
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची छपन्नावी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

ततसरे अधधवेशन, २०१५ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

िोळी समाजाच् या वविासासा न तनमा ण लाले या सहिारी 
 सोसायट्या डबघाईला आयाबाबत 

  

(१)  १२२४ (२२-१२-२०१४).   अॅड.आशशष शेलार (वाांदे्र पश्श्चम) :  सन्माननीय मत््य 
व् यवसाय मा्ं ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) थकलेली कर्ज, डीझलेच् या परनान् याम ये झालेले ्थथजक गोंधळ, सींस् थामधील नोन 
ग्ाींतील प्रततष ठेची लढा , मासळीचा तु्नडा अशा असींख् य कारांाींमुळे कोळी समार्ाच् या 
वनकासासाठी तनमाजां झालेल् या या साकारी सोसाययाया डाईा ला ्ल् या अस न कााी ाींन 
पडल् या असल् याच ेमााे नो ाेंार, २०१४ म ये ना  यानर यान तननशजनास ्ले ्ाे, ाे खरे 
्ाे काय, 
(२) असल् यास, राज् यात मुींा  न कोकां नकनारपट्टीच् या गागात सुमारे २५ लाख लोक प्र यक्ष 
मासेमारीच् या यनसायात असल् याने  याच् या रनरतननाजाासाठी या सोसाययायाींना पुनजर्ीनीत 
करण् यासाठी शासन कााी रपाययोर्ना करांार ्ाे काय  
(३) नसल् यास, वनलींााची काराें काय ्ाेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (०१-१०-२०१५) : (१) नााी. 
(२) राज्यातील मच्च्िमार साकारी सींस्थाींना याींच्या यनसायात सााय्य करण्यासाठी पुढील 
प्रमाांे योर्ना राावनण्यात येतात. 
     (१) मासेमारी नौकाींचे याींत्रिकीकरां करण्यासाठी ३५ ्क्के अनुनान न ५५ ्क्के कर्ज 
रपलब्ध करुन नेण्यात येते. 
     (२) समुद्रात मोसेमारीसाठी, मासमेारी नौकाींना लागांाऱ्या ाायस्पीड डडझले तेलानरील 
मुल्यनधीत वनक्रीकरांाची १०० ्क्के प्रततप ती करण्यात येत.े 
     (३) मच्च्िमार सींस्थाींना ार्ज  कारखाना, शीतगाेृ तसेच मासळीची र्लन नाात क 
करण्यासाठी ट्रक, ्ेपो खरेनी करण्याकररता अथजसााय्य नेण्यात येते. 
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     (४) मस्याीर् / कोळींाी सींचयन, प रक खाद्ये, खत,े मासळी खरेनी-वनक्री, मच्च्िमार 
साधनाींची खरेनी-वनक्री न नाात क सुवनधा इयानीसाठी १०० ्क्के गाग गाींडनल अथजसााय्य 
दनले र्ात.े 
(३) प्रश्न रद्् ानत नााी. 

___________ 
  

शभवांडी पररसरातील गौणखतनजात ् वाशमत् वधनासा न  
(रॉय टी) शभवांडी प्राांत अधधिारी याांनी नोटीसा बजावयाबाबत 

(२)  २९०१ (२२-१२-२०१४).   श्री.रुपेश म् हा् े (शभवांडी पूव ) :   सन्माननीय महसलू मां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भगनींडी पररसरातील गौांखतनर्ात स् नाभम नधनासाठी (रॉयल् ्ी) भगनींडी प्राींत अथधकारी 
याींनी मााे सप् ्ें /क् ्ोंार, २०१४ मये ना यानरयान ततप् प् नींडाच् या नो्ीसा १२५ वन् 
 यानसातयकाींना ार्ानण् यात ्ल् या ्ाेत, ाे खरे ्ाे काय, 
(२) असल् यास, या नींडाच् या ्कारांीवनरु न सींाींथधताींनी मा.मास ल मींिी, च्र्ल् ााथधकारी न प्राींत 
अथधकारी योचकेड ेतननेनने नेऊन  ्ींनोलन करण्याचा इशारा दनला ्ाे, ाे खरे ्ाे काय, 
(३) असल् यास, सनर नींडाच् या नो्ीसाााात रे्रवनचार करण् याााात शासनान े कोांती 
रपाययोर्ना करण् यात ्ली ्ाे ना येत ्ाे ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (०५-१०-२०१५) : (१) वन्गट्टीधारकाींनी वन्गट्टीसाठी ्नश्यक असांारी 
परनानगी ईेतली नसल्यामुळे रप वनगागीय अथधकारी भगनींडी याींनी एक ां २३० वन्गट्टी 
मालकाींवनरुन नींडामक कारना  केली ्ाे. 
(२) न (३) नींडाच े्नेश रद्द करण्याााात च्र्ल्ााथधकारी ठाां ेतसेच रप वनगागीय अथधकारी 
भगनींडी याींना तननेनने प्राप्त झाली ्ाेत. सनर तननेननाच्या अनुंींगाने रप वनगागीय अथधकारी 
भगनींडी याींनी सींाींथधत अर्जनार याींना नींडाच े ्नेश रद्द करण्याााात च्र्ल्ााथधकारी ठाां े
याींचेकड ेअपील नाखल करण्याााात कळवनले ्ाे. 

___________ 
  

नाशशि श्ज्यातून जाणारी पावरग्रीड िॉपोरेशन ऑफ इांडडयाची अतत उच्च दाबाची  
वाहीनी ही बागायती जशमनीांमधून न घेता श्जरायती जशमनीांमधून घेण्याबाबत 

(३)  ६००७ (०४-०४-२०१५).   श्री.छगन भजुबळ (येवला), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.हसन 
मुश्रीफ (िागल), श्री.श्जतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळवा) :   सन्माननीय ऊजा  मां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाभशक च्र्ल््यात न र्ाांारी पानरग्रीड कॉपोरेशन र् इींडडयाची अतत रच्च नाााची 
नााीनी ाी ाागायती र्भमनीींमध न न ईेता च्र्रायती र्भमनीींमध न ईेण्याची च्र्ल््यातील 
शेतकऱ्याींनी मााे नोाेंार,२०१४ मये च्र्ल्ाा प्रशासनाकड ेमागांी केलेली ्ाे, ाे खरे ्ाे 
काय, 
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(२) असल्यास, रक्त प्रकरांी शासनामार्ज त रे्र सनेक्षां करुन च्र्रायती र्भमनीमध न 
ईेण्याााात कोांती कायजनााी केली ना करण्यात येत ्ाे, 
(३) नसल्यास, वनलींााची काराें काय ्ाेत? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०१-१०-२०१५) : (१) ाोय, 
(२) पॉनर ग्रीड कॉपोरेशन र् इींडडया भल.याींच े मार्ज त नाभशक च्र्ल््यात सनरची पारेंां 
नादानी रगारली र्ात ्ाे. तनर्ाड, दनींडोरी न चाींननड तालकु्यामये सनरची नादानी द्राक्ष 
ाागाींमध न र्ात असल्याने तेथील शेतकऱ्याींचा यास तीव्र वनरोध ्ाे. या गागातील 
शेतकऱ्याींची मागांी न लोकप्रतनधीच्या वननींतीनरुन सनर नादानी मागाजचे पॉनर ग्रीड 
कॉपोरेशनकड न रे्र सनेक्षां करण्यात ्ले. परींत ुरे्रसनेक्षांामये ननीन मागाजच्या नादानीची 
लाींाी अींनार् े२६.५ नक.मी. न ेनाढत ्ाे. तसेच ती नन र्भमनीत न र्ात असल्यान ेताींत्रिक, 
्थथजक ्णां कायनेशीर ाााीींचा वनचार करता ननीन मागाजचा वनचार कराें शक्य नााी. 
(३) प्रश्न रद्् ानत नााी. 

___________ 
  

पुणे श्ज्यात लोिाांनी अिृषीि (एनए) परवानगी न घेता  
अनधधिृत घरे बाांध याबाबत 

  

(४)  १०९६४ (०७-०४-२०१५).   श्री.दत्ता्य भरणे (इांदापूर) :   सन्माननीय महसूल मां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुाें च्र्ल््यात अनथधकृत ााींधकामाचा साे सुरू अस न ्तापयतं ७६ ार्ार इमारतीींचा 
साे करण्यात ्ला असता  १२ ार्ार लोकाींनी अकृंीक (एनए) परनानगी न ईेता ईरे 
ााींधण्यात ्ल्याचे रईडकीस ्ले, ाे खरे ्ाे काय, 
(२) असल्यास, पुाें च्र्ल््यातील सनजच अनथधकृत ााींधकामाचा साे करून अकृवंक 
र्भमनीनर ााींधण्यात ्लेल्या ााींधकामाला नींड ्कारून काम ेतनयभमत कराेंााात शासनान े
कोांती कायजनााी केली ना करण्यात येत ्ाे, 
(३) अद्याप कोांतीच कायजनााी केली नसल्यास, वनलींााची काराें काय ्ाेत? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (०१-१०-२०१५) : (१) पुाें च्र्ल््यात ्तापयतं सनेक्षां करण्यात 
्लेल्या ७३५८५ इमारतीपैकी सींशतयत/प ांजत: अनाथधकृत असलेल्या १२९५८ ााींधकामाींना 
नो्ीसा ार्ानांेत ्लेल्या ्ाेत, ाे खरे ्ाे. 
(२) नगर वनकास वनगागाच्या दन.३१/०३/१५ च्या शासन तनांजयान्नये पुाें माानगर प्रनेश के्षि 
वनकास प्राथधकारांाची स्थापना करण्यात ्लेली अस न तनयोर्न प्राथधकरां ाां न पुाें 
माानगर प्रनेश के्षि वनकास प्राथधकरां याींची तनयुक्ती कराेंत ्लेली ्ाे. तसेच वनकासानर 
तनयींिां ठेनण्यासाठी मााराषट्र प्रानेभशक न नगररचना अथधतनयम, १९६६ चे कलम 
५२,५३,५४,५५ न ५६ यामधील तरतुनीनुसार वनदात असेलेले अथधकार तनयोर्न प्राथधकरांाकड े
असल्याने यानुसार पुाें माानगर प्रनेश के्षि वनकास प्राथधकरांाच्या ाद्दीतील इमारतीच्या 
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सनेक्षांाींचे कामकार् प ांज झालेल्या इमारतीच े पींचनामा न याअनुंींथगक कागनपि े सनर 
प्राथधकरांाकड ेनगज करण्याची कायजनााी सुरु ्ाे. पुाें माानगर प्रनेश वनकास प्राथधकरांाच्या 
ाद्दीाााेरील अनथधकृत ााींधकामाींपैकी साा.सींचालक नगररचना, पुाें याींच्या अभगप्रायानुसार 
तनयभमत करण्यायोग्य अनथधकृत ााींधकाम े असल्यास अशा प्रकरांी, मााराषट्र प्रानेभशक न 
नगर रचना अथधतनयम, १९६६ न मााराषट्र र्मीन मास ल अथधतनयम, १९६६ च्या 
तरतुनीनुसार कायजनााी करण्यात येत ्ाे. 
(३) प्रश्न रद्् ानत नााी. 

___________ 
  

महाजनिोने खाजगी िोलवॉशरीज िडून 
 िोळसा घेणे बांद िेयाबाबत 

(५)  १३५१६ (०४-०४-२०१५).   श्री.नानाजी शामिुळे (चांद्रपूर) :   सन्माननीय ऊजा  मां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रप र च्र्ल् ्यातील ईुग् ईुस, सास् ती, पाींढरकनडा येथ े असलेल् या खार्गी कोलनॉशरीर् 
कड न तनकृष ् नर्ाजचा कोळसा पुरवनण् यात येत असल् यामळेु माार्नकोन ेखार्गी कोलनॉशरीर् 
कड न कोळसा ईेाें ाींन केले असल् यामळेु चींद्रप र च्र्ल् ्यातील ार्ारो कामगार ाेरोर्गार 
झाल् याचे मााे र्ानेनारी २०१५ च् या पदाल् या ्ठनडयात ्ढळ न ्ले ्ाे, ाे खरे ्ाे 
काय, 
(२) असल् यास, याााात शासनान ेचोकशी केली ्ाे काय, 
(३) असल् यास चौकशीत काय ्ढळ न ्ले न  यानुंींगान े ाेरोर्गार झालेल् या कामगाराींना 
रोर्गार रपलब् ध करुन नेण् यासींनगाजत कोांती कायजनााी करण् यात येत ्ाे तसेच च्र्ल् ्यातील 
ाींन पडलेल् या खार्गी कोल नॉशरीर् माार्नको स् नतः  चालवनण् यासींनगाजत वनचाराधीन ्ाे 
काय ? 
  

श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२८-०९-२०१५) : (१) माातनभमजती कीं पनीस नॉशरी परे्सजकड न 
तनधाजरीत नर्ाजनसुार कोळसा प्राप्त ाोत नसल्याच े्ढळ न ्ल्यान े दन. ३१.७.२०११ पास न 
नॉशरी परे्सजना कच्चा कोळसा  धुण्यासाठी नेण्याचे कीं पनीन े ाींन केले पररांामी कोल 
नॉशरीर् ाींन झाल्यामळेु खार्गी परे्सजकड न तनयुक्त केलेल्या २९७ स्थायी न ५६३ कीं िा्ी 
कामगाराींच्या रोर्गारानर पररांाम झाला ्ाे. 
(२) ाोय. 
(३) ाेरोर्गार झालेल्या कामगाराींना कामगार कायद्यानुसार कायनेशीर नेांी प्राप्त ाानीत 
ाां न अपर कामगार ्युक्त, नागप र याींच्याकड ेसनज सींाींथधताींची ाैठक ईेण्यात ्ली ाोती. 
सनर ाैठकीत सींाींथधत कामगाराींना कायनेशीर नेांी नेण्यासींनगाजत खार्गी नॉशरी परे्सज न 
कामगार प्रतततनधी याींच्यामये सींमर्स्य करार झाला अस न- सनर करारानसुार इच्िुक 
कामगाराींना कायनेशीर नेांी अना करण्यात ्लेली ्ाेत. 
     सनर ाींन पडलेल्या खार्गी कोल नॉशरीर् चालवनण्यााातचा कोांतााी प्रस्तान 
माातनभमजती कीं पनीच्या वनचाराधीन नााी. 

___________ 



वन.स. ५६ (5) 

राज् यातील पाांदण र् त् याांची हजारो प्रिरणे ब-याच  
वषा पासून न् यायालयात प्रलांतबत अस याबाबत  

(६)  १३५१९ (०४-०४-२०१५).   श्री.नानाजी शामिुळे (चांद्रपूर) :   सन्माननीय महसूल मां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील पाींनां रस्  याींची ार्ारो प्रकराें ा-याच नंाजपास न न् यायालयात प्रलींत्रात 
असल् यामळेु, या प्रकरांाचा र्लन तनप्ारा करण् यासाठी स् नतींि लनान नकीं ना च्र्ल् ाास् तरीय 
िो्या न् यायालयाची सींकल् पना न यान े स् थापन झालेल् या राज् य शासनाअींतगजत लनकर 
राावनण् यात येांार असल् याचे मााे र्ानेनारी, २०१५ च् या पदाल् या ्ठनडयात ्ढळ न ्ले 
्ाे, ाे खरे ्ाे काय, 
(२) असल् यास, मााराष ट्र र्मीन मास ल अथधतनयम १९६६ च् या कलम १४३ अन् नये मामलेनार 
अॅक् ् नुसार नाीना्ीसाठी रस् त े तयार करुन नेण् याची तरत न असताींनााी मागील शासनान े
याची प्रगानीपांे अींमलार्ानांी केली नााी, ाे ाी खरे ्ाे काय, 
(३) असल् यास, याााात शासनान ेचौकशी केली ्ाे काय, 
(४) असल् यास, चौकशीत काय ्ढळ न ्ले न  यानुंींगान े राज् यातील पाींनां रस्  याींची 
प्रलींाीत प्रकरांाींचा तनप्ारा करण् यासाठी न नाीना्ीसाठी रस् ते तयार करण् यासींनगाजत कोांती 
प्रगानी योर्ना ्खण् यात ्ली ना येत ्ाे ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (२९-०९-२०१५) : (१), (२), (३) न (४) सुनांज र्यींती रार्स्न अभगयान 
राावनण्याचा तनांजय शासनाकड न दननाींक १८.७.२०१३ च्या शासन तनांजयान्नये ईेण्यात ्ला 
ाोता. यातील कायजपनतीस अनसुरुन गान नकाशाप्रमााें अततक्रमीत न ाींन झालेले गाडी रस्त े
पाांींन/पाींधन/पानधन/शतेरस्ते/भशनाररस्ते नरील मोकळे करण्याााात धडक मोदाम 
्खण्याच्या स चना सनज वनगागीय ्युक्त न सनज च्र्ल्ााथधकारी याींना नेण्यात ्ल्या ्ाेत. 
तसेच मसा ल प्रशासन अथधक लोकाभगमखु, कायजक्षम, गततमान न पारनशजक कराें यासाठी 
सनज च्र्ल््यामये  दननाींक १ गस््, २०१५ पास न “माारार्स्न अभगयान” राावनण्याचा 
शासन तनांजय ईेण्यात ्ला ्ाे. यामये गान नकाशाप्रमाां अततक्रमीत न ाींन झालेले गाडी 
रस्ते/पाांींन/पाींधन/शतेरस्ते/भशनाररस्ते/शेतानर र्ाण्याचे पायमागज मोकळे कराें या कामाींचााी 
समानेश करण्यात ्ला ्ाे. 

