
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ४०६ वी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

पहहले अधधवेशन, २०१८ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

सातारा जिल् ्यातील िोयना धरण िलववत य्त प्रिल् पाबाबत 
 

(१)  ७६४९ (०७-०४-२०१५).   श्री.धैययशील पाटील (पेण), श्री.सभ्ाष उर्य  पांडितशेठ पाटील 
(अललबाग), श्री.भास्िर िाधव (ग्हागर), श्री.हसन म्श्रीर् (िागल), श्री.जितेंद्र आव्हाि (म्ांब्रा 
िळवा), श्री.शांभूराि देसाई (पाटण) :   सन्माननीय मदत व पन्वयसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 

(१) सातारा जिल् ्यातील कोयना जरव िलयुत युत ल्कल् पासा   ९८ मळू ुसाहती ु १२५ 
ुाड्यातील िमीन ु घरे सन १९५४ ते १९६४ या दरम् यान सींपातदत कर यात ीली, हे खरे 
ीहे काय, 
(२) असल् यास, िमीन सींपातदत करताना युस् थायपत तेतक-याींना महाराष रात िेथ े ुसाहत 
कराल तथेे िमीन ु नागररसुयुजा पुरयु यात येतील असे ी ुासन तासनाकनून दे यात 
ीले होत,े हे खरे ीहे काय, 
(३) असल् यास, रायगन जिल् ्यातील खालापूर, पनुेल, पेव ु मावगाु भागात कोयना 
ल्कलपग्रस् ताींच् या सुमारे ४५ ुसाहती असून अत याप या त कावी तासनाकनून दे यात ीलेल् या 
ी ुासनानुसार १८ सुयुजाींपैकी केुळ १० सुयुजा देखील गेल् या ५५ ुर्ाात पुरयु यात ील् या 
नाहीत, हे खरे ीहे काय, 
(४) असल् यास, या ल्करवी तासनाकनून तातनीने कोवती कायाु ाही कर यात ीली ुा येत 
ीहे, 
(५) नसल्यास, युलींबाची कारवे काय ीहेत  ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०१-०३-२०१८) : (१) होय. हे खरे ीहे. 
(२) तासकीय अभभलेखात काही ीढळून येत नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) ल्न उत ् ाुत नाही. 
(५) ल्न उत ् ाुत नाही. 

___________ 
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रायगि जिल््यात िाळेश्री, िाचळी, नवखार व मोरापािा येथे मजछिमार िेट्टी बाांधणेबाबत 
  

(२)  ७७०१ (०७-०५-२०१७).   श्री.स्भाष उर्य  पांडितशेठ पाटील (अललबाग), श्री.धैययशील पाटील 
(पेण), श्री.िीवा गाववत (िळवण) :   सन्माननीय मत्स्य व् यवसाय मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) मौिे काळेश्री (ता.पेव) ु काचळी, नुखार, मोरापाना (ता.अभलबाग, जि.रायगन) येथे 
स्थाननक लोकल्नतननजीींनी मच्छ  उतरयुयासा   िेट्टी बाींजून भमळवेबाबत महाराषर मेरर्ाईम 
बोना, मुींबई याींचेकन ेमागवी केली होती, हे खरे ीहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त िेट्टी बाींजकामास महाराषर मेरर्ाईम बोना याींच्याकनून मान्यता 
देयात ीलेली ीहे काय, 
(३) नसल्यास, युलींबाची कारवे काय ीहेत ? 
  
श्री. महादेव िानिर (२७-०२-२०१८) : (१) स्थाननक ीमदाराींनी िेट्टी बाींजुन भमळवेबाबतच े
मागवी पत्र महाराषर मेरी्ाईम बोना, मुींबई ु ीयुक्त, मत्सस्यव्युसाय, मुींबई या कायाालयाकन े
ल्ाप्त झालेले नाही. 
(२) सदर िेट्टी बाींजकामास महाराषर मेरी्ाईम बोना याींच्याकनुन मान्यता देयात ीलेली नाही. 
(३) ल्न उत ् ाुत नाही. 

___________ 
 

सोलापूर जिल् ्यात गेल् या ३० ते ३५ वषायपासनू वास् तव् य िरणाऱ् या 
 रहहवाशाांची घरे हटववण् यापूवत त् याांचे प्नवयसन िरण् याबाबत 

  

(३)  ८९३३ (०८-०४-२०१५).   ि्मारी प्रणणती लशांदे (सोलापूर शहर मध्य) :   सन्माननीय 
मदत व प्नवयसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सोलापूर जिल् ्यात गेल् या ३० त े ३५ ुर्ाापासनू ुास् तव् य करवाऱ् या रतहुाताींनी घरे 
ह्यु यापूुत त्स याींचे ल्थम पुनुासन कर याबाबत मा.स् थाननक लोकल्नतननजी याींनी मा.रेल् ु े 
मींत्री, कें द्र तासन याींचेकन ेमागवी कर यात ीली असल् याचे माहे िानेुारी, २०१५ मध् ये ुा 
त्स या दरम् यान ननदतानास ीले ीहे, हे खरे ीहे काय, 
(२) असल् यास, ३० ते ३५ ुर् े ुास् तव् य असवाऱ् या रतहुाताींची घरे ह्यु यापूुत त्स याींचे 
पुनुासन करवाऱ् याबाबत तासनान ेकोवती कायाु ाही केली ुा कर यात येत ीहे, 
(३) नसल् यास, युलींबाची कारवे काय ीहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०८-०१-२०१८) : (१) होय. 
(२) सदरची बाब कें द्र तासनाती सबींधजत ीहे.  
(३) ल्न उत ् ाुत नाही. 

___________ 
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श्न्य शेतिरी आत्महत्या मोहहमेबाबत 
  

(४)  २८२८२ (२२-१२-२०१५).   श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (लशित) :   सन्माननीय मदत व 
प्नवयसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) अनचवीत सापनलेल्या ततेकऱ्याींना तदलासा देयासा   तासनाने तुन्य ीत्समहत्सया 
करयाची मोतहम हाती घेयाचा ननवाय माहे एयल्ल, २०१५ मध्ये ुा त्सयादरम्यान घेतला ीहे, 
हे खरे ीहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ननवायाच ेथोनक्यात स्ुरुप काय ीहे, 
(३) असल्यास, सदर योिना ककेती त कावी राबयुयात येवार ीहे त्सयासा   ककती ननजीची 
ीुयकता ीहे, सदर योिनाींची अींमलबिाुवी कोवाकनून करयात येवार ीहे ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१०-०१-२०१८) : (१) अींतत: खरे ीहे. 
(२) कमीत कमी पावी ुापरून िास्तीत िास्त यपके होयाबाबतचे तेती युर्यक कायाक्रम 
ल्त्सयेक गाुात राबयुवे, साुकाराकनून तेतकऱ्याींचे तोर्व होवार नाही यादृष्ीने कनक 
उपाययोिना करवे, तवाु मुक्तीसा   समुपदेतन करवे, नैरायाने ग्रासलेल्या तेतकऱ्याींच े
मनोबल उीं चाुव,े ीत्समहत्सयाग्रस्त के्षत्रासा   जिल्हास्तरीय/ग्रामस्तरीय सभमत्सयाींमार्ा त, 
बळीरािा चेतना अभभयान राबयुवे, पथदतत ल्कल्पाींतगात युतमाळ ु उस्मानाबाद या दोन 
जिल््याींची ननुन करवे, कै.ुसींतराु नाईक तेती स्ुाुलींबन भमतनची पुनराचना करवे. 
(३) पथदतत ल्कल्पाींतगात युतमाळ ु उस्मानाबाद या दोन जिल््याींची ननुन करयात ीली 
असून जिल्हास्तरीय/ग्रामस्तरीय सभमत्सयाींना सन २०१५-१६ ते २०१७-१८ पयतं युतमाळ 
जिल््याला रूपये ४०,७८,६०,०००/- तसेच उस्मानाबाद जिल््याला रूपये ३१,९०,९०,०००/- ननजी 
उपलब्ज करून देयात ीला ीहे.  

___________ 
  

उस्मानाबाद जिल््यातील शेतिऱ्याांना त्याांछया िनावराांछया दावणीवर चारा लमळणेबाबत 
  

(५)  ३३८०६ (०८-०१-२०१६).   श्री.ज्ञानराि चौग्ले (उमरगा) :   सन्माननीय मदत व 
प्नवयसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) उस्मानाबाद जिल््यातील ततेकऱ्याींना त्सयाींच्या िनाुराींच्या दाुवीुर चारा भमळवेबाबत 
उमरगा लोहारा येथील लोकल्नतननजी याींनी मा.मुख्यमींत्री, याींना तदनाींक १९ सप् े्ंबर, २०१५ 
रोिी ुा त्सया सुमारास लेखी ननुदेनात ुारे युनींती केली होती, हे खरे ीहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ननुेदनाच्या अनुर्ींगान ेतासनान ेचौकती केली ीहे काय,  
(३)असल्यास चौकतीच्या अनुर्ींगाने िनाुराींच्या दाुनीुर चारा भमळयाबाबत कोवती 
कायाु ाही केली ीहे ुा करयात येत ीहे, 
(४) असल्यास, युलींबाची कारवे काय ीहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (१०-०१-२०१८) : (१) अींतत: खरे ीहे. 
(२) ु (३) महसूल ु ुन युभाग, तासन ननवाय क्र.एससीुाय-२०१५/ल्.क्र.२४८/म-७, तदनाींक 
२० ऑगस््, २०१५ च्या तासन ननवायान्ुये बीन, लातूर ु उस्मानाबाद जिल््यातील 
ी्ंचाईग्रस्त भागात ीुयक तेथ े िनाुराींच्या छाुया सुरू करयास मींिूरी देयात ीली 

होती. त्सयानुसार उस्मानाबाद जिल््यात ९२ चारा छाुया मींिरू करयात ील्या असून 
उमरगा तालुक्यात २ चारा छाुया मींिूर करयात ील्या होत्सया.  
(४) ल्न उत ् ाुत नाही. 

