राज्य पररर्हन महामींडळाने त्याींच्या स्तरार्र कामकािाचा र् नर्ातो्याचा आढार्ा घेतला असता महामींडळास सन २०१४-२०१५ या आधथवक र्र्ावत
 कपये ६४५ को्ी इतका ननव्र्ळ तो्ा र्  कपये १८३९ को्ी इतका सींधचत तो्ा
झालेला आहे . सिर तो्ा येण्यास र् र्ाढण्यास िी काही अनेक कारर्े आहे त
त्यापैकी काही र्ाहकाींनी केलेला अपहार हे एक प्रमुख कारर् असल्हयाचे ननिशवनास
आलेले आहे . एवप्रल २०११ ते माचव २०१५ या चार आधथवक र्र्ावतील अपहार

प्रकरर्ाींचा आढार्ा घेतला असता ४५१ र्ाहकाींना या प्रकरर्ी बडतर्व करण्यात आले
असून ९२३४ प्रकरर्ाींमध्ये

र्ाहकाींना र्ेतनर्ाढ रोखर्े/

खाली आर्र्े इ.मशक्षा

ठोठार्ण्यात आलेल्हया आहे त. तसेच २८,९३२ प्रकरर्ाींमध्ये िीं डात्मक कारर्ाई करण्यात
आलेली आहे .
(४) प्रश्न उद््ार्त नाही.
----------------(३२)

*

राज्यातील जनतेला िमी दरात िीज उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत
८५१३

श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि उफव भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त :

सन्माननीय ऊजाव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील र्ीिेची मागर्ी आणर् पुरर्यायात समतोल साधण्यासह भाारननयमन
कमी

करण्यासाठी

आणर्

ग्राहकसेर्ेचा

ििाव

उीं चार्ण्यासाठी

र्ीडर

व्यर्स्थापक योिना कायावजन्र्त करण्यात येर्ार आहे , हे खरे आहे काय,

रॅचायझी

(२) तसेच राज्यातील सम
ु ारे ११ को्ी िनतेला कमी िरात र्ीि िे ण्याचा शासनाचा
वर्चार आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उक्त योिनाींचे स्र् कप काय आहे र् त्या केव्हापासून कायावजन्र्त
करण्यात येर्ार आहे त ?

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) होय, हे खरे आहे . दिनाींक १/०६/२०१५ पासून महावर्तरर्च्या वर्ि ग्राहकाींसाठी
सुधारीत (सरासरी ५.७५% ने कमी) र्ीििर लागु झाले आहे त.

(३) र्ीडर व्यर्स्थापक योिना ही सुमशक्षक्षत बेरोिगार अमभायींत/े सेर्ाननर्त्ृ त अमभायींते
याींच्या करीता राबवर्ण्यात येत असून सिर योिनेचे प्रयोिन मुखयत्र्े क कन
र्ीडरर्रील र्ीि हानी वर्दहत कालार्धीत कमी क कन महावर्तरर्चे उत्पन्न र्ाढवर्र्े
र् त्या बिल्हयात महावर्तरर् कींपनीला ममळर्ा-या उत्पन्नाच्या प्रमार्ात र्ीडर
व्यर्स्थापकास प्रोत्साहनपर (Incentives) र् सेर्ा मोबिला रक्कम िे ण्यात येर्ार
आहे . र्ीडर व्यर्स्थापक योिना कायावन्र्ीत होण्यासींबींधी क्षेबत्रयस्तराींर्र ननवर्िा
प्रकक्रया अींनतम ्प्पप्पयात आहे .
-----------------
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राज्यातील महावितरण िांपनीचे विभाजन िरण्याबाबत
(३३)

*

८६७५

श्री.राजेंद्र मुळि, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि

उफव भाई जगताप :
काय :-

सन्माननीय ऊजाव मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) राज्यातील र्ीि वर्तरर् कींपनीचे (महावर्तरर्) वर्भाािन वर्िभाव, मराठर्ाडा,
कोकर् आणर् उर्वररत महाराषर अशा चार प्रािे मशक भाागात करण्याचे राज्य
शासनाच्या वर्चाराधीन असल्हयाचे माहे मे, २०१५ मध्ये र्ा त्यासुमारास ननिशवनास
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, महावर्तरर् कींपनीचे वर्भाािन करण्याबाबत वर्चाराधीन असल्हयाबाबत
ननर्वय घेऊन त्याबाबत कोर्ती अींमलबिार्र्ी करण्यात आली र्ा येत आहे ,
(३) अद्याप उक्त्त प्रश्नाबाबत कोर्ताच ननर्वय ककीं र्ा अींमलबिार्र्ी करण्यात आली
नसल्हयास वर्लींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) नाही.
(२) र् (३) प्रश्न उद््ार्त नाही.

----------------मराठिाडा विभागातील शेतिऱयाांना निीन िीज जोडणी ममळणेबाबत
(३४)

*

९३२९

श्री.सनतश चव्हाण, श्री.ददपिराि साळांु खे-पाटील, डॉ.सुधीर ताांबे,

श्री.अननल तटिरे , श्री.विक्रम िाळे , श्री.अननल भोसले, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.हे मांत
टिले, श्री.खिाजा बेग, श्रीमती शोभाताई फडणिीस :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ऊजाव मांत्री पुढील

(१) राज्यामध्ये ७०० मेगार्ॅ् र्ीि अनतररक्त असतानाींही नर्ीन र्ीि िोडर्ीसाठी
मराठर्ाडा वर्भाागातील शेतकऱयाींनी आर्श्यक त्या कागिपत्रासह महावर्तरर्कडे
ररतसर को्े शन भा कन अिव कूधनही मराठर्ाडा वर्भाागात आिपार्ेतो २९००० वर्ि
िोडण्या प्रलींबीत अ ाहे , हे खरे आहे काय,
(२)

तसेच,

नामशक

जिल्ह्यातील

येर्ला

ग्रामीर्

उपवर्भााग

र्

लासलगार्

उपवर्भाागातील ४००० शेतकऱयाींनी सन २०१० पासून कृर्ी पींपाच्या कनेक्शनसाठी
रीतसर को्े शन भाूधन अिव केलेल्हया शेतकऱयाींना माहे मे , २०१५ पयवत र्ीि कनेक्शन
िे ण्यात आलेले नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्हयास, ज्या शेतकऱयाींना िोडण्या दिलेल्हया आहे त त्याींनाही १२ ते १६ तास
भाार ननयमन दिले िाते, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,
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(५) असल्हयास, नर्ीन िोडण्या िे र्े र् भाार ननयमन कमी करर्े याकरीता कोर्ती
कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,
(६) अद्याप, कायवर्ाही केली नसल्हयास, वर्लींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे आहे .

(२) होय. नामशक जिल्ह्यातील येर्ला ग्रामीर्, शहर र् लासलगाींर् उपवर्भाागाींतगवत
सन २०१० ते २०१५ पयंत एकूर् १२२४५ कृर्ीपींप अिविाराींनी को्े शन भारले असन
ू
त्यापैकी एकूर् ८०९० ग्राहकाींना मे २०१५ अखेर र्ीि िोडर्ी िे ण्यात आलेली आहे .
येर्ला शहर उपवर्भााग, ग्रामीर् उपवर्भााग र् लासलगाींर् उपवर्भाागाींतगवत प्रलींबबत

असर्ा-या एकूर् ४१५५ कृर्ीपींप अिविाराींना र्ीि कनेक्शन िे ण्याची कायवर्ाही चालू
आहे .

(३) हे खरे आहे . पाण्याचे योय ते ननयोिन करण्यासाठी तसेच कृर्ीपींपासाठी
आर्श्यक असलेला वर्द्युत पुरर्ठा लक्षात घेता शासन ननर्वय र् महाराषर वर्द्युत

ननयामक आयोगाच्या आिे शानुसार राज्यातील कृर्ी र्ादहन्याींर्रील कृर्ी ग्राहकाींना
रात्रीच्या काळात १० तास र् दिर्सा ८ तास ३ र्ेि वर्िेची उपलब्धता चक्राकार
पद्धतीने िे ण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद््ार्त नाही.

(५) पैसे भा कन प्रलींबबत असलेल्हया कृर्ीपींप र्ीि िोडण्याींसाठी वर्शेर् योिनेंतगवत सन

२०१५-२०१६ या आधथवक र्र्ावत मराठर्ायायासाठी  कपये ४६० को्ीचा ननधी मींिूर क कन

कामे िलि गतीने होण्यासाठी स्थाननक स्तरार् कन ननवर्िा काढण्याची परर्ानगी
िे ण्यात आली असून कामाचे आिे श िे ण्यात आले आहे त.

नामशक जिल्ह्यातील पैसे भा कन प्रलींबबत असलेल्हया कृर्ीपींप र्ीि िोडण्यासाठी

पायाभाूत आराखडा-२ र् डीपीडीसी या योिनेंतगवत सन २०१५-२०१६ मध्ये पूर्व
करण्याचे उदद्दष् ठरवर्ण्यात आले असून सिरहू कामे प्रगतीपथार्र आहे .
पाण्याचे योय ते ननयोिन करण्यासाठी तसेच कृर्ी पींपासाठी आर्श्यक
असलेला वर्द्युत पुरर्ठा लक्षात घेऊन शासन ननर्वय र् महाराषर वर्द्युत ननयामक

आयोगाच्या आिे शानस
ु ार राज्यातील कृर्ी र्ादहन्याींर्रील कृर्ी ग्राहकाींना रात्रीच्या
काळात १० तास र् दिर्सा ८ तास ३ र्ेि वर्िेची उपलब्धता चक्राकार पद्धतीने
िे ण्यात येत आहे .
(६) प्रश्न उद््ार्त नाही.
-----------------
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िोल्हापूर येथील पांचगांगा नदीपात्रातील िाळू ममश्रीत मातीचे
अिैधररत्या उत्खनन झाल्याबाबत

*

(३५)

पािसिर,

९४७०

श्री.नरें द्र पाटील, श्री.धनांजय मुांडे, श्री.सुननल तटिरे , श्री.किरण

श्री.ददपिराि

साळांु खे-पाटील,

श्री.आनांद

ठािूर,

अॅड.ननरां जन

डािखरे ,

श्री.अननल तटिरे : सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) कोल्हहापूर येथील पींचगींगा निीपात्रातील र्ाळू ममश्रीत मातीचे अर्ैधररत्या उत्खनन
झाल्हयाप्रकरर्ी

सखोल

चौकशी

क कन

उत्खननाबाबत

कारर्ाई

करण्याची

बाब

शासनाच्या वर्चाराधीन आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, सिर अर्ैध उत्खननाची चौकशी पूर्व झाली आहे काय,

(३) असल्हयास, चौकशीत ककती िर् िोर्ी आढळून आले र् त्याचेर्र कोर्ती कारर्ाई
केली र्ा करण्यात येत आहे ,

(४) अद्याप चौकशी पूर्व झाली नसल्हयास, वर्लींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२) र् (३) एका र्तवमानपत्रात दि. २९ एवप्रल, २०१५
रोिी “पींचगींगा काठार्र र्ाळूममधश्रत मातीचा उपसा” अशा आशयाचे र्त्ृ त प्रमसध्ि

झाले होते. त्याअनुर्ींगाने चौकशी केली असता, करर्ीर तालुक्यातील मौिे आींबेर्ाडी
येथील पींचगींगा निीच्या काठािर्ळील खािगी ग् नीं. ५५ उपवर्भााग १ ते ४ / १-१

मध्ये ५०० ब्रास मातीचे अनधधकृत उत्खनन झाल्हयाचे आढळून आले. त्यानस
ु ार
सींबींधधत ग्ाच्या खातेिाराींर्र  क. ४,००,१००/- एर्ढा िीं ड आकारण्यात आला आहे .
सींबींधधताींनी

िीं डाची

रक्कम

शासन

िमा

न

कल्हयाने

त्याींच्या

भाोगर््यातील

िममनीच्या गार् नमुना नीं. ७/१२ र्र बोिाची नोंि घेण्यात आली आहे .
(४) प्रश्न उद््ार्त नाही.

----------------िात्रज मशांदेिाडी (जज.पण
ु े) पररसरात अनधधिृतपणे होत असलेली टे िडीफोडी
(३६)

*

९५७५

डॉ.नीलम गोऱहे :

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :(१) कात्रि मशींिेर्ाडी (जि.पर्
ु े) पररसरात अनधधकृत ्े कडीर्ोड केल्हयाने िोन र्र्ावपर्
ू ी

आलेल्हया पुरात मायलेकीच्या मत्ृ यस
ू कारर्ीभाूत ठरलेल्हया ककसन राठोडला राषरीय
हररत लर्ािाने माहे मे, २०१५ मध्ये र्ा त्यािरम्यान ७५ लाख  कपयाींचा िीं ड ठोठार्ला
आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, सिर प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून
आले,
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(३) तद्नुसार शासनाने काय कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,

(४) अद्याप कोर्तीच कायवर्ाही केली नसल्हयास, वर्लींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) राषरीय हररत न्यायाधधकरर्ाने सिर प्रकरर्ी श्री.
ककसनरार् राठोड, श्री. पींडीत राठोड र् डायरे क््र िनरि (रोड डेव्हलपमें ्) नॅशनल
हायर्े अथॉरर्ी ऑर् इींडडया याींना सींयुक्तररत्या  क. ५० /- लाख िीं ड ठोठार्ला आहे र्
सिरची रक्कम महसल
ु ाची थकबाकी म्हर्न
ू र्सूल करण्याचे आिे मशत केले आहे .
(२)

र्

(३)

सिर

रक्कम

र्सुलीसाठी

जिल्हहाधधकारी

कायावलयाकडून

दिनाींक

२३/०६/२०१५ अन्र्ये सींबींधधताींना नो्ीस बिावर्ण्यात आली आहे .
(४) प्रश्न उद््ार्त नाही.
-----------------

राज्यातील साांगली, रायगड, रत्नाधगरी आणण मसांधुदग
ू व जजल््यात
िाळ्या गुळाची त्िरी होत असल्याबाबत

(३७)

*

९६२४

श्री.राहुल नािेिर, श्री.हे मांत टिले, श्री.आनांद ठािूर, श्री.खिाजा

बेग, श्री.सनु नल तटिरे :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय राज्य उत्पादन शुल्ि मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

(१) कनाव्क राज्यातील काही व्यापारी हातभा्ीच्या िाूधच्या ननममवतीसाठी साींगली,
रत्नाधगरी, रायगड आणर् मसींधि
ु ग
ू ावत मोयाया प्रमार्ार्र कायाया गळ
ु ाची चोर्या
मागावने वर्क्री होत असल्हयाची बाब माहे मे , २०१५ मध्ये र्ा त्यािरम्यान ननिशवनास
आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, शासनाने याची चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्हयास, चौकशीच्या अनुर्ींगाने गुळाची तस्करी करर्ाऱया ककती व्यक्तीींना
अ्क क कन शासनाने कोर्ती कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आहे ,

(४) अद्याप, कारर्ाई केली नसल्हयास, होर्ाऱया वर्लींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) र् (२)
कनाव्क राज्यातील काही व्यापारी हातभा्ीच्या िा कच्या ननममवतीसाठी साींगली,
रत्नाधगरी, रायगड आणर् मसींधि
ु ग
ु ावत मोठया प्रमार्ार्र काळया गळ
ु ाची चोर्या
मागावने वर्क्री करीत असल्हयाचे आढळून आलेले नाही.
मात्र

गडदहींलि

कृर्ी

उत्पन्न

बािार

सममती,

जि.

कोल्हहापूर

येथून

रत्नाधगरी जिल्ह्यात काळा गुळ चोर्या मागावने वर्क्री होत असल्हयाचे आढळून आले
आहे .
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(३) चौकशीअींती िोन आरोपी वर् कध्ि महाराषर िा कबींिी कायद्याचे कलम ६५ (ई).
७०,७२,९० र् १०८ अन्र्ये गन्
ु हा नोंि क कन आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे .
(४) प्रश्न उद््ार्त नाही.

----------------राज्यातील िगव ५ ते ७ च्या अल्पसांखयाि विद्यार्थयात शना प्रोत्साहन भत्ता दे ण्याबाबत
(३८)

*

९८१२

श्री.श्रीिाांत दे शपाांडे :

सन्माननीय अल्पसांखयाांि वििास मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील र्गव ५ ते ७ च्या अल्हपसींखयाक मल
ु ीींची उपजस्थती शाळे मध्ये
राहण्याच्या दृष्ीने त्या वर्द्यार्थयांना प्रोत्साहन भात्ता िे ण्यात येत आहे , हे खरे आहे
काय,
(२)

असल्हयास,

अनेक

दिर्सापासून

अद्यापी

वर्भाागाने

तो

प्रोत्साहन

भात्ता

दिलेला नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, प्रोत्साहन भात्ता ममळार्ा यासाठी मा.प्रधान सधचर्, शालेय मशक्षर्
वर्भााग याींचक
े डे दिनाींक ६ र्ेब्रुर्ारी, २०१५ रोिी र्ा त्या सम
ु ारास अमरार्ती वर्भााग
मशक्षक आघाडीने ननर्ेिनाद्र्ारे मागर्ी केली होती, हे खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, प्रोत्साहन भात्ता िे ण्यावर्र्यी शासनाची भाूममका काय आहे ?
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) र् (२) नाही, दिनाींक २७-१-२०१४ रोिीच्या शासन
ननर्वयाद्र्ारे राज्यातील र्ररषठ प्राथममक शाळाींमध्ये (इयत्ता ५ र्ी ते ७ र्ी) मशक्षर्
घेत असलेल्हया अल्हपसींखयाक समािातील वर्द्याथी/वर्द्याधथवनीींच्य शाळे तील उपजस्थती
कररता त्याींच्या पालकाींना प्रोत्साहन भात्ता िे ण्याची योिना सन २०१३-१४ या आधथवक
र्र्ावपासून बींि करण्यात आली आहे .
(३) होय.