___________ 
  

मांगळवेढा (श्ज.सोलापूर) तालुक् यातील तघसाडी समाजाला पडीि जशमनीचा  
७ /१२ उतारा, रेशनिाड  व आधारिाड  अद्यापी शमळाले नस याबाबत. 

(७)  १३७७१ (०४-०४-२०१५).   श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :   सन्माननीय महसूल मां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मींगळनेढा (च्र्.सोलाप र) या तालुक् यातील तईसाडी समार्ाला पडीक र्भमनीचा ७ /१२ 
रतारा, रेशनकाडज न ्धारकाडज अद्यापी भमळाले नसल् याच े मााे र्ानेनारी, २०१५ मये ना 
 या समुारास तननशजनास ्ले, ाे खरे ्ाे काय, 
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(२) असल् यास, तईसाडी समार्ाला रेशनकाडज, ्धारकाडज तसेच पडीक र्भमनीचा ७/१२ चा 
रतारा तातडीन ेनेण् याााात  शासनाने कोांती  कायजनााी केली ना करण् यात येत ्ाे, 
(३) अद्याप, कोांतीच कायजनााी करण् यात ्ली नसल् यास, वनलींााची काराें काय ्ाेत ? 
  

श्री. एिनाथराव खडस े(०१-१०-२०१५) :(१) या सींनगाजत अर्ज / तननेनन च्र्ल्ााथधकारी, सोलाप र 
याींच्याकड ेप्राप्त झाल्याच ेतननशजनास ्ले नााी. 
(२) न (३) प्रश्न रद्् ानत नााी. 

___________ 
  

राज्यातील यां्माग लघुउद्योगाच ेवीजदर इतर 
 राज्याांच्या तलुनेत सवा धधि असयाबाबत 

(८)  १५३२२ (१०-०४-२०१५).   श्री.अतनल बाबर (खानापूर) :   सन्माननीय ऊजा  मां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मााराषट्र राज्यातील यींिमाग लईुरद्योगाच े नीर्नर इतर राज्याींच्या तलुनेत सनाजथधक 
असल्याच ेमााे र्ानेनारी, २०१५ मये ना या नरयान तननशजनास ्ले ्ाे, ाे खरे ्ाे 
काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील यींिमाग लईुरद्योगाींना नीर्नर अनुनान नेाेंच ाींन केले ्ाे , ाे 
खरे ्ाे काय, 
(३) असल्यास, याींची काराें काय ्ाेत न अनुनान चाल  कराेंााात शासनाने कोांती 
कायजनााी केली ना करण्यात येत ्ाे, 
(४) नसल्यास, वनलींााची काराें काय ्ाेत न याााातची सद्य:च्स्थती काय ्ाे ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२९-०८-२०१५) : (१) ाे खरे नााी. 
(२) ाे खरे नााी. शासन तनांजयानसुार यींिमाग ग्रााकाींना नीर्नरात सनलत नेाें सुरु ्ाे. 
(३) प्रश्न रद्् ानत नााी. 
(४) प्रश्न रद्् ानत नााी. 

___________ 

  
पुणे श्ज हा, मावळ तालुक् यातील मांगरुळ गावातील शेति-याांना जमीन,  

घरािड ेजाण् यासा न र् ता नसयाबाबत  

(९)  १५४४४ (०७-०४-२०१५).   श्री.सांजय (बाळा) भेगड े(मावळ) :   सन्माननीय महसूल मां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पुाें च्र्ल् ाा, मानळ तालकु् यातील मींगरुळ गानातील शतेक-याींना र्मीन, ईराकड े
र्ाण् यासाठी रस् ता नााी, ाे खरे ्ाे काय, 
(२) असल् यास, रस्  यासाठी मानळच् या ताभसलनाराींकड े दननाींक १९ म,े २०१२ पास न अर्ज 
वननीं या चाल ु्ाेत. परींत  ताभसलनार कायाजलयाकड न ्र्पयतं कोांतीाी कायजनााी करण्यात 
्ली नााी, ाे ाी खरे ्ाे काय, 
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(३) असल् यास,  यासाठी ताभसलनाराींकड े पाठपुरना करुनाी नखल ईेतलेली नााी तसेच 
 याींच् याकड े स् थळ पााांीसाठी अनेकना लेखी पि सु ना शेतक-याींना ्ली ाोती परींत ु
्र्पयतं ताभसलनार  र्मीन पााण् यासाठी ्ले नााी, ाे ाी खरे ्ाे काय, 
(४) असल् यास, शेतक-याींना  याींच् या र्भमनीकड,े ईराकड े र्ाण् यासाठी रस् ता भमळांे ााात 
शासन स् तरानर कोांता तनांजय झाला ्ाे काय, नसल् यास वनलींाांाची काराें काय ्ाेत ? 

श्री. एिनाथराव खडस े (०१-१०-२०१५) : (१), (२) न (३) प्रस्ततु प्रकरांी अर्जनार याींच्या 
मागांीप्रमाां ेरस्ता नेण्याााात सींाींथधत ताभसलनार याींनी दन.२४/०६/२०१५ रोर्ी ्नेश पारीत 
केला ्ाे. 
(४) प्रश्न रद्् ानत नााी. 

___________ 
  

राज् यात ्द्योधगि आ ण घरगुती वीजग्राहिाांसा न  
वीज जोडणी घेताना होणा-या खचा बाबत 

  

(१०)  १६१८४ (०८-०३-२०१५).   श्री.उहास पाटील (शशरोळ), श्री.प्रिाश आतबटिर 
(राधानगरी) :   सन्माननीय ऊजा  मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज् यात ्द्योथगक ्णां ईरगुती नीर्ग्रााकाींसाठी नीर् र्ोडांी ईेताना ाोांा-या 
खचाजच् या पन् नास ्क् के रक् कम परताना माावनतरां कीं पनीकड न नेण् यात येत,े ाे खरे ्ाे 
काय, 

(२) असल् यास, शेती पींपासाठी लागांारे नीर् र्ोडांी स् नखचाजन ेप ांज करण् याचा तनांजय ईेतला 
्ाे, ाे ाी खरे ्ाे काय, 
(३) असल् यास,  शेतीपींपासाठी लागांा-या खचाजच् या पन् नास ्क् के रक् कमेचा परताना नेण् यासाठी 
कोांती रपाययोर्ना केली ्ाे, 
(४) या सींनगाजत कोांतीच रपाययोर्ना केली नसल् यास, ाोांा-या वनलींााची काराें काय  
्ाेत ? 

श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०३-१०-२०१५) :(१) ाे खरे नााी. 
(२) ाे खरे नााी. परींत,ु र् ेकृंीपींपग्रााक स्नखुशीने नीर्र्ोडांी ईेऊ इच्च्ितात, याींना सनरची 
नीर्र्ोडांी स्नखचाजन ेईेण्याची सुवनधा रपलब्ध ्ाे. 
(३) प्रश्न रद्् ानत नााी. 
(४) प्रश्न रद्् ानत नााी. 
  

___________ 
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राज् याच् या पशुसांवध न ववभागात सरळसेवेने भरावयाची १८५८ पदे  
गे या कित् येि वषा पासून ररक् त अस याबाबत 

  

(११)  १७०६६ (१०-०८-२०१५).   श्री.सुतनल िेदार (सावनेर), श्री.ववजय वडटे्टीवार (रा म्हपूरी), 
श्री.अतलु साव े (्रांगाबाद पूव ), श्री.सत्यजीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी), श्री.उहास पाटील 
(शशरोळ), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.बाबुराव पाचणे (शशरुर) :   सन्माननीय 
पशुसांवध न मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् याच् या पशसुींनधजन वनगागात सरळसेनेन े गरानयाच् या ५ ार्ार २२० पनाींपैकी तब् ाल 
११२५ पने न पनोन् नतीन े गरानयाच् या १६१९ पनापकैी ७३३ पने अशा एक ां ६८३९ पनाींपैकी 
१८५८ पने गेल् या नक येक नंाजपास न ररक् त असल् याची मााे मे, २०१५ च् या नरयान तननशजनास 
्ले, ाे खरे ्ाे काय, 
(२) असल् यास, मनुष याळ रपलब् ध नसल् यान,े  याचा कामानर पररांाम ाोत असल् याने शेतक-
याींना पशुनैद्यकीय डॉक् ्रअगानी ्पल् या पशुधनानर योग् य न तातडीन े रपचार करता येत 
नसल् यान ेपशुधन गमावनण् याची नळे येत ्ाे, ाे खरे ्ाे काय, 
(३) असल् यास, पशुसींनधजन वनगागातील असलेली ररक् त पनाींची गरती करण् याच् या ष्ष ्ीन े
शासनाने कोांती कायजनााी केली ्ाे ना करण् यात येत ्ाे,  
(४) असल्यास, सनर कायजनााी नकती दननसात प ांज करण्यात ये ल, 
(५) नसल्यास, वनलींााची काराें काय ्ाेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (२८-०९-२०१५) : (१) ाोय, ाे खरे ्ाे. 
   पशुसींनधजन वनगागात सरळसनेेने न पनोन्नतीने गरानयाच्या एक ां ६८४१ पनापैकी २१८८ 
पने ररक्त ्ाेत. यात भलवपक नगज ग्-क ची ६१९ पने न ड नगीय कमजचाऱ्याींची ७३२ अशा 
एक ां १३५१ पनाींचााी समानेश ्ाे. 
 (२) एक ां २१८८ ररक्त पनामये ग्-अ ते ग्-ड सींनगाजचा समानेश ्ाे. यामये भलपीक 
नगज ग्-क याींची ६१९ न ड नगीय कमजचाऱ्याींची ७३२ अशी पने ररक्त ्ाेत. तसेच या पनाींना 
पशुधनानर रपचार करण्याकरीता ग्रा्य धरता येांार नााी. 
    शेतकऱ्याींच्या पशुधनानर केनळ सााय्यक ्युक्त पशुसींनधजन, पशुधन वनकास अथधकारी 
ग्-अ, पशुधन वनकास अथधकारी ग्-ा, सााय्यक पशुधन वनकास अथधकारी या सींनगाजचेच 
अथधकारी रपचार करत असतात. 
    ररक्त असलेल्या पनाींचा अततररक्त कायजगार नर्ीकच्या ननाखान्यातील अथधकारी न 
कमजचारी याींच्याकड े सोपवनण्यात ्ला अस न शेतकऱ्याींना तनयभमतपाें पशुनैद्यकीय सेना 
पुरवनण्यात येत ्ाेत. 
(३) ररक्त असलेली पने गरण्याााात खालीलप्रमाांे कायजनााी सुरु ्ाे :- 
     (१) सााय्यक ्युक्त पशुसींनधजन या सींनगाजची ररक्त पने पनोन्नतीने गरण्याची 
कायजनााी शासनस्तरानर प्रगतीत ्ाे. 
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     (२) पशुधन वनकास अथधकारी ग्-अ सींनगाजची ररक्त पने गरण्याकरीता मााराषट्र 
लोकसेना ्योगाकड न भशर्ारस पाि ३०० रमेननाराींपैकी २९६ रमनेनाराींना पनस्थापना नेण्यात 
येत ्ाे. चार रमेननाराींनी त े तनयुक्तीसाठी इच्िुक नसल्याच े कळवनले ्ाे. याींचेऐनर्ी 
अन्य ४ रमेननाराींची मागांी केली ्ाे. 
     (३) ग्-क सींनगाजतील पशुधन पयजनेक्षकाींना सााय्यक पशुधन वनकास अथधकारी या 
पनानर पनोन्नती नेांेााातची प्रनक्रया सुरु अस न लनकरात लनकर पनोन्नतीच े्नेश तनगजभमत 
करण्यात येतील. 
     (४) पशुधन पयजनेक्षकाींची राज्यस्तरीय ररक्त असलेली २३९ पनाााात त्राींन  नामानली 
तपासांी करुन ईेण्याच ेकाम सुरु ्ाे. 
     (५) ग्-ड सींनगाजतील २६९ ररक्त पने गरण्याााात दन.४/६/२०१५ रोर्ी र्ााीरात प्रभसन 
करण्यात ्लेली ्ाे. नला न अर्ज गरण्याची प्रनकया प ांज झालेली ्ाे. लनकरच लेखी 
पररके्षचा कायजक्रम ईोवंत करण्यात ये ल. 
(४) नर नम न क्र.३ न ४ न ५ ााातची कायजनााी प ांज ाोताच सनरील ररक्त पने गरण्यात येती. 
(५) प्रश्न रद्् ानत नााी. 