___________ 
  

िोरपना (जि.चांद्रपूर) तहलसलदार िायायलयावर शेतिरी  
सांघटनेछया िाययित्याांनी मोचाय िाढल्याबाबत 

  

(६)  ३५०४२ (२३-१२-२०१५).   श्री.स्रेश धानोरिर (वरोरा) :   सन्माननीय मदत व प्नवयसन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) कोरपना (जि.चींद्रपूर) तहभसलदार कायाालयाुर तदनाींक १ ऑक््ोबर, २०१५ रोिीच्या 
सुमारास तेतकरी सींघ्नेच्या कायाकत्सयांनी मोचाा काढला होता, हे खरे ीहे काय, 
(२) असल्यास, या तेतकरी सींघ्नेने ीपल्या मागयाींच ेननुेदनही तदले ीहे, हे ही खरे ीहे 
काय, 
(३) असल्यास, या ननुेदनात त्सयाींनी कोवकोवत्सया मागया केल्या ीहेत ु त्सया मागयाींुर 
तासनाने ननवाय घेतला ीहे काय, 
(४) नसल्यास, युलींबाची कारवे काय ीहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०६-०१-२०१८) : (१) ु (२) होय, हे खरे ीहे. 
(३) सदर ननुेदनात खालीलल्माव ेमागया केलेल्या ीहेत :- 
A. मौि ेईरई, बोरगाींु, सोनुली, युरुर, कु ाळा, खैरगाींु या गाुातील कपातीचे यपक नव्या 
रोगामुळे उध्ुस्थ झाल्यामुळे त्सयाींना ीधथाक मदत ु बबयाने तात्सकाळ देयात याु ेु त्सयाींच े
किा ु युिबबल कायमच ेसींपयुयात याुे. 
B. अींबुिा भसमें् कीं पनीन े्ु-र्ोर नी हे ल्भाुी तवनातक र्ुारल्यामुळे उपरुाही मुींगी येथील 
अ रा तेतकऱ्याींच्या नकुसान झालेल्या उ्या यपकाींचे नुकसानीबद्दल त्सयाींना तातनीने ीधथाक 
मदत देयात याुी. 
C. महाराषरातील दषुकाळग्रस्त चौदाही जिल््यातील तेतकऱ्याींच े किा युिबील सींपयुयात 
याुे. 
D. तेतीत माताल प्लॅन लाऊन सुा तेतकऱ्याींुरील किा ु युिबील सींपुून त्सयाींना नु ेकिा 
भमळयाकरीता ु बािारपे ेचे ु तींत्रज्ञानाच ेस्ुातींत्र्य देयात याु.े 
E. तेतकऱ्याींना उत्सपादन खचााुर ीजारीत रास्तभाु देयात याुा. 
F. ुनहक्क कायत यात इतर पारींपाररक नुननुासी याींना पट्याकरीता तीन यपढयाींच्या 
पुराव्याची असलेली अ् रद्द करयात याुी ु िबरान तेतकऱ्याींना तातनीने पटे्ट देयात याुेत. 
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G. चींद्रपूर जिल्हा ु युदभाातील लोनतेनीींग बींद करयात याुी. 
H. स्थाननक या तब्दाची महाराषरात पींजरा ुर् े राहवारा ही व्याख्या बदलुुन िेथ े ल्कल्प 
खान उत योग सुरु होतो त्सया गाुातील, तालुक्यातील, जिल््यातील ल्ुेतातील अती करयात 
याुी ु बेरोिगाराींना रोिगार भमळाुा. 
I. नागपूर रािजानीसह युदभाातील अकरा जिल््याच े स्ुतींत्र युदभा राज्य तातनीन े ननमााव 
करयात याुे. 
J. इतर ुन्यल्ायाल्मावे साप चाुून मरवाऱ्या व्यक्ती ु िनाुरास इतर ुन्यल्ायाल्मावे 
त्सयाच दराने ीधथाक मदत देयात याुी. 
K. महाराषर-तेलींगवा सीमेुरील कोवत्सयाही न्यायालयात ुाद सुरु नसल्यामळेु ुगळयात 
याुी. 
L. तेतीची िमीन अकृर्क केल्याुर मालमत्सता कर  ेऊन अकृर्क सारा सींपयुयात याुा ु 
दहेुरी करपद्धत रद्द कराुी. 
M. मींिूर असलेल्या ल्ाथभमक स्ुास््य कें द्र नाींदा, तवेगाींु युरुर स््े भींगाराम तळोजी याला 
तातनीन ेननजी देऊन सेुेचे काम ेसुरु करयात याु े
N. महापारेर्वच्या मींिूर असलेल्या कु ाळा, पाींढरपौवी, युहीरगाींु, तोहोगाींु, भींगाराम 
तळोजी या सबस््ेतन करीता तातनीने ननजी देऊन काम सुरु करयात याुे. 
O. लोअर पैवगींगा जरवाचे काम भसींचन सोयी ुाढयुयाकरीता तातनीने सुरु करयात याुे. 
P. ननम्न पैनगींगा ल्कल्पातील ननबजं ह्युल्याने अींमलबिाुवी होयाबाबत. 
Q. सन २०१३-२०१४ मजील अनतुषृ्ीचा मोबदला भमळयाबाबत. 

यामजील “सन २०१३-२०१४ मजील अनतुषृ्ीचा मोबदला भमळयाबाबत” या 
मागवीबाबत तासन ननवाय, महसूल ु ुन युभाग, तदनाींक ३१.०१.२०१४ ु तदनाींक 
२०.०३.२०१४ नुसार सन २०१३ ु सन २०१४ मध्ये अनतुषृ्ीमुळे नुकसान झालेल्या 
जिल््याींकरीता मदत देयाबाबत जोरवात्समक ननवाय घेयात ीला ीहे. 

उुाररत अन्य मागयाींच्या पूतातेसा   सींबींधजत युभागाींना तदनाींक २४.१०.२०१७ 
रोिीच्या पत्रान्ुये उधचत कायाु ाही करयाबाबत कळयुयात ीले ीहे. 
(४) ल्न उत ् ाुत नाही. 

___________ 
 
ि्न्या पाटबांधारे प्रिल्पात िब्ि ेहक्िाची रक्िम भरून न घेता शतेिऱ्याांना भोगवटदार २ ची 

वाटप झालेली िमीन भोगवटदार १ मध्ये रुपाांतरीत न झाल्याबाबत 
  

(७)  ३९९५५ (२०-०४-२०१६).   श्री.सत्यिीत पाटील-सरुििर (शाहूवािी) :   सन्माननीय मदत 
व प्नवयसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) िुन्या पा्बींजारे ल्कल्पात कब्िे हक्काची रक्कम भरून न घेता तेतकऱ्याींना भोगु्दार २ 
ची ुा्प झालेली िमीन भोगु्दार १ मध्ये रुपाींतरीत केलेली नाही, हे खरे ीहे काय, 
(२) असल्यास त्सयामुळे बहुताींती ल्कल्पग्रस्ताींना बँकाींचे किा काढवे खरेदी युक्री करवे अता 
कामाींना अनचवी ननमााव होत ीहेत, हे खरे ीहे काय, 
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(३) असल्यास तासनान े ुगा २ िमीन तेरा सातबारा पत्रकी  ेुल्यामुळे अनेक ल्कल्पग्रस्त 
ीधथाकदृषट्या अक्षरतः मे्ाकु्ीला ीले ीहेत, हे खरे ीहे काय, 
(४) असल्यास ल्कल्पग्रस्ताींच्या भोगु्दार ुगा-२ िभमनी ुगा-१ मध्ये रुपाींतरीत करवेबाबत 
तासन कोवती कायाु ाही करवार ीहे ुा करयात येत ीहे, 
(५) नसल्यास युलींबाची कारवे काय ीहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०१-०२-२०१८) : (१), (२), (३), (४) ु (५) राज्यात काही जिल्हयाींमध्ये 
ल्कल्पबाधजत व्यक्तीला मींिूर कराुयाची पयाायी िमीन त्सया व्यक्तीने पूुतच जारव केलेल्या 
िभमनीच्या भोगु्ायुर्यक जस्थतीसह मींिूर करयाबाबत असलेल्या अधजननयमातील तरतूदीींचे 
पालन होत नसल्याची बाब ननदतानास येत असल्यामुळे तासन पररपत्रक तदनाींक २० िुल,ै 
२०१६ अन्ुये पुढील ल्मावे सूचना देयात ीलेल्या ीहेत. 
अ) महाराषर ल्कल्पबाधजत व्यक्तीींचे पुनुासन अधजननयम १९९९ लागू झाल्याच्या तारखेनींतर 
ल्कल्पग्रस्ताींस ुा्प(मींिूर) करयात येवारी पयाायी िमीन महाराषर ल्कल्पबाधजत व्यक्तीींच े
पुनुासन अधजननयम १९९९ च्या कलम १६ (१) नसुारच ुा्प करयात याुी. 
ब) महाराषर ल्कल्पबाधजत व्यक्तीींचे पुनुासन अधजननयम १९९९ लागू केलेल्या तारखनेींतरही 
ज्या ल्कल्पबाधजत व्यक्तीला नतची मूळ िमीन भोगु्ादार ुगा १ ची असूनही नतला ुा्प 
केलेली िमीन भोगु्ादार ुगा २ ची असेल तर जिल्हयाधजकाऱ्याींनी भोगु्ादार ुगा -२ च्या 
िभमनीचे रुपाींतर भोगु्ादार ुगा-१ मध्ये कराुे. त्सयासा  च्या दरुुस्तीच्या नोंदी ल्ाजान्याने ु 
यतातीघ्र कराव्यात. 
क) महाराषर ल्कल्पबाधजत व्यक्तीींचे पुनुासन अधजननयम १९९९ लागू करयापूुतचा 
ल्कल्पग्रस्ताींना ुा्प करयात ीलेल्या िभमनीचा भोगु्ा ुगा बदलयाची कायाु ाही 
तासनाने ुळेोुेळी ननगाभमत केलेल्या उपरोक्त तासन ीदेतानुसाींर करयात याुी. 