(४) अल्हपसींखयाींक वर्कास वर्भाागामार्वत सन २००८-०९ या र्र्ावपासून राबवर्ण्यात
येत असलेल्हया राज्यातील र्ररषठ प्राथममक (इयत्ता ५ र्ी ते ७ र्ी) मशक्षर् घेत

असर्ाऱया अल्हपसींखयाक समािातील वर्द्याथी/वर्द्याधथवनीींच्या शाळे तील ननयममत
उपजस्थती कररता त्याींच्या पालकाींना प्रोत्साहन भात्त्यापो्ी (प्रनतदिन  क २/- याप्रमार्े
२२० शालेय दिर्साींकररता  क ४४०/- एर्ढा प्रोत्साहन भात्ता) िे ण्यात येर्ारी रक्कम
अगिीच तु्पुींि असल्हयाने र् ही योिना इतकीशी पररर्ामकारक नसल्हयाचे आढळून
आल्हयाने ती बींि करण्याचा ननर्वय घेण्यात आला आहे . (त्यामुळे प्रोत्साहन भात्ता
िे ण्याबाबत प्रश्न उद््ार्त नाही.)

-----------------
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राज्यात अल्पसांखयाि तांत्रमशक्षण महाविद्यालये सुरु िराियाच्या ननणवयाबाबत
(३९)

*

९८२८

अॅड.ननरां जन डािखरे :

सन्माननीय अल्पसांखयाांि वििास मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील अल्हपसींखयाकाींनी तींत्रमशक्षर्ाकडे र्ळार्े म्हर्न
ू राज्यात अल्हपसींखयाक
तींत्रमशक्षर् महावर्द्यालये उभाारण्यात येर्ार असून यार्र्ी (सन २०१५-१६) मध्ये

मुक्ताईनगर, जि.िळगाींर् येथे पदहले महावर्द्यालय सु क करण्यात येर्ार असल्हयाचे
मा.अल्हपसींखयाक मींत्री याींनी दिनाींक ८ मे, २०१५ रोिी र्ा त्या िरम्यान मुींबई
(पत्रकार पररर्ि) येथे िाहीर केले असल्हयाचे ननिशवनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, अल्हपसींखयाकाींसाठी सद्यजस्थतीत ककती तींत्रमशक्षर् महावर्द्यालये
उभाारण्यात आली आहे त र् कोठे तसेच मुक्ताईनगर, जि.िळगाींर् येथील तींत्रमशक्षर्
महावर्द्यालयाबाबत काय जस्थती आहे ,

(३) अद्याप तींत्रमशक्षर् महावर्द्यालये उभाारण्यात आली नसल्हयास त्याची कारर्े
काय आहे त ?
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) होय.
(२) र् (३) दिनाींक २०.०५.२०१५ रोिी मींत्रीमींडळ बैठकीमध्ये मुक्ताईनगर, जि.िळगाींर्
येथे शासकीय तींत्रननकेतन सींस्था सुूध करण्याबाबतचा ननर्वय घेण्यात आला असून
त्या अनर्
ु ींगाने तेथे नर्ीन शासकीय तींत्रननकेतन सूध
ु करण्यास मान्यता िे ण्याचा
शासन ननर्वय दिनाींक ६ िून, २०१५ रोिी ननगवममत करण्यात आला आहे .

मुक्ताईनगर, जि.िळगाींर् येथे शासकीय तींत्रननकेतन उभाारण्याकररता आर्श्यक

असलेली िागा उपलब्ध क कन िे ण्याची कायवर्ाही महसूल वर्भाागामार्वत करण्यात येत

आहे . तसेच राज्यात अल्हपसींखयाींक बहुल भाागात िागेची उपलब्धता पडताळण्यात
येत असन
ू िागा उपलब्ध झाल्हयानींतर त्यादठकार्ी शासकीय तींत्रननकेतन उभाारण्यात
येतील.

----------------मौजे निलगव्हाण (ता.जज.दहांगोली) येथील तलािासाठी सांपाददत िेलेल
(४०)

*

जममनीचा मािेजा ममळण्याबाबत
१००१४

श्री.रामराि िडिुते :

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :(१) मौिे नर्लगव्हार् (ता.जि.दहींगोली) येथील तलार्ासाठी िोन र्र्ावपर्
ू ी शेतकऱयाींच्या

िममनी घेतल्हया त्याींना तलार् बाींधून पूर्व होर्ूनही माहे एवप्रल, २०१५ अखेर मार्ेिा
िे ण्यात आला नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, त्याची कारर्े काय आहे त,
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(३) तसेच सिर तलार्ासाठी सींपादित केलेल्हया िममनीचा मार्ेिा शेतकऱयाींना तातडीने
िे ण्याबाबत कोर्ती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,
(४) अद्याप, कोर्तीच कायवर्ाही केली नसल्हयास, वर्लींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) हे अींशत: खरे आहे .
नर्लगव्हार्

साठर्र्

तलार्

(मौ.नर्लगव्हार्,

सा्ीं बा

र्

भााींडग
े ार्

ता.जि.दहींगोली) चे भास
ू ींपािन प्रक्रीया पर्
ू व झाली आहे . दि. ७.४.२०१५ रोिी नवर्न
भाूसींपािन

कायद्यान्र्ये

भाूसींपािनाचा

ननर्ाडा

िाहीर

करण्यात

आलेला

असून

दि.१७.६.२०१५ रोिी कायवकारी अमभायींता, ल.पा.वर्., परभार्ी याींचक
े डून ४,०८,३४,०००/-

ननधी प्राप्पत झाला असून मार्ेिा र्ा्पाची प्रक्रीया सु क आहे . तसेच या पूर्ी सींबींधीत
शेतकऱयाींना ऑक््ो. २०१३ ते िाने. २०१४ या कालार्धीत अींिाजित मार्ेिा रकमेच्या
८०% मार्ेिा  क.९९,९२,६८०/- र्ा्प करण्यात आलेला आहे . सद्यजस्थतीत तलार्ाच्या
घळभारर्ीचे काम अपूर्व असून शेतिममनी ्या शेतकऱयाींच्याच ताब्यात आहे त.

(२) वर्लींबाची कारर्े पुढील प्रमार्े आहे त. १) नवर्न भाूसींपािन कायिा दि. १.१.२०१४

रोिी अींमलात आला. २) परीं तू रर.या.क्र. ४२७४/२०१४ श्री पींिाबरार् गर्पतरार् बोराडे
वर् कध्ि शासन प्रकरर्ात दि. १८/८/२०१४ पयंत मा. उच्च न्यायालयाचे स्थगन आिे श

होते. त्यामळ
ु े शासनाने पढ
ु ील आिे शापयंत ननर्ाडे िाहीर क क नयेत, असे ननिे श
दिलेले होते. ३) सिर रर् याधचकेत दि. ९.३.२०१५ रोिी मा.उच्च न्यायालयाने ननर्वय

दिला. त्यानींतर प्रकरर्ात भाुसींपािनाचा ननर्ाडा िाहीर करण्यात आला आहे . ४) परीं तू
या पूर्ीच शेतकऱयाींना  क. ९९,९२,६८०/- र्ा्प करण्यात आलेला आहे . आणर् उर्वररत
मार्ेिा र्ा्पाची प्रकक्रया स क
ु आहे .

(३) र् (४) भास
ु ींपािनाची प्रक्रीया सींपताच दि. ०८/०४/२०१५ रोिी ननधी मागर्ी केली

होती. आणर् दि.१७/०६/२०१५ रोिी कायवकारी अमभायींता, ल.पा.वर्. परभार्ी याींचक
े डून
ननधी प्राप्पत झालेला आहे . र् मार्ेिा र्ा्पाची कायवर्ाही सुध्िा सु क करण्यात आलेली
आहे .

----------------पाचोरा (जज.जळगाि) तालक्
ु यात िाळुची अिैध
िाहतुि होत असल्याबाबत

(४१)

*

१००८५

श्री.गुरुमुख जगिानी :

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पाचोरा (जि.िळगार्) तालक्
ु यात र्ाळू ठे के तात्परु ते बींि केल्हयाने अर्ैध र्ाळुची
र्ाहतुक मोयाया प्रमार्ात होत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, दिनाींक २० मे, २०१५ रोिी र्ा त्यािरम्यान पाच रॅ क््र महसूल
वर्भाागाने िप्पत केले आहे त, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्हयास, अर्ैधररत्या र्ाळु उपसा बींि करण्याबाबत शासनाने कोर्ती कायवर्ाही
केली र्ा करण्यात येत आहे ,

(४) अद्याप याबाबत कोर्तीच कायवर्ाही करण्यात आली नसल्हयास, वर्लींबाची कारर्े
काय आहे त ?
श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२) र् (३) पाचोरा तालुक्यातील ३ र्ाळू ठे के दिनाींक
१६/०४/२०१५ ते दिनाींक २०/०५/२०१५ या कालार्धीत तात्परु त्या स्र् कपात बींि

करण्यात आले होते. याकालार्धीत तालुका स्तरार्रील भारारी पथकामार्वत र्ाळूची
अर्ैध र्ाहतूक करर्ाऱया ५ रक््रर्र िीं डात्मक कारर्ाई क कन,  कपये १,०२,१५०/इतका िीं ड र्सूल केला आहे . तसेच उप प्रािे मशक पररर्हन वर्भाागाकडून सिर
र्ाहनाींचे परर्ाने ६० दिर्साींकररता ननलींबबत करण्यात आले आहे त.

गौर् खननिाींच्या अर्ैध उत्खनन/र्ाहतुकीस प्रनतबींध करण्यासाठी तालक
ु ा

स्तरार्र पथकाींची ननयुक्ती करण्याींत आलेली असून, र्ाळूचे अर्ैध उत्खनन/र्ाहतुक
करताींना आढळून आल्हयास सींबींधधताींवर् कध्ि िीं डात्मक कारर्ाई क कन आर्श्यकेनुसार
र्ौििारी कारर्ाई करण्यात येत.े

गाींर् पातळीर्रही तलाठी/मींडळ अधधकारी र् सरपींच / उपसरपींच, ग्रामसेर्क,
पोलीस पा्ील र् पोलीस याींचे स्थाननक पथक ननयक्
ु त करण्यात आले आहे .

र्ाळू उत्खननाची तपासर्ी करण्यासाठी महसूल, पोलीस र् पररर्हन वर्भाागाचे

सींयुक्त पथक ननयुक्त करण्यात आले आहे .

मललार् झालेल्हया र्ाळू स्थळार्र कॅमेरे बसवर्ण्याींत आलेले आहे त.

(४) प्रश्न उद््ार्त नाही.

----------------मौजे िरसे (ता.रोहा, जज.रायगड) येथील गािठाणातील
(४२)

*

४२ भूखांडधारिाांना भूखांडाांचे िाटप िरण्याबाबत
१०३२५

श्री.नागो गाणार :

सन्माननीय पन
ु िवसन ि मदत िायव मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मौिे र्रसे (ता.रोहा, जि.रायगड) येथील गार्ठार्ात पाडण्यात आलेल्हया ४२
भाूखींडापैकी श्री.प्रमोि अींबािी काींबळे र् अन्य अिविार याींनी त्याींची कब्िा हक्काची

रक्कम भारल्हयानींतर तसेच शासनाच्या सर्व अ्ी र् शतीची पुतत
व ा क कनही त्याींना

घरासाठी वर्तरीत करण्यात आलेले भाख
ु ींड अद्यापही प्राप्पत न झाल्हयाप्रकरर्ी त्याींनी

तहसीलिार, रोहा, उपवर्भाागीय अधधकारी, मार्गार्, अपर मुखयसधचर्, महसूल
वर्भााग, महाराषर शासन, मींत्रालय र् मा.महसूल मींत्री, महाराषर राज्य याींना दिनाींक
३० एवप्रल, २०१२ ते दिनाींक ७ मे, २०१४ या कालार्धीत अनेक ननर्ेिने िे ऊनही
आर्श्यक कायवर्ाही झालेली नाही, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्हयास, सींबींधधताींना भाूखींड न ममळाल्हयामुळे ते बेघर होऊन त्याींना त्याींच्या
नातेर्ाईकाींच्या घरी आश्रीत म्हर्ून रहार्े लागल्हयाने त्याींची कुचींबर्ा र् अर्हे लना
होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, याप्रकरर्ी शासनाने कोर्ती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,
(४) अद्याप याबाबत कोर्तीच कायवर्ाही करण्यात आली नसल्हयास, वर्लींबाची कारर्े
काय आहे त?
श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२) र् (३) होय हे अींशत: खरे आहे .
श्री अींबोली िामोिर काींबळे याींना मौिे र्रसे ता.रोहा येथील गार्ठार्
वर्स्तार येािनेअींतगवत १९८७ साली एक भाख
ू ींड र्ा्प करण्यात आला होता. परीं तु श्री.

काींबळे याींनी त्यार्ेळी वर्हीत मि
ु तीत कब्िे हक्काींची रक्कम िमा भाख
ू ींडाचा ताबा न
घेतल्हयाने सिरचे र्ा्प आिे श रद्द झाले आहे .

श्री. काींबळे याींनी आता दिनाींक ३०.५.२०१३ रोिी उपवर्भाागीय अधधकारी,
मार्गार् याींचक
े डे उपरोक्त योिनेअींतगवत घर बाींधर्ीसाठी भाूखींड िे ण्याबाबत वर्नींती

अिव दिला आहे . सद्यःजस्थतीत श्री. काींबळे हे नोकरी ननममत्त चन
ु ाभा्ी, मींब
ु ई येथे
रहात असन
ू मौिे र्ारसे या गार्ी श्री. काींबळे ककीं र्ा त्याींचे र्डील याींच्या नार्े
असेसमें् उतारा र् रे शनकाडव नाही. तसेच र्ारसे येथील मतिार यािीमध्ये त्याींची

नार्ेही नाहीत. त्यामुळे श्री. काींबळे याींना आता भाूखींड िे ण्याचा प्रश्न उद््ार्त नाही र्
सिर योिनेत आता भाूखींडही मशल्हलक नाही.
(४) प्रश्न उद््ार्त नाही.

----------------राज्यात शेतिऱयाांिडून जादा िापर होत असलेल्या
(४३)

*

डीएपी खताचे दर ज्थर ठे िण्याबाबत

१०३५३

श्री.सुननल तटिरे :

सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यात शेतकऱयाींकडून िािा र्ापर होत असलेल्हया डीएपी या खताच्या िरात ८०
 कपयाींनी माहे िन
ू २०१५ मध्ये र्ा त्यािरम्यान र्ाढ करण्यात आली आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्हयास, शासनाने खताचे िर ननजश्चत केल्हयानींतर डीएपी खताच्या िरात र्ाढ
करण्याची कारर्े काय आहे त,
(३) खताचे भाार् जस्थर ठे र्ण्यासाठी शासनाने कोर्ती उपाययोिना केली र्ा करण्याींत
येत आहे ?
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श्री. एिनाथराि खडसे : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) मल
ु द्रव्याधारीत अनि
ु ान योिनेअींतगवत (एनबीएस) खताचे अनि
ु ान केंद्र शासन
ठरवर्ते. युररया खताींचे िर केंद्र शासनाने ननयींबत्रत केल्हयामुळे ते जस्थर आहे त, परीं तु
इतर खताींच्या ककीं मती ठरवर्ण्याचे अधधकार उत्पािक कींपन्याींना दिलेले आहे त.

त्यामुळे खत उत्पािक कींपन्या आींतरराषरीय बािारातील खताींच्या र् कच्चा मालाच्या
ककीं मतीमध्ये होर्ाऱया र्ाढ/अ्ी नुसार वर्क्री ककीं मतीमध्ये बिल करतात.