___________ 
  

राष्ट् रीय महामाग   .११ तुळजापूर ्रांगाबद रोड, चौपदीिरण िरताना,    
सांपाददत िरण् यात आले या जशमनीचा मोबदला देण्याबाबत 

  

(१२)  १७०६७ (०६-०८-२०१५).   श्री.सुतनल िेदार (सावनेर) :   सन्माननीय महसूल मां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राष ट्रीय माामागज क्र.११ तुळर्ाप र ्रींगाान रोड, चौपनीकरां करताना, सींपादनत करण् यात 
्लेल् या र्भमनीचा मोानला नेताना, नेगनेगळे नर नेण् यात ्ल् याााातची तक्रार शतेकरी 
सींई्ना, रस् मानााान याींनी च्र्ल् ााथधकारी रस् मानााान याींचेकड े दननाींक २३ माचज, २०१५ च् या 
सुमरास केली ्ाे, ाे खरे ्ाे काय, 
(२)  असल् यास, रपरोक् त तक्रारीच् या अनुंींगाने शासनान े चौकशी केली ्ाे काय, 
(३) असल् यास, चौकशीत काय ्ढळ न ्ले न  यानुसार तक्रारीच् या अनुंींगान ेमाामागाजसाठी 
सींपादनत केलेल् या र्भमनीच् या मालकाींना समाननर नेण् याच् या अनुंींगाने कोांती कायजनााी केली 
्ाे ना करण् यात येत ्ाे, 
(४) नसल्यास, वनलींााची काराें काय ्ाेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (२९-०९-२०१५) : (१) ाे खरे ्ाे. 
   तुळर्ाप र ्रींगााान राषट्रीय माामागज क्र.२११ अस न सनर प्रश्नात माामागज क्र.११ 
नशजवनण्यात ्ला ्ाे. 
(२) राषट्रीय माामागज क्र.२११ च्या चौपनरीकरां कराेंााात तामलनाडी त े येडशी येथील 
प्रकरांामये तननाड े करताना सींाींथधत गानचे कलम ३(A)  अथधस चना प्रभसन तारखेच्या 
प नीचे खरेनी वनक्री यनााराच्या नराचा न भशघ्र भसन गांकाच्या नराचा तसेच सींाींथधत र्भमन 
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मालकाींनी सानर केलेल्या पुरायाचा वनचार करुन सींपादनत के्षिाच ेनर तनच्श्चत करुन तननाडे 
ईोंीत करण्यात ्लेले ्ाेत. तरी ाी मींर्ुर मोानला ााात ााथधत खातेनाराींचा ्के्षप 
असल्यास सींाींथधत ााथधत खातेनार याींना राषट्रीय माामागज अथधतनयम १९५६ मधील तरतुनी 
नुसार लनान (Arbitrator) कड े नान मागण्याची तरतुन ्ाे यामुळे स्नतींिपाें चौकशी 
करण्याचा प्रश्न येत नााी. 
(३) राषट्रीय माामागज अथधतनयम १९५६ मधील कलम ३ (G) नुसार र्भमनीची नकीं मत 
(ाार्ारमुल्य) ठरवनताना सींाींथधत गानामधील ३(A)  ची अथधसचुना प्रभसनी दननाींकाप नीच े
मागील तीन नंाजच ेखरेनी वनक्री झालेले यनाार न सींाींधीत गानाचे भशघ्र भसन गांकाच्या 
नराींचा वनचार करुन र् ेर्ास्त नर ्ाेत, या प्रमाांे र्भमन मालकाींना सींपादनत र्भमनीची 
नकीं मत नेण्यात ्लेली ्ाे. सींपादनत र्भमनीस प्रयेक गानातील खरेनी वनक्री यनााराचे न 
भशघ्र भसन गांकाचे नर ाे असल्याने या ्धारे ाार्ार मुल्य नर ठरवनण्यात ्लेले ्ाेत. 
राषट्रीय मुल्य नर ठरवनण्यात ्लेले ्ाेत. राषट्रीय माामागज अथधतनयम १९५६ च ेकलम ३ 
(G)  नुसार ाार्ारमुल्य नर ठरवनण्याचे तरतुनीनुसार ाार्ारमुल्य नर तनच्श्चत केलेले 
असल्यान ेसमान नर नेण्याााात नेगळ्याने कायजनााी करण्याचा प्रश्न रद्् ानत नााी . 
(४) तननाडा र्ााीर झाल्यानींतर राषट्रीय माामागज प्राथधकरां या सींपानन सींस्थेकड न तनधी प्राप्त 
ाोताच मानरे्ा वनतरांाची कायजनााी करण्यात येत असल्यान ेवनलींााचा प्रश्न रद्् ानत नााी. 

___________ 
  

वैरागड (ता.धचखली, श्ज.बुलढाणा) येथील वीज वादहनीसा न उभारलेया  
टॉवरमध्ये गेलेया जशमनीचा मोबदला देण्याबाबत 

  

(१३)  १७३०५ (१०-०८-२०१५).   श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :   सन्माननीय ऊजा  मां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नैरागड (ता.थचखली, च्र्.ाुलढाांा) येथील रार्ागाऊ सुगनेन गाााें शेतकऱ्याींन े रच्च 
नाााच्या नीर् नादानीसाठी रगारलेल्या ्ॉनरमये गेलेल्या र्भमनीचा न ्ॉनर रगारताींना 
झालेल्या नुकसानीच्या रनजररत मोानला नेण्यास सींाींथधत नीर् कीं पनीकड न ्ाळा्ाळ ाोत 
अस न कााी रक्कमेचा दनलेला धनानेशाी न्ला नसल्याचे मााे मे, २०१५ ना या समुारास 
तननशजनास ्ले , ाे खरे ्ाे काय, 
(२) असल्यास,  या प्रकरांी शासनाने चौकशी केली ्ाे काय 
(३) असल्यास चौकशीत काय ्ढळ न ्ले याअनुंींगाने शतेकऱ्याला नुकसान गरपा  
नेण्याााात सींाींथधत कीं पनीनर कोांती  कारना  करण्यात ्ली ना येत ्ाे 
(४) नसल्यास, वनलींााची काराें काय ्ाेत ? 
  
 
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०१-१०-२०१५) :(१) ाे खरे नााी. 
(२) ाोय. 
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(३) श्री.रार्ागाऊ सुगनेन गाााें न याींचा गाऊ श्री.गारत सुगनेन गाााें याींना मााराषट्र 
 स््नज ग्रीड पॉनर ट्रान्सभमशन कीं पनीकड न मोानल्याची रक्कम न नुकसान गरपा ची रक्कम 
तनयमानुसार नेण्यात ्ली ्ाे. 
(४) प्रश्न रद्् ानत नााी. 

___________ 
  

दाभोळ वीज प्रि पाच् या महाराष्ट् रािड ेअसले या थ िबािचचे रुपाांतर थिचत  
िजा ऐवजी समभागात िरण् यास सरिारने परवानगी ददयाबाबत 

 

(१४)  १७५१५ (०६-०८-२०१५).   श्री.नसीम खान (चाांददवली), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण) :   सन्माननीय ऊजा  मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) नैसथगजक नायुअगानी ाींन पडलेल् या नागोळच् या र नाथगरी गॅस अॅड पॉनर प्रा.भल. 
(्र र्ीपीपीएल) नीर् प्रकल् पच् या मााराष ट्राकड ेअसलेल् या थ कााकीचे रुपाींतर थकीत कर्ाजऐनर्ी 
समगागात करण् यास सरकारने परनानगी दनली असल् याचे मााे म,े २०१५ मये ना नरयान 
तननशजनास ्ले, ाे खरे अाााे काय, 
(२) असल् यास,  यामुळे नागोळ प्रकल् प खासगीकरांासाठी  खुल्ला झाल् याने राष ट्रीय मालम ता 
असलेला ाा प्रकल् प गवनष यात खासगी कीं पनीच् या ाातात र्ाण् याची शक् यता तनमाजां झाली 
्ाे, ाे ाी खरे ्ाे काय, 
(३) असल् यास,  नागोळ प्रकल् पाााात  शासनाने चौकशी केली ्ाे काय , 
(४) असल्यास, चौकशीअींती कोांती कायजनााी  केली ना करण्यात येत ्ाे 
(५) नसल्यास, वनलींााची काराें काय ्ाेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२४-०९-२०१५) : (१) ाे अींशत: खरे ्ाे, कर्जनाराींच े्रर्ीपीएल 
कीं पनीनर असलेल्या कर्ाजच्या थकााकीच ेसमगागात रुपाींतरीत करण्यास, राज्य शासनाच्या या 
कीं पनीतील सागागाच्या अनुंींगान ेमान्यता नशजवनली ्ाे. 
(२) ाे खरे नााी. 
(३) प्रश्न रद्् ानत नााी. 
(४) प्रश्न रद्् ानत नााी. 
(५) प्रश्न रद्् ानत नााी. 

___________ 
 

जैतापुर अणुऊजा  प्रि पाचे रेंगाळलेले भुसांपादनाचे िाम मागल लावनू जमीनीचा ताबा 
न् य ुश्क्लअर पॉवर िॉपो.ऑफ इांडडया या िां पनीला देण् याबाबत 

(१५)  १८२२७ (१६-०८-२०१५).   श्री.छगन भुजबळ (येवला), श्री.श्जतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळवा), 
श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवध न), श्री.ददलीप वळस-ेपाटील (आांबेगाव), 
श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (उ्मानाबाद) :   सन्माननीय ऊजा  मा्ं ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
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(१) र्ैतापुर अाुंऊर्ाज प्रकल् पाला वनरोध करण् यासाठी दन.२४ मे २०१५ रोर्ी एका रार्कीय 
पक्षाच् या लोकप्रतततनधी न कायजक यांनी प्रकल् पस् थळी ाल् ला करुन प्रकल् पाच ेकाम ाींन पाडले ाे 
खरे ्ाे काय, 
(२) असल् यास, सनर प्रकल् पासाठी रेंगाळलेले गुसींपाननाच ेकाम मागी लान न र्मीनीचा तााा 
न् य ुच्क्लअर पॉनर कॉपो.र् इींडडया या कीं पनीला नेण् यासाठी शासनामार्ज त चौकशी करण्यात 
्ली ना येत ्ाे, 
(३) असल्यास, चौकशीअींती कोांती कायजनााी केली ना करण्यात येत ्ाे 
(४) नसल्यास, वनलींााची काराें काय ्ाेत ? 
  

श्री. चांद्रशखेर बावनिुळे (०५-१०-२०१५) : (१) ाे खरे नााी. परींत ु दननाींक २४.०५.२०१५ रोर्ी 
रािौ ८.०५ ना. लोकप्रतततनधी न इतर कायजकत ेसनर प्रकल्पाच्या मुख्य प्रनेशद्नारार्नळ ्ले 
ाोते. 
(२) सनर प्रकल्पासाठी ग सींपाननाची कायजनााी प ांज झाली अस न र्भमनीचा तााा न्युच्क्लअर 
पॉनर कॉपोरेशन र् इींडडया भल.याींना दननाींक २२.०१.२०१० रोर्ी नेण्यात ्ली ्ाे. 
(३) न (४) प्रश्न रद्् ानत नााी. 

___________ 
  

राज्यातील वीजपुरव ा उपलब्ध नसले या शेतियायाांना िें द्र व राज्य शासनाच्या  
योजनेंतग त ५ टक्िे रक्िम भरुन सौर िृषी पांप उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(१६)  १९२६९ (१०-०८-२०१५).   श्री.बाबुराव पाचणे (शशरुर) :   सन्माननीय ऊजा  मां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील नीर्पुरनठा रपलब्ध नसलेल्या शेतकऱ्याींना कें द्र न राज्य शासनाच्या योर्न े
अींतगजत ५ ्क्के रक्कम गरुन सौर कृंीपींप रपलब्ध करुन नेण्यात येांार ्ाेत ाे खरे ्ाे 
काय, 
(२) असल्यास, या योर्नेसाठी राज्य शासनाला ४५० को्ी रुपयाींची तरत न करानी लागांार 
्ाे ाे खरे ्ाे काय, 
(३) असल्यास, पुाें च्र्ल््यातील माावनतरांकड ेपैस ेगरुन प्रलींत्रात असलेल्या ग्रााकाींना या 
योर्नेच्या लाग नेण्याााात न योर्ना तातडीन ेसुरु करण्याााात शासन स्तरानरुन कोांती  
कायजनााी  करण्यात ्ली ना येत ्ाे, 
(४) नसल्यास, वनलींााची काराें काय ्ाेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२२-०९-२०१५) : (१) ाोय, ाे अींशत: खरे ्ाे. 
    मााराषट्र शासनाच्या शासन तनांजय क्र.सौरप्र-२०१४/ प्र.क्र.२१९/ऊर्ाज-७, दन.२७.३.२०१५ 
अन्नये कें द्र शासनाच्या योर्नेनसुार मााराषट्र राज्यात एक ां ७५४० सौर कृवंपींपाचे रदद्दष् 
नेण्यात ्लेले ्ाे. 
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(२) ाे खरे नााी. सनर योर्नेंतगजत ७५४० सौर कृवंपींपासाठी एक ां अींनाच्र्त रक्कम 
रु.४४५.०१ को्ी खचज अपेक्षक्षत अस न यापैकी ५ ्क्के ाांर् ेअींनार् ेरु. २२.२५ को्ी इतक्या 
रुपयाींची तरतुन करानी लागांार ्ाे. 
(३) सनर योर्नेंतगजत ७५४० सौर कृंीपींप ाुलढाांा, अकोला, नाभशम, अमरानती, यनतमाळ न 
नधाज या ्तमायाग्रस्त शेतकरी च्र्ल््यामये ासवनण्यात येांार ्ाेत. सनर योर्ना 
पथनशी स्नरुपात अस न, ततच्या यशस्नीतेनींतर यथानकाश राज्यगर राावनली र्ाांार ्ाे. 
(४) प्रश्न रद्् ानत नााी. 

___________ 
  

रत्नाधगरी श्जहा पररषदमधील वग -१, वग -२ च्या पशुधन  
वविास अधधिायायाांची पदे ररक्त असयाबाबत 

 
(१७)  १९६०६ (०६-०८-२०१५).   श्री.राजन साळवी (राजापूर) :   सन्माननीय पशुसांवध न मां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रनाथगरी च्र्ल्ाा पररंनमधील नगज-१, नगज-२ च्या पशधुन वनकास अथधकाऱ्याींची २१ पने 
गेली कााी नंाजपास न ररक्त अस न सनर ररक्त पनाींमळेु पशुधन वनकास अथधकारी रपलब्ध न 
झाल्याने र्नानराच्या मृय म खी पडण्याच्या प्रमाांात नाढ झाल्याचे नुकतचे तननशजनास ्ले 
्ाे, ाे खरे ्ाे काय, 
(२) असल्सास, सनर पने ताकाळ गरण्याााात दन १६/१२/२०१४ रोर्ी न यानींतर अनके नेळा 
लोकप्रतततनधीनी मा.मास ल मींिी याींना पियनाार करुनाी अनयापी शासनाकड न कोांतीच 
कायजनााी झालेली नााी, ाे ाी खरे ्ाे काय, 
(३) असल्यास, यासींनगाजत शासनाने चौकशी केली ्ाे काय, चौकशीनुसार, ररक्त पने ताकाळ 
गरण्याााात शासन स्तरानर काय कायजनााी करण्यात ्ली  ना येत ्ाे, 
(४) नसल्यास, वनलींााची काराें काय ्ाेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (०१-१०-२०१५) : (१) ाे खरे ्ाे. 
     अथधकाऱ्याींच्या ररक्त पनाींमळेु र्नानराींच्या मृयुम खी पडण्याच्या प्रमाांात नाढ झालेली 
नााी. कारां ररक्त असलेल्या पशुधन वनकास अथधकाऱ्याींच्या पनाचा अततररक्त कायजगार 
नर्ीकच्या पशुनैद्यकीय ननाखान्यातील पशुधन वनकास अथधकारी न सााय्यक पशुधन वनकास 
अथधकाऱ्याकड े सोपवनण्यात ्ला अस न, पशुपालकाींना तनयभमतपाें पशुनैद्यकीय सेना 
पुरवनण्यात येत ्ाेत. 
(२) ाे खरे नााी. 
     पशुधन वनकास अथधकाऱ्याींची ररक्त असलेली पने गरण्याची कायजनााी प्रगतीत ्ाे. 
(३) मााराषट्र लोकसेना ्योगाकड न एक ां ३०० भशर्ारस पाि रमेननाराींपैकी साक्षाींकन नम ना 
प्राप्त २९६ रमेननाराींची नैद्यकीय तपासांी, चाररत्र्य पडताळांी इ. कागनपिाींची प्रनक्रया सुरु 
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्ाे. नैद्यकीय तपासांी न प नज चाररत्र्य पडताळांी प्रमाांपि ेप्राप्त झालेल्या १४२ रमेननाराींना 
पनस्थापना दनली अस न रनजररत रमेननाराींना पनस्थापना नेण्याची कायजनााी शासन स्तरानर सुरु 
्ाे. 
(४) प्रश्न रद्् ानत नााी. 

___________ 
  

मौज ेन् हाव,े (ता.उरण, श्ज.रायगड) येथील िाही  
जशमनीबाबतच्या तनवाड्यातील २१५ प्रिरणाांबाबत 

  

(१८)  १९८१७ (०६-०८-२०१५).   श्री.मनोहर भोईर (उरण) :   सन्माननीय महसूल मां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौर्े न् ाान,े (ता.ररां, च्र्.रायगड) येथील कााी र्भमनीााात तननाडा क्र.२/९४ 
दन.२७.२.२००४ या तननाड्यातील २१५ प्रकरांाींची मालकी कोांाची ्ाे याााात अभगप्राय 
नेण् याची मागांी शार न ्द्योथगक वनकास माामींडळ (मााराष ट्र) मयाजदनत, याींनी 
दन.२७.४.२०१५ रोर्ीच् या सुमारास वनगागीय ्युक् त. कोकां वनगाग, ननी मुींा  याींना तननेनन 
दनले ्ाे,  ाे खरे ्ाे काय, 

(२) असल् यास, या तननेननानर  शासनाने चौकशी केली ्ाे काय, चौकशीअींती कोांती 
कायजनााी केली ना करण्यात येत ्ाे 
(३) नसल्यास , वनलींााची काराें काय ्ाेत ? 
  

