
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ११० वी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

दसुरे अधधवेशन, २०१६ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

जलसांपदा ववभागाच्या ववववध प्रिल्पासाठी शेतिऱयाांच्या सातबारावर इतर अधधिारात असलेले 
पुनववसनासाठी राीीव असे शेरे तातीीने िाूून ााि्याबाबत  

  

(१)  ४६६ (२३-१२-२०१४)    श्री बाबुराव पाचणे (शशरुर) :   सन्माननीय पनुववसन व मदत 
िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य शासनान ेदिनाींक १ सप् े्ंबर, २०१४ रोजी जलसींपिा विभागाच्या विविध प्रकल्पासाठी 
शेतकऱयाींच्या सातबारािर इतर अधधकारात असलेले पुनिवसनासाठी राखीि असे शेरे तातडीन े
काढून ्ाकण्याबाबत अध्यािेश जादिर केला िोता, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील ज्या प्रकल्पाींसाठी भसुींपािन प्रक्रिया परु्व झालेली नािी ि ज्याींच े
ननिाड ेझालेले नसून अशा जममनीींच्या सातबारािरील पुनिवसनासाठी राखीि असे शेरे काढण्यात 
येतील अस ेअध्यािेशात जािीर केले िोते, िे खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, पुरे् जजल्िा मशरुर, ििेली, िौंड तालुक्यातील शेतकऱयाींच्या शेकडो एकर 
जममनीिर ्ाकलेले भामा आसखडे, चासकमान, इत्यािी पुनिवसनासाठी राखीि असलेले शेरे 
काढण्याबाबत जजल्िाधधकारी पुरे् याींनी सुचना केल्याचे मािे नोव्िेबर, २०१४ च्या पदिल्या 
आठिड्यात जािीर केले िोते, िे खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, शासन स्तरािरून याबाबत कोर्ती कायविािी केली िा करण्यात येत आिे ? 
  

श्री  एिनाथराव ीीसे (१०-१२-२०१५) : (१) अींशत: खरे आिे. 
शासनाने लाभके्षत्रातील शेतकऱयाींच्या जममनीिर पनुिवसनासाठी राखीि शेरे काढुन ्ाकण्यासाठी 
शासन ननर्वय िमाींक आरपीए/२३१४/प्र.ि.१०१ र-४ दिनाींक ०२.०९.२०१४ रोजी ननगवमीत केला 
िोता. 
(२), (३) ि (४) सिरील शासन ननर्वयात- भुसींपािनाची कोर्तीिी कायविािी सुरु करण्यात 
आली नसल्यास, क्रकीं िा अधधसुचनेच्या ्प्प्यािर भुसींपािन प्रस्ताि व्यपगत झाला असल्यास, 
क्रकीं िा भुसींपािन कायद्यातील तरतुिीनुसार भुसींपािनाचे ननिाड े मिुतीत पूर्व करण्यात आले 
नसल्यास क्रकीं िा प्रकल्प यींत्ररे्ने सिर के्षत्र लाभके्षत्रात येत नसल्याबाबत सुधारीत प्रस्ताि सािर 
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केल्यास प्रकल्पाींच्या लाभके्षत्रातील स्लॅबपात्र भुधारकाींच्या जममनीींच्या िस्ताींतरर् व्यििारािर 
ननबधं घालण्यासाठी नोंिविलेले शरेे उठविण्यास मान्यता िेण्यात आली िोती. 
तथावप, शासन ननर्वय िमाींक आरपीए/१९९/प्र.ि.११८/र-४ दिनाींक  ०१.०८.२०१५ अन्िये शासन 
ननर्वय िमाींक आरपीए/२३१४/प्र.ि.१०१/र-४ दिनाींक ०१.०९.२०१४ रद्द करण्यात आला आिे. 
  

___________ 
  

हुपरी (जज िोल्हापूर) येथील गा नां  ९२५/४ अ मधील िाळम्मावाीी धरणग्रस्त वसाहतीतील 
वविासिामाांसाठी आरक्षित असलेल्या जागेवर जलिुां भ उभार्यात येत असल्याबाबत 

  

(२)  २८३८ (१५-०१-२०१५)    ीॉ सुजजत शमणचेिर (हातिणांगले), श्री राजेश िीरसागर 
(िोल्हापूर उत्तर) :   सन्माननीय पुनववसन व मदत िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) िुपरी (जज.कोल्िापूर) येथील ग् नीं.९२५/४ अ मधील काळम्मािाडी धरर्ग्रस्त िसाितीतील 
विकासकामाींसाठी आरक्षक्षत असलेल्या जागेिर जलकुीं भ उभारण्यास धरर्ग्रस्ताींनी मािे नोव्िेंबर, 
२०१४ च्या समुारास विरोध केला, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, या सींिभावत शासनाने चौकशी केली आिे काय, त्यात काय आढळून आले, 
(३) चौकशीनुसार पुढे कोर्ती कारिाई केली िा करण्यात येत आिे ? 
  

श्री  एिनाथराव ीीसे (०९-१२-२०१५) : (१) िोय, िे खरे आिे. 
(२) ि (३) िूपरी येथील सिर ग्ाची स्थळ पािर्ी केली असता त्या दठकार्ी जलकुीं भाच्या 
उभारर्ीसाठी जमीन सपा्ीकरर्ाचे काम सुरु िोत.े ग्रामपींचायत ि तिारिार यामध्ये बैठक 
आयोजजत करुन ग् नीं ९२५/४ “अ” मधील २७५२.७५ चौ.मी. खलु्या जागेिर भारत ननमावर् 
योजनेिरील जलकुीं भाच्या बाींधकामाबाबत सक्षम प्राधधकाऱयाच्या परिानगी मशिाय कोर्तीिी 
कायविािी करू नये अशा सूचना िेण्यात आल्या आिेत. 
  

___________ 
  

चाांदरू रेल् वे (जज अमरावती) तालु यातील मालीेी लघ ूशसांचन प्रिल् पाधारिाांच्या जशमनी 
भोगवादार-१ मध् ये िर् याबाबत 

  

(३)  ५६७४ (०४-०४-२०१५)    प्रा ववरेंद्र जगताप (धामणगाव रेल्वे), श्री अशमन पाेल (मुांबादेवी), 
श्री ववजय वीटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री नसीम ीान (चाांददवली) :   सन्माननीय पुनववसन व मदत 
िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) चाींिरू रेल् ि े तालुक् यातील (जज.अमरािती) मालखेड लघ ू मसींचन प्रकल् पामध् ये घेण् यात 
आलेल् या जमीन धारकाींचे पुनिवसन सन १९७२ िरम् यान मौजा ना सािींगा येथ ेकरण् यात आले 
असून मिसूल विभागामार्व त सींबींधीत प्रकल् पग्रस् ताींना जममनी दिलेल् या असून सिर जममनीचा 
भोगि्िार िगव-२ आिे यामळेु प्रकल् पग्रस् ताींना क की कजव, जमीन वििी प्रकरर्ी अडचर्ी 
असल् यान े त् याींची सिर जममनी भोगि्िार-१ मध् ये करण् याबाबत मा.लोकप्रनतननधी याींनी 
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दिनाींक २२ डडसेंबर, २०१४ रोजी उपविभाग अधधकारी, चाींिरू रेल् िे याींच् याकड ेननिेिन दिले िोत े
िे खरे आिे काय, 
(२) असल् यास, सींबींधीत प्रकल् पग्रस् ताींच् या जममनीचे भोगि्िार िगव-२ चे भोगि्िार िगव-१ 
मध् ये रुपाींतर करण् याची कायविािी विना विलींब करण् याबाबत कोर्ती कायविािी केली िा 
करण् यात येत आिे, 
(३) असल् यास अद्याप उक् त प्र् नाबाबत कोर्तीच कायविािी िोत नसल् यास, विलींबाची काररे् 
काय आिेत ? 

श्री  एिनाथराव ीीसे (२५-०१-२०१६) : (१) िोय. 
(२) ि (३) प्रस्तुत प्रकरर्ी जजल्िाधधकारी कायावलय, अमरािती याींच्या दि. १६.०५.२०१५ 
रोजीच्या पत्रान्िये शासन पररपत्रक २४.१२.२००४ अन्िये शासनास भरर्ा करण्याची कब्जे 
िक्काींची १००% रक्कमेची आकारर्ी कोर्त्या िरान ेि ननयमानुसार करण्यात यािी ि त्याची 
पररगर्ना कशी करण्यात यािी याबाबत शासन स्तरािरुन मागविशवन मागविले िोते, त्याबाबत 
शासन पत्र ि. आरपीए २०१५/ प्र.ि.१७३/१५/र-१ दि. ०४.०९.२०१५ अन्िये विभागीय आयुक्त, 
अमरािती याींना कळविण्यात आले आिे. 
  

___________ 
  

सातारा जजल् ्यातील िोयना जलववत युत प्रिल् पग्रस् ताांच ेप्रलां बत प्रश् न मागगी  लाव् याबाबत 
  

(४)  ७०७२ (०४-०४-२०१४)    श्री जजतेंद्र आव् हाी (मुांब्रा िळवा), श्री राहुल जगताप (श्रीगोंदा), 
श्री रमेश िदम (मोहोळ), श्री किसन िथोरे (मुरबाी), श्री हसन मुश्रीफ (िागल) :   
सन्माननीय पुनववसन व मदत िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सातारा जजल् ्यातील कोयना जलविद्युत प्रकल् पग्रस् ताींच े सन १९६० मध् ये ठार् े
जजल् ्यामध् ये पुनिवसन करण् यात आले मात्र सिर प्रकल् पग्रस् ताींच् या समस् या अद्यापिी 
सोडविण् यात आलेल् या नसून प्रकल् पग्रस् ताींचे प्रलीं बत प्र् न मागगी  लािण् यासाठी येथील 
प्रकल् पग्रस् ताींनी मािे डडसेंबर, २०१४ च् या शेि्च् या आठिड्यात तसेच िारींिार मा.मु यमींत्री 
याींचेकड ेननिेिनाद्िारे मागण् या सािर केलेल् या आिेत, िे खरे आिे काय, 
(२) असल् यास, उक् त प्र् नी सािर केलेल् या मागण् याींचे थोडक् यात स् िरुप काय आिे ि त् यानुसार 
आतापयतं कोर्ती कायविािी केली िा करण् यात येत आिे, 
(३) तसेच सुमारे पींचािन् न िकावपासून कोयना प्रकल् पग्रस् ताींच् या समस् या सोडविण् यात अपयश 
आलेले असल् याने यासींिभावत कायमस् िरुपी आि् यक उपाययोजना करण् यासाठी सिर प्रकरर्ी 
आतापयतं कोर्ता पाठपुरािा केला िा करण् यात येत आिे,  
(४) नसल् यास, विलींबाची काररे् काय आिेत ? 

श्री  एिनाथराव ीीसे (२१-०३-२०१६) : (१) िोय, िे खरे आिे. 
(२) उपरोक्त ननिेिनातील मागण्या प्रामुयाने प्रकल्पग्रस्ताींना पयावयी जमीन, शासकीय नोकरी 
तसेच नागरी सुविधा ममळरे् अस े आिे. त्यानुसार सातारा जजल््यातील कोयना  
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प्रकल्पाग्रस्ताींचे पनुिवसन सातारा, ठार्,े रायगड, रत्नाधगरी, साींगली ि सोलापूर या 
जजल््याींमध्ये करण्यात आले असनू प्रकल्पग्रस्ताींना पयावयी जमीन िा्पाची कायविािी सींबींधधत 
जजल््याींच्या जजल्िाधधकारी कायावलयातील पुनिवसन शाखेकडून करण्यात येत.े ठारे् 
जजल््यातील कोयना प्रकल्पग्रस्तमाींना नागरी सुविधा पुरविण्याच्या अनुकींगान े सन २००९ त े
२०१६ िरम्यान शासन स्तरािरुन रुपये २,४७,८२,६६६/- इतका ननधी वितरीत करण्यात आला 
आिे. तसेच मिाराषर प्रकल्पबाधधत व्यजक्तींच ेपुनिवसन अधधननयम, १९९९ मधील तरतूिीनुसार 
प्रकल्पग्रस्ताींना शासकीय / ननमशासकीया सेिेत ५% आरक्षर्/प्राथम्यिम को्ा ठेिण्यात 
आलेला आिे. 
(३) कोयना प्रकल्पगस्ताींना िेय लाभाींच ेऐिजी द्याियाच ेआधथवक पॅकेज विचाराधीन आिे. 
(४) प्र्न उद्् ाित नािी. 
  

___________ 
  
वाहतूि ववभागाचा िुठलाही परवाना तसचे योग्य िागदपत्र ेनसताना असांख्य बिेायदा ररिा 

शशवाजीनगर, गोंवीी व चेंबूर पररसरात असल्याबाबत 
  

(५)  ८४७३ (०४-०४-२०१५)    श्रीमती मननषा चौधरी (ददहसर) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िाितूक विभागाचा कुठलािी परिाना तसचे योग्य कागिपत्र े नसताना असींय बेकायिा 
ररक्षा मशिाजीनगर, गोिींडी ि चेंबरू पररसरात चालत आिेत, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, यासींिभावत चौकशी करण्यात आली आिे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीच्या अनुकींगाने दठकदठकार्ी आतापयतं चालत असलेल्या क्रकती बेकायिा 
ररक्षा चालकाींिर शासनाने कोर्ती कारिाई केली आिे िा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आिेत ? 
  
श्री  ददवािर रावत े(१५-०१-२०१६) :(१), (२) ि (३) प्रािेमशक पररििन कायावलय, मुींबई (पुरे्) 
याींचे कायवके्षत्रात त्याींचेकडील िायिूेग पथकामार्व त एवप्रल, २०१४ ते माचव, २०१५ या कालािधीत 
अिैधररत्या िाितूक करर्ाऱया ऑ्ोररक्षाींचा शोध घेण्याकररता तपासलेल्या एकूर् ५९६० 
िािनाींपैकी िोकी आढळलेल्या ३०३५ िािनाींिर िींडात्मक कारिाई करण्यात आली. तसेच िािन 
ताीं त्रकदृष्या अकायवक्षम असल्याने ररक्षाचालकाींनी स्ितीं:िून नोंिर्ी रद्द करण्यासाठी अजव 
केलेल्या ि िािनास १६ िक ेपुर्व झाल्याने त ेपरिान्यािरून उतरिून नोंिर्ी रद्द करण्यासाठी 
अजव केलेल्या अशा एकूर् ५९५० ररक्षाींची नोंिर्ी रद्द करण्यात आली आिे. िी नोंिर्ी रद्द 
केलेली िािन े पुन्िा िापरली जाऊ नयेत म्िरू्न प्रोिमशक पररििन कायावलयाच्या 
अधधकाऱयाींसक्षम तुकड ैकरुन भींगाराींत काढण्यात आली आिेत. 
(४) प्र्न उद्् ाित नािी. 
  