(३) केंद्र शासन रासायननक खताींना अनि
ु ान िे त असल्हयाने अनि
ु ाननत खताींच्या
ककीं मती ठरवर्ण्याचे कोर्तेही अधधकार राज्य शासनास नाहीत.
----------------पण
ु े येथील प्रादे मशि पररिहन िायावलयामध्ये (आरटीओ) िाहनचालिाांला
पक्िा परिाना ममळविण्याच्या प्रकक्रयेबाबत

(४४)

*

१०७२०

श्री.अनांत गाडगीळ :

सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :(१) पर्
ु े येथील प्रािे मशक पररर्हन कायावलयामध्ये (आर्ीओ) र्ाहनचालकाींला पक्क्या

परर्ान्याची चाचर्ी िे ण्यासाठी र्ेळेत अपॉयमें ् ममळत नसल्हयाने मशकाऊ परर्ाना
कालबा्य होत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, त्यामुळे “सारथी” या सींकेत स्थळार्र नव्याने अिव भा कन परर्ाना

ममळवर्ण्याच्या प्रकक्रयेला सु कर्ात करार्ी लागत असून र्ेळेचा अपव्यय होऊन आधथवक
भाि
ू ं ड सोसार्ा लागत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, मशकाऊ र् पक्के परर्ाने ननधावररत र्ेळेत िे ण्याबाबत शासनाने कोर्ती
कायवर्ाही केली आहे र्ा करण्यात येत आहे ,
(४) अद्याप, कोर्तीच कायवर्ाही केली नसल्हयास, वर्लींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. ददिािर रािते : (१) र् (२) नाही.
(३) र् (४) प्रश्न उद््ार्त नाही.
----------------यितमाळ जजल््यात अनतक्रमीत जममनीची नी दणी जजल्हा पररषद,
नगरपामलिा याांच्यािडे िरण्याबाबत
(४५)

*

पािसिर,

७८९१

श्री.खिाजा बेग, अॅड.जयदे ि गायििाड, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.किरण

श्री.आनांद

ठािूर,

श्री.ददपिराि

साळांु खे-पाटील,

श्री.अननल

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

भोसले :
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(१) यर्तमाळ जिल्ह्यात असलेल्हया शासकीय िममनीर्र मोठया प्रमार्ात राहु्ी,
िक
ु ाने, पक्की घरे बाींधण्यात आली आहे त मात्र सिर अनतक्रमीत िममनीची नोंिर्ी
जिल्हहा पररर्ि, नगरपामलका याींच्याकडे नसल्हयाचे माहे मे, २०१५ या पदहल्हया
सप्पताहात ननिशवनास आले , हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरर्ी शासनामार्वत चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्हयास, चौकशीत काय आढळून आले र् तद्नुसार सिर अनतक्रममत िागा
हस्तगत करर्ेबाबत शासनाने कोर्ती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,

(४) अद्याप कोर्तीच कायवर्ाही केली नसल्हयास, वर्लींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) यर्तमाळ जिल्ह्यात काही दठकार्ी शासकीय िममनीर्र
अनतक्रमर् क कन राहु्ी, िक
ु ाने, पक्की घरे बाींधण्यात आली आहे त. ही र्स्तुजस्थती
आहे . मात्र सिरहू अनतक्रमर्ाींची नोंि जिल्हहा पररर्ि, नगर पररर्ि याींचेकडे
नसल्हयाची बाब माहे मे, २०१५ च्या पदहल्हया सप्पताहात उघडकीस आल्हयाचे ननिशवनास
आले नाही.
(२) र् (३) शासकीय िममनीर्र आढळर्ाऱया अममक्रमर्ाींच्या सींिभाावत महसूली
यींत्रर्ेमार्वत महाराषर िमीन महसुल सींदहता १९६६ च्या कलम ५० र् ५१ अन्र्ये

मनषु यबळाची उपलब्धता, कायिा र् सव्ु यर्स्था इत्यािी बाब वर्चारात घेर्ून र्ेळोर्ेळी
कायवर्ाही करण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद््ार्त नाही.
----------------महावितरण िमवचाऱयाांचा पगारिाढीच्या थिबािीचा २०० िोटी रुपयाांचा हतीता
थिल्याने राज्यभरातील ७६ हजार िमवचाऱयाांना आधथवि फटिा बसल्याबाबत
(४६)

*

९६१८

श्री.आनांद ठािूर, श्री.हे मांत टिले, श्री.सुननल तटिरे , श्री.राहुल

नािेिर, श्री.खिाजा बेग :
काय :-

सन्माननीय ऊजाव मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) माहे एवप्रल, २०१५ मध्ये िे य असलेल्हया महावर्तरर् कमवचा-याींच्या पगारर्ाढीच्या
थकबाकीचा २०० को्ी  कपयाींचा हप्पता थकल्हयाने राज्यभारातील ७६ हिार कमवचाऱयाींना
आधथवक र््का बसल्हयाचे माहे मे , २०१५ मध्ये र्ा त्यािरम्यान ननिशवनास आले , हे
खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, उक्त घ्नेची चौकशी करण्यात आली आहे काय,
(३) असल्हयास, चौकशीच्या अनुर्ींगाने सन २०१३ च्या र्ेतनर्ाढीच्या करारानुसार
र्ाढीर् र्ेतन कमवचाऱयाींना तातडीने ममळण्याबाबत शासन कोर्ती कायवर्ाही करर्ार
आहे र्ा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, कायवर्ाहीस होत असलेल्हया वर्लींबाची सर्वसाधारर् कारर्े काय आहे त ?
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श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे अींशत: खरे आहे .

(२) र्ेतन कराराच्या ननजश्चतीच्या र्ेळी वर्वर्ध कमवचारी सींघ्ना र् महावर्तरर्
कींपनी व्यर्स्थापन याींच्या मध्ये झालेल्हया सामींिस्य करारान्र्ये , माहे एवप्रल, २०१३
ते िुलै २०१४ या कालार्धीच्या थकबाकीची रक्कम ४ ्प्पप्पयाींमध्ये त्या र्ेळी

कींपनीच्या आधथवक पररजस्थतीनुसार अिा करण्याबाबतचा ननर्वय घेण्यात आला आहे .
त्यानुसार माहे डडसेंबर, २०१३ ते माचव २०१४ या कालार्धीच्या र्रकाची रक्कम
एवप्रल, २०१५ मध्ये अिा करताना त्यापो्ी येर्ारा वर्त्तीय भाार र् कींपनीच्या

आधथंक पररजस्थतीचा सखोल आढार्ा घेण्यात आला र् सिर हप्पता माहे मे , २०१५
मध्ये अिा करण्यात आला आहे .
(३) र्ाढीर् र्ेतन लागू करण्यात आलेले आहे .
(४) प्रश्न उद््ार्त नाही.

----------------राज्यभरात िेल्या जाणाऱया ओव्हरलोड मालिाहति
ु ीतन
ू
गैरव्यिहार होत असल्याबाबत

(४७)

*

६६६९

श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुननल तटिरे , श्री.किरण पािसिर, श्री.सुभाष

झाांबड, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफव भाई जगताप, श्री.हररमसांग राठोड, श्री.रामहरी
रुपनिर, श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.शरद रणवपसे :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील

(१) आर्ीओ िलालाींकडून र्र्ावला ८०० को्ी पेक्षा िास्त रक्कम र्स्त केली िाते
असे वर्धान तत्कामलन पररर्न आयुक्त, महाराषर राज्य याींनी केले होते, हे खरे आहे
काय,
(२)

असल्हयास,

तत्कालीन

पररर्हन

आयुक्त,

महाराषर

राज्य

याींनी

केलेल्हया

वर्धानामळ
ु े च र् िलालाींच्या िबार्ामळ
ु े च त्याींची बिली ३ र्र्ांचा कालार्धी पर्
ू व
होण्याआधीच करण्यात आली आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, कतवव्यिक्ष अधधकाऱयाींनी ननयमानुसार शासकीय काम केल्हयास त्याींची

३ र्र्ावच्या आत बिली करर्े र्ा अन्य कारर्ाईस सामोरे िार्े लागेल, असा सींिेश
राज्याच्या प्रशासनामध्ये पसरला गेला आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्हयास, ओव्हरलोड क कन मालर्ाहतक
ू करर्ाऱयाींर्र शासनाने चौकशी क कन
कोर्ती िीं डात्मक कायवर्ाही केली आहे र्ा करण्यात येत आहे ,

(५) अद्याप, कोर्तीच कायवर्ाही केली नसल्हयास होर्ाऱया वर्लींबाची कारर्े काय
आहे त,
(६) तसेच पररर्हन कायावलयामधील िलालबींिीच्या ननर्वयाची सद्यजस्थती काय आहे ?
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श्री. ददिािर रािते : (१) नाही.
(२) र् (३) हे खरे नाही.
(४) ओव्हरलोड मालर्ाहतूक करर्ाऱया र्ाहनाींचा शोध घेण्याकरीता सन २०१४-१५
मध्ये ५७.७७.९१३ इतकी र्ाहने तपासण्याबाबत आली. त्यापैंकी िोर्ी आढळलेल्हया
९७.०३१ र्ाहनाींकडून  कपये ९२.४७ को्ी एर्ढी िीं ड र्सूली करण्यात आली.
(५) प्रश्न उद््ार्त नाही.

(६) नागररकाींना कामकािाच्या कायवपध्ितीची मादहती होण्यासाठी कायावलयाच्या
आर्ारात प्रर्ेश करण्यापूर्ीच िशवनी भाागात बाहे  कन दिसतील अशा पध्ितीने मादहतीचे
र्लक प्रिमशवत क कन, कायावलयाचे प्रर्ेशाचे दठकार्ी एक मागविशवन कक्ष ननमावर्

क कन वर्नामध्यस्थ सुलभा कायवप्रर्ाली योिना रावर्र्ेबाबत पररर्हन आयुक्त
कायावलयामार्वत सर्व प्रािे मशक पररर्हन कायावलयाींना सूचना िे ण्यात आल्हया आहे त.
प्रािे मशक पररर्हन कायावलयाशी सींबींधधत असलेले कोर्तेही कामकाि एखाद्या
व्यक्तीकडून थे् कायावलयात प्राप्पत झाल्हयार्र ते वर्नासायास क कन िे ण्यात येत.े
-----------------

यितमाळ जजल््यातील र्त्याला लागून असलेल्या ि गल्ल्याांमध्ये असलेली रोदहत्रे
(डीपी) उघडेच असल्यामुळे नागररिाांना त्यापासून धोिा ननमावण झाल्याबाबत

(४८)

*

७८६९

श्री.सांददप बाजोररया, श्री.सुननल तटिरे , श्री.नरें द्र पाटील, श्री.किरण

पािसिर, श्री.खिाजा बेग, श्री.हे मांत टिले, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.अननल भोसले,
श्रीमती विद्या चव्हाण :
काय :-

सन्माननीय ऊजाव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) यर्तमाळ जिल्ह्यातील रस्त्याला लागून असलेल्हया र् गल्हल्हयाींमध्ये असलेली
रोदहत्रे (डीपी) हे उघडेच असून त्यामुळे त्या पररसरातील लहान मुले र् नागररकाींना
त्यापासून धोका उत्पन्न झाला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, ही रोदहत्रे उघडीच ठे र्ण्याची ककीं र्ा त्यार्र झाकर् न बसवर्ण्याची
कारर्े काय आहे त,
(३) त्याींची ि क
ु स्ती त्र्ररत करण्याबाबत शासनाने कोर्ती उपाययोिना केली र्ा
करण्यात येत आहे ?

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) अींशतः खरे आहे .

(२) रोदहत्राींच्या डडस्रीब्युशन बॉक्सची झाकर्े गींिल्हयामुळे, बबिागरी तु्ल्हयामुळे

तु्लेली आहे त र् काही दठकार्ी झाकर्े चोरी झाल्हयाने डडस्रीब्युशन बॉक्स उघडे
झाले आहे त. तथावप सिर गींिलेली र् तु्ुन पडलेली र् चोरीला गेलेली झाकर्े
िूध
ु स्ती क कन बिलण्याचे काम ननयममतपर्े चालू असते.

(३) सिर डडस्रीब्यश
ु न बॉक्सची झाकर्े ि क
ु स्ती करण्याचे काम सूध
ु आहे .
-----------------
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शेतिऱयाांना खाते पुज्तिा िाटप िरणेबाबत
*

(४९)

७२६१

श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ावणी, श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.विक्रम िाळे ,

श्री.ददपिराि साळांु खे-पाटील, श्री.खिाजा बेग, श्री.सनतश चव्हाण :

सन्माननीय

महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) महाराषर िमीन अधधननयम १९६६ मधील खाते पुजस्तका तयार ठे र्र्े र् ननयम

१९७१ नुसार िममनधारर् करर्ाऱया खातेिारास सरकारी िे र्ी, लागर्डी, पेरे, क्षेत्र र्
इतर मादहतीींची नोंि असलेली खाते पुजस्तका िे ण्याबाबतची मागर्ी परभार्ी-दहींगलीचे

स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी सन २०१५ िरम्यान मा. महसुलमींत्री, महाराषर राज्य
याींच्याकडे केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, शेतकऱयाींकडे सींपुर्व नोंि असर्ारी अद्ययार्त खाते पुजस्तका र्ा्प
करण्याबाबत मा. मींत्री महोियानी कोर्ती कायवर्ाही केली आहे ,

(३) असल्हयास, ककती मुितीत शेतकऱयाींना अद्ययार्त खाते पुजस्तका र्ा्प करण्यात
येर्ार आहे ?

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) होय.
(२) र् (३) महाराषर िमीन महसूल (खातेपुजस्तका तयार करर्े, ती िे र्े र् ठे र्र्े)
ननयम, १९७१ मधील तरतुिीनुसार िमीन धारकाने त्याच्या धारर् िममनीची
खातेपुजस्तका िे ण्याची मागर्ी केल्हयास र् त्यासींबींधी वर्दहत र्ी र् खातेपुजस्तकेची
ककेंमत

अिा

केल्हयास

त्यात

खातेपजु स्तका

परु वर्ण्याची

तरति
ू

आहे .

यानस
ु ार

राज्यातील क्षेत्रीय अधधकाऱयाींना आर्श्यक कायवर्ाही करण्याच्या सूचना िे ण्यात
आलेल्हया आहे त.

----------------मसांधद
ु ग
ु व जजल््यातील ठे िेदार िांपनीिडून िामे िेळेत होत नसल्याने िीज वितरण
िांपनीची िोटयिधीांची िामे प्रलांबबत असल्याबाबत

(५०)

*

७१९२

श्रीमती हु्नबानू खमलफे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफव भाई

जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.जनावदन चाांदरू िर :
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय ऊजाव मांत्री पुढील

(१) मसींधुिग
ु व जिल्ह्यातील कामे ठे केिार कींपनीकडून र्ेळेत होत नसल्हयाने र्ीि

वर्तरर् कींपनीची को्यर्धीींची कामे प्रलींबबत असल्हयाचे दिनाींक १ मे, २०१५ रोिी र्ा
त्यासम
ु ारास ननिशवनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, १५०० पेक्षा अधधक कृर्ीपींप िोडण्याबरोबर नव्याने खाींब बिलर्े,
रान्सर्ॉमवर बिलर्े आिी प्रलींबबत आहे त , हे ही खरे आहे काय,
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(३)

असल्हयास,

उक्त

प्रकरर्ी

र्ीि

वर्तरर्ाची

प्रलींबबत

कामे

तातडीने

पूर्व

करण्याबाबत शासनाने काय कायवर्ाही केली र्ा करर्ार आहे ,
(४)

अद्याप,

याबाबत

कोर्तीच

कायवर्ाही

करण्यात

आली

नसल्हयास

त्याची

सर्वसाधारर् कारर्े काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) अींशत: खरे आहे .

(२) अींशत: खरे आहे . माचव २०१४ अखेर पैसे भारलेल्हया प्रलींबबत १३४१ कृर्ीपींप र्ीि
िोडण्याींपैकी सन २०१४-१५ मध्ये ८१९ र् सन २०१५-१६ मध्ये ६५ नर्ीन कृर्ीपींपाना
बीििोडण्या

िे ण्यात

आल्हया.

उर्वररत

कृर्ीपींप

र्ीििोडण्या

िे ण्याची

कामे

प्रगतीपथार्र आहे त र् सिर र्ीि िोडण्याींना माचव २०१६ अखेरपयंत र्ीिपुरर्ठा

करर्े प्रस्तावर्त आहे . िोन ३३/११ केव्ही उपकेंद्र सींबींधधत र्ादहन्या र् वर्तरर्
रोदहत्राींची कामे प्रगतीपथार्र आहे त.
(३) ठे केिाराकडे साधनसामुग्री उपलब्ध असुन अनतररक्त मनुषयबळ र्ाप कन तर्ार्त

िरू करण्यासींबींधीत सतत सर्व स्तरार् कन पाठपुरार्ा सु क आहे . तसेच ननजश्चत

ध्येयापासूनची तर्ार्त िरू करण्यासाठी ननवर्िे तील कायिे शीर तरतूिीनुसार दिनाींक

३१.१.२०१५ रोिी प्रथम र् दिनाींक ११.६.२०१५ रोिी द्वर्तीय नो्ीस (्ु करे क््)
िे ण्यात आलेली आहे .

(४) प्रश्न उद््ार्त नाही.

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

िोणसई (ता.िाडा, जज.पालघर) येथील भूमाकफयाांनी आणण खदान मालिाांनी

नदीपात्रात विनापरिाना भूसुरुांगाचे ्फोट िरुन दगड पाडण्याचे िाम सुरु िेल्याबाबत
(५१)

*

९९८३

श्री.जगन्नाथ मशांदे, श्री.राहुल नािेिर, अॅड.ननरां जन डािखरे :

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) कोर्सई (ता.र्ाडा, जि.पालघर) येथील भाूमाकर्याींनी आणर् खिान मालकाींनी

बींधाऱयालगत खाली निीपात्रात वर्नापरर्ाना भास
ू  क
ु ीं गाचे स्र्ो् क कन िगड पाडण्याचे
काम सु क केल्हयाने येथील बींधाऱयाींचे अजस्तत्र् धोक्यात आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्हयास,

ग्रामपींचायतीने

सींबींधधताींवर्रोधात

माहे

माचव,

२०१५

त्र्रीत

मध्ये

कारर्ाई
र्ा

करण्याची

त्यासुमारास

मागर्ी

कोर्सई

तहमसलिार,

र्ाडा,

जिल्हहाधधकारी, पालघर, मा.महसूलमींत्री आिीींकडे लेखी तक्रार केलेली असतानाही

याप्रकरर्ी महसल
ू प्रशासनाकडून आिममतीस कोर्तीही कारर्ाई करण्यात आलेली
नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, त्याची सर्वसाधारर् कारर्े काय आहे त,
(४) भाूसु कींगाच्या स्र्ो्ाने कोर्सई बींधाऱयाचे अजस्तत्र् धोक्यात आल्हयाने सिरहू
बेकायिा भाूसु कींगाला पररर्ामकारकररत्या आळा घालण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोर्ती
ठोस कारर्ाई केली आहे र्ा करण्यात येत आहे ?
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श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२) (३) र् (४) यासींिभाावत कोर्सई ग्रामपींयाचतीने
तहमसलिार,

र्ाडा

याींचक
े डे

दि.