 

श्री. एिनाथराव खडसे (०३-१०-२०१५) : (१) ाोय. 
(२) ाोय, मौर् े न्ाान,े ता.पननले येथील ग सींपानन तननाडा क्र.२/१९९४ मधील सर मामन 
युसुर् ट्रस्् याींच्या सींपादनत र्भमनीसींाींधीचे प्रकरां न्यायप्रवनष् असल्यान,े सनर 
तननाड्यातील रनजरीत खातेनाराींना सींपादनत र्भमनीसींाींधी १२.५ % योर्नेंतगजत ग खींड 
ना्पासींाींधी भसडकोमार्ज त तनयमानुसार तनांजय ईेण्याााात वनगागीय ्युक्त, कोकां वनगाग 
कायाजलयान ेदन.२३.७.२०१५ च्या पिान्नये यनस्थापकीय सींचालक, भसडको याींना कळवनले ्ाे. 
(३) प्रश्न रद्् ानत नााी. 

___________ 
  

राज्यातील अवैध वाळू उत्खनान बांद होण्यासा न  
शासनाने वाळू धोरण जाहीर िेले असयाबाबत 

  

(१९)  २०२९९ (१०-०८-२०१५).   श्री.गणपत गायिवाड (ियाण पूव ), श्री.सुधािर भालेराव 
(उदगीर), श्री.सांजय िेळिर ( ाणे), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :   सन्माननीय महसूल मां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील अनैध नाळ  रखनाला चाप लानण्यासाठी राज्य शासनान े नाळ  धोरां र्ााीर 
केले असल्याच ेएवप्रल, २०१५ नरयान तननशजनास ्ले, ाे खरे ्ाे काय, 
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(२) असल्यास, सनर धोरांामये नाळ  मानर्याींवनरोधात कायनेशीर कारना चा समानेश 
करण्यात ्ला ्ाे काय, 
(३) असल्यास, या धोरांाची अींमलार्ानांी करण्याकररता शासनामार्ज त तनांजय ईेण्यात ्ला 
्ाे काय, 
(४) नसल्यास, वनलींााची काराें काय ्ाेत ? 
 

श्री. एिनाथराव खडस े (०५-१०-२०१५) : (१),(२) न (३) मा.राषट्रीय ाररत न्यायाथधकरां, 
पच्श्चम वनगाग, खींडपीठ पुाें याींनी सागरी नकनारपट्टी वनतनयमन के्षिात न नौकानयन मागज 
सुकर करण्यासाठी नाळ /रेती रखननासींनगाजत धोरां तनच्श्चत करण्याची ्नश्यकता वनशन 
केली ाोती. यानुसार शासनाने यासींाींधीचे धोरां, शासन तनांजय दन.२१ मे, २०१५ अन्नये 
वनदात केले ्ाे. सनर धोरांातील तरतुनीींनुसार सागरी नकनारपट्टी वनतनयमन के्षिात न 
नौकानयन मागज सुकर करण्यासाठी नाळ /रेती रखननासींनगाजत कायजनााी करण्यात येत ्ाे. 
सनर धोरांामये नाळ च्या अनैध रखनन/नाात कीााात कारना  करण्याचीाी तरत न करण्यात 
्ली ्ाे. 
(४) प्रश्नच रद्् ानत नााी. 

___________ 
  

महाराष्ट्रात नवीन भूसांपादन िायद्यानुसार सांपाददत 
 जशमनीच्या मोबदयाच ेतनयम िरणेबाबत 

  

(२०)  २०४५८ (१०-०८-२०१५).   श्री.ओमप्रिाश ऊफ  बच्चू िडू (अचलपूर), श्री.गणपत 
गायिवाड (ियाण पूव ) :   सन्माननीय महसूल मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :- 
  

(१) अमरानती च्र्ल््याचा भसींचनाचा अनुशें गरुन काढण्यासाठी भसींचन प्रकल्पाींची कामे मींर् र 
अस न याकररता ाोांा-या र्भमन सींपानाुंकी सींनगाजत ननीन गुसींपानन कायद्यानुसार सींपादनत 
र्भमनीच्या ४ प् मोानल्याच े ननीन तनयम तातडीन े करण्याााात स्थातनक ्मनार 
अचलपुर  याींनी दननाींक २८ म,े २०१५ रोर्ी मा.मास ल मींिी, याच्याकड े पि नेन न मागांी 
केली, ाे खरे ्ाे काय, 
(२) असल्यास, याााात शासनान ेतननेननानर  कोांती कायजनााी केली ना करण्यात येत ्ाे, 
(३) नसल्यास, वनलींााची काराें काय ्ाेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (२९-०९-२०१५) : (१) ाे खरे ्ाे, 
   परींतु मा.मींिी (मास ल) याींचे कायाजलयास सनर पि दननाींक २१.७.२०१५ रोर्ी प्राप्त 
झाल्याचे दनस न येते. 
(२) गुांाींकाााात सुधाररत अथधस चना दननाींक २६ म,े २०१५ रोर्ीच्या शासन रार्पिात प्रभसन 
करण्यात ्ली ्ाे न दननाींक ३१ गस््,२०१५  रोर्ीच्या पिान्नये स्थातनक ्मनार 
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(अचलप र) याींना अनगत करण्यात ्ले अस न, सनर पिासोात दननाींक २६ म,े२०१५ रोर्ीच्या 
अथधस चनेची प्रत पाठवनण्यात ्ली ्ाे. 
(३) प्रश्न रद्् ानत नााी. 

___________ 
  

िज त तालुक् यात (श्ज.रायगड) येथे पशुवैद्यिचय अधधिारी  
दवाखान् यात उपश््थत राहत नस याबाबत 

  

(२१)  २०९८० (०६-०८-२०१५).   श्री.सुरेश लाड (िज त), श्री.श्जतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळवा), 
श्री.भा्िर जाधव (गुहागर), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.अवधूत 
तटिरे (श्रीवध न) :   सन्माननीय पशुसांवध न मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कर्जत  तालुक् यात (च्र्.रायगड) येथे पशुनैद्यकीय अथधकारी ननाखान् यात रपच्स्थत राात 
नसल् याच ेमााे माचज २०१५ च् या नसु-या सप् तााात तननशजनास ्ले, ाे खरे ्ाे काय, 
(२) असल् यास, रक् त प्रकरांी शासनामार्ज त चौकशी केली ्ाे काय, 
(३) असल् यास, चौकशीत काय ्ढळ न ्ले न तननुसार तालकु् यातील नैद्यकीय अथधकारी 
ननाखान् यात रपच्स्थत राा न र्नानराींना रपचार कराेंााात शासनान े पशुनैनयनकय 
अथधकाऱ्यानर कोांती कारना   केली ना करण् यात येत ्ाे, 
(४) नसल् यास, वनलींााची काराें काय ्ाेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (२८-०९-२०१५) : (१) ाे खरे नााी. 
     माचज २०१५ च्या नसुऱ्या सप्ताात कर्जत तालुक्यात कायजभशत्रारे ्योच्र्त केल्यान े न 
सनर भशत्राराींमये शेतकऱ्याींच्या दाताच्या ष्ष्ीन े प्रभशक्षां ईेांे क्रमप्राप्त असल्याने कर्जत 
तालुक्यातील कााी पशुधन वनकास अथधकारी, पशुधन पयजनके्षक न इतर कमजचारी पशनैद्यकीय 
ननाखान्याींमये रपच्स्थत न रााता ्योच्र्त केलेल्या कायजभशत्राराींमये ग्ा ग्ाने रपच्स्थत 
रादाले ्ाेत. माि ते पशुनैद्यकीय ननाखान्यात रपच्स्थत राात नााीत. ाी ााा सय नस न 
अशा प्रकारची कुठलीाी तक्रार प्राप्त झालेली नााी. 
(२) न (३) कर्जत तालकु्यतील पशनैद्यकीय अथधकारी न कमजचारी माचज, २०१५ च्या नसुऱ्या 
सप्तााात ्योच्र्त केलेल्या कायजभशत्रारात रपच्स्थत रादाल्याने चौकशी कराें न कायजनााी 
करण्याचा प्रश्न रद्् ानत नााी. 
(४) प्रश्न रद्् ानत नााी. 

___________ 
 

पशू खाद्य म् हणुन वापरात येणा-या सोयाबीन िुटारातील  
ऑक् लॅशलि अॅसीड जनजागरण मोदहमेबाबत 

(२२)  २१०९९ (१०-०८-२०१५).   श्री.हष वध न सपिाळ (बुलढाणा) :   सन्माननीय पशसुांवध न 
मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पच्श्चम नऱ् ााडत सोयााीन कु्ारातील क्झॉभलक अॅसीडमुळे र्नानराींनर ाोांा-या  
नषु पररांामाचा अनुंींगान े  यापक र्न र्ागरां मोदाम ााती ईेण् यात ये ल, अस े शासनाचे 
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दननाींक ६ एवप्रल, २०१५ रोर्ी लक्षनेधी च् या अनुंींगाने शासनाने र्ााीर केले ाोत,े ाे खरे ्ाे 
काय, 
(२) असल् यास, याााात शासनामार्ज त  काय रपाय योर्ना करण् यात ्ल् या, 
(३) असल् यास,  यासाठी नकती तनधीची तरत न करण् यात ्ली ना येत  ्ाे, 
(४) नसल्यास, वनलींााची काराें काय ्ाेत ? 
  

श्री. एिनाथराव खडसे (१८-०९-२०१५) : (१) ाोय, ाे खरे ्ाे. 
(२) सोयााीन कु्ारातील क्झॅभलक ॲसीडचे प्रमाां कमी करुन, याची पौच्ष्कता 
नाढवनण्यासाठी सोयााीन क ्ारानर चुन्याच्या तननळीची प्रनक्रया करण्याची प्रायक्षक्षके 
पशुसींनधजन वनगागामार्ज त ्योच्र्त करण्यात येतात. कामधेन  नतक ग्राम या च्र्ल्ाास्तरीय 
योर्नेंतगजत सन २०१२-१३ ते २०१४ -१५ या ३ नंाजत एकुां ५,१४१ प्रायक्षक्षकाींचे ्योर्न 
करण्यात ्ले ्ाे. सन २०१५-१६ या नंाजताी २९१ प्रायक्षक्षकाींचे ्योर्न कराें प्रस्तावनत 
्ाे. 
(३) सन २०१५-१६ या ्थथजक नंाजत कामधनेु नतक ग्राम योर्नेंतगजत २९१ या 
प्रायक्षक्षकाींकरीता प्रतत प्रायक्षक्षक रु. ५,०००/- या प्रमााें एक ां रु. १४.५५ लक्ष तनधीची तरतुन 
करण्यात ्ली ्ाे. 
(४) प्रश्न रद्् ानत नााी. 

___________ 
  

उरण (ता.श्ज.रायगड) येथील िारांजा व पररसरातील गावाांमध्ये शसडिो, जेएनपीटी  
आ ण ओएनजीसी याांनी पया वरणाचा याहास िेला असयाबाबत 

(२३)  २१३३९ (१०-०८-२०१५).   श्री.प्रशाांत  ािूर (पनवेल), श्री.समीर िुणावार (दहांगणघाट) :   
सन्माननीय मत््य व् यवसाय मां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ररां (ता.च्र्.रायगड) येथील कारींर्ा न पररसरातील गानाींमये मागील ३ नंाजत भसडको, 
र्ेएनपी्ी ्णां ओएनर्ीसी याींनी पयाजनरांाचा ऱ्ाास केला असल्याने तेथील पारींपाररक 
मच्च्िमाराींच्या अच्स्तनाला धोका तनमाजां झाला असल्याचे मााे मे, २०१५ मये ना या 
नरयान तननशजनास ्ले ्ाे, ाे खरे ्ाे काय, 
(२) असल्यास, राषट्रीय ारीत न्यायाथधकरांाच्या तनांजयानुसार सींाींथधताींना १ ार्ार ६३० 
मच्च्िमार कु्ुींााना एक ां ९५ को्ी १९ लाख २० ार्ार रुपयाींची नुकसान गरपा  नेण्याच े
्नेश दनले ्ाेत, ाे खरे ्ाे काय, 
(३) असल्यास,रक्त प्रकरांी शासनान े चौकशी केली ्ाे काय चौकशीच्या अनुंींगान े 
मच्च्िमार कु्ुींत्रायाींना नुकसान गरपा  नेण्याााात शासनान े कोांती कायजनााी केली ना 
करण्यात  येत ्ाे, 
(४) नसल्यास, वनलींााची काराें काय ्ाेत ? 
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श्री. एिनाथराव खडसे (१८-०९-२०१५) :(१) अींशत: खरे ्ाे. 
(२) ाोय. 
(३) मा.न्यायालयाच्या तनांजयानसुार च्र्ल्ााथधकारी, रायगड याींचसे्तरानर कायजनााी करण्यात 
येत ्ाे. 
(४) प्रश्न रद्् ानत नााी. 

___________ 
  

श्जगाांव पाटबांधारे प्रि प (श्ज.बुलढाणा) बाांधात पुणा  नदीवरील 
पुलाांचे पोचमागा चे भुसांपादन िरण्याबाबत 

(२४)  २१६५७ (०६-०८-२०१५).   श्री.आिाश फुां डिर (खामगाांव) :   सन्माननीय महसलू मां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) च्र्गाींन पा्ाींधारे प्रकल् प ााींधात पुलाींच े पोच मागाजसाठी ्नश् यक गास् तन, कठोरा, 
कालनड, मा्रगाींन, दाींगांा गो्ा, गेंडनळ ाु., गेंडनळ खु., तनगोरा खु., गाडगेाींन ाु., माऊली, 
्ाकळी पारस् कर, झाडगेाींन, मानेगाींन, णखरोडा या गानाींतील गसुींपाननाच ेप्रस् तान सन २००९-१० 
म ये च्र्ल् ााथधकारी ाुलडाांा याींना साीं.ाा.वनगाग खामगाींन, याींनी सानर केलेले ्ाेत, ाे खरे 
्ाे काय, 
(२) असल्यास, सनर प्रकरां अींततम तननाडा स् तरानर ्ाे, ाे खरे ्ाे काय? 
(३) असल्यास, रपरोक् त गानातील ्नश् यक र्भमनीच े गुसींपाननाची कायजनााी कें  ाा पुांज 
ाोांार ्ाे? 
(४) नसल् यास, वनलींााची काराें काय ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (२९-०९-२०१५) : (१) ाोय, ाे खरे ्ाे, 
(२) एक ां १६ प्रकरांाींपैकी०१ प्रकरांात तााा दनलेला ्ाे. ०२ प्रकराें अींतीम तननाडास्तरानर 
्ाेत न १३ प्रकराें प्रारुप तननाडा स्तरानर ्ाेत. 
(३) ााुताींश प्रकराें अींतीम तननाडास्तरानर न प्रारुप तननाडास्तरानर ्ाेत. प्रकरांात तनधी 
मागांी करुन सनज प्रकराें लनकराींत लनकर तनकाली काढली र्ातील. तनयमान्नये प्रकरांाींचा 
तीन नंांचा कालानधी अद्याप ााकी ्ाे. 
(४) प्रकरांात वनलींा झालेला नााी. 