___________ 
  
श्रीगोंदा (जि.अहमदनगर) ताल्क्याची आणेवारी ५० पैशाहून अधधि दाखववण्यात आल्याबाबत 

  

(८)  ५३६१३ (०८-०६-२०१६).   श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (लशित) :  सन्माननीय मदत व 
प्नवयसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) श्रीगोंदा (जि.अहमदनगर) तालुक्यातील ीवेुारी काढताींना अधजकाऱ्याींच्या मनमानी 
कारभारामुळे ु घरबसल्या पाहवी करुन काढल्यामुळे ीवेुारी ुाढली असत्सयाचा ीरोप 
तेतकरी बचाु सभमतीने माहे िानेुारी, २०१६ च्यादरम्यान करुन ीवेुारी पुन्हा करयात 
याुी, श्रीगोंदा तालुक्का दषुकाळ ग्रस्त म्हवून िातहर करुन त्सयानरु्ींगाने मदत करयात याुी 
अताही मागवी करयात ीली ीहे, हे खरे ीहे काय, 
(२) असल्यास, श्रीगोंदा तालकु्यातील ुास्तयुकता, ुेगळी असून याची मातहती घेवे गरिेच े
असून तसे केले नाहीतर पररजस्थती ुेगळी ु ीवेुारी ुेगळीच असे दृषय पाहाुयाला भमळाली 
ीहे, हे खरे ीहे काय, 
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(३) असल्यास, ८ तदुसाींच्या ीत तालुक्यातील मींनळ ीधजकारी, तलाठयाींनी गाुाननहाय 
पींचनाम ेकरुन ीवेुारी  रुाुी नाहीतर तहभसल कायाालयासमोर ल्ावाींनतक उपोर्व करयात 
येवार असल्याचा इतारा तेतकरी बचाुसभमतीन ेतदला ीहे, हे खरे ीहे काय, 
(४) असल्यास, याल्करवी तासनाने अधजक चौकती केली ीहे काय, 
(५) असल्यास, चौकतीत काय ीढळून ीले ीहे ु त्सयानुसार पुढे कोवती कायाु ाही केली 
ीहे ुा करयात येत ीहे ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१२-०१-२०१८) : (१) ु (२) हे खरे नाही. 

श्रीगोंदा तालुक्याची रब्बी २०१५-१६ मजील अींनतम ीवेुारी तदनाींक १५/३/२०१६ रोिी 
िाहीर करयात ीली असून श्रीगोंदा तालुक्यातील सुा ११५ गाुाींची ीवेुारी ३० पैताींपेक्षा 
कमी ीहे. ीवेुारी ५० पैताींपेक्षा कमी ीलेल्या गाुाींमध्ये युयुज उपाययोिना िाहीर करून 
यपक युमा न काढलेल्या तेतकऱ्याींना यपक युमा योिनेअींतगात मींनळ ननहाय मींिूर झालेल्या 
नुकसान भरपाईच्या ५०% ल्मावे रक्कम मदत म्हवून देयाचा ननवाय तद.२९/१२/२०१६ 
रोिीच्या तासन ननवायान्ुये घेयात ीला ीहे. त्सयानुसार श्रीगोंदा तालुक्यासा   रूपये 
१३,१३,०५,५४६/- एुढा ननजी उपलब्ज करून देयात ीला ीहे. 
(३), (४) ु (५) ल्न उत ् ाुत नाही. 

___________ 
  

वेंग्लाय, मालवण (जि.लसांध्दग्य) ताल्क्यातील मालवण सम्द्रात स्र्ोट  
सदृश आवािाने ग्रामस्थाांच ेझालेले न्िसान 

  

(९)  ५४५२६ (२२-०८-२०१६).   श्री.िालीदास िोळांबिर (विाळा), श्री.ननतेश राण े
(िणिवली) :   सन्माननीय मदत व प्नवयसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) ेुंगुलाा तालुक्यातील (जि.भसींजुदगुा) मालुव समुद्रात तदनाींक १८ एयल्ल, २०१६ रोिी 
सकाळी ११.५० च्या सुमारास २ स्र्ो् सदृत ीुािा बरोबरच िभमनीला बसलेल्या हादऱ् यामुळे 
नुाबाग येथील ियश्री ुसींत ीराुींदेकर याींच्या ु अन्य ग्रामस्थाींच्या घराींच्या भभींतीला तन े
गेले ीहेत तसेच मालुव तालुक्यातील ीचरा समुद्रा लगतचा काही भाग तदनाींक २१ एयल्ल, 
२०१६ रोिी ३¹४ रु््ावे खचयाची घ्ना घनली ीहे, हे खरे ीहे काय, 
(२) असल्यास, स्र्ो्ाच ेीुाि ही सागरी भकूीं पाची नाींदी असयाची तक्यता भूगभा तास्त्रज्ञ 
नॉ.एम.के.ल्भ ूयाींनी तदनाींक २० एयल्ल, २०१६ रोिी ुा त्सयासमुारास िातहरररत्सया व्यक्त केली 
ीहे, हे ही खरे ीहे काय, 
(३) असल्यास, समुद्रात उत्सतरेच्या तदतेने उपरचे ुारे याचा ुेग ुाढल्याने ु याच कालाुजीत 
तदनाींक ७ ु १८ एयल्ल, २०१६ या दोन तदुसात ननुींती या समुद्रभागात स्र्ो् झाल्यान े
अचानकपवे भूगभाातील हालचाली ुाढल्या असून त्सयासुमारे ५ मी्र उीं चीच्या ला्ा ककनारी 
येुून  समुद्राला उजावाची जस्थती ननमााव झाली ीहे, हे ही खरे ीहे काय, 
(४) असल्यास, समुद्रात स्र्ो् सदृत ीुािाच्या घनलेल्या ल्काराबाबत तासनान ेचौकती केली 
ीहे काय, 
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(५) असल्यास, चौकतीअींती त्सयानसुार पुढे कोवती कायाु ाही करयात ीली ीहे ुा येत ीहे, 
(६) नसल्यास, युलींबाची कारवे काय ीहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०८-०१-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) अती बाब नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) होय. 
(५) चौकतीअींती समुद्रात स्प्र्ो् सदृत ीुािाच्या घ्ना घनलेल्या नाही. 
(६) ल्न उत ् ाुत नाही. 

___________ 
  

हहांगणघाट (जि.वधाय) ताल्क्यातील िोंगरगाव व महागाव, लालनाला व पोथरा नाला येथील 
ग्रामस्थाांच ेप्नयवसन िरुन नागरी स्ववधा प्रववण्याबाबत 

  

(१०)  ५४५४३ (२२-०८-२०१६).   श्री.समीर ि्णावार (हहांगणघाट), श्री.प्रशाांत ठािूर 
(पनवेल) : सन्माननीय मदत व प्नवयसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) तहींगवघा् (जि.ुजाा) तालुक्यातील नोंगरगाु ु महागाु येथील ग्रामस्थाींचे पनुाु सन ु 
लालनाला ु पोथरा नाला ल्कल्पामजील ल्कल्पग्रत ततेकरी गेल्या अनेक ुर्ाापासून नागरी 
सुयुजा भमळयापासून ुींधचत रातहले असल्याच ेननदतानास ीले, हे खरे ीहे काय, 
(२) असल्यास, तहींगवघा् तालुक्यातील नोंगरगाु ु महागाु येथील ग्रामस्थ ु लालनाला ु 
पोथरा नाला ल्कल्पाींमजील ल्कल्पग्रस्त तेतकरी याींनी पुनाु सन ु नागररक सुयुजा 
भमळयाबाबत तासनाकन े अनके ुेळा लेखी ननुेदन तदली असून सुध्दा त्सयाींना नागररक 
सुयुजाींपासून ुींधचत  ेुले, हे खरे ीहे काय, 
(३) असल्यास, तहींगवघा् तालुक्यातील नोंगरगाु ु महागाु ग्रामस्थाींना ु लालनाला, पोथर 
नाला ल्कल्पातील तेतकऱ् याींना तासनाने तात्सकाळ नागररक सुयुजा देयाबाबत कोवती 
कायाु ाही केली ुा करयात येत ीहे, 
(४) नसल्यास, युलींबाची कारवे काय ीहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१७-०२-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) ु (३) ुजाा जिल््यातील तहींगवघा् तालुक्यतील नोंगरगाु ु महागाींु येथील लाल नाला 
ु पोथरा नाला ल्कल्पाींतगात पनुुाभसत गाु ावात महाराषर ल्कल्पबाधजत व्यक्तीींचे पुनुासन 
अधजननयम १९८६ च ेतरतुदीनूसार यापूुतच देय नागरी सुयुजा पुरयुयात ीलेल्या ीहेत. 
(४) ल्न उत ् ाुत नाही. 

___________ 
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राज्यात एवप्रल व म,े २०१६ मध्ये झालेल्या अविाळी पावसाम्ळे  
मोठ्या प्रमाणात झालेली ववत्तीय व िीववतहानी 

  

(११)  ५४६२० (२२-०८-२०१६).   श्री.सांिय पोतनीस (िललना), श्री.राह्ल िगताप (श्रीगोंदा), 
श्री.वैभव वपचि (अिोले), श्री.जितेंद्र आव्हाि (म्ांब्रा िळवा), श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरेगाव), 
श्री.भास्िर िाधव (ग्हागर), श्री.स्रेश लाि (िियत), श्री.मिरांद िाधव-पाटील (वाई), 
श्री.मधस्ूदन िें दे्र (गांगाखेि), श्री.पाांि्रांग बरोरा (शहापूर), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), श्री.हसन 
म्श्रीर् (िागल), श्री.हन्मांत िोळस (माळलशरस), श्री.अजित पवार (बारामती), 
श्री.राणािगिीतलसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.राह्ल मोटे (पराांिा), श्रीमती हदवपिा चव्हाण 
(बागलाण), श्री.हदपि चव्हाण (र्लटण), श्री.शामराव ऊर्य  बाळासाहेब पाटील (िराि उत्तर), 
श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.भाऊसाहेब िाांबळे (श्रीरामपूर), श्री.अलमन पटेल (म्ांबादेवी), 
श्री.राहूल ि्ल (दौंि), िॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांिोल) :   सन्माननीय मदत व 
प्नवयसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) पुवे ीणव नाभतकसह राज्याच्या काींही त कावी तदनाींक १२ मे, २०१६ रोिी ुा त्सया 
सुमारास अुकाळी पाऊस ु गाराींचीही ुषृ्ी होऊन मोठया ल्मावात युत्सत हानी तसेच ुाहतूक 
कोंनी होऊन िनिीुन युस्कळीत झाले होते, हे खरे ीहे काय,  
(२) असल्यास, सदर अुकाळी पाुसामळेु ुीि कोसळून नाभतक जिल््यात दोघाींचा तर 
िालना जिल्हयात एकाचा मतृ्सय ूझाला, हे खरे ीहे काय,  
(३) असल्यास, तासनाने चौकती केली ीहे काय, 
(४) असल्यास, चौकतीअींती सदर नैसधगाक ीपत्सतीत मतृ्सयू पाुलेल्या व्यक्तीींच्या नातेुाईकाींना 
तसेच युत्सतहानी झालेल्या व्यक्तीींना ीधथाक मदत देयाबाबत तासनान े कोवती कायाु ाही 
केली ुा करयात येत ीहे, 
(५) नसल्यास, युलींबाची कारवे काय ीहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०६-०१-२०१८) : (१), (२) ु (३) होय, हे खरे ीहे. 
(४) सदर नैसधगाक ीपत्सतीत मतृ्सयू पाुलेल्या व्यक्तीींच्या नातेुाईकाींना तासन ननवाय तदनाींक 
१३.०५.२०१५ मजील तरतूदीींनुसार मदत अदा करयात ीली ीहे. 
(५) ल्न उत ् ाुत नाही. 