___________ 
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पुणे जजल् ्यातील उां ीरी धरणाच् या लाभिेत्रातील मूळ  
मालिाांच् या जशमनी परत िर्याबाबत 

  

(६)  ८५९५ (०७-०४-२०१५)    श्री सांजय साविारे (भुसावळ) :   सन्माननीय पुनववसन व मदत 
िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुरे् जजल् ्यातील उीं डरी धरर्ाच् या लाभके्षत्रातील मळू मालकाींच् या जममनी परत कराव् यात 
असा आिेश सिोच् य न् यायालयाने दिल्याची बाब मािे डडसेंबर, २०१४ मध् ये िा त् यािरम् यान 
ननिशवनास आली, िे खरे आिे काय, 
(२) असल् यास, िौंड तालुक् यात ३६० प्रकररे् ननिशवनास आली आिेत, िे खरे आिे काय, 
(३) असल् यास, ५८ प्रकरर्ात मळू शेतमालक आणर् शेती विकत घेर्ारा ि अधधकारी याींच् या 
साक्षी नोंिविल् या, िे खरे आिे काय, 
(४) असल् यास, उक् त बाब १, २ ि ३ नुसार चौकशी करण् यात आली आिे काय, 
(५) असल् यास, चौकशीच् या अनुकींगाने िोकी आढळर्ा-या व् यक् तीींिर शासनाद्िारे अद्याप काय 
कारिाई करण् यात आली िा येत आिे, 
(६) नसल् यास, कारिाईस िोर्ा-या दिरींगाईची सिवसाधारर् काररे् काय आिेत ? 
  

श्री  एिनाथराव ीीसे (२१-१२-२०१५) : (१) िे खरे नािी. अशा प्रकारच े कोर्तेिी आिेश 
मा.सिोच्च न्यायालयाकडून प्राप्त झालेले नािी. 
(२), (३), (४), (५) ि (६) प्र्न उद्् ाित नािी. 
  

___________ 
  

मौज ेराहेरा (ता मोताळा जज  बुलूाणा) या गावाांच् या पुनववसनाबाबत 
  

(७)  ९४३० (१०-०४-२०१५)    श्री हषववधवन सपिाळ (बुलूाणा) :   सन्माननीय पुनववसन व 
मदत िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौज ेरािेरा (ता.मोताळा जज.बलुडार्ा) िे सींपुर्व गाि व् याघ्रा ा नाला प्रकल् पाच् या बुडीत के्षत्रात 
येते िे खरे आिे काय, 
(२) असल् यास, सिर प्रकल् पाअींतगवत बाधीत व् यक् तीच् या पुनिवसन ि भुसींपािनाच् या कायविािीस 
विलींब िोत आिे, िे खरे आिे काय, 
(३) सिर प्रकल् पा अींतगवत रािेरा गािाींच् या पुनविसनाबाबत शासनाने काय कायविािी केली िा 
करण् यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची सिवसाधारर् काररे् काय आिेत ? 
  

श्री  एिनाथराव ीीसे (१३-०१-२०१६) : (१) िे खरे नािी. 
     मौजे रािेरा ता.मोताळा जज.बुलढार्ा िे सींपुर्व गाींि व्याघ्रा ा नाला प्रकल्पाच्या बुडीत के्षत्रात 
येत नसुन रािेरा सींग्रािक ल.पा. प्रकल्पाच्या बुडीत के्षत्रात येते. 
(२), (३) ि (४) रािेरा गािाच्या प्रकल्पबाधीत व्यक्तीींच्या पुनिवसनासाठी निीन गािठार्ाचा ले-
आऊ् नकाशा नगर रचनाकार, बुलढार्ा याींनी मींजूर केला असून, पुनिवसनाची पुढील कायविािी 
सुरु आिे. 
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     माचव २०१७ पयतं पनुविसनाची काम े पूर्व करुन जुन २०१७ पुिगी  घळभरर्ी करण्याच े
ननयोजन आिे. 
  

___________ 
  

िोल् हापूर जजल् ्यातील यव्ायजव्हांग स् िूल, ऑाो डीलर, पीयूसी सेंार अशा सांस् थाचे खळीपत्र 
असल् याशशवाय प्रादेशशि पररवहन िायावलयात प्रवेश दे् यात येणार नसल् याबाबत 

  

(८)  १३८२८ (०७-०४-२०१५)    ीॉ सुजजत शमणचिेर (हातिणांगले), श्री राजेश िीरसागर 
(िोल्हापूर उत्तर) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल् िापूर जजल् ्यातील यव्ायजव्िींग स् कूल, ऑ्ो डडलर, पीयूसी सें्र अशा सींस् थाचे 
ओळखपत्र असल् यामशिाय प्रािेमशक पररििन कायावलयात प्रिेश िेण् यात येर्ार नसल् याचे आिेश 
मािे जानेिारी, २०१५ च् या सुमारास काढले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल् यास, या आिेशानुसार येथील एजीं्ाींनी विविध यव्ायजव्िींग स् कूल, ऑ्ो डडलर, पीयूसी 
सें्रचे प्रनतननधी असल् याचे बनाि् ओळखपत्र तयार केल्याच ेननिशवनास आले, िे िी खरे आिे 
काय, 
(३) असल् यास, या प्रकरर्ी अशा बनाि् ओळखपत्रधारकाींिर कोर्ती कारिाई केली िा 
करण् यात येत आिे, 
(४)  नसल् यास, विलींबाची काररे् काय आिेत ? 
  
श्री  ददवािर रावते (१५-०१-२०१६) : (१) प्रािेमशक पररििन कायावल्याींतील िलालाींच्या िािरास 
आळा घालण्यासाठी अनधधक त व्यक्तीींना कायावलयात प्रिशे नाकारण्याबाबत सिव प्रािेमशक 
पररििन कायावलयाींना मािे जानिेारी, २०१५ मध्ये सूचना िेण्यात आल्या िोत्या. त्यानसुार 
प्रािेमशक पररििन कायावलय, कोल्िापूर याींनी पररपत्रक काढून िािन वितरक, मो्ार यव्ायजव्िींग 
स्कूल, पीयुसी सें्र  इत्यािीींच्या प्रनतननधीींना कायावलयात येताना ओळखपत्र बाळगर्ेबाबत 
सूचना दिल्या. 
(२) अशा प्रकारचे बनाि् ओळखपत्र िाखिून कायावलयात प्रिशे ममळिण्याच्या प्रयत्नाचे एकिी 
प्रकरर् ननिशवनास आलेले नािी. 
(३) ि (४) प्र्न उद्् ाित नािी. 
  

___________ 
  

पयाववरण िर (ग्रीन ाॅस) थिीत असलेल्या वाहनाांिीून वसलू िर्याबाबत 
  

(९)  १६२६९ (२६-०५-२०१५)    श्री राधािृष्ट् ण ववी-ेपााील (शशीगी ) :   सन्माननीय पररवहन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पररििन विभागाने जुन्या िािनाच्या धुरामुळे िोर्ाऱया प्रिकुर्ाला आळा घालण्यासाठी सुरु 
केलेल्या पयाविरर् कराच्या (ग्रीन ्ॅक्स) िसुलीच्या मोदिमेअींतगवत राज्यातील कािी प्रािेमशक 
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पररििन कायावलयाने िसुली मोदिम सींथगतीन े राबविल्यामळेु करोडो रुपयाींच्या मिसुलीची 
िसुली झाली नसल्याचे मािे जानिेारी, २०१५ िा त्या िरम्यान ननिशवनास आले िे खरे आिे, 
(२) असल्यास, याप्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आिे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीअींती कोर्कोर्त्या प्रािेमशक पररििन कायावलयाकड ेक्रकती थकबाकी आिे 
ती रािण्याची काररे् काय आिेत, याप्रकरर्ी जबाबिार असर्ाऱया सींबींधधत प्रािेमशक पररििन 
कायावलयािर शासनान ेकोर्ती कायविािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आिेत ? 

श्री  ददवािर रावते (१८-०३-२०१६) :(१) त े (४) पयाविरर् कराची ३१ कायावलयाींतगवत एकूर् 
२०७, १५, ५७, ५९७ रुपयाींची थकबाकी असून, ऑक््ोबर २०१० ते दि. ३१/०३/२०१५या 
कालािधीत मिाराषर राज्यतील पयाविरर् कर िसुलीबाबतची मादिती पुढीलप्रमारे् आिे. 
 

कालािधी 
 

पयाविरर् कर िसुली रक्कम (रुपये को्ी) 
 

दि. १५/१०२०१० ते दि. ३१/०३/२०११ 
 

१०.४२ 
 

२०११-२०१२ 
 

४२.२६ 
 

२०१२-२०१३ ३८.५० 
 

२०१३-२०१४ 
 

४४.४९ 
 

२०१४-२०१५ 
 

४१.४३ 
 

     
     पयाविरर् कर थकीत असलेल्या िािनाींकडून कर िसुली कररे्साठी प्रािेमशक / उप 
प्रािेमशक पररििन कायावलयाींमार्व त मो्ार िािन ननरीक्षक याींना तसेच क्रर्रते पथकातील 
अधधकाऱयाींना पयाविरर् कर िसलुीबाबत आिेश िेण्यात आले आिे. पयाविरर् कर थकीत 
असलेल्या िािनधारकाींना कर मागर्ीपत्र ेपाठिून थकीत कराची िसुली करण्यात येत आिे. 
    पयाविरर् कर न भरर्ाऱया िािनाींना नो्ीस पाठविर्े, िायुिेग पथकामार्व त पयाविरर् कर 
िसुलीसाठी प्रयत्न कररे्, मिाराषर मो्ार िािन कर अधधननयम, १९५८च्या कलम १६ अन्िये 
ख्ला िाखल कररे्बाबत विशेक मोिीम आखण्यात यािी, अशािी सचूना सिव कायावलयाींना 
िेण्यात आलेल्या आिेत. 
  

___________ 
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राज् यात सोयाबीन  बयाणाांच ेनमुन ेप्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठवव् यात आले असता 
उगवण िमता ५० ा िेपेिा िमी असल्याबाबत 

  

(१०)  १६६३६ (१९-०८-२०१५)    श्रीमती ननमवला गाववत (इगतपूरी), श्री अशमन पाेल 
(मुांबादेवी), ीॉ सांतोष ाारफे (िळमनुरी), ीॉ पतांगराव िदम (पलसू िीगेाव), श्री ीी पी सावांत 
(नाांदेी उत्तर), श्री िुणाल पााील (धळेु ग्रामीण), श्री राधािृष्ट् ण ववी-ेपााील (शशीगी ) :   
सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यात सोयाबीन  बयार्ाींच ेनमुने प्रयोगशाळेत तपासर्ीसाठी पाठविण् यात आले असता 
चार कीं पन् याींच् या  बयार्ाींमध् ये उगिर् क्षमता ५० ्क् केपेक्षा कमी असल् याचा अििाल 
प्रयोगशाळेने क की विभागाला दिला असल् याने मािे एवप्रल, २०१५ िरम् यान ननिशवनास आले 
आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल् यास, ननक ष् िजावची  बयार्े िेऊन शेतक-याींची र्सिरू्क करर्ा-या चार कीं पन् याींिर 
शासनाने काय कारिाई केली िा करण् यात येत आिे, 
(३) नसल् यास, विलींबाची काररे् काय आिेत ? 
  
श्री  एिनाथराव ीीसे (२३-१२-२०१५) : (१) राज्यातील बीज पररक्षर् प्रयोगशाळेत 
तपासर्ीसाठी प्राप्त झालेल्या सोयबीन  बयाण्याींच्या नमुन्याींपकैी कािी नमुन े५० ्क्के पेक्षा 
कमी उगिर् क्षमतेचे असल्याचे ननिशवनास आलेले आिे. 
(२) कमी उगिर् क्षमतेच्या अप्रमार्ीत  बयाण्याींप्रकरर्ी  बयार्े ननयींत्रर् आिेश १९८३ मधील 
तरतूिीनुसार कायिेशीर कारिाई चालू आिे. 
(३) प्र्न उद्् ाित नािी. 
  

___________ 
  

घुईीेी (जज  अमरावती) येथील प्रिल्पग्रस्ताांना भूीांीासांबांधी 
 तात्िाळ िायववाही िर्याबाबत 

  

(११)  १६९८० (१०-०८-२०१५)    प्रा ववरेंद्र जगताप (धामणगाव रेल्वे), श्री अशमन पाेल 
(मुांबादेवी), अॅी यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री वसांतराव चव्हाण (नायगाांव) :   सन्माननीय 
पुनववसन व मदत िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमरािती जजल््यातील घुईखेड येथील प्रकल्पग्रस्ताींना भूखींडासींबींधी तात्काळ कायविािी 
करण्याकरीता मा.स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी जजल्िाधधकारी, अमरािती याींना दिनाींक १९ म,े 
२०१५ रोजी िा त्यासुमरास लेखी ननिेिन दिले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सिरिू ननिेिनािर शासनाने कोर्ती तातडीची कायविािी केली िा करण्यात येत 
आिे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आिेत ? 
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श्री  एिनाथराव ीीसे (२५-०१-२०१६) :(१) िोय. 
(२) बेंबळा प्रकल्पाींतगवत निीन भखूींडाची मागर्ीसाठी ४४ अजव प्राप्त झाले िोत.े त्यापैकी १४ 
अजविार पात्र नसल्याने त्याींची मागर्ी अमान्य करण्यात आली आिे. उिवररत २९ अजविराींच े
कु्ूींबाींना पूिगी  भूखींड वितररत झाले आिेत. मात्र कु्ुींबाींच्या विभागर्ीच्या अनुकींगाने योग्य ती 
चौकशी करण्यात येत असून चौकशीअींती उपलब्ध मादितीच्या आधारे सिर अजव ननकाली 
काढण्यात येतील. 
     िारसाच ेरे्रर्ारबाबत ६ अजव प्राप्त असून सिर अजव िारसा प्रमार्पत्राअभािी प्रलीं बत 
आिेत. आपसी, भूखींड बिलाबाबत ४ अजव प्राप्त असून यापूिगी  िा्प केलेल्या भूखींडाच्या 
उपयोधगतेबाबतची सद्य:जस्थती तपासून कायविािी करण्यात येत आिे. 
(३) प्र्न उद्् ाित नािी. 
  

___________ 
  
अविाळी पाऊस व गारवपाीन ेनिुसान झालेल् या शेति-याला शासनाने जाहीर िेलेली नुिसान 

भरपाईची र िम न शमळाल् याबाबत 
  

(१२)  १७०७२ (१२-०८-२०१५)    श्री सुननल िेदार (सावनेर), श्री अशमन पाेल (मुांबादेवी) :   
सन्माननीय पुनववसन व मदत िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िडगाींि (ता.शेिगाींि,जज.अिमिनगर) येथील रविींद्र णझजुके याींच् या तीन एकर शेतातील 
वपकाची अिकाळी पाऊस ि गारवप्ीने झालेल् या नुकसान भरपाईपो्ी शासनाने जािीर केलेली 
४००० रुपयाींची रक् कम ममळविण् यासाठी जजल् िाधधकारी कायावलय, तिसीलिार ि तलाठी 
याींच् याकड े जाण् या-येण् यासाठी झालेला ६०० रुपये प्रिास खचव िोऊनिी त् याींना सरकारी मित 
ममळाली नािी, िे खरे आिे काय, 
(२) असल् यास, याप्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आिे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीअींती अशाच प्रकारची राज् यातील प्रकररे् ननकाली काढण् याच् या दृष ्ीन े
शासनाने काय कायविािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आिेत ? 