___________ 
  

अशलबाग (श्ज.रायगड) तालुक्यातील आददवासी वाडयावरील वव्थावपत 
लालेया प्रिपग्र्ताांना पया यी जशमनी देण्याबाबत 

(२५)  २१७३८ (०६-०८-२०१५).   श्री.सुभाष उफ  पांडडतशे  पाटील (अशलबाग), श्री.धैय शील 
पाटील (पेण), श्री.जीवा गाववत (िळवण) :   सन्माननीय महसूल मां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अभलााग (च्र्.रायगड) तालुक्यातील साींारकुीं ड मयम प्रकल्पासाठी ग सींपानन अथधतनयम, 
१८९४ च्या कलम ४ अन्नये ग सींपाननाााा दननाींक १-४-२००६ रोर्ी नो्ीस प्रभसद्ध करण्यात 
्ली ्ाे, ाे खरे ्ाे काय, 
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(२) असल्यास, अभलााग तालुक्यातील मौर् ेखेरनाडी, र्ाींगुळनाडी, साींारकुीं ड इयानी सींपादनत 
करण्यात येांाऱ्या शेत र्भमनी, नरकस र्भमनी न नन ाक्क कायद्यानुसार भमळालेल्या 
र्भमनी सींपादनत करण्यात ्ली ्ाे, ाे खरे ्ाे काय, 
(३) असल्यास, ्दननासी नाडयातील प्रकल्पग्रस्त वनस्थावपत ाोत अस न याींच्या 
रनरतननाजाासाठी असलेल्या र्भमनी सींपादनत ाोत असल्याने ्दननासी नाडयाींनरील प्रकल्पग्रस्त 
ाेईर ाोांार ्ाेत , ाे ाी खरे ्ाे काय, 
(४) असल्यास, ्दननासी नाडयानरील वनस्थावपत झालेल्या प्रकल्पग्रस्ताींना पयाजयी र्भमनी 
नेण्याााात शासनान ेकाय कायजनााी केली ना करण्यात येत ्ाे, 
(५) नसल्यास, वनलींााची काराें काय ्ाेत  ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (३०-०९-२०१५) : (१) ाोय, अींशत: खरे ्ाे, साींारकुीं ड प्रकल्पाच्या 
धरां न ाुडीत के्षि सींपाननाकररता प्रकरां ५७० अन्नये १०३.८१.२. ाे. के्षिाचा ग सींपानन 
प्रस्तान च्र्ल्ााथधकारी, रायगड कायाजलयाकड े सानर करण्यात ्ला अस न सनर प्रकरांी 
ग सींपानन अथधतनयम, १८९४ च्या कलम ४ ची अथधस चना दननाींक २५.१.२००८ रोर्ी प्रभसन 
करण्यात ्ली ्ाे. सनर प्रकरांी अींततम तननाडा दननाींक १७.९.२०११ रोर्ी प्रभसन करण्यात 
्ला ्ाे. 
(२) ाोय, ाे खरे ्ाे. 
(३) ाोय, धरांाच्या ाुडीत के्षिात ज्या नाड्याींच्या र्भमनी न ईरे र्ाांार ्ाेत न र्े 
प्रकल्पााथधत ाोांार ्ाेत याींच ेपुननजसन करान ेलागांार ्ाे. 
(४) ाोय, वनस्थावपत ाोांाऱ्या प्रकल्पााथधताींच ेपुननजसन याींच्या पसींतीन ेतननडलेल्या दठकाांी 
करण्यासाठी मौर्े रार्ेनाडी (रामरार्, ता.अभलााग) येथील साे नीं. ११२ मधील २८-००-०० ाे. 
इतक्या खार्गी के्षिाच्या सींपाननाची कायजनााी सींपानक सींस्थेच्या स्तरानर प्रगतीत ्ाे अस े
कायजकारी अभगयींता, ाे्नांे मयम प्रकल्प वनगाग, कामाली, ता.पेां, च्र्.रायगड याींनी 
च्र्ल्ााथधकारी, रायगड कायाजलयास कळवनले ्ाे. प्रस्तान प्राप्त ाोताच च्र्ल्ााथधकारी, रायगड 
कायाजलयाकड न ननीन ग सींपानन कायद्यानुसार कायजनााी करण्यात ये ल. 
(५) प्रश्न रद्् ानत नााी. 
  

___________ 
पाटण तालुक् यातील पवनचक् िच प्रि पामुळे खराब लाले या 

 र् त् याांना तनधी उपलब् ध िरुन देणेबाबत 
  

(२६)  २१८६७ (०६-०८-२०१५).   श्री.शांभूराज देसाई (पाटण) :   सन्माननीय ऊजा  मां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पा्ां तालुक् यात मोठया प्रमाांात रगारण् यात येांा-या पननऊर्ाज प्रकल् पातील कीं पन् यानी 
प्रकल् पाकरीता लागांा-या अनझड सादा याींची नाात क तालुक् यातील च्र्ल् ाा परींनेच् या न 
सानजर्तनक ााींधकाम वनगागाच् या रस्  यानरुन नेल्याने सनरचे रस्  याींचे सुमारे २५ को्ी रुपयाींच े
नुकसान झाले ्ाे, ाे खरे ्ाे काय, 
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(२) असल् यास, तालुक् यातील प्रमुख रस्  याींची नरुानस् था करुन सींाींथधत कीं पन् यानी नुकसान 
गरपा   ाां न च्र्ल् ाा पररंन, सातारा याींचेकड े केनळ ३० लाख रुपये नुकसानीची अनामत 
रक् कम र्मा केली ्ाे, ाे ाी खरे ्ाे काय, 
(३) असल् यास,  कीं पन् यानी केलेला नापराम ळे, नुकसान झालेल् या रस्  याींची लाींाी, न नुकसानीच े
अनाींर्पिक याचा वनचार करुन खराा झालेले रस् ते पुनजरत करण् याकरीता राज् य शासन कोांता 
तनांजय ईेांार ्ाे, ना ईेण्यात येत ्ाे, 
(४) नसल्यास, वनलींााची काराें काय  ्ाेत ? 
  

श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२२-०९-२०१५) :(१) ाोय. 
(२) ाोय., सन २००७/०८ मये पननऊर्ाज कीं पन्याींनी च्र्ल्ाा पररंन सातारा याींचेकड ेनुकसान 
गरपा  ाां न रु.२६.२५ लक्ष एनढी रक्कम र्मा केली ्ाे. 
(३) मााराषट्र ऊर्ाज वनकास अभगकरां (मााऊर्ाज) याींच्या मार्ज त पा्ां तालुक्यातील रक्कम रु. 
१४५३.०० लक्ष इतक्या नानाच्या ४ रस् याींच्या कामाींना सन १४-१५ मये मींर्ुरी नेण्यात ्ली 
्ाे. 
    सानजर्तनक ााींधकाम वनगागामार्ज त सनरील कामे सुरु ्ाेत. 
   अन्य २३ रस्ते नेखील अनर्ड नाातुकीमळेु खराा झाले ्ाेत न याींची नरुुस्ती 
करण्यासाठी च्र्ल्ाापररंनेमार्ज त पाठपुराना सुरु ्ाे. या अनुं ींगाने सानजर्तनक ााींधकाम 
वनगागाकड न प्रस्तान प्राप्त झाल्यानींतर पनन ऊर्ाज प्रकल्प रस्ते नरुुस्ती सभमतीच्या भशर्ारशी 
नुसार सनर रस्ते नरुुस्ती वनंयी पुढील कायजनााी प्रस्तानतत ्ाे. 
(४) प्रश्न रद्् ानत नााी. 

___________ 
 

खापरखेडा (ता.पारशशवनी, श्ज.नागपूर) येथील ्श्ष्ट्णि ववद्युत िोंद्राची 
राखेची पाईपलाईन जशमनीवरुन न टािता अांडरग्राऊां ड टािण् याबाबत 

  

(२७)  २२३८४ (१०-०८-२०१५).   श्री.डड मलीिाजू न रेड्डी (रामटेि) :   सन्माननीय ऊजा  
मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौर्ा गरींडा, प.ा.नीं.२०, (पारभशननी, च्र्.नागप र) येथील खापरखेडा ्.वन.कोंद्राची राखेची 
पा पला न र्ात असल् यान ेशेतक-याींच् या ७/१२ नरील ्रार्ी कमी ाोत असल् यान ेसनर पा प 
ल न र्भमनीनरुन न ्ाकता र्भमनीखाल न  ्ाकण् याााातची योग् य ती कायजनााी करण् याााात 
मुख् य अभगयींता, खापरखेडा ्च्षांक वनद्युत कें द्र, खापरखेडा, च्र्.नागप र याींना दननाींक १९ म,े 
२०१५ रोर्ीच् या पिान् नये पालकमींिी, नागप र च्र्ल् ाा याींनी ्नेश दनले, ाे खरे ्ाे काय, 
(२) असल् यास, या ्नेशानुसार शासनाने कोांती कायजनााी केली ना करण् यात येत ्ाे, 
(३)  नसल् यास, वनलींााची काराें काय ्ाेत ? 
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श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२३-०९-२०१५) :(१) ाे खरे ्ाे. 
(२) ्च्षांक वनद्युत कें द्राची राख नाा न नेांाऱ्या पा पला नची सतत नेखगाल न नरुुस्ती 
कराें ्नश्यक असल्यामुळे या पा प ला न र्भमनीनरुनच ्ाकाें गरर्ेच ेअसते. यामुळे 
सनर पा पला न र्भमनीखाल न ्ाकाें ताींत्रिकष्षया रथचत ाोांार नााी. 
(३) प्रश्न रनगनत नााी. 

___________ 
  

सातपाटी (श्ज.पालघर) येथील मासळी शललावगहृाच े 
बाांधिाम अपूण  असयाबाबत 

 

(२८)  २२९२४ (१०-०८-२०१५).   श्री.सांजय साविारे (भुसावळ), श्री.पा्िल धनारे (डहाणू) :   
सन्माननीय मत््य व् यवसाय मां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सातपा्ी (च्र्.पालईर) येथ े दनड को्ी रुपये खचज करुन रगारण् यात येांा-या मासळी 
भललानगाृाचे ााींधकाम सन २०१२ रोर्ी सुरु ाोऊनाी अद्यापी प ांज झालेले नााी, ाे खरे ्ाे 
काय, 
(२) असल् यास, मासळी भललानगाृाचे काम अप ांज अनस् थेत असल् यान े मासळीचा भललान 
रईडयानरच ाोत असल् यान ेसातपा्ी पररसरात नगुधंी न साथीच ेरोगाची लागां नागररकाींना 
ाोत ्ाे, ाे खरे ्ाे काय, 
(३) असल् यास, याााात शासनाकड न चौकशी करण् यात ्ली ्ाे काय, 
(४) असल् यास, चौकशीच् या अनुं ींगाने मासळी भललानगाृाच े काम लनकरात लनकर प ांज 
करण् याााात शासनान ेकाय कायजनााी केली ना करण् यात येत ्ाे ? 
(५) नसल्यास, वनलींााची काराें काय ्ाेत 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (१८-०९-२०१५) :(१) ाोय. 
(२) नााी, सद्य:च्स्थतीत सातपा्ी येथ ेमासळीचा भललान प्रचभलत दठकाांी सालााान प्रमाांे 
ाोत ्ाे. 
(३) न (४) स्थातनक मच्च्िमार सींस्थाींच्या प्रतततनधीींनी भललानगाृाच्या ााींधकामाींची ्नश्यकता 
नसल्याााात साींथगतल्याने काम सुरु केले नााी. 
(५) प्रश्न रद्् ानत नााी. 

___________ 
 

मच् छनमारी नौिा िलरिोड िे याशशवाय डडलले परतावा वाटप  
िरणार नाही असा आदेश शासनाने िाढयाबाबत 

(२९)  २२९५९ (१०-०८-२०१५).   श्री.राजन साळवी (राजापूर) :   सन्माननीय मत््य व् यवसाय 
मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मच् िीमारी नौका कलरकोड केल् याभशनाय डडझले परताना ना्प करांार नााी असा ्नेश 
शासनाने नकुताच मााे म,े २०१५ म ये ना  यानरयान काढला ्ाे, ाे खरे ्ाे काय, 
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(२) असल् यास, र नाथगरी च्र्ल् ्यातील १ ार्ार ७५० पकैी ६० ्क् के मच्च्िमाराींनी नौकाींना 
कलरकोड केला ाोता, ाे ाी खरे ्ाे काय, 
(३) असल् यास, च्र्ल् ्यातील नकती कलरकोड मच्च्िमारी नौका डडझले परता याकररता प्रलींत्रात 
्ाेत, 
(४) असल् यास, याााात शासनान ेचौकशी केली ्ाे काय, चौकशीत काय ्ढळ न ्ले न 
या अनुंींगाने काय कायजनााी करण्यात ्ली  ना करण्यात येत ्ाे, 
(५) नसल् यास, वनलींााची काराें काय ्ाेत ? 
  

श्री. एिनाथराव खडसे (१८-०९-२०१५) :(१) ाोय. 
(२) ाोय. 
(३) रनाथगरी-१६६ न रायगड-४४ मच्च्िमार नौका अशा एक ां २०० मच्च्िमार नौका कलरकोड 
न केल्यामुळे डडझले परतायाकररता प्रलींत्रात ्ाेत. 
(४) न (५) प्रश्न रद्् ानत नााी. 

___________ 
  

जळगाव श्जहयातील श्जहापररषद व राज्य ्तरावर रुग्णालयातील  
पशुधन वविास अधधिायायाची पदे ररक्त असयाबाबत 

(३०)  २२९९७ (०६-०८-२०१५).   श्री.चांद्रिाांत सोनावणे (चोपडा) :   सन्माननीय पशसुांवध न 
मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) र्ळगान च्र्ल्ायातील नऊ लाखाींच्या र्नळपास पशुधनाच्या ्रोग्याची नेखगाल 
करण्यासाठी च्र्ल्ाापररंनच्या १०४ मींर् र पनाींपैकी पशुधन वनकास अथधकाऱ्याची ४८ पने न 
राज्य स्तरानर रुग्ांालयासाठी २५ पशुधन वनकास अथधकाऱ्याींच्या पनाींपैकी ५ पने ररक्त ्ाेत, 
ाे खरे ्ाे काय, 
(२) असल्यास, यामुळे पशुनैद्यकीय सेनेनर याचा वनपरीत पररांाम ाोत ्ाे, ाे खरे ्ाे 
काय, 
(३) असल्यास, र्नानराींना रद्भनांाऱ्या ्र्ाराींनर रपचार करण्यासाठी ररक्त पने गरण्याााात 
शासन कोांती कायजनााी करांार ्ाे ना करण्यात येत ्ाे 
(४) नसल्यास,  वनलींााची काराें काय ्ाेत? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (२१-०९-२०१५) : (१) ाोय. ाे अींशत: खरे ्ाे. 
    स्थातनकस्तर-च्र्ल्ाा पररंन स्तरानर १०४ मींर् र पनाींपकैी ५२ पने गरण्यात ्ली अस न 
५२ ररक्त ्ाेत. 
   तथावप राज्य स्तरानर २५ पशुधन वनकास अथधकाऱ्याींची मींर् र पने नस न ११ मींर् र पने 
्ाेत. यापैकी १० पने गरण्यात ्लेली अस न १ पन ररक्त ्ाे. 
(२) ाे खरे नााी. 
   ररक्त असलेल्या पनाींचा अततररक्त कायजगार नर्ीकच्या पशुनैद्यकीय ननाखान्यातील 
पशुधन वनकास अथधकारी, सााय्यक पशधुन वनकास अथधकारी न पशुधन पयजनेक्षक याींच्याकड े
सोपवनण्यात ्ला अस न पशुपालकाींना तनयभमतपाें पशुनैद्यकीय सेना पुरवनण्यात येत ्ाेत. 
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(३) मााराषट्र लोकसेना ्योगाकड न भशर्ारस प्राप्त झालेल्या रमेननाराींपैकी ३१ पशुधन 
वनकास अथधकाऱ्याींची तनयुक्ती र्ळगाींन च्र्ल््यात करण्यात येत ्ाे. 
(४) प्रश्न रद्् ानत नााी. 