___________ 
  

सोलापूर जिल््यातील सन २०१५-१६ छया रब्बी हांगामातील दष््ट्िाळाबाबत 
  

(१२)  ५५०५१ (२२-०८-२०१६).   श्री.गणपतराव देशमख् (साांगोले) :  सन्माननीय मदत व 
प्नवयसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) सोलापूर जिल््यामध्ये सन २०१५-१६ च्या रब्बी हींगामामध्ये अनततय कमी पाऊस 
झाल्यामुळे तेतकऱ् याींची यपके नष् झाली ु जिल््यात मोठया ल्मावात यपयाच्या ु ततेीच्या 
पायाची ी्ंचाई ननमााव झाली म्हवून माहे म,े २०१६ च्या दसुऱ्या ी ुड्यामध्ये दषुकाळी 
पररजस्थती िाहीर केली, हे खरे ीहे काय, 
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(२) असल्यास, जिल््यातील ११४४ गाुाींपैकी ल्त्सयेक तालुक्यात ककती  गाुामध्ये दषुकाळी 
पररजस्थती िाहीर केली ीहे, 
(३) असल्यास, दषुकाळी भागामध्ये सुलती  देयाबाबत तासनान े कोवती कायाु ाही केली ुा 
करयात येत ीहे, 
(४) नसल्यास, युलींबाची कारवे काय ीहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०६-०१-२०१८) : (१), (२) ु (३) होय हे खरे ीहे. 

महसूल ु ुन युभाग, तद. २७ एयल्ल, २०१६ च्या तासन ननवायान्ुये सन २०१५-१६ 
च्या रब्बी हींगामामध्ये अींनतम पसैेुारी ५० पैताींपेक्षा कमी असलेल्या सोलापूर जिल््यातील 
११४४ गाुाींपैकी १०३८ गाुाींमध्ये दषुकाळ िाहीर करून युयुज सुलती िाहीर केल्या ीहेत. 
(४) ल्न उत ् ाुत नाही. 

___________ 
  

सन २०१५-१६ छया रब्बी हांगामामध्ये पावसाअभावी वपिाांच ेन्िसान झाल्याबाबत 
  

(१३)  ५५२१४ (२४-०८-२०१६).   श्री.गणपतराव देशम्ख (साांगोले), श्री.राह्ल िगताप (श्रीगोंदा), 
श्री.वैभव वपचि (अिोले), श्री.जितेंद्र आव्हाि (म्ांब्रा िळवा) :   सन्माननीय मदत व प्नवयसन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) तासनाने सन २०१५-१६ या ुर्ाामध्ये अपुऱ्या पाुसामुळे रब्बी हींगामामध्ये झालेल्या 
नुकसानीमुळे मे मतहन्याच्या पतहल्या पींजरुड्यामध्ये िाहीर केलेल्या दषुकाळी गाुातील 
दषुकाळग्रस्ताींना मदत देयासा   कें द्राकन े तदनाींक १३ म,े २०१६ रोिी ुा त्सया सुमारास कें द्र 
सरकारकन े२००० को्ी चा अनतररक्त मदतीचा ल्स्ताु दाखल केला ीहे काय, 
(२) असल्यास, तासनाने चौकती केली ीहे काय, 
(३) असल्यास,चौकतीअींती अनतररक्त मदतीचा ल्स्ताुाबाबत तासनान ेकोवती कायाु ाही केली 
ुा करयात येत ीहे, 
(४) नसल्यास, युलींबाची कारवे काय ीहेत  ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०६-०१-२०१८) : (१) ु (२) होय. 
(३) कें द्र तासनाच्या तदनाींक १७ ऑक््ोबर, २०१६ च्या पत्रान्ुये रब्बी सन २०१५-१६ सा   
राज्यास रूपये ६७१.५४ को्ी मींिरू करयात ीले ीहे. 
(४) ल्न उत ् ाुत नाही. 

___________ 
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मराठवाड्यातील बीि जिल््यात िनावराांछया चारा िावण्या बांद िरणाऱ्या  
सांबांधधत सांस्था िाळया यादीत टािण्याबाबत 

  

(१४)  ५६०९९ (२२-०८-२०१६).   श्री.अब् दल् सत्तार (लसल्लोि), श्री.अस्लम शखे (मालाि 
पजश्चम), श्री.ि्णाल पाटील (धळे् ग्रामीण), श्री.अलमन पटेल (म्ांबादेवी), िॉ.सांतोष टाररे् 
(िळमन्री), श्री.वविय विटे्टीवार (ब्रम्हपूरी) :   सन्माननीय मदत व प्नवयसन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) मरा ुाड्यातील बीन जिल््यात दोन मतहन्याींचे पैसे तासनाकन ेभतल्लक रातहल्याने छाुवी 
चालकाींनी िनाुराींसा   असलेल्या चारा छाुया बींद करयाची परुानगी जिल्हाधजकाऱ्याींकन े
माधगतली असल्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये ुा त्सयादरम्यान ननदतानास ीले, हे खरे ीहे काय, 
(२) असल्यास, मरा ुाड्यातील दषुकाळपररजस्थती लक्षात घेता िनाुराींच्या चारा छाुया बींद 
करवाऱ्या सींबींधजत सींस्था काळया यादीत ्ाकून त्सयाींच्याुर दींनात्समक कारुाई करयाबाबत 
तासनाने कोवती कायाु ाही केली ीहे ुा करयात येत ीहे, 
(३) नसल्यास, युलींबाची कारवे काय ीहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०६-०१-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) ु (३) ल्न उत ् ाुत नाही. 

___________ 
  

िालना जिल््यातील िायिवािी प्रिल्पग्रस्ताांछया पन्वयसनाबाबत 
  

(१५)  ६०४४० (२६-०८-२०१६).   श्री.रािेश टोप े (घनसावांगी) :   सन्माननीय मदत व 
प्नवयसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) िालना जिल््यातील िायकुानी ल्कल्पग्रस्ताींच्या पुनुासनासा   सुा जिल््यातून समान 
िभमनी सींपातदत न करता ५०१६ हेक््रपैकी ३४९७ हेक््र िमीन ही एक्या िालना 
जिल््यातील अींबन, घनसाुींगी ु परतुर तालुक्यातील ीहे, हे खरे ीहे काय, 
(२) असल्यास, या ल्करवी चौकती केली ीहे काय ु त्सयात काय ीढळून ीले, 
(३) असल्यास, चौकतीनसुार सदर तीन तालुक्यातील ल्कल्पग्रस्ताींच्या पुनुासनासा   तासनाने 
कोवती कायाु ाही केली ुा करयात येत ीहे, 
(४) नसल्यास, युलींबाची कारवे काय ीहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (३१-०१-२०१८) : (१) होय. 

िायकुानी ल्कल्पग्रस्ताींच्या पनुुासनासा   ल्कल्पग्रस्ताींच्या मागवीनुसार पयाायी 
िभमन उपलब्ज करुन देयासा   िालना जिल््यातील लाभके्षत्रातील अींबन,घनसाुींगी ु परतूर 
तालूक्यातील ३४९७,१५ हेक््र िभमन त्सयाुेळच्या उपलब्जतेनुसार सींपादीत करयात ीली 
होती. 
(२) ल्न उत ् ाुत नाही. 
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(३) िायकुानी ल्कल्पामध्ये बाधजत ल्कल्पग्रस्ताींना पयाायी िभमन ुा्प करयासा   िालना 
जिल््यामध्ये उपलब्ज अभभलेख्यानुसार ३४९७.१५ हेक््र िमीन सींपादीत करयात ीली होती. 
त्सयापैकी उुारीत २१५७.११ हेक््र एुढी भतल्लक िभमनीुर ीिरोिी महाराषर तासन अती 
नोंद ीहे. 
(४) ल्न उत ् ाुत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील दष््ट्िाळग्रस्ताछया मदतीसाठी िें द्र शासनािि ेप्रवणी प्रस्ताव पाठववण्याबाबत 
  

(१६)  ६३४२० (२२-०८-२०१६).   िॉ.राहूल पाटील (परभणी) :   सन्माननीय मदत व प्नवयसन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यातील दषुकाळाबाबत मा.पींतल्जान याींच्या अध्यक्षतेखाली माहे म,े २०१६ च्या नतसऱ् या 
ी ुड्यात तदल्ली येथे झालेल्या उच्च सभमतीच्या बै कीत ीढाुा घेयात ीला, त्सयाुेळी 
मा.मुख्यमींत्र्याींनी दषुकाळग्रस्ताींच्या मदतीसा   कें द्र तासनाकन ेपा युलेल्या पुरुवी ल्स्ताुाच्या 
अनुर्ींगाने अनतररक्त ननजीची मागवी कें द्राकन ेकेली ीहे, हे खरे ीहे काय, 
(२) असल्यास, ककती अनतररक्त ननजीची मागवी कें द्र तासनाकन े करयात ीली ु कें द्र 
तासनाने ककती अनतररक्त ननजी देयाचे मान्य केले ीहे, 
(३) असल्यास, सदर ननजी देयाबाबत तासनान े कोवती कायाु ाही केली ुा करयात येत 
ीहे, 
(४) नसल्यास, युलींबाची कारवे काय ीहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०६-०१-२०१८) : (१) होय, हे खरे ीहे. 
(२) ु (३) कें द्र तासनाकन ेपुरुवी ज्ञापनत ुारे १३ म े२०१६ रोिीच्या पत्रान्ुये रूपये २०१७.५४ 
को्ी रूपयाींची मागवी करयात ीली होती. कें द्र तासनाने खरीप २०१५-१६ सा   ५८९.४७ 
को्ी ननजी राज्य तासनास उपलब्ज करुन तदला ीहे. तासन ननवाय तदनाींक ६ िानेुारी, 
२०१७ रोिीच्या तासन ननवायान्ुये रूपये १२९६.१० को्ी इतका खरीप २०१५ मध्ये बाधजत 
तेतकऱ् याींना अथासहा य करयासा   युतरीत करयात ीला ीहे. 
(४) ल्न उत ् ाुत नाही. 