४.१२.२०१४

रोिी

ननर्ेिन

दिले

आहे .

सिर

ननर्ेिनाच्या अनुर्ींगाने चौकशी केली असता, कोर्सई गार्ाच्या हद्दीतील निीपात्रातून
वर्नापरर्ाना िगडाचे उत्खनन केल्हयाचे आढळून आले आहे . त्यानुसार पोलीस स््े शन,
र्ाडा येथे अज्ञात व्यक्ती वर् कध्ि गुन्हा नोंिवर्ण्यात आला आहे . तथावप, कोर्सई
येथील कोकर् पध्ितीच्या बींधाऱयास कोर्त्याही प्रकारची हानी पोहचल्हयाचे ननिशवनास
आले नाही.
----------------राज्यात एसटी महामांडळाने मॅक्सीिॅबसारखी सुविधा उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत
(५२)

*

८१८४

श्रीमती ददतीती चिधरी, डॉ.सध
ु ीर ताांबे :

सन्माननीय पररिहन

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यात मॅक्सीकॅब सुूध करण्यासाठी एस्ी महामींडळाने आक्षेप घेतला आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, एस्ी महामींडळ मॅक्सीकॅबसारखी सुवर्धा लोकाींना िे ण्याबाबत काही
उपाययोिना करर्ार आहे ,

(३) असल्हयास, त्याचा थोडक्यात तपशील काय आहे ,
(४) असल्हयास, राज्य सरकारची मॅक्सीकॅबला परर्ानगी िे ण्याबाबतची भाुममका काय
आहे ?

श्री. ददिािर रािते : (१) हे खरे आहे .

(२) र् (३) राज्य पररर्हन महामींडळ सद्यजस्थतीत ३१ आसन व्यर्स्था असलेल्हया
५९५ ममडी बसेसद्र्ारे महाराषर राज्याच्या ग्राममर्, िग
व
र् अनतिग
व
भाागात
ु म
ु म
त्याचबरोबर सुमारे ९००० पररर्तवन बसेसद्र्ारे ग्रामीर् भाागात प्रर्ासी र्ाहतूक सेर्ा
पुरवर्त आहे .

(४) मॅक्सीकॅबला परर्ानगी िे ण्याबाबतच्या शासनाच्या ननर्वयावर् कध्ि राज्य पररर्हन

महामींडळाने मा. उच्च न्यायालयाच्या मुींबई खींडपीठात, याधचका क्र. २७२३ र् २७२४,

सन १९९१ िाखल केली होती. सिर न्यायालयीन प्रकरर्ी दिनाींक २९.११.२०१३ रोिी
मा. न्यायालयात ननर्वय होर्ून, मा. न्यायालयाने महामींडळाची बािु सींयुजक्तक
असल्हयाचे आिे श दिले आहे त.

-----------------
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खामगाांि (जज.बुलढाणा) येथील सेतू िायावलयात होत असलेल्या भ्रष्ट्टाचाराबाबत
(५३)

*

८१५९

श्री.पाांडुरां ग फुांडिर :

सन्माननीय महसूल मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :(१) खामगाींर्, (जि.बल
ु ढार्ा) येथील सेतु कायावलयात अनेक शासकीय िाखले िे ण्यास
सामान्य नागरीकाींना वर्लींब होत असल्हयाबाबतच्या तक्रारी उपवर्भाागीय अधधकारी
याींना प्राप्पत होत आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, सिर िाखले ममळण्यास वर्लींब होत असल्हयामुळे वर्द्यार्थयांचे
शैक्षणर्क नुकसान होत आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, सेतू कायावलय तसेच उपवर्भाागीय अधधकारी कायावलय, खामगाींर् येथे
ककती िाखले प्रलींबबत आहे त,

(४) असल्हयास, िाखले िे ण्यास होर्ा-या वर्लींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२), (३) र् (४) उप वर्भाागीय अधधकारी, खामगाींर्,
जि.बल
े डील सेतू कायावलयाकडे दि. १/०४/२०१५ ते दि. ३०/६/२०१५ या
ु ढार्ा याींचक
कालार्धीत िनतेकडून वर्वर्ध प्रमार्पत्रासाठी ६२५९ अिव प्राप्पत झाले होते. त्यापैकी

६०४४ प्रमार्पत्रे वर्दहत कालार्धीत िे ण्यात आली असून २१५ अिव त्रु्ी पूतत
व े अभाार्ी
अद्याप प्रलींबबत आहे त. उप वर्भाागीय अधधकारी, खामगाींर्, जि.बुलडार्ा येथील सेतू

कायावलयाकडून शेतकऱयाींना र् वर्द्यार्थयांना िाखले िे ण्यास वर्लींब झाल्हयावर्र्यी लेखी
तक्रार प्राप्पत झालेली नाही. तथावप सामान्य नागररकाींना िाखले िे ण्यास झालेल्हया
वर्लींबावर्र्यी र्ेळोर्ेळी प्राप्पत होर्ाऱया तोंडी तक्रारीचे ननरसन करण्यात येत.े
----------------राज्यात िाहन परिाना ऑन लाईन पध्दतीने सुरू िरण्याच्या प्रक्रीयेबाबत

(५४)

*

९७६७

श्रीमती शोभाताई फडणिीस :

सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यात पररर्हन वर्भाागाच्या माध्यमातून र्ाहन परर्ाना ऑनलाईन पध्ितीने
िे ण्याचा ननर्वय शासनाने घेतला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सिर र्ाहन परर्ाना ऑनलाईन सु क करण्यात आल्हयाने परर्ाना

काढर्ाऱयाींच्या सींखयेत घ् झाल्हयाची बाब दिनाींक १४ एवप्रल, २०१५ रोिी र्ा त्या
सुमारास ननिशवनास आली, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्हयास, नागरीकाींच्या

दहताच्या

दृष्ीने

सिर

ऑनलाईन

पध्ित

सुलभा

करण्याबाबत शासनाने कोर्ती सवु र्धा उपलब्ध क कन दिली र्ा िे ण्यात येर्ार आहे ,
(४) नसल्हयास, वर्लींबाची कारर्े काय आहे त ?
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श्री. ददिािर रािते : (१) र् (२) होय.

ीं ् घेण्यासाठी वर्भाागातर्े मोबाईल
(३) मशकाऊ/ पक्की अनज्ञ
ु त्पीकररता अपॉइमें
सुवर्धा (app) वर्कमसत करण्याची बाब सु क आहे . तसेच, ऑनलाईन यींत्रर्ेमध्ये

सुलभाता आर्ण्याच्या दृजष्कोनातून सिर योिना हाताळर्ाऱया राषरीय सूचना केंद्र,
है द्राबाि याींच्याकडून कायवर्ाही करण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद््ार्त नाही.

----------------मुांबईतील शक्ती ममलचा भुखांड शासनाने ताब्यात घेण्याबाबत
(५५)

*

८३८४

श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफव भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर,

श्री.शरद रणवपसे : सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मुींबईतील शक्ती ममलकडून अ्ी र् शतीचा भाींग झाल्हयामुळे भााडेप्ा रद्द क कन
हा भाुखींड ताब्यात घेण्याचे आिे श मागील सरकारने दिल्हयानींतरही महसूल वर्भाागाने
तात्काळ कॅव्हे ् र्ाईल न केल्हयाने शक्ती ममलला उच्च न्यायालयातून स्थधगती
ममळाली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, शक्ती ममलचा मोक्याच्या दठकार्ी असलेला सुमारे साडेसहा एकर
भाुखींड शासनाने ताब्यात घेण्याबाबत कोर्ती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,

(३) अद्याप, उक्त प्रश्नाबाबत कोर्तीच कायवर्ाही होत नसल्हयास वर्लींबाची कारर्े
काय आहे त ?
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) र् (२) लोअर परे ल महसूल वर्भाागातील भाूकर क्र.६५ या
शासकीय ममळकतीबाबत तत्कालीन मा.मींत्री (महसुल) याींनी दि.१०.०८.२०१४ रोिी
आिे श पारीत केले असून, सिर िागा शासन ननहीत करण्याच्या प्रस्तार्ात मींिूरी

दिली. त्यानस
ु ार जिल्हहाधधकारी, कायावलयाकडून दि.२५.८.२०१४ रोिी सिर शासकीय
ममळकतीर्र िाऊन त्या िागेचा एकतर्त ताबा घेर्ून भाूकर क्र.६५ या शासकीय

िममनीच्या ममळकत पबत्रकेर्रील भााडेप्े िार श्री.शक्ती ममल्हस मल. याींचे नार् कमी
करण्यात आले आहे .
मात्र तत्कालीन मा.मींत्री (महसूल) याींनी या प्रकरर्ात दि. १०.८.२०१४ रोिी

दिलेल्हया आिे शाींवर् कध्ि मा.मब
ींु ई उच्च न्यायालयात रर् याधचका िाखल करण्यात

आली असून सिर प्रकरर्ात मा.मुींबई उच्च न्यायालयाने दि. १५.९.२०१४ रोिी पुढील
कोर्तेही आिे श न करण्यास ननिे श दिलेले आहे त.
(३) प्रश्न उद््ार्त नाही.
-----------------
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(५६)

*

िृषी पांपाना िीज जोडणी दे ण्याबाबत
७४८४

श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.धनांजय मुांडे, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.विक्रम

िाळे , श्री.अननल भोसले, श्री.जगन्नाथ मशांदे, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.ददपिराि साळांु खेपाटील, श्री.खिाजा बेग, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ावणी, श्री.किरण पािसिर, अॅड.जयदे ि
गायििाड, श्री.हे मांत टिले, श्री.सुननल तटिरे :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ऊजाव मांत्री पुढील

(१) राज्यात वर्शेर्त: बीड, यर्तमाळ जिल्ह्यात कृर्ी पींपाचा अनुशेर् दिर्सेंदिर्स
र्ाढत असून जिल्ह्यात दिनाींक १५ र्ेब्रुर्ारी, २०१५ रोिीनुसार सुमारे

७७५८

कृर्ीपींपाच्या र्ीि िोडण्या तीन र्र्ावपासन
ू प्रलींबबत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, शेतकऱयाींनी अनामत रक्कमा भा कनही त्याींना र्ेळेर्र र्ीि िोडर्ी
ममळत नसल्हयामुळे िषु काळग्रस्त शेतकरी अडचर्ीत सापडला आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्हयास, जिल्ह्यातील वर्दहरी पूर्व झाल्हयानींतरही अनेक शेतकऱयाींना र्ीि
िोडर्ी िे ण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, र्ीि िोडर्ी र्ेळेर्र न दिल्हयामळ
ु े पररर्ामी मसींचनाची सवु र्धा
असतानाही लाखो ूधपयाींचा खचव र्ाया िात आहे , हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्हयास, कृर्ीपींपाच्या वर्द्युतीकरर्ासह बीड वर्भाागाने प्रस्तावर्त केलेल्हया
िे खभााल र् ि क
ु स्ती योिनेतील  क. २.४५ को्ी च्या कामाींना शासन प्राधान्याने मींिूरी
िे र्ार आहे काय,

(६) असल्हयास, कृर्ी पींपाना र्ीि िे ण्याबाबत शासनाकडून कोर्ती तातडीची कायवर्ाही
करण्यात आली र्ा येत आहे ,

(७) नसल्हयास, वर्लींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.

(३) हे खरे नाही.
(४) नाही, हे खरे नाही.
(५) होय.

(६) कृर्ीपींपाना र्ीि िे ण्याबाबत शासनाकडून बीड जिल्ह्याकरीता ५९ को्ी  कपये
शासनाकडून मींिुर झाले असून यातील  कपये २२ को्ीच्या शेतीपींप कामासाठी काम
सुूध करण्याचे आिे श कींत्रा्िाराींना िे र्ेत आले आहे त र् उर्वरीत कामासाठी ई-ननवर्िा
प्रकक्रया सु क आहे .

(७) प्रश्न उद््ार्त नाही.
-----------------
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राज्यातील िृषी महाविद्यालयािडून विद्यार्थयात शना
E.B.C. सिलत दे ण्याबाबत

(५७)

*

९९१७

डॉ.अपूिव दहरे :

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३९५० ला दद.१० माचव,

२०१५ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत :

सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :(१)

राज्यातील

कृवर्

वर्द्यापीठाअींतगवत

खािगी

वर्नाअनुिाननत

र्

कायम

वर्नाअनुिाननत कृवर् अ्यासक्रमात मशक्षर् घेर्ा’या आधथेदृष्या मागास प्रर्गावतील

वर्द्यार्थयांच्या शैक्षणर्क शुल्हकाच्या प्रनतपुतीसाठी उर्वररत अनुिान रकमेची मागर्ी
मींिरू करण्याच्या वर्चाराधधन प्रस्तार्ार्र शासनाचा वर्चार पर्
ु व झाला आहे काय,
(२)

असल्हयास,

प्रश्नोत्त

बाब

‘‘१’’

मधील

अ्यासक्रमात

मशक्षर्

घेर्ाऱया

वर्द्यार्थयांची शैक्षणर्क शुल्हकाची सींपूर्व प्रनतपुती करण्यात आली आहे काय,

(३) नसल्हयास, याबाबत शासनाचा वर्चार पुर्व होऊन पात्र वर्द्यार्थयांना शैक्षणर्क
शुल्हकाची सींपूर्व प्रनतपुती केव्हापयंत करण्याींत येर्ार आहे ?

श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२) र् (३) राज्यातील कृर्ी वर्द्यापीठाींतगवत खािगी

वर्नाअनुिाननत र् कायम वर्नाअनुिाननत मशक्षर् सींस्थाींमधील कृर्ी र् सींलन
अ्यासक्रमात मशक्षर् घेर्ाऱया आधथवकदृष्या भाागास प्रर्गावतील वर्द्यार्थयांच्या
शैक्षणर्क शुल्हकाच्या ५० % रक्कमेची प्रनतपुती वर्भाागाकडून करण्यात येत.े

सन २०११-१२ पासन
ू या योिनेत िे य असलेल्हया अनि
ु ानापेक्षा कमी अनि
ु ान

उपलब्ध क कन दिल्हयामुळे पात्र वर्द्यार्थयांना िे य असलेल्हया शैक्षणर्क शुल्हकाची सींपूर्व
प्रनतपूती करण्यात आलेली नाही.

सन २०११-१२ ते सन २०१३-१४ मधील पात्र लाभाार्थयांना िे य असलेल्हया

शैक्षणर्क शुल्हकाच्या प्रनतपूतीकरीता  क. १५,८०,५४,६१८ इतके अनुिान प्रलींबबत आहे .

या योिनेअींतगवत चालू आधथवक र्र्ावत  क. ८ को्ी इतकी तरति
ू अथवसींकल्हपीत

करण्यात आली आहे . त्यापैकी  क. ५ को्ी ६० लाख इतके अनुिान दि. १०.०७.२०१५
अखेर उपलब्ध क कन िे ण्यात आले आहे . तसेच प्रलींबबत प्रनतपूतीकरीता पुरक
मागर्ीद्र्ारे अनतररक्त  क. १० को्ी उपलब्ध करर्े प्रस्तावर्ण्यात आले आहे .
-----------------
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अमलबाग (जज.रायगड) तालुक्यातील साांबरिांु ड प्रिल्पग्र्ताांच्या
जमीनी सांपाददत िेल्याबाबत

(५८)

*

९६६१

श्री.जयांत पाटील :

सन्माननीय महसूल मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :(१) अमलबाग (जि.रायगड) तालुक्यातील साींबरकींु ड मध्यम प्रकल्हपासाठी भाूसींपािन
अधधननयम, १८९४ च्या कलम ४ अन्र्ये भाूसींपािनाबाबत दिनाींक १ एवप्रल, २००६
रोिी नो्ीस प्रमसध्ि करण्यात आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, अमलबाग तालुक्यातील मौिे खेरर्ाडी, िाींभाूळर्ाडी, साींबरकींु ड इत्यािी
सींपादित करण्यात येर्ाऱया शेत िममनी, र्रकस िममनी र् र्नहक्क कायद्यानस
ु ार
ममळालेल्हया िममनी सींपादित करण्यात येत आहे त , हे खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, आदिर्ासी र्ायायाींतील प्रकल्हपग्रस्त वर्स्थावपत होत असून त्याींच्या

उिरननर्ावहासाठी असलेल्हया िममनी सींपादित होत असल्हयाने आदिर्ासी र्ायायाींर्रील
प्रकल्हपग्रस्त बेघर होर्ार, हे खरे आहे काय,
(४) असल्हयास, आदिर्ासी र्ायायाींर्रील वर्स्तावपत झालेल्हया प्रकल्हपग्रस्ताींना पयावयी
िममनी िे ण्यात येर्ार आहे त काय ?
श्री.

एिनाथराि

सींपािनाकररता

खडसे

प्रकरर्

:
५७०

(१)

साींबरकींु ड

अन्र्ये

प्रकल्हपाच्या

१०३.८१.२

हे .