___________ 
  

िोिणातील रत्नाधगरी व रायगड श्जहयातील  
मश्च्छमाराांच्या सम्या सोडववण्याबाबत 

(३१)  २३०२९ (०६-०८-२०१५).   श्री.अशोि पाटील (भाांडूप पश्श्चम) :   सन्माननीय मत््य 
व् यवसाय मा्ं ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कोकांातील रनाथगरी, रायगड च्र्ल्ायातील मच्च्िमाराींच्या समस्या सोडवनण्यासाठी 
मस्ययनसाय वनगागाच े सींाींथधत अथधकारी, मच्च्िमार सोसाय्याींचे पनाथधकारी याींचेसोात 
मा.मस्ययनसाय वनकास मींिी याींच्या समनेत ाैठक ्योच्र्त करण्याची वननींती गाींड प (प), 
मुींा  येथील लोकप्रतततनधीींनी याींच्या दननाींक २२/०१/२०१५ रोर्ीच्या तननेननानारे 
मा.मस्ययनसाय वनकास मींिी याींचेकड ेतक्रार केली ्ाे, ाे खरे ्ाे काय, 
(२) असल्यास, या तक्रारीनर शासनाने कोांती कायजनााी केली  ना करण्यात येत ्ाे, 
(३)  नसल्यास, वनलींााची काराें काय ्ाेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (२१-०९-२०१५) : (१) ाोय. 
(२) तननेननाच्या अनुंींगाने दननाींक १७.३.२०१५ रोर्ी वनधान गनन येथ े मा.मींिी, 
मस्ययनसाय याींच्या अयक्षतखेाली सींाींथधत लोकप्रतततनधी याींचे समनेत ाैठक ्योच्र्त 
करण्यात ्ली ाोती. सनर ाैठकीत तननेननातील सनज मुद्याींनर सनकंं चचाज करुन 
लोकप्रतततनधीींना शासनाची गुभमका स्पष् करण्यात ्ली ्ाे. 
(३) प्रश्न रद्् ानत नााी. 

___________ 
  

सोलापूर श्जहा भुशम अशभलेख िाया लयातील ररक्त पदाांबाबत 
(३२)  २३८२३ (०६-०८-२०१५).   श्री.नारायण पाटील (िरमाळा) :   सन्माननीय महसूल मां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सोलाप र च्र्ल््यासाठी ग भमअभगलेख वनगागास ग् अ ते ग् ड पयतंची एक ां ३१२ पने 
मींर्ुर ्ाेत ाे खरे ्ाे काय, 
(२) असल्यास, ३१२ मींर् र पनापैकी २४८ पनाींनरच सया कमजचारी न अथधकारी कायजरत 
्ाेत,  ाे खरे ्ाे काय, 
(३) असल्यास, गुभमअभगलेख अथधक्षक त ेभशपा  पयजतची ६४ पने ररक्त ्ाेत, ाे खरे ्ाे 
काय, 
(४) असल्यास, सोलाप र च्र्ल््याला मींर् र १२ रपअथधक्षकाींपकैी केनळ साा दठकाांीच 
अथधकारी कायजरत ्ाेत, ाे खरे ्ाे काय, 
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(५) असल्यास,  याप्रकरांी  ररक्त असलेली पने गरण्याााात शासनाने कोांती कायजनााी केली 
ना करण्यात येत ्ाे, 
(६) नसल्यास, वनलींााची काराें काय ्ाेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (१८-०९-२०१५) : (१), (२), (३), (४), (५) न (६) सोलाप र च्र्ल््यात 
ग भम अभगलेख वनगागाची ग्-अ ते ग्-ड सींनगाजतील एक ां ३११ पने मींर् र ्ाेत. यापैकी 
२३८ पनाींनर अथधकारी न कमजचारी कायजरत अस न, सया एकुां ७३ पने ररक्त ्ाेत. सोलाप र 
च्र्ल््यात रप अथधक्षक ग भम अभगलेख सींनगाजतील १२ मींर् र पनाींपैकी ४ पनाींनर तनयभमत 
अथधकारी कायजरत ्ाेत. पुाें वनगागातील ररक्तपने सरळसेनेन े न पनोन्नतीन े गरण्याची 
कायजनााी प्रस्तावनत ्ाे. 

___________ 
  

राष्ट्रीय हररत न्यायाधधिरणान ेमेररटाईम बोड  आ ण मत््य ववभागाने पस सीन  
नेटद्वारे मासेमारी िरण्यास परवानगी देऊ नयेत असे आदेश ददयाबाबत 

  

(३३)  २३८८८ (१०-०८-२०१५).   श्री.वैभव नाईि (िुडाळ), श्री.भरतशे  गोगावले (महाड), 
श्री.मनोहर भोईर (उरण), श्री.राजेश क्षीरसागर (िोहापूर उत्तर) :   सन्माननीय मत््य 
व् यवसाय मा्ं ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राषट्रीय ाररत न्यायाथधकरांाच्या पुाें खींडपीठात भसींधुनगुज च्र्ल्ाा समर्ीनी रापन 
मच्च्िमार सींईान े नाखल केलेल्या पयाजनरांदात याींथचकेनर ाररत न्यायाथधकरांाच्या 
न्यायमुतीने मेरर्ा म ाोडज ्णां मस्य वनगागान े पसजसीन ने् द्नारे मासेमारी करांाऱ्या 
ाो्धारक न स््ॉलधारकाला मासमेारी करण्यास परनानगी नेऊ नयेत असे ्नेश नुकतेच दनले 
्ाेत, ाे खरे ्ाे काय, 
(२) असल्यास, पसजसनी ने्मळेु पारींपारीक पनतीन े मासेमारी करांाऱ्या ३५ ार्ार 
मच्च्िमाराींनरील ओढनलले ्थथजक सींक् नरु ााने तसेच समुद्रातील खारर् ्ी झाडाींची 
नासधुस ाोऊ नये न मस्याीर् ्णां मस्य र्ीनन याींचा ऱ्ाास ाोऊ नये यासाठी 
न्यायाथधकाराने दनलेल्या ्नेशाच्या अनुंींगान े ्तापयतं काय कायजनााी  करण्यात ्ली 
्ाे,ना येत ्ाे 
(३) नसल्यास, वनलींााची काराें काय ्ाेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (१८-०९-२०१५) : (१) ाोय. 
(२) न्यायाथधकरांाने दनलेल्या ्नेशाचे अगोनर शासनाने दननाींक ८.८.२०१२ पास न नौकाींना 
पसजसीन परनाने नेां ेाींन करण्यात ्ले ्ाे. 
(३) प्रश्न रद्् ानत नााी. 

___________ 
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िणिवली (श्ज.शसांधुदगु ) तालुक्यातील दधु डअेरीतील दधुाच े 
ववतरण बांद लाले असयाबाबत 

  

(३४)  २३८९२ (१०-०८-२०१५).   श्री.वैभव नाईि (िुडाळ), श्री.भरतशे  गोगावले (महाड), 
श्री.मनोहर भोईर (उरण), श्री.राजशे क्षीरसागर (िोहापूर उत्तर) :   सन्माननीय दगु् धवविास 
मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कांकनली (च्र्.भसींधुन गज) तालुक्यात १९६८ मये कारखाना अथधतनयमाखाली स्थापन 
झालेली न १९९५ मये ४.५ को्ी रुपये खचज करुन अद्ययानत केलेली कांकनलीतील 
शासकीय नधु डअेरीतील नधु सींकलन ्णां ्रे नानाच्या ब्रॅडखाली केल्या र्ाांाऱ्या नधुाच े
वनतरां ाींन झाले ्ाे, ाे खरे ्ाे काय, 
(२) असल्यास, सनर ाींन पडलेल्या डअेरीत गोकुळ या खार्गी नधु सींईाच ेनधु सींकलन करुन 
शीतकरांासाठी ठेनण्यात येते, ाे खरे ्ाे काय, 
(३) असल्यास, शासकीय नधु डअेरीतील कमजचाऱ्याींच्यााी नसुरीकड े ानल्या करण्यात ्ल्या 
्ाेत, ाे खरे ्ाे काय, 
(४) असल्यास, सनर नधु डअेरी ाींन पडल्याची काराें काय ्ाेत न ती पुन्ाा सुरु करण्यसाठी 
शासनस्तरानर कोांती कायजनााी  करण्यात येत ्ाे ना करण्यात येत ्ाे, 
(५) नसल्यास, वनलींााची काराें काय ्ाेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (१८-०९-२०१५) : (१) ाोय, दन.७.७.२०१३ पास न कांकनली (च्र्.भसींधुनगुज) 
येथील शासकीय न ध योर्नेतील न ध सींकलन न वनतरां ाींन ्ाे. 
(२) दन.२३.९.२००२ च्या शासन तनांजया नुसार प्रतत भल्र ०.३५ पसैे भशतकरां खचज ्कारांी 
करुन गोकुळ सींईास दन.१६.४.२०१३ पास न दन.६.४.२०१५ या कालानधीत न ध थींड करुन परत 
सींईास नेण्यात येत ाोते. तथावप, दन.७.४.२०१५ पास न गोकुळ सींईाने न ध थींड करुन ईेाें ाींन 
केलेले ्ाे. 
(३) ाोय. 
(४) गोकुळ सींईामार्ज त भसींधुनगुज च्र्ल््यात न ध सींकलन सुरु असल्याने न गोकुळ सींई शासन 
नरापेक्षा र्ास्त खरेनी नर नेत असल्याने साकारी सींस्था गोकुळ सींईास न ध पुरनठा करत ्ाे. 
यामुळे शासकीय न ध योर्नकेड ेाोांाऱ्या न धाच ेसींकलन कमी झाल्याने कांकनली येथे न ध 
सींकलन ाींन ्ाे. 
(५) प्रश्न रद्् ानत नााी. 

___________ 

  

डहाणू (श्ज.पालघर) तालुक्यात दगु्ध प्रिप दापचरी आवारात शेतियायाांच्या  
बैलाांना तेथील िम चायायाांनी अन्नातून ववषारी ्षध ददयाबाबत 

  

(३५)  २३९९५ (०६-०८-२०१५).   श्री.पा्िल धनारे (डहाणू) :   सन्माननीय दगु् धवविास मां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) डााां  (च्र्.पालईर) तालुक्यात नगु्ध प्रकल्प नापचरी ्नारात शेतकऱ्याींच्या ाैलाींना तेथील 
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कमजचारी याींनी अन्नात न वनंारी ्ंध दनल्यामुळे ७ ाैल मतृ झाल्याची ई्ना दन. ९ म,े 
२०१५ रोर्ी तननशजनास ्ली ्ले, ाे खरे ्ाे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरांी शासनान े चौकशी केली ्ाे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय ्ढळ न ्ले न यानसुार नोंी असांाऱ्या  कमजचारी/अथधकारी 
याींच्यानर कोांती कारना  करण्यात ्ली ना येत ्ाे, 
(४) तसेच मतृ पानलेल्या ाैलाच्या मालकाींना नुकसान गरपा  नेण्याााात शासनाने काय  
कायजनााी केली ्ाे , 
(५) नसल्यास, वनलींााची काराें काय ्ाेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (१८-०९-२०१५) : (१) ाे खरे नााी. 
   अशा प्रकारची कोांतीाी ई्ना नगु्धप्रकल्प नापचरी या कायाजलयाच्या कायजके्षिात ईडलेली 
नााी. 
(२) प्रश्न रद्् ानत नााी. 
(३) प्रश्न रद्् ानत नााी. 
(४) प्रश्न रद्् ानत नााी. 
(५) प्रश्न रद्् ानत नााी. 
  

___________ 
 

बईतील आरे दधु िें द्रावरुन आरेच्या दधुाची व पदाथा ची वव च न िरता खाजगी 
 िां पन्याांच्या पदाथा ची मो या प्रमाणात वव च िेली जात असयाबाबत 

 

(३६)  २४०३५ (०६-०८-२०१५).   श्री.सदा सरवणिर (मादहम), श्रीमती तपृ्ती सावांत (वाांदे्र पूव ), 
श्री.ददलीप वळस-ेपाटील (आांबेगाव), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.श्जतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा 
िळवा) :   सन्माननीय दगु् धवविास मां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींा तील ्रे नधु कें द्रानरुन ्रेच्या नधुाची वनक्री  न ्रे तनभमजत नगु्धर्न्य पनाथज 
वनक्री न करता खार्गी कीं पन्याींच्या पनाथाजची मोठया प्रमाांात वनक्री केली र्ात असल्यान े
अशा स््ॉलधारकाींवनरुन कारना  करुन त ेस््ॉल नरीत ाींन करण्याचा तनांजय मा.नगु्ध वनकास 
मींिी याींनी दन. २५ मे २०१५ रोर्ी ना यासुमारास मींिालयातील याींच्या नालनात  झालेल्या 
ाैठकीत ईेतला ्ाे, ाे खरे ्ाे काय, 
(२) असल्यास, याच ाैठकीत सरकारने ठरन न दनलेल्या नरान े शेतकऱ्याींकड न नधु खरेनी 
करांार नााीत या नधु सींई सींचालक मींडळानर कारना  करुन त े ारखास्त करण्याचा 
तनांजयाी ईेण्यात ्ला ्ाे, ाे खरे ्ाे काय, 
(३) असल्यास, तनांजयाच्या अनुंींगाने ्तापयतं मुींा तील १६०० ्रे नधु वनक्रीच्या स््ॉल 
धारकाींनर काय कारना  केली न नकती स््ॉल नगु्धवनकास ्युक्ताींने ताब्यात ईेऊन ाींन केले 
्ाेत ना यानुंींगाने कायजनााीची सद्यच्स्थती काय ्ाे, 
(४) नसल्यास, वनलींााची काराें काय ्ाेत ? 
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श्री. एिनाथराव खडसे (१८-०९-२०१५) : (१) ाोय, ाे खरे ्ाे. 
(२) ाे खरे ्ाे. 
   शासनान े पि क्र.एमएलके-२०१५/प्र.क्र.७२/पनमु-८, दन.१०.७.२०१५ नुसार तनांजय ईेण्यात 
्ला ्ाे. 
(३) ााृन्मुींा  न ध योर्न ेअींतगजत ्रे, नरळी न कुलाज या नगु्धशाळाींच्या अखयारीतील र् े
्रे न ध कें द्र चालक शासनान े न ध वनक्री करीत नााी यासनज न ध कें द्रचालकाींना नो्ीसा 
नेण्यात ्ल्या. तननींतर र् ेकें द्रचालक न ध वनक्री करीत नााी नकीं ना कें द्र ाींन ठेनण्यात ्लेली 
्ाेत. अशा एक ां १६४ न ध कें द्राचा पींचनामा करुन भसल करण्यात ्ले. यापैकी ६४ न ध 
कें द्रचालकाींकड न कायजनााी ाां न न ध कें द्राींची अनामत रक्कम र्प्त करुन शासनाकड ेर्मा 
करुन ईेण्यात ्ली न सनर न ध कें दे्र पुन्ाा चाल  करण्यात ्लीत. रनजरीत सनज न ध कें द्रानर 
कायजनााी चाल  ्ाे. 
(४) प्रश्न रद्् ानत नााी. 