___________ 
  
उस्मानाबाद जिल्हयामध्ये सन २०१६ मध्ये िाहीर झालेली आणेवारी रद्द िरुन प्न्हा एिदा 

नव्याने सव्हेक्षण िरुन सध्ाररत आणेवारी िाहीर िरण्याबाबत 
  

(१७)  ६५९७६ (१६-१२-२०१६).   श्री.राह्ल मोटे (पराांिा), श्री.राणािगिीतलसांह पाटील 
(उस्मानाबाद), श्री.जितेंद्र आव्हाि (म्ांब्रा िळवा) :   सन्माननीय मदत व प्नवयसन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 
 



वि.स. ४०६ (13) 

(१) उस्मानाबाद जिल्हयामध्ये चालु ुर्ाामध्ये (२०१६) िाहीर झालेली ीवेुारी रद्द करुन 
पुन्हा एकदा नव्याने सव्हेक्षव करुन सुजाररत ीवेुारी िाहीर करयाबाबत स्थाननक 
लोकल्नतननजीींनी मा.कृर्ी मींत्री याींच्याकन े तदनाींक १६ ऑक््ोबर, २०१६ रोिी ननुेदनात ुारे 
मागवी केली ीहे, हे खरे ीहे काय, 
(२) असल्यास, तासनाने चौकती केली ीहे काय, 
(३) असल्यास, चौकतीअींती नव्याने ीवेुारी िाहीर करयाबाबत तासनाने कोवती कायाु ाही 
केली ुा करयात येत ीहे 
(४) नसल्यास, युलींबाची कारवे काय ीहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२९-०१-२०१८) : (१) अींतत: खरे ीहे. 
(२) ु (३) महसलू ु ुन युभाग तासन ननवाय क्र.एससीुाय-२०१३/ल्.क्र.२०७/म-७, तदनाींक ३ 
नोव्हेंबर, २०१५ अन्ुये ५० पैताींपेक्षा कमी ीवेुारी ीलेल्या गाुाींमध्ये दषुकाळ/दषुकाळ 
सदृय पररजस्थती िाहीर करून त्सयानुर्ींगान ेयुयुज उपाययोिना करयात येतात. उस्मानाबाद 
जिल््यातील रब्बी ु खरीप यपकाींची अींतीम ीवेुारी िाहीर करयात ीली असून ५० 
पैताींपेक्षा कमी ीवेुारी असलेल्या गाुाींची सींख्या ननरींक ीहे. 
(४) ल्न उत ् ाुत नाही. 

___________ 
  

ि्ां ठेर्ळ (ता.आष्ट्टी, जि.बीि) साठवण तलाव येथील ५ गावाांच ेप्नवयसन िरण्याबाबत 
  

(१८)  ६६०९९ (१६-१२-२०१६).   अॅि.भीमराव धोंि े(आष्ट्टी) :   सन्माननीय मदत व प्नवयसन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) कुीं  ेर्ळ (ता.ीष्ी, जि.बीन) सा ुव तलाु येथील ५ गाुाींचे पुनुासन ीिभमतीपयतं 
करयात ीलेले नाही, हे खरे ीहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू गाुाींचे तातनीने पुनुासन करयाबाबत तासनाकनून  ीितागायत 
कोवती  ोस कायाु ाही करयात ीली ुा येत ीहे, 
(३) असल्यास, सदरहू गाुाींच ेपुनुासन ककती कालाुजीत होवे अपेक्षक्षत ीहे, 
(४) नसल्यास, युलींबाची कारवे काय ीहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (३१-०१-२०१८) : (१) कें द्रीय पयााुरव,ुन ु हुामान बदल युभाग तदल्ली 
याींनी तदनाींक १२/०२/२०१४ च्या पत्रान्ुये योिनचेे काम बींद  ेुयाबाबत ननदेत तदलेले 
असल्यामळेु सत य:जस्थतीत कृषवा मरा ुाना ल्कल्पातींगात ीष्ी उपसा भसींचन योिना 
क्र.ता.ीष्ी जि.बीन या योिनेसा   कुीं ्ेर्ळ ु कुीं भरे्ळ या गाुाींच ेयुस्थापन करयात ीलेले 
नाही. 
(२) उपसा भसींचन या योिनेसा   ल्थम ्प्यात उपलब्ज झालेल्या १०६८ अ.घ.रु्.पावी 
ुापराच्या मयाादेत कुीं  ेर्ळ सा ुव तलाुाच्या बुनीत के्षत्रात येवा-या कुीं  ेर्ळ ु कुीं भेर्ळ या 
दोन गाुाींचे पनुुासन करवेच्या दृष्ीने जिल्हाधजकारी बीन याींनी स्थापन केलेल्या पुनुासन 
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सभमतीने कुीं  ेर्ळ गाुाच्या पुनुासनासा   तीन िागेची पहावी केली असून यापैकी एक िागा 
ननजचत करयासा   सींबींजीत ग्रामपींचायत याींना उपयुभागीय अधजकारी ीष्ी/पा्ोदा याींनी 
कळयुले ीहे. तसेच पुनुासन होवाऱ् या गाु ावातील बाधजत कु्ुींब सींख्या ननजचत 
करयाबाबतच ेकाम ल्गतीपथाुर ीहे. 
(३) गाु ावातील बाधजत कु्ुींब सींख्या ु गाु ाव िागा ननजचतीबाबत कायाु ाही 
ल्गतीपथाुर असून सदर पुनुासनाची कामे २०१९ पयतं पुवा करयाचे ननयोिन ीहे. 
(४) ल्न उत ् ाुत नाही. 

___________ 
  

मौि प्सदा (ता.जि.अमरावती) येथे पावसाचे पाणी वाहून िाण्यासाठी पाईप लाईन न 
टािल्यामळे् अांदाि े२५ त े३० एिर शेतिऱ्याांची िलमन बाधधत झाल्याबाबत 

  

(१९)  ६७९२५ (१९-१२-२०१६).   अॅि.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.वविय विटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), 
श्री.अलमन पटेल (म्ांबादेवी), श्री.अस्लम शेख (मालाि पजश्चम), िॉ.सांतोष टाररे् (िळमन्री), 
श्री.ि्णाल पाटील (ध्ळे ग्रामीण) :   सन्माननीय मदत व पन्वयसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 

(१) मौि पसुदा (ता.जि.अमराुती) येथे पाुसाच े पावी ुाहून िायासा   पाईप लाईन न 
्ाकल्यामळेु अींदािे २५ त े ३० एकर तेतकऱ्याींची िभमन बाधजत झाली असल्यामुळे तेत 
िमीनीच्या झालेल्या नकुसानाची भरपाई भमळवेबाबतचे बाधजत झालेल्या तेतकऱ्याींचे ननुेदन 
स्थाननक लोकल्नतननजी याींनी तदनाींक ४ िलु,ै २०१६ रोिी जिल्हाधजकारी, अमराुती याींना तदले 
ीहे, हे खरे ीहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त ल्करवी पावी ुाहून िायाची व्युस्था करयाबाबत तसेच झालेल्या 
नुकसानाची तेतकऱ्याींना भरपाई भमळवेबाबत तासनाने कोवती कायाु ाही केली ुा करयात 
येत ीहे, 
(३) नसल्यास, युलींबाची कारवे काय ीहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२६-०२-२०१८) : (१) होय. 
(२) उक्त ननुेदनाच्या अनुर्ींगाने जिल्हाधजकारी, अमराुती याींच्या तदनाींक १३.०७.२०१६ 
रोिीच्या पत्रान्ुये ु तहभसलदार, अमराुती याींच्या तदनाींक १७.०८.२०१६ रोिीच्या पत्रान्ुये, 
युभागीय ल्बींजक, मध्य रेल्ुे युभाग, नागपूर याींना अमराुती-भुसाुळ-नरखेन रेल्ुे मागााुर 
पाईप लाईन ्ाकयाबाबत तसेच पावी ुाहून िायाची व्युस्था करयासा   ननयमानुसार 
तात्सकाळ कायाु ाही करयाबाबत कळयुयात ीले ीहे. 

पाईप लाईन न ्ाकल्याने ततेिमीन बाधजत झालेल्या ीपदग्रस्ताींना तासन 
ननयमानुसार मदत अनुजे्ञय नसल्यान ेउपरोक्त ल्करवी बाधजत झालेल्या ीपदग्रस्ताींना मदत 
देयात ीलेली नाही. 
(३) ल्न उत ् ाुत नाही. 

