
महाराष्ट्र विधानसभा 
तिसरे अधधिेशन, २०१५ 
--------------------------------------------- 

िाराांकिि प्रश्नोत्िराांची यादी 
 बुधिार, ददनाांि १६ डिसेंबर, २०१५ / अग्रहायण २५, १९३७ ( शिे ) 

  
(१) महसूल, पुनिवसन ि मदि िायव, भूिां प 

पुनिवसन, अल्पसांखयाांि वििास आणण 
औिाफ, िृषी आणण फलोत्पादन, पशुसांिधवन, 
दगु् धवििास ि मत् ् यव् यिसाय, रा्य 
उत्पादन शुल्ि मांत्री 

 

याांच ेप्रभारी विभाग 

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

------------------------------------- 
प्रश्नाांची एिूण सांखया - ५८ 

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

िाशशम जर्ल््यािील विद्युि रोदहत्र ेिीन  
मदहनयाांपासून नादरुु्ि असल्याबाबि 

 
(१) *  २९९११   श्री.अशमि झनि (ररसोि), श्री.अब् दलु सत्िार (शसल्लोि), श्री.अशमन 
पटेल (मुांबादेिी) : सन्माननीय ऊर्ाव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) वाशिम जिल्ह्यात िवळपास २०० ववद्युत रोहित्र े गेल्हया दोन ते तीन 
महिन्याींपासून नादरुुस्त असल्हयामुळे सींत्रा व पपईच्या फळबागा सुकल्हयाने 
िेतकऱयाींचे लाखो रुपयाींचे नकुसान झाले असल्हयाचे मािे ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदिशनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणाची िासनाने चौकिी केली आिे काय, 
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(३) असल्हयास, चौकिीच्या अनुषींगाने तीन महिन्याींपासून नादरुुस्त रोहित्राींकड ेदलुशक्ष 
करणाऱया सींबींधित अधिकारी व कमशचाऱयाींवर कारवाई करण्याबाबत, नकुसानग्रस्त 
िेतकऱयाींना आधथशक मदत व रोहित्र े नव्याने बसववण्याबाबत िासनाने कोणती  
कायशवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
 

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) रोहित्र नादरुुस्त झाले आिे िे खरे आिे. परींतु 
मिाववतरण कीं पनीने सींबींधित नादरुुस्त असलेल्हया रोहित्रावरील असलेल्हया कृवषपींपाचे 
भार इतरत्र वळववल्हयामुळे ग्रािकाींचे नकुसान झाल्हयाचे  ननदिशनास आलेले नािी. 
(२) ऑक््ोबर, २०१५ पयतं एकूण ८७३ रोहित्र ेनादरुुस्त िोती  त्यापैकी ६१२ रोहित्र े
दरुुस्त करण्यात आली/  नवीन बसववण्यात आली आिेत. नादरुुस्त रोहित्र ेतात्काळ 
दरुुस्त करुन ते बसववण्याचे काम प्रािान्याने करण्याबाबतच्या सूचना  सींबींधिताना 
देण्यात आलेल्हया आिेत. 
(३) या प्रकरणी मिाववतरण कीं पनीने अधिक्षक अशभयींता, वाशिम मींडळ याींना 
हदनाींक ०६.११.२०१५ रोिी ननलींबबत केले असून त्याींच्या ववरुध्द ववभागीय चौकिीची 
कारवाई सुरु केली आिे. तसेच वाशिम जिल्हियात  पायाभूत आराखडा प्रकल्हप-२ व 
स्पेिल पॅकेि अींतगशत  नववन रोहित्र े बसववण्याचे काम युध्द पातळीवर सुरु असून 
नादरुुस्त रोहित्र ेतात्काळ दरुुस्त करुन ते बसववण्याचे काम प्रािान्याने मिाववतरण 
कीं पनीकडून करण्यात येत असून त्याबाबतच्या सूचना  सींबींधिताना हदल्हया आिेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
पिन ऊर्ाव प्रिल्पाांच्या गुांििणिूदार िां पनयाांबरोबरचे  

िरार प्रलांबबि असल्याबाबि 
(२) *  ३२४४५   श्री.बसिरार् पाटील (औसा), श्री.िैभि नाईि 
(िुिाळ) :  सन्माननीय ऊर्ाव मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) वीि खरेदी सुरु असलेल्हया पवन उिाश प्रकल्हपाींच्या गुींतवणकूदार कीं पन्याींबरोबर 
दिा महिन्या नींतरिी ३५७ मेगावॅ्  वीिननशमशती प्रकल्हपाचे करार अिनू झालेले 
नािीत, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, करार न झाल्हयाने पवन उिाश उत्पादकाींची कोट्यविी रुपयाींची बबले 
थकलेली आिेत व त्यामुळे राज्यातील सुमारे २५०० को्ी रुपयाींची गुींतवणकू 
िोक्यात आली असून वषशभरात राज्यात एकिी नवीन प्रकल्हप आलेला नािी, िे खरे 
आिे काय, 
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(३) असल्हयास, राज्यात ६ ििार मेगावॅ्  इतकी पवन उिेची ननशमशती क्षमता असून 
आतापयतं ४ ििार ३८२ मेगावॅ् ची ननशमशती झाली असून त्यातील करार न झालेली 
सदरिू ३५७ मेगावॅ्  उिाश ननशमशतीचे प्रकल्हप आिेत, िे खरे आिे काय, 
(४) असल्हयास, करारासाठी िोत असलेल्हया ववलींबामुळे गुींतवणकूदाराींमध्ये नारािी 
पसरली असून नवे गूींतवणकूदार इतर राज्याींकड ेवळत आिेत, िे िी खरे आिे काय, 
(५) असल्हयास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आिे काय, 
(६) असल्हयास, चौकिीच्या अनषुींगाने पवन उिाश प्रकल्हपाचे करार ववनाववलींब 
िोण्याच्या दृष्ीने िासनाने कोणती कायशवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(७) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) िोय, िे खरे आिे. 
(२) िे खरे नािी. 
     वीि खरेदी करार झालेले नसल्हयाने बबले थकण्याचा प्रश्न उद्् ावत नािी. 
तसेच चालू आधथशक वषाशत मािे ऑक््ोबर, २०१५ पयशत राज्यामध्ये सुमारे १९४ 
मे.व.ॅ क्षमतेचे पवनऊिाश प्रकल्हप स्थावपत झालेले आिेत. 
(३) िे अींित: खरे आिे. 
     मािे माचश, २०१५ पयतं राज्यामध्ये ४४४३ मे.व.ॅ क्षमतेचे पवनऊिाश प्रकल्हप 
स्थावपत झालेले आिेत. पैकी ३४७ मे.व.ॅ क्षमतेच्या पवनऊिाश प्रकल्हपाींसोबत वीि 
खरेदी करार झालेले नािीत. 
(४) ते (७) राज्यामध्ये नववन व नववकरणीय ऊिाश क्षेत्रामध्ये सवाशधिक क्षमतावाढ 
पवनऊिाश क्षेत्रामध्ये िोत आिे. मिाराषर ववद्यतु ननयामक आयोगाने ननिाशरीत 
केलेले पवनऊिेचे दर सातत्याने वाढत आिेत. त्यामुळे मिाववतरण कीं पनीचा 
नववन व नवीकरणीय ऊिाश स्त्रोताींपासून वीि खरेदीचा खचश वाढत असून त्यामध्ये 
सवाशधिक वा्ा पवन ऊिाश प्रकल्हपाींचा आिे. त्यामुळे मिाववतरण कीं पनीने सन 
२०१४-१५ या आधथशक वषाशत कायाशजन्वत झालेल्हया नवीन पवनऊिाश प्रकल्हपातून 
ननमाशण झालेल्हया वीिखरेदी सींदभाशत राज्याचे नवीन व नवीकरणीय ऊिाश स्त्रोत 
(अपारींपाररक ऊिाश स्त्रोत) यापासून वीि ननशमशतीच्या पारेषण सींलग्न प्रकल्हपाींसाठी 
एकबत्रत िोरण-२०१५ व त्याची कायशपध्दती तसेच मा.मिाराषर ववद्यतु ननयामक 
आयोगाचे प्रचशलत ववननयमानुसार कायशवािी करण्यात येत आिे. 

----------------- 
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पाटण (जर्.सािारा) िालुक्यािील िारळी धरण प्रिल्पािील तनिि ेपनुिवसीि 
गािािील प्रिल्पग्र्िाांना र्शमनीचे िाटप िरण्याबाबि 

 

(३) *  ३६९४५   श्री.शांभूरार् देसाई (पाटण) :  सन्माननीय पनुिवसन ि मदि 
िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) पा्ण (जि.सातारा) तालुक्यातील तारळी िरण प्रकल्हपातील ननवड ेपनुवशसीत 
गावातील १२ प्रकल्हपग्रस्ताींना सन २००३ मध्ये पाल (ता.कराड) येथील ग् नीं.१७५० 
मध्ये िमीन वा्प करण्याबाबत प्राताींधिकारी याींनी आदेि िारी केले िोते, िे खरे 
आिे काय, 
(२) असल्हयास, ग् नीं. १७५० मिील िमीन ताब्यात देण्याबाबत सींबींधित १२ 
प्रकल्हपग्रस्ताींनी सातत्याींने प्राताींधिकारी कराड याींचेकड ेमागणी करुनिी अद्यापिी 
सदरच्या िमीनीचा ताबा सींबींधित प्रकल्हपग्रस्ताींना हदला गेला नािी, िे खरे आिे 
काय, 
(३) असल्हयास, सन २००३ मध्ये १२ प्रकल्हपग्रस्ताींना सदरचे ग् नीं. १७५० मध्ये 
िमीन वा्पाचे आदेि काढूनिी सन २००८ व २०११ मध्ये याच ग् नीं.१७५० 
मिील िमीन वा्पाचे आदेि तत्कालीन प्राताींधिकारी याींनी काढून रािकीय िेतनेू 
सदर ग् नीं.१७५० मिील िमीन १२ प्रकल्हपग्रस्ताींना न देता दोन प्रकल्हपग्रस्ताींना 
अनकु्रमे ९० व ४० गुींठे वा्प केले आिे, िे खरे आिे काय, 
(४) असल्हयास, या सवश प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकिी करण्याची मागणी १२ 
प्रकल्हपग्रस्ताींनी जिल्हिाधिकारी, सातारा याींचेकड ेकेली आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(५) असल्हयास, िासनाने या प्रकरणाची चौकिी केली आिे काय, 
(६) असल्हयास, चौकिीअींती सींबींधिताींवर िासनाने कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आिे, 
(७) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. एिनाथराि खिसे : (१) िोय, िे खरे आिे. 
(२) व (३) उप ववभागीय अधिकारी कराड याींनी ननगशमीत केलेल्हया सन २००३ च्या 
मौिे ननवड े येथील ग् नीं. १७५० पकैी या िमीनीच्या वा्प आदेिाींतील १२ 
प्रकल्हपग्रस्ताींपैकी ६ प्रकल्हपग्रस्ताींना कब्िेपट्टी व ताबा देण्यात आलेला असून ७/१२ 
ला देखील नोंदी घेण्यात आल्हया आिेत. सन २००८ मध्ये १० प्रकल्हपाग्रस्ताींना 
िमीन वा्पाचे आदेि ननगशशमत करण्यात आले. तथावप, त्यापकैी २ प्रकल्हपग्रस्ताींना 
८० आर क्षेत्राची कब्िेपट्टी, ताबा देऊन ७/१२ वर नोंद घेण्यात आली आिे. तसेच 
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सन २०११ मध्ये ५ प्रकल्हपग्रस्ताींमध्ये ८८ आर िमीन वा्पाचे आदेि ननगशमीत 
करण्यात आले िोते. तथावप, त्यापकैी कुणालािी कब्िेपट्टी व ताबा देण्यात आलेला 
नािी ककीं वा ७/१२ वर नोंदिी घेण्यात आलेली नािी. 
(४) िे खरे नािी. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नािी. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नािी. 
(७) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

शसांधदुगुव जर्ल् ्याच्या किनारपवीिर पररा्यािील हाय्पीि ि  
पसवसीननेट रॉलसव मच्छीमारी िरि असल्याबाबि 

 
(४) *  ३४६०३   श्री.िैभि नाईि (िुिाळ), श्री.सुतनल शशांदे (िरळी), श्री.अिुल 
भािखळिर (िाांददिली पिूव), श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल) :  सन्माननीय मत््य 
व् यिसाय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) शसींिदुगुश जिल्ह ्याच्या ककनारपट्टीवर पारींपाररक मच्छीमाराींच्या सागरी िद्दीत 
घुसखोरी करुन परराज्यातील िायस्पीड व पसशसीनने् रॉलसश लाखो रुपयाींच्या 
मासळीची लू् करीत असल्हयाचे नुकतेच मािे ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदिशनास  आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, यासींदभाशत मालवणमिील २५० मच्छीमाराींनी व रॉलसश मालक 
सींघ्नेने मध्यरात्री आींदोलनाकररता िोडया समुद्रात लो्ल्हया तेव्िा १२ ते १३ वाव 
खोल समुद्रात सुमारे २०० ते २५० पसशसीनने् मच्छीमारी करत असल्हयाचे स्थाननक 
मच्छीमाराींच्या ननदिशनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी िासन स्तरावर तात्काळ कायशवािी न केल्हयास 
परप्राींनतय पसशसीनने् ववरुध्द शसींिदुगूश जिल्ह्यातील रॉलसश मालक सींघ्ना व 
पारींपाररक मच्छीमाराींनी एकत्र येऊन आींदोलन करण्याचा इिारा हदला आिे, िे िी 
खरे आिे काय, 
(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आिे काय, 
(५) असल्हयास, चौकिीच्या अनुषींगाने पसशसीनने् मच्छीमारी करणाऱयाींवर िासनाने 
कोणती कायशवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(६) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिेत  ? 
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श्री. एिनाथराि खिसे : (१) िोय. 
(२) िोय, िे अींित: खरे आिे. 
(३) िे खरे नािी. आींदोलनाच्या इिाऱयाबाबत िासनाकड े ननवेदन प्राप्त झालेले 
नािी. 
(४) व (५) परप्राींनतय नौकाींवर मिाराषर सागरी मासेमारी ननयमन अधिननयम,१९८१ 
अींतगशत दींडात्मक कायशवािी करण्यात आली आिे. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

धुळे ि र्ळगाि जर्ल््यािील शेििऱयाांिर पीि विमा 
योर्ना िाढण्यासाठी होि असलेली र्बरद्िी 

  
(५) *  २८४२२   श्री.राधािृष्ट् ण विखे-पाटील (शशिी) :   सन्माननीय िृषी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१)  सन २००६ सालापासून पीक ववमा योिना सवश िेतकऱयाींना ऐजच्छक केलेली 
असताना, िासन ननणशयाचा चुकीचा अथश लावून किशदार ितेकऱयाींना पीक ववमा 
काढण्यासाठी िळेु व िळगाव जिल्ह्यातील राषरीयकृत व सिकारी बँकाकडून 
िबरदस्ती करण्यात येत असल्हयाची बाब हदनाींक ३१ िुलै, २०१५ रोिी वा 
त्यासुमारास ननदिशनास आली, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, वारींवार पीक ववम्याचा िप्ता भरुनिी नकुसान भरपाई शमळत 
नसल्हयाचे कारण देऊन राज्यातील अनेक िेतकऱयाींनी पीक ववम्यापासून दरू रिाणे 
पसींत केले आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्हयास, या प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आिे काय, 
(४) असल्हयास, चौकिीत काय आढळून आले व त्यानुसार पीक ववम्यासाठी 
िबरदस्ती करणाऱया बकँाींवर िासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आिे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. एिनाथराि खिसे : (१) मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेिान्वये राषरीय कृवष 
ववमा योिना सन २००४-०५ पासून किशदार व बबगर किशदार ितेकऱयाींना ऐजच्छक 
करण्यात आलेली असून त्यानुसारच योिनेची अींमलबिावणी करण्यात येत आिे. 
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     किशदार ितेकऱयाींना वपक ववमा काढण्यासाठी जिल्ह्यातील राषरीयकृत व 
सिकारी बँकाकडून िबरदस्ती करण्यात आल्हयाचे आढळून आलेले नािी. 
     रब् बी िींगाम २०१३-१४ पासून राज्यात िवामान आिाररत पीक ववमा योिना 
पथदिशक स्वरुपात राबववण्यात येत आिे. सदर योिना किशदार ितेकऱयाींसाठी 
सजक्तीची च बबगर किशदार िेतकऱयाींसाठी ऐजच्छक आिे. 
(२) िे खरे नािी. 
     राषरीय कृवष ववमा योिनेअींतगशत रब्बी िींगाम १९९९ ते खरीप िींगाम २०१५ 
पयतं एकूण ४८३.८९ लाख िेतकऱयाींनी सिभाग घेऊन रु. १६३६.०६ को्ी ववमा 
िप्ता िमा केला िोता. रब्बी िींगाम २०१४-१५ अखेर त्यापकैी १४९.७६ लाख ितेकरी 
नुकसान भरपाईस पात्र ठरले. त्याींना रु. ४७३७.२३ को्ी नुकसान भरपाई भारतीय 
कृवष ववमा कीं पनीमाफश त अदा करण्यात आलेली आिे. 
     िवामान आिाररत पीक ववमा योिनेंतगशत रब्बी िींगाम २०१३-१४ ते खरीप 
िींगाम २०१५ अखेर राज्यातील एकूण २०.३७ लाख ितेकऱयाींनी रु. ३३१.१६ को्ी 
ववमा िप्ता भरुन योिनेत भाग घेतला िोता. त्यापैकी रब्बी िींगाम २०१४-१५ अखेर 
१२.३२ लाख िेतकऱयाींना रु. २९५.६३ को्ी नुकसान भरपाई अदा करण्यात आलेली 
आिे. खरीप २०१५ ची नुकसान भरपाई ननजश्चत करण्याची कायशवािी सुरु आिे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नािी. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

सोलापूर जर्ल््यािील अिैध िािी विक्री रोखण्याबाबि 
 
(६) *  ३३९४९   िुमारी प्रणणिी शशांदे (सोलापूर शहर मध्य) :   सन्माननीय रा् य 
उत् पादन शुल् ि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) सोलापूर जिल्ह्यात पुरेिी ताडीची झाड ेनसतानािी चकुीच्या नोंदीवर हदनाींक 
१६ ऑक््ोबर, २०१५ रोिी ताडी दकुानाींचा शललाव झाला, तो रद्द करुन सोलापूरमध्ये 
ववक्री िोणा-या ववषारी ताडीची चौकिी करण्यात यावी असा आदेि मा.मुख्यमींत्री 
याींनी हदले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, याबाबत चौकिी करण्यात आली आिे काय, 
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(३) असल्हयास, चौकिीच्या अनषुींगाने सींबींधिताींवर कारवाई करण्याबाबत तसेच 
सोलापूर जिल्ह्यात ववषारी ताडीची ववक्री रोखण्याबाबत िासनाने कोणती कायशवािी 
केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 

श्री. एिनाथराि खिसे : (१) िोय. तथावप ववषारी ताडी ववक्री िोत असल्हयाचे हदसून 
आलेले नािी.  
(२), (३) व (४) याबाबत ववभागीय उपायुक्त, राज्य उत्पादन िुल्हक, पुणे ववभाग, 
पुणे याींना चौकिीसाठी ननयुक्त करण्यात आले आिे. 
     सोलापूर जिल्हियातील अविै ताडी ववक्री रोखण्यासाठी सींबींधित कायशक्षेत्रीय 
अधिकारी व भरारी पथकामाफश त वेळोवेळी कारवाई करण्यात येत असून चालू वषाशत 
एकूण ६८ गुन्िे नोंदववण्यात आले आिेत. 