___________ 
  

गोददांया व गडधचरोली श्ज्यात पशुवैद्यिचय अधधिारी व िम चायायाांचे  
पदे ररक्त असयाबाबत 

  

(३७)  २४०९२ (०६-०८-२०१५).   श्री.सांजय पुराम (आमगाव) :   सन्माननीय पशुसांवध न मां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गोदनींया न गडथचरोली च्र्ल््यात पशुनैद्यकीय अथधकारी न कमजचारी याींची पने ररक्त 
असल्यामळेु येथील र्नतलेा खार्गी सेना घ्यानी लागत असल्यामळेु येथील पने नरीत गराें 
गरर्ेचे ्ाे ाे खरे ्ाे काय, 
(२) असल्यास, शासनाच्या धोरांानुसार सनर र्ागा नक्षलग्रस्त असल्यामुळे येथील ररक्त 
पनानर तातडीने अींमलार्ानांी करण्यात येांार ्ाे काय, 
(३) असल्यास, याााात शासनान ेररक्त पने गरण्यासाठी  कायनााी करांार  ्ाे काय, 
(४) नसल्यास, ाोांाऱ्या  वनलींााची काराें काय ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (०१-१०-२०१५) : (१) ाे अींशत: खरे ्ाे. 
     गोंदनया न गडथचरोली च्र्ल््यातील ररक्त पनाींचा पनगार कायजरत अथधकारी न कमजचारी 
याींचेकड ेअततररक्त कायजगार नेऊन पशुपालकाींना तनयभमत सेना परुवनण्यात येत अस न तेथील 
र्नतेला खार्गी सेना ईेण्याचा प्रश्नच रद्् ानत नााी. तसेच पशुधन वनकास अथधकारी ग्-अ 
या पनानरील मााराषट्र लोकसेना ्योगाकड न भशर्ारस प्राप्त पशुधन वनकास अथधकाऱ्याींची 
तनयुक्ती करण्यात येत ्ाे. 
(२) ाोय, पशुधन वनकास अथधकारी ग्-अ या सींनगाजतील ररक्त पने तातडीने गरण्याची 
कायजनााी शासन स्तरानरुन सुरु ्ाे. 
(३) मााराषट्र लोकसेना ्योगाकड न पशुधन वनकास अथधकारी ग्-अ पनाकरीता ३०० 
रमेननाराींची गुांनता यानी प्राप्त झाली अस न यापैकी २९६ साक्षाींकन नमुन े प्राप्त 
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रमेननाराींची नैद्यकीय तपासांी, चाररत्र्य पडताळांी न इतर कागनपिाींची पडताळांी करुन 
ईेण्यात येत ्ाे. यापकैी नैद्यकीय तपासांी न चाररत्र्य पडताळांी प्रमाांपि ेप्राप्त झालेल्या 
१४२ रमेननाराींना पनस्थापना नेण्यात ्ली अस न रनजरीत रमेननाराींना पनस्थापना नेण्याची 
कायजनााी शासन स्तरानरुन सुरु ्ाे. 
(४) प्रश्न रद्् ानत नााी. 

___________ 
  

शम मुांबरी-तारामुांबरी (ता.देवगड,श्ज.शसांधुदगु ) खाडीमध्ये  
गाळ साचलेला असयाबाबत 

  

(३८)  २४५३२ (०६-०८-२०१५).   श्री.तनतेश राणे (िणिवली) :   सन्माननीय मत््य व् यवसाय 
मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भमठमुींारी-तारामुींारी (ता.नेनगड,च्र्.भसींधुनगुज) खाडीमये गाळ साचलेला ्ाे ाी नस्तुच्स्थती 
शासनाच्या तननशजनास ्ल्यानींतर मच्िीमाराींच्या मागांीनुसार तारामुींारी गाळ काढण्याचे 
काम,न मच्च्िमाराींचे दात न  अडचां लक्षात ईेन न राषट्रीय कृंी वनकास योर्नेअींतगजत 
प्रस्तावनत करण्यात ्लेली ्ाे अस े कृंी न पनमु वनगागाच्या सन २०१३-२०१४ च्या 
अथजसींकल्पातील मागण्यानरील चचेच्यानेळी रपच्स्थत करण्यात ्लेल्या कपात स चना (कपास  
४०४) ला रतर नेताना तकालीन मा.पशसुींनधजन, नगु्धवनकास न मस्ययनसाय मींत्र्याींनी 
कपात स चना रपच्स्थत केलेल्या सनस्याींना दनलेल्या रतरामये क्रमाींक कपास  
१९१३/प्र.क्र.१२९/पनमु १४, दन.२९ र्ुलै २०१३ अन्नये कळवनलेले ्ाे ाे खरे ्ाे काय, 
(२) असल्यास तारामुींारी खाडीतील गाळ काढण्याच ेतसेच अन्य कामे राष्ीय कृंी वनकास 
योर्नेअतींगजत प्रस्तावनत करण्यात ्लेल्या कामास मींर्ुरी नेन न सनरची काम ेााती ईेण्यात 
्लेली ्ाेत काय, 
(३) नसल्यास, वनलींााची काराें काय ्ाेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (१८-०९-२०१५) : (१) ाोय. 
(२) नााी. 
(३) राषट्रीय कृवं वनकास योर्नेंतगजत तनधी रपलब्ध न झाल्याने भमठमुींारी-तारामुींारी येथे 
ननीन र्ेट्टीच े काम ग्रामीां पायाग त वनकास तनधी माभलका १९ अींतगजत नाााडजच्या 
अथजसााय्यात न करण्यात येांार ाोते. तथावप नाााडजकड न तनधी प्राप्त न झाल्यान ेसनर काम 
ााती ईेण्यात ्लेले नााी. 

___________ 
  

ओढा (श्ज.नाशशि) गावानजीि एिलहरे धम ल पॉवरच् या बांधाया यापासून शसलरिड ेजाणा-या 
इांडडया बुस िां पनीच् या पाईपलाईनची चाचणी सुरु असताना लाले या ्फोटाबाबत 

  

(३९)  २४५५९ (३१-०८-२०१५).   श्री.अब ूआजमी (मानखूद  शशवाजीनगर) :   सन्माननीय ऊजा  
मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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 (१) नाभशक येथील ओढा गानानर्ीक एकलारे धमजल पॉनरच् या ाींधा-यापास न भसलरकड ेर्ाांा-
या इींडडया ाुल कीं पनीच् या पा पला नची चाचांी सुरु असताना दननाींक २२ एवप्रल २०१५ रोर्ी 
ना  या समुारास स्र्ो् झाला ्ाे, ाे खरे ्ाे काय, 

(२) असल् यास, सनर पा पला नच् या स्र्ो्ानींतर पाांी ४० ते ५० रु््ापयतं नर रड न मोठ्या 
प्रमाांानर अपईात ाोऊन रस्  यानरील नाानाींच ेनुकसान झाले, ाे खरे ्ाे काय, 
(३) असल् यास, याप्रकरांी शासनाने चौकशी केली ्ाे काय, चौकशीत काय ्ढळ न ्ले न 
या नसुार नकुसान गरपा  नेण्याााात  कोांती कायजनााी  करण्यात ्ली ना येत ्ाे, 
(४) असल् यास, सनरचे काम नकती कालानधील ााती ईेण् यात येांार ्ाे, 
(५) नसल् यास, वनलींााची  काराें काय ्ाेत ? 

श्री. चांद्रशखेर बावनिुळे (२८-०९-२०१५) : (१) ाे खरे नााी, परींतु ओढा गानार्नळ पाण्याची 
पा प ला न रु््ली ाोती. 
(२) ाे खरे नााी. 
(३) श्री.सागर तननृती साााें न याींचे नडील याींच्या कु्ुींत्रायासमनेत दन. २१.४.२०१५ रोर्ी 
कारने नाभशका न ओढाकड ेर्ात असताना ओढा येथे इींडडया ाुल्स कीं पनीची पा प रु््ल्याने 
या पाण्याच्या प्रनााात कार सापड न र्नळच्या कड्यानर धडकल्यान े सागर तननृती साााें 
यास पो्ास न िातीस मार लागला असल्याचे ्डगाींन पोलीस स््ेशनच्या अभगलेखानर नोंन 
झालेली ्ाे. यासींनगाजत सींाींथधत  सााय्यक पोलीस रपतनरीक्षकाींनी श्री.सााांे याींना वनचारांा 
केली असता याींनी सनरचा प्रकार नकरकोळ असल्यान ेतक्रार/नर्याजन नाखल केली नसल्याच े
तननशजनास ्ांले. 
(४) प्रश्न रद्् ानत नााी. 
(५) प्रश्न रद्् ानत नााी. 
  

___________ 
सागरपु् मश्च्छमार सहिारी सां्था ताराबांदर बोलत(ता.मुरुड श्ज.रायगड) या सां्थेचा डडलले 

िोटा पूव वत सुरु िरुन शासनािड ेशशलि असलेला डडलले परतावा देण्याबाबत 
  

(४०)  २५०२३ (१०-०८-२०१५).   श्री.भरतशे  गोगावले (महाड) :   सन्माननीय मत््य 
व् यवसाय मा्ं ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सागरप ि मच्च्िमार साकारी सींस्था तारााींनर ाोली (ता.मुरुड, च्र्.रायगड) या सींस्थेचा 
डडझले को्ा अन्यायकारकपाें ाींन केला असल्यान ेयाींना खुल्या  ाार्ारगानान ेडडझले खरेनी 
करानी लागत ्ाे, ाे खरे ्ाे काय, 
(२) असल्यास, याााात शासनान ेचौकशी केली ्ाे काय, चौकशीत काय ्ढळ न ्ाे, 
(३) तननसुार सनरचा डडझले को्ा ाींन करण्याचा ्नेश रद्द करुन डडझले को्ा प नजनत सुरु 
करण्याााात तसेच शासनाकड े भशल्लक असलेला डडझले परताना नेण्याााात शासन स्तरानर 
काय कायजनााी करण्यात ्ली ना येत ्ाे, 
(४) नसल्यास, वनलींााची काराें काय ्ाेत ? 
  



वन.स. ५६ (30) 

श्री. एिनाथराव खडसे (१८-०९-२०१५) :(१) नााी. 
(२) ाोय. सींस्थेच्या एक ां मींर् र डडझले कोयायातील नौका पैकी १८ नौकाींची ाोगस नोंनांी 
करुन डडझले नरील मुल्यनधीत कर परताना अनुनानाची रक्कम अपाार केल्याच ेप्रथम नशजनी 
्ढळ न ्ले ्ाे. 
(३) प्रानेभशक रप्युक्त मस्ययनसाय कोकां वनगाग, मुींा  याींच े अयक्षतेखाली चौकशी 
सभमती नेमण्यात ्ली ाोती. सनर सभमतीने याााात सखोल चौकशी करुन ्पला अानाल 
्युक्त मस्ययनसाय , मुींा  याींना सानर केला ्ाे. सनर अानालाच्या ्धारे सींाींधीत 
सींस्थेच्या डडझले पुरनठा थाींावनण्यात ्लेला अस न डडझले को्ा प नजनत करण्यासाठी 
सींस्थेच्या कायजरत नौकाींची पुनजतपासांी करण्यात येत ्ाे. 
(४) प्रश्न रनगनत नााी. 

___________ 
  
तलासरी व डहाणू (श्ज.पालघर) तालुक्यातील सागरी बोटीांवर खलाशी म्हणून व इतर राज्यात 

िाम िरण्यासा न जाणायाया खलाशाांना बायोमॅदरि िाड  उपलब्ध शमळत नसयाबाबत 
  

(४१)  २५७९३ (१०-०८-२०१५).   श्री.पा्िल धनारे (डहाणू) :   सन्माननीय मत््य व् यवसाय 
मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) तलासरी न डााां  (च्र्.पालईर) तालुक्यातील सागरी ाो्ीींनर खलाशी ाां न या राज्यासा 
गुर्रात, गोना, ाींगळ र न इतर राज्यात काम करण्यासाठी र्ाांाऱ्या खलाशाींना ाायोमॅदट्रक 
काडज भमळत नसल्याची ााा दननाींक ९ र् न, २०१५ रोर्ी तननशजनास ्ले ्ाे ाे खरे ्ाे 
काय, 

(२) असल्यास, सनर प्रकरांी शासनाने कोांती चौकशी केली ्ाे काय, 
(३) असल्यास,चौकशीनसुार सनर ाायोमॅदट्रक  काडज नेळेत रपलब्ध करुन नेण्यासाठी शासनान े
कोांती कायजनााी केली  ना करण्यात येत ्ाे, 
(४) नसल्यास, वनलींााची काराें काय ्ाेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (१८-०९-२०१५) :(१) नााी. 
(२) प्रश्न रद्् ानत नााी. 
(३) न (४) प्रश्न रद्् ानत नााी. 

___________ 
  

दाभोळ (ता.गुहागर श्ज.रत्नाधगरी) येथील रत्नाधगरी गॅस ॲन्ड पॉवर  
प्रा.शल.या. प्रिपातून सध्या वीजतनशम ती बांद असयाबाबत 

(४२)  २५९४० (१०-०८-२०१५).   श्री.नसीम खान (चाांददवली), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी) :   
सन्माननीय ऊजा  मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागोळ (ता.गुाागर, च्र्.रनाथगरी)  येथील एक ार्ार ९६० मेगानॅ् चा नायुरुप इींधनानर 
्धारीत रनाथगरी गॅस ॲन्ड पॉनर प्रा.भल.या. प्रकल्पात न सया नीर्तनभमजती  ाींन अस न ाा 
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प्रकल्प लनकरच नयान े करण्यात येांार अस न यात न नीर् तनभमजती करण्याच्याष्ष्ीने 
प्रयन सुरु करण्यात ्ले ्ाेत, ाे खरे ्ाे काय, 
(२) असल्यास, रक्त प्रकल्प  नयान े करण्यासींनगाजत शासनस्तरानर कोांती कायजनााी 
करण्यात ्ली ना येत ्ाे 
(३) असल्यास,  कीं पनीला माावनतरांाने च्स्थर ्कारापे्ी सुमारे नोन ार्ार ३०० को्ी रुपये 
द्यानेत असा ्नेश वनद्युत अवपलीय न्यायाथधकरां, ननी दनल्ली याींनी दनला असल्याच े
राज्य शासनाच्या तननशजनास ्ले ्ाे, ाे  ाी खरे ्ाे काय, 
(४) नसल्यास, वनलींााची काराें काय ्ाेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०५-१०-२०१५) : (१) ाे खरे ्ाे. 
(२) प्रकल्प नयान े सुरु करण्यासाठी शासनस्तरानर ाॅ्, एन्ट्री ्ॅक्स मार् करण्यााात 
कायजनााी सुरु ्ाे. तसेच कें द्र शासनाच्या पॉनर भसस््ीम डेालमेंन्् र्ीं ड (PSDF) मध न 
्थथजक सााय्य भमळण्याााात गारत सरकारकड ेपाठपुराना करण्यात येत ्ाे. 
(३) ाे खरे ्ाे. 
(४) प्रश्न रद्् ानत नााी. 

___________ 
पै ण येथील मत् ् यबीज िें द्र अधुतनि पध् दतीने सुरु िरण् याबाबत 

(४३)  २६०८९ (१०-०८-२०१५).   श्री.सांदीपानराव भुमरे (पै ण) :   सन्माननीय मत््य 
व् यवसाय मा्ं ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पैठां येथील म स् याीर् कें द्र अधुतनक प नतीने सुरु करण् यासाठी प्रय न केले र्ातील अस े
्श् नासन म स् य यनसाय वनकास मींिीमाोनयाींनी नकुतेच मााे र् न, २०१५ म ये ना  या 
नर यान दनले ्ाे, ाे खरे ्ाे काय, 
(२) असल् यास, म स् याीर् तनभमजती ाोत नसल् यामुळे र्ायकनाडी धरांात अनेक नंाजपास न 
ाीर् सोडण् यात ्ले नााी  यामळेु धरांातील मासेमारीाी कमी झाली ्ाे, ाे ाी खरे ्ाे 
काय, 
(३) असल् यास, रक् त दनलेल्या ्श् नासनानर के ाापयतं अींमलार्ानांी ाोांार ्ाे न  याच े
सनजसाधारां स् नरुप काय ्ाे ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (२९-०९-२०१५) : (१) ाोय. 
(२) र्ायकनाडी पररसर नन वनगागाकड न पक्षी अगयारण्य ईोवंत करण्यात ्ल्यामुळे 
र्लाशयाचे मासमेारी ाक्क नन वनगागाने अथधग्रदात केले ्ाेत यामुळे र्लाशयातील 
मासेमारी ाींन ्ाे. 
(३) कोांयााी अगयारण्य/राषट्रीय रद्यानामये ननेतर काम े करण्यासाठी मा.सनोच्च 
न्यायालयाद्नारे स्थावपत रच्चस्तरीय सथचन सभमतीची पुनज परनानगी ्नश्यक अस न सनर 
प नज परनानगी प्राप्त झाल्यास र्ायकनाडी र्लाशयामये मस्याीर् सींचयनाची योर्ना 
राावनांे शक्य ाो ल. 

