
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची पांचावन्नावी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

ततसरे अधधवेशन, २०१५ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

सीमेलगतच् या रा याांमधून महाराष्ट् रात येणा-या व बाहेर जाणा-या  
मालवाहतिुीतील अनागोंदी िारभाराला आळा घालण्याबाबत 

  

(१)  १६१० (२२-१२-२०१४).   डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.ववजय औटी (पारनेर), 
श्री.अजय चौधरी (शशवडी) : सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कनाा्क, आींध्रप्रदेश, छत् तीसगड, गोवा मध् यप्रदेश आि  गुजरात या सीमेलगतच् या 
राज याींपासमन मााराष रात ये ा-या व बााेर जा ा-या मालवाातकुीतील अनागोंदी कारभाराला 
आळा घालण् यासा उ ाभारण् यात ये ा-या बॉडार चेकपोस् ्चे काम जमीन सींपादनाच् या अभावी 
प्रलींबबत आाे, ाे खरे आाे काय, 
(२) असल् यास, त् याची कार े काय आाेत व मासमलात वाढ ाोण् यासा उ या जमीनी तात् काळ 
सींपाददत करण् याबाबत को ती तातडीने ापाययोजना केली आाे, 
(३) याबाबतची सद्यःस्स्िती काय आाे ? 
  
श्री. एिनाथराव खडस े(१५-०९-२०१५) : (१), (२) व (३) नाशशि ववभागातील मौज ेगुलीाीं बर, 
ता.अक्कलकुवा, स्ज.नींदरुबार येिील सींपाददत करावयाच्या जागेस स्िाननक नागररकाींचा ववरोध 
आाे. त्यामुळे पयाायी जमीन सींपादनाबाबतचा प्रस्ताव ापववभागीय अधधकारी, तळोदा भाग, 
तळोदा याींनी ापप्रादेशशक पररवान अधधकारी, नींदरुबार याींना सादर करण्याबाबत कळववले 
आाे. 
     तसेच जळगाव स्जल््यातील सीमा तपास ी नाक्यासा उ जमीन सींपादनाचा ननवाडा 
दद.४.१२.२०१० रोजी भमसींपादन अधधकारी, जळगाव याींनी पाररत केला. सीमा तपास ी 
नाक्यासा उ आवश्यक असलेल्या जशमनीचा दर वा्ाघा्ीने रु. ४० लाख प्रनत ाेक््र  रववण्यात 
आल्याने याप्रकर ी मा.ाच्च न्यायालयात दाखल रर् याधचका क्र.१०५८१/२०१० ाी स्जल्ाा 
सशमती व सींबींधधत शतेकऱयाींनी मागे घेतली आाे. तिावप, सदर दर मींजमर करण्यापमवी 
दद.४.१०.२०१० चा ननवाडा रद्द कर े आवश्यक असल्यान ेसदर प्रकर  दद. १५.५.२०१३ रोजी 
ववभागीय आयुक्त, नाशशक ववभाग याींच्याकड ेसादर करण्यात आले. सदर प्रस्ताव ववभागीय 
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आयुक्त, नाशशक ववभाग याींनी त्रु्ी पुतातेसा उ परत केला आाे. स्जल्ााधधकारी, जळगाींव 
याींच्याकड ेसदर प्रस्ताव त्रु्ीींची पतुाता करण्यावर प्रलींबबत आाे. 
     नागपूर  ववभागातील नागपमर स्जल््यात मौजे खुसाापार, दावरा बेंड,े शभलेवाडी , काींद्री व 
देवळी येि,े गोंददया स्जल््यात मौज े देवरी येि े व चींद्रपमर स्जल््यात मौजे लक्कडको् येिे 
जमीन सींपाददत करण्यात आलेली आाे. 
    िोिण  ववभागातील पालघर स्जल््यात मौज ेदापचर, ता.तलासरी येिील मााराषर आि  
गुजरात राजयाींच्या सीमेलगत असलेल्या राषरीय माामागा क्र.८ वरील चेकपोस््च े जमीन 
सींपादनाच ेकाम पम ा ाालेले असमन चेकपोस््वर वाातमक सुरु आाे. 
    शसींधुदगुा स्जल््यातील गोवा राजयाच्या सीमेलगत सावींतवाडी तालुक्यातील मौज े
स्म्वाडी येि े सीमा तपास ी नाक्याच्या भमसींपादनाच े काम पम ा करण्यात आले असमन 
दद.२२.८.२०१२ रोजी सींपादन सींस्िकेड ेजशमनीचा ताबा देण्यात आलेला आाे. 
    पुणे ववभागातील सोलापमर स्जल््यातील मौजे नाींद ी, ता.दक्षि  सोलापमर येिे बीओ्ी 
तत्वावरील सींग कीकृत सीमा तपास ी नाका दद.१.७.२०१३ पासमन कायाास्न्वत ाालेला आाे. 
तसेच मौजे मरवड,े ता.मींगळवेढा येिील सीमा तपास ी नाका बीओ्ी तत्वावर करण्यासा उ 
मौ.कात्राळ, ता.मींगळवेढा येिील ९ ाे. १२ आर सरकारी जमीन शमळण्याकररता स्जल्ााधधकारी, 
सोलापमर (मासमल शाखा) याींनी दद.२.१२.२०१४ च्या पत्रान्वये प्रधान सधचव (मासमल) याींच्याकड े
प्रस्ताव सादर केलेला आाे. 
    औरांगाबाद  ववभागातील मौ.वपींपळगाव, ता.देगलमर, स्ज.नाींदेड येिील खाजगी जमीन 
सींपादनाऐवजी तेिील ५ ाे.आर. गायरान जमीन ापलब्ध करुन देण्यात आलेली आाे. सदर 
प्रकर  न्यायप्रववष् आाे. 

___________ 
  

सी शलांिसाठी जमीन सांपादनाची मुदत ददनाांि २० डडसेंबर, २०१४ रोजी सांपल्याबाबत 
  

(२)  ८६०५ (०४-०४-२०१५).   श्री.सांजय साविारे (भसुावळ), श्री.मनोहर भोईर (उरण) :   
सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) प्रकल्पग्रस्ताींना आि  शेतकऱयाींना ददलेल्या आश्वासनाची पमताता ाोत नसल्यान े न्ाावा-
शशवडी सागरी सेतम प्रकल्पग्रस्त सींघ्नेने सी शलींकसा उ ाो ारे सवेि  आि  मोज ी राखमन 
 ेवण् याची बाब मााे नोव्ाेंबर, २०१४ दरम्यान ाघडककस आली आाे, ाे खरे आाे काय, 
(२) असल्यास, सी शलींकसा उ जमीन सींपादनाची मुदत  ददनाींक २० डडसेंबर, २०१४ रोजी 
सींपली,आाे ाे खरे आाे काय, 
(३) असल्यास, बाब १ व २ नसुार चौकशी करण्यात आली आाे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनुषींगाने प्रकल्पग्रस्ताींच्या मागण्या सींदभाात शासन काय कायावााी 
कर ार आाे वा केली आाे, 
(५) नसल्यास, कायावााीस ाो ाऱया ववलींबाची सवासाधार  कार े काय आाेत ? 
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श्री. एिनाथराव खडसे (१५-०९-२०१५) : (१) ाोय. 
(२), (३),(४) व (५) मुदत सींपलेली नााी. मौज े जासई, ता.ार , स्ज.रायगड, प्र.क्र.४/२००६ 
येिील जमीन नवी मुींबई प्रकल्पाींतगात शशवडी-न्ाावा रस्त्यासा उ सींपादन करण्याबाबतचा 
प्रस्ताव मौ.जासई येिील शेतकऱयाींच्या प्रखर ववरोधामुळे सींयुक्त मोज ी न ााल्यान े
दद.२०.१२.२०१४ रोजी व्यपगत ााला ाोता. परींत ु मुींबई ाच्च न्यायालय, औरींगाबाद खींडपी  
याींच्या रर् याधचका क्र.४२७४/२०१४ मधील नन ायाप्रमा े व भमसींपादन अधधननयम, १८९४ 
मधील कलम ११ (क) च्या तरतदुीप्रमा े ननवाडा जााीर करण्यास दद.२२.४.२०१५ पयतं मुदत 
शमळाल्यामळेु नवी मुींबई प्रकल्पाींतगात ाभारण्यात ये ाऱया नवी मुींबई आींतरराषरीय ववमानतळ 
व तदनुषींधगक कामाींसा उ तसेच नवी मुींबई प्रकल्पासा उ जशमनीच े सींपादन करण्याबाबतच्या 
दद.१.३.२०१४ च्या व नवी मुींबई प्रकल्पासा उ तसेच नवी मुींबई आींतरराषरीय ववमानतळ व 
तदनुषींधगक कामाींसा उ करण्यात ये ाऱया जशमनीींच्या सींपादनाच े बाबतीत कायाप्र ाली ववदात 
करण्याबाबतच्या दद.१६.६.२०१४ च्या शासन नन ायाींच्या तरतुदीींनुसार सदर प्रस्तवावर 
ापस्जल्ााधधकारी (भमसींपादन), मेरो सें्र क्र.१. ार  याींच्याकडमन कायावााी करण्यात येत आाे. 

___________ 
  

ठाणे जजल््यातील मुांब्रा खाडीतून बेिायदा रेती उपसा होत असल्याबाबत. 
  

(३)  ८९४४ (०४-०४-२०१५).   श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळवा), 
श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.अजजत पवार (बारामती), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.भास्िर 
जाधव (गुहागर) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  ा े स्जल््यातील मुींरा ा खाडीतमन बेकायदा रेती ापसा करीत असल्याच े जानेवारी,२०१५ 
च्या दसुऱया सप्तााात ाघडकीस आले ाे, खरे आाे काय, 
(२) असल्यास, ाक्त प्रकर ी शासनामार्ा त पाा ी केली आाे काय, 
(३) असल्यास, पाा ीच े ननषकषा काय आाेत व त्यानुसार रेती ापसा कर ाऱया रेती 
मार्ीयावर शासनान ेको ती कारवाई केली वा करण्यात येत आाे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आाेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडस े (२१-०९-२०१५) : (१), (२) व (३)  ा े स्जल््यातील मुींरा ा खाडीतमन 
अवैध रेती ात्खनन ााल्याच ेमााे, डडसेंबर, २०१४ व रे्रा ुवारी,२०१५ च्या सुमारास ननदशानास 
आले ाे खरे आाे. सदर अवैध रेती ात्खननाबाबत ननयमानुसार कारवाई करुन, सींबींधधताींवर 
गुन्ाे दाखल केले आाेत. 
(४) प्रश्न ाद्् ावत नााी. 
  

___________ 
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मौज ेकिरिसाल (ता.माण, जज.सातारा) येथील जमीन वन ववभागािड े 
वगग िरण् याच् या आदेशाला स् थधगती देण् याच्या मागणीबाबत 

(४)  ९००३ (०४-०४-२०१५).   श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाव), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळवा), 
श्री.भास्िर जाधव (गुहागर), श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधगन) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौजे ककरकसाल (ता.मा , स्ज.सातारा) येिील भममापन ग् क्रमाींक ५९० ाा मासमल 
ववभागामार्ा त व् यवस् िापनासा उ ककरकसाल सामुदानयक शेती सींस् िा याींच् या ताब् यात असमन 
जमीन वन ववभागाकड े वगा करण् याच् या आदेशाला स् िधगती देण् याची माग ी मा.मु यमींत्री, 
मासमल मींत्री याींचेकड े सधचव, ककरकसाल सामुदानयक शेती सााकरी सींस् िा याींनी ददनाींक ९ 
जानेवारी, २०१५ रोजी वा त् यासुमारास केली आा, ाे खरे आाे काय, 

(२) असल् यास, ाक् त माग ीच् या अनुषींगाने शासनान ेआतापयतं को ती कायावााी केली वा 
करण् यात येत आाे, 
(३) अद्याप को तीच कायावाा केली नसल् यास, ववलींबाची कार े काय आाेत ? 
 
श्री. एिनाथराव खडस े (१८-०९-२०१५) : (१) ककरकसाल सामुदायीक शेती सींस्िा, ककरकसाल 
ता.मा , स्ज.सातारा याींचा अशा स्वरुपाची माग ी कर ारा अजा प्राप्त ााला आाे. 
(२) ाक्त अजााच्या अनुषींगाने स्जल्ााधधकारी सातारा याींनी सववस्तर चौकशी केली आाे. मौजे 
ककरकसाल, ता.मा ,स्ज.सातारा येिील जुना स.नीं. ८४ मधील ६३१.४३ ाे.आर. जमीन शासन 
राजपत्र दद.२२/११/१८९४ अन्वये “राखीव वन” म्ा मन घोषीत करण्यात आली ाोती व 
व्यवस्िापनासाीं उ मासमल ववभागाच्या अखत्यारीत ाोती. सदर जशमन जॉईं् र्ाशमगं को-ऑप 
सोसाय्ी शल. ककरकसाल याींना दाा वषांसा उ भाडपेट्टयान े दद.५/४/१९४९ रोजी देण्यात आली 
ाोती. सदर जागेचा भाडपेट्टा सींपषु्ात आल्यानींतराी जमीन ताब्यात  ेऊन सींस्िेने शताभींग 
केला असल्याची बाब ननदशानास आली आाे. सदर जमीन राखीव वनिेत्र म्ा मन घोवषत केली 
असमन वन सींवधान अधधननयम १९८० तिा मा.सवोच्च न्यायालयाच ेन्यायनन ाय ववचारात घेता 
सदर जमीन वन ववभागास वगा कर े आवश्यक असल्याने या जशमनीबाबतची सींस्िेची माग ी 
मान्य करता येत नााी अस ेककरसाल सामुदानयक शेती साकारी सोसाय्ी मयााददत या सींस्िसे 
दद.२९/५/२०१५ च्या पत्रान्वये स्जल्ााधधकारी, सातारा याींनी कळववले आाे. 
(३) प्रश्न ादभवत नााी. 

___________ 
  

अमरावती जजल््यातील वाहणाऱ्या आिरा नद्यावर असलेल्या  
८१ घाटावरील वाळूचा शललाव होत नसल्याबाबत 

(५)  ९२८३ (०४-०४-२०१५).   अडॅ.यशोमती ठािूर (ततवसा) :   सन्माननीय महसलू मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमरावती स्जल््यातील वाा ाऱया आकरा नद्यावर असलेल्या ८१ घा्ावरुन वाळम ापसा 
करण्यात येतो मात्र या वाळमचा शललाव ाोत नसल्यामुळे शासनाचा लाखो रुपयाींचा मासमल 
बुडत असल्याचे मााे जानेवारी,२०१५ रोजी वा त्यासुमारास ाघडकीस आले ाे खरे आाे काय, 
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(२) असल्यास, या ८१ घा्ावरील वाळमचा त्वरीत शललाव करण्यात येवमन शासनाच्या ात्पन्नात 
वाढ ाोण्याच्या दृष्ीने शासनान ेको ती तातडीची कायावााी केली आाे वा   करण्यात येत 
आाे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आाेत? 
  
श्री. एिनाथराव खडस े (११-०९-२०१५) : (१) व (२) सन २०१४-१५ या वषााकरीता अमरावती 
स्जल््यातील ८१ वाळमघा्ाींना पयाावर  अनुमती  प्राप्त ााल्यानींतर दद.२० जानेवारी, २०१५ ते 
दद. १७ माचा, २०१५ या कालावधीत एकम   ६ रे्ऱयाींमध्ये ८१ वाळमघा्ाींपैकी, ६८ वाळमघा् 
शललावात गेले आाेत. सदर ६८ वाळमघा्ाींच्या शललावातमन रुपये ७,९०,६४,४२७/- इतका मासमल 
शासनास प्राप्त ााला आाे. 
(३) प्रश्न ाद्् ावत नााी. 