___________ 
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नाांदेि जिल््यातील खरीप हांगामाछया हिारो हेक्टरी वपिे पाण्याखाली गेल्यामळे्  
शेतिऱ्याांछया उदरननवायहाचा प्रश्न सोिववण्याबाबत 

  

(२०)  ६७९३६ (१६-१२-२०१६).   श्रीमती अलमता चव्हाण (भोिर), श्री.िी.पी.सावांत (नाांदेि 
उत्तर), श्री.अस्लम शखे (मालाि पजश्चम), िॉ.सांतोष टाररे् (िळमन्री) :   सन्माननीय मदत 
व प्नवयसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) नाींदेन जिल््यातील परतीच्या पाुसाने कायम िोर जरल्यामळेु खरीप हींगामाच्या हिारो 
हेक््री यपके पायाखाली गेल्यामळेु ुाया गेलीत त्सयामुळे तेतमिरुाींसमोर उदरननुााहाचा ल्न 
उभा रातहला असल्याचे तदनाींक २९ सप् े्ंबर, २०१६ रोिी ुा त्सयासमुारास ननदतानास ीले, हे 
खरे ीहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त ल्करवी तेतकऱ्याींच्या उदरननुााहाचा ल्न सोनयुयाबाबत तसेच 
नुकसानग्रस्त तेतकऱ्याींना नुकसान भरपाई भमळयाबाबत तासनन ेकोवती कायाु ाही केली ुा 
करयात येत ीहे, 
(३)  नसल्यास, युलींबाची कारवे काय ीहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२६-०२-२०१८) : (१) नाींदेन जिल््यात माहे िून ते ऑक््ोबर २०१६ या 
कालाुजीत अनतुषृ्ी ु पुरपररजस्थतीमुळे तेतीयपके/र्ळयपकाींच्या एकूव ५,४६,०११ हे. के्षत्राच े
नुकसान झाल्याचे ननदतानास ीले. 
(२) तासन ननवाय, महसूल ु ुन युभाग, तदनाींक ०९ िानेुारी २०१७ अन्ुये, राज्यात माहे 
िून ते ऑक््ोबर २०१६ च्या अनतुषृ्ीमुळे बाधजत झालेल्या तेतकऱ्याींना ल्जानमींत्री यपक युमा 
योिनेअींतगात मींनळननहाय भरपाईची िी रक्कम देय असेल त्सया रकमेच्या ५० ्क्के रक्कम 
ल्जानमींत्री यपक युमा योिनेत सहभागी न झालेल्या ततेकऱ्याींना मदत म्हवून देयाबाबतचा 
ननवाय घेयात ीलेला ीहे. 
(३) ल्न उत ् ाुत नाही. 

___________ 
  

िोिणात िनू-ि्लै, २०१६ मध्ये झालेल्या अनतवषृ्ट्टीत  
मालमत्ता व शेतीचे नि्सान झाल्याबाबत 

  

(२१)  ७३६३५ (१६-१२-२०१६).   श्री.स्ननल लशांदे (वरळी) :   सन्माननीय मदत व प्नवयसन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) कोकवात िून-िलुै, २०१६ मध्ये ुा त्सयादरम् यान झालेल्या अनतुषृ्ीत मोठया ल्मावाुर 
मालमत्सता ु तेतीचे नकुसान झाले ीहे, हे खरे ीहे काय, 
(२) असल्यास, सदर नुकसानीच ेपींचनाम ेकरयात ीले ीहेत काय, 
(३) असल्यास, पींचनामेअींती कोकवात झालेल्या अनतुषृ्ीतील नुकसानग्रस्ताींना तातनीन े
नुकसान भरपाई देयाबाबत तासनाने कोवती कायाु ाही केली ुा करयात येत ीहे, 
(४) नसल्यास, युलींबाची कारवे काय ीहेत ?  
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (०६-०१-२०१८) : (१) कोकवात िनू-िुलै २०१६ मध्ये ुा त्सयादरम्यान 
झालेल्या अनतुषृ्ीत मालमत्सता ु तेतीचे नकुसान झाले असल्याचे ननदतानास ीले ीहे. 
(२) होय. 
(३) तासन ननवाय, महसूल ु ुन युभाग, तदनाींक ०९ िानेुारी २०१७ अन्ुये, माहे िून ते 
सप् े्ंबर, २०१६ च्या अनतुषृ्ीमुळे बाधजत तेतकऱ्याींना यपक नुकसानीुर मदत देयाचा ननवाय 
घेयात ीलेला ीहे.  तसेच तासन ननवाय, महसूल ु ुन युभाग, तदनाींक १३ म े २०१५ 
मजील तरतूदीींनुसार पात्र ीपदग्रस्ताींना जिल्हाधजकारी कायाालयाींकनून मदत ुा्प करयात 
ीलेली ीहे. 
(४) ल्न उत ् ाुत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील पीिववम्याची भरपाइय न लमळालेल्या शेतिऱ्याांना  
स्मारे २ हिार िोटी रुपयाांचे पॅिेि िाहीर झाल्याबाबत 

  

(२२)  ७४१७६ (१६-१२-२०१६).   श्री.अतल् भातखळिर (िाांहदवली पूवय), श्री.प्रशाांत ठािूर 
(पनवेल), श्री.समीर ि्णावार (हहांगणघाट), अॅि.आलशष शेलार (वाांदे्र पजश्चम), श्रीमती ननमयला 
गाववत (इगतपूरी), िॉ.सांतोष टाररे् (िळमन्री), श्री.िी.एस.अहहरे (साक्री) :   सन्माननीय 
मदत व प्नवयसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यातील सुमारे ३२ हिार गाुाींमजील पीकयुम्याची भरपाइा न भमळालेल्या ४५ त े ५० 
लाख तेतकऱ्याींसा   समुारे २ हिार को्ी रुपयाींच े पॅकेि िाहीर केले असल्याच ेमाहे डनसेंबर 
२०१६ ुा त्सयादरम्यान ननदतानास ीले ीहे, हे खरे ीहे काय, 
(२) असल्यास, अत यापपयतं ककती तेतकऱ्याींना पीक युम्याची भरपाइा तदली ु देव े भतल्लक 
ीहे, 
(३) असल्यास, चौकतीअींती यपक युम्याची भरपाइा न भमळालेल्या तेतकऱ्याींना तासनान ेभरपाईा 
देयासींदभाात कोवती कायाु ाही केली ुा करयात येत ीहे, 
(४) नसल्यास, युलींबाची कारवे काय ीहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२९-०१-२०१८) : (१) अींतत: खरे ीहे. 
(२) खरीप हींगाम २०१५ मध्ये राषरीय कृयर् युमा योिनेअींतगात राज्यातील ८२.५० लाख 
तेतकरी सहभागी झाले होते. त्सयापैकी ७१.५० लाख तेतकऱ्याींना ४२०५.०५ को्ी नुकसान 
भरपाई मींिूर करयात ीली ीहे. भारतीय कृयर् युमा कीं पनीमार्ा त ल्ाप्त अहुालानसुार 
अत याप पयतं ७०.४५ लाख ततेकऱ्याींना रक्कम रूपये ४०६३.५५ को्ी नुकसान भरपाई 
करयात ीली ीहे.  
(३) रब्बी २०१५ मध्ये अहमदनगर ु सोलापूर जिल््यातील १९९१ गाुातील तेतकऱ्याींना 
ज्याींनी पीक युमा योिना घेतली नाही त्सयाींना पीक युमा योिना घेतलेल्या ततेकऱ्याींना मींिूर 
होवाऱ्या मींनळननहाय नुकसान भरपाईच्या ५०% ल्माव ेमदत देयाचा ननवाय महसुल ु ुन 
युभाग, तासन ननवाय क्र.एससीुाय-२०१६/ल्.क्र.२१९/म-७, तदनाींक २९.१२.२०१६ अन्ुये घेयात 
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ीला. त्सयानसुार या मदतीसा   अहमदनगर ु सोलापूर जिल््याींना अनकु्रमे रू.१३३ को्ी ु 
रू.५७.५२ को्ी युतरीत करयात ीले ीहेत. 

खरीप २०१५ मजील औरींगाबाद, नाभतक, अमराुती ु नागपूर युभागातील कापूस 
उत्सपादक ु अमराुती, नागपूर युभागातील सोयाबीन तेतकऱ्याींना पीक युमा योिना घेतलेल्या 
तेतकऱ्याींना मींिूर होवाऱ्या मींनळननहाय नकुसान भरपाईच्या ५०% ल्माव े मदत देयाचा 
ननवाय महसूल ु ुन युभाग, तासन ननवाय क्र.एससीुाय-२०१६/ल्.क्र.१/म-७, तदनाींक 
२९.१२.२०१६ अन्ुये घेयात ीला. त्सयानसुार यासा   एकूव रू.१२९६ को्ी ननजी युतरीत 
करयात ीला. 
(४) ल्न उत ् ाुत नाही. 

___________ 
  

रायगि जिल््यातील पिीि िलमनीवर वपि घेणाऱ्या आहदवासी शतेिऱ्याांना नैसधगयि 
आपतीम्ळे होणाऱ्या वपि न्िसानीची भरपाइय लमळणेबाबत 

  

(२३)  ७५१७६ (१६-१२-२०१६).   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.समीर ि्णावार (हहांगणघाट), 
अॅि.आलशष शेलार (वाांदे्र पजश्चम), श्री.अत्ल भातखळिर (िाांहदवली पूवय), श्रीमती मननषा 
चौधरी (दहहसर) :    सन्माननीय मदत व प्नवयसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) रायगन जिल््यातील ीतदुासी तेतकऱ्याींना भयुषयात नसैधगाक ीपत्सतीमुळे नुकसान 
होवाऱ्या तते यपकाींच ेपींचनामे करून त्सयाींना नकुसान भरपाइा भमळाुी अती मागवी स्थाननक 
लोकल्नतननजी याींनी माहे िानेुारी, २०१७ मध्ये ुा त्सयादरम्यान मा.ीतदुासी युकास मींत्री, 
याींच्याकन ेननुदेनात ुारे केली ीहे, हे खरे ीहे काय, 
(२) असल्यास, बहुताींती ीतदुासीींच्या नाुाुर िभमन नसल्यामळेु ीपल्या उपिीुीकेसा   
पनीक िमीनीुर भािीपाला ु अन्य यपके घेुून बािारात युक्री करतात, हे ही खरे ीहे काय, 
(३) असल्यास, नैसधगाक ीपतीमुळे नुकसान झाल्यास पनीक िभमनीुरील तेतीचे पींचनामे 
केले िात नसल्यामुळे ीतदुासी तेतकऱ्याींच ेीधथाक नुकसान होत ीहे, हे ही खरे ीहे काय, 
(४) असल्यास, ीतदुासी तेतकऱ्याींना नुकसान भरपाइा भमळाुी म्हवुन तासनान े कोवती 
कायाु ाही केली ुा करयात येत ीहे ु कायाु ाहीच ेस्ुरूप काय, 
(५) नसल्यास, युलींबाची कारवे काय ीहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२६-०२-२०१८) : (१) सदर बाब ननदतानास ीलेली नाही. 
(२) होय. 
(३) ीतदुासी तेतकऱ्याींकनून पनीक िमीनीुरील तेतीमध्ये रब्बी हींगामात भािीपाला ु अन्य 
यपके घेतली िातात. रायगन जिल््यात रब्बी हींगामात नसैधगाक ीपत्सतीची घ्ना घनलेली 
नाही. 
(४) ु (५) ल्न उत ् ाुत नाही. 