श्री  एिनाथराव ीीसे (०५-०१-२०१६) : (१) िडगाींि (ता.शेिगाींि, जज.अिमिनगर) मध्ये 
गारपी् ि अिकाळी पाऊस न झाल्याने सिर गािामध्ये गारपी् अनुिान िा्प  झालेले नािी. 
तथावप श्री.रविींद्र णझजुके याींना सन २०१४ खरीप िींगातील िषुकाळी अनुिान रु. ५४९०/- इतके 
धनािेश ि. २१४३५७ अन्िये त्याींच्या खात्यािर जमा करण्यात आले आिेत. 
(२), (३) ि (४) प्र्न उद्् ाित नािी. 
 
  

___________ 
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ीरीप हांगामात नुिसानग्रस् त शतेि-याांना निुसान भरपाई दे् याबाबत 

  

(१३)  १७१४२ (२५-०८-२०१५)    श्रीमती अशमता चव्हाण (भोिर), श्री ीी पी सावांत (नाांदेी 
उत्तर), श्री अशमन पाेल (मुांबादेवी), श्री िुणाल पााील (धुळे ग्रामीण), श्री राहुल बोंदे्र (धचीली), 
ीॉ सांतोष ाारफे (िळमनुरी), श्री आिाश फुां ीिर (ीामगाांव), श्री अब् दलु सत्तार (शसल्लोी) :   
सन्माननीय पुनववसन व मदत िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खरीप िींगामात नुकसानग्रस् त शेतक-याींना नकुसान भरपाई िेण् याबाबत मसल् लोड 
तालुक् यातील सींपूर्व १३१ गािाींचा समािेश करण् यात आला आिे परींतू प्रशासनाचा िेळकाढूपर्ा 
ि खासगी बँकाची शेतक-याींबाबत अनास् था यामुळे उपलब् ध अनुिान ममळण् यास उशीर िोत 
असल् याच ेमािे म,े २०१५ िरम् यान ननिशवनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल् यास, उपरोक् त तालुक् यातील शेतक-याींना तात् काळ अनिुान ममळरे्बाबत शासनाने 
कोर्ती कायविािी केली आिे िा करण् यात येत आिे, 
(३) अद्याप, कायविािी केली नसल् यास िोर्ाऱया विलींबाची काररे् काय आिेत ? 
  
श्री  एिनाथराव ीीसे (०५-०१-२०१६) : (१) िे खरे नािी. 
(२) खरीप िींगामात नुकसानग्रस्त शेतकऱयाींना नुकसान भरपाई िेण्याबाबत मसल्लोड 
तालुक्यातील एकूर् ६२०७९ बाधधत शेतकरी याींना अनुिान िा्प करण्यात आले आिे. 
(३) प्र्न उद्् ाित नािी. 
  

___________ 
  

धमावबाद नगरपाशलिाांतगवत (जज  नाांदेी) रत् नाळी सज् ज् याचे तलाठी याांच् या चुिाांमुळे 
दषु्ट् िाळग्रस् ताांना अनुदानापासून वांधचत ठेवल् याबाबत 

  

(१४)  १७४४८ (०६-०८-२०१५)    श्री त्र्यांबिराव शभसे (लातूर ग्रामीण), श्री अशमन पाेल 
(मुांबादेवी), श्री अस्लम शेी (मालाी पजश्चम), ीॉ सांतोष ाारफे (िळमनुरी), श्री नसीम ीान 
(चाांददवली), श्रीमती अशमता चव्हाण (भोिर), श्री ीी पी सावांत (नाांदेी उत्तर) :   सन्माननीय 
पुनववसन व मदत िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींिेड जजल् ्यातील धमावबाि नगरपामलकाींतगवत रत् नाळी सज् ज् याचे तलाठी याींच् या अक्षम् य 
चुकाींमळेु रत् नाळीचे जिळपास ३३ शेतकरी अद्यापिी िषु काळग्रस् ताींना शासनातरे् िेण् यात येर्ा-
या अनुिानापासून िींधचत ठेिल् याचे मािे एवप्रल, २०१५ रोजी िा त् यासुमरास ननिशवनास आले 
आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल् यास, उपरोक् त प्रकरर्ी शासनान े चौकशी करुन रत् नाळी येथील शेतकरी याींना 
िषु काळी अनुिान िेण् याबाबत कोर्ती कायविािी केली आिे िा करण् यात येत आिे, 
(३) नसल् यास, िोर्ा-या विलींबाची काररे् काय आिेत ? 
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श्री  एिनाथराव ीीसे (०५-०१-२०१६) :(१) िोय, िे खरे आिे. 
(२) नायब तिमलसिार याींचेमार्व त चौकशी करुन िषुकाळी अनुिानापासून िींधचत रादिलेल्या ३४ 
शेतक-याींची यािी तयार करुन दि.७/७/२०१५ रोजी रक्कम रु. १,३३,७५०/- इतके अनुिान 
िषुकाळग्रस्त शेतक-याींच्या खात्यािर जमा करण्यासाठी बँकेत जमा करण्यात आले. तसेच 
सींबींधधत सज्ज्याचे तलाठी याींना उपविभागीय अधधकारी, धमावबाि याींनी त्याींच्या         
दिनाींक ७/७/२०१५ च्या आिेशान्िये ननलींबीत केले आिे. 
(३) प्र्न उद्् ाित नािी. 
  

___________ 
  

देवसरी, धचांचोली (सांगम) व पळशी (ता उमरीेी, जज यवतमाळ) येथील  
पुरग्रस् ताांच् या पुनववसनाबाबत 

  

(१५)  १७४५० (०६-०८-२०१५)    ीॉ सांतोष ाारफे (िळमनुरी), श्री अशमन पाेल (मुांबादेवी), 
प्रा वषाव गायिवाी (धारावी), प्रा ववरेंद्र जगताप (धामणगाव रेल्वे), श्रीमती ननमवला गाववत 
(इगतपूरी) :   सन्माननीय पुनववसन व मदत िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील    
काय :- 
  

(१) िेिसरी, धचींचोली (सींगम) ि पळशी (ता.उमरखेड, जज.यितमाळ) येथील पुरग्रस् ताींच् या 
पुनिवसन करण् यासाठी तिमसलिार, उमरखेड, याींची अमभप्रायासि प्रमार्पत्र त् िरीत 
पाठविण् याबाबत जजल् िा आरोग् य अधधकारी, यितमाळ, याींना दिनाींक ८ माचव, २०१५ रोजी 
कायवकारी अमभयींता, पा्बींधारे विभाग, यितमाळ याींना दिनाींक ३ माचव, २०१५ रोजी ि 
उप अमभयींता सािवजननक बाींधकाम विभाग, उमरखेड याींना दिनाींक ३ माचव, २०१५ रोजी लेखी 
ननिेिन दिले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल् यास, पुरग्रस् ताींचे पुनिवसन करण् याकरीता अमभप्रायासि प्रमार्पत्र त् िरीत 
पाठविण् याबाबत शासनान ेकाय कायविािी केली िा करण् यात येत आिे, 
(३)  नसल् यास, विलींबाची काररे् काय आिेत ? 
  
श्री  एिनाथराव ीीसे (०५-०१-२०१६) :(१) िोय. 
(२) जजल्िा आरोग्य अधधकारी, यितमाळ कायवकारी अमभयींता, पा्बींधारे विभाग, यितमाळ ि 
उप अमभयींता सािवजननक बाींधकाम विभाग, उमरखेड याचे नािरकत प्रमार्पत्र के्षत्रीय स्तरािर 
प्राप्त झाले असून त्यानुकींगाने सधुारीत प्रस्तािाबाबतची कायविािी के्षत्रीय स्तरािर सुरु आिे. 
(३) प्र्न उद्् ाित नािी. 
 
  

___________ 
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ीाजगी बसेसिीून दपु् पा नतिाीचे दर आिारुन  
प्रवाशाांची लुा सुरु असल्याबाबत 

  

(१६)  १७५१८ (०८-०९-२०१५)    श्री नसीम ीान (चाांददवली), श्री अशमन पाेल (मुांबादेवी), 
श्री अस्लम शेी (मालाी पजश्चम), श्री सांजय िदम (दापोली), श्री जजतेंद्र आव् हाी (मुांब्रा िळवा), 
श्री रमेश िदम (मोहोळ), श्री भास्िर जाधव (गुहागर), श्री हनुमांत ीोळस (माळशशरस), 
श्री पाांीुरांग बरोरा (शहापूर), श्री वभैव वपची (अिोले), श्री सधुािर िोहळे (नागपूर दक्षिण), 
श्री सुधािर देशमुी (नागपूर पजश्चम), श्री िृष्ट्णा ीोपी े (नागपरू पूवव), श्री वविास िुां भारे 
(नागपूर मध्य), श्री धनजांय (सधुीर) गाीगीळ (साांगली), श्री ददलीप वळस-ेपााील (आांबेगाव), 
श्री अजय चौधरी (शशवीी), श्री प्रिाश सुव े (मागाठाणे), श्री मांगेश िुीाळिर (िुलाव), श्री सुननल 
शशांदे (वरळी), श्री शभमराव तापिीर (ीीिवासला) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतून गोिा, कोकर्, कोल् िापूर, साींगली, पुरे्, सोलापूर येथे जाण्यासाठी सुट्टी ि 
सर्ासुिीला खाजगी बसेसकडून िपु् प् नतक्ीचे िर आकारुन प्रिाशाींची लु् सुरु असल् याचे 
मािे म,े २०१५ च् यासुमारास ननिशवनास आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल् यास, खाजगी नतक्रक् िराींिर सरकारचे ननयींत्रर् नसल् यान ेिा प्रकार सुरु आिे िे िी 
खरे आिे काय, 
(३) असल् यास, खाजगी बसेसकडून प्रिाशाींची लु् रोखण् यासाठी शासनाने खाजगी नतक्रक् 
िरािर ननयींत्रर् ठेिण् यासाठी धोरर् आखनू शासनान ेकाय कायविािी केली िा करण्यात येत 
आिे, 
(४) नसल् यास, विलींबाची काररे् काय आिेत ? 

श्री  ददवािर रावत े(१५-०१-२०१६) : (१) ि (२) िे खरे आिे. 
(३) खाजगी प्रिासी बसेसच्या नतकी् िराींिर ननयींत्रर् आर्ण्याच्या दृष्ीने क्रकमान ि कमाल 
िर ननज्चतीसाठी अ्यास अििाल सािर करण्याच ेकाम पुरे्जस्थत सेंरल इींस््ी्यु् ऑर् रोड 
रान्सपो व् या सींस्थकेड ेसोपविले िोते. सींस्थेकडून अ्यास अििाल प्राप्त झाला असून पुढील 
बाब कायविािीखाली आिे. 
(४) प्र्न उद्् ाित नािी. 

___________ 
  

पैठण तालुयातील (जज औरांगाबाद) तहसील प्रशासनाच्या हलगजगी पणामुळे शेतिरी दषु्ट्िाळी 
अनुदानापासून वांधचत असल्याबाबत 

  

(१७)  १८०१५ (१७-०८-२०१५)    श्री अतलु सावे (औरांगाबाद पूवव), श्री सांतोष दानवे (भोिरदन), 
श्री अब् दलु सत्तार (शसल्लोी), श्री अशमन पाेल (मुांबादेवी) :   सन्माननीय पुनववसन व मदत 
िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पैठर् तालुक्यातील (जज.औरींगाबाि) तिसील प्रशासनाच्या ननषकाळजीपर्ामळेु िषुकाळी 
अनुिान ममळण्यापासून १० िजार शेतकरी अनुिानापासुन िींधचत रादिले असल्याबाबतची तिार 
अणखल भारतीय छािा सींघ्नेच्या जजल्िाध्यक्षाींनी मािे मे, २०१५ िरम्यान ननिेिनाद्िारे 
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विभागीय आयुक्ताींना तिार करून याप्रकरर्ी चौकशी करण्याची मागर्ी केली आिे, िे खरे 
आिे काय, 
(२) असल्यास, तिमसल कायावलयात िषुकाळी अनुिान ममळािे यासाठी गेलेल्या शेतकऱयाींना 
तलाठ्यान ेिकलून दिले असेिी तिारीत नमूि करून तलाठी क्षक्षरसागर याींना ननलीं बत कराि े
अशी मागर्ी ननिेिनात करण्यात आलेली आिे िे खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, पैठर् तालुक्यातील िषुकाळी अनुिानापासून िींधचत रादिलेल्या १० िजार 
शेतकऱयाींना अनुिान ममळािे ि शतेकऱयाींना अपमानास्पि िागरू्क िेर्ाऱया तलाठ्यािर कारिाई 
करण्याबाबत शासनान ेकाय कायविािी केली िा करण्यात आली, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आिेत ? 
  

श्री  एिनाथराव ीीसे (०५-०१-२०१६) : (१) िोय, िे खरे आिे. 
(२) िोय, िे खरे आिे. 
(३) तिमसलिार पैठर् याींनी याबाबत सींबींधधत तलाठी याींना दिनाींक २०/५/२०१५ अन्िये काररे् 
िाखिा नो्ीस दिली ि त्या अनकुींगाने सींबींधधत तलाठी याींनी त्याींचा खलुासा दि.२२/५/२०१५ 
रोजी सािर केला असता तिमसलिार पैठर् याींनी सिर खुलासा अमान्य करुन सींबींधधत तलाठी 
याींना यापुढे अशा प्रकारची ितवरू्क िोर्ार नािी याची िक्षता घेरे्बाबत लेखी स्िरुपात ताकीि 
दिली. त्यानींतर तलाठी श्री.क्षीरसागर याींनी तलाठी पिाचा राजीनामा दिला. उपविभागीय 
अधधकारी, पैठर् याींनी श्री.क्षीरसागर, तलाठी याींचा राजीनामा मींजूर करुन, त्याींना दि. 
१५/९/२०१५ रोजी मध्यान्िानींतर शासन सेिेतून सेिामुक्त करण्यात आले आिे. 
(४) प्र्न उद्् ाित नािी. 