___________ 
  

िरमाळा (जज.सोलापूर) तालुक् यातील तलाठी पदाांच् या करक् त पदाांबाबत 
  

(६)  ९५५० (०४-०४-२०१५).   श्री.नारायण पाटील (िरमाळा) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) करमाळा ताशसल (स्ज.सोलापमर) अींतगात तला याींच् या जागा ररक् त आाेत, ाे खरे आाे 
काय, 

(२) असल् यास, ११८ गावाींसा उ केवळ ४५ तला उ पदे मींजमर असमन यापकैी ४३ तला याींवरच 
कामकाज चालते ाे खरे आाे काय, 
(३) असल्यास, करमाळा तालुक् याची लोकसीं या ववचारात घेता तला उची पदे वाढवव े 
आवश् यक आाे, ाे खरे आाे काय, 
(४) असल्यास, मााराष र राज य तला उ पदाबाबतची २६ वाढीवपदाचा प्रस् ताव व माग ी 
शासनाकड ेकेली आाे, ाे खरे आाे काय, 
(५) असल् यास, शासनाने याबाबत को ती, कायावााी केली आाे वा करण्यात येत आाे, 
(६) नसल् यास, ववलींबाची कार े काय आाेत ? 

  
श्री. एिनाथराव खडसे (१८-०९-२०१५) :(१),(२), (३), (४) व (५) 
   करमाळा ताशसल, स्जल्ाा सोलापमर अींतगात तला उींची एकम   ४८  पदे मींजमर असमन त्यापैकी 
४६ पदावर तला उ कायारत आाेत. नवीन सजा ननशमातीसा उ अ्यास करुन शासनास अावाल 
सादर करण्यासा उ ववभागीय आयुक्त, नागपमर याींच्या अध्यितेखाली स्िापन ाालेल्या 
सशमतीने आपला अावाल शासनास सादर केला आाे. सदर अावालाच्या अनुषींगान े ाधचत 
नन ाय घेण्याच्या दृष्ीन ेशासन स्तरावर छाननी सुरु आाे. 
(६) प्रश्न ाद्् ावत नााी. 
  

___________ 
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  औजष्ट्णि ववद्युत िें द्रातील राखचेा उत्सजगन िरण्यािकरता  
पाण्याचा वापर रोखण्याबाबत 

(७)  १११९३ (०४-०४-२०१५).   श्री.बांटी भाांगडडया (धचमूर) :   सन्माननीय ऊजाग मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राजयातील औस्ष क ववद्युत कें द्रामधमन ननघ ाऱया राखेची ववल्ाेवा् लावण्याकररता र्ार 
मोठ्या प्रमा ात पाण्याचा वापर करण्यात येतो, ाे खरे आाे काय, 
(२) असल्यास, या राखेमध्ये पाऱयाचे अींश असल्यामळेु या पाण्याचा पुनवाापर करण्याकरीता 
र्ार माागडी यींत्र ा अवलाींबावी लागते, ाे ाी खरे आाे काय, 
(३) असल्यास, इतर राजयात या राखेच्या ववल्ाेवा्ाकरीता (Dry bottom ash removal 
system) चा वापर बींधनकारक करण्यात आलेले आाे ते आपल्या राजयातील औस्ष क ववद्युत 
कें द्राींना बींधनकारक करण्यात ये ार आाे काय, 
(४) नसल्यास, पाण्याचा वापर रोखरण्याकरीता प्रभावी पयाायी ापाययोजना काय करण्यात 
ये ार आाे  वा करण्यात येत आाे? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०९-०९-२०१५) :(१) ाे अींशत: खरे आाे. 
(२) राखमेध्ये पाऱयाचा अींश नगण्य स्वरुपाचा असतो. त्यामुळे ाे म्ा  े खरे नााी. 
(३) ड्राय बॉ्म ॲश ररममव्ाल शसस्स््म च्या वापरासींदभाात ननदेश ापलब्ध नााीत. कोरड्या 
राखेच्या ववल्ाेवा्करीता नवीन तींत्रज्ञानावर आधारीत यींत्र ा मााननशमातीच्या नवीन कायाास्न्वत 
सींचा मध्ये बसववण्यात आली आाे. 
(४) पाण्याचा वापर रोखण्याकरीता पयाायी ापाययोजना अवलींबववण्यात आलेली आाे. राखेच्या 
बींधाऱयातील पा ी गोळा करुन त्याचा पनुावापर सींचामध्ये केला जातो तसेच त्याचबरोबर 
साींडपाण्यावर प्रकक्रया करुन त्याचा पुनावापर राख ााताळण्यासा उ केला जातो. 

___________ 
  

रायातील ग्राहिाांच ेवीजदर िमी िरण्यासाठी िोळसा खाण शमळण्याबाबत 
  

(८)  १२५२८ (०४-०४-२०१५).   अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), 
डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी) :   सन्माननीय ऊजाग मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मााराष रातील सवा ग्रााकाींच ेवीजदर तुलनेत जास् त असमन मााराष रातील व कोळसाखा  
शमळाली तर वीजदर युनन् मागे दीड ते दोन रूपयाींनी कमी कर े शक् य ाोईल त् यासा उ 
कोळसा खा ीच् या वा्पात राज यातीलच खा  शमळाली असा प्रस् ताव शासनान ेकें द्र शासनाला 
सादर केला असल् याचे ददनाींक २६ जानेवारी, २०१५ रोजी वा त् या सुमारास ननदशानास आले 
आाे, ाे खरे आाे काय, 
(२) असल् यास, या प्रस् तावाचा शासनाने कें द्र शासनाकड े काय पा पुरावा केला आाे वा 
करण् यात येत आाे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कार े काय आाेत ? 
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श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१४-०९-२०१५) :(१) ाे खरे आाे. 
   मा.मुयमींत्री माोदयाींच्या स्तरावरुन मा.कें द्रीय ऊजाा मींत्री याींना दद.२२.१२.२०१४ च्या 
पत्रान्वये मााराषरातील बराींज- I,II,III,IV मनोरा ददप व ककलोनी या कोळसा खा ी राजयास 
वा्प करण्याबाबत ववनींती करण्यात आली ाोती. 
(२) कें द्र शासनाच्या कोळसा मींत्रालयान े सुरु केलेल्या कोळसा खा  पुनावा्प प्रकक्रयेनुसार 
मााननशमाती कीं पनीन े दद.५.२.२०१५ रोजी मे.एम.एस.्ी.सी. (भारत सरकारचा ापक्रम) च्या 
पो ा्लवर कोळसा खा ी शमळण्याबाबत केलेल्या अजाामध्ये राजयातील कोळसा खा ीचा 
प्राधान्याने समावेश करण्यात आला ाोता. 
   तसेच या प्रकर ी मा.मींत्री (ऊजाा) याींचे स्तरावरुन कें द्र शासनाकड ेदद.१०.२.२०१५ रोजी पत्र 
पा वमन पा पुरावा करण्यात आला ाोता. त्यानींतर कें द्रीय कोळसा मींत्रालयाकडमन मााननशमाती 
कीं पनीला छत्तीसगड येिील गारे पाल्मा सेक््र-२ या कोळसा खा ीच े वा्प करण्यात आले 
आाे. 
(३) प्रश्न ाद्् ावत नााी. 

___________ 
  

मौज ेभवानीनगर िसोदा (ता.एरांडोल, जज.जळगाांव) येथे १५० आददवासी िुटूांबाांना हुसिावून 
त्याांची जमीन बळिाववण् याचा प्रयत् न शासिीय अधधिा-याांच् या सांगनमतान ेहोत असल्याबाबत 

  

(९)  १३०९९ (०४-०४-२०१५).   डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल) :   सन्माननीय 
महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौज ेभवानीनगर कसोदा (ता.एरींडोल, स्ज.जळगाींव) येि ेगत ्६० वषाापासमन वास् तव् य करीत 
असलेल् या १५० आददवासी कु म् ींबाींना ाुसकावमन या व् यक् तीच् या जमीन बळकाववण् याचा प्रयत् न 
शासकीय अधधका-याींच् या सींगनमतान े चालम  आाेत, ाे खरे आाे काय, 
(२) तसेच सदर प्रकर ी स्जल् ााधधकारी याींना भडगाव पे  ता.भडगाव स्ज.जळगाींव येिील 
नागररकाींनी अनेक ननवेदने ददली आाेत, ाे ाी खरे आाे काय, 
(३) असल् यास, प्रश् न भाग (१) व (२) बाबत चौकशी केली आाे काय, 
(४) असल् यास, चौकशीत काय आढळमन आले व तद्नुसार आददवासीींना ाुसकावमन लावम नये 
म् ा मन शासनान ेको ती कायावााी केली वा करण् यात येत आाे, 
(५) असल्यास अद्याप को तीच कायावााी केली नसल् यास, ववलींबाची कार े काय आाेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडस े (०७-०९-२०१५) :(१) (२) (३) व (४) मौजे कासोदा ता.एरींडोल 
स्ज.जळगाींव येिील ग् नीं. ५३६ व ५३७ या जशमनीस ापववभागीय अधधकारी, एरींडोल याींनी 
दद.१७/०१/२०१३ रोजीच्या आदेशान्वये अकृवषक परवानगी ददली ाोती. परींतु सदर जागेवर कााी 
आददवासी कु्ुींबाींची घरकुले अस्स्तत्वात आाेत. सदर घरकुलाींची सींया ३४ असुन 
दद.०३/१२/१९९१ च्या शासन नन ायानुसार पात्र अनतक्रम  लाभार्थयानंा सदर जागेतुन ाुसकावनु 
लावण्यात येत असल्याबाबत को तीाी तक्रार प्राप्त ाालेली नााी. सदर जागेवर घरकम ले 
अस्स्तत्वात असताींना देण्यात आलेल्या अकृवषक परवानगी बाबत चौकशी करुन अावाल सादर 
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करण्याबाबत तसेच सदर कु्ुींबाच्या सुरक्षिततेची काळजी घेण्याबाबत आवश्यक ती 
ापाययोजना करण्याबाबत ापववभागीय अधधकारी, एरींडोल याींना स्जल्ााधधकारी जळगाींव याींनी 
दद.३१/०३/२०१५ रोजीच्या पत्रान्वये सुचना ददल्या आाेत. 
(५) प्रश्न ाद्् ावत नााी. 

___________ 
  

दषु्ट्िाळाच्या पकरणामामुळे धुळे जजल््यात समुारे तीनश ेदगु्ध वविास 
 सांस्था बांद होण्याच्या मागागवर असल्याबाबत 

  

(१०)  १६५०३ (०६-०८-२०१५).   श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री), 
अॅड.िे.सी.पाडवी (अक्िलिुवा), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), श्रीमती तनमगला गाववत 
(इगतपूरी) :   सन्माननीय दगु् धवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) धुळे स्जल््यात पशुधनामुळे शेतकऱयाींकडमन शासकीय व खाजगी डरेीना पुरक म्ा मन 
दधुाचा व्यवसाय केला जात असमन सदर कोरडवााम जशमन आि  शसींचनाच्या पुरेशा सोयी 
नसल्यान े व दषुकाळाच्या परर ामामळेु तेिील  सुमारे तीनश े दगु्ध ववकास सींस्िा बींद 
ाोण्याच्या मागाावर असल्याच ेमााे मे, २०१५ रोजी च्या दरम्यान ननदशानास आले आाे, ाे खरे 
आाे काय, 
(२) असल्यास, शासनाच्या वतीने दधु व्यवसायासा उ शेतकऱयाींना प्रोत्साान देण्यासा उ 
शासनाने को त्या ापाययोजना आखल्या आाेत,वा  येत आाेत 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आाेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडस े (१४-०९-२०१५) :(१) धुळे स्जल््यातील ४ तालुक्याींमध्ये प्रत्येकी १ या 
प्रमा े ४ कृषी पमरक दमध ात्पादक सींघ असमन त्यापैकी ३ कायारत व १ अवसायनात गेला आाे. 
सदराम कृवषपमरक दमध ात्पादक सींघाशी सलग्न अशा ३६५ नोंद ीकृत प्रािशमक दमध ात्पादक 
साकारी सींस्िा आाेत. या ३६५ प्रािशमक दमध ात्पादक सींस्िापकैी ७२ सींस्िा कायारत असमन 
त्याींचे मार्ा त दररोज ७१४४ ली्र इतक्या दमधाचे सींकलन केले जाते. ावाररत २९३ सींस्िा बींद 
अवस्िेत आाेत. बींद दमध सींस्िाींच्या कायािेत्रात खाजगी प्रकल्प धारकाींनी सींकलन कें द्र 
कायाान्वीत केल्यामळेु व या दमध सींस्िाींकड े दमध सींकलन कमी ााल्याने सदर सींस्िा बींद 
ााल्या आाेत. 
(२) व (३) कें द्र शासनाच्या वतीने दमध व्यावसानयक शेतकऱयाींना प्रोत्साान देण्यासा उ सींघाच े
पुनवासन योजना, स्वच्छ दमध ात्पादन योजना व राषरीय कृषी ववकास योजनेअींतगात वेगवधाक 
दधु ववकास कायाक्रम व राषरीय पुरक प्रधिने अशभयान या योजनअेींतगात सरकारी दमध सींघाना 
व सभासद दमध सींस्िाींना अिासााय्य करण्यात येते. तसेच राजय स्तरावरील स्जल्ाास्तरीय 
एकास्त्मक दगु्ध ववकास कायाक्रमाींतगात सवच्छ व दजेदार दमध सींकलन सींस्िाना ाोण्यासा उ 
बल्क शमल्क कुलर, शमल्को ्ेस््र बसववण्यासा उ सींस्िाना ७५ ्क्के अनुदान देण्यात येते. 
  

___________ 
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खान् देशाचे ववभव असलेल् या सातपयुायात अपारांपाकरि ऊजाग  
तनशमगतीला प्रचांड वाव असल्याबाबत 

  

(११)  १६५१९ (१०-०८-२०१५).   श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री), 
अॅड.िे.सी.पाडवी (अक्िलिुवा), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), 
श्री.अतनल बाबर (खानापूर), डॉ.पतांगराव िदम (पलसू िडगेाव), श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), 
श्री.अशमत झनि (करसोड), श्री.जयिुमार रावल (शशांदखेडा) :   सन्माननीय ऊजाग मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खान् देशाचे वैभव असलेल् या सातपुड्यात अपारींपाररक ऊजाा ननशमातीला प्रचींड वाव असमन 
आगामी ५ वषाात १४ ाजार ४०० मेगावॅ्  वीज ननशमातीच् या ध् येय पमतीसा उ सातपुडयाचा ववचार 
ाो े अत् यींत आवश् यक असल् याच ेमााे मे २०१५ च्या दरम् यान ननदशानास आले आाे ाे खरे 
आाे काय, 
(२) असल् यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आाे काय, 
(३) असल् यास  चौकशीच्या अनुषींगाने को ती कायावााी करण्यात आली आाे वा येत आाे 
(४) सदर तपशील ापलब् ध नसल् यास त् यामागील ववलींबाची कार े काय, आाेत 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१४-०९-२०१५) :(१) नााी. 
(२) ते (४) प्रश्न ाद्् ावत नााी. 

___________ 
  

सोलापूर जजल् ्यातील भुशमअशभलेख ववभागाच् या िायागलयात अधधषकािाांपासनू 
 शशपाई पदापयतं पदे करक् त असल्याबाबत 

  

(१२)  १६५३५ (०६-०८-२०१५).   िुमारी प्रणणती शशांदे (सोलापूर शहर मध्य) :   सन्माननीय 
महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापमर स्जल् ्यातील भुशमअशभलेख ववभागाच् या कायाालयात अधधिकाींपासमन शशपाई 
पदापयतं ६४ पदे ररक् त आाेत, ाे खरे आाे काय, 
(२) असल् यास, त् यामुळे जशमनीची मोज ी, ाद्द कायम कर े यासा उ तेिील जशमनधारकाींना 
खमप मदाने प्रनतिा करावी लागते तसेच  जशमनीच् या खरेदी ववक्रीच् या वेळी अडच ी व 
गैरसोयी ननमाा  ाोतात, ाे ाी खरे आाे काय, 
(३) असल् यास, भमशमअशभलेख कायाालयातील ररक् त पदे तातडीने भरण् यासा उ को ती कायावााी 
करण् यात आली वा येत आाे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कार े काय आाेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (१८-०९-२०१५) :(१), (२), (३) व (४)  सोलापमर स्जल््यात भमशम 
अशभलेख ववभागाच्या कायाालयात ग्-ब, ग्-क व ग्-ड सींवगाातील एकम   ७३ पदे ररक्त 
आाेत. जशमन मोज ीच्या सींबींधात भमकरमापक याींची ३२ पदे मींजुर असमन त्यापैकी २६ पदे 
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भरलेली आाेत त्याींचकेडमन तसेच अन्य कमाचाऱयाींकडमन दरमाा मोज ीची कामे केली जातात. 
पु े ववभागातील ग्-क पदसमुा ४ (शलपीक-भमकरमापक) मधील १६० पदे व ग्-ड (शशपाई) 
सींवगाातील ६० ररक्त पदे भर ेची कायावााी प्रस्ताववत आाे. 