___________ 
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गोसेख्दय प्रिल्पात ७० टक्िे शेती बाधधत झालेल्या गाांवाच ेप्नवयसन िरण्याबाबत 
  

(२४)  ७५३६३ (१६-१२-२०१६).   श्री.रािेश िाशीवार (सािोली), श्री.चरण वाघमारे (त्मसर), 
श्री.रामचांद्र अवसरे (भांिारा) :   सन्माननीय मदत व प्नवयसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) ७० ्क्के च्या ुर ततेिमीन अधजग्रतहत केली असल्यास त्सया गाुाच े पुनुासन करवे 
ीुयक असल्याने गोसखेुदा ल्कल्पात ७० ्क्के तेती बाधजत झालेल्या तेतकऱ्याींनी सुरबोनी, 
खापरी, ननमगाु, नेरला, नतनी, सालेबनत, मेंढा, (गराना) इत्सयादी गाुाींची पुनुासनाची मागवी 
केली ीहे, हे खरे ीहे काय, 
(२) असल्यास, पुनी (जि.भींनारा) तालुक्यातील ुनैगींगा नदीच्या का ाुर ुसलेले सुरबोनी 
गाुाचे सन २०१२ पासून पुनुासनाचा ल्न तासनस्तराुर ल्लींबबत असून सुरबोनी या 
गाुाभोुती दलदलीचे ल्माव ुाढल्यामुळे येथील नागररक ु िनाुराींना युयुज रोगाींचा त्रास 
सहन कराुा लागत ीहे, हे ही खरे ीहे काय, 
(३) असल्यास, गोसेखुदा ल्कल्पातील सदरहू गाुाींच े तातनीन े पुनुासन करयासा   
तासनस्तराुरुन कोवती कायाु ाही करयात ीली ुा करयात येत ीहे, 
(४) नसल्यास, युलींबाचे कारवे काय ीहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२८-१२-२०१७) : (१) होय, हे खरे ीहे. मौिा सुरबोनी, खापरी, ननमगाींु, 
नेरला, नतननी, सालेबनत, मेंढा(गराढा), इ. गाुकऱ्याींकनून पुनुासनाची मागवी होत ीहे. 
तथायप,गाु ाव ककीं ुा ७५ % तेतिमीन बाधजत होत असल्यास महाराषर ल्कल्पबाधजत 
व्यक्तीींचे पुनुासन अधजननयम १९९९ अन्ुये पुनुासनाची करयात येते. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) मौिा. सुरबोनी गाुाींच े पुनुासन खास बाब म्हवून मींिूर करवेस्तु सुजाररत ल्स्ताु 
तदनाींक ९.१.२०१७ अन्ुये मा.ीयुक्त, नागपूर युभाग,नागपूर याींना सादर करयात ीला 
ीहे. मौिा खापरी (रे) ु मौिा नेरला ता.पुनी येथील पुनुासनास युतेर् बाब मींिूरीच्या 
ल्स्ताुाची ल्क्रीया सुरु ीहे. युभागीय सभमतीच्या ीढाुा ब ैकीच े इनतुतृ्सतानुसार मौिा 
सालेबनत ता.भींनारा येथील ७५% तेती बाधजत होत असल्यामुळे तसेच ग्रामसभमेध्ये  राुाव्दारे 
पुनुासनाची मागवी असल्यान े नव्याने सादर केलेल्या ल्स्ताुास मान्यता ल्दान करयात 
ीली असून पुनुासनाची ल्क्रीया सुरु ीहे. तसेच मौिा नतननी च्या सजुाररत ल्स्ताु तयार 
करयाची कायाु ाही सुरु ीहे. 
(४) ल्न उत ् ाुत नाही. 

___________ 
  

मौि ेिासाळा (ता.धचखली, जि.ब्लिाणा) येथील शेतिऱ् याांना नापीिीचे  
अन्दान लमळण्यास अिचणी होत असल्याबाबत 

  

(२५)  ७७१०८ (१६-१२-२०१६).   श्री.राह्ल बोंदे्र (धचखली) :   सन्माननीय मदत व प्नवयसन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
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(१) मौि े नासाळा (ता.धचखली, जि.बुलनावा) येथील तेतकऱ् याींच े नापीकीच े अनुदान भमळाले 
नसल्यान ेतेथील अींदाि े५० तेतकरी ुारींुार तला  , बॅंक ु तहभसल कायाालयात रे्ऱ् या मारीत 
असल्याच ेमाहे िानेुारी, २०१७ रोिी ुा त्सयादरम्यान ननदतानास ीले ीहे, हे खरे ीहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त कारवास्तु तेतकऱ् याींची ीधथाक गैरसोय होत असून त्सयाींना ुारींुार 
सींबींधजत कायाालयात चकरा माराव्या लागत असल्यान ेत्सयाींना ताररररक ु मानभसक त्रास होत 
ीहे हे लक्षात घेता तासनाने यासींदभाात चौकती केली ीहे काय ु चौकतीत काय ीढळून 
ीले, 
(३) असल्यास, तत नुसार दोर्ीींुर तासनाने कोवती कारुाई केली ुा करवार ीहे, 
(४) नसल्यास, युलींबाची कारवे काय ीहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०६-०१-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) ु (४) ल्न उत ् ाुत नाही. 

मौि े नासाळा येथील ४०६ खातेदाराींना सन २०१५ च े खरीप हींगामातील           
रू. ३०,९६,९९२/- इतके अनुदान बॅंकेमार्ा त युतरीत करयात ीले असनू ६ खातेदाराींच े बॅंके 
खात े क्रमाींक चुकीच े असल्यामळेु त े दरुूस्त करून अनुदानाची रक्कम सींबींधजताींच्या बॅंक 
खात्सयात िमा करयात ीली ीहे.  

___________ 
 

नतवसा (जि.अमरावती) ताल्क्यातील ननम्न वधाय प्रिल्प, वधाय जिल््यातांगयत येणाऱ् या धारवािा, 
दग्यवािा येथील प्रिल्पग्रस्ताांची पन्यवसनाची िाम ेपूणय िरणेबाबत 

 

(२६)  ७७२५८ (१६-१२-२०१६).   अॅि.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.अलमन पटेल 
(म्ांबादेवी) : सन्माननीय मदत व प्नवयसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नतुसा (जि.अमराुती) तालकु्यातील ननम्न ुजाा ल्कल्प, ुजाा जिल््याींतगात येवाऱ् या 
जारुाना, दगुाु ाना येथील ल्कल्पग्रस्ताींची पुनाु सनाची काम े त्सुरीत पूवा करवेबाबत स्थाननक 
लोकल्नतननजी याींनी मा.राज्यमींत्री साुािननक बाींजकाम याींना तदनाींक २ रे्ब्रुुारी, २०१६ रोिी 
ुा त्सयासुमारास लेखी ननुेदन देऊनही अत याप त्सयाुर कोवतीच कायाु ाही झाली नाही, हे खरे 
ीहे काय 
(२) असल्यास, तासनाने सदर दोन्ही गाुातील मलुभुत सुयुजाींची काम ेपूवा करवेबाबत 
कोवती कायाु ाही केली ीहे ुा करयात येत ीहे, 
(३) नसल्यास, युलींबाची कारवे काय ीहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२३-०२-२०१८) : (१) ु (२) हे खरे नाही. 

ननम्न ुजाा ल्कल्पाींतगात बाधजत झालेल्या नतुसा तालुक्यातील जारुाना, दगुाु ाना 
पुनुाभसत गाुाींचे पनुुासनाचे गाु स्थलाींतरीत करयाकररता ीुयक काम ेपूवा झाली ीहे. 
गाुकऱ्याींच्या मागवीनसुार तेती पोच रस्त्सयाची कामे ल्गतीपथाुर ीहे ु माचा २०१८ पयतं 
पूवा करयाच ेननयोिन ीहे. 
(३) ल्न उत ् ाुत नाही. 

___________ 
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राज्यात सवायत िास्त थांिी लसांध्दवपांप्री (जि.नालशि) पररसरात झाल्याने  
द्राक्ष वपिाांच ेझालेले न्िसान 

  

(२७)  ७८५९० (१३-०४-२०१७).   श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.हदलीप वळस-ेपाटील 
(आांबेगाव), श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरेगाव), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर) :   सन्माननीय मदत 
व प्नवयसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यात सुाात िास्त थींनी भसींध्दयपींल्ी (जि.नाभतक) पररसरात झाल्याने द्राक्ष बागाींचे 
मो या ल्मावात नकुसान झाल्याचे माहे िानेुारी, २०१७ च्या नतसऱ्या सप्ताहात ननदतानास 
ीले, हे खरे ीहे काय, 
(२) असल्यास, तासनान ेपाहवी केली ीहे काय ु पाहवीचे ननषकर्ा काय ीहेत 
(३) असल्यास, पाहवीअींती नुकसानग्रस्त द्राक्ष बागायतदार तेतकऱ्याींना ीधथाक मदत 
भमळयाबाबत तासनान ेकोवती कायाु ाही केली ुा करयात येत ीहे, 
(४) नसल्यास, युलींबाची कारवे काय ीहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (११-०१-२०१८) : (१) अती बाब ननदतानास ीली नाही. 
(२), (३) ु (४) ल्न उत ् ाुत नाही. 