___________ 
  

 

जुलै २००५ ला आलेल् या महापुरानांतर रत् नाधगरी जजल् ्यातील धचपळूण शहरासाठी ददलेली बोा 
देीभालीअभावी गेल् या ९ वषाांपासनू बेवारस जस्थतीत असल्याबाबत 

  

(१८)  १८३९७ (१७-०८-२०१५)    श्री भास्िर जाधव (गुहागर), श्री रमशे िदम (मोहोळ), 
श्री अवधूत तािरे (श्रीवधवन), श्री जजतेंद्र आव् हाी (मुांब्रा िळवा), श्री सदानांद चव्हाण 
(धचपळूण) :   सन्माननीय पुनववसन व मदत िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील   
काय :-  
(१) रत् नाधगरी जजल् ्यातील धचपळूर् शिरासाठी शासनान ेजुल ै २००५ ला आलेल् या मिापुरात 
अडकलेल् या नागरीकाींना िाचविण् यासाठी एक बो् दिली िोती, िे खरे आिे काय, 
(२) असल् यास, योग् य िेखभाली अभािी गेल् या ९ िकांपासून लाखो रुपये क्रकीं मतीची िी बो् 
विनािापर पडून आिे, िे खरे आिे काय, 
(३) असल् यास, या ननष काळजीपर्ाला जबाबिार असलेल् या अधधका-याींिर कारिाई करण्याबाबत  
तसेच नािरुुस् त बो्ीच् या िरुुस् तीबाबत शासनान ेकाय कायविािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आिेत ? 
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श्री  एिनाथराव ीीसे (०५-०१-२०१६) : (१) िोय. 
(२) िोय. 
(३) ि (४) सन २००५ नींतर धचपळूर् शिरात पूर पररजस्थती उद्् ािलेली नािी. त्यामळेु बो्ीचा 
िापर करण्यात न आल्यान े बो्ीचे इींजजन नािरुुस्त झाले. सन २०१२ मध्ये धचपळूर् 
नगरपररकिेस २५ एच.पी. इींजजनची निीन रबर बो् जजल्िाधधकारी रत्नाधगरी याींचकेडून 
उपलब्ध करण्यात आली आिे. जुन्या र्ायबर बो्ीच्या इींजजनाच्या िरुुस्तीची कायविािी 
जजल्िाधधकाऱयाकडून करण्यात येत आिे. 
 

  

___________ 
  

नेपाळ व िाठमाांीू येथ ेझालेल् या शभषण भूिां पाच् यावेळी राज् यातील  
ववववध पयवान सांस् थामाफव त गेलेल्या पयवािाांबाबत 

  

(१९)  १८८३९ (१०-०८-२०१५)    श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री जजतेंद्र आव् हाी (मुांब्रा 
िळवा), श्री रमेश िदम (मोहोळ), श्री पाांीुरांग बरोरा (शहापूर), श्री नरहरी झझरवाळ (ददांीोरी), 
श्री ददलीप वळस-ेपााील (आांबेगाव), श्री राणाजगजीतशसांह पााील (उस्मानाबाद), श्री सत्यजीत 
पााील-सरुीिर (शाहूवाीी), श्री भास्िर जाधव (गुहागर), श्री वैभव वपची (अिोले), श्री अवधतू 
तािरे (श्रीवधवन), श्री सुरेश लाी (िजवत), श्री राहुल मोाे (पराांीा), श्री सांजय िदम (दापोली), 
श्री हनुमांत ीोळस (माळशशरस), श्री दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), श्री किसन िथोरे (मुरबाी) :   
सन्माननीय पुनववसन व मदत िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नेपाळ ि काठमाींडू येथे दिनाींक २५ एवप्रल, २०१५ रोजी झालेल् या भीकर् भूकीं पाच् यािेळी 
राज् यातील विविध पयव् न सींस् थामार्व त नेपाळ ि काठमाींडू येथे क्रकती पयव् क पयव् नासाठी गेले 
िोते, त् यापैकी आतापयतं क्रकती पयव् क आपल् या राज् यात सुखरुप पोिचले आिेत ि अद्याप 
क्रकती पयव् क ि धगयावरोिक भकूीं पग्रस् त भागामध् ये अडकून पडले आिेत, 
(२) नेपाळ ि काठमाींडू येथे पयव् नासाठी गेलेल् या पयव् काींसाठी शासनान े कोर्कोर्त् या सोई 
सुविधा पुरविल् या आिेत, 
(३) अद्यापयतं क्रकती पयव् काींचा म त् यू िा बेपत् ता झाले आिेत त् याींचा शोध घेण् यासाठी 
शासनाने कशाप्रकारे यींत्रर्ा राबविली आिे. तसेच म त अथिा बपेत् ता असलेल् या पयव् काींच् या 
नातेिाईकाींना आधथवक मित केली आिे काय, याबाबत सद्यजस्थती काय आिे ? 

श्री  एिनाथराव ीीस े(०५-०१-२०१६) : (१), (२) ि (३) दिनाींक २५.०४.२०१५ रोजी नेपाळ येथ े
झालेल्या भकूीं पानींतर राज्य शासनाने अनतररक्त ननिासी आयुक्त मिाराषर सिन निी दिल्ली 
याींच्या नेत त्िाखाली निी दिल्ली येथे स्ितींत्र सलेची स्थापना केली. राज्यातील विविध भागातून 
जजल्िाधधकारी ि पयव् न कीं पन्याींकडून प्राप्त मादितीनसुार राज्यातील िजारो पयव् क नेपाळ येथे 
पयव् नास गेले िोत.े िे सिव पयव् क राज्यात सुरक्षक्षत परतले आिेत. परराषर व्यििार मींत्रालय, 
भारत सरकार याींचकेडून सिव पयव् काींच्या परतीची व्यिस्था करण्यात आली िोती. मिाराषर 
सिनाचे अधधकारी ि कमवचारी दिल्ली विमान तळािर तैनात करुन या पयव् काींना राज्यात 
परत आर्ण्याची व्यिस्था त्याींच्याकडून करण्यात आली. त्याचप्रमारे् पयव् काींसाठी मिाराषर 
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सिनात ननिास व्यिस्था करण्यात आली िोती. अि्यक असले त्याींना रेल्ि ेआणर् विमान 
नतक्रक्ाची सुविधािेखील मिाराषर सिनाकडून करण्यात आली िोती. 
     मुींबई मिानगरपामलका आणर् राषरीय आपत्ती प्रनतसाि िलाच्या पथकाींना शोध ि बचाि 
कायावसाठी नेपाळ येथे पाठविण्यासाठी सज्ज ठेिण्यात आले िोत.े मात्र, स्थाननक प्रशासनाकडून 
शोध ि बचाि कायव पूर्व करण्यात आल्यान ेया पथकाींना नेपाळ येथे पाठविण्यात आले नािी. 
  

___________ 
  

राज्यातील शसांधी समाजाच्या वसाहतील रदहवाशाांना सनद दे्याबाबत 
  

(२०)  १९००५ (१२-०८-२०१५)    श्रीमती ज्योती िलानी (उल्हासनगर), श्री रमशे िदम 
(मोहोळ), श्री जजतेंद्र आव् हाी (मुांब्रा िळवा), श्री शशशिाांत शशांदे (िोरेगाव), श्री हसन मुश्रीफ 
(िागल), श्री जयांत पााील (इस्लामपूर), श्री सुरेश लाी (िजवत), श्री पाांीुरांग बरोरा (शहापूर), 
श्री किसन िथोरे (मुरबाी) :   सन्माननीय पुनववसन व मदत िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात धळेु, वपींपरी, धचींचिड ि उल्िासनगर अशा अनेक दठकार्ी विस्थावपत झालेल्या 
मसींधी समाजाच्या बऱयाच िसािती असून सन  १९४७ पासून मसींधी समाज या िसाितीमध्ये 
राित असून, अद्यापिी या िसाितीची सनि  मसींधी समाजाला  िेण्यात आलेली नािी, िे खरे 
आिे काय, 
(२) असल्यास, मसींधी समाज्याला सनि िेण्याबाबत मा.सिोच्च न्यायालयाने आिेश िेिूनिी 
शासनाने अद्यापिी या लोकाींना सनि दिले नसून उक्त सनि त्िरीत िेण्याबाबतची विनींती 
लोकप्रनतनीधीींनी दि. ५ माचव, २०१५ रोजी मा.मुयमींत्रयाींकड े लेखी ननिेिनाद्िारे केली आिे,  
िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, या मागर्ीिर शासनाने कोर्ता ननर्वय घेतला िा घेण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आिेत ? 
  
श्री  एिनाथराव ीीसे (२१-०१-२०१६) :(१) अींशत: खरे आिे. 
    सनि ममळण्यापूिगी  ज्याींनी अिैधपरे् खोलीची वििी केली आिे, या ि इतर कािी 
कारर्ाींमळेु, कािी ननिावमसताींना सनिा दिलेल्या नािीत. 
(२), (३) ि (४) कें द्र शासनान ेननिावमसताींच्या पुनिवसनासाठी केलेले कायिे सप् े्ंबर २०१५ मध्ये 
ननरमसत केले आिेत. यासींिभावतील प्रलीं बत प्रकरर्ात मा. सिोच्च न्यायालयान े मसव्िील 
अवपल ि. ६०७९/२०१० (विशेक अनुज्ञा याधचका ि. ६७०३/२००८) प्रकरर्ी दि.२८/४/२०१४ रोजी 
ननकाल दिला आिे. तथावप, या ननर्वयाची अींमलबजािर्ी करण्यामध्ये कािी अडचर्ी ननमावर् 
झाल्या असल्यान ेमा.मिाधधिक्ता मिाराषर राज्य याींच ेमत मागविण्यात आले आिे. 
     लोकप्रनतननधीींनी मा.मुयमींत्री याींना मलदिलेले दि.५/३/२०१५ चे ननिेिन प्राप्त झालेले 
नािी. 

___________ 
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राज्यात शेतिऱयाांच्या आत्महत्येच ेवाूते प्रमाण पाहता शेतिरी व शेतमजुर  
याांना वयाच्या ६० वषावनांतर पेंशन शमळ्याबाबत 

  

(२१)  १९६८१ (०६-०८-२०१५)    श्री उल्हास पााील (शशरोळ) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात शेतकऱयाींच्या आत्मित्येचे िाढते प्रमार् पािता शेतकरी ि शेतमजुर (मदिला ि 
पुरुक) याींना ियाच्या ६० िकावनींतर पेंशन ममळािा याकररता शासनाकड ेक्रकसान  बरािरी याींनी 
िारींिार मागर्ी केली आिे िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, या मागर्ीसींिभावत शासनान ेननर्वय घेतला आिे काय, 
(३) असल्यास, ननर्वयाअींती शेतकरी ि शेतमजुर (मदिला ि पुरुक) याींना ियाच्या ६० िकावनींतर 
पेंशन ममळण्याबाबत शासनान ेकाय कायविािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आिेत ? 
  

श्री  एिनाथराव ीीसे (११-०१-२०१६) : (१) िोय. 
(२) ि (३) ियाच्या ६० िकाविरील शेतकरी ि शेतमजुर (मदिला ि पुरुक) याींना पेन्शन लागु 
कररे्सींबींधी राज्य शासनाची कोर्तीिी योजना नािी अथिा तसा प्रस्ताििी शासनाच्या 
विचाराधीन नािी. 
(४) प्र्न उद्् ाित नािी. 
  

___________ 
  

औसा मतदारसांघातील किल्लारी या भिूां पग्रस्त शेतिऱयाांच्या सोयीसाठी किल्लारी उपबाजार 
पेठेसाठी ८० बाय ८० चौरस मीार िेत्राची जागा िायमस्वरुपी शमळ्याबाबत 

  

(२२)  २०१५८ (११-०८-२०१५)    श्री बसवराज पााील (औसा) :   सन्माननीय पुनववसन व 
मदत िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) औसा मतिारसींघातील क्रकल्लारी या भूकीं पग्रस्त शेतकऱयाींच्या सोयीसाठी क्रकल्लारी 
उपबाजार पेठेसाठी ८० बाय ८० चौरस मी्र के्षत्राची जागा कायमस्िरुपी ममळािी, अशा 
मागर्ीच े एक ननिेिन स्थाननक लोकप्रनतननधीनी दिनाींक १ जानेिारी, २०१५ रोजी िा 
त्यासुमारास मा.पुनिवसन ि मित कायव मींत्री याींचेकड ेसािर केले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, जजल्िाधधकारी, लातूर याींनी दिनाींक ५ जून, २००८ रोजी विभागीय आयुक्त, 
औरींगाबाि याींचकेड े प्रस्ताि पाठविल्यानींतर विभागीय आयुक्ताींनी काढलेल्या त्रु्ीची पूतवता 
करून जजल्िाधधकारी, लातूर त्याींचकेडील जािक ि.२००८, दिनाींक १४ ऑगस््, २०१४ रोजी एक 
सविस्तर प्रस्ताि मींजुरीसाठी मा.प्रधान सधचि (भकूीं पन पनुिवसन) याींचेकड े सािर केलेला 
असतानािी आजममतीस शासनाने सिरिू प्रस्तािास मींजुरी दिलेली नािी, िेिी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, सिरिू प्रस्तािास मींजुरी िेिून क्रकल्लारी उपबाजार पेठेसाठी ८० बाय ८० चौरस 
मी्रची जागा कायमस्िरुपी िेण्याच्या दृष्ीन ेशासनान ेकाय कायविािी केली िा करण्यात येत 
आिे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आिेत ? 
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श्री  एिनाथराव ीीसे (०५-०१-२०१६) : (१) िोय. 
(२) िोय. 
     सिर जागा भाडपेट्टय्ािर िेण्यात आली िोती. िी जागा कायमस्िरुपी िेण्याची मागर्ी 
आिे. याविकयी कायविािी सुरु आिे. 
(३) प्र्न उद्् ाित नािी. 
(४) प्र्न उद्् ाित नािी. 
  

___________ 
  

भुिां प पुनववसनातील वााप झालेल्या घराांचे वारसा फेर िर्याचा 
 अधधिार ग्रामपांचायतला शमळणेबाबत 

  

(२३)  २०१५९ (११-०८-२०१५)    श्री बसवराज पााील (औसा) :   सन्माननीय पुनववसन व 
मदत िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भुकीं प पुनिवसनातील िा्प झालेल्या घराींचे िारसा रे्र करण्याचा अधधकार , पुरिर्ी यािी 
िा्प प्रमार् े कबाले ममळर्,े भुकीं पन पुनिवसनातील मशल्लक घरे ग्रामसभा घेऊन िा्प 
करण्याचा अधधकार, भुकीं प पुनिवसन मशल्लक जागेच े प्लाँद्ींग करण्याचा अधधकार, भुकीं प 
पुनिवसनाला २० ते २२  िके पूर्व झाले असून घरकुल मींजूर कररे्, भुकीं प पुनिवसनातील घराींची 
खरेिी-वििी करण्याची मींजुरी ममळरे्, िे सिव अधधकार ग्रामपींचायतला ममळर्े,भुकीं प पुनिवसन 
गािातील अनतिमर् ि्िून िद्दी कायम करून ग्रामपींचायतला आिेश िेरे् आिी ७ मागण्याींच े
एक सविस्तर ननिेिन सरपींच ग्रामपींचायत तळर्ी (ता.औसा, जज.लातूर) याींनी माचव, २०१५ ि 
तद्पूिगी  मागील २ िकावपासून सातत्याने मा.मिसूल, भूकीं पन पुनिवसन मींत्री, विभागीय आयुक्त, 
औरींगाबाि जजल्िा, जजल्िाधधकारी, लातूर प्रधान सधचि, मिसूल ि िने विभाग आिीकड ेसािर 
केलेले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सिरिू ननिेिनातील मागण्याबाबत शासनान ेकोर्ता ननर्वय घेतला आिे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आिेत ? 
  