 
___________ 

  
रा यात जनावराांना वपसाट िुत्र ेचावल् यानांतर त् यासाठी द्यावी लागणारी  

रेबबज लस पशुधचकित् सालयात उपलब्ध नसल्याबाबत 
  

(१३)  १६६३७ (०६-०८-२०१५).   श्रीमती तनमगला गाववत (इगतपूरी), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेवी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), प्रा.वषाग गायिवाड 
(धारावी), श्री.नसीम खान (चाांददवली), श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), श्री.ववजय वडटे्टीवार 
(ब्रम्हपूरी) :   सन्माननीय पशसुांवधगन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज यात जनावराींना वपसा् कुत्र े चावल् यानींतर त् यासा उ द्यावी लाग ारी रेबबज लस 
पशुधचककत् सालयात  बींद केल् याच ेददनाींक २३ एवप्रल २०१५ रोजी वा त्या  सुमारास ननदशानास 
आले, ाे खरे आाे काय, 
(२) असल् यास, पाळीव जनावर मालकाींना आपले जनावर सुरक्षित राावे अस ेवा्त असल् यान े
ते ापचारासा उ खाजगी मेडडकल दकुानातमन रेबबजची लस ववकत घेत असल् याचे आढळमन आले 
आाे, ाे ाी खरे आाे काय, 
(३) असल् यास, ापरोक् त प्रकर ी जनावर मालकाींना पशुधचककत् सालयात रेबबज लस पमवावत सुरु 
करण् याबाबत शासनान ेको ती कायावााी केली वा करण्यात येत आाे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कार े काय आाेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (१४-०९-२०१५) :  (१) ाे खरे आाे. 
(२) ाे खरे आाे. 
(३) अन्न  व औषध प्रशासन ववभाग, मााराषर राजय, याींनी नोंदववलेल्या आिेपानुसार 
पशुवैद्यकीय जैवपदािा ननशमाती सींस्िेचा ववषा म लस ननशमाती परवाना सद्यस्स्ितीत स्िधगत 
आाे. नवीन ानतसींबधधत रेबबज लस ात्पादनाकरीता बीएसएल-३ या प्रयोगशाळेची आवश्यकता 
आाे व त्याच ेनकाशे “अन्न व औषध प्रशासन” ववभागाकडमन मान्यता प्राप्त करुन घेण्यात 
आलेले आाे. पशुवैद्यकीय जैवपदािा ननशमाती सींस्िा, येिे ानतसींबींधधत रेबबज लस ननशमातीच े
सींशोधन व ववकास ववभागाींतगात कामकाज चालम आाे. 
(४) प्रश्न ाद्् ावत नााी. 
  

___________ 
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देवगड (जज.शसांधुदगुग) तालुक्यातील मजच्िमाराांसाठी आनांदवाडी  
बांदर येथे जेटी बाांधण् याच् या प्रस् तावाला मांजूरी देण् याबाबत 

  

(१४)  १६८७१ (०६-०८-२०१५).   श्री.िालीदास िोळांबिर (वडाळा), श्री.नसीम खान (चाांददवली), 
श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय मत्स्य 
व् यवसाय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) देवगड (स्ज.शसींधुदगुा) येिील मस्च्छमाराींसा उ आनींदवाडी बींदर येिे जे्ी बाींधण् याच् या 
प्रस् तावाला अद्यापपयतं मींजमरी देण् यात आलेली नााी, ाे खरे आाे काय,  
(२)असल्यास, मस्च्छमाराींसा उ स् वतींत्र जे्ी नसल् यामळेु त् याींचे र्ार मो या प्रमा ावर  गैरसोय 
ाोत असमन मो या प्रमा ात अधिाक नुकसान ाोत आाे, ाे ाी खरे आाे काय, 
(३) असल् यास, आनींदवाडी येिील जे्ी प्रकल् प मींजमर करुन तातडीन े प्रकल्पाचे बाींधकाम 
करण् यासा उ शासनान ेको ती कायावााी केली  वा करण्यात  येत आाे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कार े काय आाेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (१८-०९-२०१५) :(१) नााी. 
(२) नााी. 
(३) व (४) स्िाननक गावकऱयाींच्या ववरोधामुळे काम बींद असमन गावकऱयाींच्या सामतीन े
सुधारीत आराखडा तयार करण्यात आला आाे. सुधारीत आराखडयानुसार प्रकल्पाच्या अींदाज 
पत्रकास सुधारीत प्रशासकीय मान्यता घेण्याची कायावााी सुरु आाे. 

___________ 
  

धचखली (जज.बुलढाणा) तालुक्यामध्ये दगु्धाची टांचाई भासत असल्याबाबत 
  

(१५)  १७३०३ (१०-०८-२०१५).   श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :   सन्माननीय दगु् धवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) धचखली (स्ज.बलुढा ा) तालुक्यामध्ये दगु्ध व्यवसायासा उ आवश्यक असलेले दधु 
शशतकर  कें द्र डबगाईला आली असमन या ववभागातील दधुाची गरज भागववण्याकरीता जळगाव 
व नगर स्जल््यातमन दधु येत असल्याच े मााे म,े २०१५ रोजी वा त्या सुमारास ननदशानास 
आले आाे, ाे खरे आाे काय, 
(२) असल्यास, शासनाच्या वतीने शेतकऱयाींना ववववध योजनाींमधुन दधुाळ जनावराींचे वा्प 
करून राजयातील दधुाचे ात्पादन वाढववण्यासा उ प्रोत्साान ददले असमन अशा अनेक 
योजनाींमधुन प्रत्यिात राजयाचे दधुाचे ात्पादन ककती वाढवले याींचे सींशोधन करण्याची गरज 
असमन याबाबत आवश्यक कायावााी करण्यात आली नसल्याने वरील ववभागात दधुाची ी्ंचाई 
भासत असल्याने यावर  शासन त्वरीत आवश्यक ती कायावााी कर ार आाे वा करीत आाे 
काय, 
(३) नसल्यास,  ववलींबाची कार े काय आाेत ? 
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श्री. एिनाथराव खडसे (१४-०९-२०१५) : (१) ाे खरे नााी. 
   धचखली तालुक्यात एकम   ४६२९२ शल्र दधुाच ेदैनींददन ात्पादन ाोत असमन सदर दधुाचा 
पुरव ा स्िाननक ाॉ्ेल व घरगुती वापराकरीता ाोत असमन शासनाचे शशतकर  कें द्र धचखली 
येिे स्जल्ाा सींघामार्ा त दैनींददन सरासरी २००० शल्र दमध धचखली व आजुबाजमच्या पररसरातमन 
सींकशलत ाोत.े शासनाच ेधचखली शशतकर  कें द्र सद्य:स्स्ितीत कायाास्न्वत आाे. 
(२) व (३)  प्रश्न ाद्् ावत नााी. 

___________ 
  

शेतिऱ्याला निुसान भरपाई भारतीय टेलीग्राफ िायदा १८८५ चा 
चुिीचा आधार घेऊन ददली जात असल्याबाबत 

  

(१६)  १७३०८ (१०-०८-२०१५).   श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :   
सन्माननीय ऊजाग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राजयातील ाच्चदाब ववद्युत शेतकरी कें द्र व राजय शासनाच्या ाजाा मींत्रालयाच्या ववरोधात 
व भमसींपादनाच्या न्याय मोबदल्यासा उ मुींबई येिील आााद मदैानावर ापोष ाला बस ार 
असल्याच ेमााे म,े २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आाे, ाे खरे आाे काय, 
(२) असल्यास, शेतकऱयाला जी नुकसान भरपाई ददली जाते ती भारतीय ्ेलीग्रार् कायदा 
१८८५ चा चकुीचा आधार घेऊन ददली आाे ाी नुकसान भरपाई तु्पुींजी असल्यान ेसींबींधधत 
शेतकऱयाींमध्ये तीव्र असींतोष  पसरला आाे, ाे खरे आाे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासन चौकशी कर ार आाे काय व चौकशीच्या अनुषींगान ेको ती 
कायावााी केली वा करण्यात येत आाे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आाेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१४-०९-२०१५) :(१) ाे खरे आाे. 
(२) ाे खरे नााी. 
(३) अनत ाच्चदाब मनोरा/वादानी ाभारताना ा्या वपकाींच्या/र्ळााडाींच्या/ इतर ााडाींच्या 
नुकसानीचा मोबदला भारतीय ्ेलीग्रार् कायदा, १८८५ मधील तरतदुीींप्रमा े ददला जातो. तसेच 
शासन नन ाय क्र.सींकी ा-०२१०/प्र.क्र.२९/ऊजाा-४ ददनाींक ०१.११.२०१० अनुसार मनोऱयान ेव्याप्त 
केलेल्या जशमनीचााी मोबदला ददला जातो. तिावप, मनोऱयान े व्याप्त जशमनीचा मोबदला व 
वादानीच्या पट्टयाखालील जशमनीचा मोबदला देण्याबाबतच े सुधाररत धोर  कें द्र शासनाच्या 
ववचाराधीन आाे. 
(४) प्रश्न ाद्् ावत नााी. 
  

___________ 
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ववद्युत खाांबावर दरुुस् तीच ेिाम िरत असताना हातात असलेल् या आधथगं  
रोडचा स् फोट होऊन एि िामगार ठार झाल् याबाबत 

(१७)  १७३७४ (०६-०८-२०१५).   श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), 
श्री.नसीम खान (चाांददवली), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), प्रा.वषाग गायिवाड (धारावी), डॉ.सांतोष 
टारफे (िळमनुरी) :   सन्माननीय ऊजाग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)खडपोली(ता.धचपळमन, स्ज. रत्नाधगरी) एमआयडीसी पररसरात ववद्युत खाींबावर दरुुस् तीच े
काम करत असताना ाातात असलेल् या आधिगं रोडचा स् र्ो् ाोऊन एक कामगाराचा मतृ्यम 
ााल् याची घ्ना  ददनाींक २१ एवप्रल, २०१५ रोजी वा त् यासमुारास ननदशानास आले, ाे खरे आाे 
काय, 
(२) असल् यास, या  प्रकर ाची शासनाने चौकशी केली आाे काय, 
(३) असल् यास, चौकशीअींती  मतृ ाालेल्या कामगाराींच् या कु म् ींबबयास शासनान े मदत 
करण्याबाबत काय कायावााी केली वा करण्यात येत आाे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कार े काय आाेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२३-०९-२०१५) :(१) दद.१७.४.२०१५ रोजी एक कामगार माापारेष  
कीं पनीच्या ्ॉवर लोकेशन क्र.४३ वर बींद असलेल्या २२० के.व्ाी.पेडाींबे -ताींबा्ी वादानीला 
आधिाग करण्याकरीता चढत असताना त्याींच्या ाातातील अिारॉड चालम स्स्ितीत अस ाऱया २२० 
के.व्ाी. पेडाींब े- मााड वादानीच्या सींपकाात आल्यान ेप्रा घातक ववद्युत अपघात ााला. 
(२) ाोय. 
(३) मतृ कामगाराींच्या कु्ुींबबयास सींबींधधत  ेकेदाराींकडमन रु. ५ लाख रक्कमेची मदत देण्यात 
आली आाे. 
(४) प्रश्न ाद्् ावत नााी. 

___________ 
रायातील िोळसा टांचाईमळेु महातनशमगतीने िोराडी, भुसावळ,  

चांद्रपुर व परळी हे सांच बांद िरण्याबाबत 
(१८)  १८२७० (१०-०८-२०१५).   श्री.िगन भुजबळ (येवला), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळवा), 
श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.ददलीप वळस-ेपाटील (आांबेगाव), श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधगन) :   
सन्माननीय ऊजाग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राजयातील कोळसा ी्ंचाईमळेु मााननशमातीन ेकोराडी, भुसावळ, चींद्रपुर व परळी येिील चार 
सींच बींद करण्यासा उ वीज ननयामक आयोगाकड ेपरवानगी माधगतली आाे, ाे खरे आाे काय, 
(२) असल्यास, ऑनलाईन खान वा्पात मााजनकोने साभाग न नोंदववल्यामुळे चींद्रपुर 
स्जल््यातील बराज येिील खान मााजनको ऐवजी कनाा्कच्या के.पी.सी.एल.ला.ववतरीत 
करण्यात आल्याच ेमााे एवप्रल, २०१५ मध्ये वा त्यासमुारास ननदशानास आले, ाे ाी खरे आाे 
काय, 
(३) असल्यास, प्रश्न भाग (१) व (२) बाबत शासनामार्ा त चौकशी करण्यात आलेली आाे 
काय, 
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(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळमन आले व तदनुसार राजयातील मााननशमातीच्या वीज 
कें द्रामधील कोळसा ी्ंचाई दरु करण्यासा उ शासनामार्ा त को ती तातडीची कायावााी केली वा 
करण्यात येत आाे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२३-०९-२०१५) :(१) ाे खरे आाे, 
(२) ाे खरे नााी, 
   मााननशमाती कीं पनीने दद.५.२.२०१५ रोजी मे.एम.एस.्ी.सी. च्या पो ा्लवर कोळसा खा ी 
शमळण्याबाबत केलेल्या अजाामध्ये चींद्रपमर स्जल््यातील बराींज कोळसा खा ीचााी समावेश केला 
ाोता. तिावप, ती खा  कनाा्कच्या के.पी.सी.एल. ला ववतररत करण्यात आली. 
(३) व (४) राजयातील औस्ष क वीज कें द्राना ाो ाऱया कोळसा पुरवठ्याच्या समस्येबाबत 
ददनाींक ४.११.२०१४ व १२.२.२०१५ रोजी मा.मुयमींत्री व मा.कें द्रीय कोळसा व ऊजाा राजयमींत्री 
याींच्या समवेत ाालेल्या बै कीमध्ये त्याींनी ददलेल्या ननदेशानसुार मााननशमाती कीं पनीला 
कोळसा कीं पन्याींकडमन प्राप्त ाो ाऱया कोळशाच्या पुरवठ्यामध्ये वाढ ााली त्यामुळे 
मााननशमातीच्या शशल्लक कोळसा साठ्यात सुधार ा ााली  आाे. याखेरीज वीज कें द्राना 
रस्तावाातुकीद्वारे तातडीन ेकोळसा प्राप्त ाोण्यासा उ ववववध कोळसा कीं पन्याींसोबत सामींजस्य 
करार केल्यामुळे त्याद्वारेदेखील कोळसा पुरव ा सुरु ााला आाे. 
(५) प्रश्न ाद्् ावत नााी. 

___________ 

 
मुांबईतील गोरेगाांव येथील आरे डअेरीचे खाजगीिरण  

िरण् याचा शासनान ेघेतलेला तनणगय 
(१९)  १८२८९ (०६-०८-२०१५).   श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधगन), 
श्री.भास्िर जाधव (गुहागर), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.हनुमांत डोळस (माळशशरस), 
श्री.ददलीप वळस-ेपाटील (आांबेगाव), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळवा) :   सन्माननीय 
दगु् धवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील गोरेगाींव येिील आरे व दगु् धववकास ववभागाला साडचेार ाजार को्ी रुपयाचा 
तो्ा आल् याच ेकार  देवमन आरे डअेरीच ेखाजगीकर  करण् याचा नन ाय शासनान ेघेतला आाे, 
ाे खरे आाे काय, 
(२) असल् यास, आरेची एनजी, तमप, दमध यासा दगु् धजन् य पदािााचे खाजगीकर  करुन 
शासकीय, खाजगी साभाग (पीपीपी) या नावाखाली आरे या रा ँड सींपवमन ्ाकण् याबाबतचा 
प्रस् ताव मींत्रीमींडळासमोर मान् यतेसा उ सादर करण् याींत ये ार आाे, ाे ाी खरे आाे काय, 
(३) असल् यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आाे  काय चौकशीअींती  को ती कायावााी 
केली  वा करण्यात येत आाे, 
(४) असल्यास, आरेचे खाजगीकर  न करण् याच् या दृष ्ीन ेशासन काय ापाययोजना कर ार 
आाे, 
(५)  नसल् यास, ववलींबाची कार े काय आाेत ? 
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श्री. एिनाथराव खडसे (१८-०९-२०१५) :(१) ाे खरे नााी. 
(२) ाे खरे नााी. 
(३) प्रश्न ाद्् ावत नााी. 
(४) बींद पडलेल्या अिवा बींद पडण्याची शक्यता अस ाऱया दगु्धशाळा व शशतकर  कें द्राींची 
पीपीपी प्रकक्रयेमार्ा त पनुरुजजीवीत कर े ाी बाब ववचाराधीन आाे. 
(५) प्रश्न ाद्् ावत नााी. 