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

महानांद िअेरीमध्ये झालेल्या गैरव्यिहार प्रिरणी  
सांचालि मांिळ बरखा्ि िेल्याबाबि 

 

(७) *  ३२७४६   श्रीमिी िपृ्िी सािांि (िाांदे्र पूिव), श्री.योगेश सागर (चारिोप), 
श्री.प्रिाश सुिे (मागाठाणे), श्री.प्रशाांि बांब (गांगापूर), िॉ.शशशिाांि खेििेर (शसांदखेि 
रार्ा), श्री.सांर्य पोिनीस (िशलना), श्री.अतनल िदम (तनफाि) :   सन्माननीय 
दगु् धवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मिानींद डअेरीमिील सुमारे १३० को्ी रुपयाींचा गैरव्यविार प्रकरणी िासनाने 
सींचालक मींडळ हदनाींक २८ सप््ेबर २०१५ रोिी वा त्यासुमारास बरखास्त केले, िे 
खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, लाच लुचपत प्रनतबींिक ववभागाकडून उक्त गैरव्यविाराची चौकिी 
पूणश झाली आिे, िे खरे आिे काय, 
(३) असल्हयास, तत्कालीन प्रिासनाच्या िलगिीपणामुळे मिानींद डअेरीच्या 
मिसूलात घ् झाल्हयाने मिानींद दिू सींघाला तो्ा सिन करावा लागला आिे, िे 
िी खरे आिे काय, 
(४) असल्हयास, मिानींद दिू सींघाला झालेला तो्ा भरुन काढण्यासाठी िासनाने 
सींचालक मींडळावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे. 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
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श्री. एिनाथराि खिसे : (१) सन २००५ मध्ये रु.१००.०० को्ीचा आधथशक घो्ाळा 
केल्हयाप्रकरणी आधथशक गुन्िे मुींबई पोलीस याींच्याकड े गुन्िे दाखल झाले असून, 
त्याबाबत मुींबई सत्र न्यायालयात प्रकरण सुरु आिे. मात्र, नुकतीच करण्यात आलेली 
कायशवािी १३० को्ी रुपयाींच्या गैरव्यविाराप्रकरणी झालेली नसून अन्य कारणासाठी 
सींचालक मींडळाींच्या ऐविी प्राधिकृत अधिकारी ननयुक्तीचे आदेि सिननबींिक, 
सिकारी सींस्था (दगु्ि) याींनी मिाराषर राज्य सिकारी सींस्था अधिननयम, १९६० चे 
कलम ७७ अ अन्वये हद.२८/०९/२०१५ रोिी पाररत केले आिेत. 
(२) मिाराषर राज्य दिु ववतरक वाितकुदार सींघ याींच्या प्रनतननिीींनी आधथशक गुन्िे 
िाखा, मुींबई पोलीस याींच्याकड े तक्रार केली असून सदर प्रकरणी पोशलस 
ववभागाकडून चौकिी करण्यात येत आिे. या शिवाय मिासींघाच्या सींचालक मींडळाने 
ककीं वा सींचालक सदस्याींनी मिासींघाच्या व िासनाच्या ननिीचा अपिार केल्हयाच्या 
सींदभाशत सिननबींिक, सिकारी सींस्था (दगु्ि) याींच्या माफश त छाननी सुरु आिे. 
(३) सन २०१३-१४ मध्ये मिासींघाच्या सदस्य सींघाींनी मिासींघास कमी दिुाचा 
पुरवठा केल्हयामुळे सदर कालावधित मिासींघाने िादा दराने दिू खरेदी केल्हयामुळे 
मिासींघास रु. १२६९.२३ लक्ष एवढा ननव्वळ तो्ा झाला आिे, िे खरे आिे. 
(४) याप्रकरणी मिासींघाींच्या सींचालक मींडळाकडून त्याींचे कतशव्यामध्ये झालेला 
ननषकाळिीपणा, कसूर मिासींघाच्या व त्याींच्या सदस्यसींघाींच्या सवांगीन हिताववरुध्द 
केलेल्हया वतशनामूळे सुिारणात्मक उपाययोिना करण्यासाठी हद. २.११.२०१५ रोिी 
मिाराषर सिकारी सींस्था अधिननयम १९६० चे कलम ७८ अन्वये मिासींघाचे सींचालक 
मींडळ ननलींबबत करुन मिासींघावर प्रिासक ननयुक्त करण्यात आला िोता. सदर 
आदेिाववरुध्द मा.उच्च न्यायालयात याधचका दाखल झाली असून मा.उच्च 
न्यायालयाने अींतरीम स्थधगती देऊन या प्रकरणी राज्य िासनाकड े अवपल 
करण्याबाबत आदेशित केले आिे. या प्रकरणी सुनावणीबाबतची कायशवािी सुरु आिे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

पाचोरा, चाळीसगाि ि पारोळा (जर्.र्ळगाि) िालुक्यािील आत्महत्या  
िेलेल्या शेििऱयाांच्या िुटुांबबयाांना आधथवि मदि देण्याबाबि 

(८) *  ३७७५१   श्री.किशोर पाटील (पाचोरा), श्री.उनमेश पाटील 
(चाळीसगाि) :   सन्माननीय पनुिवसन ि मदि िायव मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
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(१) पाचोरा, चाळीसगाव व पारोळा (जि.िळगाव) तालुक्यातील  गेल्हया नऊ 
महिन्यात १३६ िेतकऱयाींच्या आत्मित्या झाल्हया आिेत, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, िेतकरी आत्मित्याग्रस्ताींच्या वारसाींनी दाखल केलेल्हया मदतीसाठीचे 
८१ प्रस्ताव जिल्हिास्तरीय सशमतीने अपात्र ठरववले आिेत, िे िी खरे आिे काय , 
(३) असल्हयास, सदरचे प्रस्ताव अपात्र ठरववण्याची करणे काय आिेत , 
(४) असल्हयास, या आत्म्ित्याग्रस्ताींच्या वारसाींना तातडीने आधथशक मदत देण्याबाबत 
िासनाने कोणती कायशवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिेत  ? 
 
श्री. एिनाथराि खिसे : (१) मािे िानेवारी, २०१५ ते ३१ ऑक््ोबर, २०१५ या 
कालाविीत पाचोरा तालुक्यात २२, चाळीसगाव तालुक्यात २२ व पारोळा तालुक्यात 
१९ अिा एकूण ६३ िेतकरी आत्मित्या ननदिशनास आल्हया आिेत. 
(२) उपरोक्त एकूण ६३ प्रकरणाींपैकी ०९ प्रकरणे पात्र ठरली असून ४२ प्रकरणे 
अपात्र ठरली आिेत. उवशररत १२ प्रकरणाींची चौकिी सुरु आिे. 
(३) िासनाच्या प्रचशलत िोरणानुसार / ननयमाींनुसार  िेतकरी आत्मित्या प्रकरणी 
िासककय मदतीसाठी पात्र ठरण्याकररता नावपकी, किशबािारीपणा व किशफेडीचा 
तगादा िे ०३ ननकष ठरववण्यात आले आिेत. अन्य कारणाींसाठी केलेल्हया ितेकरी 
आत्मित्या जिल्हिा सशमतीने छाननी अींती अपात्र ठरववल्हया आिेत.      
(४) पात्र ठरलेल्हया ितेकरी आत्मित्या प्रकरणी मयत िेतक-याींच्या कु्ुींबबयाींना 
प्रत्येकी रु.१.०० लक्ष इतकी मदत देण्यात आली आिे.   
(५) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

रा्यािील र्लाशयाि राबविण्याि आलेल्या िेर् 
िल्चर प्रिल्पाि झालेला गैरव्यिहार 

 
(९) *  ३६६११   श्री.राहूल िुल (दौंि) :   सन्माननीय मत््य व् यिसाय मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील उिनी, पेंच, अप्पर पैनगींगा, व्िेल, तारळी, बोर, मुळानगर, या 
िलाियात RKVY/NMPS/SF अींतगशत राबवण्यात आलेल्हया केि कल्हचर प्रकल्हपात 
एकूण ७६ को्ी रुपयाींचा गैरव्यविार झाला असल्हयाने, सदर गैरव्यविाराची चौकिी 
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करण्याची मागणी लोकप्रनतननिीींनी मा.मत्स्योद्योग मींत्री याींचेकड ेमािे ऑक््ोबर, 
२०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान  केली आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, पेंच, अप्पर पनैगींगा, व्िेल, तारळी, बोर, मुळानगर, या िलाियात 
RKVY/NMPS/SF अींतगशत राबवण्यात आलेल्हया केि कल्हचर प्रकल्हपावर १८ को्ी 
रुपये खचश करून केवळ ३१ लक्ष रुपये (केलेल्हया खचाशच्या २%) उत्पन्न प्राप्त झाले 
आिे, िे खरे आिे काय, 
(३) असल्हयास, सदर प्रकल्हपाच्या Detail Project Report मिील रोिगार व 
उत्पन्नाचे िे उद्दीष् ठेवण्यात आले िोते, ते प्राप्त झाले नािी, िे िी खरे आिे 
काय, 
(४) असल्हयास, उिनी, पेंच, अप्पर पनैगींगा, व्िेल, तारळी, बोर, मुळानगर या 
िलाियावरील प्रकल्हप अयिस्वी झाला असताना पनु्िा उिनी िलाियावर ५० 
को्ी रुपये व तारळी (जि.सातारा) येथे पनु्िा ६.७५ को्ी रुपये ककमतीच्या प्रकल्हपास 
मींिुरी देण्याची कारणे काय आिेत, 
(५) असल्हयास, या प्रकरणाींची िासनाने चौकिी केली आिे काय,   
(६) असल्हयास, चौकिीच्या अनुषींगाने गैरव्यविार करणाऱया सींबधित अधिकाऱयाींवर 
िासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे, 
(७) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खिसे : (१) िोय, लोकप्रनतननिीींनी चौकिी करण्याची मागणी केली 
आिे िे खरे आिे. 
(२) िे अींित: खरे आिे. या प्रकल्हपावर अद्यापपयतं मिाराषर मत्स्योद्योग ववकास 
मिामींडळाने रु.१८.०० को्ी खचश केले असून एकुण रुपये २ को्ी २४ ििार ६०० 
इतके उत्पन्न शमळाले आिे व दरवषी आणखी उत्पादन अपेक्षक्षत आिे. 
(३) िे खरे नािी, प्रकल्हपाचे मुळ उहदष्, िलाियाची मत्स्यउत्पादन क्षमता वाढववणे 
िे असून िे उहदष्े पुणश झालेले आिे. मत्स्योत्पादन वाढल्हयाने रोिगारिी वाढलेला 
आिे. 
(४) पेंच, अप्पर पैनगींगा, व्िेल, तारळी, बोर, मुळानगर या लयाियाींवरील प्रकल्हप 
अयिस्वी झालेला नािी उिनी िलाियावर ५० को्ी रुपयाींचा केि कल्हचर प्रकल्हप 
कें द्र िासनाने एकाजत्मक मत्स्योत्पादन वाढीच्या प्रकल्हपा अींतगशत मींिूर केलेला 
आिे. तसेच तारळी, जि.सातारा येथील ६.७५ को्ीच्या केि कल्हचर प्रकल्हपास मींिुरी 
देण्यात आलेली नािी. 
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(५) व (६) उक्त प्रश्न भाग-१ सींदभाशत अिवाल सादर करण्याबाबत आयुक्त 
मत्स्यव्यवसाय याींना कळववण्यात आले आिे. 
(७) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

िुननािा िे मार्री (िा.भद्राििी, जर्.चांद्रपूर) या मागाविरील शेिर्शमनीिर 
िोळश्याची भुवी पसरल्यामुळे शेिर्शमनीची उगिण क्षमिा नष्ट्ट झाल्याबाबि 

  
(१०) *  ३२४८१   श्री.नानार्ी शामिुळे (चांद्रपूर) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) कुन्नाडा ते मािरी या मागाशवरील (ता.भद्रावती, जि.चींद्रपूर) येथील कुन्नाडा 
खलु्हया कोळसा खाणीला लागुन असलेल्हया १६० ते १७० एकर िेतिशमनीवर 
कोळश्याची भुट्टी पसरल्हयामुळे िेतिशमनीची उगवण क्षमता नष् झाली असून 
िेतकऱयाींचे आधथशक नकुसान िोत असल्हयाचे मािे सप् े्ंबर २०१५ च्या तीसऱया 
आठवड्यात ननदिशनास आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आिे काय, 
(३) असल्हयास, चौकिीत काय आढळून आले आिे व त्यानुषींगाने उक्त गावातील 
िेतकऱयाींना ितेिशमनीचे झालेले आधथशक नकुसान भरपाई देण्याबाबत िासनाने 
कोणती कायशवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 

श्री. एिनाथराि खिसे : (१) व (२) कुन्नाड खाण पररसरातील िेतकऱयाींची 
याबाबतीत कोणत्यािी प्रकारची तक्रार प्राप्त झालेली नािी, तथावप, कुन्नाड खाण 
पररसरातील िेतकऱयाींच्या िशमनीची उगवण क्षमता तपासण्यासींदभाशत आयुक्त 
(कृषी) याींना आदेि देण्यात आलेले आिेत. 
(३) आयुक्त (कृवष) याींचा अिवाल प्राप्त झाल्हयानींतर उधचत ननणशय घेण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी.  

----------------- 
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रा्य मागव पररिहन महामांिळाचे अिधै ि चोरटया िाहििुीमुळे  
िोट्यिधी रुपयाचे आधथवि नुिसान होि असल्याबाबि 

  
(११) *  ३३६५०   श्री.सुतनल प्रभू (ददांिोशी) :   सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्य पररविन मिामींडळाचे अविै व चोर्या वाितुकीमुळे वषाशला २५०० को्ी 
रुपयाचे आधथशक नकुसान िोत असल्हयाचे, हदनाींक १८ ऑक््ोबर, २०१५ रोिी 
मींडळाच्या बैठकीत ननदिशनास आले, िे खर आिे काय, 
(२) असल्हयास, राज्य मिामींडळाची एस.्ी. आधथशकदृष्या तो्यात असताींना राज्य 
िासनाने २००४ मध्ये असलेली ९४ ििार ्ुररस्् परमी् सध्या १.५ लाखािून 
अधिक देण्याची सवशसािारण कारणे काय आिेत, 
(३) असल्हयास, मा.उच्च न्यायालयाचे आदेि असताींना अवैि वाितकूीवर कारवाई 
न करता, राज्य पररविन मिामींडळ तो्यात येत असताींनािी राज्य िासनाने 
प्रोत्सािन देवून या मींडळाचा वाितूकीचा व्यवसाय नफ्यात आणण्याच्या दृष्ीने 
गेले १५ वषाशत कोणते मित्वाचे ननणशय घेवनू त्यावर अींमलबिावणी केली आिे व 
त्यामुळे मींडळाच्या आधथशक उत्पन्नात ककती वाढ झाली आिे, 
(४) असल्हयास, राज्य पररविन मिामींडळास नफ्यात आणण्याबाबत िासनाने 
कोणती कायशवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 

 श्री. ददिािर राििे : (१), (२), (३) व (४) राज्य पररविन मिामींडळाने हदनाींक 
२१.९.२०१५ ते २३.९.२०१५ या कालाविीत केलेल्हया सवेक्षणात प्रनतहदन अींदािे रुपये 
२०,५६,११,७९१/- रकमेचे रा.प. मिामींडळाचे आधथशक नकुसान िोत असल्हयाचे 
ननदिशनास आलेले आिे. 
     िासनाने गेल्हया १५ वषाशत हदनाींक २०.०६.२००० नसुार ववववि सामाजिक 
घ्काींना प्रवासभाडयात सवलत मूल्हयाींची प्रनतपूती अदा करण्याचे, हदनाींक 
०१.०५.२००८ पासून वातानुकूशलत सेवेवरील प्रवासी कराचा दर १७.५ ्क्क्यावरुन 
५.५ ्क्के करण्याचा,  भाींडवली अींिदानावरील ६ ्क्के व्याि आकारणी हदनाींक 
१.४.२०१२ पासून बींद करण्याचा, हदनाींक २५.०८.२००९ अन्वये रुपये १२०३ को्ी 
भाींडवली अींिदानाचे भाग भाींडवलात रुपाींतर करण्याचा, हदनाींक १५.५.२०१५ पासून 
प्रवासी करातील १० ्क्के कराची रक्कम िासनाचे भाींडवली अींिदान म्िणनू 
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मिामींडळाने समायोजित करण्याचा, हदनाींक १.७.२०१४ पासून ४४ पथकर नाके व 
हदनाींक १.७.२०१५ पासून १२ ्ोल नाके बींद करण्याचा व ५३ ्ोल नाक्याींवरुन 
मिामींडळाला सवलत देणे, असे िोरणात्मक ननणशय िासनस्तरावर घेण्यात आलेले 
आिेत. 
     राज्य पररविन मिामींडळाने भारमान, उत्पन्नामध्ये वाढ व खचाशत कपात 
करण्याच्या दृष्ीने प्रवासी वाढवा योिना, नशैमजत्तक करारावर देण्यात येणाऱया 
बसेसच्या अ्ीमध्ये प्रवासीशभमुख बदल,  हिरकणी सेवेत आरामदायी आसन 
व्यवस्था, नववन वातानकुशलत शिवनेरी बसेसची खरेदी, सक्षम मागश तपासणी व 
अवैि वाितुक तपासणीद्वारे उत्पन्न गळती रोखणे इ. उत्पन्न वाढीसाठी 
उपाययोिना करण्यात आल्हया आिेत. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

भामा आसखेि धरण प्रिल्पािील लाभक्षेत्रािील शेििऱयाांच्या ७/१२ िर 
भूसांपादनासाठी राखीि असा शेरा असल्याबाबि 

  
(१२) *  ३३२७९   श्री.सुरेश गोरे (खेि आळांदी), श्री.बाबुराि पाचणे 
(शशरुर) :   सन्माननीय पनुिवसन ि मदि िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) भामा आसखेड िरण प्रकल्हपातील लाभक्षेत्रातील ितेकऱयाींच्या ७/१२ वर िासनाने 
भूसींपादनासाठी राखीव असा िेरा ्ाकण्यात आल्हयाचे मािे ऑगस््, २०१५ मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदिशनास आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, सदर िेरा ्ाकण्यात आल्हयामुळे िेतकऱयाींना िशमनीवर ववकास 
करणे, किश न शमळणे अिा अडचणी येत असल्हयामुळे सदर क्षेत्र वगळण्यात यावेत 
यासाठी स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी मा.मुख्यमींत्री याींना मािे ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननवेदन हदले आिे, िे खरे आिे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणाची िासनाने चौकिी केली आिे काय, 
(४) असल्हयास, चौकिीच्या अनषुींगाने िेतकऱयाींच्या ७/१२ वरील भूसींपादनासाठी 
राखीव असा िेरा वगळण्याबाबत िासनाने कोणती कायशवािी केली वा करण्यात 
येत आिे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
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श्री. एिनाथराि खिसे : (१), (२), (३) व (४) भामा आसखेड िरणाच्या लाभक्षेत्रातील 
स्लॅबपात्र िेतक-याींच्या ७/१२ वर मिाराषर प्रकल्हपबािीत व्यक्तीचे पनुवशसन 
अधिननयम, १९८६ च्या कलम ११(१) नुसार, िासन रािपत्र क्र. RPA-
३४८८/१९७२/सीआर-१८०/र-४, हद.३०.६.१९८९ अन्वये ‘पुनवशसनासाठी राखीव’ असे 
िेरे दाखल करण्यात आले आिेत. 
     तथावप, िेतक-याींना िशमनीवर ववकास करणे, किश घेणे इत्यादीकररता अिश 
केल्हयानींतर अधिननयमाच्या कलम १२(२) नुसार तिी परवानगी हदली िाते. 
तसेच मा.वव.स.स. याींनी मा.मुख्यमींत्री मिोदयाींना हद.२०.१०.२०१५ रोिी भामा 
आसखेड िरणाच्या लाभक्षेत्रातून खेड तालुक्यातील शसींचन क्षेत्र वगळण्याबाबत पत्र 
हदले िोते. सदर पत्रात नमूद प्रस्तावावर ननयमानसुार कायशवािी करण्यात येत आिे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

पलूस ि ििगेाि (जर्.साांगली) िालुक्यािील विदहरीांना िीर् पुरिठा सुरु 
असल्याचा महावििरणाने चिुीचा अहिाल जर्ल्हा पररषदेला ददल्याबाबि 

  
(१३) *  २९४३०   िॉ.पिांगराि िदम (पलूस ििगेाि), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.अब् दलु सत्िार (शसल्लोि), श्री.अ्लम शेख (मालाि पजश्चम) :   सन्माननीय 
रोर्गार हमी योर्ना मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) पलूस व कडगेाव (जि.साींगली) तालुक्यातील ३९ ववहिरीींना कािी वषाशपासून वीि 
पुरवठा सुरु असल्हयाचा मिाववतरणाचा अिवाल जिल्हिा पररषदेला शमळाला असून 
त्यामध्ये या ववहिरी कागदोपत्री खोदल्हयाचे दाखवून अनदुान बळकावल्हयाचे स्पष् 
झाले असल्हयाचे हदनाींक ३१ िुलै , २०१५ रोिी वा त्यासुमारास ननदिशनास आले, 
िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, पलूस व कडगेाव तालुक्यातील बनाव् ववहिरीींच्या चौकिीसाठी 
अनतररक्त मुख्य कायशकारी अधिकारी याींच्यासि आठ पथकाींकडून चौकिी सुरु 
असल्हयाचे ननदिशनास आले आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्हयास, चौकिीच्या अनुषींगाने दोषी आढळून येणाऱया सींबींधित अधिकाऱयाींवर 
िासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
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श्रीमिी पांिर्ा मुांि े : (१), (२) व (३) कडगेाव, पलूस व तासगाव तालुक्यातील 
शसींचन ववहिरीच्या लाभार्थयाचंी वीि िोडणीची माहिती घेण्यात आली िोती. प्राप्त 
माहितीच्या आिारावर पलूस तालुक्यातील ८८ व कडगेाव तालुक्यातील ३२ शसींचन 
ववहिरीींच्या ववि िोडणीची पडताळणी करुन घेण्यात आली आिे. कडगेाव 
तालुक्यातील ववि िोडणी पडताळणीमध्ये कोणतीिी अननयशमतता आढळून आली 
नािी. तथावप पलूस तालुक्यातील ४ ववहिरीींमध्ये प्रथम दिशनी अननयशमतता आढळून 
आली आिे. सदर ४ शसींचन ववहिरीींच्या सखोल चौकिीची कायशवािी सुरु आिे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