धरर्

क्षेत्राचा

र्

बुडीत

भाूसींपािन

क्षेत्र

प्रस्तार्

जिल्हहाधधकारी, रायगड कायावलयाकडे सािर करण्यात आला असन
ू प्रकरर्ी भास
ू ींपािन

अधधननयम, १८९४ च्या कलम ४ ची अधधसूचना दिनाींक २५.१.२००८ रोिी प्रमसध्ि
करण्यात आली आहे . सिर प्रकरर्ी अींनतम ननर्ाडा दिनाींक १७.९.२०११ रोिी प्रमसध्ि
करण्यात आला आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .
(३) धरर्ाच्या बड
ु ीत क्षेत्रात ज्या र्ाडयाींच्या िममनी र् घरे िार्ार आहे त र् िे
प्रकल्हपबाधधत होर्ार आहे त त्याींचे पुनर्वसन करार्े लागर्ार आहे .

(४) वर्स्थावपत होर्ाऱया प्रकल्हपबाधधताींचे पुनर्वसन त्याींच्या पसींतीने ननर्डलेल्हया
दठकार्ी मौिे रािेर्ाडी (रामराि, ता. अमलबाग) येथील सव्हे नीं. १२२ मधील २८-०००० हे . इतक्या खािगी क्षेत्राची सींपािनाची कायवर्ाही सींपािक सस्थेच्या स्तरार्र
प्रगतीत आहे . असे कायवर्ाही अमभायींता, हे ्र्र्े मध्यम प्रकल्हप वर्भााग, कामाली, ता.
पेर् जि. रायगड याींनी जिल्हहाधधकारी , रायगड कायावलयास कळवर्ले आहे . प्रस्तार्
प्राप्पत होताच जिल्हहाधधकारी, रायगड कायावलयाकडून नर्ीन भाूसींपािन कायियानुसार
कायवर्ाही करण्यात येईल.

-----------------
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अमरािती, अिोला, यितमाळ, बुलढाणा ि िामशम या जजल्हयातील ४६ हजार
मसांचन विदहरीांिरील िृवषपांपाना िीज जोडणी ममळण्याबाबत

(५९)

*

७४०८

श्री.गोवपकिशन बाजोरीया, श्री.राजेंद्र मुळि, श्री.सांजय दत्त,

श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय ऊजाव मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) वर्िभाावतील अमरार्ती, अकोला, यर्तमाळ, बुलढार्ा, र्ाशीम या जिल्ह्यातील

जिल्हहा प्रशासन आणर् महावर्तरर्ामध्ये योय समन्र्य नसल्हयामुळे ४६ हिार

मसींचन वर्दहरीींर्रील कृवर्पींपाच्या र्ीि िोडण्या रखडल्हयाचे नुकतेच माहे मे , २०१५
मध्ये र्ा त्या सम
ु ारास उघडकीस आले आहे हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, र्ीििोडण्या रखडल्हयाबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्हयास, सिर र्ीि िोडण्या रखडल्हयामुळे शेतात बाींधून तयार असलेल्हया

मसींचन वर्दहरीत भारपूर पार्ी उपलब्ध असूनही शेतकरी शेताला पार्ी िे ऊ शकत
नाही, हे खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, कृवर् पींपाना र्ीि िोडर्ी ममळवर्ण्याकररता शेतकऱयाींनी आर्श्यक

शुल्हकाचा भारर्ा क कन अिव प्रकक्रया पूर्व केल्हयानींतरही मागील पाच र्र्ावपासून
वर्भाागात ४६ हिार कृर्ीपींपाना अद्याप र्ीििोडण्या दिलेल्हया नाहीत हे ही खरे आहे
काय,

(५) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून
आले,

(६) तिनुसार सिर र्ीि िोडण्या तात्काळ करण्याबाबत शासन स्तरार्र कोर्ती
कायवर्ाही केली आहे र्ा करण्यात येत आहे ,

(७) नसल्हयास, त्याची कारर्े काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे नाही.

(२) र्ीििोडण्या रखडलेल्हया नसून माचव २०१५ अखेर महावर्तरर्ाच्या अमरार्ती

पररमींडळ अींतगवत पाच जिल्ह्याींमध्ये अनुक्रमे अकोला (७,६२१), र्ामशम (७,२३९),
अमरार्ती (१०,६९२), बुलढार्ा (१०,८६०) र् यर्तमाळ (९,९१३) असे एकूर् ४६,३२५
एर्ढे कृर्ीपींप अिविार पैसे भा कन प्रलींबबत असून र्ीि िोडर्ीचे काम प्रगतीपथार्र
आहे .

(३) हे खरे नाही.
(४) नाही पैशाचा भारर्ा क कन प्रलींबीत असलेल्हया कृर्ीपींपाना ज्येषठतर यािी प्रमार्े
र्ीि िोडर्ी िे ण्याची प्रक्रीया सु क आहे .
(५) प्रश्न उद््ार्त नाही.
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(६) पैशाचा भारर्ा क कन प्रलींबीत असलेलया कृर्ीपींपाना ज्सेषठता यािी प्रमार्े र्ीि
िोडर्ीची कामे करण्यासाठी सर्व आर्श्यक उपाययोिना करण्यात आलेल्हया आहे .

इन्रा-२ योिनेमध्ये कृर्ीपींपाच्या ननयोजित कामाींचे कींत्रा्िाराींना कायविेश िे ण्यात
आलेले असून कामे सु क झालेली आहे त र् सिर कामे लर्करात लर्कर होण्याकरीता

सिर कींत्रा्िाराींसोबत पाठपूरार्ा करण्यात येत आहे . तसेच शासनाच्या वर्शेर् पॅकेि

योिनेमध्ये कृर्ीपींपाच्या ननयोजित कामाींच्या ननवर्िा प्रक्रीया पुर्व झाली असून

कायाविेश सध्
ु िा िे ण्यात आलेले आहे त कामे स क
ु झाली असन
ू ती लर्करात लर्कर
होण्याकरीता सिर कींत्रा्िाराींसोबत पाठपूरार्ा करण्यात येत आहे .
(७) प्रश्न उद््ार्त नाही.

----------------महावितरण िांपनीला २७७ लाखाांचा तोटा
सहन िरािा लागल्याबाबत
(६०)

*

भोसले :

९३७०

श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.खिाजा बेग, श्री.हे मांत टिले, श्री.अननल

सन्माननीय ऊजाव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) महावर्तरर्ने रोहीत्राींच्या खरे िी प्रकक्रयेत ननयमबाहयपर्े दिल्हलीच्या अॅक्युरे्

रन्सर्ॉमवर कपींनीला पुरर्ठयाचे काम दिल्हयामुळे महावर्तरर्ला २७७ लाखाींचा तो्ा
सहन करार्ा लागून रोदहत्राच्या पुरर्ठयासाठी र्र्वभार र्ा् पाहार्ी लागली, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्हयास, उक्त प्रकरर्ाची शासनामार्वत चौकशी करण्यात आली आहे काय,
(३) असल्हयास, चौकशीत काय आढळून आले र् तद्नुसार शासनामार्वत िबाबिारी
ननजश्चत क कन कोर्ती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,

(४) अद्याप कोर्तीही कायवर्ाही केलेली नसल्हयास, वर्लींबाची कारर्े काय?
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) हे खरे नाही. रोदहत्राींची खरे िी ई-ननवर्िा प्रकक्रयेद्र्ारे

पारिशवकररत्या झाली असून, पुरर्यायािाराने वर्दहत कालार्धीमध्ये रोदहत्राींचा पुरर्ठा

केल्हयामुळे, ननवर्िे च्या अ्ी र् शतीनुसार सुधाररतिरानुसार (Price Variation

Amount) रक्कम  कपये २७७ लाख अिा करण्यात आली होती. परीं तु २९७७ लाख
अिा करण्यात आली होती. परीं तु २९४७ रोदहत्राींमध्ये आढळून आलेल्हया त्र्
ु ी, ्या
पुरर्ठािाराने उमशरा िूध
ु स्त क कन दिल्हयामुळे, अिा करण्यात आलेली रक्कम  कपये

२७७ लाख ही, मे.अॅक्युरे् रान्सर्ॉमवर मल., नर्ी दिल्हली या कींपनीची महावर्तरर्ाकडे

िमा असलेली बेक गॅरीं्ी  कपये ५२१.८१ लाख चे रोखीकरर् क कन ती र्सूल करण्यात

आलेली आहे . त्यामुळे महावर्तरर् कींपनीला कुठल्हयाच प्रकारचा तो्ा सहन करार्ा
लागत नाही.
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(२) प्रश्न उद््ार्त नाही.
(३) प्रश्न उद््ार्त नाही.
(४) प्रश्न उद््ार्त नाही.
----------------मांगळिेढा (जज.सोलापूर) तालुक्यातील महावितरण िांपनीच्या रोदहत्रामधून
(६१)

*

जगताप :
(१)

दठणग्या पडून शेतिऱयाांचे झालेले नि
ु सान

८७००

श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफव भाई

सन्माननीय ऊजाव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

मींगळर्ेढा

(जि.

सोलापरू )

तालक्
ु यातील

ब्रम्हपरु ी

येथील

बठार् रस्त्यार्र

असलेल्हया महावर्तरर् कींपनीच्या रोदहत्रामधून दिनाींक ९ माचव, २०१५ रोिी र्ा
त्यािरम्यान पडलेल्हया दठर्याींमुळे तेथील १० शेतकऱयाींचा ६० एकर िमीनीर्रील
ऊस र् दठबक मसींचन यींत्रर्ा िळून शेतकऱयाींचे सुमारे १ को्ी  कपयाचे नुकसान झाले
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, शेतकऱयाींना नुकसान भारपाई िे ण्याबाबत शासनाने कोर्ती कायवर्ाही
केली र्ा करण्यात येत आहे ,

(३) अद्यापयवत कायवर्ाही केली नसल्हयास त्याची कारर्े काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) नाही. रोदहत्रामधन
ू दठर्या पडल्हयामळ
ु े आग लागली
नसल्हयाचे चौकशीर् कन दिसन
ू येत.े

(२) सिर आग वर्द्युत कारर्ाने लागली नसल्हयाने नुकसान भारपाई अनुज्ञेय नाही.
(३) प्रश्न उद््ार्त नाही.

----------------महाराष्ट्र शासनाच्या मुद्राांि ि नी दणी विभागात िांत्राटी तत्त्िािर िाम िरणाऱया
(६२)

*

सांगणिचालिाांना िमी िेल्याबाबत

८९२५

श्री.अमरनाथ राजरू िर, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफव भाई

जगताप, श्री.सुभाष झाांबड :
करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) महाराषर शासनाच्या मुद्राींक र् नोंिर्ी वर्भाागाच्या िर्ळपास ६०० कायावलयाींत
गेल्हया १४ र्र्ावपासून कींत्रा्ी तत्त्र्ार्र काम करर्ाऱया १३०० सींगर्कचालकाींना

शासनाने आपल्हया कायावलयातून कमी करण्याचे ठरवर्ल्हयाचे माहे मे, २०१५ मध्ये र्ा
त्यािरम्यान ननिशवनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्हयास, शासनाने घेतलेल्हया या पिमुक्त ननर्वयामुळे उक्त युर्क युर्ती
बेरोिगार होऊन त्याींच्यार्र उपासमारीची र्ेळ येर्ार आहे हे पाहता शासन त्र्रीत
आर्श्यक कायवर्ाही केली आहे काय र्ा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास, वर्लींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) हे खरे नाही.
सींगर्कीय प्रर्ालीद्र्ारे िस्त नोंिर्ीचे कामासाठी मनषु यबळ बी.ओ.्ी.

यींत्रर्ेमार्वत उपलबध क कन घेण्यात येत होते. तथावप आता िस्त नोंिर्ीच्या

कामासाठी आर्श्यक मनुषयबळ ननवर्िा प्रकक्रयेद्र्ारे स्र्तींत्र पुरर्ठािाराींकडून घेण्याचे
शासनाने ठरवर्ले आहे .

(२) प्रश्न उद््ार्त नाही.
(३) प्रश्न उद््ार्त नाही.
----------------पुणे जजल््यातील २४ गािात गािननहाय ्ितांत्र आपत्ती व्यि्थापन
आराखडा तयार िरण्यात आल्याबाबत

(६३)

*

१०६४५

श्री.अननल भोसले, श्री.जयिांतराि जाधि :

सन्माननीय

पुनिवसन ि मदत िायव मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पर्
व नेनींतर जिल्हहा प्रशासनाने परू ननयींत्रर्
ु े जिल्ह्यातील माळीर् येथील िघ
ु ्
आणर् आपत्ती व्यर्स्थापन प्राधधकरर् सममतीने घेतलेल्हया बैठकीत पुर्े जिल्ह्यातील
२४ गार्ात भाूस्खलन होण्याची शक्यता असल्हयाने सींबींधधत गार्ाींचा आराखडा तयार

करण्याच्या सूचना जिल्हहाधधकारी, पुर्े याींनी माहे मे, २०१५ मध्ये र्ा त्यािरम्यान
दिल्हया आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, माळीर् िघ
व नेनींतर जिल्हहा प्रशासनाने जिल्ह्यातील गार्ाींचे सर्ेक्षर्
ु ्
केले होते त्यातून जिल्ह्यातील २४ गार्ाींत भाूस्खलन होण्याची शक्यता स्पष् झाली
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) तसेच पुर्े आणर् वपींपरी धचींचर्ड महापामलकाींनीही आपत्ती व्यर्स्थापन आराखडा

तयार करार्ा र् नालेसर्ाईची कामे क कन घ्यार्ी अशाही सूचना िे ण्यात आल्हया, हे ही
खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, जिल्हहाधधकाऱयाींच्या सूचनेनुसार सिरहू २४ गार्ाींचा गार्ननहाय स्र्तींत्र
आपत्ती व्यर्स्थापन आराखडा तयार करण्यात आला आहे काय,
(५) असल्हयास, उक्त २४ गार्ाींच्या आराखयायामध्ये कोर्कोर्त्या बाबीींचा समार्ेश
करण्यात आला आहे ,
(६) असल्हयास, भाूस्खलनाची मभाती असलेल्हया २४ गार्ाींची नार्े काय आहे त ?
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श्री. एिनाथराि खडसे : (१) र् (२) पुर्े जिल्ह्यातील भास्
ू खलन होण्याची शक्यता

असलेल्हया २३ गार्ाींचा अहर्ाल भाि
े डून प्राप्पत
ू ल सर्ेक्षर् आणर् वर्कास सींत्रर्ा याींचक
झाला आहे .
(३) होय.
(४) र् (५) िरड कोसळण्याची शक्यता असलेल्हया २३ गार्ाींचा गार् आपत्ती
व्यर्स्थापन आराखडा अद्ययार्त क कन गार्ातील धोकािायक दठकार्े , लोकसींखया
वर्र्यक मादहती, ननर्ारा, स्थाननक र् शासकीय सामाजिक सींस्था, आपत्ती िरम्यान
सींपकव साधर्ाऱया व्यजक्तींचे सींपकव क्रमाींक हॉ्े ल, शेतीवर्र्यक मादहती आपत्तीचा
इनतहास, आपत्ती प्रर्र् भााग िशववर्र्ारा नकाशा, हॉस्पी्ल, उपलब्ध असलेले
सादहत्य

इत्यािी

गोष्ीींचा

सर्वसमार्ेशक

आराखडा

तयार

करण्याच्या

सूचना

सींबींधधताींना िे ण्यात आल्हया आहे त. त्यानुसार अद्ययार्त आराखडा तयार करण्याचे
काम स क
ु आहे .

(६) पुर्े जिल्ह्यामध्ये नैसधगवक आपत्ती होण्याची शक्यता असलेली गार्े २४ नसून
२३ आहे त. त्याींची नार्े पुढीलप्रमार्े आहे त. १ र्ुलर्डे अींतगवत भागतर्ाडी २ माळीर्

अींतगवत पसारर्ाडी ३ आसार्े ४ िाींभाोरी अींतगवत काळे र्ाडी क्र. १ र् २.५ पें ढारर्ाडी ६.
धानर्ली ७. कोले (िाींभार्ली) ८.हे डर्े ९. पोगारी (सोनारर्ाडी) १०. ननलधगरी अींतगवत
तळमाचीरर्ाडी ११.भाोमाळे १२. भाोरधगरी अींतगवत पर्िरे र्स्ती १३.माऊ (मोरमारर्ाडी)
र् गभाालेर्स्ती १४.साबळे (कडकराई) १५.लोगड १६. मालेर्ाडी १७. तािे १८.बोरि
१९.तुींग (भाेरर्नाथ मींदिर पररसर) २०. भाुशी २१.घु्के २२.आींबर्र्े २३.घोळ
----------------’िृषी मूल्य आयोग’’ राज्य्तरािर ्थापन िरण्याबाबत
(६४)

*

८६०६

श्री.अशोि उफव भाई जगताप, श्री.राजेंद्र मुळि, श्री.सांजय दत्त,

श्री.शरद रणवपसे , श्री.खिाजा बेग, श्री.हे मांत टिले :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील

(१) शेतीमालास ककर्ायतशीर भाार् ममळार्ा र् ग्राहकाींना र्ािर्ी िरात शेती माल
खरे िी करता यार्ा यासाठी शेतीमाल भाार् सममतीचे पुनग
व ठर् क कन ‘’कृर्ी मूल्हय
आयोग’’ राज्यस्तरार्र स्थापन करण्याबाबत केंद्र शासनाने ननर्वय घेतला आहे , हे
खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, ‘’कृर्ी मूल्हय आयोग’’ राज्यस्तरार्र स्थापन करण्यबाबत सद्य:जस्थती
काय आहे ,

(३) असल्हयास, ‘’कृर्ी मूल्हय आयोग’’ स्थापन करण्याबाबत केंद्र सरकारशी राज्य
शासनाने पत्र व्यर्हार केला आहे काय,

(४) असल्हयास, याबाबत केंद्र शासनाची भाूममका काय आहे ?
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श्री. एिनाथराि खडसे : (१) सिरचा ननर्वय राज्य शासनाने घेतला आहे .
(२), (३) र् (४) शासन ननर्वय क्रमाींक: राकृमआ
ु स्था-२०१४/प्र.क्र.५९/शेमाभाास-११अे,
दि. २३ एवप्रल २०१५ अन्र्ये ‘राज्य कृवर् मूल्हय आयोगात’ करण्यात आले आहे .