___________ 
  

राजजवडा (जज.रत् नाधगरी) येथील पडझड झालेल्या शाळा  
इमारतीची दरुूस्ती िरण्याबाबत 

  

(२०)  १८३९३ (१०-०८-२०१५).   श्री.भास्िर जाधव (गुहागर), श्री.रमशे िदम (मोहोळ), 
श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधगन), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळवा) :   सन्माननीय मत्स्य 
व् यवसाय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रास्जवाडा व साखरीना्े (ता.राजापमर. स्ज.रत्नाधगरी) या द का ी शासककय मस्त्योद्योग 
ववभागाच्या मस्च्छमार मुलाींच्या शाळा सुरु करण्यात आल्या आाेत ाे खरे आाे काय, 
(२) असल् यास,या शाळेच्या इमारतीची पडाड ााली आाे, ाे खरे आाे काय, 
(३) असल् यास,या शाळेची इमारत दरुुस् ती करण् याबाबत शासनाने को ती कायावााी  केली 
आाे  वा करण्यात येत आाे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कार े काय ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (१४-०९-२०१५) :(१) ाोय, 
   तिावप, सदर शाळा या ववभागाच्या ददनाींक २०/२/२००२ अन्वये स्जल्ाा पररषदेकड े वगा 
करण्यात आल्या आाेत. 
(२) नााी, 
(३) रास्जवडा व साखरीना्े, स्ज.रत्नाधगरी येिील शाळेच्या इमारतीची पडाड ाालेली नसमन, 
रास्जवडा (स्ज.रत्नाधगरी) येिील शाळेच्या इमारतीमधील एका वगााच्या शभींतीला तडा गेला आाे. 
सदर शभतीींच्या दरुुस्तीबाबत शाळेन े सावाजननक बाींधकाम ववभाग आि  स्जल्ाा पररषद 
याींच्याकड ेपत्रव्यवाार केला आाे. 
(४) प्रश्न ाद्् ावत नााी. 

___________ 
  

खारलॅण्ड बांधाऱ्याच्या माध्यमातनू ऊजागतनशमगती िरण्यासाठी रत्नाधगरी तालुक्यातील  
गावड ेआांबेरे व चाफेरी िासारी या गावाांतील बांधाऱ्याची तनवड िरण्याबाबत 

(२१)  १८४१७ (१०-०६-२०१५).   श्री.भास्िर जाधव (गुहागर), श्री.रमशे िदम (मोहोळ), 
श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधगन), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळवा) :   सन्माननीय ऊजाग मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) खारलॅण्ड बींधाऱयाच्या माध्यमातमन ऊजााननशमाती करण्यासा उ रत्नाधगरी तालुक्यातील गावड े
आींबेरे व चारे्री कासारी या गावाींतील बींधाऱयाची ननवड करण्यात आली ाोती, ाे खरे आाे 
काय, 
(२) असल्यास, ददवसातमन प्रत्येकी दोनवेळा ाो ाऱया भरती-ओाो्ीतमन ४ ककलोवॅ्  ऊजाा या 
बींधाऱयाींतमन तयार ाोवम शकत,े ाे ाी खरे आाे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकल्पाची सद्य:स्स्िती काय आाे, 
(४) असल्यास, स्जल््यातील अन्य बींधाऱयाींच्या द का ी असे ऊजाा ननशमातीच े रपकल्प 
राबववण्याचे शासनाच्या ववचाराधीन आाे काय, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आाेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२२-०९-२०१५) :(१) नााी. 
(२) ते (५) प्रश्न ाद्् ावत नााी. 

___________ 
  

रायाच्या मासेमारी षेकात्रामध्ये मोठमोठ्या पशसगसनेट नौिा 
 मासमेारी िरीत असल्याबाबत 

  

(२२)  १८४२४ (१०-०८-२०१५).   श्री.भास्िर जाधव (गुहागर), श्री.रमशे िदम (मोहोळ), 
श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधगन), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळवा) :   सन्माननीय मत्स्य 
व् यवसाय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राजयाच्या मासेमारी िेत्रामध्ये म्ा जेच १२ नॉद्कल्स माईल्सच्या आत बााेरील 
राजयातील २०० ते ४०० अश्वशक्तीचे इींस्जन असलेल्या मो मोठ्या पशसासने् नौका जमावान े
येवमन मासेमारी करीत आाेत, ाे खरे आाे काय, 
(२) असल्यास, त्यामुळे राजयातील मध्यम आकाराच्या याींबत्रक नौकाींना मासमेारी करण्यासा उ 
पुरेसा मच्छउसा ा या िेत्रामध्ये शशल्लक राात नााी, ाे ाी खरे आाे काय, 
(३) असल्यास, घुसखोरी करुन राजयातील मच्छमारी नौकाींवर ाल्ले कर ाऱया बााेरील 
राजयातील नौकाींवर को ती  कारवाई करण्यात आली आाे , 
(४) असल्यास, १२ नॉद्कल ऐवजी २४ नॉद्कलपयतं मासेमारी करण्याची परवानगी देण्यात 
यावी, अशी माग ी कोक ातील गुाागार तालुका मच्छउमार सींघ्नेने मत्स्यव्यवसाय 
आयुक्ताींकड ेकेली आाे, ाे ाी खरे आाे काय, 
(५) असल्यास, याबाबत नन ाय घेण्यात आला वा येत आाे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आाेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (१८-०९-२०१५) :(१) अींशत: खरे आाे. 
(२) ाे खरे नााी. 
(३) राजयाचे जलधी िेत्रात अवधै मासेमारी कर ाऱया नौकाींवर मााराषर सागरी मासेमारी 
ननयमन अधधननयम, १९८१ अींतगात दींडात्मक कायावााी करण्यात येते. 
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(४) ाोय. 
(५) २४ नॉद्कल  माईल् स वाढववण्याची बाब कें द्र शासनाच्या अखत्याररत येते. 
(६) प्रश्न ाद्् ावत नााी. 

___________ 
  
िनागटि तसेच शेजारच् या रायातील मजच्िमार अत् याधुतनि बोट, जाळी व यांत्र सामुग्रीच् या 

सहाय् यान ेमहाराष्ट् राच् या सागरी हदीतीत येवून मजच्िमारी िरीत असल्याबाबत 
  

(२३)  १८९०३ (०६-०८-२०१५).   श्री.सांजय िदम (दापोली), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळवा), 
श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाव), श्री.ववभव वपचड (अिोले), श्री.भास्िर जाधव (गुहागर), श्री.रमशे 
िदम (मोहोळ), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.हनुमांत डोळस (माळशशरस), श्री.पाांडुरांग 
बरोरा (शहापूर) :  सन्माननीय मत्स्य व् यवसाय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कनाा्क तसचे शजेारच् या राजयातील मस्च्छमार लोक स् पीडबो् आि  अत् याधुननक जाळी 
तसेच यींत्र सामुग्रीच् या साायान ेमााराष राच् या सागरी ाद्दीत येवमन मस्च्छमारी करीत असल् याने 
स् िाननक मस्च्छमाराींवर ापासमारीची वेळ आली असल् याबाबतचे ननवेदन मुरुड येिील 
सागरकन् या मस्च्छमार सींघाच् यावतीने शासनाला ननवेदन ददले आाे, ाे खरे आाे काय, 
(२) असल् यास, सदर ननवेदनाबाबत शासनाने चौकशी करुन को ती कायावााी केली वा 
करण्यात येत आाे, 
(३) असल्यास, परप्राींतीय मस्च्छमाराींकडमन स् िाननक मस्च्छमाराींवर ाोत असलेला अन् याय दमर 
करण् याचे दृष ्ीने शासन को ती  ोस ापाययोजना कर ार आाे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कार े काय आाेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (१८-०९-२०१५) :(१) ाोय, 
(२) व (३) मााराषर सागरी मासेमारी ननयमन अधधननयम, १९८१ कायद्याच्या 
अींमलबजाव ीसा उ गस्ती नौका कायाान्वनयत करुन बेकायदेशीर मासेमारी नौकाींववरुध्द 
कायावााी करण्यात येते. 
(४) प्रश्न ाद्् ावत नााी. 

___________ 
  

रायातील दधु उत्पादि शतेिऱ्याांच्या दधुाला बाजारभाव व अांगवणवाडीमध्ये 
 सुगांधी दधु पावडर देण्याबाबत 

  

(२४)  १९२९६ (१०-०८-२०१५).   श्री.बाबुराव पाचणे (शशरुर) :   सन्माननीय दगु् धवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शासनाने शेतकऱयाकडमन दधु खरेदी करताना दधु सींघाने रु. २० पेिा कमी दरान ेखरेदी 
करु नये अस ेआदेश मा.दगु्धववकास मींत्री याींनी ददनाींक २६ म,े  २०१५ रोजी ददले आाे, ाे खरे 
आाे काय, 
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(२) असल्यास, दधु खरेदी आि  ववक्री करताना राजय शासनाच ेआदेश न मान ाऱया दधु 
सींघाववरुध्द कारवाई करुन सींचालक मींडळ बरखास्त करण्याची कारवाई करण्यात येईल अस े
मा.दगु्ध ववकास मींत्री याींनी जााीर केले आाे, ाे खरे आाे काय, 
(३) असल्यास, राजयातील अनतररक्त दधुाचा वापर एकास्त्मक बालववकास प्रकल्पाींगात 
अींग वाड्याींमध्ये ्ेरा पींकच्या माध्यमातमन सुगींधी दधु देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या 
ववचाराधीन आाे, ाे खरे आाे काय, 
(४) असल्यास, राजयातील अनतररक्त दधुाचा भुक्ी करुन तीचा वापर शालेय पोष  आाारात 
आ वड्यातमन एक ददवस करण्याबाबत शासन स्तरावर कु ली कायावााी करण्यात आली वा 
येत आाे, 
(५) असल्यास, राजयातील दधु ात्पादक शेतकऱयाींना दधुाला  रु. २५/- प्रनत शल्र बाजारभाव 
देण्याबाबत व अींगव वाडीमध्ये सुगींधी दधु शालेया पोष  आाारात दधु पावडर देण्याबाबत 
शासन स्तरावर कु ली कायावााी केली वा करण्यात येत आाे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आाेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (१४-०९-२०१५) :(१) ाोय. 
(२) राजयातील दमध ात्पादक साकारी सींघाींनी दमध ात्पादक शेतकऱयाींच ेदमध शासनाच्या रु.२०/- 
प्रनतशल्र या दराने खरेदी करावे असे आवाान करण्यात आले ाोत ेव त्याप्रमा े कायावााी न 
कर ाऱया साकारी सींघाींवर कारवाई करण्यात येईल असे समधचत करण्यात आले ाोत,े ाे खरे 
आाे. 
(३), (४)  व (५) दमध भकु्ी व सुगींधीत दधुाचा ापयोग शालेय पोष  आाारात 
करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या ववचाराधीन आाे. 
    राजयातील दमध ात्पादक शेतकऱयाींच्या दाताकरीता दद.१६ डडसेंबर,२०१४ रोजी नागपमर 
ववधीमींडळ अधधवेशन काळात मा.मुयमींत्री व मा.ववधानसभा अध्यि याींच्या समवेत सींबींधधत 
लोकप्रनतननधीींच्या बै कीत ाालेल्या नन ायानुसार साकारी सींघाींकड े अनतररक्त स्वरुपात 
सींकशलत ाो ारे दमध तो्ा सान करुन शासन शासकीय दमध खरेदी दराने स्स्वकारीत आाे. 
शासनाचे दमध खरेदी दर रु.२०/- अधधक रु.२.५० वरकड खचा अस ेशमळमन रु.२२.५० प्रनतशल्र 
असे आाेत. 
(६) प्रश्न ाद्् ावत नााी. 

___________ 
  

महानांदा दधु डअेरी मधील शेिडो िोटी रुपयाांच् या  
घोटाळेबाजाांवर िठोर िारवाई िरण्याबाबत 

(२५)  १९३०८ (०६-०८-२०१५).   श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.सुधािर भालेराव (उदगीर), 
श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), 
श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाग), श्री.सरदार ताराशसांह (मुलुांड), श्री.ववजय औटी (पारनेर), श्री.अजय 
चौधरी (शशवडी), श्री.प्रिाश सुवे (मागाठाणे) :   सन्माननीय दगु् धवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) माानींदा दधु डअेरी मधील शेकडो को्ी रुपयाींच् या केलेल्या घो्ायायाच् या चौकशीच् या 
माग ीच् या अनुषींगाने मा. दगु् ध ववकासमींत्री माोदयाींनी याप्रकर ी सखोल चौकशी करुन 
घो्ाळे कर ाऱयावर कडक कारवाई करण् याच े आश् वासन मााे एवप्रल २०१५ मध् ये ददल्याच े
ननदशानास आले, ाे खरे आाे काय, 
(२) असल् यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आाे काय चौकशीअींती घो्ाळे कर ाऱयावर 
को ती कारवाई केली वा करण्यात येत आाे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कार े काय आाेत ? 
 

श्री. एिनाथराव खडसे (१४-०९-२०१५) :(१) व (२) मााराषर राजय साकारी दमध माासींघ मयाा. 
माानींद गोरेगाव (पमवा) याींच े सन २००९-१० व सन २०१०-११ या कालावधीच्या 
लेखापरीि ामधील आिेपाींबाबत साननबींधक, साकारी सींस्िा (दगु्ध) याींनी मााराषर राजय 
साकारी सींस्िा अधधननयम १९६० च े कलम ८३ अींतगात चौकशी करण्याचे आदेश दद. 
०५/०१/२०१५ रोजी ननगाशमत केले आाेत. 
    तसेच माासींघाच्या कामकाजाबाबत सन २००९-१०, २०१०-११, २०१२-१३, २०१३ - १४ या 
वषांचा वैधाननक लेखापरीि  अावाल, ापननबींधक, साकारी सींस्िा (दगु्ध), पु े याींचा 
दद.३०/०८/२०१४ चा अावाल व व्यवस्िापकीय सींचालक, माानींद याींचे दद.१९/०१/२०१५ चे पत्र 
याींचा एकत्रीत ववचार करण्यात येवमन मााराषर राजय साकारी सींस्िा अधधननयम १९६० च े
कलम ७८ अन्वये ववद्यमान सींचालक मींडळास अननयशमतत े बाबत बरखास्तीची नो्ीस 
साननबींधक साकारी सींस्िा (दगु्ध)  याींनी दद. २४/०३/२०१५ रोजी बजावली आाे. 
(३) सद्य:स्स्ितीत चौकशीची प्रकक्रया सुरु असमन ववलींब ाालेला नााी. 