 

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

लािूर जर्ल््यािील शेिि-याांना पीि विमा न शमळाल्याबाबि 
  
(१४) *  ३११८४   श्री.अशमि विलासराि देशमुख (लािूर शहर) :   सन्माननीय 
िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) दषुकाळी पररजस्थतीमुळे लातूर जिल्ह्यातील ३०५ िेतक-याींना बँक आणण 
पीकववमा कीं पानीच्या गैरव्यविारामुळे अद्यापिी पीक ववम्याचा लाभ शमळाला 
नसल्हयाने िेतक-याींमध्ये असींतोष पसरला असल्हयाचे मािे ऑक््ोबर, २०१५ रोिी 
वा त्यादरम्यान ननदिशनास आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आिे काय, 
(३) असल्हयास, चौकिीअींती बँक आणण पीक ववमा कीं पानीवर कारवाई करण्याबाबत 
तसेच वींधचत राहिलेल्हया ितेकऱयाींना पीक ववम्याचा लाभ शमळण्याबाबत िासनाने 
कोणती कायशवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खिसे : (१) खरीप िींगाम २०१४ मध्ये राषरीय कृवष ववमा योिना 
या योतनेअींतगशत लातुर जिल्ह्यातील ४.८७ लाख ितेकऱयाींनी सिभाग घेतला िोता. 
त्यापकैी ३.३७ लाख िेतकरी नुकसान भरपाईस पात्र ठरले. त्याींना रु.१२७.३९ को्ी 
नुकसान भरपाई भारतीय कृवष ववमा कीं पनीमाफश त मींिुर करण्यात आली. सदर 
रक्कम लाभाथी िेतकऱयाींच्या सींबींधित बकेँमाफश त देण्यात आली आिे. 
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     तथावप, लातूर जिल्ह्यातील स््े् बकँ ऑफ िैद्राबाद, िाखा अिमदपूर व 
िाखा िळको् याींनी डीक्लरेिन फॉमश, घोषणा पत्रक ववहित मुदतीत सादर न 
केल्हयामुळे त्याींच्या बकेँमिनू ववमा केलेल्हया िेतकऱयाींना नुकसान भरपाई रक्कम 
शमळू िकलेली नािी. त्यासींदभाशत सींबींधित बँकाींनी ऑगस््, २०१५ मध्ये सुिाररत 
प्रस्ताव भारतीय कृवष ववमा कीं पनीस सादर केलेला आिे सदर सुिाररत प्रस्ताव 
ननयमानुसार कें द्र िासनाकड ेमींिूरीकररता पाठववण्याची कायशवािी भारतीय कृवष 
ववमा कीं पनीमाफश त सुरु आिे. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नािी. 
(३) बकेँकडून प्राप्त झालेल्हया सुिाररत प्रस्तावावर योिनेतील तरतदुीनुसार भारतीय 
कृवष ववमा कीं पनीकडून आवश्यक ती कायशवािी करण्यात येत आिे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

रा्यािील ४ लाख शिेिऱयाांची िीर् र्ोिणी प्रलांबबि असल्याबाबि 
 
(१५) *  २८४५४  श्री.छगन भुर्बळ (येिला), श्री.रमेश बुांदीले (दयावपूर), श्री.पांिर् 
भुर्बळ (नाांदगाि), अॅि.यशोमिी ठािूर (तििसा), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.गुलाबराि पाटील (र्ळगाि ग्रामीण), श्री.भा्िर र्ाधि (गुहागर), श्री.किशोर 
पाटील (पाचोरा) : सन्माननीय ऊर्ाव मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यामध्ये ७०० मेगावॅ्  अनतररक्त वीि असताींनािी नवीन वीि िोडणीसाठी 
रीतसर को्ेिन भरून अिश केलेल्हया राज्यातील ४ लाख िेतकऱयाींची वीि िोडणी 
प्रलींबबत आिे, िे खरे आिे काय 
(२) नाशिक जिल्ह्यातील येवला व ननफाड तालुक्यातील ४००० िेतकऱयाींनी कृषी 
वीि पींपासाठी वीि िोडण्या शमळण्याकररता सन २०१० पासून अनामत रक्कमा 
भरूनिी आितागायत सदर िेतकऱयाींच्या कृषी वीि पींपाींना मिाववतरणकडून 
ववद्युत पुरवठा करण्यात आलेला नािी, िे खरे आिे काय, 
(३) तसेच मौिे रामा (ता.भातकुली,जि.अमरावती) व इतर गावातील कृषी पींपाकरीता 
सन २०१२ पासून अनामत रक्कम भरुनिी ववद्यतु िोडणी देण्यात आली नसल्हयाने 
लोकप्रनतननिी याींनी जिल्हिाधिकारी, अमरावती याींना मोिी, भातकुली, नतवसा व 
अमरावती तलुक्यातील कृषी पींपासाठी त्वरीत ववि िोडणी करुन देण्याबाबत हदनाींक 
८.६.२०१५ रोिी ननवेदन हदले िोते, िे खरे आिे काय, 
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(४) तसेच विाश जिल्ह्यातील ५००० िेतकऱयाींना प्रलींबबत वीि िोडणी शमळाली नािी 
तर हदनाींक १ िानेवारी २०१६ ला जिल्हिाधिकारी कायाशलयासमोर फािी ल्को 
आींदोलन करण्याचा सामाजिक सींघ्नाींनी इिारािी हदलेला आिे, िे िी खरे आिे 
काय, 
(५) असल्हयास, उक्त प्रकरणाींची िासनामाफश त चौकिी करण्यात आली आिे काय, 
(६) असल्हयास, चौकिीच्या अनषुींगाने प्रलींबबत वीि िोडणी देण्याबात िासनाने 
कोणती कायशवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(७) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) िे अींित: खरे आिे. मिाववतरण कीं पनीकड े
राज्यात ३१.०३.२०१५ अखेर आवश्यक रकमेचा भरणा करुन प्रलींबबत अिशदाराींची 
सींख्या १,७३,८५२ इतकी िोती. एवप्रल, २०१५ ते  ऑक््ोबर, २०१५  या 
कालाविीत एकूण ५८९६७ इतक्या कृषी ग्रािकाींना वीि िोडणी देण्यात आली आिे. 
ऑक््ोबर, २०१५ अखेर एकूण २,०२,२५९ कृषीपींप ग्रािक  पैसे भरुन वीि िोडणी 
प्रलींबबत आिे. 
(२) िे अींित: खरे आिे. तथावप, हदनाींक ३१.०१.२०१५ अखेर येवला व 
ननफाड तालुक्यातील पैसे भरुन प्रलींबबत असलेल्हया अिशदाराींची सींख्या (१) 
येवला तालुका-३७४२, (२) ननफाड तालुका-७९१ इतकी आिे. 
(३) िे खरे आिे. हदनाींक ०८.०६.२०१५ रोिी मौिे रामा येथील िेतकऱयाींचे ननवेदन 
मा.पालकमींत्री अमरावती याींचे माफश त अधिक्षक अशभयींता, मिाववतरण, अमरावती, 
याींच्या कायाशलयात हदनाींक ०८.०६.२०१५ रोिी प्राप्त झालेले आिे. 
(४) िे खरे नािी. 
(५) िे खरे नािी. 
(६) विाश प्रववभागाअींतगशत हदनाींक ३१.०३.२०१५ पयतं कृषी वीि पींपाचे  िोडणीसाठी 
पैसे भरलेले ग्रािक सींख्या ४८३७ िोती. त्यानुसार प्रववभाग स्तरावर ननववदा काढून 
कृषी पींपाची िोडणी देण्याचे काम िडक शसींचन योिना, व पायाभूत आराखडा-२ 
व िासनाने वविेष ननिी उपलब्ि केलेल्हया योिने प्रमाणे काम चालू आिे. मािे  
एवप्रल २०१५ पासून ऑक््ोबर-२०१५ पयतं २२०१ कृषी पींपाची िोडणी देण्यात आली 
आिे. तसेच ३१.१०.२०१५ रोिी शिल्हलक ४४२२ कृषी पींपाची िोडणी देण्यासाठी 
प्रववभाग स्तरावर िासनाचे वविेष ननिी अींतगशत ननववदा काढून, कीं त्रा्दाराींची 
ननयुक्ती करण्यात आलेली असून त्याींच्या माफश त  कामे प्रगती पथावर आिे. तसेच  



19 

शिल्हलक कृषी पींपाचे िोडणी करीता मींडळ कायाशलयाच्या अींतगशत ननववदा काढण्यात 
आलेली असून कामे प्रगतीपथावर आिेत व सवश कृषी पींपाची िोडणी ३१.०३.२०१६ 
पयतं पूणश करण्याचे उहद्दष् आिे. 
(७) प्रश्न उद्् ावत नािी.  

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

साांगली जर्ल्हयाि हािभवयाांिर दारु ियार िरण्यासाठी  
शमथाईल अल्िोहोलचा िापर होि असल्याबाबि  

(१६) *  ३५३०२   श्री.धनर्ांय (सुधीर) गािगीळ (साांगली) :   सन्माननीय रा् य 
उत् पादन शुल् ि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) साींगली जिल्हियात मोठया प्रमाणावर िातभट्टयावर दारु तयार करण्यासाठी 
शमथाईल अल्हकोिोलचा वापर िोत असल्हयाची बाब मािे िुलै, २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदिशनास आली, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, अनेक हठकाणी कीं पनीकडून येणाऱया दारुच्या बा्लीमध्ये 
शसींरीिद्वारे िे शमथाईल व जस्परी्ची भेसळ केली िात आिे, िे खरे आिे काय, 
(३) असल्हयास, आििी जिल्हियात अनेक हठकाणी लाखो शल्र दारु िातभट्टयातून 
अवैिररत्या बनववली िाते, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्हयास, िासनाने या प्रकरणाची चौकिी केली आिे काय, 
(५) असल्हयास, चौकिीअींती िासनाने सींबींधिताींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आिे, 
(६) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 

श्री. एिनाथराि खिसे : (१) साींगली जिल्ह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात िातभट्टय्ावर 
दारु तयार करण्यासाठी शमथाईल अल्हकोिोलचा वापर िोत असल्हयाची बाब मािे 
िुलै, २०१५ च्या दरम्यान ननदिशनास आलेली नािी. 
(२) िे खरे नािी. 
(३) अींित: खरे आिे. साींगली जिल्ह्यात अल्हप प्रमाणात िातभट्टी दारुची चोरुन 
ननशमशती केली िात असल्हयाबाबत आढळून आले आिे. 
(४) राज्य उत्पादन िुल्हक ववभागाकडून अविै िातभट्टी ननशमशती कें द्राबाबत गुप्त 
माहिती काढून त्याींच्यावर छापे ्ाकून गुन्िे नोंद केली िातात. 
(५) राज्य उत्पादन िुल्हक ववभागाकडून साींगली जिल्ह्यात एवप्रल, २०१५ ते िुलै, 
२०१५ या कालाविीत अविैररत्या िातभट्टी दारुची ननशमशती करणाऱया कें द्राींवर छापे 
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्ाकून एकूण २०९ गुन््याींची नोंद करुन ६ आरोपीींना अ्क करुन रु.११,०२,६७५/- 
ककीं मतीचा मुद्देमाल िप्त करण्यात आला आिे. 
(६) अिा प्रकारचे गुन्िे या ववभागाकडून वेळोवेळी उघडकीस आणले िात असल्हयाने 
ववलींब िोण्याचा प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

सागरी विद्यापीठ रत्नाधगरी येथे ्थापन िरण्याच्या प्र्िािाबाबि 
  

(१७) *  २८३४३   श्री.भा्िर र्ाधि (गुहागर), श्री.अिधिू िटिरे (श्रीिधवन), 
श्री.जर्िेंद्र आव् हाि (मुांरा ा िळिा) :   सन्माननीय मत््य व् यिसाय मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) सागरी ववद्यापीठाचे उपकें द्र रत्नाधगरीतील दापोलीऐविी रायगड येथे स्थापन 
करण्याबाबतचा प्रस्ताव िासनाच्या ववचारािीन असल्हयाचे नुकतेच ननदिशनास आले 
आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त उपकें द्राच्या स्थापनेसाठी कें द्र िासनाकडून ५० को्ी रुपयाींचा 
ननिी प्राप्त िोणार आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणाची िासनाने चौकिी केली आिे काय, 
(४) असल्हयास, चौकिीच्या अनषुींगाने उक्त उपकें द्र स्थापन करण्याबाबत िासनाने 
कोणता ननणशय घेतला आिे वा घेण्यात येत आिे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. एिनाथराि खिसे : (१) नािी. रत्नाधगरी येथे मत्स्यववज्ञान व सागरी ववद्यापीठ 
स्थापन करण्याबाबतचा प्रस्ताव िासनाच्या ववचारािीन आिे. 
(२) नािी. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नािी. 
(४) मत्स्यववज्ञान ववद्यापीठ स्थापन करण्यासाठी मा.मुख्य सधचव याींच्या 
अध्यक्षतेखाली झालेल्हया सशमतीच्या बैठकीमध्ये सवश सींबींधित ववभागानी अशभप्राय 
देण्याबाबतचे ननदेि हदले असून त्यानुसार सवश सींबींधित ववभागाचे अशभप्राय 
मागववण्यात आले आिे. सदर अशभप्राय प्राप्त झाल्हयानींतर याबाबत ननणशय घेण्यात 
येईल. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
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बबच्छु टेििी (जर्.अमराििी) पररसरािील विटाभवीिरीिा 
भाििेत्िािर ददलेली र्ागा भाििेरुने पर्पर वििल्याबाबि 

 
(१८) *  ३७१६७   िॉ.सुतनल देशमुख (अमराििी) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) अमरावती मिानगरपाशलका क्षेत्रातील नझूलच्या मालकीची बबच्छु ्ेकडी 
परीसरातील वव्ाभट्टीकरीता भाडतेत्वावर हदलेली िागा भाडकेरुने परस्पर 
ववकल्हयाची बाब मािे मे, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान जिल्हिा प्रिासनाच्या 
ननदिशनास आली, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, या परीसरातील वव्ाभट्टीच्या िागेच् या वादातून दोन ग्ात िाणामारी 
िोऊन त्याींची तक्रार फे्रिरपुरा पोलीस स््ेिनला केली आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्हयास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आिे काय, 
(४) असल्हयास, चौकिीच्या अनषुींगाने भाडतेत्वावरील िागा परस्पर ववकणाऱयाींवर 
िासनाने कारवाई करुन, िागा परत शमळवण्यासाठी कोणती कायशवािी केली वा 
करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खिसे : (१) या सींदभाशत जिल्हिाधिकाऱयाींकड ेतक्रार प्राप्त झाली 
िोती िी वस्तजुस्थती आिे. 
(२) िोय, िे खरे आिे. 
(३), (४) व (५) या, प्रकरणी तिशसलदार (मिसूल), अमरावती याींनी हदनाींक 
०६/०५/२०१५ रोिी मोका पािणी केली आिे. सदर पािणी करुन केलेल्हया चौकिीत 
मौिे वडाळी येथील स. नीं. ९६ मिील सरकारी /नझूल िमीन घरासाठी ववक्री 
झाल्हयाचा कोणतािी पुरावा अथवा बयान प्राप्त झाले नािी. मात्र सदर हठकाणी 
सुमारे १३८३ चौ. फु् िशमनीवर लोखींडी खाींब व तार लावून अनतक्रमण केल्हयाचे 
आढळून आले. सदरिू अनतक्रमण दरू करण्याकरीता सींबींधिताींना नो्ीस देण्यात 
आली िोती. अनतक्रमणिारकाने अनतक्रमण न काढल्हयाने िासकीय यींत्रणेमाफश त 
सदर अनतक्रमण हदनाींक १६/०५/२०१५ रोिी  ननषकाशसत करुन िमीन िासनाच्या 
ताब्यात घेण्यात आली आिे. 

----------------- 
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ििगाांि िोऱयाहाटी (िा.जर्.औरांगाबाद) येथील अनधधिृि प् लॉटची  

विक्री दयु्यि तनबांधि िायावलयाि सुरु असल् याबाबि 
 
(१९) *  ३८२९०   श्री.प्रशाांि बांब (गांगापूर) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मौ.वडगाींव कोऱयािा्ी (ता.जि.औरींगाबाद) येथील ग् क्र. १२ िी िेत िमीन 
शसडकोच्या ववकास आराखड्याींत, ग्रीन झोन मध्ये असून ववकास आराखड्यानुसार, 
िमीन मालकाींना या िशमनीत अकृषक कारणासाठी प्लॉ्ीींग करुन ववकता येत 
नािी म्िणनू िमीन मालकाने मिसूल ववभागाच्या अधिकाऱयाींना िातािी िरुन, या 
िशमनीसाठी एन.ए.४७ – बी ची नो्ीस काढून घेतली व त्या आिारे दयु्यम ननबींिक 
कायाशलयात प्लॉ् ववक्री सुरु केली आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, मिसूल व शसडको प्रिासनाने मात्र या बेकायदेिीर प्लॉ् ववक्रीकड े
िेतुपुरस्सर दलुशक्ष केले असून िासन ननणशयाप्रमाणे ग्रीन झोन मिील िमीन 
रहिवासी वापरासाठी प्लॉ् पाडून ववक्री करता येत नसतानािी सदरिू प्लॉ् ववक्री 
केलेली आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्ह यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आिे काय, 
(४) असल्हयास, चौकिीच्या अनुषींगाने सींबींधित िमीन मालकाींववरुध्द गुन्िा नोंदवनू, 
तसेच शसडको व मिसूल ववभागाच्या दोषी असणाऱया अधिकाऱयाींववरुध्द िासनाने 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 

  
श्री. एिनाथराि खिसे : (१) अींित: खरे आिे. 
    ववषयािीन शमळकतीमध्ये प्लॉ्च्या ववक्रीच्या दस्ताींची नोंदणी, मिाराषर 
िमीन सींहिता ननयम १९६६ मिील तरतदूीतील एन.ए. ४७-बी चे आदेि लावून 
करण्यात आली आिे. 
(२), (३), (४) व (५) अनधिकृत अकृवषक वापरासाठी दींड आकारणीच्या सींदभाशतील 
मिाराषर िमीन सींहिता ननयम १९६६ मिील तरतदूीतील एन.ए. ४७-बी चे आदेि 
िोडून  प्लॉ्ची  ववक्री  करण्यात आल्हयाचे  प्रथमदिशनी  ननदशिनास आले आिे. 
तथावप, जिल्हिाधिकारी, औरींगाबाद याींच्याकडून प्राप्त अिवालात  सदर प्रकरणी 
एन.ए ४७ ब चे कोणतेिी आदेि ननगशशमत करण्यात आलेले नािीत अथवा अिी 



23 

नो्ीसिी देण्यात आलेली नािी असे नमूद करण्यात आले आिे. प्रश्नात उपजस्थत 
मुद्याच्या अनुषींगाने प्रकरणाची तपासणी करण्यात येऊन अधिननयम व ननयमातील 
तरतूदीनुसार पढुील कायशवािी करण्यात येईल. 

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

बबबी (िा.लोणार, जर्.बुलढाणा) या गािाि देशी ि विदेशी 
दारूची मोठ्या प्रमाणाि विक्री होि असल्याबाबि 

  
(२०) *  २९८३२   श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली) :   सन्माननीय रा् य उत् पादन शुल् ि 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) बबबी (ता.लोणार, जि.बलुढाणा)  या गावात गेल्हया कािी वषांपासून देिी व 
ववदेिी दारूची मोठ्या प्रमाणात ववक्री िोत असल्हयामुळे अनेक युवक दारूच्या 
आिारी गेले आिेत, कायमस्वरूपी दारू बींदी करण्यात यावी, अिी मागणी येथील 
महिला कायशकत्यानंी केली असल्हयाचे मािे सप् े्ंबर, २०१५ रोिी  वा त्यादरम्यान 
ननदिशनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, सदरील दारू बींदी करण्यासाठी उत्पादन िुल्हक ववभाग वारींवार पढुची 
तारीख देत असल्हयामुळे श्रीमती सुनीता भाींड या महिलेने दारूबींदीसाठी पोलीस 
चौकी समोर ववष प्रािन केल्हयाने अत्यावस्थेत असलेल्हया महिलेला बुलढाणा येथे 
उपचाराथश िलववण्यात आले, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणाची िासनाने चौकिी केली आिे काय, 
(४) असल्हयास, चौकिीअींती या गावात कायमस्वरूपी दारू बींदी करण्याबाबत 
िासनाने कोणती कायशवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 

श्री. एिनाथराि खिसे : (१) िोय. 
(२) िे खरे नािी. वदै्यकीय अधिकारी, ग्रामीण रुग्णालय, मेिकर याींच्या अिवालात 
सदर महिलेने ववष प्रािन केल्हयाबाबत कोणतािी उल्हलेख नािी. 
(३), (४) व (५) दारुबींदी करण्याबाबत प्राप् त झालेल्हया सदर ननवेदनाच्या 
अनषुींगाने  िासन अधिसूचना हद.२५.३.२००८ व हद.१२.०२.२००९ अन्वये कायशवािी 
करण्यात आली असून ननवेदनातील महिलाींच्या स्याींची पडताळणी पूणश करण्यात 
आली आिे. जिल्हिाधिकारी, बुलडाणा याींनी हद.७.१०.२०१५ च्या आदेिान्वये, 
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मतदानाची प्रकक्रया राबववण्याचे आदेि हदले आिेत. तथावप आयुक्त, राज्य उत्पादन 
िुल्हक, मुींबई याींनी हद.१६.१०.२०१५ रोिी पाररत केलेल्हया आदेिान्वये, 
जिल्हिाधिकारी, बुलडाणा याींच्या हद.७.१०.२०१५ रोिीच्या आदेिास तात्पुरत्या 
स्वरुपात स्थधगती हदली आिे. 