श्री  एिनाथराव ीीसे (०५-०१-२०१६) : (१) िोय. 
(२) भुकीं प पनुिवसन बाबत जजल्िाधधकारी याींच ेअधधकार ग्राम पींचायतला िेरे्बाबतचा प्रस्ताि 
सद्य:जस्थतीत शासनाच ेविचाराधीन नािी. 
(३) प्र्न उद्् ाित नािी. 
  

___________ 
  

दहांगोली जजल््यामध्ये गतवषगी च् या दषु्ट् िाळासाठी प्रशासनान ेतहशसलदाराांमाफव त शेति-याांना 
जमा िेलेली ननधी बँिेच् या गोंधळामुळे अत यापही न शमळाल्यामळेु 

  

(२४)  २०८४८ (०६-०८-२०१५)    श्री जयप्रिाश मुांदीा (बसमत) :   सन्माननीय पुनववसन व 
मदत िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दिींगोली जजल् िामध्ये गतिकगी च् या िषु काळासाठी प्रशासनान े तिमसलिाराींमार्व त शतेक-याींना 
मितीकरीता त् या त् या बँकेत जमा केलेली ननधी बकेँच् या ननषकाळजीपर्ामळेु कािी       
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शेतक-याींच् या िाती पडला नािी िे खरे आिे काय, 
(२)  असल् यास, कािी शेत-याींचे मोठे नुकसान झाले त् याींना कमी मित नकुसान झाले त् याींना 
जास् त मित अशा प्रकारची तर्ाित ननमावर् झाली आिे िे खरे आिे काय, 
(३) असल् यास, रब् बी वपकाींच् या झालेल् या नुकसानीचा सव् िे झाला नसल्यान ेशेतक-यास खरीप 
िींगामात पेरर्ी कशी करािी, बी,  बयार्,े खेत यासाठी पैसा कोठून आर्ािा िा गींभीर प्र् न 
पडला आिे िेिी िे खरे आिे काय, 
(४) असल् यास, शेतक-यास आधथवक मित िेण्याबाबत शासनान े काय कायविािी केली िा 
करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आिेत ? 
  

श्री  एिनाथराव ीीसे (०५-०१-२०१६) : (१) िे खरे नािी. दिींगोली जजल्िाींतगवत २०१४-१५ 
कररता रु. ११०.९३ लक्ष इतका ननधी प्राप्त झाला िोता. सिरचा ननधी शेतकऱयाींच ेबँक खाती 
जमा करण्यात आलेला आिे. 
(२) प्र्न उद्् ाित नािी. 
(३) रब्बी वपकाींच्या झालेल्या नकुसानीच्या अनुकींगाने तिमसलिार याींचेकडून मींडळ अधधकारी ि 
तलाठी याींचेमार्व त जजल््यात झालेल्या अिेळी पाऊस ि गारपी्ीमुळे झालेल्या नकुसानीचा 
सव्िे करण्यात आला असून, शासन ननर्वयाप्रमार्े सींबींधधत बाधधताींना मित वितरीत करण्यात 
आली आिे. त्यामुळे खरीप िींगामात पेरर्ी कशी करािी, बी,  बयार्,े खते यासाठी पैसा कोठून 
आर्ािा याबाबत प्र्न उद्् ाित नािी. 
(४) प्र्न उद्् ाित नािी. 
(५) प्र्न उद्् ाित नािी. 
  

___________ 
  

ीालापूर तालुयातील (जज रायगी) ॲीलॅब इमॅजजिा प्रिल्पग्रस्ताांच्या  
मुलाांना नोिरीसाठी ीावलेल्याबाबत 

  

(२५)  २०९८३ (१०-०८-२०१५)    श्री सुरेश लाी (िजवत), श्री जजतेंद्र आव् हाी (मुांब्रा िळवा), 
श्री रमेश िदम (मोहोळ), श्री पाांीुरांग बरोरा (शहापूर), श्री अवधूत तािरे (श्रीवधवन), श्री भास्िर 
जाधव (गुहागर) :   सन्माननीय पुनववसन व मदत िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) खालापूर तालुक्यातील (जज.रायगड) ॲडलॅब इमॅजजका प्रकल्पासाठी तथेील नागररकाींच्या 
जममनी स्िस्तात घेतल्या आिेत मात्र नोकरीसाठी स्थाननक नागरीकाींच्या मुलाींना डािलेले जात 
आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनामार्व त चौकशी केली आिे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले ि तद्नुसार स्थाननक मुलाींना नोकऱया ममळाव्यात 
म्िरू्न शासनान ेकोर्ती कायविािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आिेत ? 
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श्री  एिनाथराव ीीसे (०१-१२-२०१५) : (१) ॲडलॅब इमॅजजकाने खालापूर तालुक्यातील 
नागररकाींच्या जममनी बाजार मलू्यिर तक्त्यानुसार येथ खरेिी केलेल्या आिेत ि सिर 
प्रकल्पातील एकूर् १२४७ कामगाराींपैकी १२१६ कामगार राज्यातील स्थाननक असून, ३१ 
कामगार इतर राज्यातील आिेत. 
(२), (३) ि (४) प्र्न उद्् ाित नािी. 
  

___________ 
  

मुरुी ता जज  लातूर येथील बस स् थानि दरुुस्तीबाबत व वाूीव बाांधिामाबाबत 

(२६)  २१०३६ (०६-०८-२०१५)    श्री त्र्यांबिराव शभस े(लातूर ग्रामीण) :   सन्माननीय पररवहन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुरुड ता.जज. लातूर येथील बस स् थानक अत् यींत नािरुुस् त झाले असून प्रिाशाींची गैरसोय 
िोत असल् यामुळे सिर बसस्थानकाची िरुुस् ती ि िाढीि बाींधकाम करण् याबाबत ग्रामपींचायत 
मुरुड याींनी विभाग ननयींत्रक, लातरू याींचकेड ेननिेिनाव् िारे मािे एवप्रल, २०१५ िा त् या िरम्यान 
मागर्ी केली आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल् यास, सिर बसस् थानक िरुुस् तीबाबत ि िाढीि नविन बाींधकामाबाबत शासनान ेकाय 
कायविािी केली िा करण् यात येत आिे, 
(३)  नसल् यास, विलींबाची काररे् काय आिेत ? 
  
श्री  ददवािर रावत े(०५-०१-२०१६) : (१) िोय. 
(२) सन २०१४ मध्ये मुरुड बसस्थानकाचे आि्यकतेनुसार विस्तारीकरर्, िरुुस्ती ि रींगरींगो्ी 
करण्यात आली आिे. सिर बसस्थानक इमारत सुजस्थतीत असून तेथील िाितूकीस पुरेसे आिे. 
(३) प्र्न उद्् ाित नािी. 
  

___________ 
  

राज्यात रस्ता सुरिा धोरण राबवव्याबाबत 
  

(२७)  २१२४७ (३०-०७-२०१५)    श्री सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री रमेश िदम (मोहोळ), 
श्री पाांीुरांग बरोरा (शहापूर), श्री गणपत गायिवाी (िल्याण पूवव), श्री जजतेंद्र आव् हाी (मुांब्रा 
िळवा) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात िोर्ारे रस्त े अपघात रोखण्यासाठी शासनाने रस्ता सुरक्षा धोरर् राबविण्याचा 
ननर्वय घेतला आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, त्यानुसार धोरर् आखण्यात आले आिे काय, तसेच त्याची अींमलबजािर्ी 
प्रत्यक्ष सुरू करण्यासाठी शासनान ेकोर्ती कायविािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आिेत ? 
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श्री  ददवािर रावत े(०९-१२-२०१५) : (१) िोय. 
(२) राज्याचे रस्ता सुरक्षा धोरर् तयार करुन ते दि. १४ ऑक््ोबर, २०१५ च्या शासन 
ननर्वयान्िये जािीर केले आिे. धोरर्ाच्या प्रभािी अींमलबजािर्ीसाठी राज्य रस्ता सुरक्षा 
पररकि अधधक सक्षमतेने कायावजन्ित कररे्, राज्याचा स्ितींत्र पररििन कायिा लागू कररे् ि 
रस्ता सुरक्षा कायाविमाींना वित्त पुरिठा करण्यासाठी राज्य रस्ता सुरक्षा ननधीची स्थापना 
कररे् इ. ननर्वय घेण्यात आले आिे. 
(३) प्र्न उद्् ाित नािी. 
  

___________ 
  
पााण तालुयातील मौजे बोगेवाीी सह मौज ेबााेवाीी जजमणावाीी तसेच म्हारांवी या ीोंगरी 

गावात अनतवषृ्ट्ाीमुळे मोठया प्रमाणात जमीनी ीच्याच ेप्रिार घीले असल्याबाबत 
  

(२८)  २१८७५ (०८-०९-२०१५)    श्री शांभूराज देसाई (पााण) :   सन्माननीय पुनववसन व मदत 
िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पा्र् तालुक्यात, मौज ेबोगेिाडी सि मौजे बा्ेिाडी जजमर्ािाडी तसेच म्िारींिड या डोंगरी 
गािात अनति ष्ीमुळे मोठया प्रमार्ात जममनी खचण्याच ेप्रकार घडले आिेत त्याचबरोबर या 
गािाच्या िर असर्ारे डोंगरातील मोठमोठया िरडी यामुळे गािाींना धोका ननमावर् झाला आिे, 
िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, या गािाींनी त्याींचे तातडीन े पुनिवसन कररे्बाबत शासनाकड े जजल्िास्तरीय 
अधधकाऱयाींकडून सातत्यान ेमागर्ी केली आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, पा्र् तालुक्यातील ज्या गािातील जममनी अनति ष्ीमुळे खचल्या आिेत तसेच 
ज्या गािाींमध्ये िरडी आिेत ज्याींच्यामुळे गािाींस धोका ननमावर् िोर्ार आिे अशा गािाींची  
शासनाने चौकशी केली आिे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीअींती पा्र् विधानसभा मतिारसींघातील जमीन खचलेल्या गािाींच ेतसेच 
िरडीचा धोका असर्ाऱया गािाींचे तातडीने पुनिवसन करण्याबाबत शासनाने काय कायविािी केली 
िा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आिेत ? 
  
श्री  एिनाथराव ीीसे (२७-०१-२०१६) :(१) िोय. 
(२) िोय. 
(३) िोय. 
(४) कोयना भकूीं प पुनिवसन ननधी सममती मुींबई याींचेकडून पा्र् तालुक्यातील कडा कोसळरे्, 
भुकीं पामळेु नुकसान झालेल्या गािाींचे पुनिवसन कररे् ि कामासाठी रुपये ३०९.११ लाख अनुिान 
मींजुर करण्यात आले असुन त्यापकैी ५० ्क्के रक्कत अिा करण्यात आलेली आिे. 
(५) प्र्न उद्् ाित नािी. 
  

___________ 
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नवननशमवत दहांगोली जजल्हयामध्ये सेनगाव या तालुयाचे दठिाणी नवीन आगार व जजल्हा 

मुख्यालयी स्वतांत्र ववभागीय िायावलय व ववभागीय िायवशाळा स्थापन िर्याबाबत 
  

(२९)  २२६४१ (११-०८-२०१५)    श्री तानाजी मुािुले (दहांगोली) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दिींगोली जजल्ियामध्ये सेनगाि या तालुक्याचे दठकार्ी निीन आगार ि जजल्िा मुयालयी 
स्ितींत्र विभागीय कायावलय ि विभागीय कायवशाळा स्थापन करण्यात यािी अशा आशयाच े
ननिेिन स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी मा.मुयमींत्री याींना नोव्िेंबर, २०१४ मध्ये िा त्यािरम्यान 
दिले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सिर ननिेिनािर चौकशी केली आिे काय 
(३) असल्यास, चौकशीअींती सिरिू निीन बस आगार, विभागीय कायावलय ि विभागीय 
कायवशाळा स्थापन करण्याबाबत शासनान ेकाय कायविािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आिेत ? 
  
श्री  ददवािर रावत े(०५-०१-२०१६) : (१) िे खरे आिे. 
(२) ि (३) विभागीय कायावलय ि विभागीय कायवशाळा स्थापन करण्याच्या अनुकींगान ेतपासर्ी 
केली असता सद्य:जस्थतीत आधथवकदृष्या व्यििायव नसल्याचे आढळून आले. तसेच 
मिामींडळाच्या आगार ननममवतीच्या प्रचमलत ननककानसुार सेनगाि येथे आगार ननममवती करता 
येर्ार नािी, असे आढळून आले आिे. 
(४) प्र्न उद्् ाित नािी. 
  

___________ 
  

आष्ट्ाी तालुयात (जज बीी) पाऊस व गारपीाीमुळे झालेल्या निुसानीची  
भरपाई आजतागायत शमळाली नसल्याबाबत 

  

(३०)  २२७२७ (०८-०९-२०१५)    अॅी भीमराव धोंी े(आष्ट्ाी) :   सन्माननीय पुनववसन व मदत 
िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आष्ी तालुक्यातील (जज.बीड) अींभोरा, बीडसाींगिी, िेिीननमगािसि इतर गािाींत सन २०१४ 
मध्ये िािळी िाऱयासि पाऊस ि गारपी्ीमळेु शेतीमालासि घराींच्या झालेल्या नुकसानीच े
पींचनामे करण्यात येऊन सुमारे िकवभराचा कालािधी लो्ला तरी अद्यापिी पीडीत शेतकऱयाींना 
शासनाकडून अथवसिाय्य ममळाली नसल्याची बाब मािे जनू, २०१५ च्या पदिल्या सप्तािात िा 
त्या समुारास ननिशवनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ाची शासनाने चौकशी केली आिे काय, 
(३) असल्यास, चौकशी अींती शेतकऱयाींना तातडीन े अथवसिाय्य अिा करण्याबाबत शासनाले 
काय कायविािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आिेत ? 



वि.स. ११० (22) 

श्री  एिनाथराव ीीसे (०५-०१-२०१६) : (१) िे अींशत: खरे आिे. 
(२) िोय. 
(३) भाजपा सरधच्र्ीस श्री.राम खाड ेयाींनी विभागीय आयुक्त याींचेकड ेसिर प्रकरर्ी लेखी 
ननिेिन िेऊन चौकशीची मागर्ी केली. त्याबाबत सिव बाधधत गािाींमध्ये रे्र चौकशी पींचनामे  
कररे्बाबत तलाठी याींना आिेमशत करण्यात आले िोत.े त्यानींतर सींबींधधत तलाठी याींचे रे्र 
चौकशी पींचनाम े प्राप्त िोताच त्या गािातील लाभार्थयांना धनािेश वितरीत करण्यात आलेले 
आिेत. 
(४) प्र्न उद्् ाित नािी. 
  