___________ 
  

मालवण (जज.शसांधुदगुग) समुद्रात किना-यालगत गोवा तसेच रत् नाधगरी 
 येथे पसगनेट रॉलसग पिडण् यात आल्याबाबत 

(२६)  १९५१० (१०-०८-२०१५).   श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.भास्िर जाधव (गुहागर), 
श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळवा) :   सन्माननीय मत्स्य व् यवसाय 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मालव  (स्ज.शसींधुदगुा) समुद्रात ककना-यालगत चार वाव खोल पाण् यात मासळीची लु् 
कर ा-या गोवा तसेच रत् नाधगरी येिे पसाने् रॉलसा ददनाींक ६ म,े २०१५ रोजी वा त् या सुमारास 
पकडण् यात आले आाे, ाे खरे आाे काय, 
(२) असल् यास, सदर पकडण् यात आलेले रॉलसा गोवा येिील असल् याची मादाती सवात्र 
पसरल् यामुळे मास ेवाातमक कर ा-या मालव ातील मत् स् य व् यावसानयकाींच् या गाड्या गोवा ाद्दीत 
अडववण् यात आल् या, ाे  खरे आाे काय, 
(३) असल् यास, शसींधुदगुा ककनारपट्टीवर पसाने् पारींपररक मस्च्छमार याींच् यात  ाालेल् या 
सींघषाबाबत शासनान े चौकशी केली आाे काय, , 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनुषींगाने सींबींधधताींवर को ती कायावााी करण् यात आली वा येत 
आाे 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आाेत ? 
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श्री. एिनाथराव खडसे (१८-०९-२०१५) :(१) ाोय. 
(२) ाोय. 
(३) कायद्याच ेाल्लींघन कर ाऱया नौकाींची तपास ी करुन त्याींचेवर मााराषर सागरी मासेमारी 
अधधननयम, १९८१ अींतगात अशभनन ाय अधधकारी याींचेकड े प्रनतवेदने दाखल करण्यात आली 
आाेत. तसेच सडगाींव येिे गोव्याचे मींत्री, लोकप्रनतननधी व शसींधुदमगा स्जल््यातील मस्च्छमार 
याींच्यामध्ये सामींजस्य तोडगा काढमन शसींधुदमगा स्जल््यातील मासळी, गोवा येिील बाजारपे ेत 
घेण्यास पमवावत सुरुवात करण्यात आली आाे. 
(४) गस्तीनौकेद्वारे अींमलबजाव ी अधधकारी याींनी सागरी जलधी िेत्रात ननयमबा्य मासेमारी 
कर ाऱया मासमेारी नौकाींवर मााराषर सागरी मासमेारी ननयमन अधधननयम, १९८१ अींतगात 
अशभनन ाय अधधकारी याींचेकड े प्रनतवेदने दाखल करुन या मालकावर दींडात्मक कायावााी 
करण्यात आली आाे. 
(५) प्रश्न ाद्् ावत नााी. 

___________ 
  

ता.लोणार जज.बुलढाण येथील स् थातनि सरोवर िाठावर असलेल् या 
 पशुववद्यकिय दवाखान् याची अत् यांत दरुावस् था झाल्याबाबत 

(२७)  १९७६९ (१०-०८-२०१५).   डॉ.सांजय रायमुलिर (मेहिर) :   सन्माननीय पशुसांवधगन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)ता.लो ार स्ज.बुलढा ा स् िाननक येिील सरोवर का ावर असलेल् या पशुवैद्कीय दवाखान् याची 
अत् यींत दरुावस् िा ााली असमन ापचाराींकरीता ये ा-या मुक् या जनावराींची अवाेलना ाोत 
असल् याच ेमााे म,े २०१५ च् या समुारास ननदशानास आले ाे खरे आाे काय, 
(२) असल् यास, या दवाखान् याच् या दरुूस् तीबाबत शासन को ती कायावााी कर ार आाे वा 
करण्यात येत आाे, 
(३) अद्याप, को तीच कायावााी केली नसल् यास, ववलींबाची कार े काय आाेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडस े (१४-०९-२०१५) :(१) ाे खरे नााी. पशवुैद्यकीय दवाखाना शे्र ी-१ 
लो ार, तालकुा-लो ार, स्जल्ाा-बुलढा ा, येिील दवाखाना सरोवर का ावर आाे. सदर 
दवाखाना नवीन असमन इमारत सुस्स्ितीत आाे. तसेच ापचाराकररता ये ाऱया मुक्या 
जनावराींची अवाेलना ाोत नााी. 
(२) प्रश्न ाद्् ावत नााी. 
(३) प्रश्न ाद्् ावत नााी. 

___________ 
  

महाराष्ट्र राय दधू उत्पादन सांघामध्ये (महानांद) सन २००९ त े२०१४ या  
िालावधीत मोठया प्रमाणात झालेला गवरव्यवहार 

(२८)  २०५७२ (०६-०८-२०१५).   श्री.सुतनल प्रभू (ददांडोशी), श्री.अजुगन खोतिर (जालना) :   
सन्माननीय दगु् धवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मााराषर राजय दमध ात्पादन सींघामध्ये (माानींद) सन २००९ ते २०१४ या कालावधीत 
मो या प्रमा ात गैरव्यवाार ााल्याचे लेखापररि ातमन ननदशानास आले आाे ाे खरे आाे 
काय, 
(२) असल्यास, सदराम कालावधीत ाालेल्या आधिाक गैरव्यवाार आि  सींचालकाींनी केलेल्या 
ाधळप््ीची साकार कायद्याच्या कलम ८३ अन्वये चौकशी करण्यासा उ ववशेष अधधकारी 
म्ा मन ववभागीय ापननबींधक, साकारी सींस्िा (दगु्ध) श्री. ददस्ग्वजय रा ोड याींनी ननयुक्ती 
केली आाे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकर ी चौकशी करण्यात आली आाे काय, चौकशीत काय आढळमन आले 
व त्याअनुषींगाने सींबींधधत दोषी व्यक्तीींवर को ती कारवाई केली आाे,वा करण्यात येत आाे 
(४) नसल्यास ववलींबाची कार े काय आाेत 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (१४-०९-२०१५) :(१)  ाे खरे आाे. 
(२) सन २००९-१० व सन २०१०-११ या कालावधीच्या लेखापरीि  अावालातील आिेपाींबाबत 
मााराषर साकारी सींस्िा अधधननयम १९६० च े कलम ८३ अन्वये चौकशी करण्यासा उ 
साननबींधक, साकारी सींस्िा (दगु्ध), मुींबई याींनी दद.०५/०१/२०१५ आदेशान्वये श्री.ददस्ग्वजय 
रा ोड याींची ननयुक्ती केली ाोती. तिावप,, श्री.रा ोड याींनी चौकशी करण्यास असमिाता 
दशाववल्यामुळे साननबींधक, साकारी सींस्िा (दगु्ध) त्याींच्या जागी श्रीमती शमना आाेर, 
ववभागीय ापननबींधक, मुींबई ववभाग याींची ननयुक्ती करण्यात आली आाे. 
(३) मााराषर राजय साकारी दमध माासींघ मयाा. मुींबई याींच्या सन २००९-१० व २०१०-११ या 
कालावधीच्या लेखापरीि ामधील आिेपाींबाबत साननबींधक, साकारी सींस्िा (दगु्ध) याींनी 
मााराषर राजय साकारी सींस्िा अधधननयम १९६० च े कलम ८३ अींतगात चौकशी करण्याचे 
आदेश दद.०५/०१/२०१५ रोजी ननगाशमत केले आाेत. 
     तसेच माासींघाच्या कामकाजाबाबत सन २००९-१०, २०१०-११, २०१२-१३, २०१३ - १४ या 
वषांचा वैधाननक लेखापरीि  अावाल, ापननबींधक, साकारी सींस्िा (दगु्ध), पु े याींचा 
दद.३०/०८/२०१४ चा अावाल व व्यवस्िापकीय सींचालक, माानींद याींचे दद.१९/०१/२०१५ चे पत्र 
याींचा एकत्रीत ववचार करण्यात येवमन मााराषर राजय साकारी सींस्िा अधधननयम १९६० च े
कलम ७८ अन्वये ववद्यमान सींचालक मींडळास अननयशमतत े बाबत बरखास्तीची नो्ीस 
साननबींधक साकारी सींस्िा (दगु्ध)  याींनी दद. २४/०३/२०१५ रोजी बजावली आाे. 
(४) या प्रकर ी साननबींधक, साकारी सींस्िा (दगु्ध) याींनी दद.०५/०१/२०१५ व दद.२४/०३/२०१५ 
रोजी चौकशी करण्याच ेआदेश ननगाशमत केले आाेत. सद्य:स्स्ितीत चौकशीची प्रकक्रया सुरु 
असमन ववलींब ाालेला नााी. 

___________ 
  

आरे िॉलनी, गोरेगाांव, मुांबई येथील म्हशीांच्या तबलेे धारिाांिडून  
अन्यायिारि वसूली होत असल्याबाबत 

(२९)  २०६३२ (१०-०८-२०१५).   श्री.सुतनल प्रभ ू (ददांडोशी) :   सन्माननीय दगु् धवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) आरे कॉलनी, गोरेगाींव, मुींबई येिील म्ाशीींच्या तबेलेधारकाींकडमन अनधधकृत प े  वसमली 
ाोत असल्याबाबत स्िाननक लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक ५ रे्रा ुवारी, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास 
मा.दगु्धववकास मींत्री, याींना एक लेखी ननवेदन ददले ाे खरे आाे काय, 
(२) असल्यास, या ननवेदनानुसार शासनान े चौकशी केली आाे काय चौकशीच्या अनुषींगाने 
को ती कारवाई करण्यात आली आाे वा येत आाे , 
(३) अद्याप, कारवाई ााली नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आाेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (१४-०९-२०१५) :(१) ाे खरे आाे. 
(२) मा.लोकप्रनतननधी याींनी ननवदेन देण्यापमवी शासनाकड े दद.२२/०१/२०१५ रोजी आरे दगु्ध 
वसाातीमधील परवाने धारकाकडील वीज आकार, पा ी आकार व परवाना शुल्काच्या 
िकबाकीबाबत परवाने धारकाींसोबत बै क आयोस्जत करण्यात आली ाोती. सदर बै कीमध्ये 
परवाने धारकाींनी ववज आकार, पा ी आकार व परवाना शुल्काच्या िकबाकी सींपम ा रक्कम 
ददनाींक ३१/०३/२०१५ पमवी भर ा करावी, पम ा िकबाकी भरल्यानींतरच वादातील दींड व 
व्याजाच्या रक्कमेबाबत पुढील नन ाय घेण्यात येईल असा नन ाय घेण्यात आला ाोता. तिावप, 
सदर नन ायानुसार परवाने धारकाींनी िकबाकीच्या सींपम ा रक्कमेचा भर ा केला नााी. 
दद.०१/०४/२०१४ ते ३१/०३/२०१५ या ववत्तीय वषाामध्ये दद.३१/०३/२०१५ ते अखेर परवाना शुल्क, 
ववज आकार व पा ी आकारापो्ी रु.९,३८,२१,२३८/- एवढी िकबाकी ाोती. त्यापैंकी 
दद.३१/०३/२०१५ अखेर पयतं ८,३९,५४,८५१/- इतकी िकबाकी वसमल करण्यात आली असमन 
दद.३१/०३/२०१५ अखेर रु. ९८,६६,३८७/- इतकी रक्कम परवाने धारकाींकडमन अद्याप ये े बाकी 
आाे. 
   तसेच दद. ३१/०३/२०१५ अखरे ववज आकार, पा ी आकार, परवाना शुल्काबाबत, वरील 
प्रमा े दशाववलेली रक्कम तसेच पॅराग्रास िेत्र आकार, दींड व व्याज शमळमन सवा अशी एकम   
८,७५,७७,१६८/- इतकी रक्कम परवाने धारकाकड े िकीत आाे. परवाने धारकाींनी त्याींच्याकड े
असलेल्या िकबाकीच्या रक्कमचेा सींपम ा भर ा केला नसल्यामळेु व्याज व दींडाबाबतच्या 
वादातील रक्कमेबाबत नन ाय ाालेला नााी. 
(३) प्रश्न ाद्् ावत नााी. 

___________ 
  

ता.रावेर (जज.जळगाव) येथे सौर उजाग प्रिल्प उभारण्याबाबत 
  

(३०)  २१५२४ (०६-०८-२०१५).   श्री.हरीभाऊ जावळे (रावेर) :   सन्माननीय ऊजाग मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ता.रावेर, स्ज.जळगाव येि ेसौर ाजाा प्रकल्प ाभारण्याबाबत स्िाननक लोकप्रनतननधी याींनी 
मा.मुयमींत्री व मा.ाजाा मींत्री याींचेकड ेमााे माचा, २०१५ रोजी  वा त्या दरम्यान ननवेदनाद्वारे 
माग ी केली, ाे खरे आाे काय, 
(२) असल्यास, ाक्त ननवेदनावर शासनाने को ती कायावााी केली वा करण्यात येत आाे, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आाेत ? 
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श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०७-०९-२०१५) :(१) ाोय. 
(२) ता.रावेर, स्ज.जळगाींव येिे सौर ऊजाा प्रकल्प ाभारण्याबाबत स्िाननक लोकप्रनतननधी याींनी 
मा.मुयमींत्री व मा.ऊजाा मींत्री याींनी केलेले ननवेदन पुढील कायावााीसा उ मााराषर ऊजाा ववकास 
अशभकर  (मााऊजाा), पु े या शासनाच्या पिदशी सींस्िेकड े पा ववण्यात आले आाे. तसेच 
शासनाने ददनाींक २० जुल,ै२०१५ रोजी अपारींपाररक ऊजाा धारे -२०१५, जााीर केले आाे. त्यात 
सौर ऊजाा प्रकल्पाींच्या ववषयाचा समावेश आाे. 
(३) लागम नााी. 

___________ 
  

ददपनगर (जज.जळगाव) येथील औजष्ट्णि ववद्युत प्रिल्पातील 
 सांच क्र. १ व २ बांद असल्याबाबत 

  

(३१)  २१५३४ (१०-०८-२०१५).   श्री.हरीभाऊ जावळे (रावेर) :   सन्माननीय ऊजाग मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ददपनगर (स्ज.जळगाव) येिील औस्ष क ववद्युत प्रकल्पातील २१० मे.वें् ववद्युत ननशमाती 
क्र. १ व २ ाे गत ४ मदान्यापासमन बींद असल्याचे मााे एवप्रल, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान 
ननदशानास आले, ाे खरे आाे काय, 
(२) असल्यास, ाक्त प्रकर ी शासनाने चौकशी केली आाे काय, 
(३) असल्यास,चौकशीच्या अनुषींगान े सदर सींच सुरु कर ेबाबत शासनाने को ती कायावााी 
केली वा करण्यात येत आाे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आाेत ? 
 

श्री. चांद्रशखेर बावनिुळे (०९-०९-२०१५) :(१) ददपगनर, भुसावळ औस्ष क ववद्युत कें द्र येि े
२१० मे.व.ॅ िमतेच े सींच क्र.२ व ३ आाेत. कोळशाच्या कमतरतेमुळे सींच क्र.२ मााराषर 
ववद्युत ननयामक आयोगाच्या मींजमरीनुसार इकॉनामीक श् डाऊन अींतगात दद.१३ सप् े्ंबर,२०१४ 
ते दद. ४ जुल ै २०१५ पयतं बींद ाोता. सद्यस्स्िती सदर सींचाची वावषाक देखभाल सुरु 
असल्यामळेु बींद आाे.  

सींच क्र. ३ दद. २० एवप्रल, २०१५ त ेदद. १२ जमन २०१५ या कालावधीत भार प्रेष  
कें द्राकडमन वीजननशमाती ननधाार  न शमळाल्यामुळे बींद ाोता. 
(२) व (३) भुसावळ औस्ष क ववद्युत कें द्र सींच क्र.२ चे वावषाक देखभालीच ेकाम सुरु असमन 
सींच क्र.३ कायाास्न्वत केलेला आाे. 
(४) प्रश्न ाद्् ावत नााी. 

___________ 
 

गोरेगाांव येथील डअेरी सायन्स इजन्स्टटयूट या सांस्थेिड े 
शासनाने दलुगषका िेल्याबाबत 

(३२)  २१६८४ (०६-०८-२०१५).   श्री.सांजय साविारे (भसुावळ) :   सन्माननीय दगु् धवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) गोरेगाींव येिील डअेरी सायन्स इस्न्स्््यम् या सींस्िेकड ेशासनाने दलुाि केल्याने अनेक 
यींत्र े दरुुस्ती आि  देखभाली अभावी बींद असल्यान े ववदयार्थयानंा र्क्त पुस्तकी प्रशशि  
शमळत असमन प्रशशि ासा उ माानींद डअेरीत नेले जात ेाे खरे आाे काय, 
(२) असल्यास, डअेरी सायन्स इस्न्स्््यम् बचाव कृती सशमतीने मा. मुयमींत्रयाींना २०८ 
ववदयार्थयांच्या साीच ेननवेदन मााे रे्रा ुवारी २०१५ दरम्यान ददले ाे खरे आाे काय, 
(३) असल्यास, ाक्त बाब १ व २ नुसार चौकशी करण्यात आली आाे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनषुींगाने बाब १ बाबत शासनान े को ती कायावााी केली वा 
करण्यात येत आाे, 
(५) नसल्यास, कायावााीस ाो ाऱया ववलींबाची सवासाधार  कार े काय आाेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडस े (१४-०९-२०१५) :(१) ाे खरे नााी. सदर सींस्िेतील अशभयाींबत्रकी, 
दगु्धतींत्रशास्त्र तसेच रसायन व अ ुजीव प्रयोग शाळेतील ापलब्ध साधन सामग्रीचा वापर 
करुन ववद्यार्थयाकंडमन प्रात्यक्षिके करुन घेतली जातात. 
(२) डअेरी सायन्स इींस््ीट्यु् बचाव कृती सशमतीने ननवेदन सादर केले नसमन सदर सींस्िेच्या 
माजी ववद्यार्थयातंरे् मा.मुयमींत्रयाींना दद.०१/०२/२०१५ च्या पत्रान्वये ननवेदन ददले आाे. 
(३), (४) व (५) प्रश्न ाद्् ावत नााी. 