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

उल्हासनगर (जर्.ठाणे) येथील बील भरणा िें द्राि र्मा  
झालेल्या रिमेचा एर्नसीने अपहार िेल्याबाबि 

(२१) *  ३८०६१   श्री.गणपि गायििाि (िल्याण पिूव) :   सन्माननीय ऊर्ाव 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) उल्हिासनगर (जि.ठाणे) येथील बील भरणा कें द्रात िमा झालेल्हया तब्बल २५ 
लाख रुपयाींचा अपिार केल्हयाप्रकरणी ववद्यतु मींडळाची बबल वसुली करणाऱया 
एिन्सीच्या अधिकाऱयाने कमशचाऱयाच्या ववरोिात गुन्िा दाखल केला आिे, िे खरे 
आिे काय, 
(२) असल्हयास, सदर प्रकारामुळे ववि बबलाचे काम घेणाऱया एिन्सीचा हढसाळ 
कारभार पुन्िा एकदा ननदिशनास आला आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आिे काय, 
(४) असल्हयास, चौकिीच्या अनषुींगाने ग्रािकाींची फसवणकू िोऊ नये यासाठी 
िासनातफे काय कायशवािी करण्यात आली असून ववि बबलाचे काम घेणाऱया 
एिन्सीवर िासनाने काय कारवाई केली वा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) िे खरे  आिे. 
(२) िे खरे नािी. 
(३), (४) व  (५)  एिन्सीकडून करारानुसार  भरणा झालेल्हया रक्कमा 
मिाववतरणच्या बकँ खात्यात २४ तासात िमा न झाल्हयाचे  मिाववतरण कीं पनीच्या 
लक्षात आल्हयानींतर  मिाववतरण कीं पनीकडून त्वरीत कारवाई करण्यात आली आिे. 
तसेच एिन्सीकडून ववलींबास्तव व्यािाची वसुली करण्यात आली असून याबाबत 
मिाववतरण कीं पनीचे  कोणतेिी आधथशक नुकसान झालेले नसून सदरची रक्कम 
सींबींधित ग्रािकाींच्या बबलापो्ी वेळोवेळी वळती करण्यात आल्हयामुळे ग्रािकाींचे 
आधथशक नकुसान झालेले नािी. या प्रकरणी एिन्सीने त्याींच्या सींबींधित 
कमशचाऱयाववरुध्द एफ. आय.आर. दाखल केले आिेत. 

----------------- 
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धुळे जर्ल््याि िाळू िाहििुीमुळे र्त्याांची झालेली दरुाि्था 
  
(२२) *  ३४०७०   श्री.र्यिुमार रािल (शशांदखेिा) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) िुळे जिल्ह्यात वाळू वाितुकीमुळे मोठ्या प्रमाणावर रस्त्याींची दरुावस्था िोत 
असल्हयाने लोकप्रनतननिीींनी जिल्हिा ननयोिन सशमतीच्या बैठकीत मागणी 
केल्हयाप्रमाणे कायशकारी अशभयींता, सावशिननक बाींिकाम ववभाग, िुळे याींनी उपरोक्त 
वाळू वाितुकीमुळे िोणाऱया रस्त्याींच्या खराबीबाबत जिल्हिाधिकारी, िुळे याींना १७ 
िुलै, २०१४ रोिी अिवाल सादर केला आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, सदर अिवालात नमूद केल्हयाप्रमाणे ववभागातील क्षेत्रीय अधिकाऱयाींनी 
बऱयाच वाळू वाितूक करणाऱया वािनाींची तपासणी केली असता त्यात नतप्प् भार 
आढळून आल्हयाचे अिवालात नमूद करण्यात आले असून एवढ्या प्रचींड क्षमतेच्या 
वाितुकीसाठी रस्ते िे योग्य नसल्हयाने सावशिननक बाींिकाम खात्याच्या ननदिशनास 
आले आिे, िे खरे आिे काय 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी वाळू उपसा बींद करण्याबाबत िासनाकड ेअनेक वेळा 
मागणी करण्यात आलेली आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आिे काय, 
(५) असल्हयास, चौकिीच्या अनुषींगाने वाळू उपसा व वाळू वाितूक बींद करण्याबाबत 
िासनाने कोणती कायशवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(६) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खिसे : (१) िोय. 
(२) सावशिननक बाींिकाम ववभागाने त्याींच्या अिवालात वाळू वाितकूीच्या िड 
वािनाींमुळे कािी रस्त्याींची िानी िोत असून सदर रस्ते वाळूच्या रक्सच्या भार 
क्षमतेसाठी सींकजल्हपत केलेले नािीत असे नमूद केलेले आिे. 
(३), (४) व (५) िुळे जिल्हियातील गौण खननिाच्या अवैि उत्खनन/वाितकूीस 
आळा घालण्यासाठी मिसूल, पोलीस व पररविन ववभागाचे सींयकु्त पथक स्थापन 
करण्यात आले आिे. कफरत्या दक्षता पथकाींनी गौण खननिाच्या अविै उत्खनन/ 
वाितूकीबाबत केलेल्हया कारवाईत मािे एवप्रल, २०१५ ते ऑक््ोबर, २०१५ या 
कालाविीत २१६ प्रकरणाींत रुपये ४१,९८,०५५/- एवढी दींडाची रक्कम वसूल करण्यात 
येऊन ६ गुन्िे दाखल करण्यात आले आिेत. 
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    तसेच पररविन ववभागाने अनतभार वाितकूीबाबत वेळोवेळी तपासणी करुन, 
मािे एवप्रल, २०१५ ते नोव्िेंबर, २०१५ या कालाविीत वाळूची अनतभार वाितकू 
करणाऱया १०५ वािनाींवर दींडात्मक कारवाई करुन, रुपये ३२,९०,१००/- एवढे तडिोड 
िुल्हक वसूल केले आिे.  
(६) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

िॉ. पांर्ाबराि देशमुख िृषी विद्यापीठाच्या पदव्युत्िर  
शशक्षण विभागािील बनािट गुणिाढीबाबि 

  
(२३) *  ३५८००   श्री.रणधीर सािरिर (अिोला पिूव) :   सन्माननीय िृषी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) डॉ. पींिाबराव देिमुख कृषी ववद्यापीठ, अकोला (जि.अकोला) याींचे अधिनस्त 
असलेल्हया कृवष ववस्तार पदव्युत्तर शिक्षण ववभागात, वप.एच.डी. अ्यासक्रमातील 
बनाव् गुणवाढ प्रकरण ननदिशनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त, वप.एच.डी अ्यास क्रमातील नापास झालेल्हया १२ पेक्षा 
अधिक ववद्यार्थयांना पास करण्याचे उद्देिाने दोन वेगवेगळी ननकाल पत्र ेतयार 
करण्यात आली, िे खरे आिे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त, बनाव् गुण वाढ प्रकरणाची चौकिी करण्यासाठी 
डॉ.एस.एस.माने याींचे नेततृ्वात ववद्यापीठ प्रिासनाने तीन सदस्यीय सशमती गठीत 
केली, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्हयास, चौकिीअींती दोषी आढळून आलेल्हया अधिकाऱयाींवर कारवाई 
करण्याबाबत तसेच ववद्यापीठातील िैक्षणणक दिाश सुिारणा करण्याबाबत िासनाने 
काय कायशवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिेत  ? 

  
श्री. एिनाथराि खिसे : (१) िोय, िे खरे आिे. 
(२) वप.एच.डी. अ्यासक्रमाच्या एकुण १९ ववद्यार्थयांपकैी ५ ववद्याथी अनतुीणश 
झाले िोते. या प्रकरणी दोन वेगवेगळी ननकाल पत्र ेतयार करण्यात आली िे खरे 
आिे. 
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(३) गुण वाढ प्रकरणाची चौकिी करण्यासाठी डॉ.एस.एस.माने याींचे नेततृ्वात 
ववद्यापीठ प्रिासनाने तीन सदस्यीय सशमती गठीत केली िोती. 
(४) व (५) याप्रकरणी चौकिी करुन अिवाल सादर करण्याच्या सुचना मिाराषर 
कृवष शिक्षण व सींिोिन पररषदेला देण्यात आल्हया आिेत 

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

रुणिाल ॲनथररयम बबल्िरने मुलुांि (पजश्चम) येथे महापाशलिा ि  
महावििरणाची परिानगी न घेिा िीर्िादहनी टािल्याबाबि 

  
(२४) *  ३०८८२   श्री.िालीदास िोळांबिर (ििाळा), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.अ्लम शेख (मालाि पजश्चम) :   सन्माननीय ऊर्ाव मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
(१) मुलुींड (पजश्चम) लालबिादरू िास्त्री मागाशवरील कामगार िॉस्पी्लसमोर रुणवाल 
ॲन्थररयम बबल्हडरने उभारलेल्हया तीन ्ॉवरसशसाठी मिापाशलका तसेच मिाववतरण 
या दोन्िी ववभागाची  परवानगी न घेता वीिवाहिनी ्ाकण्याची प्रकक्रया सुरु केलेली 
आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, पावसाळ्यामध्ये पाशलका १५ मे नींतर रस्त्यावर कोणतेिी खोदकाम 
करण्याची परवानगी देत नसतानािी सदिू ववकासकाने ्ॉवरसशना वविपुरवठा 
करण्यासाठी िून २०१५ मध्ये ऐन पावसाळ्यात खािगी कामगार लावनू सुमारे 
११५ मी्र रस्ता खणला असून त्या रस्त्याखालून ११ ििार व्िोल्ह् क्षमतेची 
बेकादेिीर व ववनापरवाना भूशमगत वाहिनी ्ाकली आिे, िे खरे आिे काय, 
(३) असल्हयास, एल.बी रोडवर २४ तास वदशळ असून सदरिू ववकासकाने 
बेकायदेिीरररत्या ११ ििार व्िोल्ह्ची ववद्यतु वाहिनी ्ाकल्हयामुळे मोठा अपघात 
िोवून िॉ श्सककश ् िोण्याचा िोका  ननमाशण झाला असल्हयामुळे सदरिू ववकासका 
ववरोिात एफ.आर.आय दाखल करुन कारवाई करण्यात यावी, अिी मागणी मािी 
आमदार याींनी पाशलका प्रिासन तसेच मिाववतरण कीं पनी याींचेकड ेसप् े्ंबर, २०१५ 
च्या पहिल्हया आठवड्यात वा त्यासुमारास केली आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आिे काय, चौकिीच्या 
अनषुींगाने ववकासकावर एफ.आय.आर दाखल करुन कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
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श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) िे खरे आिे. 
(२) िे खरे आिे. 
(३) सदर वाहिनी मिाववतरणकडून कायाशजन्वत करण्यात आली नव्िती.त्यामुळे 
कोणतािी िोका ननमाशण िोण्याची िक्यता नव्िती. 
(४) सदर प्रकरणी बिृन्मुींबई मिापाशलकेव्दारे ववकासकावर  दींडात्मक कारवाई 
करण्यात आली आिे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

िैर्ापूर (जर्.औरांगाबाद) िालुक्यािील गोदािरी नदी पात्रािून  
अिैध िाळूची िाहििू होि असल्याबाबि 

  
(२५) *  २८९९०   श्री.अिुल सािे (औरांगाबाद पूिव), श्री.अब् दलु सत्िार (शसल्लोि), 
श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अ्लम शेख (मालाि पजश्चम) :   सन्माननीय 
महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय:- 
(१) वैिापूर (जि.औरींगाबाद) तालुक्यातील गोदावरी नदी पात्रातून सराशस अवैि 
वाळूची वाितूक करणारी वािने पकडून त्याींच्यावर कारवाई करण्याऐविी नायब 
तिसीलदार व दोन कमशचारी याींनी सींगनमत करून कारवाई न करता वािने सोडून 
हदल्हयाचे प्रकरण मािे सप््ेबर, २०१५ मध्ये वा त्यादम्यान ननदिशनास आले आिे, 
िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, या प्रकरणाची िासनाने चौकिी केली आिे काय, 
(३) असल्हयास, चौकिीच्या अनुषींगाने दोषी असणाऱया सींबींधित अधिकारी व 
कमशचाऱयाींवर िासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 

 
श्री. एिनाथराि खिसे : (१), (२) व (३) अिा आियाची बातमी वतशमानपत्रात 
प्रशसध्द झाली िोती. तथावप, सदर बातमीच्या अनुषींगाने उप ववभागीय अधिकारी 
वैिापूर याींच्यामाफश त चौकिी केली असता, बातमीमध्ये तर्थय असल्हयाचे आढळून 
आले नािी. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
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मर्रे िासारिािा (िा.राधानगरी) िसेच यमगे ि शशांदेिािी (िा.िागल) येथे 
विरे्च्या ्पािीगमुळे शेििऱयाांच्या ऊसवपिाांचे झालेले निुसान 

  
(२६) *  ३७९१३   श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय ऊर्ाव मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मिरे कासारवाडा (ता.रािानगरी) तसेच यमगे व शिींदेवाडी (ता.कागल) येथे 
वविेच्या स्पाकीगमुळे िेतकऱयाींचे अींदािे ८६ लाखाींचे ऊसवपकाींचे नकुसान झाले 
आिे, िे खारे आिे काय, 
(२) असल्हयास, ऊस वपकाचे झालेले नुकसान ववि मिामींडळाच्या गलथान 
कारभारामुळे झाले आिे, िे खारे आिे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणाची िासनाने चौकिी केली आिे काय, 
(४) असल्हयास, चौकिीच्या अनषुींगाने नुकसानग्रस्त िेतकऱयाींना सींपूणश नुकसान 
भरपाई ववि मिामींडळाकडून देण्याबाबत िासनाने कोणती कायशवािी केली वा 
करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) िे  अींित: खरे  आिे. 
(२), (३) व (४) मिरे कासारवाडा (ता.रािानगरी) येथे हदनाींक ०६.११.२०१५ रोिी 
झालेल्हया ऊस िळीताबाबत मिाववतरण कीं पनीकडून पािणी करण्यात आली असता 
वाहिनीवर कुठलािी दोष आढळून आला नािी. तसेच नकुसान ग्रस्त ितेकऱयाची 
ऊसिळीताबाबत कोणतीच तक्रार नसल्हयाचे लेखी हदले असल्हयाने 
याबाबत कीं पनीकडून कारवाई करण्यात आलेली नािी. 
   यमगे व शिींदेवाडी (ता.कागल) येथे हदनाींक ०६.११.२०१५ रोिी  ११  के.व्िी. 
भडगाव ए.िी. वाहिनी वरील वपन इन्सुले्र पींक्चर झाल्हयामुळे स्पाकीग झाले व 
त्यामुळे ३३ एकर ऊस िळीत झाले आिे. त्यानषुींगाने मिाववतरण 
कीं पनीकडून ननयमानुसार कागदपत्राींची पतूशता  करणेसाठी सींबींधित नकुसानग्रस्त 
िेतकऱयाींना कळववण्यात आले आिे. कागदपत्राींची पतूशता झाल्हयानींतर  नुकसान 
भरपाई देण्याबाबत  कीं पनीकडून पुढील कायशवािी  करण्यात येइल. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
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रा्यािील आददिासीांच्या र्शमनी वििि घेण्यास बबगर आददिासीांिर  
असलेली बांदी उठविण्याि येि असल्याबाबि 

  
(२७) *  २८६२१   श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल), श्री.अिुल भािखळिर (िाांददिली 
पूिव), श्री.समीर िुणािार (दहांगणघाट), श्री.विर्य िाळे (शशिार्ीनगर), अॅि.आशशष 
शेलार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.िी.एस.अदहरे (साक्री), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
िॉ.सांिोष टारफे (िळमनुरी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), 
श्री.पथृ् िीरार् चव्हाण (िराि दषक्षण), श्री.अशमि विलासराि देशमुख (लािूर शहर), 
श्री.अशोि पाटील (भाांिूप पजश्चम), श्री.विर्य भाांबळे (जर्ांिूर), श्री.सांदीप नाईि 
(ऐरोली), श्री.जर्िेंद्र आव् हाि (मुांरा ा िळिा), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.मिरांद 
र्ाधि-पाटील (िाई), श्री.किसन िथोरे (मुरबाि), श्रीमिी ददवपिा चव्हाण 
(बागलाण), श्री.नरहरी णझरिाळ (ददांिोरी), श्री.पाांिुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.ददलीप 
िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.िैभि वपचि (अिोले), श्री.सुरेश लाि (िर्वि), 
श्री.राधािृष्ट् ण विखे-पाटील (शशिी), श्री.भाऊसाहेब िाांबळे (श्रीरामपूर), श्री.अ्लम 
शेख (मालाि पजश्चम), श्री.धयैवशील पाटील (पेण), श्री.सुभाष ऊफव  पांडििशेठ पाटील 
(अशलबाग), श्री.अर्य चौधरी (शशििी), श्री.सुतनल शशांदे (िरळी), श्री.अजर्ि पिार 
(बारामिी), श्री.शशशिाांि शशांदे (िोरेगाि), िॉ.सिीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांिोल), 
श्री.प्रशाांि बांब (गांगापूर), िॉ.सांर्य रायमुलिर (मेहिर), श्री.गणपि गायििाि 
(िल्याण पिूव), श्री.उनमेश पाटील (चाळीसगाि), श्री.सुभाष भोईर (िल्याण 
ग्रामीण) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा           करतील 
काय :- 
(१) राज्यातील आहदवासीींच्या िशमनी बबगर आहदवासी ववकासकाींना  खरेदी करता 
यावी यासाठी राज्यिासनाच्या िमीन मिसूल कायदयात बदल करण्याचा ववचार 
असल्हयाचे मािे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिशनास आले, िे खरे आिे 
काय, 
(२) असल्हयास, या ववरोिात आहदवासी लोकवप्रनतननिीींनी मा.राज्यपाल याींना 
त्याींच्या मागण्याींचे ननवेदन सादर केले आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्हयास, लोकप्रनतननिीींच्या हदलेल्हया मागण्याींची दखल घेऊन िासनाने 
आहदवासीींच्या िशमनीला असलेले सींरक्षण काढून न घेण्याबाबत कोणती कायशवािी 
केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
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श्री. एिनाथराि खिसे : (१), (२), (३) व (४) मिाराषर िमीन मिसूल सींहिता, 
१९६६ मिील कलम-३६ अ अन्वये आहदवासीींच्या िशमनीीं बबगर आहदवासीींना 
बबनिेती प्रयोिनासाठी िासनाच्या पूवश परवानगीने  िस्ताींतरणास परवानगी 
देण्याची तरतदू आिे. उक्त कलमान्वये तसेच, मिाराषर अनुसूधचत िमातीींना 
िशमनी प्रत्यावपशत करणे अधिननयम, १९७४ आणण मिाराषर िमीन मिसूल सींहिता, 
१९६६ मिील कलम-३६ आणण ३६अ मिील तरतदूीनुसार ननयमबाियररत्या 
िस्ताींतरीत झालेल्हया आहदवासीींच्या िशमनी परत करण्याची तरतदू आिे. 
      या तरतदूीच्या  अनषुींगाने पवूी वेळोवेळी  प्रकरणेपरत्वे गुणवत्तेवर ननणशय 
घेऊन आहदवासी िमीनिारकाींच्या िशमनी बबगर आहदवासीींना िस्ताींतरणास 
परवानगी देण्याचा ननणशय घेण्यात आला आिे. तथावप, मिाराषर राज्य िनिाती 
सल्हलागार सशमतीच्या ४८ व्या बैठकीमध्ये  आहदवासीींच्या िशमनीींचे बबगर 
आहदवासाींना िोणारे िस्ताींतरण रोखण्यासाठी इतर राज्यात असलेल्हया कायद्याची 
तपासणी करुन  मिाराषर िमीन मिसूल सींहिता, १९६६ मध्ये योग्य तो बदल 
करण्यासाठी अप्पर मुख्य सधचव (मिसूल) याींच्या अध्यक्षतेखाली सशमती स्थापन 
करुन  सशमतीच्या अिवालावर ननणशय िोईपयतं नवीन िस्ताींतराचा प्रस्ताव नोंदव ू
नये या स्वरुपाचा ननणशय घेण्यात आला िोता. त्यानुषींगाने आहदवासी ववकास 
ववभागाने िासन ननणशय क्र.ििाप-२०१४/ प्र.क्र.७७/ का.१४, हद.११.६.२०१४ अन्वये 
सशमती नेमली िोती व मिसूल ववभागाने अिा कलम-३६अ खालील तरतदूीप्रमाणे 
िमीन िस्ताींतरण करण्यास परवानगी देण्याचे थाींबवले िोते.  सदर सशमतीने त्याींचा 
अिवाल आहदवासी ववकास ववभागाकड ेसादर केला आिे. 
     दरम्यानच्या कालाविीमध्ये आहदवासीींच्या िशमनीींच्या िस्ताींतरणास 
परवानगी देण्याबाबत तसेच परवानगी न देण्याबाबत मा. लोकप्रनतननिी तसेच 
इतराींची ननवेदने िासनाकड ेप्राप्त झालेली आिेत. 
     सदर सशमतीने सादर केलेल्हया अिवालाची छाननी करण्यात येत असून 
त्यामिील शिफारिीच्या अनुषींगाने कायद्यात बदल करण्याचा ककीं वा इतर कोणतािी 
ननणशय िासनस्तरावर घेण्यात आलेला नािी.               