___________ 
  

मौदा (जज नागपूर) तालु यातील एनाीपीसी प्रिल् पबाधधताांना नोिरी दे् याचे आश् वासन देऊनही 
अत यापही िोणतीच िायववाही िेली नसल्याबाबत 

  

(३१)  २३०९१ (१०-०८-२०१५)    श्री डी मल्लीिाजूवन रेड्ीी (रामाेि) :   सन्माननीय पुनववसन 
व मदत िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मौिा  (जज.नागपूर) तालुक् यातील एन्ीपीसी प्रकल् पाकररता ज् या शेतक-याींच् या जममनी 
सींपादित केल् या त् याींना अद्यापपयतं योग् य तो मोबिला तसचे प्रकल् पबाधधताींना नोकरी िेण् याच े
आ् िासन िेऊनिी अद्यापिी कोर्तीच कायविािी केली नािी िे खरे आिे काय, 
(२) असल् यास, या विरोधात प्रकल् पग्रस् ताींनी िेळोिेळी आींिोलन करुनिी शासनाने या सींिभावत 
कोर्तीिी कायविािी करण्यात आली नािी िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल् यास, या प्रकल् पाबाधधताींना नोक-या ि जममनीचा योग् य तो मोबिला िेण् यासींिभावत 
शासनाने कोर्ती कायविािी केली िा करण् यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आिेत ? 

श्री  एिनाथराव ीीसे (०५-०१-२०१६) : (१) िे खरे नािी. 
(२) ि (३) मौिा तालुक्यातील (जज.नागपूर) एन्ीपीसी प्रकल्पातील सिव ७२१ खातेिाराींना 
्प्पा-१ ि ्प्पा-२ अींतगवत १०० ्क्के मोबिला विकमसत भुखींडाऐिजी २ लक्ष रु. प्रनत एकर 
रुपये ि सानुग्रि अनुिान अस ेरुपये १७२.१७ को्ीचे िा्प करण्यात आले. 
     प्रकल्पाींतगवत १६५ प्रकल्पग्रस्ताींना आय.्ी.आय. च े प्रमशक्षर् िेऊन त्याींना प्रकल्पाच्या 
िेगिेगळ्या एजींसीमध्ये कामािर घेण्यात आलेले आिे. तसेच २७५ प्रकल्पग्रस्ताींना मजुर िगावत 
सामािुन घेण्यात आले. ३० प्रकल्पग्रस्ताींची िािन ेभाडतेत्िािर प्रकल्पामध्ये कायवरत असून ६ 
प्रकल्पग्रस्ताींना िकुानाच ेगाळे वितरीत करण्यात आले आिेत. या व्यनतररक्त प्रकल्पग्रस्ताींच्या 
सिकारी सींस्था/ प्रकल्पग्रस्त ठेकेिार याींचेकररता अींिाजे ३ को्ी रु. ची काम ेमींजूर करण्यात 
आलेली आिेत. 
     नोकरी ऐिजी एकमुस्त रक्कम रु. ५ लक्ष प्रमार् े मािे ऑक््ोबर, २०१५ पयतं ६५९ 
प्रकल्पग्रस्त कु्ुींबापकैी २०४ कु्ुींबाींना एकूर् १०.२० को्ी रु. िा्प करण्यात आलेले आिेत. 
उिवररत प्रकल्पग्रस्ताींचे मागर्ीनुसार िा्पाची कायविािी सुरु आिे. 
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     प्रकल्पाींतगवत सिव प्रकल्पग्रस्ताींना नोकरीची समान सींधी उपलब्ध करण्याचे दृष्ीने 
प्रकल्पाकररता आि्यक ती सिव जममन (्प्पा-२ अींतगवत ॲशडॅककररता  सींपादित िोर्ाऱया 
जममनीसि) सींपादित झाल्यानींतर प्रकल्पग्रस्ताींच्या नोकरभरतीची प्रक्रिया सुरु कररे् योग्य 
रािील असे एन्ीपीसी मौिा याींनी कळविले आिे. 
(४) प्र्न उद्् ाित नािी. 
  

___________ 
  

उदगीर (जज  लातूर) बसस्थानिाची इमारत सन १९७६ रोजी  
बाांधली असनू ती पुणवता मोीिळीस आल्याबाबत 

  

(३२)  २३६०२ (११-०८-२०१५)    श्री सुधािर भालेराव (उदगीर) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लातूर जजल््यातील उिगीर बसस्थानकाची इमारत सन १९७६ बाींधली आिे, िे खरे आिे 
काय, 
(२) असल्यास, उिगीर िे शिर तीन राज्यातील बस आगाराशी जोडलेले असून उिगीर बस 
आगारात असलेली इमारत िी परु्वता मोडकळीस आल्यामुळे लाखो प्रिाशाींच्या जीिाला धोका 
आिे, िे खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, जीवित िा वित्तिानी िोर्ार नािी यासाठी प्रशासनाने नव्या इमारत 
बाींधर्ीसाठी काय कायविािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आिेत ? 
  
श्री  ददवािर रावत े(०५-०१-२०१६) : (१) िोय. 
(२) ि (३) उिगीर येथील बसस्थानकाच्या कािी भागाींची िरुुस्त कररे् आि्यक असल्यान े
बसस्थानकाचे नुतनीकरर्/आधुननकीकरर्ासाठी सन २०१५-१६ मध्ये शासनाच्या सिवसाधारर् 
योजनेमधून रु. ०१.०० को्ी रकमेच्या कामास राज्य पररििन मिामींडळाच्या स्तरािर 
प्रशासकीय मान्यता प्रिान करण्यात आली असून सिर कामासाठी ई-ननवििा मागविण्याची बाब 
राज्य पररििन मिामींडळाच्या स्तरािर कायविािीखाली आिे. 
(४) प्र्न उद्् ाित नािी. 
  

___________ 
  

िोल्हापूर जजल््यात ६६ गावे ीोंगरिड्याीाली असल्याने तेथील लोिाांच्या जजवीतास 
पावसाळ्यात धोिा ननमावण हो्याची शयता असल्याबाबत 

  

(३३)  २४३९४ (१०-०८-२०१५)    श्री प्रिाश आ बािर (राधानगरी), श्री उल्हास पााील 
(शशरोळ) :   सन्माननीय पुनववसन व मदत िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील    
काय :- 
  

(१) कोल्िापूर जजल््यात ६६ गािे डोंगरकड्याखाली िसल्याचे मािे म,े २०१५ रोजी ननिशवनास 
आले, िे खरे आिे काय, 
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(२) असल्यास, राधानगरी तालुक्यात ५५ पन्िाळा १, शािूिाडी १, भुिरगड ८ गडदिींग्लज १ 
अशी ६६ गािाींचा समािेश िोतो, िे खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, सिर डोंगर पायर्थयाशी ि डोंगरकड्या खाली िास्तव्यास असर्ाऱया ४६,४०७ 
लोकाींच्या जजिीतास पािसाळ्यात धोका ननमावर् झाला आिे, िे खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, माळीर् सारखी पररजस्थती िोण्यापूिगी  अशा गािाींची योग्य त्या दठकार्ी 
स्थलाींतर करण्याबाबत शासनाची भूममका काय आिे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आिेत ? 
  

श्री  एिनाथराव ीीसे (०५-०१-२०१६) : (१) अींशत: खरे आिे. 
(२) भुिरगड पन्िाळा, शािूिाडी राधानगरी आणर् गडदिींग्जल तालुक्यातील एकूर् २० गाींि े
डोंगर कड्याखाली िसलेली आिेत. 
(३) अींशत: खरे आिे. 
     कोल्िापूर जजल््यातील राधानगरी, पन्िाळा , शािूिाडी, भुिरगड, गडदिींग्जल 
तालुक्यातील एकूर् ५२३१ लोकाींच्या जजवितास धोका असल्याच े जजल्िाधधकाऱयाींनी कळविले 
आिे. 
(४) ि (५) या गािाींच े भजूल सिेक्षर् ि विकास यींत्रर्ा आणर् जजयोलॉजजकल सव्िे ऑर् 
इींडडया याींच े मार्व त ताीं त्रक सव्िेक्षर् करण्याच्या सूचना जजल्िाधधकाऱयाींना िेण्यात आल्या 
आिेत. 
  

___________ 
  

धामोी (ता राधानगरी जज िोल्हापरू) येथील िृषी िायावलयाची  
इमारत वापराववना पीून असल्याबाबत 

  

(३४)  २४४०३ (१२-०८-२०१५)    श्री प्रिाश आ बािर (राधानगरी), श्री उल्हास पााील 
(शशरोळ) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) धामोड (ता.राधानगरी जज.कोल्िापूर) येथील क की कायावलयाची इमारत िापराविना पडून 
असल्याच ेनुकतचे मािे म,े २०१५ मध्ये िा त्यािरम्यान ननिशवनास आले  िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, शासनान े १० िकावपूिगी  ३ लाख रुपये खचव करुन बाींधलेली इमारत क की 
विभागाने ताब्यात न घेतल्यान ेिापराविना पडून आिे, िे खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, सिर इमारत पूिवित शासकीय कामी येरे्कररता शासनान ेकाय कायविािी केली 
िा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आिेत ? 
  
श्री  एिनाथराव ीीसे (१८-०३-२०१६) : (१) िोय. 
(२) िोय. 
(३) ि (४) धामोड ता.राधानगरी या मुयालयात काम करर्ाऱया ग्राम क वक विस्तारकाींच्या 
ननिासस्थान बाींधकामासाठी क वक विभागान े प्रशासकीय मींजूरी िेऊन सािवजननक बाींधकाम 
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विभाग याींचेकड ेननिासस्थान बाींधरे्साठी अनुिान िगव केले िोत.े तथावप, सािवजननक बाींध ्ींकाम 
विभागाकडून सिर ननिासस्थान िरुुस्तीचे काम करण्यात आले नसल्याच े ननिशवनास 
आल्यामुळे तसेच सिर इमारतीचा ताबा अधधक्षक अमभयींता सा.बाीं. विभाग, कोल्िापूर 
याींचेकडचे असल्यामळेु सिरिू इमारतीमधील अपूर्व कामे तातडीने पूर्व करुन सिर इमारत 
क वक विभागास िस्ताींतररत करण्याबाबत अधधक्षक अमभयींता, सा.बाीं. मींडळ, कोल्िापूर याींना 
तात्काळ आिेश िेण्याबाबत सािवजननक बाींधकाम विभागास सुधचत करण्यात आले आिे. 
  

___________ 
  

मराठवाड्यातील उस् मानाबाद जजल् ्यासाठीचे १०० िोाी रुपये दे् यात आले  
मात्र अनुदानापोाी मागील दोन मदहन् यापासून प्रनतिेत असलेले  

४३५ िोाी शासनाने ददले नसल्याबाबत 
  

(३५)  २५१८० (०६-०८-२०१५)    श्री अब् दलु सत्तार (शसल्लोी), श्री अशमन पाेल (मुांबादेवी) :   
सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  औरींगाबाि विभागातील खरीप ननयोजनाची आढािा बैठक मा.मिसूलमींत्रयाींनी घेतल् यानींतर 
मराठिाड्यातील उस् मानाबाि जजल् ्यासाठीच े१०० को्ी रुपये िेण् यात आले मात्र अनुिानापो्ी 
मागील िोन मदिन् यापासनू प्रनतके्षत असलेले ४३५ को्ी शासनाने दिले नसल् याचे मािे म,े 
२०१५ िरम् यान ननिशवनास आले, िे खरे अिे काय, 
(२) असल् यास, खरीप अनुिानाची उिवररत रक् कम िेण् याबाबत शासनान ेकाय कायविािी केली 
आिे िा करण् यात येत आिे, 
(३)  नसल् यास, विलींबाची काररे् काय आिेत ? 
  
श्री  एिनाथराव ीीसे (०५-०१-२०१६) : (१) अींशत: खरे आिे. 
(२) शासन ननर्वय दि. ८/७/२०१५ अन्िये विभागीय आयुक्त, औरींगाबाि याींना एकूर्        
रु. ३५२.२४ को्ी ननधी वितरीत करण्यात आला िोता. त्यापकैी जजल्िाधधकारी, उस्मानाबाि 
याींना रु.४.२३ को्ी इतकी ननधी वितरीत करण्यात आला असून, ननधी िा्पाची कायविािी सुरु 
आिे. 
(३) प्र्न उद्् ाित नािी. 
  

___________ 
  

पैनगांगा िाठावर वसलेल्या मौजा शभमिुां ी (ता घााांजी, जज यवतमाळ) येथे पुरामुळे आजवर 
एिूण ११२ िुाुांब ेपूणवत: बाधीत झाल्याबाबत 

  

(३६)  २५२३८ (०६-०८-२०१५)    श्री राजु तोीसाम (अणगी ) :   सन्माननीय पुनववसन व मदत 
िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौजा मभमकुीं ड (ता.घा ी्ंजी, जज.यितमाळ) येथे पुरामळेु आजिर एकूर् ११२ कु्ुींबे पूर्वत: 
बाधीत िोऊन उद्ध्िस्त झालेली आिेत िे खरे आिे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त् ा ११२ बाधधत पुरग्रस्ताींचे पुनविसन करण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधी 
(आर्गी ) याींनी मा.मिसुल ि मितकायव, पुनिवसन मींत्रयाींना दिनाींक २३ माचव, २०१५ रोजी 
ननिेिन िेऊन मागर्ी केली आिे, िे खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, उक्त ननिेिनानुसार पूरग्रस्ताींचे पुनिवसन करण्याबाबत शासनाने काय कायविािी 
केली िा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आिेत ? 
  
श्री  एिनाथराव ीीसे (०५-०१-२०१६) : (१) िोय. 
(२) िोय. 
(३) पुरग्रस्ताींचे पनुिवसन करण्याबाबत सिवकक धोरर् ठरविण्याची कायविािी प्रगतीपथािर आिे. 
(४) प्र्न उद्् ाित नािी. 
  

___________ 
  

मौज ेफाािवाीी (ता चांदगी, जज िोल्हापूर) येथील ३९ गावाच्या लाभिेत्रामध्ये चांदगीचा 
समावेश नसताांना शलवपिाच्या नजर चुिीमुळे चांदगीमध्ये समावशे िेल्याने  

४७ शेतिऱयाांना त्याचा त्रास सहन िरावा लागल्याबाबत 
  

(३७)  २५५३६ (११-०८-२०१५)    श्रीमती सांध् यादेवी देसाई-िुपेिर (चांदगी), श्री रमशे िदम 
(मोहोळ), श्री जजतेंद्र आव् हाी (मुांब्रा िळवा) :   सन्माननीय पनुववसन व मदत िायव मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे र्ा्किाडी (ता.चींिगड, जज.कोल्िापूर) येथील ३९ गािाच्या लाभके्षत्रामध्ये चींिगडचा 
समािेश नसताींना मलवपकाच्या नजर चकुीमळेु चींिगडमध्ये समािशे केल्यान े ४७ शेतकऱयाींना 
त्याचा त्रास सिन करािा लागत आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सिर प्रकरर्ी मा.मुयमींत्री याींना शेतकऱयाींनी मािे जून, २०१५ च्या पदिल्या 
आठिड्यात ननिेिन दिले, िे िी खरे आिे काय, 
(३) तसेच सिर प्रकरर्ी मा.मिसलू ि पुनिवसन मींत्री याींना सिर नोंिी रद्द करण्याची मागर्ी 
चींिगडचे लोकप्रनतननधी याींनी दिनाींक १५ जून, २०१५ रोजी केली आिे िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, प्र्न भाग (१) ि (२) बाबत शासनामार्व त चौकशी केली आिे काय, 
(५) असल्यास, चौकशीअींती चींिगड गाि लाभके्षत्रात नसल्याने नोंिी रद्द कररे्बाबत शासनाने 
कोर्ती कायविािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आिेत  ? 
  