___________ 
  
भुसावळ तालुक्यातील ववस्ताकरत ददपनगर वीजतनशमगती प्रिल्पाला पयागवरणीय मान्यता देताना 

िें दद्रय पयागवरण ववभागाने रेन वॉटर हावेस्टीांग चा तनिष लावला असल्याबाबत 
  

(३३)  २१६८७ (०६-०८-२०१५).   श्री.सांजय साविारे (भुसावळ) :   सन्माननीय ऊजाग मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भुसावळ तालुक्यातील ववस्ताररत ददपनगर वीजननशमाती प्रकल्पाला पयाावर ीय मान्यता 
देताना कें दद्रय पयाावर  ववभागान े रेन वॉ्र ाावेस््ीींग चा ननकष लावला ाोता, ाे खरे आाे 
काय, 
(२) असल्यास, या प्रकल्पातमन व्यावसानयक वीजननशमातीला सुरुवात ाोवमन दोन वष े ााली 
तरीाी ननकषाची पमताता ाालेला नााी, ाे खरे आाे काय, 
(३) असल्यास, भाग १ व २ नसुार चौकशी करण्यात आली आाे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनुषींगाने औस्ष क कें द्रान ेरेन वॉ्र ाावेस््ीींगसा उ असलेला ननधी 
अद्याप खचा न करण्याची सवासाधार  कार े काय आाेत, 
(५) असल्यास, रेन वॉ्र ाावेस््ीींग प्रकल्प तातडीने पम ा करण्याबाबत शासन को ती कायावााी 
कर ार आाे वा केली आाे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची  कार े काय आाेत ? 
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श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०९-०९-२०१५) :(१) ाे खरे आाे. 
(२) ददपनगर वीज ननशमाती प्रकल्पाचे काम जानेवारी,२०१४ मध्ये पम ा ााले असमन त्यानींतर 
रेन वॉ्र ाावेस््ीगचे काम, मााराषर ववद्युत ननयामक आयोगाची मान्यता शमळाल्यानींतर, 
मााे माचा, २०१५ पासमन सुरु करण्यात आले. सद्यस्स्ितीत सदरच ेकाम ७० ्क्के पम ा ााले 
असमन ावाररत काम लवकरच पम ा करुन ते कायाास्न्वत ाोईल. 
(३) प्रश्न ाद्् ावत नााी. 
(४) रेन वॉ्र ाावेस््ीींगसा उ असलेला ननधी पम ात: खचा करण्यात येत आाे. 
(५) प्रश्न ाद्् ावत नााी. 
(६) प्रश्न ाद्् ावत नााी. 

___________ 
  

रायात सवगत्र मोठया प्रमाणात पवनऊजाग प्रिल्पाांनी प्रिल्पावर देखरेख िरण्यािरीता  
तनयुक्ती िेलेल्या वॉचमनला िमी वेतन देऊन फसवणूि िेल्याबाबत 

  

(३४)  २१८८४ (१०-०८-२०१५).   श्री.शांभूराज देसाई (पाटण) :   सन्माननीय ऊजाग मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राजयात सवात्र मो या प्रमा ात पवनऊजाा प्रकल्पाींनी आपआपले प्रकल्प ाभारले असमन या 
प्रकल्पावर देखरेख करण्याकरीता वॉचमनच्या ननयुक्ती केल्या आाेत, ाे खरे आाे काय, 
(२) असल्यास, ववववध पवनऊजाा प्रकल्प कीं पन्याींनी देखरेख करण्याकररता नेमलेले वॉचमन 
याींची नोंद सााय्यक कामगार आयुक्त याींच्या कायाालयाकड े न करता खासगी स्वरुपात 
मजमरीवर वॉचमन भरलेले असमन या वॉचमनना कामगार मींडळान े रवमन ददलेले ७५००/- रुपये 
वेतन या कीं पन्या न देता २०००/- ते २५०० रुपये वेतन देवमन वॉचमननाींची र्सव मक करीत 
आाेत, ाे ाी खरे आाे काय, 
(३) असल्यास, पवनऊजाा कीं पन्याींनी ाभारलेल्या पवनचक्क्याींची व त्याींच्या देखरेखी करीता 
 ेवलेल्या वॉचमनाींची नोंद सााय्यक कामगार आयुक्त याींच्या कायाालयाकड े कर े गरजेचे 
असताना ती केली नसमल वॉचमनचर दबाव ्ाकम न त्याींना केवळ राबवमन घेण्याच े काम या 
कीं पन्या करीत आाेत, ाे ाी खरे आाे काय, 
(४) असल्यास, राजय शासनाने यासींबींधी चौकशी केली आाे काय, 
(५) असल्यास, चौकशीच्या अनषुींगाने  सींबींधधताींनवर को ती कारवाई करण्यात आली  वा 
करण्यात येत आाे 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय  आाेत? 
 
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०८-०९-२०१५) :(१) ाे खरे आाे. 
(२) ाे अींशत: खरे आाे. 
(३) ाे अींशत: खरे आाे. 
(४) ते (६) मााराषर खाजगी सुरिारिक (नोकरीच े ननयमन व कल्या ) अधधननयम, १९८१ 
अींतगात अींमलबजाव ी दद.२७.२.२००९ पासमन एकम   १५ स्जल्ाा िेत्राींसा उ लागम करण्याबाबत 
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ननदेश कामगार ववभागामार्ा त देण्यात आल्याची अधधसमचना जारी करण्यात आली आाे. तसेच, 
अींनतम अधधसमचना क्र.शसजीओ/१५०८/प्र.क्र.१२३६/काम-५, ददनाींक २१.२.२०१२ रोजी जारी 
करण्यात आली आाे. त्यान्वये स्जल्ाा स्तरावर स्जल्ाा सुरिा मींडळ सुरु करुन त्याअींतगात 
शासकीय-ननमशासकीय आस्िापनाींना ाक्त अधधननयमाच्या तरतमदीचे अनुपालन करण्याबाबत 
कळववण्यात आलेले आाे. कामगार ननरीिकाींनी ननरीि े केली असमन, पु े ववभागात दोन 
आस्िापनाींववरुध्द र्ौजदारी ख्ले दाखल केलेले आाेत. तसेच सींबींधधत कामगाराींना आधिाक 
लाभ शमळवमन ददला आाे. ावारीत आस्िापना मालकाींववरुध्द कायदेशीर कारवाई सुरु आाे. 

___________ 
  
उच् चदाबाच् या वीज मनो-याने व् याप् त जशमनीचा वाढीव मोबदला व अिृषि जशमनीबाबतीत 

वादहनीच् या षेकात्राखालील बाधधत जशमनीबदीतल एफ.एस.आय. देण् याबाबत 
  

(३५)  २२०६४ (०६-०८-२०१५).   श्री.सुधािर देशमुख (नागपूर पजश्चम), श्री.िृष्ट्णा खोपड े
(नागपूर पूवग), श्री.वविास िुां भारे (नागपूर मध्य), श्री.सुधािर िोहळे (नागपूर दक्षषकाण), 
श्री.नानाजी शामिुळे (चांद्रपूर) :   सन्माननीय ऊजाग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) ाच् चदाबाच् या वीज मनो-याने व् याप् त जशमनीचा वाढीव मोबदला व अकृषक जशमनीबाबतीत 
वादानीच् या िेत्राखालील बाधधत जशमनीबद्दल एर्.एस.आय. देण् याबाबतचा सुधारीत प्रस् ताव 
शासनाकड े पा ववला असल् याच े मा.ऊजाा मींत्री याींनी दद.२८.०८.२०१३ चे कपासम-२०१३ / 
प्र.क्र.२२६/ ऊजाा -४ अन् वये स् िाननक लोकप्रनतननधी चींद्रपमर याींना कळववले आाे,ाे खरे आाे 
काय, 
(२) असल् यास, वीज मनो-याच् या ाभार ी मुळे शेतजशमनीचा बाजर मुल् य कमी ाोता आि  
वादानीच् या िेत्राखालील पीकाींच् या लागवडीला मयाादा येतात, ाे ाी खरे आाे काय, 
(३) असल् यास, ाच् चदाबाच् या वीज मनो-याने व् याप् त जशमनीचा वाढीव मोबदला व अकृषक 
जशमनीबाबतीत वादानीच् या िेत्राखालील बाधधत जशमनीबद्दल एर्.एस.आय सींदभाात को ती 
कायावााी करण् यात आली आाे. 
(४) तसेच ववद्युत कायदा २००३ मध् ये मनो-याने व् यापलेल् या जशमनीचे माशसक व इतर प्रकारे 
भाड ेदेण् यासींदभाात तरतमद कर े शासनाच् या ववचाराधीन आाे काय? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१४-०९-२०१५) :(१) ाे खरे आाे, 
(२) ाे खरे नााी, 
    मनोऱयाच्या पायर्थयाचा भाग वगळता इतर भागात शेतकरी वपके घेऊ शकतात. 
(३) मनोऱयाने व्याप्त जशमनीचा मोबदला व वादानीच्या पट्टयाखालील जशमनीचा मोबदला 
देण्यासींबींधीचे सुधारीत धोर  कें द्र शासनाच्या ववचाराधीन आाे. 
(४) प्रश्न ाद्् ावत नााी. 
  

___________ 
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महातनशमगती िां पनीन ेिोल वॉशरीज च् या करजेक् ट िोल वर चालणारे 

 वीज तनशमगती प्रिल् प चांद्रपूर येथ ेउभारण् याबाबत 
  

(३६)  २२१५८ (०६-०८-२०१५).   श्री.नानाजी शामिुळे (चांद्रपूर) :   सन्माननीय ऊजाग मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मााननशमाती कीं पनीन ेकोल वॉशरीज व कोल वॉशरीज च् या ररजके् ् कोल वर चाल ारे वीज 
ननशमाती प्रकल् प चींद्रपमर येिे ाभारण् यासा उ मे.डिेान प्रा.शल., नवी ददल् ली याींची ननयुक् ती केली 
असल् याच ेलेखी ात् तर ददनाींक ११/०९/२०१४ च् या क्र.कपासम २०१४/ प्र.क्र.२५३/ ऊजाा- ४ अन् वये 
मा.ऊजाा मींत्री याींनी स् िाननक लोकप्रनतननधी चींद्रपमर याींना कळववले आाे, ाे खरे आाे काय, 
(२) असल् यास, चींद्रपमर मााऔस्ष क वीज कें द्रातील सींच क्र.१ व २ ाे कालबा्य ााले 
असल् यामळेु सदर सींचाींच े नुतनीकर  व आधुननकीकर  करण् यासा उ डडााईन कन् सल् ्ीं् 
नेमण् यात आले असल् याचे मा.ऊजाा मींत्री याींनी कपासम-२०१४/ प्र.क्र.२५२/ ऊजाा-४ अन् वये याींनी 
स् िाननक लोकप्रनतननधी चींद्रपमर याींना कळववले आाे, ाे ाी खरे अाााे काय, 
(३) असल् यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आाे काय, 
(४) असल् यास, चौकशीत काय आढळमन आले व त् यानुषींगान ेचींद्रपमर मााऔस्ष क वीज कें द्रात 
कोल वॉशरी ाभारण् यासींदभाात व सींच १ व २ च ेनुतनीकर  / आधुननकीकर  करण् याबाबत 
को ती कायावााी करण् यात आली आाे वा करण्यात येत आाे 
(५) नसल् यास, ाो ाऱ या ववलींबाच ेकार े काय आाेत? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०९-०९-२०१५) :(१) तत्काशलन मा.ऊजाा मींत्री याींनी त्याप्रमा े स्िाननक 
लोकप्रनतननधीींना कळववले आाे, ाे खरे आाे. 
(२) तत्काशलन  मा.ऊजाा मींत्री याींनी त्याप्रमा े स्िाननक लोकप्रनतननधीींना दद.१२.९.२०१४ च्या 
पत्राने कळववले ाे खरे आाे. 
(३) व (४) चींद्रपमर औस्ष क वीज कें द्रात कोल वॉशरीज ाभारण्यासींदभाात सींबींधधत ताींबत्रक 
सल्लागाराकडमन ववस्ततृ प्रकल्प अावाल प्राप्त ााला आाे. तिावप, सदर अावालात बऱयाच 
त्रु्ी असल्यान,े अावाल ताींबत्रक सल्लागाराकड ेपुनववालोकनासा उ पा ववण्याचे ववचाराधीन आाे. 
    कोराडी सींच क्र.६ चे नमत ीकर  व आधुननकीकर ाची कायावााी सुरु असमन सदर सींचाच े
नमतनीकर  व आधुननकीकर  प ुा ााल्यानींतर आि  सदर सींचाच्या कामधगरीच े अवलोकन 
केल्यानींतरच चींद्रपमर सींच क्र.१ व २ चे नमतनीकर  व आधुननकीकर  करण्याबाबत नन ाय 
घेण्यात येईल. 
(५) प्रश्न ाद्् ावत नााी. 
  

___________ 
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रा यात महाराष्ट् र ऊजाग वविास अशभिरण (मेडा) हा स् वायांत सांस् थेवर  
गेल् या पाच वषागपासून अधधिारी नसल् याबाबत 

  

(३७)  २२२४९ (०६-०८-२०१५).   श्री.शरददादा सोनावणे (जुन्नर), श्री.प्रशाांत बांब (गांगापूर), 
श्री.सरदार ताराशसांह (मुलुांड), श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पूवग), श्री.सुधािर भालेराव 
(उदगीर) :   सन्माननीय ऊजाग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज यात मााराष र ऊजाा ववकास अशभकर  (मेडा) ाा स् वायींत सींस् िेवर गेल् या पाच 
वषाापासमन अधधकारी नसल् याने अपारींपाररक ऊजाा प्रकल् पाींना भमसींपादन, मुलभमत सुववधा, प्रकल् प 
ाभार ीचे ना ारकत प्रमा पत्र, मींजुरी प्रकक्रया व वीज खरेदी करण् याचे प्रस् ताव प्रलींबबत 
असल् याच ेम,े २०१५ च् या शेव्च् या आ वड्यात ननदशानास आले, ाे खरे आाे काय, 
(२) असल् यास, या प्रलींबबत प्रस् तावाींमळेु अनेक ाद्योजकाींनी मााराष राबााेर कोट्यावधीची 
गुींतव ुक करण् याचा इशारा ददल् याचेाी ननदशानास येत आाे, ाे ाी खरे आाे काय, 
(३) असल् यास,या प्रलींबबत प्रस्तावाबाबत शासनस् तरावरुन को ता नन ाय घेण् यात आला वा  
येत  आाे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची सवासाधार  कार े काय आाेत ? 
  

श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०७-०९-२०१५) :(१) नााी. 
(२) नााी. 
(३) राजयात अपारींपाररक ऊजाा स्त्रोताींपासमन वीज ननशमातीस चालना देण्याच्या दृष्ीन े
अपारींपाररक ऊजाा स्त्रोताींपासमन वीज ननशमातीचे धोर  जााीर कर ेची बाब शासनाच्या 
ववचाराधीन ाोती. शासनान े शासन नन ाय क्र.अपाऊ -२०१५/प्र.क्र.४९/ऊजाा-७ दद.२०/७/२०१५ 
अन्वये नवीन व नवीकर ीय ऊजाा स्त्रोताींपासमन वीज ननशमातीच ेपारेष  सलग्न प्रकल्पाींसा उ 
एकबत्रत धोर  २०१५ जााीर केले आाे. या धोर ाींतगात अपारींपररक ऊजाा स्त्रोताींपासमन एकम   
१४४०० मे.व.ॅ िमतेचे प्रकल्प आस्िावपत कर ेच ेादद्दष् ननस्श्चत कर ेत आले आाे. 
(४) लागम नााी. 