 
----------------- 
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यििमाळ जर्ल् ्यािील शेििऱयाांना पीि विमा  
योर्नेची रक्िम न शमळाल्याबाबि 

  
(२८) *  ३०६२६   अॅि.िे.सी. पाििी (अक्िलिुिा), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.अब् दलु सत्िार (शसल्लोि), िॉ.सांिोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अ्लम शेख (मालाि 
पजश्चम) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) यवतमाळ जिल्ह ्यासाठी ६३ को्ी रुपयाींचा पीक ववमा मींिूर झाला, जिल्ह िा 
मध् यवती बककेने िेतकऱ याींच् या खात् यात िी रक्कम िमा केली, परींत ू राष रीयकृत 
बककेने िेतकऱ याींच् या खात् यात पीक ववमा ननिी िमा न केल्ह याने ितेकऱ याींना पीक 
ववमा योिनेची रक्कम शमळाली नसल्ह याचे मािे ऑगस् ्, २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदिशनास आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास,  उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आिे काय, 
(३) असल्ह यास,  चौकिीच्या अनषुींगाने यवतमाळ जिल्ह ्यातील ितेकऱ याींना पीक 
ववमा योिनेची रक्कम देण् याबाबत िासनाने  कोणती कायशवािी केली वा करण् यात 
येत आिे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिेत  ? 

श्री. एिनाथराि खिसे : (१) िे खरे नािी. 
     खरीप िींगाम २०१४ मध्ये राषरीय कृवष ववमा योिनेअींतगशत यवतमाळ 
जिल्हिातील १.३२ लाख ितेकऱयाींनी योिनेत सिभाग घेऊन रु.९.६७ को्ी ववमा 
िप्ता भरुन १.१० लाख िे. क्षेत्र ववमा सींरक्षीत केले िोते. त्यापकैी १.२३ लाख 
िेतकरी नकुसान भरपाईस पात्र ठरले. त्याींना रु.७८.९० को्ी नुकसान भरपाई 
भारतीय कृवष ववमा कीं पनीमाफश त मींिूर करण्यात आली. नकुसान भरपाईची रक्कम 
िेतकऱयाींच्या बँक खात्यावर सवश बकँानी िमा केलेली आिे. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नािी. 
(३) िेतकऱयाींना पीक ववमा योिनेंतगशत नकुसान भरपाई प्रदान करण्यात आलेली 
आिे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
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भोिरदन ि र्ाफ्राबाद (जर्.र्ालना) िालुक्यािील गािाांमध्ये शेिीपांपाना  
अत्यांि िमी दाबाने िीर् पुरिठा होि असल्याबाबि 

  
(२९) *  ३८३०४   श्री.सांिोष दानिे (भोिरदन) :   सन्माननीय ऊर्ाव मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) भोकरदन व िाफ्राबाद (जि.िालना) तालुक्यातील अनेक गावाींमध्ये 
िेतीपींपासाठी िोणारा वीि पुरवठा मािे ऑक््ोबर २०१५ पासून अत्यींत कमी दाबाने 
िोत असल्हयाने िेतीपींप सींचाचे व पीकाचे नकुसान िोत असल्हयाचे ननदिशनास आले 
आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आिे काय, 
(३) असल्हयास, चौकिीत काय आढळून आले व त्यानुसार िेतीपींपास योग्य दाबाने 
व सुरळीत वीि पुरवठा करण्याबाबत िासनाने कोणती कायशवािी केली वा करण्यात 
येत आिे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१)  िे  अींित:  खरे आिे. 
(२) व (३)  भोकरदन व िाफ्राबाद (जि.िालना) तालुक्यातील अनेक गावामध्ये 
मािे ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये िेतीपींपाचा लोड वाढल्हयामुळे १३२ के.व्िी. प्रणालीमिून 
शमळणारा दाब १०७ के.व्िी. पयतं खाली आल्हयामुळे तसेच ११ के.व्िी. चा दाब ९.२ 
न्यनुतम पयतं प्रणालीमिून शमळत असल्हयामुळे कािी हठकाणी िेतकऱयाींच्या 
ववद्युत पींपाना शमळणारा वीि पुरवठा कमी दाबाने िोत िोता. मिाववतरण 
कीं पनीकडून (भोकरदन-१०  व  िाफ्राबाद-९) येथील ११ के.व्िी. वाहिनीवरील ०.०६ 
एम.व्िी.ए.आर. क्षमतेचे १९ कॅपॅशस्सश चालू करण्यात आले आिे. तसेच 
उपकें द्रामिील १.२ व २.४ एम.व्िी.ए.आर. िे सवश कॅपॅशस्सश चालू 
करुन िेतकऱयाींना  योग्य दाबाने  वीि पुरवठा  करण्यात आलेला आिे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत  नािी. 

 
----------------- 
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मांगळिेढा (िा.जर्.सोलापूर) िालुक्यािील िाशळांबाांच्या झािाांिर  
'िेलिट िाग' या रोगाचा प्रादभुावि झाल्याबाबि 

  
(३०) *  २९३८७   श्री.भारि भालिे (पांढरपूर) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मींगळवेढा (ता.जि.सोलापूर) येथील डाशळींबाच्या झाडाींवर तेलक् डाग या रोगाचा 
प्रादभुाशव झाला असल्हयाचे मािे ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिशनास 
आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, मींगळवेढा तालुक्यात सुमारे साड े चार ििार िेक््र िशमनीवर 
डाशळींबाींचे फळवपक घेतले िात असून मात्र सध्या िा रोग डाशळींबाच्या झाडावर 
पडल्हयाने उत्पन्न देणाऱया बागा उध्दवस्त िोत असुनिी या रोगाच्या नाईना्ीबाबत 
अद्याप कोणतेिी औषि बािारात नािी यामुळे या फळबागायतदाराींचे आधथशक 
नुकसान झाले आिे िे लक्षात घेता िासनाने त्वरीत याबाबत कोणती आवश्यक 
कायशवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 

श्री. एिनाथराि खिसे : (१) अींित: खरे आिे. सोलापूर जिल्ह्यातील मींगळवेढा 
तालुक्यामध्ये ऑगस्् व सप् े्ंबर, २०१५ या महिन्यात तेलक् डाग या रोगाचा 
प्रादभुाशव झाला असल्हयाचे ननदिशनास आले आिे. 
(२) मींगळवेढा तालुक्यात ४७८२ िेक््र क्षेत्रावर डाळीींब लागवड असून १७३२ िेक््र 
क्षेत्र उत्पादनक्षम आिे. त्यापैकी ४८२ िेक््र क्षेत्रावर तेलक् डाग या रोगाचा 
प्रादभुाशव ३ ते ४ ्क्के आढळून आला आिे. या रोगाच्या  ननयींत्रणाकरीता कॉपर 
ऑक्झीक्लोराईड ५० ्क्के, डब्ल्हयूपी व बोडोशमक्स्चर िी औषिे बािारात उपलब्ि 
आिेत. क्लोरोपायरीफॉस ५० ्क्के, ३.५ शल्र व कॉपर ऑक्झीक्लोराईड ५० ्क्के, 
६.७५ ककलो या औषिाींचा पुरवठा बाधित भागातील ितेकऱयाींना ५० ्क्के 
अनदुानावर करण्यात आलेला आिे. तसेच सींबींधित गावाींत ६ ितेकरी मेळावे, 
तालुकास्तरावर ८० चचाशसत्र,े १०० शभींतीपत्रके व ३२ रोग ननवारण सल्हल्हयाद्वारे 
िेतकऱयाींना मागशदिशन करण्यात आले आिे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
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रा्याि दबुार पेरणीचे सांिट ओढिलेल्या शेििऱयाांना  
मोफि बबयाणे ि अनदुान िाटप िरण्याबाबि 

  
(३१) *  २८३१२   श्री.गुलाबराि पाटील (र्ळगाि ग्रामीण) :  सन्माननीय िृषी 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यात दबुार पेरणीचे सींक् ओढवलेल्हया ितेकऱयाींना मोफत बबयाणे आणण 
िेक््री १५०० रुपये रोख अनदुान देण्याची घोषणा सन २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान 
केली िोती, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, िासनाने घोषणा करुन चार महिन्याचा कालाविी उल्ला तरी 
अदयापी मोफत बबयाणे आणण रोखीची मदत यापकैी कािीिी हदले नसल्हयाचे नकुतेच 
मािे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान  ननदिशनास आले आिे, िे खरे आिे 
काय,  
(३) असल्हयास, िेतकऱयाींना मोफत बबयाणे आणण िेक््री १५०० रुपये रोख अनदुान 
देण्याबाबत िासनाने कोणती कायशवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 

श्री. एिनाथराि खिसे : (१) राज्यात दिुार पेरणीचे सींक् ओढवलेल्हया िेतकऱयाींना 
अनदुानावर बबयाणे देण्याचा प्रस्ताव  िासनाच्या ववचारािीन िोता. तथावप, िुलै 
व ऑगस््, २०१५ मध्ये सरासरीपेक्षा कमी पिशन्य झाल्हयाने दबुार पेरणीची िक्यता 
मावळली. 
(२) व (३) िासनाने हदनाींक २०.१०.२०१५ व हदनाींक ९.११.२०१५ रोिीच्या िासन 
ननणशयान्वये १५,७४७ गावात दषुकाळसदृि पररजस्थती िाहिर केलेली आिे. त्या 
अनषुींगाने कें द्र िासनाला मदतीसींदभाशत ज्ञापन पाठववण्यात आलेले आिे. यासींदभाशत 
िेतकऱयाींना लवकरच मदतीचे वा्प करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

िोरािी येथील १९८० मेगािटॅ क्षमिेच्या िीर् तनशमविी  
प्रिल्पाचे िाम िाििीने पूणव िरण्याबाबि 

(३२) *  ३०२६८   श्रीमिी ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.पाांिुरांग बरोरा (शहापूर), 
श्री.जर्िेंद्र आव् हाि (मुांरा ा िळिा), श्री.किसन िथोरे (मुरबाि), श्री.सांदीप नाईि 
(ऐरोली), श्री.सुरेश लाि (िर्वि), श्री.सांर्य साििारे (भुसािळ), श्री.बसिरार् पाटील 
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(औसा), श्री.वििास िुां भारे (नागपूर मध्य), श्री.समीर िुणािार (दहांगणघाट), श्री.डि 
मल्लीिार्ूवन रेड्िी (रामटेि), श्री.रारे्श टोपे (घनसािांगी), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), 
श्री.सुतनल िेदार (सािनेर), श्री.अशमि झनि (ररसोि), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.अब् दलु सत्िार (शसल्लोि), िॉ.सांिोष टारफे (िळमनुरी), श्री.र्यांि पाटील 
(इ्लामपूर), श्री.िैभि वपचि (अिोले), श्री.मिरांद र्ाधि-पाटील (िाई), श्री.नरहरी 
णझरिाळ (ददांिोरी) :   सन्माननीय ऊर्ाव मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) राज्यातील वीिननशमशती क्षमता वाढववण्यासाठी मिाननशमशती कीं पनीने प्रत्येकी 
६६० मेगावॉ् क्षमतेचा एक सींच अिाररतीने ३ वीिननशमशती सींचाचा १९८० 
मेगावॉ्चा मित्वाकाींक्षी वीिप्रकल्हप कोराडी येथे २००९ मध्ये िाती घेण्यात आला 
असून मुळ ननयोिनानुसार ५ वषाशत म्िणिेच २०१४ मध्ये िा प्रकल्हप पूणश क्षमतेने 
कायाशजन्वत िोणे अपेक्षक्षत िोते, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, अिीकचे दीड वषे उल्ून गेले तरीिी पहिला व दसुरा सींच सुरु 
झालेला नसून नतसरा सींच मािे फेब्रुवारी, २०१६ पयतं सुरु िोणार आिे, अिी 
िक्यता वतशववण्यात आली आिे, िे खरे आिे काय, 
(३) असल्हयास, सदरिू प्रकल्हपास झालेल्हया ववलींबामुळे प्रकल्हपाच्या खचाशत सुमारे १ 
ििार को्ी रुपयाींची वाढ झाल्हयाचा प्राथशमक अींदाि आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्हयास, सदरिू प्रकल्हप कायाशजन्वत िोण्यास झालेल्हया ववलींबामुळे िोणारी 
कोट्यविी रुपयाींची वाढ ववचारात घेता िासनाने करारानुसार सींबींधित 
ठेकेदाराींववरोिात कारवाई करण्याबाबत तसेच सदर प्रकलप लवकरात लवकर पूणश 
करण्याबाबत िासनाने काय कायशवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१)  िोय, िे खरे आिे 
(२)  िोय, िे खरे आिे 
(३)  िोय, िे खरे आिे 
(४)  कीं त्रा्दाराच्या कायाशदेिातील अ्ी व ितीनूसार सींबींधित कीं त्रा्दाराकडून 
ववलींबापो्ी ननिाशररत नकुसान भरपाई (शलजक्वडे् ेड डॅमेिेस) वसूल करण्याचे 
प्रस्ताववत आिे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
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 पुणे येथील ्पायसर अॅििेंदट्ट विद्यापीठाच्या र्मीन गैरव्यिहाराबाबि 
  

(३३) *  ३५५६६   श्री.योगेश दटळेिर (हिपसर) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील पहिले खािगी ववद्यापीठ असलेल्हया औींि पुणे येथील स्पायसर 
अॅडवेंह्स्् ववद्यापीठाची सुमारे १६.३१ एकर िागा एका मािी कुलगुरुनी बक्षीस 
पत्राद्वारे मूळ सींस्थेच्या परवानगीशिवाय ववद्यापीठाच्या कुलगुरूीं च्या नावावर 
करण्याचा प्रकार मािे, ऑक््ोबर २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिशनास आला 
आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, मुळची शसींधिया देवस्थान रस्् पुणे या सींस्थेची असलेली िागा 
सामाजिक आणण िैक्षणणक उपक्रम राबववण्यासाठी सेव्िन्थ ड े अॅडवेंह्स्् या 
सींस्थेला दान करण्यात आली िोती, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आिे काय, 
(४) असल्हयास, चौकिीच्या अनषुींगाने दोषी असणाऱया अधिकाऱयाींवर  कारवाई 
करुन, िशमन परत करण्याबाबत िासनाने कोणती कायशवािी केली वा करण्यात 
येत आिे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची काय आिेत ? 
  

श्री. एिनाथराि खिसे : (१), (२), (३), (४) व (५) मौिे औींि, पुणे ििर येथील 
स. नीं. १६ (भाग), १७ (भाग), १८ (भाग), ३५ (भाग), ३६ (भाग), ३७ (भाग), ४६ 
(भाग) व १७३ (भाग) एकूण क्षेत्र ६५२६१.२९ चौ. मी. ववषयी बक्षीसपत्र दस्त क्रमाींक 
७५५४ हदनाींक २०/१०/२०१४ रोिी ननषपाहदत करुन “हद.इींडीया फायनाजन्ियल 
असोशिएिन ऑफ सेवींथ ड े ॲडव्िें्ीस््” या सींस्थेने स्पायसर ॲडव्िेंह्स्् 
युननव्िशसश् ी याींचे नावे नोंदणीकृत बक्षीसपत्र केल्हया वरुन सदर दस्त नोंदणीसाठी 
तलाठी, औींि याींचेकड ेप्राप्त झाला आिे. मात्र त्या आिारावर फेरफार नोंद अद्याप 
घेण्यात आलेली नािी. सदर फेरफारासाठी प्राप्त दस्ताऐविावरुन व इतर उपलब्ि 
कागदपत्रावरुन असे हदसून येते की, सदर बक्षक्षसपत्रावर स्वाक्षरी करण्याकरीता 
बक्षक्षसपत्र शलिून देणारी सींस्था “हद.इींडीया फायनाजन्ियल असोशिएिन ऑफ 
सेवींथ ड े ॲडव्िें्ीस््” तसेच शलिून घेणारी सींस्था “स्पायसर ॲडव्िेंह्स्् 
युननव्िशसश् ी” या दोघाींतफे डॉ.िस््स देवदास, अध्यक्ष स्पायसर मेमोररयल कॉलेि, 
पुणे तथा कुलगुरु, स्पायसर ॲडव्िेंह्स्् यनुनव्िशसश् ी  याींना प्राधिकृत करण्यात 
आले िोते. िा व्यविार खािगी स्वरुपाचा असल्हयाने िासनाकडून चौकिी करण्याचा 
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प्रश्न उद्् ावत नािी. मात्र, या व्यविाराववषयी फेरफार नोंद मींिुर करण्यापूवी कािी 
आक्षपे प्राप्त झाल्हयास सक्षम प्राधिका-याींच्या स्तरावरुन त्याचा उधचत ववचार करुन 
ननयमानुसार पढुील कायशवािी करण्यात येईल. 

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

दयावपूर, अांर्नगाि सुर्ी (जर्.अमराििी) येथील शहानूर  
नदीपात्रामध्ये अिैध रेिी उत्खनन होि असल्याबाबि 

  

(३४) *  ३३७३६   श्री.रमेश बुांदीले (दयावपूर) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) दयाशपूर मतदारसींघातील अींिनगाव सुिी (जि.अमरावती) येथील ििानूर 
नदीपात्रामध्ये ६ ते ८ फु् खड्ड ेखोदनू ५० ते १०० ्ँक््र अविै रेती उत्खनन 
करीत असल्हयामुळे ििानूर नदीचे पात्र वाढल्हयाने खोडगाव या गावाला पुराच्या 
पाण्याचा िोका ननमाशण झाला आिे, िे खरे आिे का, 
(२) असल्हयास, या प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आिे काय 
(३) असल्हयास, चौकिीच्या अनषुींगाने रेती उत्खनन करणाऱयाींववरुध्द िासनाने 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खिसे : (१) अिी बाब ननदिशनास आली नािी. 
(२) व (३) याबाबत प्राप्त तक्रारीच्या अनषुींगाने चौकिी केली असता, सींबींधित 
शललाविारकाने मींिुर ३१८ ब्रास वाळूपकैी २५० ब्रास वाळूचे मींिुर क्षेत्रातच उत्खनन 
केल्हयाचे आढळून आले आिे. 
    अींिनगाव सुिी तालुक्यात सन २०१४-१५ या वषाशत अवैि रेती उत्खनन व 
वाितुकीवर प्रनतबींि घालण्याकरीता पथकाची ननयकु्ती करून, पथकामाफश त एकुण 
१०६ प्रकरणात रु. १२,५७,०००/- एवढया रकमेच्या दींडाची वसुली करण्यात आलेली 
आिे. 
     सदर गाींव नदीच्या वळणावर असून, दरवषी पुरामुळे माती वािून िात 
असल्हयाने, सदर गावास असलेला पुराचा सींभाव्य िोका लक्षात घेऊन, सींरक्षक शभींत 
बाींिण्याचा प्रस्ताव कायशकारी अशभयींता, पूणाश मध्यम प्रकल्हप याींच्याकड ेपाठववण्यात 
आला आिे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
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शशरुर (जर्.पुणे) िालुक् यािील माांििगण फराटा येथे मुखय िीर् िादहनीची िार 
िटुल्याने शेििऱयाांचा ऊस र्ळून झालेले निुसान 

 