श्री  एिनाथराव ीीसे (२१-०३-२०१६) : (१) िे खरे नािी. 
     मिाराषर प्रकल्पबाधधत व्यक्तीचे पनुिवसन अधधननयम, १९८६ च्या कलम ११(१) च्या 
मूळ अधधसूचनेत चींिगड गािाचा समािशे नव्िता. तथावप, लाभके्षत्राच्या सविस्तर 
सव्िेक्षर्ाअींती प्रमसध्ि करण्यात आलेलया कलम ११(१) च्या अधधसूचनेनुसर चींिगड गािातील 
२५ िे. १२ आर के्षत्राचा लाभके्षत्रात समािशे करण्यात आला आिे. 
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(२), (३), (४) ि (५) सिर प्रकरर्ी एका प्रकल्पग्रस्त शेतकऱयाींनी मा.मुयमींत्री मिोियाींना दि. 
१.३.२०१५ ि दि. १.६.२०१५ रोजी ननिेिन िेऊन नोंिी रद्द करण्याची मागर्ी  केली आिे. 
तथावप, सींिमभवय के्षत्राचा मलवपकाच्या नजरचुकीने लाभके्षत्रात समािेश झालेला नसून सविस्तर 
सव्िेक्षर्ाअींती अधधननयमातील विदित तरतूिीनुसार लाभके्षत्रात समािेश करण्यात आला आिे. 
(६) प्र्न उद्् ाित नािी. 
  

___________ 
  

दयावपूर तालुयातील (जज अमरावती) सन २००७ मध्ये २० गावाांच े
 पुनववसन िर्यात आल्याबाबत 

  

(३८)  २५६०२ (१७-०८-२०१५)    श्री रमेश बुांदीले (दयावपूर) :   सन्माननीय पुनववसन व मदत 
िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ियावपूर तालुक्यातील (जज.अमरािती) सन २००७ मध्ये २० गािाींचे पुनविसन करण्यात आले 
आिे, त्याींना पुनविसन मध्ये कोर्त्याच सोयी उपलब्ध करुन िेण्यात आल्या नािी, िे खरे आिे 
काय, 
(२)  असल्यास, पुनिवसन मध्ये सोई पुरविण्याबाबत मा.पुनिवसन मींत्री याींना दिनाींक ११ 
डडसेंबर, २०१४ रोजी िा त्यासुमारास मागर्ी केली आिे िे खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, ियावपूर तालुक्यातील (जज.अमरािती) येथील २० गािाींना सोई-सुविधा 
पुरविण्याबाबत शासनाने काय कायविािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आिेत ? 
  

श्री  एिनाथराव ीीसे (०५-०१-२०१६) : (१) िे खरे नािी. 
(२) िोय. 
(३) पुनिवसन अींतगवत द्याियाच्या नागरी सुविधा पुरिण्याची कायविािी प्रगतीपथािर आिे. 
(४) प्र्न उद्् ाित नािी. 
  

___________ 
  

देवळा (जज नाशशि) या गावातील बस स्थानिातील साांीपाणी थेा आठवीबेाजारात येत 
असल्यान ेनागरीिाांच्या आरोग्याचा गांभीर प्रश्न ननमावण झाल्याबाबत 

  

(३९)  २६००८ (११-०८-२०१५)    ीॉ राहूल आहेर (चाांदवी) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िेिळा (जज.नामशक) या गािातील बस स्थानकालीत साींडपार्ी थे् आठिडबेाजारात येत 
असल्यान ेनागरीकाींच्या आरोग्याचा गींभीर प्र्न ननमावर् झाला आिे िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, या साींडपाण्याची विल्िेिा् लािण्याच्या दृष्ीन ेशासनान ेकाय कायविािी केली 
िा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आिेत  ? 
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श्री  ददवािर रावत े(२०-०१-२०१६) : (१) िोय. 
(२) िेिळा बसस्थानकातील शौचालयात पुरुकाींसाठी ४ सींडास ि ६ मुताऱया तसचे जस्त्रयाींसाठी १ 
सींडास ि १ मतुारी अशी व्यिस्था आिे. सिर शौचालयाचे िेखभालीची जबाबिारी अध्यक्ष, 
मिाराषर कल्यार् सममती, वपींपरी, पुरे् या सींस्थेिर सोपविलेली असून सिर कराराची मुित ८ 
म,े २०२० पयतं आिे. तथावप, पररचालन करर्ाऱया सींस्थेकडून शौचालयाची िेखभाल िोत 
नसल्याने सिर सींस्थेविरुध्ि कारिाई करण्याची बाब राज्य पररििन मिामींडळाच्या 
कायविािीखाली आिे. 
(३) प्र्न उद्् ाित नािी. 
  

___________ 
  

मांगरूळ, (ता चोपीा, जज जळगाांव) येथे छापा ाािून िापसाच्या  
बनावा  बया्याांची ५३ पाकिाे जप्त िेल्याबाबत 

  

(४०)  २६४४१ (०८-०९-२०१५)    श्री उन्मशे पााील (चाळीसगाव) :   सन्माननीय िृषी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मींगरूळ (ता.चोपडा, जज.जळगाींि) येथे िसींत ननकम याींच्या घरािर छापा ्ाकून कापसाच्या 
ननक ष् िजावच्या  बयाण्याींची ५३ पाक्रक्े दिनाींक २५ म,े २०१५ रोजी िा त्यासुमारास जप्त 
केली आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरर्ी चौकशी केली आिे काय ि त्यानुकींगाने सींबींधधताींिर शासनान ेकोर्ती 
कारिाई केली िा करण्यात येत आिे, 
(३)  नसल्यास विलींबाची काररे् काय आिेत  ? 
  
श्री  एिनाथराव ीीसे (२३-१२-२०१५) :(१) िोय, िे खरे आिे. 
(२) िोय, चोपडा तालुक्यातील अछािि पोलीस ठारे् येथ े भाग ६/३०१९/२०१५ अन्िये 
आरोपीविरुध्ि क्रर्यावि िाखल करण्यात आलेली आिे. प्रथम िगव न्यायालय ता. चोपडा, 
जज.जळगाींि येथ े क्रिमीनल केस ि. ११६/२०१५ अन्िये िाखल करण्यात आलेली असून 
न्यायालयीन कायविािी प्रगतीत आिे. 
(३) विलींब झालेला नािी. 
  

___________ 
  

गारपीाग्रस् त शेति-याांना त यावयाच् या ननधीच ेवााप झाले नसल् याबाबत 
  

(४१)  २६५९१ (१०-०८-२०१५)    श्री अजुवन ीोतिर (जालना) :   सन्माननीय पुनववसन व 
मदत िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गारपी्ग्रस् त शेतक-याींना द्याियाच् या ननधीचे धनािेश औरींगाबाि प्रशासनान े दिले 
असताींना यातील सुमारे १२ को्ीींची रक् कम िा्प झाली नसल् याच ेमािे जानेिारी, २०१५ च् या 
सुमारास ननिशवनास आले िे खरे आिे काय, 
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(२) असल् यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आिे काय 
(३) असल् यास, चौकशीच्या अनुकींगाने जबाबिार अधधकाऱयाींविरुध्ि कोर्ती कारिाई केली िा 
करण् यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आिेत ? 

श्री  एिनाथराव ीीसे (०५-०१-२०१६) : (१) िे खरे नािी. 
(२) प्र्न उद्् ाित नािी. 
(३) प्र्न उद्् ाित नािी. 
(४) प्र्न उद्् ाित नािी. 
  

___________ 
  

नाशशि जजल््यातील िाांदाचाळ, शेततळे, रॅार, द्रािबाग अच्छादन व सोलर पांप  
अनुदान जजल््याला शमळाले नसल्याबाबत 

  

(४२)  २६८६५ (१७-०८-२०१५)    श्री राजाभाऊ (पराग) वाज े (शसन्नर) :   सन्माननीय िृषी 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नामशक जजल््यातील काींिाचाळ, शेततळे, रॅक््र, द्राक्षबाग अच्छािन ि सोलर पींपासाठी 
शासनस्तरािरुन िेण्यात येर्ारे अनुिान जजल््याला ममळाले नसल्याने सिरचे प्रलीं बत अनुिान 
तातडीन े ममळण्याची मागर्ी जजल्िापररकि अध्यक्ष याींनी मा.मुयमींत्री, मिाराषर राज्य याींना 
दिनाींक २७ म,े २०१५ रोजी केली आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, या मागर्ीनुसार शासनाने कोर्ती कायविािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आिेत ? 
  
श्री  एिनाथराव ीीसे (१५-०३-२०१६) : (१) िे अींशत: खरे आिे. 
     याबाबत अध्यक्षा, जजल्िा पररकि नामशक याींनी दि. २६ म,े २०१५ च्या पत्रान्िये 
मा.मुयमींत्री मिोियाींना विनींती केली आिे. 
(२) सन २०१५-१६ करीता, नामशक जजल््यासाठी राषरीय र्लोत्पािन अमभयानाींतगवत विविध 
घ्काींकरीता रु. ११४७.०९ लाखाींचा िावकवक क नत आराखडा मींजरू केलेला आिे. त्यामध्ये 
शेततळे रॅक््र या घ्ाकाचा समािेश आिे. तसेच राषरीय क वक विकास योजनेंतगवत नामशक, 
जजल््यासाठी, प्रलीं बत काींिाचाळीकरीता रु.१४४५.११ लाख  ि नविन काींिाचाळीींकरीता 
रु.१६६.९० लाख असा एकूर् रु. १६१२.०१ लाख ननधी उपलब्ध करुन िेण्यात आला आिे. 
     बागाींच ेगारवप्ीपासून िोर्ारे नकुसान िाचविण्यासाठी एकाजत्मक  र्लोत्पािन विकास 
अमभयानाींतगवत, गारपी्रोधक जाळी (िेलने्) या घ्काकररता अनुिान िेण्यात येते. तसेच 
अिकाळी पाऊस ि गारपी्ीमुळे बागाींचे िोर्ारे नुकसान िाचविण्यासाठी एकाजत्मक र्लोत्पािन 
विकास अमभयानामध्ये “प्लाजस््क शी्” या घ्काचा अींतभावि करण्याबाबत कें द्र शासनास दि. 
०५/०२/२०१६ च्या पत्रान्िये विनींती करण्यात आलेली आिे. 
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       राज्याच,े सौर क वक पींप आस्थवपत करण्याचे धोरर् शासन ननर्वय, उद्योग, ऊजाव ि 
कामगार विभाग दि. २७.०३.२०१५ च्या अन्िये जादिर करण्यात आले आिे. सिर धोरर्ाींतगवत 
नामशक जजल््यामध्ये १३० सौर क वकत पींप मिावितरर्ामार्व त आस्थावपत करण्याच ेप्रस्तावित 
आिे. 
(३) प्र्न उद्् ाित नािी. 
  

___________ 
  

बदनापूर तालुयात नवीन बसस्थानि उभार्याबाबत 
  

(४३)  २७४९२ (१२-०८-२०१५)    श्री जजतेंद्र आव् हाी (मुांब्रा िळवा) :   सन्माननीय पररवहन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बिनापूर तालुक्यात निीन बसस्थानक उभारण्याचा प्रस्ताि शासनाच्या विचाराधीन आिे, 
िे खरे आिे काय, 
(२) असल् यास, बिनापूर तालुक्याच्या दठकार्ी तातडीने निीन बसस्थानक उभाररे्बाबत 
शासनाने कोर्ती कायविािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आिेत ? 
 
श्री  ददवािर रावत े(०५-०१-२०१६) : (१) िे खरे आिे. 
(२) बिनापूर (जज.जालना) येथे १२.२०x३ मम्र आकाराचा प्रिासी ननिारा बाींधलेला िोता. रस्ता 
रुीं िीकरर्ाकरीता सिर बाींधकाम पाडण्यात आले. सद्य:जस्थतीमध्ये बिनापूर येथून १४६  रा.प. 
रे्ऱया चालनामध्ये आिेत. बिनापूर येथ े रा.प. मिामींडळाच्या मालकीची जागा नािी. 
ग्रामपींचायतीने अपर िधुना प्रकल्पाची जलसींपिा विभागाची जागा प्रस्तावित केली आिे. 
(३) प्र्न उद्् ाित नािी. 

___________ 
  

िळांब व उस्मानाबाद तालुयातील शेतिऱ याांचे ननिृष्ट्ा दजावच ेसोयाबीन  
 बयाणाांमुळे अतोनात नुिसान होत असल्याबाबत 

(४४)  २८१७३ (२७-१०-२०१५)    श्री राणाजगजीतशसांह पााील (उस्मानाबाद) :   सन्माननीय 
िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कळींब ि उस्मानाबाि तालकु्यातील (जजल्िा उस्मानाबाि) शतेकऱ याींच े गत िकगी  ननक ष् 
िजावच ेसोयाबीन  बयार्ाींमळेु अतोनात नकुसान झाले िोत,े यािकगी  सुध्िा ननक ष् 
िजावच े बयारे् आल्याच ेमािे जुन, २०१५ मध्ये िा त्यारिरम्यान ननिशवनास आले आिे, िे खरे 
आिे काय, 
(२) असल्यास, मागील िींगामात ननक ष् िजावच े बयाण्यामुळे झालेली नकुसान भरपाई 
िेण्याबाबत तसेच अशा प्रकारच्या ननक ष् िजावच े  बयार्े वििी प्रकरर्ातून शेतकऱयाींना 
दिलासा िेण्याबाबत शासनाने काय कायविािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(३)  नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आिेत ? 
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श्री  एिनाथराव ीीसे (२३-१२-२०१५) : (१) िे खरे नािी. 
(२) सन २०१४-१५ मध्ये उस्मानाबाि ि कळींब तालुक्यातील ४७८ शेतकऱयाींना सोयाबीन 
 बयाण्याच्या १५२१ बॅग बिलून िेण्यात आल्या तर, ४८५ शेतकऱयाींना ११८४ सोयाबीन 
 बयाण्याच्या बॅगाींच्या बिल्यात रु. २६,२१,१५०/- रोख रक्कम अिा करण्यात आलेली आिे. 
शेतकऱयाींना जजल्िा ग्रािक मींचात क्रर्यावि िाखल करण्यासाठी के्षत्रीय पींचनामे िेऊन मागविशवन 
करण्यात आलेले आिे. 
(३) कायविािी करण्यात आलेली असून विलींब झालेला नािी. 
  