___________ 
  

िोळसा (ता.सेनगाांव, जज.दहांगोली) येथील १३२ िे.व् ही. उपिें द्र  
उभारणीच ेिाम अधगवट अवस् थेत असल्याबाबत 

  

(३८)  २२६५२ (१०-०८-२०१५).   श्री.तानाजी मुटिुले (दहांगोली) :   सन्माननीय ऊजाग मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोळसा (ता.सनेगाींव, स्ज.दाींगोली) येिील १३२ के.व् ाी. ापकें द्र ाभार ीचे काम अनके 
ददवापासमन अधाव् अवस् िेत असलेले काम  पम ा करण् यासींदभाात सींबींधीत ववभागाकडमन 
अदयापयात  को तीच कायावााी करण्यात आली नााी, ाे खरे आाे काय, 
(२) असल् यास, सदर १३२ के.व् ाी. ापकें द्राच े ाभार ीच े काम अद्यापाी पम ा न ाोण् याची 
सवासाधार  कार े काय आाेत, 
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(३) असल्यास सदर १३२ के.व् ाी. ापकें द्राचे ाभार ीच े कम तातडीने पम ा करण् याबाबत 
शासनाकडमन काय  कायावााी  करण् यात येत आाे वा आली आाे, 
(४) नसल्यास ववलींबाची  कार े काय आाेत ? 
  

श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०५-०९-२०१५) :(१) ाे खरे नााी, 
(२) सदर ापकें द्र व वादानी ाभारण्याचे कीं त्रा् मे.इसीआय व शाींघाय या कीं पनीस देण्यात आले 
ाोते. तिावप, सदर कीं पनीच्या कामाची गती समाधान कारक नसल्याने माापारेष  कीं पनीतरे् 
सदर कीं पनीकडमन कामाचे कीं त्रा् काढमन घेण्यात आले. 
(३) सध्या सदर ापकें द्र व वादानीच्या कामासा उ पुनाननववदेची प्रकक्रया सुरु आाे. 
(४) प्रश्न ाद्् ावत नााी. 

___________ 
  

तोतलाडोह जलाशयात (जज.नागपूर) मासेमारी िरण्यावर  
सवोच्च न्यायालयान ेबांदी घातली असल्याबाबत 

(३९)  २३०८८ (१०-०८-२०१५).   श्री.डड मल्लीिाजूगन रेयाडी (रामटेि) :   सन्माननीय मत्स्य 
व् यवसाय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) तोतलाडोा जलाशयात (स्ज.नागपमर) मासेमारी करण्यावर सवोच्च न्यायालयान ेबींदी घातली 
असल्याने रयतवाडी येिील ग्रामस्िाींची ापस्जववका या मासमेारीवर चालत असल्यान े
त्याींच्याकररता को ती पयाायी ात्पन्नाचे साधन ापलब्ध करुन ददले नााी ाे खरे आाे काय, 
(२)असल्यास, त्यामळेु या ग्रामस् िाना लपमन मासमेारी करावी लागत आाे ाे खरे आाे काय 
(३) असल्यास, मस्च्छमाराींवर गोळीबार करण्याच्या घ्ना वारींवार घडत असमन त्यात नााक 
ग्रामस्िाींच ेबळी जात आाे, ाे ाी खरे आाे काय, 
(४) असल्यास, मााे रे्रा ुवारी २०१५ मध्ये केलेल्या गोळीबारात बबन बनोते याींचा मतृ्यम 
ााल्याप्रकर ी तेिील ग्रामस्िाींनी तीव्र आींदोलन करुन गोळीबार  कर ाऱयाींवर कारवाई 
करण्याची तसेच मयताींच्या पत्नीला नोकरी देण्याची माग ी केली आाे, ाे ाी खरे आाे काय, 
(५) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आाे काय चौकशीत काय आढळमन आले त्या 
अनुषींगान दोषी अस ाऱयाींवर को ती कायावााी केली वा करण्यात येत आाे, 
(६) असल्यास,  ग्रामस्िाींच्या पयाायी ापस्जववकेकररता शासनामार्ा त को ती पयाायी व्यवस्िा 
करण्यात आली वा येत आाे, 
(७) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आाेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (१४-०९-२०१५) :(१) ाोय. 
(२) ाोय. 
(३) ाोय. 
(४) दद.२३ रे्रा ुवारी, २०१५ रोजी तोतलाडोा जलाशयात अवैध मासमेारी कर ाऱया लोकाींनी वन 
कमाचाऱयाींना घेराव घातल्याने वन कमाचाऱयाींनी स्वसींरि ासा उ ावेत केलेल्या गोळीबारात 
श्री.ारीनींद सुींदरलाल बनवारी या व्यक्तीचा मुत्यम ाालेला आाे. 
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(५) मुय वनसींरिक व िेत्रसींचालक, पेंच व्याघ्रपक्रल्प, नागपमर याींच्या कायाालयाकडमन प्राप्त 
ाालेल्या मादातीनसुार प्रस्तुत प्रकर ी पोशलस ववभाग व स्जल्ााधधकारी नागपमर याींच े
कायाालयामार्ा त चौकशी सुरु आाे. 
(६) पेंच (१६०५ ाेक््र) या पा्बींधारे ववभागाच्या तलावावर रयतवाडी येिील मच्छउमाराींना 
कायमस्वरुपी मासेमारीसा उ परवाने देण्याचा प्रस्ताव ददला असता त्याींनी तो अमान्य केलेला 
आाे. 
(७) प्रश्न ाद्् ावत नााी. 

___________ 
  

धुळे शहरातील पारोळा रोड लगत पशुववद्यिीय धचिीत् सालयाच् या 
 इमारतीचे िाम अपुणग असल् याबाबत 

  

(४०)  २३१४३ (०६-०८-२०१५).   श्री.पांिज भुजबळ (नाांदगाव), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), 
श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळवा) :   सन्माननीय पशुसांवधगन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) धुळे स्जल् ्यातील धळेु शारातील पारोळा रोड लगत पशवुैद्यकीय धचकीत् सालयाच् या 
इमारतीच ेकाम १९९५ पासुन आजतागायत अपु ा अवस् िेत आाे, ाे खरे आाे काय, 
(२) असल् यास, इमारतीच ेअपम ा काम असण्याची कार े काय आाेत, 
(३)असल्यास याप्रकर ी शासनान ेचौकशी केली आाे काय चौकशीअींती सदर इमारतीचे काम 
पम ा करण्याबाबत को ती कायावााी करण्यात आली आाे वा करण्यात येत आाे, 
(४) नसल्यास, याप्रकर ी ववलींब लागण्याची कार े काय आाेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (१४-०९-२०१५) :(१) ाे खरे आाे, 
(२) ममळ प्रशासकीय मान्यतेच्या रकमेत दरम्यानच्या काळात बाींधकामाच े दर वाढल्यान े
पुशवैद्यकीय धचकीत्सालय धळेु इमारतीच ेकाम अपम ा आाे. 
(३) धुळे येिील पशुवैद्यकीय धचककत् सालयाच्या नववन बाींधकामाकरीता रु. १०९.५० लि 
रकमेस स्जल्ाा वावषाक ननयोजन कायाक्रमातमन प्रशासकीय मींजमरी शमळ ेकरीता प्रस्ताव सादर 
करण्यात आलेला ाोता. सन २०१५-१६ मध्ये यासा उ स्जल्ाा वावषाक योजनेत रु.५०.०० लि 
माग ी करण्यात आली ाोती. परींतु रु. १.०० लि तरतमद करण्यात आल्यामुळे पुनश्च स्जल्ाा 
वावषाक योजना प्रारुप आराखडा सन २०१६-१७ मध्ये ापरोक्त बाींधकामाकरीता रु. ११०/- लि 
माग ी केलेली आाे. सदर मींजमरी प्राप्त ाोताच बाींधकाम ववभागाकडमन पशुवैद्यकीय 
सवाधचककत्सालयाचे बाींधकाम पम ा करण्यात येईल. 
(४) प्रश् न ाद्् ावत नााी. 
  

___________ 
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िोल्हापूर जजल््यातील मत्स्यबीज सांगोपन िें द्रामध्ये  
िामगार उपलब्ध नसल्याबाबत 

  

(४१)  २३९१७ (१०-०८-२०१५).   श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी), श्री.राजेश षकाीरसागर 
(िोल्हापूर उत्तर), डॉ.सुजजत शमणचेिर (हातिणांगले), श्री.उल्हास पाटील (शशरोळ) :   
सन्माननीय मत्स्य व् यवसाय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्ाापमर स्जल््यातील मत्स्यबीज सींगोपन कें द्रामध्येाी कमाचारी ापलब्ध नसल्याने या 
कें द्राची दरुवस्िा ाालेली असमन जलिेत्राच े पुरेस े प्रमा  असमनाी प्रशासनाचे दलुाि ाोत 
असल्यान ेमत्स्यव्यवसायच ेनुकसान ााल्याचे नुकतेच मााे म,े २०१५ मध्ये वा त्या सुमारास 
ाघडकीस आले आाे, ाे खरे आाे काय 
(२) असल्यास, कोल्ाापमर स्जल््यात ४१० इतक्या तलावाींची सींया असमन त्यामध्ये चार 
को्ीपयतंच्या मत्स्यबीजाींची आवश्यकता आाे मात्र शासनाच्या या कें द्रामारं्त १०-१५ 
लाखाींपयतं मत्स्यबीजाींचे ात्पन्न शमळत असते परर ामी स्जल््यातील खासगी सींस्िा, 
सोसाय्ी व्यावसानयक शतेकरी आदीींना मत्स्यबीजाींचे वा्पाी कमी प्रमा ात ाोते ाे ाी खरे 
आाे काय, 
(३) असल्यास, सदर म्त्स्यबीज सींगोपन कें द्राबाबत शासनाने  चौकशी केली आाे काय, 
चौकशीनुसार सदर ,कें द्राच्या दरुुस्तीबाबत शासन स्तरावर को ती कायावााी करण्यात आली वा 
येत आाे, 
(४) नसल्यास, त्याची कार े काय आाेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (१४-०९-२०१५) :(१)  ाे खरे नााी. 
(२) ाे खरे नााी. 
(३) प्रश्न ाद्् ावत नााी. 
(४) प्रश्न ाद्् ावत नााी. 
  

___________ 
  

मौज ेिोठली (ता.भडगाांव,जज.जळगाांव) येथील १३२ िे.व्ही.  
उपिें द्राचे िाम तात्िाळ होण्याबाबत 

  

(४२)  २४३८७ (१०-०८-२०१५).   श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :   सन्माननीय ऊजाग मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे को ली (ता.भडगाींव,स्ज.जळगाींव) येिील १३२ के.व्ाी. ापकें द्राचे काम सन २०१५-१६ 
मध्ये तात्काळ ाोण्यासा उ स्िाननक लोकवप्रननधीींनी ददनाींक २६.५.२०१५ रोजीच्या समुारास 
मा.ऊजाा मींत्री, मााराषर राजय याींना ननवेदन ददले ाे खरे आाे काय, 
(२) तसेच या सींदभाात ददनाींक ३ नोव्ाेंबर, २०१४ रोजी जळगाव येिे मााववतर  कीं पनीच े
मुय अशभयींता, कायाकारी अशभयींता, ददनाींक १२ डडसेंबर, २०१४ रोजी नागपमर येि े मींत्री 
माोदय व मााववतर  अधधकारी, मुींबई येिे ददनाींक २४ माचा, २०१५ रोजी मींत्री माोदय व 
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मााववतर ाचे अधधकारी, ददनाींक १३ एवप्रल, २०१५ पाचोरा स्ज.जळगाींव येिे म.रा.वव.वव कीं पनी 
अधधकारी याींच्यासमवेत ददनाींक २० म,े २०१५ रोजी जळगाींव येि ेमााववतर  कीं पनीच ेमुय 
अशभयींता याींच्यासमवेत बै क घेऊनाी अद्यापाी या ापकें द्राचे काम सुरू करण्यात आले नााी, 
ाे ाी खरे आाे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत वारींवार सींबींधधत अधधकाऱयासमवेत बै का घेऊन अद्यापपयतं 
को तीच कायावााी केलेली नााी ाे खरे आाे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनान ेको ती कायावााी केली वा करण्यात येत आाे 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आाेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०९-०९-२०१५) :(१) ाे खरे आाे. 
(२) ाे खरे आाे. 
(३) ाे खरे नााी, 
(४) भडगाींव तालुक्यातील नगरदेवळा (को ाळी) येिील १३२ के.व्ाी. ापकें द्रास माापारेष  
कीं पनीच्या सींचालक मींडळान ेसन २०१० मध्ये मींजुरी ददली आाे. परींतु माापारेष  कीं पनीच्या 
ववद्यमान धोर ानसुार, प्रस्ताववत परींत ुकाम सुरु न ाालेल्या अनत ाच्च दाब ापकें द्राबाबत, 
राजय पारेष  ापक्रमातरे् सध्याच्या ाच्च दाब व अनत ाच्चदाब प्र ालीस अनुसरुन, 
ताींबत्रकदृष्या आवश्यकता तपासली जात आाे. त्यामध्ये सदर ापकें द्राचााी समावेश आाे. 
(५) प्रश्न ाद्् ावत नााी. 

___________ 
  

इिॉनामीि शड डाऊन अांतगगत बांद पडलेल् या ८५० मेगावटॅ ववज तनमीती 
 षकामतेचे चार सांच सुरु िरण् याचा तनणगय शासनान ेघेतल्याबाबत 

  

(४३)  २४७४३ (०६-०८-२०१५).   श्री.प्रशाांत बांब (गांगापूर) :   सन्माननीय ऊजाग मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मााराष र शासनाचे मााननमीती या ववज कीं प ीच् या माध् यमातमन शासन ववजेचा व् यवसाय 
करण् यासा उ इकॉनामीक शड डाऊन अींतगात बींद पडलेल् या ८५० मगेावॅ्  ववज ननमीती िमतेच े
चार सींच सुरु करण् याचा नन ाय शासनाने (मााननमीती) कीं पनीन े घेतला आाे, ाे खरे आाे 
काय, 

(२) असल् यास, ाे प्रकल् प केव् ाा सुरु कर ार, व यामुळे मााराष र भारननयमन मुक् त ाो ार 
आाे काय, तसेच ववजेच् या दर कमी ाो ार आाेत काय, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कार े  कार े काय  आाेत? 
 
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०९-०९-२०१५) :(१) ाे खरे आाे. 
(२) बींद असलेल्या सींचापासमन वीज ननशमाती करण्यासा उ आवश्यक असलेला कोळसा पा ी 
इ.घ्काींच्या ापलब्धतेनुसार व आवश्यक कोळशाचा पुरेसा सा ा ापलब्ध ााल्यास सींच सुरु 
करण्याची कायावााी करण्यात येईल. 
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    चाींगल्या प्रतीचा कोळसा अधधक प्रमा ात ापलब्ध ााल्यास इींधनाचा खचा कमी ाोऊ 
शकेल व पयाायान ेवीजननशमाती दर कमी ाोऊन भार ननयमन कमी ाोण्यास मदत ाोईल. 
(३) प्रश्न ाद्् ावत नााी. 