(३५) *  ३३९३८   श्री.बाबुराि पाचणे (शशरुर) :   सन्माननीय ऊर्ाव मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) शिरुर (जि.पुणे) तालुक् यातील माींडवगण फरा्ा येथील मिाववतरण कीं पनीच्या 
मुख्य वीि वाहिनीची तार तु् ल्हयाने ४६ एकर ऊस िळाल्हयाची घ्ना हदनाींक १८ 
ऑक््ोबर, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास ननदिशनास आली आिे,  िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, माींडवगण फरा्ा या पररसरातील मिाववतरण चे वीिेचे खाींब व 
तारा सुमारे ४० ते ४५ वषाशपवूीच्या आिेत, िे खरे आिे काय, 
(३) असल्हयास, वीिेच्या तारा पडून पुणे जिल्हियातील ऊस वपकाचे नुकसान 
झाल्हयानींतर मिाववतरण कीं पनीने आतापयतं एकदािी नकुसान भरपाई हदली नािी, 
िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्हयास, उक्त प्ररणाची िासनाने चौकिी केली आिे काय, 
(५) असल्हयास, चौकिीच्या अनषुींगाने माींडवगण फरा्ा येथील िेतकऱयाींना 
मिाववतरणकीं पनीकडून नुकसान भरपाई शमळण्याबाबत व या पररसरातील िनु्या 
वविवािक तारा त्वरीत बदलण्याबाबत िासनाने कोणती कायशवािी केली वा करण्यात 
येत आिे 
(६) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) िे खरे आिे. 
(२) िे खरे आिे. 
(३) िे खरे नािी. वीिेच्या तारा पडून ऊस वपकाचे नुकसान झाल्हयानींतर मिववतरण 
कीं पनीने पुणे जिल्हियातील सुध्दा ऊस िळीत प्रकरणात नुकसान भरपाई हदलेली 
आिे. 
(४) ववद्यतु ननरीक्षक, पुणे याींनी सदर घ्नेची चौकिी केली आिे. 
(५) माींडणगण फरा्ा येथील िेतकऱयाींचे नुकसान भरपाई शमळण्याबाबत ववहित 
नमुन्यात व योग्य त्या कागदपत्राींसि अिश प्राप्त िोताच ननयमाप्रमाणे नुकसान 
भरपाई देण्याबाबत योग्य ती कायशवािी करण्यात येईल. या पररसरातील िुन्या 
वीिवािक तारा ्प्प्या्प्प्याने बदलण्यात येत आिे. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
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चांद्रपूर येथील सचव या सा्ं थेने नागपूर येथील िृषी विभागािील पदे भरण्याबाबि 
बनािट र्ादहराि देऊन बेरोर्गार यिुिाांची िेलेली फसिणिू 

  

(३६) *  ३२५३२   श्री.वििास िुां भारे (नागपूर मध्य) :   सन्माननीय िृषी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) चींद्रपूर येथील सचश या सींस्थेने नागपूर येथील कृषी ववभागातील २८२ पदे 
भरण्यासदींभाशत बनाव् िाहिरात देऊन लाखो बेरोिगार यवुकाींना फसववल्हयाची बाब 
मािे ऑक््ोबर, २०१५ च्या पहिल्हया आठवड्यात ननदिशनास आली, िे खरे आिे 
काय, 
(२) असल्हयास, सदर प्रकरणाची िासनाने चौकिी केली आिे काय, 
(३) असल्हयास, चौकिीत काय आढळुन आले व त्यानुषींगाने िासनाच्या ववभागाची 
बनाव् िािीरात देऊन बेरोिगार यवुकाींना फसववणाऱया सींस्थेच्या सींस्था चालकाींवर 
िासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 

श्री. एिनाथराि खिसे : (१) िे खरे नािी. तथावप, ववभागीय कृवष सिसींचालक, 
नागपूर कायाशलयाने हदनाींक २८.५.२०१५ रोिी एकूण २८२ कीं त्रा्ी पदे मींिूर 
असल्हयाबाबत व तसे मनुषयबळ उपलब्ि करुन ठेवणेबाबत सचश ररसचश प्रोफेिनल 
्ेक्नॉलॉिी, चींद्रपूर याींना कळववलेले आिे. तसेच ववभागीय कृवष सिसींचालक, 
नागपूर कायाशलयाचे हद. २८.९.२०१५ च्या पत्रान्वये प्रकल्हप सींचालक आत्मा याींना 
सचश ररसचश प्रोफेिनल ्ेक्नॉलॉिी, चींद्रपूर याींचेिी समन्वय सािनू आवश्यकते 
प्रमाणे मनुषयबळ पुरवठयासाठी मागणी नोंदवनू मनुषयबळ प्राप्त करुन घेण्याबाबत 
सूचना हदलेल्हया िोत्या. 
     याप्रकरणी सेवापुरवठादार याींनी ववभागीय कृषी सिसींचालक , नागपूर याींना 
सदर पदभरतीसाठीच्या मुलाखतीकररता आवेदन केलेल्हया एकूण ३४४ आवेदकाींपैकी 
दस्ताऐवि पडताळणी पात्र ३०५ आवेदकाींची यादी प्रस्ततु करण्यात आली. व 
अिशदाराींकडून प्रकक्रया तसेच सींस्थेस मुलाखती िुल्हक म्िणनू रु.१०००/- इतकी 
रक्कम घेतल्हयाचे कळववले असल्हयाने सदर प्रकरणाची ववभागीय कृषी सिसींचालक, 
नागपूर याींच्यामाफश त चौकिी सुरु आिे. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
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रा् याि पुरेशी िीर् उपलब् ध व् हािी या उदेशशेाने िीर् 
प्रिल् प उभारण्याि आल्याबाबि 

  
(३७) *  २९८१८   प्रा.विरेंद्र र्गिाप (धामणगाि रेल्िे), िॉ.सांिोष टारफे (िळमनुरी), 
श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अब् दलु सत्िार (शसल्लोि), श्री.अ्लम शेख (मालाि 
पजश्चम) :   सन्माननीय ऊर्ाव मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज् यात पुरेिी वीि उपलब् ि व् िावी या उद्देिाने वीि प्रकल्ह प उभारण् यात आले,िे 
खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, दीघशकालीन वीि खरेदीचे करारिी मिाववतरणिी करण्यात केले 
असनू ४५ ििार को्ी रुपये गुींतवणकू करुन या सरकारी कीं पनीने प्रकल्ह प  उभे 
केले आिे, िे खरे आिे काय, 
(३) असल्हयास, गेल्ह या १० वषाशत या कीं पनीचा राज् याला वीि पुरवठा करण् याचा 
वा्ा १०० ्क् क् यावरुन ३५ ्क् क् याींवर आला असल्ह याची बाब  हदनाींक ७ ऑगस् ्, 
२०१५ रोिी वा त् यासुमारास ननदिशनास आली आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्ह यास, सदर खािगी कीं पनीच् या रे्यापढेु मिाववतरण व वीि आयोग आणण 
िासनिी ितबल झाले असल्ह याचे ननदिशनास आले  आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(५) असल्ह यास, उक्त प्रकरणाची िासनाने चौकिी केली आिे काय, 
(६) असल्ह यास, राज् याला कीं पनीकडून १०० ् क् के वीि पुरवठा करण् याबाबत िासनाने 
कोणती कायशवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(७) नसल्ह यास, ववलींबाची  कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे : (१) िोय, िे खरे आिे. 
(२) अींित: खरे आिे. 
(३) िे खरे आिे. 
(४), (५) व (६) राज्य िासनाच्या मिाननशमशती कीं पनी व कें द्र िासनाच्या िासकीय 
कीं पन्याच्या प्रकल्हपातनू केलेल्हया सामींिस्य कराराव्दारे उपलब्ि िोणाऱया वविेतनू 
मागणी पूणश िोत नसल्हयामुळे  मिाववतरण कीं पनीने सन २००७ मध्ये  कें द्रीय ऊिाश 
मींत्रालयाने मागशदशिशत केलेल्हया मानद ननववदा दस्तऐविानुसार  (स््ॅन्डडश बबींडीींग 
डॉक्युमें्) पारदिशक ननववदा प्रकक्रयेव्दारे (कॉजम्प्ेह्व बबींडीग प्रोसेस) खािगी 
कीं पन्याींसोबत दीघशकालीन वीि खरेदी करार केले आिेत. तसेच कें द्रीय ऊिाश 
मींत्रालयाच्या हदनाींक ०९.१२.२०१० च्या आदेिानसुार हद. ०५.०१.२०११ पासून फक्त 
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पारदिशक ननववदा प्रकक्रयेव्दारे वीि करार करणे बींिनकारक आिे. त्यामुळे राज्यातील 
ग्रािकाींना माफक दरात वीि उपलब्ि करुन देण्यासाठी वरील प्रमाणे कायशवािी 
करण्यात येते. 
(७) प्रश्न उद्् ावत नािी 

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

मुखेि (जर्.नाांदेि) िालुक्यािील बाऱहाळी येथील शेििऱयाांना  
वपि विम्याची रक्िम पेऱयाप्रमाणे न शमळाल्याबाबि 

(३८) *  ३३३८६   श्री.िसांिराि चव्हाण (नायगाांि), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.िी.पी.सािांि (नाांदेि उत्िर) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) मुखेड (जि.नाींदेड) तालुक्यातील बाऱिाळी येथील स््े् बँक ऑफ िैद्राबाद 
िाखेच्या अनागोंदी कारभारामुळे िासनाने ववववि वपकाींसाठी ववम्याची ्क्केवारी 
ठरवून हदली, त्यानुसार िेतकऱयाींना पेऱयाप्रमाणे रक्कम शमळाली नसल्हयाचे मािे 
ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिशनास आले , िे खरे आिे काय , 
(२) असल्हयास, िासनाने ठरवून हदलेल्हया वपकववम्याची पेऱयाप्रमाणे रक्कम सदर 
बँकेकडून िेतकऱयाींना शमळवनू देण्याबाबत िासनाने कोणती कायशवािी केली वा 
करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्हयास ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. एिनाथराि खिसे : (१) व (२) मुखेड तालुक्यातील स््े् बकँ ऑफ िैद्राबाद 
बाऱिाळी िाखेतून ८८३ ितेकऱयाींनी ववमा िप्ता भरुन ववमा सींरक्षण घेतले िोते. 
सदर सवश िेतकरी नकुसानभरपाई पात्र ठरल्हयाने त्याींना रुपये ४२.४० लाख इतकी 
नुकसान भरपाई सींबींधित बकेँमाफश त देण्यात आलेली आिे. तथावप, स््े् बँक 
िैद्राबाद बाऱिाळी िाखेने वाढीव नुकसान भरपाई रक्कम शमळण्यासाठी सुिाररत 
प्रस्ताव ऑगस््, २०१५ मध्ये भारतीय कृवष ववमा कीं पनीस सादर केलेला आिे. 
सदर प्रस्ताव कें द्र िासनाकड े पाठववण्याची कायशवािी भारतीय कृवष ववमा 
कीं पनीमाफश त करण्यात येत आिे. कें द्र िासनाचा मींिुरीनींतर पुढील उधचत कायशवािी 
करण्यात येईल. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
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पालघर जर्ल््यािील अििाळी पािसामुळे निुसानग्र्ि शेििऱयाांना नुिसान 
भरपाई न शमळाल्यामुळे शेििऱयाांनी िेलेल्या आत्महत्या 

  
(३९) *  ३५५२७   श्री.विलास िरे (बोईसर) :   सन्माननीय पनुिवसन ि मदि 
िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) पालघर जिल्ह्यातील मािे फेब्रवुारी व माचश, २०१५ च्या काळात झालेल्हया 
अवकाळी पावसामुळे फळ, भािीपाला, भात नाींगली  तसेच रब्बी िींगामातील 
कडिान्याचेिी फार मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले व घराींची पडझड िोऊन 
िनावराींची खपु िानी झाली आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास,या अनतवषृ्ीमुळे झालेल्हया नकुसानीचे पींचनामे करुन िेतकऱयाींना 
नुकसान भरपाई शमळण्यासाठी िासनाकड ेजिल्हिा प्रिासनाने ५ को्ी ६४ लाख ११ 
ििार रुपयाींचा प्रस्ताव पाठववला िोता, िे खरे आिे काय, 
(३) असल्हयास, नकुसानग्रस्त िेतकऱयाींना िासनाकडून नकुसान भरपाई शमळाली 
नसल्हयाने एका पाठोपाठ ४ िेतकऱयाींनी आत्मित्या केली आिे, िे िी खरे आिे 
काय, 
(४) असल्हयास, या प्रकरणाबाबतची िासनाने चौकिी केली आिे काय, 
(५) असल्हयास, चौकिीअींती आत्मित्या केलेल्हया िेतकऱयाींच्या कु्ुींबबयाींना आधथशक 
मदत व अन्य िेतकऱयाींना नकुसान भरपाई देण्याबाबत िासनाने कोणती कायशवािी 
केली वा करण्यात येत आिे, 
(६) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिेत  ? 
  
श्री. एिनाथराि खिसे : (१) अींित: खरे आिे.  
(२), (३), (४) व (५) जिल्हिाधिकारी, पालघर याींच्याकडून प्राप्त झालेल्हया 
प्रस्तावानुसार नकुसानग्रस्त िेतक-याींना मदत म््णनु प्रथमत: रु.४९२.९२ लक्ष व 
तद्नींतर वविेष बाब म्िणनु रु.६९४.८१ लक्ष असा एकूण रु.११८७.७३ लक्ष इतका 
ननिी मींिुर करण्यात आला आिे. पालघर जिल्ह्यातील वाडा तालुक्यात ०२ ितेक-
याींनी आत्मित्या केल्हयाचे ननदिशनास आले आिे. सदर आत्मित्या ्या नावपकी व 
किशबािारीपणामुळे झालेल्हया असून मयत िेतक-याींच्या कु्ुींबबयाींना ननकषानुसार 
मदत देण्यात आली आिे. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
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िर्वि (जर्.रायगि) िालुक्यािील िृवष अधधिारी ि 
िृवष पयविेक्षिाांना लाच घेिाना पििल्याबाबि 

  
(४०) *  २९८१५   श्री.अिधिू िटिरे (श्रीिधवन), श्री.जर्िेंद्र आव् हाि (मुांरा ा िळिा), 
श्री.पाांिुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.सुरेश लाि (िर्वि), श्री.किसन िथोरे (मुरबाि), 
श्री.नरहरी णझरिाळ (ददांिोरी) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) किशत (जि.रायगड) तालुक्यातील कृवष अधिकारी आणण तीन कृवष पयशवेक्षकाींना 
हदनाींक २३ िुलै, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास लाच घेताना पकडण्यात आले, िे खरे 
आिे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी िासनामाफश त चौकिी केली आिे काय, 
(३) असल्हयास, चौकिीत काय आढळून आले तद्नुसार सींबींधिताींवर िासनाने 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे, 
(४)  नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 

श्री. एिनाथराि खिसे : (१) िोय. 
(२) व (३) प्राप्त झालेल्हया तक्रारीच्या आिारे चौकिी करुन किशत पोलीस ठाणे 
येथे दखलपात्र गु.र.क्र.नीं. १२/२०१५, लाचलुचपत प्रनतबींिक कायदा सन १९८८ चे 
कलम ७,१२,१३(१)(ड) सि १३(२) प्रमाणे हद. २४/७/२०१५ रोिी गुन्िा दाखल करुन, 
सींबींधित तालुका कृवष अधिकारी, कृवष पयशवेक्षक व दोन कृवष सिाय्यक याींना 
ननलींबबत करण्यात आले आिे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

रा्य मागव पररिहन महामांिळािील गैरव्यिहाराि  
४४८ िाहिाांना बििफव  िेल्याबाबि 

  

(४१) *  ३५९८४   श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्रीमिी मोतनिा रार्ळे (शेिगाांि-
पाथिी) :   सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्याच्या राज्य मागश पररविन मिामींडळात प्रवासभाड ेघेवून नतकी् न देणे, 
िुने नतकी् पनु्िा ववकणे, अिा प्रकरणात गेल्ह या, ८ वषाशत एस.्ी. मिामींडळाने 
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सुमारे २८ ििार ९०० प्रकरणात दींडात् मक कारवाई केली व ४४८ बस वािकाींना 
बडतफश  करण् यात आले, असे हदनाींक ५ ऑगस् ्, २०१५ रोिी वा त् या सुमारास 
ननदिशनास आले , िे खरे आिे काय, 
(२) असल्ह यास, गेल्ह या ४ वषाशच् या (एवप्रल, २०११ ते माचश, २०१५) कालाविीत एस.्ी. 
मिामींडळात अपिार प्रकरणी ५० ििार तक्रारी आल्ह याचेिी समोर आले आिे, िे िी 
खरे आिे काय, 
(३) असल्हयास, या प्रकरणाची िासनाने चौकिी केली आिे काय, 
(४) असल्ह यास, चौकिीअींती एस.्ी. मिामींडळातील अपिाराची प्रकरणे रोखण् यासाठी 
िासनाने कोणती कायशवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. ददिािर राििे : (१), (२), (३) व (४) राज्य पररविन मिामींडळात अपिार 
प्रकरणी  एवप्रल,२०११ ते माचश,२०१५ या मागील चार वषाशच्या कालाविीत ४७३०२ 
तक्रारी ननदिशनास आल्हया आिेत. राज्य पररविन मिामींडळाच्या स्तरावर ९२३४ 
प्रकरणाींमध्ये वािकाींना वेतनवाढ रोखणे /खाली आणणे, २८९३२ प्रकरणाींत दींडात्मक 
कारवाई व ४५१ वािकाींना बडतफी इ. प्रकारच्या शिक्षा ठोठावण्यात आलेल्हया 
आिेत.  अपिाराची प्रकरणे रोखण्यासाठी ननयशमत मागश तपासणी, आकजस्मत मागश 
तपासणी, वेिाींतरीत मागश तपासणी, वविषे अशभयानाींतगशत मागश तपासणी अिा 
वेगवेगळया पध्दतीने मागश तपासणीचे कायशक्रम राबववण्यात येत आिेत त्याचप्रमाणे 
कमी उत्पन्न आणणा-या वािकाींची नावे वेगळी काढून त्याींचे प्रबोिन करणे, त्याींचे 
कामधगरीचे मागश बदलणे, त्याींची नावे कमी उत्पन्न आणणा-या वािकाींच्या 
यादीद्वारे सूचना फलकावर ठळकपणे प्रदशिशत करणे, इ. उपाययोिना राज्य 
पररविन मिामींडळाच्या स्तरावर करण्यात येतात. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

िहाण ू(जर्.पालघर) िालुक् यािील दगु् ध प्रिल् प दापचरी अांिगवि सरिारी र्मीन 
सांपादन िरिाना सदभाि िपांनीसोबि झालेल् या िराराबाबि 

(४२) *  ३८०२३   श्री.पा्िल धनारे (िहाण)ू :   सन्माननीय दगु् धवििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) डिाण ू(जि.पालघर) तालुक् यातील दगु् ि प्रकल्ह प दापचरी अींतगशत सरकारी िमीन 
सींपादन करताना सदभाव कपींनीसोबत झालेल्ह या करारानसुार सदभाव कीं पनीने १ 
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वकृ्ष तोड केल्ह यास त् याऐविी २ वकृ्ष लावणे तसेच ववश्रामगिृ पुनशबाींिणी, िवळपास 
िाळा, आरोग् य, पाणी व इतर बाबीवर २% ननिी खचश करणे असे असताना मािे 
िुलै, २०१५ पयशत याप्रकरणी कुठलीिी कायशवािी झालेली नािी, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्ह यास, तरतदूी प्रमाणे सदभाव कीं पनीने कायशवािी न करण् याचे कारणे काय 
आिेत, 
(३) असल्ह यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आिे काय, 
(४) असल्ह यास, चौकिीच्या अनुषींगाने या प्रकरणी दोषी असणाऱया सदभाव कीं पनीवर 
िासनाने कोणती कारवाई केली वा  करण् यात येत आिे, 
(५) नसल्ह यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खिसे : (१) िे खरे नािी. 
     या सींदभाशत िासन ज्ञापन हद. ५/१२/२००९ मिील अ्ी व ितीनुसार बािीत 
शसतकरण कें द्र व ववश्रामगिृाच्या इमारतीींची नव्याने उभारली झाली आिे. सदर 
हठकाणी मिीनरी व फननशचर बसववण्याची कायशवािी सुरु आिे. सदर अ्ी व 
ितीमध्ये िवळपास िाळा, आरोग्य, पाणी व इतर बाबीींची सुवविा असण्याची बाब 
अींतभूशत नािी. तसेच सदर हठकाणी पयाशवरण सींरक्षण प्राधिकरणाने आदेशित 
केल्हयाप्रमाणे ४४४४ रोपाींची लागवड सन २०११ च्या पावसाळयात वन ववभागाकडून 
करण्यात आली आिे. सदर लागवडीकरीता सदभाव इींजिननअरीींग शल.अिमदाबाद 
याींनी प्रकल्हप यींत्रणेच्या वतीने वन ववभागाकड ेरु. ८,१२,५८१/- इतकी रक्कम वगश 
केली िोती. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नािी. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नािी. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

िणी (िा.िणी, जर्,यििमाळ) येथे बबअरबार ि देशी दारुचे दिुान सुरु 
िरण्यासाठी नगर पररषदेचे नाहरिि प्रमाणत्र न घेिल्याबाबि 

(४३) *  ३७०६७   श्री.सांजर्िरेड्िी बोदिुरिार (िणी) :   सन्माननीय रा् य उत् पादन 
शुल् ि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) वणी नगरपररषदेच्या (ता.वणी, जि.यवतमाळ) िद्दीत सुरु करण्यात आलेले तीन 
बबअरबार व एक देिी दारुचे दकुान सुरु करण्यासाठी नगर पररषदेचे नािरकत 
प्रमाणत्र न घेता लालगुडा ग्रामपींचायतीचे नािरकत प्रमाणपत्र घेऊन िासनाची व 
नगर पररषदेची फसवणकू केल्हयाची बाब मािे ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदिशनास आली आिे, िे खरे आिे काय 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणाची तक्रार जिल्हिाधिकारी व राज्य उत्पादन िुल्हक 
ववभागाकड ेकेली असता सींबींधित ववभागाकडून कोणतीिी कारवाई करण्यात आली 
नािी, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी चौकिी करण्यात आली आिे काय, 
(४) असल्हयास, चौकिीअींती सदरिू बबअरबार व देिी दारुच्या दकुानावर िासनाने 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे, 
(५)  नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय ? 