सिरचा आयोग प्रशासकीय स्र् कपाचा असून त्या सींिभाावत केंद्रशासनाची मींिूरी
घेण्याचा प्रश्न उद््ार्त नाही.

----------------िामशम जजल््यात बोगस बबयाणाांची सरावस विक्री होत असल्याबाबत
(६५)

*

९९५९

प्रा.जोगेन्द्र ििाडे :

सन्माननीय िृषी मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :(१) र्ामशम जिल्ह्यात व्यापाराींनी खताींची कृत्रीम ्ीं चाई ननमावर् क कन बोगस
बबयार्ाींची सरावस वर्क्री करण्यात येत असुन नामाककत कींपनीचे लेबल तयार क कन

बोगस बबयार्े वर्क्रीसाठी मोठया प्रमार्ात गोिामात साठवर्ण्यात आल्हयाचे माहे िून
२०१५ मध्ये र्ा त्यािरम्यान ननिशवनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(३) असल्हयास, चौकशीत काय ननषपन्न झाले र् त्यानुसार सींबींधधताींवर् कध्ि कोर्ती
कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आहे ,

(४) तसेच जिल्ह्यातील शेतकऱयाींना उत्कृष् बबयार्े प्राप्पत व्हार्े याकरीता कोर्ती
कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,

(५) अद्याप याबाबत कोर्तीच कायवर्ाही केली नसल्हयास वर्लींबाची कारर्े काय
आहे त ?
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) हे खरे नाही.
(२) प्रश्न उद््ार्त नाही.
(३) प्रश्न उद््ार्त नाही.
(४) जिल्ह्यातील शेतकऱयाींना उत्कृष् बबयार्े उपलब्ध व्हार्ेत म्हर्ून बबयार्े वर्तरक
र् वर्क्रते याींच्या कृवर् ननवर्षठा केंद्राची गुर् ननयींत्रर् ननररक्षक र् भारारी पथकामार्वत

तपासर्ी केली िाते. बबयार्ाींचे नमुने घेऊन ते वर्श्लेर्र्ाकरीता पाठवर्ले िातात.
अप्रमाणर्त बबयार्े नमन
ु े आढळून आल्हयास कायिे शीर कारर्ाई केली िाते. वर्क्री बींि
आिे श दिले िातात.

(५) प्रश्न उद््ार्त नाही.
-----------------
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िृषीतील टािािू पदाथव तसेच सेंद्रीय आणण िैद्यिीय
िचऱयातन
ू िीज ननममवती िरण्याबाबत

(६६)

*

८५१५

श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि उफव भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त,

श्रीमती

हु्नबानू खमलफे, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.रामहरी
सन्माननीय ऊजाव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

रुपनिर :

(१) महाराषरात १४ हिार ४०० मेगार्ॅ् र्ीि अपारीं पाररक ऊिाव स्त्रोताींतून ननमावर्
करण्याचे उदद्दष् ठे र्ण्यात आलेले असून सौर ऊिाव ननममवती, पर्न वर्द्युत आणर्
उसाच्या धचपाडापासून र्ीि ननममवतीर्र भार िे ऊन कृर्ीतील ्ाकार्ू पिाथव तसेच

सेंद्रीय आणर् र्ैद्यकीय कच-यातन
ू र्ीि ननममवतीची नव्या धोरर्ाींतगवत करण्यात
येर्ार आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सिर धोरर् ननजश्चत करण्यात आले आहे काय, असल्हयास त्याचे
स्र् कप काय आहे र् पुढे कोर्ती कायवर्ाही करण्यात येत आहे आणर् त्यानुसार
प्रत्यक्षात ककती र्ीि ननममवती करण्यात येर्ार आहे ,

(३) असल्हयास, त्यामळ
ु े कोळश्यापासन
ू र्ीिननममवती करण्यासाठी भास
ु ार्ळ, िोडाई र्
पारस येथील प्रकल्हप रद्द करण्यात येर्ार असल्हयाने र्ीिननममवतीत होर्ारी घ् भाूधन
काढण्यासाठी कोर्ती कायवर्ाही करण्यात आली आहे र्ा करण्यात येत आहे ?
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) सिर धोरर् ननजश्चत करण्याबाबतची कायवर्ाही शासन स्तरार्र स क
ु आहे .

सौर ऊिाव, पर्न ऊिाव, ऊसाच्या धचपाडार्र आधाररत सहर्ीि ननममवती

प्रकल्हप, लघुिल वर्द्युत ननममवती प्रकल्हप, कृवर्िन्य अर्शेर्ार्र आधाररत र्ीि

ननममवती प्रकल्हप र् औद्योधगक ्ाकाऊ पिाथावपासून र्ीि ननममवती प्रकल्हप असे एकूर्
१४,४०० मे. र्ॅ. क्षमतेचे नर्ीन र् नर्ीकरर्ीय ऊिेपासून र्ीि ननममवतीचे पारे र्र्
सलींन प्रकल्हप आस्थावपत करण्याचे उदद्दष् ठे र्ण्यात आलेले आहे .
(३)

(अ) महाननममवती कींपनीचे भाूसार्ळ, िोंडाईचा र् पारस येथील र्ीि ननममवती

प्रकल्हप प्राथममक अर्स्थेत आहे त.

(ब) र्रील प्रकल्हप आितागायत रद्द करण्यात आलेले नाहीत.
(क) लागू नाही.

-----------------
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राजापूर (जज.रत्नाधगरी) तालुक्यातील चक्रीिादळामुळे नुिसानग्र्ताांना
नि
ु सान भरपाई ममळणेबाबत

(६७)

*

९६०५

डॉ.नीलम गोऱहे :

सन्माननीय पुनिवसन ि मदत िायव मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

रािापूर

(जि.रत्नाधगरी)

तालुक्यातील

दिनाींक

२८

एवप्रल,

२०१५

रोिी

चक्रीर्ािळाने िबरिस्त तडाखा दिल्हयाने ताम्हार्े , मोसम, मोरोशी केळर्ली, तळगाींर्,
कोंडोशी ननरर्रे सह अनेक गार्ात अनेक घरे , गोठयाींर्रील कौले, पत्रे उडून गेल्हयाने
१५० पेक्षा अधधक कु्ुींबे रस्त्यार्र आल्हयाचे ननिशवनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, हसोळ येथे झाड कोसळल्हयाने  कखसाना सल
ु ेमान मीर ही मदहलेचा
मत्ृ यू होऊन नतच्या घरातील तीन लहान मुले गींभाीरररत्या िखमी झाल्हया, हे खरे
आहे काय,

(३) असल्हयास, सिर चक्रीर्ािळाींने झालेल्हया नुकसानीचे र् मरर् पार्लेल्हया मदहलेची
पहार्ी क कन पींचनामे केले आहे त काय,

(४) असल्हयास, या घ्नेत झालेल्हया नक
ु सानीची कोर्त्या प्रकारे नक
ु सान भारपाई
दिली आहे ,

(५) अियापही नुकसान भारपाई दिली नसल्हयास, वर्लींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२), (३) र् (४) होय.
रत्नाधगरी जिल्ह्यातील रािापरू तालक्
ु यात दिनाींक २७.४.२०१५ रोिीच्या

र्ािळाने मौिे हसोळ तर्व येथील श्रीमती  ककसाना सुलेमान मीर याींच्या घरार्र
र्डाचे झाड कोसळून सिर मदहला मत
ृ झाली असून नतच्या घरात असलेली तीन
लहान

मुले

िखमी

झालेली

आहे त.

मत
ृ

व्यक्तीच्या

र्ारसास

र्

िखमीींना

ननकर्ानुसार अनुिान र्ा्प करण्यात येत आहे . तसेच ज्या गार्ाींना र्ािळी र्ा-याचा

तडाखा बसला आहे , अशा गार्ातील पात्र आपिग्रस्ताींना अनि
ु ान र्ा्प करण्याची
कायवर्ाही चालू आहे .

(५) प्रश्न उद््ार्त नाही.
----------------भूमी अमभलेख िायावलयातील १२०० िमवचाऱयाांना
िेतन अदा न िेल्याबाबत

(६८)

*

९८५२

अॅड.ननरां जन डािखरे :

सन्माननीय महसूल मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :(१) शासनाने माहे िानेर्ारी, २०१५ पासून राज्यात भाूमम अमभालेख कायावलयाअींतगवत
१२०० कमवचाऱयाींची पि ननममवती अस्थायी स्र् कपात केली आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्हयास, सिर १२०० कमवचाऱयाींच्या पिाींना शासनाने मान्यता न दिल्हयामुळे या
सर्व कमवचाऱयाींना गेल्हया ४ र्र्ावपासन
ू त्याींचे र्ेतनच अिा केले नसल्हयाचे दिनाींक २१
मे, २०१५ रोिी र्ा त्यासुमारास ननिशवनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, या कमवचाऱयाींची उपासमार होत असल्हयाने कमवचाऱयाींना तातडीने र्ेतन
अिा करार्े अन्यथा कमवचारी आींिोलन छे डण्याचा इशारा भाूमी अमभालेख कमवचारी
सींघ्नेने शासनास माहे मे, २०१५ च्या िस
ु ऱया आठर्यायात दिला असल्हयाचेही
ननिशवनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, त्याप्रकरर्ी चौकशी करण्यात आली आहे काय र् त्यानुसार पुढे
कोर्ती कायवर्ाही करण्यात आली अथर्ा येत आहे ?

श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२), (३) र् (४) भाूमम अमभालेख वर्भाागातील ९३९७

पिाींचा आकृतीबींध शासन ननर्वय, दिनाींक २०.१०.२००३ अन्र्ये मींिरू करण्यात
आलेला आहे . या पिाींपैकी १८२४ पिे अस्थायी आहे त. तसेच शासन ननर्वय , दिनाींक
२९.०७.२००८ अन्र्ये २८८ अस्थायी पिे नव्याने ननमावर् केलेली आहे त. याप्रमार्े
सद्य:जस्थतीमध्ये राज्यात भाूमम अमभालेख कायावलयातील एकुर् ९६८५ पिाींपैकी २११२
पिे अस्थायी स्र् कपाची आहे त. सिर अस्थायी पिाींना मुितर्ाढीअभाार्ी सींबींधधत

कमवचारी ३ मदहन्याींपासन
र्ेतनापासन
र्ींधचत असल्हयाबाबतचे ननर्ेिन अध्यक्ष,
ू
ू
महाराषर राज्य भाूमम अमभालेख कमवचारी सींयुक्त सींघ्नेकडून दिनाींक १९ मे, २०१५
रोिी प्राप्पत झालेले होते. तथावप, महसूल र् र्न वर्भाागाकडील शासन ननर्वय दिनाींक

२१ मे, २०१५ अन्र्ये सिर २११२ अस्थायी पिाींना दिनाींक २८.०२.२०१६ पयंत
मुितर्ाढ िे ण्यात आलेली आहे . त्यानुर्ींगाने सींबींधधत कमवचाऱयाींना र्ेतन अिा करर्ेची
कायवर्ाही करर्ेत आली आहे .

----------------राज्यात विशेषत: िैजापूर (जज.औरां गाबाद), यितमाळ, फुलसािांगी
(ता.महागाि, जज.यितमाळ) ि गांगाखेड (जज.परभणी) येथील
नदीतून अिैधररत्या िाळू उपसा होत असल्याबाबत
(६९)

*

७८९७

श्री.खिाजा

बेग, अॅड.जयदे ि

गायििाड,

श्री.अननल

भोसले,

श्री.आनांद ठािूर, श्री.किरण पािसिर, श्री.ददपिराि साळांु खे-पाटील, श्री.नरें द्र पाटील,
श्री.सुभाष झाांबड, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफव भाई जगताप, श्री.सांददप बाजोररया,

श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.हे मांत टिले, श्री.सनु नल तटिरे , श्रीमती विद्या चव्हाण,
श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ावणी, श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.विक्रम िाळे , श्री.सनतश चव्हाण :

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ५६४४ ला ददनाांि १७ माचव, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या
सांदभावत:

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) राज्यात वर्शेर्त: र्ैिापूर (जि.औरीं गाबाि), यर्तमाळ, र्ुलसार्ींगी (ता.महागार्,
जि.यर्तमाळ) र् गींगाखेड (जि.परभार्ी) येथील निीतन
मोठया प्रमार्ात र्ाळू
ू

माकर्या र् महसूल वर्भाागाच्या अधधकाऱयाींच्या सींगनमताने अर्ैधररत्या र्ाळू उपसा
होत असल्हयामुळे पररसरातील गार्ाींना पुराचा धोका ननमावर् झाला असून शासनाच्या

को्यर्धी  कपयाींचा महसूल बुडत असल्हयाचे माहे मे , २०१५ मध्ये र्ा त्या िरम्यान
आढळून आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, गींगाखेड (जि.परभार्ी) येथील गोिार्री निी पात्रात अर्ैध र्
ननयमबा्यररत्या झालेल्हया प्रचींड र्ाळू उत्खननामुळे येथील रे ल्हर्े पुलास ननमावर्
झालेला धोका र् इतर गैर प्रकाराींची चौकशी करण्याबाबत जिल्हहाधधकारी परभार्ी

याींनी उपजिल्हहाधधकारी श्री.मशींिे याींना चौकशी करण्याबाबतचे आिे श सन २०१४-१५
िरम्यान दिले आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्हयास, सध्या मोठया प्रमार्ात स क
ु असलेला अर्ैध र्ाळू उपसा त्र्रीत

थाींबवर्ण्याबाबत तसेच अर्ैध र्ाळू उपसा करर्ाऱया तहसीलिार, मींडळ अधधकारी,
तलाठी, कींत्रा्िार र् र्ाळू माकर्या याींची चौकशी कूधन त्याींच्यार्र कठोर कारर्ाई
करण्याबाबत शासनाने कोर्ती तातडीची कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,

(४) अद्याप, कोर्तीच कायवर्ाही करण्यात आली नसल्हयास वर्लींबाची कारर्े काय
आहे ?
श्री. एिनाथराि खडसे : (१), (२) र् (३) र्ैिापूर (जि.औरीं गाबाि) यर्तमाळ,
र्ुलसार्ींगी (ता.महागाींर्, जि.यर्तमाळ) र् गींगाखेड (जि.परभार्ी) येथे र्ाळूच्या अर्ैध
उत्खनन/र्ाहतूकीची काही प्रकरर्े दृष्ोत्पत्तीस आली आहे त. ही र्स्तुजस्थती आहे .

तथावप, अर्ैध उत्खननामळ
ु े या पररसरातील गार्ाींना परु ाचा धोका ननमावर् झाल्हयाचे
आढळून आले नाही.

गींगाखेड, जि.परभार्ी येथील रे ल्हर्े पुलािर्ळील अर्ैध रे ती उत्खननाबाबत

प्राप्पत तक्रारीच्या अनुर्ींगाने उपवर्भाागीय अधधकारी, परभार्ी याींचे अध्यक्षतेखाली

पथक गठीत क कन तपासर्ी करण्यात आली असून, सिर तपासर्ीमध्ये एकूर्

५०३६.६६ ब्रास रे तीचे अर्ैध उत्खनन केल्हयाचे आढळून आले. सिर प्रकरर्ी रे तीचे
अर्ैध उत्खनन

र् र्ाहतूक करर्ाऱया ५ व्यक्तीींवर् कध्ि गुन्हा िाखल करण्यात आला

आहे . तसेच सिर रे ल्हर्े पल
ु ािर्ळील रे तीच्या उत्खननास प्रनतबींध करण्यासाठी

र्ौििारी प्रक्रीया सींदहता १९७३ चे कलम १४४ खाली आिे श काढून रे ल्हर्े पुलाच्या
िोन्ही बािूस ६०० मी्र अींतरापयंत उत्खनन करण्यास प्रनतबींध करण्यात आले

असन
ू , रक, रक््र र् तत्सम र्ाहनाींना रे ल्हर्े पल
ु ाच्या पररसरात प्रर्ेश करण्यास
मनाई करण्यात आलेली आहे .