___________ 
  

तीथविेत्र तुळजापुर शहरात पाच किमीच्या पररसरात सांपूणव दारुबांदी  
िर्याचा ठराव नगर पाशलिेन ेघेतल्याबाबत 

  

(४५)  २८१८३ (२७-१०-२०१५)    श्री राणाजगजीतशसांह पााील (उस्मानाबाद) :   सन्माननीय 
राज् य उत् पादन शुल् ि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) तीथवके्षत्र तळुजापुर शिरात पाच क्रकमीच्या पररसरात सींपूर्व िारुबींिी करण्याचा ठराि नगर 
पामलकेने दिनाींक २२ जून, २०१५ रोजी िा त्यासमुारास घेतला िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सिर ठरािाबाबत शासनाची भूममका काय आिे ि प्रस्तािािर शासनान ेकाय 
कायविािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(३)  नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आिेत ? 
  

श्री  एिनाथराव ीीसे (०५-१२-२०१५) :(१) िे अींशत: खरे आिे. तथावप सिर ठरािामध्ये 
तुळजापूर शिरात पाच क्रक.मी. पररसरात सींपूर्व िारुबींिी करण्याच्या उल्लेख दिसून येत नािी. 
(२) शासन अधधसूचना, दि.२५.३.२००८ ि दि. १२.०२.२००९ नुसार िारुबींिीबाबतची कायवपध्िती 
विदित करण्यात आली आिे. सिर प्रकरर्ी शासनान े विदित केलेल्या कायवपध्ितीनुसार ठराि 
प्राप्त न झाल्यान ेकोर्तीिी कायविािी करण्यात आली नािी. 
(३) प्र्न उद्् ाित नािी. 
  

___________ 
  

राज्याच्या एस ाी  महामांीळाच्या आगार िेत्रात असलेल्या व्यावसानयि  
गाळे धारिाांनी अनतररत जागा वापरल्याबाबत 

  

(४६)  २८२२२ (२७-१०-२०१५)    श्री योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्याच्या एस.्ी. मिामींडळाच्या आगार के्षत्रात असलेल्या व्यािसानयक गाळे धारकाींनी 
अनतररक्त जागा िापरुन एस.्ी. मिामींडळाला ४७ को्ीिून अधधक आधथवक नकुसान केले 
असल्याच े सुरक्षा आणर् िक्षता विभागाचे मुय अधधकारी विननत अग्रिाल याींनी एस.्ी. 
मिामींडळाच्या िाितकु मिाव्यिस्थापकाींना पाठविलेल्या पत्रात नमूि केल्याच े          
दिनाींक ३ ऑगस््, २०१५ िा त्यासुमारास ननिशवनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
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(२) तसेच उक्त मिामींडळातील कािी कमवचारी ि अधधकारी याींचेिी सींगनमत असल्याचा आरोप 
सुरक्षा आणर् िक्षता विभागान ेकेला आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेकोर्ती चौकशी केली आिे, 
(४) असल्यास, चौकशीअींती िोकी व्यक्तीींिर शासनाने काय कारिाई केली िा करण्यात येत 
आिे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आिेत ? 
 
श्री  ददवािर रावत े(०५-०१-२०१६) : (१) िोय. 
(२) नािी. 
(३) ि (४) सुरक्षा ि िक्षता विभागाने केलेल्या तपासर्ीत एकूर् २७६७ िाणर्ज्य 
आस्थापनाींपकैी तपासर्ी केली असता १९४८ आस्थापनाधारक करारानुसार ठरिुन दिलेली जागा 
िापरतात असल्याचे ि ७७० आस्थापनाधारक िे करारानुसार ठरिुन दिलेल्या जागेपेक्षा 
अनतररक्त जागा अनधधक तपरे् िापरत असल्याच े ननिशवनास आले. त्यानुसार राज्य पररििन 
मिामींडळाने दिनाींक २८.७.२०१५ च्या पत्रान्िये दिलेल्या सूचनाींच्या अनुकींगान े विभागीय 
पातळीिर स्थापन करण्यात आलेल्या सींयुक्त सममतीमार्व त प्रत्यक्ष तपासर्ी करुन नैसधगवक 
न्याय तत्िाच्या आधारािर अनतररक्त जागा िापरापो्ीची रक्कम सींबींधधताींकडून िसलू 
करण्याची बाब राज्य पररििन मिामींडळाच्या स्तरािर कायविािीखाली आिे. 
(५) प्र्न उद्् ाित नािी. 
  ___________ 
  

राज्यात स्थापन िर्यात आलेल्या िृषीमूल्य आयोगाबाबत 
  

(४७)  २८२७३ (१३-०१-२०१६)    श्री राधािृष्ट् ण ववी-ेपााील (शशीगी ) :   सन्माननीय िृषी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शेतीमालाला क्रकर्ायतशीर भाि ममळािेत ि ग्रािकाींना िाजिी िरात शेतीमाल खरेिी करता 
यािा याकररता शेतमाल भाि सममतीचे पुनगवठन करुन कें द्र शासनाच्या धतगी िर राज्यातिी 
क कीमूल्य आयोग मािे एवप्रल, २०१५ च्या सुमारास स्थापन करण्यात आला आिे, िे खरे आिे 
काय, 
(२) असल्यास, आयोगाच ेसिवसाधारर् स्िरुप काय आिे ि त्याची मुित क्रकती रािर्ार आिे, 
(३) आयोगाचे कायवके्षत्र ि त्याची र्लननषपती काय आिे ? 
  

 
श्री  एिनाथराव ीीसे (१७-०२-२०१६) :(१) राज्य शतेमाल भाि सममतीचे राज्य क वक मूल्य 
आयोगामध्ये रुपाींतर दि. २३ एवप्रल, २०१५ च्या शासन ननर्वयान्िये करण्यात आले आिे. 
(२) आयोगाचे सिवसाधारर् स्िरुप पुढीलप्रमारे् आिे, राज्य क वक मूल्य आयोगामध्ये क वक 
के्षत्रातील तज्ञ व्यक्ती तथा क वक मूल्य/शेतमाल भाि यासींबींधी जार्कार असर्ारी शासन 
ननयुक्त व्यक्ती अध्यक्ष असून चारिी क वक विद्यावपठाच े कुलगुरु, विभाग प्रमुख क वक अथव 
शास्त्र विभाग, अपर मुय सधचि (क वक), क वक आयुक्त, मिाराषर राज्य, पुरे्, ननमीं त्रत लोक 
प्रनतननधी, ननमीं त्रत शेतकरी प्रनतननधी, याींचा सिस्य म्िरू्न तसचे सिसींचालक, राज्य क वक 
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मूल्य आयोग कक्ष, मींत्रालय, मुींबई याींचा सिस्य सधचि म्िरू्न समािशे आिे. आयोगाला 
मुित घालण्यात आलेली नािी.  
(३) आयोगाची कायवकक्षा शासन ननर्वय ि. राक मुआस्था-२०१४/ प्र.ि.५९/ शेमाभास-११ अ े   
दि. २३ एवप्रल, २०१५ मध्ये सविस्तर िेण्यात आलेली आिे. त्यातील ठळक बाबी खालीलप्रमार् े
आिेत :- 

१) प्रमखु शेती वपकाींच्या उत्पािन खचावचा िास्तििािी अींिाज काढून त्या सींिभावत राज्य 
शासनाला मशर्ारशी पाठविर्े. 
२) पीक उत्पािन खचावचा िास्तििािी अींिाज काढण्याकररता प्रमाणर्त सींकल्पना, 
शास्त्रशुध्ि पध्िती ि भौगोमलक पररजस्थतीचा अिलींब कररे्. 
३) राज्य शासन आणर् कें दद्रय क वक मूल्य ि क्रकीं मत आयोग याींच्यामध्ये समन्िय ठेिरे्, 
इत्यािी 

    राज्य क वक मूल्य आयोगामार्व त खरीप, रब्बी ि ऊस िींगामातील १८ शेतीवपकाींच्या 
उत्पािन खचावची मादिती गोळा करुन ती कें द्रीय क वक मुल्य ि क्रकीं मत आयोगाला पाठविली 
जाते. सिर मादिती कें द्र शासन , राज्य शासन ि अन्य इतर शासकीय, ननम शासकीय ि 
खाजगी सींस्थाींना उपयुक्त ठरत,े िी र्लननषपत्ती आिे. 
  

___________ 
  

ननफाी तालुयातील निली किािनाशिे तयार िरुन शेति-याांची 
 फसवणुि िरणा-या डीपॉी िां पनीवर िारवाई िरणे बाबत 

  

(४८)  २८६५५ (१३-०१-२०१६)    श्री अननल िदम (ननफाी) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ननर्ाड तालुक् यातील शेतक-याींची डडपॉड कीं पनीन े नकली क्रक्क नाशके तयार करुन  
र्सिरु्क केली असल्याची तिार स्थानीक लोकप्रनतनीधीींनी दि ९/९/२०१५     रोजी िा 
त्यािरम्यान मा. क की मींत्री याींच्याकड े तसेच अिकाळी पािसाच्या चचेत  भाग घेताींना विधान 
सभेत केलेली आिे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, शेतक-याींची र्सिरु्क करर्ा-या डडपॉड कीं पनीिर शासनाने कोर्ती कारिाई 
केली िा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची  कारर्े काय आिेत ? 
 
श्री  एिनाथराव ीीसे (१६-०२-२०१६) : (१) िे खरे आिे. 
(२) डयुपॉ् कीं पनीच ेबेननविया या उत्पािनास की्कनाशक अधधननयम १९७१ ननयम १८ त े२० 
अन्िये वििी बींि आिेश िेण्यात आला आिे. तसेच, की्कनाशक अधधननयम कलम ५ नुसार 
बेननविया या उत्पािनाचा नमुना वि्लेकर्ासाठी कें दद्रय क्रक्कनाशक प्रयोगशाळा र्रीिाबाि 
(िरीयाना) येथे पाठविण्यात आला असून नमुना वि्लेकर्ानींतर पुढील उधचत कायविािी 
करण्योत येईल. 
(३) प्र्न उद्् ाित नािी. 

___________ 
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राज्यातील जज प च्या िृषी ववभागाांतगवत राबवव्यात येणा-या िृषी योजना  
शासनाने २००१ पासून िाूून घेतल्या बाबत 

 (४९)  २८९८६ (१३-०१-२०१६)    श्री अतलु सावे (औरांगाबाद पूवव) :   सन्माननीय िृषी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील जज.प.च्या क की विभागाींतगवत राबविण्यात येर्ा-या क की योजना शासनाने २००१ 
पासून काढून घेतल्या आिेत िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास,राज्य ि कें द्र पुरस्क त योजना कडधान्य विकास कायविम, गळीत धान्य विकास, 
त र्धान्य विकास योजना, आळीम्बी  विकास योजना गनतमान मका योजना उस विकास 
योजना, दठबक ि तुकार योजना इत्यािी योजना २००१ पूिगी  जजल्िा पररकिेच्या क की 
विभागामार्व त राबविण्यात येत िोत्या त्या सिर विभागाकडून काढून घेण्यात आली िेिी खरे 
आिे काय, 
(३) असल्यास, सिर योजना पूिवित जज.प. क की विभागाकडचे द्याव्यात अशी मागर्ी 
औरींगाबाि जज.प.च्या उपाध्याक्षाींनी मािे सप््ेबर २०१५ मध्ये िा त्यािरम्यान मा. क की मींत्री 
याींना लेखी पत्राद्िारे केली आिे िे खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, मागर्ीच्या अनुकींगाने शासनाने कोर्ती कायविािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आिेत ? 
 
श्री  एिनाथराव ीीसे (१३-०३-२०१६) : (१) िे खरे नािी. 
क वक विभागाच्या ३७ योजना जजल्िा पररकिेकड ेिस्ताींतर करण्यास दि. १/२/२००१ च्या शासन 
ननर्वयान्िये मान्यता िेण्यात आली िोती. तथावप, अींमलबजािर्ी सींिभावत प्रशासकीय ि 
वित्तीय अडचर्ी विचारात घेिनू सिर आिेशास दि. १/३/२००१ अन्िये पुढील आिेश िोईपयतं 
“जैसे थ”े जस्थती ठेिण्याबाबत आिेमशत करण्यात आले आिे. सद्यजस्थतीत प्रकरर् मा. उच्च 
न्यायालय, औरींगाबाि खींडपीठ येथे न्यायप्रविषठ आिे. 
(२) िे खरे नािी. 
(३) सिर ननिेिन प्राप्त झालेले नािी. 
(४) प्र्न उद्् ाित नािी. 
(५) प्र्न उद्् ाित नािी. 
  

___________ 
  

िोल्हापूर जजल््यातील शेतिऱयाांना पीिववमा शमळाला नसले बाबत 
  

(५०)  २९०९१ (१३-०१-२०१६)    श्री सत्यजीत पााील-सरुीिर (शाहूवाीी), श्रीमती सांध् यादेवी 
देसाई-िुपेिर (चांदगी), श्री जजतेंद्र आव् हाी (मुांब्रा िळवा), श्री शामराव ऊफव  बाळासाहेब पााील 
(िराी उत्तर), श्री हसन मुश्रीफ (िागल) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) कोल्िापूर जजल््यातील सुमारे ५३० शेतकऱयाींनी गतिकगी  वपकविमा उतरविला िोता िे खरे 
आिे काय, 
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(२) असल्यास, यापैकी एकिी शतेकऱयाला विमा कीं पनीकडून १ रु. ची िेखील मित ममळाली 
नािी िे खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, सिर कीं पनीकडून मित ममळण्याबाबत शासनाने कोर्ती कायविािी केली िा 
करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आिेत ? 
 
श्री  एिनाथराव ीीस े (१७-०२-२०१६) : (१) ि (२) राषरीय क वक विमा योजनेअींतगवत खरीप 
२०१४ मध्ये कोल्िापूर जजल््यातील एकुर् ५७२ शेतक-याींनी रु. १.०४ लाख विमा िप्ता भरुन 
१९०.५९ िेक््र के्षत्र विमा सींरक्षीत केले िोते. त्यापैकी ४ शेतकरी नुकसान भरपाईस पात्र ठरले 
असून पात्र ठरलेल्या शेतक-याींना सुत्रानुसार नुकसान भरपाई भारतीय क वक विमा कीं पनीमार्व त 
मींजूर करण्यात आली आिे. 
(३) राषरीय क वक विमा योजनेअींतगवत िेण्यात येर्ारी नकुसान भरपाई िी कें द्र शासनाच्या 
मागविशवक सुचनाींनसूार भारतीय क वक विमा कीं पनीमार्व त ननज्चत करण्यात येते. खरीप २०१४ 
मध्ये नुकसान भरपाईस पात्र ठरलेल्या शेतक-याींना िरीलप्रमारे् नकुसान भरपाई भारतीय क वक 
विमा कीं पनीमार्व त अिा करण्यात आलेली आिे. 
(४) प्र्न उद्् ाित नािी. 

___________ 
  
  
ववधान भवन :   ीॉ  अनांत िळसे 
मुांबई    प्रधान सधचव 

महाराष्ट्र ववधानसभा  
  

_________________________ 
शासकीय मध्यितगी  मुद्रर्ालय, मुींबई. 