 श्री. एिनाथराि खिसे : (१) िोय, िे खरे आिे. 
    प्रकरणी सींबींधित अनुज्ञप्तीिारकाींनी मौिे लालगुडा, ता.वणी या ग्रामपींचायतीचे 
खो्े नािरकत प्रमाणपत्र सदर केल्हयाचे स्पष् झाले आिे. 
(२) िे खरे नािी. 
(३), (४) व (५) उप-ववभागीय अधिकारी वणी याींचा अिवाल अद्याप प्राप्त झालेला 
नािी. सदर अिवाल प्राप्त झाल्हयावर आवश्यक ती पुढील कायशवािी करण्यात येईल. 

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

िर्वि (जर्.रायगि) नगरपाशलिा हदेशीिील सोळा एिर  
शेिर्मीन भाििेत्िािर ददल्याबाबि 

 
(४४) *  ३३५५०   श्री.सुरेश लाि (िर्वि), श्री.जर्िेंद्र आव् हाि (मुांरा ा िळिा), 
श्री.पाांिुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.किसन िथोरे (मुरबाि), श्री.हसन मुश्रीफ 
(िागल) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-
(१) किशत (जि.रायगड) नगरपाशलका िद्दीतील किशत ििराला लागून असलेली 
सुमारे सोळा एकर िेतिमीन कृषी क्षेत्रातील ववववि प्रयोग करण्यासाठी ६० वषाशपूवी 
िासनाने सुरुवातीला भाडतेत्वावर आणण नींतर िेतकऱयाींची सींमती नसताना अत्यींत 
अल्हपदरात  हदली िोती, िे खरे आिे काय, 



48 

(२) असल्हयास, मूळ उद्देिासाठी िशमन वापरत नसल्हयाने िी िमीन परत द्यावी 
अिी मागणी तेथील ितेकऱयाींनी जिल्हिाधिकारी रायगड तसेच िासनाकड ेगेले दोन 
वषाशपासून केलेली आिे, िे खरे आिे काय, 
(३) असल्हयास, याबाबत िासनाने चैाकिी केली आिे काय, 
(४) असल्हयास, चौकिीच्या अनुषींगाने िेतकऱयाींना िशमन परत देण् याबाबत िासनाने 
कोणती कायशवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खिसे : (१) िे खरे नािी. 
(२) मा. मींत्री (मिसूल) याींना एवप्रल,२०१४ मध्ये हदलेल्हया ननवेदनात िमीन परत 
करण्याबाबतची मागणी ितेक-याींनी केली आिे. 
(३) जिल्हिाधिकारी, रायगड याींनी याबाबत चौकिी केली आिे. 
(४) कोकण कृवष ववद्यापीठास ज्या प्रयोिनासाठी िमीन देण्यात आली आिे, त्याच 
प्रयोिनासाठी िशमनीचा वापर िोत आिे.त्यामुळे िमीन िेतक-याींना परत करणे 
योग्य िोणार नािी. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

अिोला ि िाशशम जर्ल््यािील शेििऱयाांना वपि विम्याची  
नुिसान भरपाई न शमळण्याबाबि 

 
(४५) *  ३११२२   श्री.अशमि झनि (ररसोि), श्री.अब् दलु सत्िार (शसल्लोि), 
श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) अकोला  व वाशिम जिल्ह्यात पडलेल्हया िोरदार पावसामुळे जिल्ह्यातील अनेक 
नदी, नाल्हयाींना पूर येऊन अनेक गावाींचा सींपकश  तु् ला, सींपकश  तु् लेल्हया गावाींतील 
िेतकऱयाींना वपक नकुसान अठे्ठचाळीस तासाच्या आत बँकाींकड े नोंदववण्याच्या 
ननकषाने तेल्हिारा, अको् तसेच अनेक गावाींच्या ितेकऱयाींचा वपक ववमा बुडल्हयाचे 
मािे ऑगस््, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान माहिती ननदिशनास आली िे खरे आिे 
काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणाची िासनाने चौकिी केली आिे काय, 
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(३) असल्हयास, चौकिीअींती पुरामुळे नकुसान झालेल्हया, वपक ववमा योिना न 
शमळालेल्हया िेतकऱयाींना नकुसान भरपाई देण्याबाबत िासनाने कोणती कायशवािी 
केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 

श्री. एिनाथराि खिसे : (१), (२) व (३) मािे ऑगस्् २०१५ मध्ये झालेल्हया 
अनतवषृ्ीमुळे नदी नाल्हयाींना आलेल्हया पूरामुळे अकोला जिल्ह्यातील िेती वपकाींचे 
सुमारे रु. ३७ लक्ष रकमेचे नुकसान झाल्हयाचे आढळून आलेले आिे. वाशिम 
जिल्ह्यात िेती पीकाींचे नुकसान झाल्हयाचे आढळून आलेले नािी. वपक कापणी 
प्रयोगातनू प्राप्त िोणाऱया सरासरी उत्पन्नाच्या आकडवेारीच्या आिारे अींतीम 
नुकसान भरपाई ननजश्चत करण्याची कायशवािी भारतीय ववमा कीं पनीकडून सुरु आिे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

औसा (जर्.लािूर), उमरगा ि लोहारा (जर्.उ्मानाबाद)  
िालुक्यािील भूिां पग्र्िाांना िबाले देण्याबाबि 

(४६) *  ३५५०६   श्री.बसिरार् पाटील (औसा) :   सन्माननीय पनुिवसन ि मदि 
िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१)  औसा (जि.लातूर), उमरगा व लोिारा (जि.उस्मानाबाद) तालुक्यातील अनेक 
गावे हदनाींक  ३० सप् े्ंबर १९९३ रोिी झालेल्हया मिाप्रलयींकारी भूकीं पामुळे उध्वस्त 
झाल्हयानींतर िासनाने सदरिू गावाचे पनुवशसन करूनिी अद्यापपयतं उमरगा व 
लोिारा तालुक्यातील ३ ििार ९४७ व औसा तालुक्यातील असींख्य भूकीं पग्रस्ताींना 
कबालेचे वा्प करण्यात आलेले नािी, िे खरे आिे काय 
(२) असल्हयास, भूकीं पग्रस्ताींना आिशमतीस कबाले वा्प न केल्हयामुळे त्याींना 
भूकीं पग्रस्त प्रमाणपत्र शमळणे अडचणीचे िोत असून त्यामुळे अन्य ववववि समस्याींना 
सामोरे िावे लागत आिे, िे खरे आिे काय 
(३) असल्हयास, भूकीं पग्रस्ताींना ववनाववलींब कबाले शमळावे म्िणनू मागील १० 
वषाशपासून सातत्याने भूकीं पग्रस्ताींनी जिल्हिाधिकारी, लातूर, तिशसलदार, औसा, 
तिशसलदार, उमरगा, तिशसलदार, लोिारा ववभागीय आयुक्त, औरींगाबाद, 
मा.पालकमींत्री, लातूर जिल्हिा, मा.मिसूलमींत्री आदीींकड ेमागणी केलेली आिे, िे िी 
खरे आिे काय 
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(४) असल्हयास, सदरिू भूकीं पग्रस्ताींना कबाले देण्याबाबत िासनाने कोणती कायशवािी 
केली वा करण्यात येत आिेत, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिे ? 
 

श्री. एिनाथराि खिसे : (१) िे खरे नािी. 
(२) नािी. 
(३) िोय. 
(४) भुकीं पग्रस्ताींना कबाले देण्याबाबत प्रलींबबत असलेल्हया उवशरीत कािी न्यायप्रववषठ 
प्रकरणात मा.न्यायालयाचे आदेिानुसार कायशवािी करण्यात येत आिे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नािी.  

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

पाटण (जर्.सािारा) िालुक् यािील सािरघर पुनिवसीि  
प्रिल्पग्र्िाांच्या रहदारीिरीिा र्िा िरण्याबाबि 

(४७) *  ३६९४८   श्री.शांभूरार् देसाई (पाटण) :   सन्माननीय पुनिवसन ि मदि 
िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) पा्ण (जि.सातारा) तालुक् यातील तारळी िरण प्रकल्हपातील सावरघर पुनवशसीत 
गावठाणाकरीता ग् नीं.३५ मध्ये नकािाप्रमाणे गावठाण वसववताना प्रकल्हपग्रस्ताींना 
रिदारीकरीता रस्ता देण्यात आला िोता, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, सदरच्या ग् नीं.३५ मध्ये श्री.चींद्रकाींत, ववठ्ठल व रािेद्र िरीबा 
सपकाळ या तीन भावाींनी रािकीय दबाव ्ाकून घराचे बाींिकाम करुन अनतक्रमण 
केले असून प्रकल्हपग्रस्ताींना येण्या िाण्याचा मागशच बींद केला आिे, िे िी खरे आिे 
काय, 
(३) असल्हयास, गावठाण वसववताना ग् नीं.३५ मध्ये प्रकल्हपग्रस्ताींना रिदारीकरीता 
रस्ता अजस्तत्वात असताना या रस्त्यावर केलेले अनतक्रमणा ववरोिात गावठाणाींतील 
सवश प्रकल्हपग्रस्ताींनी ववरोि केला असून त्याींच्यावर पोशलस स््ेिनला दबाव ्ाकून 
खोट्या गुन््याींची नोंद केली आिे, िे खरे आिे काय, 
(४) असल्हयास, सदर अनतक्रमणाबाबत उपववभागीय अधिकारी मिसूल, कराड 
याींच्याकड ेसींबींधित प्रकलपग्रस्ताींनी तक्रार केल्ह यानींतर उपववभागीय अधिकारी याींनी 
रािकीय दबावाखाली येवनू सदरचे ग् नीं. ३५ मध्ये नकािाप्रमाणे पूवी रस्ता 
नव्िता असे दाखववण्याकरीता नकाि े बदलण्याचे काम केले असल्हयाचे 
प्रकल्हपग्रस्ताींचे म्िणणे आिे, िे िी खरे आिे काय, 
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(५) असल्हयास,  उक्त प्रकरणाची िासनाने चौकिी केली आिे काय, 
(६) असल्हयास, चौकिीअींती सींबींधिताींवर िासनाने कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आिे, 
(७) नसल्हयास,  ववलींबाची करणे काय आिेत ? 

श्री. एिनाथराि खिसे : (१) िोय, अींित: खरे आिे. 
(२) िे खरे नािी. 
सन १९९९ चे मूळ रेखाींकनाप्रमाणे चींद्रकाींत, ववठ्ठल व रािेंद्र िरीबा सपकाळ याींना 
भुखींड क्र. ११४ ते ११९ चे वा्प करण्यात आलेले आिे. 
(३) िे खरे नािी. 
बदललेल्हया अधिन्यासानुसार गावठाणातील रस्ता दिशववलेल्हया मुळ भुखींड क्र. ११६ 
मिून ये-िा करण्यावरुन प्रकल्हपग्रस्ताींमध्ये वाद उदिवला िोता व त्याबाबत हदनाींक 
०३/०३/२०१५ रोिी पुन्िा दाखल झालेला आिे. 
(४) िे खरे नािी. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नािी. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नािी. 
(७) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

चांद्रपूर जर्ल््यािील भूसांपादन ि पनुिवसनाची प्रिरणे तनिाली िाढण्याबाबि 
  
(४८) *  ३२४९४   श्री.नानार्ी शामिुळे (चांद्रपूर) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) चींद्रपूर जिल्ह्यातील लालनाला प्रकल्हप, बेंडारा मध्यम प्रकल्हप (पुनवशसन), 
पळसगाव आमडी उपसा शसींचन, योिना, बोरघड उपसा शसींचन योिना, धचचडोि 
बॅरेि िरणघा् उपसाशसींचन योिना, लालनाला  उपसा शसींचन योिना, वाघुलीबु् ी 
उपसा शसींचन योिना, डोंगरगाव मध्यम प्रकल्हप पकडीगुड्डम प्रकल्हप, अिा १३ 
प्रकल्हपातील एकूण ६५ प्रकरणे भूसींपादन व पनुवशसनाची असून सदर प्रकरणे 
तात्काळ ननकाली काढण्याचा ननणशय जिल्हिाधिकरी चींद्रपूर याींनी शसींचन ववभागाच्या 
आढावा बैठकीत घेण्यात आल्हयाचे मािे ऑक््ोबर, २०१५ च्या पहिल्हया आठवड्यात 
ननदिशनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
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(२) असल्हयास,उक्त प्रकरणी चौकिी केली आिे काय, 
(३) असल्हयास, चौकिीच्या अनषुींगाने उक्त १३ प्रकल्हपामुळे बािीताींचे भूसींपादन व 
पुनवशसनाचे प्रकरणे ननकाली काढण्यासींदभाशत िासनाने कोणती कायशवािी केली 
वा  करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  

श्री. एिनाथराि खिसे : (१) िे अींित:  खरे आिे, 
     प्रकरणे सींबींिीत भुसींपादन अधिकारी तथा उप ववभागीय अधिकारी याींचेकड े
कायशवािीसाठी  पाठववली आिेत.आणण प्रकरणात कायशवािी सुरू आिे. 
(२) प्रकरणाींत कायशवािी सुरू करण्याींत आली म्िणनू चौकिी करण्याची आवश्यकता 
भासली नािी. 
(३) व (४) उक्त प्रकरणाींत कायशवािी सुरूआिे. प्राथशमक  तपासणीनींतर त्रु् ीची 
पूतशता करणे, यींत्रणेद्वारा सींयकु्त मोिणी करणे इ. कायशवािी करण्यात आली आिे. 
 

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

सीएट्स िां पनीला भाांिूप (पजश्चम) येथे शासनाने िारखाना 
उभारण्यासाठी ददलेली र्मीन पर्पर वििल्याबाबि 

  

(४९) *  ३३६५१   श्री.सुतनल प्रभू (ददांिोशी) :  सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्य िासनाने सीएट्स कीं पनीला हदनाींक १५ ऑक््ोबर, १९५८ मध्ये कारखाना 
उभारण्यासाठी मुींबईतील भाींडूप (पजश्चम) येथील हदलेल्हया ३० एकर िशमनीपैकी 
सदरिू कीं पनीने वापरात नसलेली २८०१०.४४ चौ.मी. क्षेत्राची िशमन राज्य िासनास 
परत न करता मे. ॲि फोडश इन्फो्ेक या ववकासकाला परस्पर ववकण्यात आली 
आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, सदरिू ववकासकाला ककती ककीं मतीला २८०१०.४४ चौ.मी. क्षेत्राची 
िमीन ववकण्यात आली तसेच भूसींपादन अधिननयम १८९४ मिील कोणत्या 
तरतूदीनुसार उद्योग उभारण्यासाठी हदलेली िशमन, गिृननमाशण प्रकल्हप राबववण्यास 
िस्ताींतरीत करण्यात येते काय, 
(३) असल्हयास, मुींबई ववकास आराखडयानुसार उद्योगासाठी राखीव असलेल्हया 
२८०१०.४४ क्षेत्राच्या िशमनीचा मिापाशलकेच्या अधिननयमातील कोणत्या 
तरतुदीनुसार वापरात बदल करुन रहिवािी व वाणणज्य असा बदल करण्यात आला 
असून यामध्ये सदरिू अधिननयमाींचे उल्हलींघन झाले आिे, िे खरे आिे काय, 
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(४) असल्हयास, सदर िमीन नफेखोरी करण्यासाठी कीं पनीने िासकीय अधिकाऱयाींिी 
सींगनमत करुन व त्याद्वारे  बेकायदा परवाने शमळवनू ववकासकास ववक्री केली 
आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(५) असल्हयास, उक्त प्रकरणाची िासनाने चौकिी केली आिे काय, 
(६) असल्हयास, चौकिीच्या अनषुींगाने बेकायदेिीर ववक्री करण्यास मदत करणाऱया 
अधिकाऱयाींवर िासनाने काय कारवाई केली तसेच सदर िशमन सरकार िमा 
करण्याच्या दृष्ीने िासनातफे कोणती कायशवािी करण्यात आली वा येत आिे, 
(७) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खिसे : (१) िे खरे नािी. 
    या िशमनीच्या ववक्रीस मिसूल व वन ववभाग याींचेकडील ज्ञापन क्र.एल्ीएच-
०७/२००९/ प्र.क्र.८८/ अ-२, हद.१८.९.२०१० नुसार अ्ी व ितीवर िासन आदेिानुसार 
परवानगी देण्यात आली आिे. 
(२) शसए् शल. कीं पनीने मौिे भाींडूप, ता.कुलाश येथील २८०१०.४४ चौ.मी. एवढे क्षेत्र 
रक्कम रुपये १३० को्ी या ककीं मतीस हदनाींक २५/७/२०११ रोिी मे.ॲि फोडश 
इन्फो्ेक प्रा.शल. या कीं पनीस िस्ताींतरीत केली आिे. 
     भूमीसींपादन (कीं पन्याींबाबत) ननयम, १९६३ मिील ननयम, ८ नुसार 
िशमनीच्या िस्ताींतरणास व ननयम ५(१) नुसार वापरात बदल करण्यास परवानगी 
देण्याबाबतची तरतदू आिे. 
(३) सदर प्रकरणी उद्योगासाठी राखीव असलेल्हया (आय-३) िशमनीच्या रहिवािी 
वापरासाठीच्या (आर) बदलास ववकास ननयींत्रण ननयमावलीतील कलम ५७ (४) (सी) 
या तरतुदीनुसार बिृन्मुींबई मिानगरपाशलकेकडून परवानगी देण्यात आली आिे. 
परींत ुवाणणज्य वापरासाठीचा बदल करण्यात आलेला नािी. 
(४) िे खरे नािी. 
(५), (६) व (७) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

पुणे जर्ल््यािील चासिमान धरण प्रिल्पग्र्िाांचे 
पुनिवसन िरण्याबाबि 

(५०) *  ३८१७३   श्री.सुरेश गोरे (खेि आळांदी) :   सन्माननीय पुनिवसन ि मदि 
िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) पुणे जिल्ह्यातील चासकमान प्रकल्हपाचे भूशमपिून सन १९७२ साली झालेले 
असूनदेखील ४० वषाशनींतरिी प्रकल्हपबाधित २६४० िेतकऱयाींचे पनुवशसन करण्यात 
आलेले नसल्हयाचे मािे ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिशनास आले, िे 
खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, चासकमान प्रकल्हपासाठी राखीव असणाऱया िेतिशमनीवर िासनाने 
इतर प्रकल्हपबाधित प्रकल्हपग्रस्ताींचे पनुवशसन केलेले असून चासकमान 
प्रकल्हपग्रस्ताींना मात्र िाणणवपवूशक सवश सोई सुवविाींपासून वींधचत ठेवण्यात आले, िे 
िी खरे आिे काय, 
(३) असल्हयास, प्रकल्हपबाधिताींच्या पनुवशसनासाठी स्थाननक लोकप्रनतननिीने वारींवार 
मागणी करूनिी िासनाने त्याकड ेदलुशक्ष केले, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी चौकिी केली आिे काय, 
(५) असल्हयास, चौकिीच्या अनषुींगाने प्रकल्हपबाधिताींचे पुनवशसन तातडीने 
करण्यासाठी िासनाने कोणती कायशवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(६) नसल्हयास, ववलींबाची करणे काय आिेत ?  