तसेच, तहमसलिार गींगाखेड, पोलीस अधधक्षक, परभार्ी र् रे ल्हर्े वर्भााग याींचे
सींयुक्त पथक गठीत करण्यात आले आहे .
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गींगाखेड तालुक्यातील रे तीच्या अर्ैध उत्खनन/र्ाहतूकीकडे िल
व
केल्हया
ु क्ष

प्रकरर्ी तहमसलिार गींगाखेड, साींबींधधत मींडळ अधधकारी र् ४ तलाठी याींचवे र् कध्ि
मशस्तभाींग वर्र्यक कारर्ाई प्रस्तावर्त करण्यात आली आहे .
(४) प्रश्न उद््ार्त नाही.
----------------राज्यात दरिषी िृषी गणनेत ५६ हे क्टर शेतजममनीचे
बबगरशेतीत (एन.ए.) रुपाांतर होत असल्याबाबत

(७०)

*

६६७१

चव्हाण :

श्री.धनांजय मांड
ु ,े श्री.सनु नल तटिरे , श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.सनतश

सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात िरर्र्ी कृर्ी गर्नेत ५६ हे क््र शेत िममनीचे बबगरशेतीत (एन.ए.)
 कपाींतर होत असल्हयाची बाब ननिशवनास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सर्ावधधक र्दहतीखालील िममनी बबगरशेती होण्याचे प्रमार् र्ाढले
आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्हयास, राज्यातील कोर्त्या जिल्ह्यात ककीं र्ा वर्भाागात िास्त प्रमार् आहे ,
(४)

असल्हयास,

याचे िषु पररर्ाम

एकूर् राज्याच्या

असल्हयाचेही स्पष् झालेले आहे , हे ही खरे आहे काय,

कृर्ी

उत्पािन कमी

होत

(५) असल्हयास, येर्ाऱया कालार्धीत धान्योत्पािन योय प्रमार्ात राखण्यासाठी
र्दहतीखालील िममनीचे बबगरशेतीत परर्ानगी िे ण्यासाठी आर्श्यक ते धोरर् शासन
राबवर्र्ार आहे काय ?
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) र् (२) सन २०००-०१ मधील कृवर्गर्नेनुसार राज्यातील
िममनीचे

र्दहतीखालील

क्षेत्र

२०१.०२

लक्ष

हे क््र

होते

तर

२०१०-११

च्या

कृवर्गर्नेनस
ु ार ते १९७.६७ लाख हे क््र इतके आहे . यार् कन र्ादहतीखालील क्षेत्रात
एकुर् ३.३५ लक्ष हे क््र इतकी घ् झाल्हयाचे दिसून येत.े
(३)

या

कृवर्गर्नेनुसार

मसींधुिग
ु व,

सातारा,

रत्नाधगरी,

परभार्ी

र्

चींद्रपूर

या

जिल्ह्यामध्ये िममनीच्या र्दहतीखाली क्षेत्रामध्ये अधधक प्रमार्ात घ् झाल्हयाचे
दिसून येत.े

(४) सन २०००-०१ या र्र्ी राज्यातील अन्नधान्याचे एकुर् उत्पािन १०१.३३४ लाख
मेरीक ्न इतके होते. आणर् सन २०१०-११ या र्र्ी राज्यातील अन्नधान्याचे एकुर्
उत्पािन १५४.१३५ लाख मेरीक ्न इतके होते.
(५) शेतिममनीींना

अकृवर्क

अधधननयम १९६६ अींतगवत येत.े

परर्ानगी

िे ण्याची

बाब महाराषर

िममन महसूल
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महाराषर प्रािे मशक र् नगर योिना अधधननयम, १९६६ मधील तरतुिीींच्या

अनर्
ु ींगाने ज्या क्षेत्रासाठी वर्कास योिना अथर्ा प्रािे मशक योिना अींनतम मान्यता
प्राप्पत अथर्ा प्रा कपररत्या प्रमसध्ि करण्यात आली आहे , अशा योिना आराखयायातील
उद्योग, व्यार्सानयक

र् ननर्ासी या प्रयोिनाींकरीता ननजश्चत र्ापर वर्भाागातील

िममनीर्र महाराषर िमीन महसूल सींदहता, १९६६ मधील तरतुिीनुसार अकृवर्क
र्ापर करण्यास परर्ानगी िे ण्याबाबत वर्चार करण्यात येतो.
ना-वर्कास

वर्भाागात ककीं र्ा

कृवर्-र्ापर

वर्भाागात समावर्ष्

िममनीर्र

अकृवर्क र्ापराची परर्ानगी सींबींधधत वर्कास ननयींत्रर् ननयमार्लीतील तरतूिीनुसार
काही वर्क्षक्षत प्रयोिनासाठी अकृवर्क र्ापर अनुज्ञेय असल्हयास र् अशा अनुज्ञेय

अकृवर्क प्रयोिनाींसाठीच िे य असते, अन्यथा नाही. उर्वररत क्षेत्राकरीता अकृवर्क
परर्ानगी िे ण्यापूर्ी जिल्हहाधधकारी कायावलयाद्र्ारे तपासर्ी क कन तसेच सींबींधधत
वर्भाागाची मान्यता/ना हरकत घेऊन अकृर्क र्ापरास परर्ानगी िे ण्यात येत.े
-----------------

मालिण तालुक्यातील िाांदळगाि, साळिरिाडी येथे सांरक्षि मभांत उभारण्याबाबत
(७१)

*

७१९४

श्रीमती हु्नबानू खमलफे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफव भाई

जगताप : सन्माननीय मदत ि पुनिवसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय
:-

(१) मालर्र् तालक्
ु यातील काींिळगार्, साळकरर्ाडी येथील सींरक्षक मभाींत ननधी
मींिूरीच्या

प्रनतक्षेत

असून

येत्या

पार्साळयापूर्ी

या

दठकार्ी

सींरक्षक

मभाींती

उभाारल्हया न गेल्हयास िरड कोसळून मोठी जिर्ीतहानी होण्याची शक्यता असल्हयाचे
माहे मे २०१५ मध्ये र्ा त्यािरम्यान ननिशवनास आले , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उपरोक्त दठकार्ी िरड कोसळण्याची शक्यता लक्षात घेता येथे
सींरक्षक मभाींत उभाारण्याबाबत शासनाने कोर्ती कायवर्ाही केली आहे र्ा करण्यात येत
आहे ,
(३) अद्याप कायवर्ाही केली नसल्हयास, होर्ाऱया वर्लींबाची कारर्े काय आहे त?
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) अींशत: खरे आहे .
(२) र् (३) काींिळगाींर्, साळकरर्ाडी येथील काही भाागासाठी सींरक्षक मभाींत उभाारण्यात
आली असून उर्वररत कामासाठीचा प्रस्तार् जिल्हहा ननयोिन सममतीसमोर सािर
करण्यात आला होता.

-----------------
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नाांदगाि (जज.नामशि) तालुक्यात इनामितन ि शतीच्या जममनी खाजगी व्यक्ती ि
बाांधिाम व्यिसानयि याांना विक्री िेल्याबाबत

(७२)

*

९९९६

श्री.जगन्नाथ मशांदे, श्री.राहुल नािेिर, अॅड.ननरां जन डािखरे :

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) नाींिगार् (जि.नामशक) तालुक्यात इनामर्तन र् शतीच्या िममनीबाबत अधधकार

नसतानाही मनमानीपर्े र् बेकायिे शीरररत्या नाींिगार्चे तहसमलिार सुिाम महािन
याींनी शासनाच्या अ्ी-शतीच्या प्रकारातील सुमारे ५०० एकर िममन खािगी व्यक्ती
र् बाींधकाम व्यार्सानयक असलेल्हया व्यक्तीींना वर्कल्हयाचे अमलकडेच माहे एवप्रल,
२०१५ मध्ये र्ा त्यािरम्यान ननिशवनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, वर्भाागीय आयुक्ताींच्या अधधकारात हस्तक्षेप करतानाच स्र्त:च्या
अधधकारातच

िममनीच्या

खरे िी-वर्क्रीला

अनुमती

िे ण्याचा

र्र्वभारापासून

सु क

असलेल्हया प्रकारामुळे शासनाचे सुमारे सव्र्ा तीन को्ी  कपयाींचे नुकसान झाल्हयाचे
ननिशवनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, याप्रकरर्ी सखोल चौकशी करण्यात आली आहे काय,
(४) असल्हयास, चौकशीत काय आढळून आले र् त्यानुसार पुढे कोर्ती कारर्ाई
करण्यात आली आहे ?
श्री.

एिनाथराि

जिल्हहाधधकारी,

खडसे
मालेगाींर्

अधधकारबा्यररत्या

काही

:

(१),

याींनी

(२),

(३)

केलेल्हया

प्रकरर्ात

र्

(४)

चौकशीत

नर्ीन

प्रश्नाधधन

प्रकरर्ी

अपर

तहमसलिार

नाींिगार्

याींनी

शतीच्या

भाोगर््िार

र्गव-२

च्या

शेतिमीनीींच्या खरे िी-वर्क्रीस परर्ानगी दिल्हयाचे ननिशवनास आले आहे . चौकशीतील
ननषकर्ावच्या आधारे अपर जिल्हहाधधकारी, मालेगार् याींनी सींबींधधत िमज नी सरकार
िमा करण्याबाबत आिे श पाररत केले आहे त. तसेच या प्रकरर्ाशी सींबींधीत श्री.सुिाम
महािन, तत्कालीन तहमसलिार, नाींिगार् जि.नामशक, सध्या ननयक्
ु ती तहमसलिार,
सुरगार्ा, जि.नामशक याींना महाराषर नागरी सेर्ा (मशस्त र् अवपल) ननयम १९७९
च्या ननयम ४ (१) (अ) नुसार, शासन आिे श दि. ०७/०७/२०१५ अन्र्ये ननलींबबत
करण्यात आले असून, त्याींच्या वर् कध्ि महाराषर नागरी सेर्ा (मशस्त र् अवपल)
ननयम १९७९ अन्र्ये वर्भाागीय चौकशी प्रस्तावर्त करण्यात येत आहे . या प्रकरर्ाशी

सींबींधधत अन्य अधधकारी/कमवचारी याींची िे खील िबाबिारी ननजश्चत करण्याबाबत
कायवर्ाही सु क आहे .

-----------------
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(७३)

*

पुणे जजल््यातील दध
ू सां्था शेतिऱयाांना िमी दर दे त असल्याबाबत
८८६२

श्रीमती

ददतीती

चिधरी,

श्री.सांजय

दत्त :

सन्माननीय

दग्ु धवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पर्
ु े जिल्ह्यातील चार ते पाच िध
ू सींस्था र्गळता इतर सारे च व्यार्सानयक २०
 कपये प्रनत मल्रपेक्षा कमी िर शेतकऱयाींना िे त असल्हयाचे माहे मे , २०१५ मध्ये र्ा
त्या िरम्यान ननिशवनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, शासकीय िरापेक्षा कमी िर िे र्ाऱया सींस्थार्र र्ौििारी कारर्ाई
करर्ार अशा सूचना िु धवर्कास मींत्रयाींनी दिल्हया आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, कात्रि, ऊिाव, गोकूळ, अमल
अशा मोिक्या सींस्थाचा अपर्ाि
ू
र्गळता बहुताींश सींस्था हा िर िे त नसल्हयाने िु ध उत्पािकाींची आधथवक गैरसोय होत
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, याबाबत शासनाने कोर्ती आर्श्यक ती कायवर्ाही केली र्ा करर्ार
आहे ,
(५) नसल्हयास, वर्लींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) आींतरराषरीय बािारातील िध
ू भाुक्ीच्या िरात मोयाया

प्रमार्ातील घसरर् तसेच िध
भाुक्ीच्या आींतरराषरीय मागर्ीत घ् झाल्हयाने
ू
राज्यातील खािगी र् काही सहकारी िध
ू भाुक्ी प्रकल्हपधारकाींनी त्याींच्या िध
ू खरे िी
िरात सुमारे  कपये ३ ते  कपये ५ इतकी कपात केली आहे हे खरे आहे .

(२) शासन खरे िी करीत असलेल्हया िध
िराप्रमार्े सहकारी िु ध सींघाींनी िध
ू
ू
उत्पािक शेतक-याींना खरे िी िर िे र्े शासनास अपे क्षक्षत आहे . सिरहू र्स्तुजस्थती
लक्षात घेऊन शासकीय िरापेक्षा कमी िर िे र्ा-या सींस्थार्र र्ौििारी कारर्ाई

करर्ार अशा सूचना करण्यात आल्हया आहे त हे खरे आहे . तथावप, सिर कारर्ाई
करण्याबाबतची बाब कायिे मशरररत्या तपासून घेण्यात येत आहे .

(३) र् (४) शासनाने ननजश्चत केलेला  कपये २०/- प्रनतमल्र हा िर शासनामार्वत
खरे िी होर्ा-या गार् िध
ु ासाठी लागू आहे . खािगी सींस्था/सहकारी सींघाींना हे िर

बींधनकारक नाहीत. असे असले तरी सर्व सहकारी सींघाींना शासकीय िराने िध
ू खरे िी
करण्याबाबत शासनाकडून आर्ाहन करण्यात आले आहे .

िध
ू उत्पािक शेतक-याींच्या दहतासाठी सहकारी िु ध सींघाींकडील अनतररक्त िध
ू

तो्ा सहन कूधन शासनाने शासकीय िराने खरे िी करण्याचा ननर्वय घेतला आहे .
त्यास अनुस कन अनतररक्त िध
ु ाच्या  कपाींतरर्ाकरीता शासनाने शासनाचा उिगीर

येथील िध
ू भाुक्ी प्रकल्हप दिनाींक ५.१२.२०१४ पासून कायावन्र्ीत केला असून इींिापूर
येथील खािगी िध
ू भाुक्ी प्रकल्हप दिनाींक १४.२.२०१५ पासून भााडेतत्र्ार्र घेऊन

सहकार क्षेत्रातील प्राप्पत अनतररक्त िध
ु ापासून िध
ू भाुक्ी र् लोर्ी तयार करण्याचे
काम सूध
ु केले आहे . उिगीर र् इींिापरू येथे दिनाींक ३०.६.२०१५ अखेरपयंत सहकारी
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क्षेत्रातील एकूर् ४८७.४६ लाख मल्र िध
ु ाची जस्र्कृती होऊन ४०९५.३६ मे.्न िध
ू
भाक
ु ्ीचे र् २१३२.५० मे.्न लोण्याचे उत्पािन झाले आहे . यामशर्ाय केंद्र शासनाने

िध
ू भाुक्ी ननयावतीर्र बींि केलेले ५% प्रोत्साहनपर अनुिान पुन्हा सुूध क कन त्यात
१०% र्ाढ करण्यासाठी केंद्र शासनास प्रस्तार् पाठवर्ण्यात आला आहे .
(५) प्रश्न उिभार्त नाही.
----------------विदभावत बोगस बबयाने ि खताचा पूरिठा िरणाऱयाांिर िारिाई िरण्याबाबत
(७४)

*

९७६९

श्रीमती शोभाताई फडणिीस :

सन्माननीय िृषी मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) वर्िभाावत मोठया प्रमार्ात बोगस बबयार्े र् खताचा पूरर्ठा शेतकऱयाींना होत
असून मूतीिापूर येथे बोगस खताचा साठा सापडण्याची बाब दिनाींक १ िून, २०१५
रोिी र्ा त्यासुमारास ननिशवनास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सिर बोगस बबयार्े र् खताची वर्क्री करर्ाऱयाींर्र शासनाने कोर्ती
कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास, वर्लींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) अींशत: खरे आहे .
अकोला जिल्ह्यातील मत
ू ीिापरू येथे अर्ैधररत्या उत्पािीत केलेल्हया बोगस

खताचा साठा सापडल्हयाची बाब दि. ३० मे, २०१५ रोिी ननिशवनास आलेली आहे .

(२) वर्िभाावत बोगस बबयार्े र् खताींची वर्क्री करर्ाऱयाींचे साठे िप्पत क कन सींबींधधत
आरोपी वर् कध्ि र्ौििारी गुन्हे िाखल करण्याची कारर्ाई करण्यात आली आहे .

मूतीपूिार येथील प्रकरर्ात खताचा साठा िप्पत करण्यात आला असुन,

आरोपीवर् कध्ि मत
ु ीिापरू पोलीस ठाण्यात ग.ु नो.क्र. १२५/२०१५ अन्र्ये गन्
ु हा िाखल
करण्यात आलेला आहे .

(३) प्रश्न उद््ार्त नाही.
----------------अहमदनगर-बीड-परळी रे ल्िे मागाविरीता राज्य सरिारच्या
दहश्याचा ननधी उपलब्ध िरणेबाबत
(७५)

*

१०२३२

श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.खिाजा बेग, श्री.हे मांत टिले , श्री.सनु नल

तटिरे , श्री.सनतश चव्हाण, श्री.धनांजय मांुडे, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर,
श्री.अशोि उफव भाई जगताप :
करतील काय :-

सन्माननीय पररिहन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा
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(१) अहमिनगर-बीड-परळी रे ल्हर्े मागावसाठी आर्श्यक असलेला  कपये १४१३ को्ी
 कपयाींचा ननधी राज्य शासन उपलब्ध करर्ार असल्हयाचा ननर्वय मींबत्रमींडळाच्या
दिनाींक २ िून, २०१५ रोिीच्या बैठकीत घेण्यात आला, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त रे ल्हर्े प्रकल्हपासाठी आर्श्यक असर्ाऱया एकूर्  कपये २८२६ को्ी

ननधीपैकी राज्य शासनाच्या दहश्याची रक्कम केंद्रीय रे ल्हर्े मींत्रालयाकडे उपलब्ध
करण्याबाबत राज्य शासनाने कोर्ती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,
(३) उक्त रे ल्हर्े मागावचे काम केव्हापयवत स क
ु होण्याचे अपेक्षक्षत आहे ?
श्री. ददिािर रािते : (१) होय.
(२) अहमिनगर-बीड-परळी र्ैिनाथ या नवर्न रे ल्हर्े प्रकल्हपासाठी राज्य शासनाने
दिनाींक ३१.३.२०१५ पयंत  कपये २०८.७५ को्ी इतका ननधी वर्तरीत केला आहे . तसेच
यापढ
ु े राज्य शासन आपल्हया दहश्याचा ननधी ्प्पप्पया ्प्पप्पयाने उपलब्ध क कन िे र्ार
आहे .