___________ 
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मौजा बोखारा (श्ज.नागपूर) येथील पाणी पुरव ा योजनेचे िाम 
  ेिेदाराने बांद िेयाबाबत 

 

(४४)  २६४६२ (२९-०७-२०१५).   श्री.सशमर मेघे (दहांगणा) :   सन्माननीय ऊजा  मां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौर्ा ाोखारा (च्र्.नागप र ) येथे कोराडी माातनभमजतीन ेपाांी पुरनठा योर्ना कायाजच्न्नत 
करण् याकरीता रूपये २.१९ को्ीच् या प्रस् तानास मााे र्ानेनारी, २०१२ मये ना या नरयान 
शासनाने प्रशासकीय मान् यता दनल् याचे ्ढळ न ्ले, ाे खरे ्ाे काय,  
(२) असल् यास, काम सुरु करण् यात ्ल् यानींतर लगेच कीं िा्नारान ेकाम ाींन केले ्ाे, ाे ाी 
खरे ्ाे काय, 
(३) असल् यास, याााात शासनान ेचौकशी केली ्ाे काय, चौकशीत काय ्ढळ न ्ले न 
 यानुंींगान ेसनर काम ाींन करांा-या कीं िा्नारानर  कोांती कारना   केली ना करण्यात येत 
्ाे, 
(४) तसचे सनर पाांी पुरनठा योर्नेच े काम सुरु करण् यासाठी कोांती कायजनााी केली ना 
करण् यात  येत ्ाे, 
(५) नसल् यास, वनलींााची काराें काय ्ाेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२३-०९-२०१५) : (१) माातनभमजती कीं पनीने ाोखारा पाांी पुरनठा 
योर्नेकरीता रु.२.१९ को्ीच्या प्रस्तानास साींतईक सामाच्र्क र्ााानारी अींतगजत प्रशासकीय 
मान्यता दनलेली ्ाे. 
(२) ाे खरे नााी. सनर योर्नेच ेकाम दन.३०.६.२०१४ रोर्ी प ांज झाले अस न त ेएक नंाजपास न 
सुरळीतपाें कायजरत ्ाे. 
(३) प्रश्न रद्् ानत नााी. 
(४) प्रश्न रद्् ानत नााी. 
(५) प्रश्न रद्् ानत नााी. 

___________ 
  

वाशीम येथील पशू सांवध न उपायकु्त पद बरेच 
 ददवसापासून ररक्त असयाबाबत 

  

(४५)  २६५४६ (१०-०८-२०१५).   श्री.राजेंद्र पाटणी (िारांजा) :   सन्माननीय पशुसांवध न मां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाशीम येथील पश  सींनधजन रपायुक्त पन ारेच दननसापास न ररक्त अस न या दठकाांी 
पुरेशा सोयीसुवनधा नसल्यान ेशासनामार्ज त दननाींक २१ एवप्रल, २००० पास न कृत्रिम रेतम न 
पश  सनोपचार थचकीसालय सुरु करुन सुना पुरेशा कमजचारी नसल्यामुळे शेतकऱ्याींचे तनताींत 
ााल ाोत असल्याने सनर पने नरीत गरण्याची मागांी दननाींक ११ म,े २०१५ रोर्ी ना 
यासुमारास शेतकऱ्याींनी च्र्ल्ाा प्रशासन न राज्य प्रशासनाकड ेकेली, ाे खरे ्ाे काय, 
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(२) असल्यास, सनर पने नरीत गरण्यासाठी शासनाकड न कोांती कारना  करण्यात ्ली ना 
येत ्ाे, 
(३) नसल्यास, वनलींााची  काराें काय ्ाेत ? 
  

श्री. एिनाथराव खडसे (०१-१०-२०१५) : (१) न (२)  ाोय, ाे अींशत: खरे ्ाे. 
   नाभशम येथील च्र्ल्ाा पशुसींनधजन रप्युक्त ाे पन ाऱ्याच दननसाींपास न ररक्त ाोते. सनर 
पन शासन तनांजय क्र.पसींप्र-१००१/प्र.क्र.२९/(गाग-४)/पनमु-१ मुींा -३२ दन.२५/५/२००४ अन्नये 
मींर् र झालेले ्ाे. सनर पन गरेपयतं सााय्यक ्युक्त पशसुींनधजन न पशुधन वनकास 
अथधकारी याींचेकड ेअततररक्त कायजगार नेऊन कृत्रिमरेतने न इतर ्नश्यक या पशुनैद्यकीय 
सेना तनयभमतपाें पशुपालकाींना परुवनण्यात ्लेल्या ्ाेत. 
    रप्युक्त पशुसींनधजन ाे पन ानलीने दन.८/६/२०१५ पास न गरण्यात ्लेले ्ाे. नाभशम 
च्र्ल््यातील पशुींची मतुजकीााात कुठल्यााी प्रकारची तक्रार प्राप्त झालेली नााी. 
(३) प्रश्न रद्् ानत नााी. 

___________ 
 

िें द्र पुर्िृत पशूधन वविास योजनेमध्ये वाशीम  
श्ज्याचा समावशे िरण्याबाबत 

(४६)  २६५५१ (१०-०८-२०१५).   श्री.राजेंद्र पाटणी (िारांजा) :   सन्माननीय पशुसांवध न मां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाशीम च्र्ल््यात शासनामार्ज त सन २००६-०७ पास न कें द्र पुरस्कृत पश धन वनकास 
योर्ना पश धन वनकास माामींडळामार्ज त राावनण्यात येत ्ाे, सनर योर्ना २०११ पास न 
राज्यातील १८ च्र्ल््यामये लाग  करण्यात ्ली ्ाे, तथावप, नाशीम च्र्ल््याचा या 
योर्नेमये समानेश करण्यात ्ला नस न सनर योर्नेत नाशीम च्र्ल्ायाचााी समानशे 
करण्याची मागांी दननाींक ६ म,े २०१५ रोर्ी ररसोड येथील मुरलीधर ्ाकराें न इतराींनी 
शासनाकड ेकेली, ाे खरे ्ाे काय, 
(२) असल्यास, सनर मागांीच्या अनुंींगाने शासनामार्ज त कोांती कायजनााी करण्यात ्ली ना 
येत ्ाे, 
(३) नसल्यास, वनलींााची  काराें काय ्ाेत ? 
  

श्री. एिनाथराव खडस े (१८-०९-२०१५) : (१) सन २०११ पासुन राावनण्यात ्लेल्या कें द्र 
पुरस्कृत पशुधन वनमा येर्नेमये नाभशम च्र्ल््याचा समानेश केलेला नााी, ाे खरे ्ाे. 
   नाभशम च्र्ल््याचा या योर्नमेये समानेश करण्याची मागांी दन.०६.०५.२०१५ रोर्ी ररसोड 
येथील श्री.मुरलीधर ्ाकराें न इतराींनी शासनाकड ेकेली असल्याच,े दनसुन येत नााी. 
(२) सन २०१४-१५ पास न कें द्र शासनाने सनर योर्नेचा समानेश राषट्रीय पशुधन 
अभगयानाींतगजत केलेला अस न, ाी योर्ना राज्यातील सनज ३४ च्र्ल््याींमये सन २०१५-१६ या 
्थथजक नंाजपास न राावनण्यात येांार ्ाे. 
(३) प्रश्न रद्् ानत नााी. 

___________ 
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वाशशम श्ज हयातील पशुधन अधधिा-याांची  
मो या प्रमाणात पदे ररक् त असयाबाबत 

  

(४७)  २६६६२ (१०-०८-२०१५).   श्री.अशमत लनि (ररसोड) :   सन्माननीय पशुसांवध न मा्ं ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाभशम च्र्ल् ्यात २२ पशुनदै्यकीय कें द्र असताना च्र्ल् ्यात र्क् त ८ पशुधन अथधकारी 
कायजरत ्ाे, ाे खरे ्ाे काय,  
(२) असल् यास, एकापेक्षा अथधक प्रगार पशुधन वनकास अथधका-याींकड ेअसल् यामुळे शेतकरी न 
पशुपालकाींना पशुरपचारासाठी ग्काने लागत अस न  याींच् या पशधुनाला नेळेनर रपचार भमळत 
नााी, ाे खरे ्ाे काय, 
(३) असल् यास, नाभशम च्र्ल् ्यात पशधुन वनकास अथधका-याींची ररक् त पने गरण् याााात 
स् थातनक लोकप्रतततनधीन ेलेखी तननेनना नारे मागांी केली ्ाे, ाे खरे ्ाे काय, 
(४) असल् यास, या सींनगाजत शासनाने काय कायजनााी केली ना करण् यात येत ्ाे, 
(५) नसल् यास, वनलींााची काराें काय ्ाेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (०१-१०-२०१५) : (१) ाे खरे नााी. 
    नाभशम च्र्ल््यात पशधुन वनकास अथधकारी याींची एक ां मींर् र पनाींची सींख्या २८ 
(राज्यस्तरीय ७ पने न च्र्ल्ाा पररंनेकडील २१ पने) ्ाे. यापकैी १३ पने गरलेली अस न 
एक ां १५ पने (राज्यस्तरीय ३ न च्र्ल्ाा पररंनेकडील १२) ररक्त ्ाेत. 
(२) ाे खरे नााी. 
    ररक्त पनाचा अततररक्त कायजगार नच्र्कच्या पशुनैद्यकीय अथधकाऱ्याींकड े सोपवनण्यात 
्लेला अस न शेतकरी न पशुपालकाींना नळेेनर सेना पुरवनण्यात येत ्ाे न पशुपालकाींची 
पशुनैद्यकीय सेना पुरवनण्याााात कुठलीाी गैरसोय झालेली नस न नाभशम च्र्ल््यातील 
पशुपालकाींना पशुरपचारासाठी ग्काने लागत असल्याााातची अथना पशुींच्या मतुजकीााात 
कुठल्यााी प्रकारची तक्रार प्राप्त झालेली नााी. 
(३) ाोय, ाे खरे ्ाे. 
    दन. २३/१/२०१३ च्या नरयान ररक्त पने गरण्याााात ताकालीन स्थातनक लोकप्रतततनधी 
याींनी लेखी तननेननाद्नारे मागांी केलेली ाोती. 
(४) मााराषट्र लोकसेना ्योगाकड न ३०० भशर्ारसपाि रमेननाराींची गुांनता यानी शासनास 
प्राप्त झालेली अस न यापैकी साक्षाींकन नमुना प्राप्त २९६ रमनेनाराींपैकी १४२ रमेननाराींची 
नेद्यकीय तपासांी करुन न याचे चाररत्र्य पडताळांी अानालाी शासनास प्राप्त झाले अस न 
याींना पनस्थापना नेण्यात ्लेली ्ाे पुनजरीत रमेननाराींची नैद्यकीय तपासांी न प नज चाररत्र्य 
पडताळांीचा अानाल प्राप्त झाल्यानर याींना पनस्थापना नेण्यात ये ल. 
(५) प्रश्न रद्् ानत नााी. 

___________ 
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मे.शशतल आच  रे्टो प्रा.शल. मुांबई याांच्यािडून दगु्धजन्य पदाथ  वव च  
िराच्या रिमेतील असलेली तफावत वसूल िरण्याबाबत 

  

(४८)  २६८०९ (१०-०८-२०१५).   श्री.सुतनल शशांदे (वरळी) :   सन्माननीय दगु् धवविास मां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मे.भशतल ्चज रेस््ो प्रा.भल. मुींा  याींच्याकड न नरळी नगु्धशाळेत न वनतरीत झालेल्या 
नगु्धर्न्य पनाथांच्या वनक्री नकीं मतीनरील मााे र्ानेनारी, २०१४ त े ३१ डडसेंार, २०१४ या 
कालानधीतील १ ्क्का रॉयल््ीची सुमारे रुपये २,७६,०६,९७३ इतकी रक्कम ्र्तागायत 
नस ली झाली नसल्याची ााा मााे र् न, २०१५ च्या नसुऱ्या सप्तााात ना या सुमारास 
तननशजनास ्ली ्ाे, ाे खरे ्ाे काय, 
(२) असल्यास, सनरा  रॉयल््ीची रक्कम तातडीन े नस ल करण्याााात शासनाकड न 
्र्तागायत कोांती कायजनााी करण्यात ्ली ना येत ्ाे, 
(३) नसल्यास, वनलींााची काराें काय ्ाेत ? 
  

श्री. एिनाथराव खडसे (१८-०९-२०१५) : (१) ाे खरे नााी. 
(२) प्रश्न रद्् ानत नााी. 
(३) प्रश्न रद्् ानत नााी. 

___________ 
  

मुांबईतील वीज ग्राहिाांच् या वीज तबलात ४० टक् िे दरवाढ िरण् याचा  
प्र् ताव ररलायन् स िां पनीने सादर िेला अस याबाबत 

(४९)  २६८८४ (१०-०८-२०१५).   श्री.पथृ् वीराज चव्हाण (िराड दषक्षण), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेवी) :   सन्माननीय ऊजा  मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींा तील नीर् ग्रााकाींच् या नीर् त्रालात ४० ्क् के नरनाढ करण् याचा प्रस् तान ररलायन् स 
कीं पनीन ेसानर केला असल् याचे मााे माचज, २०१५ नर यान तननशजनास ्ले ्ाे, ाे खरे ्ाे 
काय, 
(२) असल् यास, ्ा्ा पॉनरची नीर्नरनाढ ६ त े८ ्क् के असताना ररलायन् सची नरनाढ ४० ्क् के 
असण्याची काराें काय ्ाेत, 
(३) असल्यास, या प्रकरांी शासनाने चौकशी केली ्ाे 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनुंींगाने कोांती कायजनााी केली ्ाे ना करण्यात यत ्ाे 
(५) नसल्यास, वनलींााची काराें  काय ्ाेत ? 
 

श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२३-०९-२०१५) : (१) ाे खरे नााी. 
(२) प्रश्न रद्् ानत नााी.  
(३) प्रश्न रद्् ानत नााी. 
(४) प्रश्न रद्् ानत नााी. 
(५) प्रश्न रद्् ानत नााी. 

___________ 
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महाराष्ट् रातील ववववध प्रि पाांिररता लागणारी खासगी जमीन 

 वाटाघाटी िरुन थेट खरेदी िरण् याबाबत 
 

(५०)  २६९२३ (१०-०८-२०१५).   श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार दहल) :   सन्माननीय महसूल 
मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मााराष ट्रातील वनवनध प्रकल् पाींकररता लागांारी खासगी र्मीन ना्ाईा्ी करुन थे् खरेनी 
करण् याााातच े ्नेश राज् याच् या मास ल न नन वनगागान े नकुतेच मााे म,े २०१५ म ये 
तनगजभमत केले ्ाे, ाे खरे ्ाे काय, 
(२) असल् यास, सनर ्नेशानर के ाापास न अींमलार्ानांी करण्यात येांार ्ाे, 
(३) असल्यास, या न या ्नेशानुसार ग्रामीां गागात शारी गागात, रेडीरकनरच् या नराच् या 
अडीचप् मोानला दनला र्ाांार ्ाे, ाे ाी खरे ्ाे काय, 
(४) नसल्यास, वनलींााची काराें काय ्ाेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (२९-०९-२०१५) : (१)  ाे खरे ्ाे, खार्गी के्षिातील र्मीन भसींचन न 
इतर प्रकल्पाींसाठी खार्गी ना्ाईा्ीद्नारे थे् खरेनी पनतीने ईेांे याााात शासन तनांजय 
दननाींक १२ म,े २०१५ रोर्ी तनगजभमत करण्यात ्ला ्ाे. 
(२) शासन तनांजय तनगजभमत केल्याच्या दननाींकापास न अींमलार्ानांीसाठी लाग  झालेला ्ाे. 
(३) ाे खरे ्ाे, ग्रामीां गागात न शारी गागात अनकु्रम े रेडीरेकनरच्या नराच्या पाचप् न 
अडीचप् मोानला दनला र्ाांार ्ाे. 
(४) प्रश्न रद्् ानत नााी. 
  

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

महाराष्ट्र ववधानसभा. 
  

_________________________ 
शासकीय मयनती मुद्रांालय, नागप र. 