श्री. एिनाथराि खिसे : (१) िे खरे नािी. 
(२) व (३) चासकमान प्रकल्हपामुळे बाधित प्रकल्हपग्रस्ताींपकैी पात्र १४३५ 
प्रकल्हपग्रस्ताींना पयाशयी िशमनीचे वा्प करण्यात आलेले आिे. उवशररत प्रकल्हपग्रस्त 
पात्र न आढळलेले पयाशयी िशमनीची मागणी न केलेले असल्हयाने त्याींना पयाशयी 
िशमनीचे वा्प करण्यात आलेले नािी. 
    पयाशयी िशमनीच्या पा्पाबाबत ववववि रर् याधचका प्रि.प्रलींबबत आिेत. तसेच 
िनहित याधचका क्र. १७१/२०१४ िी देखील मा. उच्च न्यायालय, मुींबई येथे 
न्यायप्रववषठ आिे. या िनहित याधचकेमिील ननदेिानुसार चासकमान प्रकल्हपातील 
बाधिताींना पयाशयी िमीन वा्पातील समस्या व सद्यजस्थती तपासणी व 
उपाययेािना सुचववणे यासाठी िासनाने उच्च स्तर सशमती गहठत केलेली असून 
नतचे कामकाि प्रगतीपथावर आिे. 
     लाभक्षेत्रातनू स्लँब आकारणी वािन सींपाहदत केलेलया िशमनी ्या 
भूसींपादानाचा भाग असून मिाराषर प्रकल्हपबाधित व्यक्तीचे पनुवशसन अधिननयम व 
प्रचशलत पनुवशसन िोरण याींचे अधिन रािूनच त्याींचे वा्प करण्यात येते. 
(४), (५) व (६) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
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रा्याि आणखी २२ जर्ल्हे ि ४९ िालुिे तनमावण िरण्याबाबि 
  
(५१) *  २८३४६   श्री.भा्िर र्ाधि (गुहागर), िॉ.पिांगराि िदम (पलूस ििगेाि), 
श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अब् दलु सत्िार (शसल्लोि), िॉ.सांिोष टारफे 
(िळमनुरी), श्री.अ्लम शखे (मालाि पजश्चम), श्री.अजर्ि पिार (बारामिी), 
श्री.जर्िेंद्र आव् हाि (मुांरा ा िळिा), श्री.िैभि वपचि (अिोले), श्री.शशशिाांि शशांदे 
(िोरेगाि), श्री.दत्िात्रय भरणे (इांदापूर), श्री.पाांिुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.मिरांद 
र्ाधि-पाटील (िाई), श्री.विर्य भाांबळे (जर्ांिूर), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.हसन 
मुश्रीफ (िागल), श्री.हनुमांि िोळस (माळशशरस), श्री.अतनल बाबर (खानापूर), 
प्रा.िषाव गायििाि (धारािी), श्री.सुरेश हाळिणिर (इचलिरांर्ी), श्रीमिी ददवपिा 
चव्हाण (बागलाण), श्री.सुधािर भालेराि (उदगीर), श्री.किसन िथोरे (मुरबाि), 
श्री.सांर्य िेळिर (ठाणे), श्री.सुरेश लाि (िर्वि), श्री.राहुल र्गिाप (श्रीगोंदा), 
श्रीमिी िपृ्िी सािांि (िाांदे्र पूिव), श्री.पांिर् भुर्बळ (नाांदगाि), श्री.मनोहर भोईर 
(उरण), श्री.भरिशठे गोगािले (महाि), िॉ.सिीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांिोल), 
श्री.डि मल्लीिार्ूवन रेड्िी (रामटेि), श्री.भाऊसाहेब िाांबळे (श्रीरामपूर), श्री.उनमेश 
पाटील (चाळीसगाि), श्री.सांर्य साििारे (भुसािळ) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यात  प्रिासकीय सोयीसाठी व नागरीकाींची गैरसोय ् ाळण्यासाठी २२ जिल्हिे 
व ४९ तालुके ननमाशण करण्याचा प्रस्ताव राज्य िासनाच्या ववचारािीन असल्हयाचे 
मािे ऑगस््, २०१५ रोिी वा त्यादरम्यान ननदिशनास आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, राज्यातील मोठ्या जिल्ह्याचे ववभािन करुन नवीन जिल्हिे ननमाशण 
करण्यासाठी मिसूल ववभागाच्या प्रिान सधचवाींच्या अध्यक्षतेखाली िासनाने एक 
सशमती गठीत केली आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्हयास, सशमतीने आपल्हया अिवालामध्ये कोणकोणत्या शिफारिी केल्हया 
आिेत, 
(४) असल्हयास, उक्त शिफारिीींच्या अनुषींगाने मोठ्या जिल्ह्याचे ववभािन 
करण्याबाबत िासनाने कोणती कायशवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 

श्री. एिनाथराि खिसे : (१) २२ जिल्ह्याींचे ववभािन व सुमारे ७० तालुक्याींच्या 
ननशमशतीबाबत ववववि माध्यमाव्दारे िासनाकड े मागण्या / ननवेदने प्राप्त झाली 
आिेत िी वस्तजुस्थती आिे. 
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(२), (३) व (४) राज्यस्तरावर जिल्हिा ववभािनाबाबत ननकष ठरववण्याकरीता 
िासनाने हद.२४.०६.२०१४ च्या िा.नन.अन्वये अपर मुख्य सधचव/प्रिान सधचव 
(मिसूल) याींचे अध्यक्षतेखाली सशमती गठीत केली असून सशमतीस आपला अिवाल 
सादर करण्यास हद.३१.१२.२०१५ पयतं मुदतवाढ देण्यात आली आिे. सदर सशमतीचा 
अिवाल प्राप्त झाल्हयानींतर ननजश्चत केल्हया िाणा-या ननकषानुसार जिल्ह्याींचे 
ववभािन/पनुरशचनेबाबत उधचत ननणशय घेण्याची  तिवीि ठेवली आिे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

शशांदखेिा, शशरपूर (जर्.धुळे) आणण शहादा (जर्.नांदरूबार) िालुक् यािील 
पुरग्र्ि शेििऱयाांना निुसान भरपाई देण्याबाबि 

  
(५२) *  ३४०७९   श्री.र्यिुमार रािल (शशांदखेिा) :   सन्माननीय पनुिवसन ि 
मदि िायव मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) तापी काठावरी शिींदखेडा, शिरपूर (जि.िुळे) आणण ििादा (जि.नींदरूबार) 
तालुक् यातील अनेक गावाींतील ितेकऱयाची िमीन िी नदीच्या काठी आिे, दर वषी 
पावसाळ्यात तापी नदीला पुर आल्हयानींतर या िशमनीचे नकुसान िोत असते परींत ु
दरवषी पींचनामे िोतात परींतु त्याींना आिपयतं किीिी भरपाई शमळालेली नािी, िे 
खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी सींबींधित तिशसलदाराींनी िेतकऱयाींना नुकसान भरपाई 
शमळण्यासाठी देखील प्रस्ताव पाठववलेले नािी, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त िेतकऱयाींना भरपाई पासून वींधचत ठेवणाऱया अधिकाऱयाींवर 
कारवाई करण्याबाबत तसेच  िेतकऱयाींना नकुसान भरपाई देण्याबाबत िासनाने 
कोणती कायशवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्हयास,ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 

(उत्िर आले नाही.) 
----------------- 
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औरांगाबाद शहरािील िक्फ बोिावच्या र्शमनीच्या गैरव्यिहाराबाबि 
  
(५३) *  २८९९२   श्री.अिुल सािे (औरांगाबाद पूिव) :   सन्माननीय अल्पसांखयाांि 
वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) औरींगाबाद ििरातील बबवी का मकबरा पररसरातील १८ एकर २९ गुींठे 
िशमनीच्या गैरव्यविार प्रकरण  व ववक्री प्रकरण तािे असतानाच ग् क्र. ६५ 
नक्षत्रवाडी येथील वक्फ बोडाशच्या मालकीची २४ एकर ९ गुींठे िमीन २२ को्ी 
रुपयाींत खरेदी ववक्री झाल्हयाचे प्रकरण मािे सप््ेबर २०१५ मध्ये ननदिशनास आले 
आिे, िे  खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, सदर गैरव्यविार करून िशमनीची खरेदी ववक्री झाल्हयाची तक्रार 
हदनाींक  ९ सप््ेबर २०१५ रोिी वा त्यासुमारास  अकबर खान हदलावर खान व 
इतर नागररकाींनी कागदपत्राींसि पोलीस आयुक्ताींकड ेकेली आिे , िे खरे आिे काय, 
(३) असल्हयास, सदर तक्रारीींच्या अनुषींगाने चौकिी करून गैरव्यविाराची िमीन 
खरेदी व ववक्रीच्या प्रकरणी वक्फ बोडाशच्या दोषी असलेल्हया अधिकाऱ याींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 

श्री. एिनाथराि खिसे : (१) अींित: खरे आिे. ग् क्र. ६५ नक्षत्रवाडी येथील 
मजस्िद नक्षत्रवाडी या वक्फ सींस्थेच्या मुतवल्हलीने सदर सींस्थेच्या मालकीच्या 
वक्फ िमीनीची ववक्री करण्यासाठी हद. १८ फेब्रुवारी, २०१४ रोिी इसार पावती 
केली िोती. तथावप, वक्फ िमीन ववकता येत नािी, िे माहित झाल्हयानींतर 
मुतवल्हलीने सदरचा व्यविार रद्द करुन इसारची रक्कम परत केली आिे. 
(२) िोय. 
(३) सदर तक्रारीच्या अनुषींगाने पोशलस ननररक्षक वविेष िाखा, औरींगाबाद याींनी 
चौकिी केली आिे. सदर वक्फ िमीनीची बेकायदेिीर ववक्री करण्याचा व्यविार 
सींबींधित वक्फ सींस्थेच्या मुतवल्हलीने परस्पर केलेला असल्हयाने या प्रकरणी वक्फ 
मींडळाच्या अधिकारी/कमशचारी याींचेववरुध्द कारवाई करण्याचा प्रश्न उद्् ावत नािी. 
सींबींधित मुतवल्हली श्री. अब्दलु खलील वपता अब्दलु मिीद याींचे मुतवल्हली पद 
वक्फ मींडळाच्या आदेि क्र. २४३६/१४, हद. ३०/४/२०१४ अन्वये रद्द करण्यात आलेले 
आिेत. त्याववरुध्द श्री.अ.खीलल अ.मिीद याींनी वक्फ न्यायाधिकरण, औरींगाबाद 
येथे अपील क्र.२/२०१४  दाखल  केले  असून  न्यायाधिकरणाने वक्फ मींडळाच्या      
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हद. ३०.०४.२०१४ आदेिास स्थधगती हदलेली आिे. मा. वक्फ न्यायाधिकरणाच्या या 
आदेिाववरोिात वक्फ मींडळामाफश त मा.उच् च न्यायालयात याधचका दाखल करण्यात 
येत आिे. सद्य:जस्थतीत मुतवल्हलीचे प्रकरण न्यायप्रववषठ आिे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

महानांद दधू व्यिसाय िाढीसाठी सांचालि मांिळाने आखलेले  
अनेि प्रिल् प िेळेि पूणव न झाल्याबाबि 

  
(५४) *  ३५९८८   श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीय दगु् धवििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) गोरेगाव (पूवश) मुींबई येथील मिानींद दिू व्यवसाय वाढीसाठी सींचालक मींडळाने 
आखलेले अनेक प्रकल्ह प वेळेत पूणश झाले नसल्हयाचे हदनाींक ३० सप् ्ेंबर, २०१५ रोिी 
वा त् यासुमारास ननदिशनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्ह यास, मिानींदने दगु् ि िन् य पदाथाशच् या ननमीतीचा दसुरा प्रकल्ह प २०१० 
मध् ये सुरु केला, त् यावेळी १८ को्ी रुपयाची ननववदा काढण् यात आली असून या 
प्रकल्ह पावर २५ को्ी रुपये खचश िोऊनिी प्रकल्ह प अद्याप पणूश झालेला नािी, िे खरे 
आिे काय 
(३) असल्ह यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आिे काय, 
(४) असल्हयास, चौकिीच्या अनषुींगाने अपूणश असलेला प्रकल्हप पूणश करण्याबाबत 
िासनाने कोणती कायशवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खिसे : (१) मिानींद या सिकारी दिू सींघाच्या शिखर सींस्थेस 
राषरीय कृषी ववकास योिने अींतगशत ३ प्रकल्हपाींना कें द्रीय अथश सिाय्य मींिूर 
करण्यात आले. या पकैी ॲसेप््ीक डअेरी प्रकल्हप प्रत्यक्षात यापवूीच हद. 
१४/०२/२०१३ मध्ये पूणश झाला. मींिूर करण्यात आलेला दसुरा प्रकल्हप दिू भूक्ी 
प्रकल्हप असून सदर प्रकल्हप हद. ३०/०९/२०१३ पयतं पूणश िोणे अपेक्षीत असताींना 
सदर प्रकल्ह पास पूणश िोण्यास ३ महिने १८ हदवस इतका कालाविी अधिक लागला. 
उवशररत ३ रा दगु्ि पदाथश उत्पादन िा प्रकल्हप हद. ३०/०७/२०१६ पयतं पूणश िोणे 
अपेक्षीत असून प्रकल्हपाचे काम सुरु आिे. 
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(२) िे खरे नािी. 
दगु्ििन्य पदाथश ननमीती प्रकल्हप खचश रु. १६ को्ी इतका असून सदर ननिी ५०:५० 
ननिी सींरचनेवर मींिूर करण्यात आला असून मिानींदाने त्यानुसार रु. ८ को्ीची 
गुींतवणकू करणे अपेक्षीत आिे. सदर प्रकल्ह पाचा सद्याचा एकूण अपेक्षीत प्रकल्हप 
खचश रु. १९.४० को्ी असा आिे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नािी. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

बोईसर (जर्.पालघर) िालुक् यािील िारापूर अण ुिें द्र प्रिल् पामुळे 
बाधधि झालेल्या िुटुांबीयाांच्या पुनिवसनाबाबि 

(५५) * ३८०२७  श्री.पा्िल धनारे (िहाण)ू, श्री.विलास िरे (बोईसर) : सन्माननीय 
पुनिवसन ि मदि िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) बोईसर (जि.पालघर) तालुक्यातील तारापूर अण ु कें द्र प्रकल्हपामुळे बाधित 
झालेल्हया ५०० कु्ुींबबयाींचे पुनवशसन अद्याप करण्यात  आले नसल्हयाचे  हदनाींक १६ 
िुलै, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास ननदिशनास आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, सदर प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आिे काय, 
(३) असल्हयास, चौकिीच्या अनुषींगाने िासनाने प्रकल्हप बाधित कु्ुींबबयाींचे पनुवशसन 
करण्याबाबत काय कायशवािी केली असून पनुवशसन न करणाऱया सींबधिताींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खिसे : (१) िे खरे नािी. 
सन १९९४ साली करण्यात आलेल्हया सवेक्षणानुसार अक्करपट्टी व पोफरण येथील 
आधित कु्ुींबाची सींख्या ११६७ िोती. त्यानींतर मा. उच्च न्यायालयाच्या ननदेिानुसार 
ती सींख्या १२५० झाली आिे. या सवश प्रकल्हपाग्रस्ताींचे पुनवशसनासाठी स्थावपत मौिे 
दहिसर तफे तारापूर गावठाणात १२५० पकैी १२४७ प्रकल्हपग्रस्ताींनी घर/भूखींडाचा 
ताबा घेतलेला आिे. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
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खोपोली (जर्.रायगि) येथील सुभाष नगर ि र्गददश नगर पररसरािील  
िोंगराला िि ेगेल्याने रदहिाशाांना धोिा तनमावण झाल्याबाबि 

  

(५६) *  ३३५५५  श्री.सुरेश लाि (िर्वि), श्री.जर्िेंद्र आव् हाि (मुांरा ा िळिा), श्री.पाांिुरांग 
बरोरा (शहापूर), श्री.किसन िथोरे (मुरबाि), श्री.हसन मुश्रीफ 
(िागल) :  सन्माननीय पनुिवसन ि मदि िायव मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) खोपोली (जि.रायगड) येथील सुभाष नगर व िगहदि नगर पररसरातील 
डोंगराला मािे िून, २०१५ मध्ये तड ेगेल्हयाने २०० पेक्षा अधिक घराींतील ३ ििार 
रहिवािाींच्या  िीवला िोका ननमाशण झाला आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी स्थाननक रहिवाश्याींनी तसेच सामाजिक कायशकते व 
स्थाननक लोकप्रनतननिी व जिल्हिाधिकारी रायगड याींनी  वारींवार लक्ष वेिनूिी 
िासनाने अदयापपयशत  कोणतीच कायशवािी केली नािी, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आिे काय, 
(४) असल्हयास, चौकिीच्या अनषुींगाने रहिवािाींच्या  िीवला िोका ननमाशण िोऊ 
नये यासाठी िासनाने काय कायशवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खिसे : (१) िे खरे नािी. मात्र ऑगस््, २०१४ मध्ये सुभाष नगर 
येथील कािी भाग दरडग्रस्त/आपत्तीप्रवण असल्हयाचे ननदिशनास आले.  
(२), (३), (४) व (५) सुभाष नगर व रायगड जिल्ह्यातील इतर ३५ गावाींचे सवेक्षण 
उप मिासींचालक, भारतीय भू-वैज्ञाननक सवेक्षण ववभाग, नागपूर याींच्यामाफश त 
सवेक्षण करण्यात येत आिे. 

----------------- 
 
 पाचाांबे (िा. धचपळूण, जर्. रत्नाधगरी) धरण प्रिल्पग्र्िाांच्या पुनिवसनाबाबि 
 

(५७) *  २८३६१   श्री.भा्िर र्ाधि (गुहागर), श्री.सदानांद चव्हाण 
(धचपळूण) :   सन्माननीय पुनिवसन ि मदि िायव मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) रत्नाधगरी जिल्ह्यातील गडनदी िरण प्रकल्हपासाठी िमीन गेलेल्हया पाचाींबे (ता. 
धचपळूण) येथील १८० कु्ुींबाींचे खेरिेत (ता. धचपळूण) येथे पुनवशसन करण्यात आले, 
िे खरे आिे काय,  
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(२) असल्हयास, पुनवशसन करताना िासनाने भूखींडाव्यनतररक्त कोणत्यािी 
सोयीसुवविा उपलब्ि करून हदलेल्हया नािीत, ग्रामपींचायत नसल्हयाने िी कु्ुींबे 
ववकासापासून वींधचत असून, प्रकल्हपग्रस्ताींना त्याींच्या िशमनीींचा मोबदलािी देण्यात 
आलेला नािी, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्हयास, सदर प्रकल्हपग्रस्ताींच्या समस्या सोडववण्यासाठी िासनाने कोणती 
कायशवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. एिनाथराि खिसे : (१) अींित: खरे आिे. 
     पाचाींबे येथील १२८ कु्ुबाींचे पनुवशसन खेरिेत (ता.धचपळूण) येथील पनुवशसीत 
गावठाणात करण्यात आले आिे. 
(२) व (३) खेरिेत (ता.धचपळूण) या पनुवशशसत गावठाणात देय असलेल्ह या १८ 
नागरी सुवविाींपकैी १५ नागरी सुवविा देण्यात आल्हया असून उघड्या ग्ाराींचे काम 
अींित: पुणश झाले आिे. िेतरस्त्याींच्या सुवविेची आवश्यकता नािी तसेच 
गायरानासाठी िासकीय िमीन उपलब्ि नािी. 
     ज्या खातेदाराींची िमीन प्रकल्हपासाठी सींपादीत करण्यात आली िोती. अिा 
४१५ खातेदाराींपकैी ३४९ खातेदाराींना मोबदल्हयाची रक्कम वा्प करण्यात आली 
असून उवशरीत ६६ खातेदाराींच्या मोबदला रकमेचे वा्प ववववि कारणाींमुळे प्रलींबीत 
आिे. तसेच िरणाच्या वाढीव उींचीमुळे सींपादन केलेल्हया वाढीव क्षेत्राचा मोबदला 
देण्यासाठीची कायशवािी प्रगतीपथावर आिे. 
     खेरिेत येथे ग्रामपींचायत स्थापन करण्याच्या दृष्ीने स्वतींत्र मिसुली गाव 
घोषीत करण्याची अधिसुचना ननगशशमत करण्यात आली असून पढुील कायशवािी 
करण्यात येत आिे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

मुांबई-अहमदाबाद (िा.जर्.पालघर) महामागाविरील  
अनधधिृि बाांधिामाांबाबि 

(५८) * ३८०३१  श्री.पा्िल धनारे (िहाण)ू, श्री.सांर्य साििारे 
(भुसािळ) :  सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा  करतील काय :- 
(१) डिाण ू (जि.पालघर) तालुक्यातील मुींबई-अिमदाबाद मिामागाशवर सातवली, 
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्ाकविाळ, िव्िार फा्ा, नाींदगाव, िालोली या भागाींत अनधिकृत िाबे, व्यापारी 
गाळे, िॉ्ेल्हस याींची बेकायदा बाींिकामे करण्यात आली आिेत, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, तलाठी कायाशलयासमोरच िी बाींिकामे सुरु असून सदर कामाींना 
मिसूल ववभागाच्या अधिकाऱयाींचाच पाठीबा असल्हयामुळे सदरची कामे चालू आिेत, 
िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी चौकिी करण्यात आली आिे काय, 
(४) असल्हयास, चौकिीच्या अनषुींगाने दोषी असणाऱया अधिकाऱयाींवर िासनाने 
कोणती कारवाई केली असून अनधिकृत बाींिकाम पाडण्याबाबत काय कायशवािी 
केली वा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खिसे : (१), (२), (३) व (४) प्रश्नात नमूद केलेली सातवली, 
्ाकवािाळ, िव्िार फा्ा, नाींदगाव व िालोली िी गावे डिाण ूतालुक्यातील नसून 
पालघर तालुक्यातील आिेत. मुींबई–अिमदाबाद मिामागाशवर ्ाकवािाळ, िव्िार 
फा्ा या भागात अनधिकृत िाबे, व्यापारी गाळे, िॉ्ेल याींची अनधिकृत बाींिकामे 
ननदिशनास आली नािीत. तथावप, पालघर तालुक्यात मिामागाशलगत आढळून 
आलेल्हया इतर अनधिकृत बाींिकामावर वेळोवेळी कारवाई करण्यात येत आिे. मुींबई-
अिमदाबाद मिामागाशवरील नाींदगाव तफे मनोर, आवढाणी येथील बेकायदा बाींिकामे 
ननषकासीत करण्यात आलेली आिेत. तसेच सातवली व िालोली येथील अनधिकृत 
बाींिकामाींववरुध्द दींडात्मक कारवाई करण्यात आलेली आिे.  
(५) प्रश्न उद्् ावत नािी 

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

  
विधान भिन :    िॉ. अनांि िळस े
नागपरू.    प्रधान सधचि, 

महाराष्ट्र विधानसभा 
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