(३) अहमिनगर-बीड-परळी र्ैिनाथ या नवर्न रे ल्हर्े प्रकल्हपाचे काम सुूध आहे .
----------------शासनाच्या नविन विमा धोरणाचा िोिणातील मजच्छमाराांना होत
असणाऱया नाहि त्रासाबाबत
(७६)

*

९६६४

श्री.जयांत पाटील :

सन्माननीय मत््य व्यिसाय मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यातील समुद्रात मजच्छमारी करर्ाऱया मजच्छमाराींसाठी उपलब्ध असलेली वर्मा
सुरक्षा पध्िती स्थधगत क कन नवर्न महाराषर शासन इन्सुरन्स र्ींड नामक वर्मा
योिना लागू केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, मजच्छमाराींना कोकर्ातील बाींिा ते रायगड पररसरातील मजच्छमाराींना
र्ाींद्रे, मुींबई येथे वर्मा काढार्ा लागतो, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, यापूर्ी मजच्छमाराींनी युनाय्े ड इन्शुरन्स कींपनीकडून वर्मा सुरक्षा
कर्च घेतले असतानाींही मत्स्यव्यर्साय र् मेरी्ाईम बोडव याींनी नवर्न आलेला वर्मा
काढर्े बींधनकारक असल्हयाचे बींधन घातले आहे , हे खरे आहे काय,
(४) असल्हयास, मजच्छमाराींना नाहक वर्म्यापो्ी िोन र्ेळा रक्कमेचा भाूिंड भारार्ा
लागर्ार आहे , हे खरे आहे काय,

(५) असल्हयास, शासनाने याबाबत कोर्ती उपाययोिना केली र्ा करर्ार आहे ,
(६) अद्याप याबाबत कोर्तीच उपाययोिना केली नसल्हयास वर्लींबाची कारर्े काय
आहे त ?
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श्री. एिनाथराि खडसे : (१) हे खरे नाही.
(२) अींशत: खरे आहे .
(३) नाही.
(४) नाही.
(५) प्रश्न उद््ार्त नाही.
(६) प्रश्न उद््ार्त नाही.

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

नामशि जजल््यातील धगरणा प्रिल्पामधील पन
ु िवमसत
(७७)

गािाांना नागरी सुविधा पुरविण्याबाबत

*

९४०१

भोसले :
काय :-

श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.हे मांत टिले, श्री.खिाजा बेग, श्री.अननल

सन्माननीय पुनिवसन ि मदत िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) नामशक जिल्ह्यातील धगरर्ा प्रकल्हपामधील सन १९७६ पुर्ीच्या पुनर्वमसत
गार्ठार्ाींमध्ये नागरी सुवर्धा िे ण्याबाबत दिनाींक ३१ िुलै, २०१४ रोिी नामशक

वर्भाागीय आयुक्तालयाने शासनाकडे प्रशासकीय मान्यतेसाठी पाठवर्लेली अींिािपत्रके
ननयोिन वर्भाागाच्या मल्ह
ु यमापन सममतीच्या मशर्ारशीसाठी प्रदिघव कालार्धीपासन
ू
प्रलींबबत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सिर पुनर्वमसत गार्ाींना नागरी सुवर्धा पुरवर्र्े आर्श्यक असल्हयामुळे
उक्त अींिािपत्रकाींना प्रशासकीय र् वर्त्तीय मींिुरी िे ण्याची स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी
माहे नोव्हें बर, २०१४ मध्ये शासनाकडे मागर्ी केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने कोर्ती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत
आहे ,
(४)

नसल्हयास, वर्लींबाची कारर्े काय आहे त ?

श्री. एिनाथराि खडसे : (१) हे अींशत: खरे आहे .
झाली

वर्र्याींककत अींिािपत्रके पुनर्वसन वर्भाागास प्रशासकीय मान्यतेसाठी प्राप्पत

आहे त.

तथावप,

पुरेशा

ननयतव्यय

उपलब्धते

अभाार्ी

तसेच

ननयोिन

वर्भाागाच्या मल्ह
ू यमापन सममतीच्या मशर्ारशी अभाार्ी सिर अींिािपत्रकाींना प्रशासकीय
मान्यता िे ता आली नाही.
(२) होय, हे खरे आहे .
(३) तथावप, सन १९७६ पूर्ीच्या प्रकल्हपातील पुनर्वमसत गार्ाींना नागरी सुवर्धा
पुरवर्र्े या योिनेअींतगवत यापूर्ी प्रशासकीय मान्यता दिलेल्हया कामाींसाठी सन २०१४२०१५ या मागील र् सन २०१५-१६ या चालू वर्त्तीय र्र्ावत परु े सा ननधी उपलब्ध

नसल्हयामळ
ु े , सद्य:जस्थतीत नामशक जिल्ह्यातील धगरर्ा प्रकल्हपातील पन
ु र्वमसत
गार्ाींना नागरी सुवर्धा पुरवर्ण्याच्या अींिािपत्रकाींना प्रशासकीय मान्यता प्रिान
करण्यात आलेली नाही.
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ननयोिन वर्भाागाच्या सूचनाींनुसार सिर योिनेचा मूल्हयमापन सममतीमार्वत

आढार्ा घेण्यात येत असन
ू मल्ह
ू यामापन सममतीच्या मान्यतेनींतर सिर प्रकरर्ी पढ
ु ील

कायवर्ाही करता येर्े शक्य आहे . ननयोिन वर्भाागाच्या मूल्हयमापन सममतीमार्वत
सिर योिनेच्या मूल्हयमापनाचा प्रस्तार् ननयोिन वर्भाागाकडे प्रलींबबत आहे .
(४) प्रश्न उद््ार्त नाही.

----------------सोलापूर जजल््यातील प्रिल्पग्र्ताांच्या मागण्याांबाबत
(७८)

*

८७०४

जगताप :

श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफव भाई

सन्माननीय पन
ु िवसन ि मदत िायव मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

करतील काय :-

(१) सोलापरू जिल्ह्यातील प्रकल्हपग्रस्ताींचे प्रश्न गेली ४० र्र्े प्रलींबबत असूनही

प्रकल्हपग्रस्ताींच्या मागण्याींकडे शासनाने िल
व
केल्हयामळ
ु क्ष
ु े क्षममक मक्
ु ती िलाच्या
नेतत्ृ र्ाखाली दिनाींक २२ एवप्रल, २०१५ रोिी र्ा त्यासुमारास प्रकल्हपग्रस्ताींनी उिनी
धरर्ाचा ताबा घेण्याचा प्रयत्न केला, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्हयास,

सींबींधीत

प्रकल्हपग्रस्ताींचे

दिघवकालीन

प्रलींबबत

असलेले

सोडवर्ण्यासाठी कोर्ती कायवर्ाही करण्यात आली र्ा करण्यात येत आहे ,

प्रश्न

(३) अद्याप, कायवर्ाही करण्यात आली नसल्हयास, त्याची सर्वसाधारर् कारर्े काय
आहे त ?
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) अींशत: खरे आहे .
प्रकल्हपग्रस्ताींनी उिनी धरर्ार्र आींिोलन केले होते.
(२) I) सोलापरु जिल्ह्यातील २५२२४ प्रकल्हपग्रस्ताींपैकी १००३३ प्रकल्हपग्रस्ताींना पयावयी
िमीन र्ा्प करण्यात आली असुन भाुखींड र्ा्पासाठीच्या २५७४० खातेिाराींपैकी
९०२३ प्रकल्हपग्रस्ताींना भाुखींड र्ा्प करण्यात आले आहे .

II) ९३ पुनर्वसीत गार्ठार्ाींना िे य नागरी सुवर्धाींच्या कामाींची सींखया १३८६ असुन
त्यापैकी ८५३ कामे पुर्व करण्यात आली आहे .

III) ९२ पैकी ३७ गार्ठार्ाींना महसल
ू ी गार्ाचा ििाव िे ण्यात आलेला असन
ु १८
गार्ाींना महसुली ििाव िे ण्याची कायवर्ाही सु क आहे
ग्रामपींचायत स्थापन झालेली आहे .
(३) प्रश्न उद््ार्त नाही.
-----------------

तसचे ४४ गार्ठार्ाींमध्ये
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लोहा (ता.जज.नाांदेड) येथील पररिहन मांडळ भांगारात ननघालेल्या
(७९)

*

मोडक्या ि ननिामी गाड्या िापरात आणत असल्याबाबत
८९५०

श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफव भाई

जगताप, श्री.सुभाष झाांबड : सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) लोहा (ता.जि.नाींिेड) येथील पररर्हन मींडळ आधथवक उत्पन्नात भार ्ाकण्यासाठी
भाींगारात ननघालेल्हया मोडक्या, णखळणखयाया र् ननकामी गायाया र्ापरात आर्त
असल्हयामुळे प्रर्ाशाींसह चालक-र्ाहकाींसह िीर् धोक्यात आला असल्हयाचे माहे मे ,
२०१५ मध्ये र्ा त्यािरम्यान ननिशवनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्हयास,

उक्त

कारर्ास्तर्

मागील

अनेक

घ्नाींमध्ये र्ाढ होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

दिर्सापासन
ू

अपघाताच्या

(३) असल्हयास, याबाबत शासनाने कोर्ती आर्श्यकती कायवर्ाही केली र्ा करर्ार
आहे ,
(४) अद्याप, कोर्तीच कायवर्ाही केली नसल्हयास, वर्लींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. ददिािर रािते : (१) र् (२) हे खरे नाही.
(३) राज्य पररर्हन महामींडळामार्वत लोहा तालुक्याकरीता करण्यात येर्ारी र्ाहतूक
ही नाींिेड वर्भाागातील कींधार आगारा मार्वत करण्यात येत.े सद्यःजस्थतीत कींधार

आगारात चालवर्ण्यात येर्ाऱया ६३ ननयींताकरीता ६९ र्ाहने उपलब्ध असन
ु गेल्हया

तीन र्र्ावमध्ये कींधार आगारातील एकूर् १३ र्ाहने ननयमानस
ु ार मि
ु त सींपल्हयाने
ननकामी क कन चालनातून काढून ्ाकण्यास आली आहे त तर गेल्हया तीन र्र्ावत
कींधार आगारास १६ नर्ीन र्ाहने िे ण्यात आलेली आहे त.

र्ाहनाींची िे खभााल आगारामध्ये ननयोजित िे खभााल कायवक्रमाींतगवत िै ननक,
िशदिनीय, त्रैमामसक डॉककीं ग अशा प्रकारे केली िाते ज्या र्ाहनाींची कामे आगार
पातळीर्र होर्े शक्य नसते त्या र्ाहनाींची कामे वर्भााधगय कायवशाळे मध्ये करण्यात
येत.े
(४) प्रश्न उद््ार्त नाही.
-----------------
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मभिांडी (जज.ठाणे) येथील शेतिरी शासिीय
अनद
ु ानापासन
ू िांधचत रादहल्याबाबत
(८०)

*

८६०७

श्री.अशोि उफव भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर,

श्रीमती

हु्नबानू खमलफे, श्री.हररमसांग राठोड, श्री.मुझफ्फर
सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

हुसैन

सय्यद :

(१) मभार्ींडी (जि.ठार्े) येथील ५०० शेतक-याींनी ठार्े जिल्हहा मध्यर्ती बॅकेतून किव
घेऊन पार्र रीलर खरे िी केले असून या शेतक-याींना ममळर्ारे शासककय अनुिान
पाच र्र्व होर्ून अद्याप ममळाले नाही याबाबत मभार्ींडी पींचायत सममतीचे सभाापतीींनी

जिल्हहाधधकारी,ठार्े याींच्याकडे माहे मे, २०१५ मध्ये र्ा त्यािरम्यान लेखी तक्रार केली
आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, उक्त तक्रारीच्या अनुर्ींगाने शासनाने याबाबत चौकशी केली आहे
काय,

(३) असल्हयास, चौकशीत काय आढळून आले त्यानुसार याप्रकरर्ी वर्लींबास िबाबिार
असर्ा-या सींबींधधताींर्र कोर्ती कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आहे ,
(४)

असल्हयास,

शेतक-याींना

तातडीने

कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,

अनुिान

िे ण्यासींिभाावत

शासनाने

कोर्ती

(५) अद्याप याबाबत कोर्तीच कायवर्ाही केली नसल्हयास वर्लींबाची कारर्े काय
आहे त ?
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) प्रस्तूत प्रकरर्ी जिल्हहाधधकारी, ठार्े याींच्याकडे लेखी
तक्रार केल्हयाचे आढळून आले नाही. तथावप, सिर प्रकरर्ी मािी सभाापती, पींचायत
सममती, मभार्ींडी याींनी मुखय कायवकारी अधधकारी, जिल्हहा पररर्ि, ठार्े याींना दि.
२१/५/२०१५ च्या पत्रान्र्ये ननर्ेिन दिले आहे .

(२) सिर योिने अींतगवत अनि
ु ानाचा लाभा घेण्यासाठी लाभाार्थयावनी कृर्ी औिारे खरे िी

करण्यापूर्ी पींचायत सममतीची पुर्स
व ींमती घेर्े आर्श्यक असते. त्याचप्रमार्े सिर
योिना उपलब्ध ननधीच्या मयाविेतच राबवर्र्े क्रमप्राप्पत असते. त्यामुळे जिल्ह्याींना
दिलेल्हया

लक्षाींकाींव्यनतररक्त औिाराींची

र्ाढीर्

खरे िी

केलेल्हया

सर्व

शेतकऱयाींना

अनुिान िे र्े शक्य होत नाही.

ठार्े जिल्ह्यातील १३४६ शेतकऱयाींनी सन २०११-१२ ते २०१३-१४ च्या

कालार्धीमध्ये पींचायत सममतीकडे पूर्स
व ींमतीसाठी रीतसर अिव न करता, परस्पर
महाराषर कृर्ी उद्योग वर्कास महामींडळ मयाव. या सींस्थेकडून पॉर्र द्लर खरे िी
केले असल्हयामुळे, सिर शेतकऱयाींना अनुिान अनुज्ञेय नाही.
(३), (४) र् (५) प्रश्न उद््ार्त नाही.

-----------------
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समद्र
ु ात येण्यास मज्जाि िरण्यात येत असल्याबाबत

(८१)

*

९९६०

प्रा.जोगेन्द्र ििाडे :

सन्माननीय मत््य व्यिसाय मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मुींबईतील अरबी समुद्रात तेल शोधण्यासाठी ओएनिीसीने गेल्हया ५ मदहन्याींपासून
सेजस्मक

पध्ितीने

केलेल्हया

सु कींग

स्र्ो्ाींमुळे

मुींबईसह

र्सई,

पालघर,

डहार्ू

पररसरातील माशाींनी स्थलाींतर केले असन
१५ डॉजल्हर्नसह लाखो मासे र्रील
ू

दठकार्ाच्या समद्र
ु ककनारी आढळून न आल्हयाने मजच्छमाराींर्र उपासमारीची र्ेळ
आल्हयाचे माहे मे , २०१५ मध्ये र्ा त्यािरम्यान ननिशवनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, ओएनिीसी वर् कध्ि राषरीय हररत लर्ािाने या अगोिर दिलेल्हया एका
ननकालामध्ये उरर्च्या मजच्छमाराींना ९५ को्ी  कपये नुकसान भारपाई िे ण्याचा आिे श
िे त मजच्छमाराींचा हक्कही शाबत
ू ठे र्ला आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्हयास,

ओएनिीसीने

५००

को्ीींची

नक
ु सान

भारपाई

मजच्छमाराींना

िे ण्याबाबतची मागर्ी अणखल महाराषर मजच्छमार कृती सममतीच्या अध्यक्षाींनी
शासनाकडे केली, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, प्रश्न भााग (१) ते (३) बाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(५) असल्हयास, चौकशीत काय आढळून आले र् त्यानस
ु ार पुढे कोर्ती कायवर्ाही केली
र्ा करण्यात येत आहे ,

(६) नसल्हयास, वर्लींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. एिनाथराि खडसे : (१) हे खरे नाही.
(२) होय, हे खरे आहे .
(३) अींशत: खरे आहे . अणखल महाराषर मजच्छमार कृती सममतीने  क.२०० को्ी
नुकसान भारपाई ओएनिीसी कडून ममळार्ी अशी मागर्ी केली आहे .

(४) र् (५) ओएनिीसीचे तेल वर्दहरीचे पररसरात पयावर्रर्ाचा ऱहास झाल्हयाचे
ननिशवनास आलेले नाही. तथावप, या तेल वर्दहरीचे पररसरात मासे मोठया प्रमार्ात
िमा होत असल्हयाने मजच्छमार तेल वर्दहरीनजिक मासेमारी करण्यात येतात. त्यामुळे
सुरेक्षेच्या कारर्ास्तर् तेल वर्दहरीनजिक मासेमारीस बींिी घालण्यात आलेली आहे .
(६) प्रश्न उद््ार्त नाही.

----------------विधान भिन :

उत्तममसांग चव्हाण

मुांबई.

सधचि,
महाराष्ट्र विधानपररषद
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