___________ 
  

िफपरेड मुांबई येथील आांबेडिर नगर मधील मीटर बॉक्समध्ये अनिेवेळा  
स्पाकिग ग होवून वीज पुरवठा खांडीत झाल्याबाबत 

  

(४४)  २४७७२ (१०-०८-२०१५).   श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधगन), 
श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.सांग्राम जगताप (अहमदनगर शहर), श्री.ववभव वपचड (अिोले), 
श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.भास्िर जाधव (गुहागर) :   सन्माननीय ऊजाग मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कर्परेड मुींबई येिील आींबेडकर नगर मधील मी्र बॉक्स अनुक्रमाींक ९७०४१८३ एर्-X या 
मी्र बॉक्समध्ये ददनाींक ८ जमन, २०१५ रोजी व त्यापमवीाी अनकेवेळा स्पाकका ग ाोवमन वीज 
पुरव ा खींडीत ााला ाोता, ाे खरे आाे काय, 
(२) असल्यास, ाक्त प्रकर ी तिेील स्िाननक लोकप्रनतननधी व नागरीक तसेच बेस्् ापक्रम 
सशमतीचे सदस्य याींनी बेस्् भवनच्या मााव्यवस्िापकाींकड े अनकु्रमे १३,१५ व २० एवप्रल, 
२०१५ रोजी ननवेद्वारे तक्रारी  केल्या आाेत, ाे  खरे आाे काय, 
(३) असल्यास, प्रश्न भाग (१) व (२) बाबत चौकशी करण्यात आली आाे काय, 
(४) असल्यास, त्यात काय आढळमन आले व सदर द का ी ववद्युत पुरव ा ननयशमत व पमवावत 
सुरु राावा म्ा मन योग्य िमतचेी केबल बसवव ेबाबत शासनान ेको ती ापाययोजना केली वा 
करण्यात येत आाे, 
(५) अद्याप, को तीच ापाययोजना केली नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आाेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०५-०९-२०१५) :(१) ाोय. 
(२) ाोय. 
(३) ाोय. 
(४) सदर ववद्युत मी्र बॉक्स करीता जोडण्यात आलेल्या ववद्युत केबलची िमता माग ी 
केलेल्या ववद्युत भारानुसार देण्यात आली आाे. तिावप वाढीव ववद्युत भारामुळे गेल्याकााी 
ददवसामध्ये त्या द का ी ववद्युत पुरव ा खींडीत ाोत असमन या बाबत ाच्च िमतेची ववद्युत 
केबल ्ाकण्याच ेमींजमर करण्यात आले आाे. 
(४) प्रश्न ाद्् ावत नााी. 
  

___________ 
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मुांबईतील आरे िॉलनी येथील ना वविास षेकात्रामध्ये झालेल्या अनाधधिृत  
अततक्रमणावर िरण्यात आलेल्या िायगवाहीबाबत 

  

(४५)  २५१४४ (१०-०८-२०१५).   श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), प्रा.वषाग गायिवाड (धारावी) :   
सन्माननीय दगु् धवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील आरे कॉलनी येिील ना ववकास िेत्रामध्ये  ाालेल्या अनतक्रम  अनाधधकृत 
बाींधकामे बींगले, गोदामे, इमारती याींची व पररसर सुरक्षित रााण्यासा उ करण्यात  आलेल्या 
कायावााीची मादाती शासनाने मागीतली आाे, ाे खरे आाे काय, 
(२) असल्यास, त्याचा तपशील काय आाे, 
(३) तसेच या भागात अद्यापाी अनाधधकृत बाींधकामाींवर कारवाई करण्यात आली नााी, ाे ाी 
खरे आाे काय, 
(४) असल्यास, ाो ाऱया ववलींबाची कार े काय आाेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (१४-०९-२०१५) :(१) व (२) आरे पररसरातील सवा घडामोडीींची मादाती 
शासनाकड ेापलब्ध अस े आवश्यक असल्याने त्याचाच एक भाग म्ा मन आरे वसाातीमधील 
एकम   जागा, त्यामध्ये अनतक्रमीत ाालेली व ताब्यात असलेली जागा व त्यानुषींगाने करण्यात 
आलेली कायावााी तसचे आरे पररसरातील असलेल्या इमारती, तबेले, बींगले, गोदाम े याींची 
सववस्तर मादाती व आरे पररसर सुरिीत रााण्यासा उ करण्यात येत असलेल्या 
कायावााीबाबतची अद्यावत मादाती आयुक्त, दगु्धव्यवसाय व मुय कायाकारी अधधकारी, आरे 
याींच्याकडमन वेळोवेळी मागववण्यात येते. 
(३) ाे खरे नााी. 
    आरे दगु्ध वसाातीमध्ये अनधधकृत बाींधकाम े ाो ार नााीत याबाबत शासनातरे् 
सवोतोपरी ापाययोजना करण्यात येत आाे. त्याअींतगात सन २०१२ मध्ये १०११, सन २०१३ 
मध्ये २६२८, सन २०१४ मध्ये १३४४ व ऑगस्् २०१५ पयतं ८३२ ाोपड्याींचे ननषकासन 
करण्यात आलेले आाे. तसेच आरे वसाातीत अनधधकृत ाोपड्या बाींध े व गैरप्रकार कर े ई. 
कार ाखालील सन २०१२ मध्ये ४१, सन २०१३ मध्ये २६, सन २०१४ मध्ये ६९ व ऑगस्् 
२०१५ पयतं ४१ अस ेएकम   १७७ व्यक्तीींवर आरे पोशलस  ाण्यात गुन्ाे नोंद करण्यात आलेले 
आाेत. 
(४) प्रश्न ाद्् ावत नााी. 

___________ 
  

रा यातील अपारांपाकरि उजाग प्रिल् प, मुलभूत सुववधा प्रिल् प उभारण् याचे ना हर ित प्रमाण पत्र 
मांजुरी प्रकक्रया व ववज खरेदी िरण् याचा प्रस् ताव प्रलांबबत असल् याबाबत 

  

(४६)  २५६४२ (१०-०८-२०१५).   श्री.सुतनल राऊत (ववक्रोळी) :   सन्माननीय ऊजाग मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज यातील अपारींपाररक ाजाा प्रकल् प, मुलभमत सुववधा प्रकल् प ाभारण् याच ेना ार कत प्रमा  
पत्र मींजुरी प्रकक्रया व ववज खरेदी करण् याचा प्रस् ताव अशा अनेक कार ाींमुळे अडकम न पडला 
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असल् यामळेु राज यातील ाद्योजक राज याबााेर जाण् याच् या मनस्स्ितीत असल् याचे मााे म,े २०१५ 
दरम् यान ननदशानास आले अाे, ाे खरे आाे काय, 
(२) असल् यास, अपारींपाररक ाजाा प्रकल् पाींना प्रोत् साान देण् याच् या दृष ्ीने शासन या प्रकल्पासा उ 
एक िखडकी योजना राबवव ार आाे काय, 
(३)असल् यास,  ववलींबाची कार े काय आाेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०१-०९-२०१५) :(१) नााी. 
  राजयात अपारींपाररक ऊजाा स्त्रोताींपासमन वीज ननशमातीस चालना देण्याच्या दृष्ीन े
अपारींपाररक ऊजाा स्त्रोताींपासमन वीज ननशमातीचे धोर  जााीर कर ेची बाब शासनाच्या 
ववचाराधीन ाोती. शासनाने शासन नन ाय क्र. अपाऊ-२०१५/प्र.प्र.४९/ ऊजाा-७  दद.२०/७/२०१५ 
अन्वये नवीन व नवीकर ीय ऊजाा स्त्रोताींपासमन वीज ननशमातीच ेपारेष  सलग्न प्रकल्पाींसा उ 
एकबत्रत धोर  २०१५ जााीर केले आाे. या धारे ाींतगात अपारींपररक ऊजाा स्त्रोताींपासमन एकम   
१४४०० मे.व.ॅिमतेच ेप्रकल्प आस्िावपत कर ेच ेादद्दष् ननस्श्चत कर ेत आले आाे. 
(२) लागम नााी. 
    शासन नन ाय क्र. अपाऊ-२०१५/प्र.क्र. ४९/ ऊजाा-७ दद.२०/७/२०१५ या शासन  धोर ाींतगात 
प्रकल्प आस्िावपत व कायाास्न्वत कर े, प्रोत्साानात्मक बाबी लागम कर े व धारे ाची प्रभावी 
अींमलबजाव ी कर े या दृष्ीने वस्तुननष  व सु्सु्ीत अशी कायापध्दती वेगयायान ेननगाशमत 
करण्यात येईल असे नममद केले आाे. 
(३) लागम नााी. 

___________ 
  

धचपळूण (जज.रत् नाधगरी) तालुक्यामध् ये पशुववद्यिीय चे २२ दवाखाने असून त् यातील ५ 
दवाखान् याांमध् ये िमगचा-याांची १७ पदे करक् त असल्याबाबत 

  

(४७)  २६२९५ (१०-०८-२०१५).   श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण) :   सन्माननीय पशुसांवधगन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) (स्ज.रत् नाधगरी) धचपळम  तालुकयामध् ये पशुवैद्यकीय चे २२ दवाखान े असमन त् यातील ५ 
दवाखान् याींमध् ये कमाचा-याींची १७ पदे ररक् त आाेत, ाे खरे आाे काय, 
(२) असल् यास, सदर ररक् त पदाींमुळे पशुवैद्यकीय सेवेवर परर ाम ाोत असमन सद्यस्स्ितीत 
कायारत असलेल् या कमाचारी वगाावराी कामाचा अनतररक् त ता  पडत आाे, ाे ाी खरे आाे 
काय, 
(३) असल् यास, सदर ररक् त पदे भरण् याच् या अनुषींगान ेशासन को ती कायावााी कर ार  आाे 
वा करण् यात येत आाे ? 
(४) नसल्यास ररक्त पदे भरण्यास ववलींब लागण्याची कार े काय आाेत 
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श्री. एिनाथराव खडस े (१४-०९-२०१५) :(१) धचपळम  तालुक्यात स्जल्ाा पशुवैद्यकीय 
सवाधचककत्सालय १ व राजयस्तरीय २० पशुवैद्यकीय दवाखाने अशी एकम   २१ राजयस्तरीय 
सींस्िा आाेत. राजयस्तरीय पशुवदै्यकीय दवाखान्यात पशधुन पयावेिकाींची पदे २० पदे मींजमर 
असमन १६ पशुधन पयावेिकाींची पदे ररक्त आाेत व पररचराींची २० पदे मींजमर असमन १५ 
पररचराींची पदे ररक्त आाेत. 
(२) पशुसींवधान ववभागातील राजयस्तरीय पशुधन पयावेिकाींच्या ररक्त पदाचा अनतररक्त 
कायाभार अन्य पशुधन पयावेिक याींचेकड े देऊन कामकाज व्यवस्िा सुरु  ेवण्यात आलेली 
आाे. पशुधनावर योग्य व तातडीने ापचार करण्यात येत आाे. पशुधन गमववण्याची वेळ येत 
नााी. पशुपालकाींना वेळेत सेवा ापलब्ध करुन देण्यात येते. 
(३) पशसुींवधान ववभागातील राजयस्तरावरील ग्-क  मधील पशधुन पयावेिकाींची ररक्त पदे 
तसेच ग्-ड सींवगाातील ररक्त पदे भरण्याची कायावााी चालम आाे. 
(४) प्रश्न ाद्् ावत नााी. 

___________ 
  

रा यात दाकरद्रय रेषेखालील िुटुांबाांना िेसरी आणण वपवळ्या रेशनिाडगधारिाांसाठी 
मोफत सौरऊजाग धगझरसाठी ५० टक्िे अनुदान देण् याबाबत 

  

(४८)  २६३६५ (३१-०७-२०१५).   प्रा.ववरेंद्र जगताप (धामणगाव रेल्वे), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेवी) :   सन्माननीय उजाग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज यात दाररद्रय रेषेखालील कु्ुींबाींना केसरी आि  वपवयाया शशधापबत्रका धारकाींसा उ 
सौरऊजेवर चाल ा-या धगारसा उ ५० ्क् के अनुदान शासनाने जादार केले असल् याच े मााे 
जमन, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले, ाे खरे आाे काय, 
(२) असल् यास, राज यातील दाररद्रयरेषेखालील कु्ुींबाींना ५० ्क् के रक् कम भर े शक् य आाे 
काय, 
(३)असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आाे काय, त्यानुषींगाने  सौर ऊजेचा ापयोग 
जास् तीत जास् त व् ाावा यासा उ सदर योजनेअींतगात दाररद्रय रेषेखालील व् यक् तीींना मोर्त 
सौरऊजाा धगार देण्याबाबत को ती कायावााी केली वा करण्यात येत आाे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कार े काय आाेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०१-०९-२०१५) :(१) नााी. 
(२) लागम नााी. 
(३) लागम नााी. 
(४) लागम नााी. 
  

___________ 
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जायिवाडी धरणाच्या (जज.औरांगाबाद) पायथ्याशी असलेले  
मत्स्यबीज सांवधगन िें द्र पुन्हा सुरु िरण्याबाबत 

  

(४९)  २६४८४ (१०-०८-२०१५).   श्री.सांदीपानराव भुमरे (पवठण) :   सन्माननीय मत्स्य 
व् यवसाय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) जायकवाडी धर ाच्या (स्ज.औरींगाबाद) पायर्थयाशी ३७ वषाापमवी ाभारलेल्या मत्स्यबीज 
सींवधान कें द्रामध्ये ४०० ्न मत्स्योत्पादन ाोण्यासा उ वषाभरात ४० लाख बो्ुकल (मासळीींच्या 
ववववध प्रजातीची वपले) नािसामगरात सोडावी, असे प्रकल्पाच्या ममळ आराखड्यात नममद 
असताींना गेल्या अनके वषाात एकाी बो्ुकली सोडण्यात आली नााी, ाे खरे आाे काय, 
(२) असल्यास, यामुळे सींभाजीनगर व नगर स्जल््याच्या ४ तालुक्यातील ११८ गावाींचा मासळी 
ी्ंचाईचा र््का बसला आाे, ाे खरे आाे काय, 

(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आाे काय, 
(४) असल्यास,चौकशीच्या अनुषींगाने  सदरचे मत्स्यबीज सींवधान कें द्र पुन्ाा सुरु करण्यासींदभाात 
को ती कायावााी केली वा करण्यात येत आाे ? 
(५) नसल्यास ववलींबाची कार े काय आाेत 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (१४-०९-२०१५) :(१) ाोय ाे खरे आाे. 
(२) जायकवाडी धर  ाे पिी ाभयारण्य म्ा मन घोवषत ााल्यामळेु वन्यजीव सींरि  
अधधननयम १९७२ अन्वये तेि ेमासेमारी करण्यास प्रनतबींध करण्यात आलेला आाे. 
(३) प्रश्न ादभवत नााी. 
(४) जायकवाडी येिील मत्स्यबीज सींवधान कें द्र जााीर ननववदेद्वारे भाडतेत्वावर देण्याची 
कायावााी सुरु आाे. 
(५) प्रश्न ाद्् ावत नााी. 

___________ 
  

मजच्िमाराांना सहा प्रिारचे वेगवेगळ्या प्रिारचे पुराव े
 बाळगणे बांधनिारि िरण्यात आल्याबाबत 

(५०)  २८२५० (०५-११-२०१५).   श्री.मनोहर भोईर (उरण), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), 
श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री), श्री.आशसफ शखे (मालेगाांव मध्य), अॅड.िे.सी.पाडवी (अक्िलिुवा), 
श्री.अजय चौधरी (शशवडी), श्री.सतुनल शशांदे (वरळी), श्री.अशोि पाटील (भाांडूप पजश्चम) :   
सन्माननीय मत्स्य व् यवसाय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)राजयातील सागरी सुरिेच्या नावाखाली  मस्च्छमाराींना मााे ऑगस््, २०१५ च्या दरम्यान  
साा प्रकारच े वेगवेगयाया प्रकारचे पुराव े बाळग े बींधनकारक करण्यात आल्याच े तसेच 
मासेमारीसा उ समुद्रात जाताना त्याींना कम पन घ्याव ेलागत आाे , ाे खरे आाे काय, 
(२) असल्यास, या कुपनमध्ये भरण्यात येत असलेली मादाती गोपनीय राा े अपेक्षित 
असताींनााी सदरच े काम शासनाने खाजगी कीं पनीकड े ददले असमन  सदरचे कुपन भरुन 
देण्याकररता ५० ते १०० रुपये दराी आकारण्यात येतो, ाे ाी खरे आाे काय, 
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(३) असल्यास, सदरची मादाती गापेनीय असल्यान े ाे काम खाजगी सींस्िेकडे  न देता 
मस्च्छमार तरु ाींना देण्यासींदभाात शासन ववचार कर ार आाे काय, 
(४) नसल्यास, त्याबाबतची कार े काय आाेत  ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (०५-१२-२०१५) :(१) ाोय, मासेमारीसा उ समुद्रात जाताींना ्ोकन घ्याव े
लागते ाे खरे आाे. 
(२) नााी. 
(२) स्िाननक मस्च्छमाराींना नेमण्यास प्राधान्य देण्यात आले आाे. 
(४) प्रश्न ाद्् ावत नााी. 
  

___________ 
  
  
ववधान भवन :   डॉ. अनांत िळसे 
नागपूर.   प्रधान सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 
शासकीय मध्यवती मुद्र ालय, नागपमर. 