___________ 
 

अमरावती जिल््यातील िळगाव आवत (ता.धामणगाव रेल्वे) येथील सन १९९४ छया 
पूरवपिीताना राहात्या िागेचे िायम पटे्ट लमळण्याबाबत 

(२८)  ७९६१३ (१३-०४-२०१७).   प्रा.ववरेंद्र िगताप (धामणगाव रेल्वे), श्री.हषयवधयन सपिाळ 
(ब्लढाणा) :  सन्माननीय मदत व प्नवयसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) अमराुती जिल्हयातील िळगाु ीुत (ता.जामवगाु रेल्ुे) येथील पूरयपनीताना सन 
१९९४ च्या महापूरामुळे जामवगाु रेल्ुे ी ुनी बािार येथून िळगाु ीुत येथ ेस्थलाींतरीत 
करयात ीले होत,े तेव्हापासून सदर कु्ुींबे िळगाु ीुत येथ ेराहत ीहे, परींतू अत यापही 
त्सयाींना राहात्सया िागेच ेकायम पटे्ट तदल्या गेले नाही, हे खरे ीहे काय, 
(२) यासींदभाात तासनान े कोवती चौकती केली ीहे काय ु चौकतीत काय ीढळून ीले 
ीहे, 
(३) तत नुसार तासनान े सींबींजीत पूरयपनीताींना कायम िागेच े पटे्ट भमळयाकरीता कोवती 
कायाु ाही केली ुा करवार ीहे, 
(४) नसल्यास, युलींबाची कारवे काय ीहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२१-०२-२०१८) : (१) होय, हे खरे ीहे. 
(२) ु (३) उपयुभागीय अधजकारी चाींदरु रेल्ुे याींच्या तद. ०३.११.२०१६ च्या अहुालानुसार 
मौिा दत्सतापूर ता.जामवगाु रेल्ुे येथील १९९४ च्या महापूरामळेु बाजीत झालेल्या कु्ूींबाना 
िळगाु ीुत ता. जामवगाु रेल्ुे येथे तात्सपुरत्सया स्ुरुपात स्थलाींतरीत करयात ीले होते. 
सदर गाळे बेघर झालेल्या लोकाींना तद.७.११.१९९४ पयतं अस्थायी गाळे बाींजयात ीलेले होते. 
त्सयामुळे कायम पटे्ट देवेबाबत ल्न उत ् ाुत नाही.       
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सदरील १७ बाजीत कु्ूींबाींचे इतर िुळच्या गाुात तासकीय िागेुर पुनुासन करता 
येईल ककीं ुा कस,े याबाबत  तहभसलदार जामवगाु रेल्ु ेयाींच ेस्तराुर कायाु ाही सुरु ीहे. 
(४) ल्न उत ् ाुत नाही. 

___________ 
  

पानशेत वरसगाव धरणग्रस्ताांना वाटप िरण्यात आलेल्या वनसांवगायतील िलमनीांबाबत 
  

(२९)  ७९६३९ (१२-०४-२०१७).   श्री.राहूल ि्ल (दौंि), श्री.शरददादा सोनावणे (ि्न्नर), 
श्री.महेश (दादा) लाांिगे (भोसरी), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :   सन्माननीय मदत व प्नवयसन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) दौंन (जि.पुवे) तालूक्यातील पानतेत ुरसगाु जरवग्रस्ताींना ुा्प करयात ीलेल्या 
ुनसींुगाातील िभमनीींचा नुीन तता तेरा कमी करवेबाबत जिल्हाधजकारी याींचेकन ेपत्रव्युहार 
केला ीहे, हे खरे ीहे काय, 
(२) असल्यास, सदरचे तेरे कमी करयासा   तासन स्तराुर काय कायाु ाही करयात येत 
ीहे ुा ीली ीहे, 
(३) असल्यास, सत यजस्थतीत ककती तेरे कमी करयात ीले ीहे, 
(४) नसल्यास, युलींबाची कारवे काय ीहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२२-०२-२०१८) : (१) होय. 
(२) ु (३) पानतेत, ुरसगाींु ल्कल्पग्रस्ताींना राखीु ुन असलेले के्षत्र पयाायी िमीन म्हवून 
ुा्प करयात ीलेले ीहे. सदरच्या राखीु ुन के्षत्राचा ननुानीकरवाचा ल्स्ताु युतहत 
पध्दतीने कें द्र तासनास सादर करवे ीुयक ीहे. या अनुर्ींगाने जिल्हाधजकारी कायाालय, 
पुवे याींचकेनून ीुयक कायाु ाही सुरु ीहे. 
(४) ल्न उत ् ाुत नाही. 

___________ 
  

आमणी ब.् व म्िाण (ता.महागाांव, जि.यवतमाळ) या पररसरातील नाल्यातील पूराछया 
पाण्यामळे् शेतीच ेन्िसान झालेल्या शतेिऱ् याांना नि्सानभरपाई लमळण्याबाबत 

  

(३०)  ७९८६२ (१३-०४-२०१७).   श्री.रािेंद्र निरधन े (उमरखेि) :   सन्माननीय मदत व 
प्नवयसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) ीमवी बु. ु मुनाव (ता.महागाींु, जि.युतमाळ) सन २०१६ च्या पाुसाळ्यात या 
पररसरातील नाल्यातील पूराच े पावी  तेिारच्या तेतात भतरुन ततेीचे नकुसान झाल्याबाबत 
तेतक-याींनी नुकसानभरपाई भमळवेबाबत ुारींुार मागवी करुनही अत यापही त्सयाींना नुकसान 
भरपाई भमळालेली नाही, हे खरे ीहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत तासनाने पाहवी करुन नुकसानग्रस्त तेतक-याींना नुकसानभरपाई 
देयाबाबत कोवती कायाु ाही केली ुा करयात येत ीहे, 
(३) नसल्यास, युलींबाची कारवे काय ीहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (०८-०१-२०१८) : (१) ु (२) माहे िून ते ऑक््ोबर २०१६ या कालाुजीत 
राज्यातील काही जिल््याींमध्ये अनतुषृ्ी ु पुरपररजस्थती यामळेु तेतीयपके/र्ळयपके याींच े
नुकसान झालेल्या बाधजत तेतकऱ्याींना यपकयुमा योिनेुर ीजाररत तासन ननवाय, महसूल ु 
ुन युभाग, तदनाींक ०९ िानेुारी २०१७ अन्ुये मदत देयाचा ननवाय घेयात ीलेला ीहे. 
(३) ल्न उत ् ाुत नाही. 

___________ 
  

बल्लारपूर (जि.चांद्रपूर) येथील प्रलसध्द बल्लारपूर पेपर लमलमधील  
न्यू िॉलनी पररसरातील रोपवाहटिेला आग लागल्याबाबत 

  

(३१)  ८०८०३ (१३-०४-२०१७).   श्री.स्रेश धानोरिर (वरोरा) :   सन्माननीय मदत व 
प्नवयसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) बल्लारपूर (जि.चींद्रपूर) येथील ल्भसध्द बल्लारपूर पेपर भमलमजील न्य ूकॉलनी पररसरातील 
रोपुात्केला तदनाींक ७ िानेुारी, २०१७ रोिी च्या सुमारास अचानक ीग लागली हे खरे ीहे 
काय, 
(२) असल्यास, या ीगीत ककती युत्सत्सत हानी झाली ीहे, 
(३) असल्यास, या ीगीचे कारव काय ीहे,  
(४) असल्यास, याबाबत तासन कोवती कायाु ाही केली ुा करयात येत ीहे, 
(५) नसल्यास, युलींबाची कारवे काय ीहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०६-०१-२०१८) : (१) होय, हे खरे ीहे. 
(२) सदर ीगीत अींदाि ेरु. ४,३२,६००/- इतकी युत्सतहानी झाली ीहे. 
(३) सदर रोपुा्ीकेला लागलेल्या ीगीबाबत पोभलस स््ेतन बल्लारपूर येथे अज्ञात व्यक्तीींुर 
अदखलपात्र गुन््याींची नोंद घेयात ीली ीहे. 
(४) ीग लागून रोपुा्ीकेचे नकुसान झाल्याबाबत नुकसानभरपाई देयाची तरतूद नसल्यान,े 
बाधजताींना नुकसानभरपाई देयात ीलेली नाही. 
(५) ल्न उत ् ाुत नाही. 

___________ 
  

वालशम जिल््यातील अविाळी पावसासह गारवपटीमळे् नि्सान झालेल्या 
 शेतिऱ् याांना अधथयि मदत लमळणबेाबत 

  

(३२)  ८१६५४ (१३-०४-२०१७).   श्री.अलमत झनि (ररसोि) :  सन्माननीय मदत व प्नवयसन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) ुाभतम जिल््यामध्ये माहे डनसेबर, २०१४ ु िानेुारी, २०१५ च्या कालाुजीत अुकाळी 
पाुसासह गारपी् झाल्यामळेु तेतकऱ् याींचे गहु, हरबरा, काींदा, र्ळबाग, भािीपाली याींचे मोठया 
ल्मावात नुकसान झाले होत,े हे खरे ीहे काय, 
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(२) असल्यास, तासनाच्या ननकर्ाल्मावे नुकसानी सदींभाात महसुल ु कृर्ी युभागामार्ा त 
सव्हेक्षव ु पींचनामे करुन तासनास अहुाल सादर करयात ीला ीहे, हे ही खरे ीहे 
काय, 
(३) असल्यास, माहे डनसेबर, २०१४ ु िानेुारी, २०१५ च्या अगोदरील ु नींतर झालेल्या 
गारपी्ीच्या नुकसानीची मदत ततेकऱ् याींना देयात ीली परींतु सदर कालाुजीतील नुकसानीची 
मदत तेतकऱ् याींना देयात ीलेली नाही, हे ही खरे ीहे काय, 
(४) असल्यास, सदर कालाुजीतील नुकसानाची मदत देयासदींभाात स्थाननक लोकल्नतनीजीन े
तदनाींक ३ म,े २०१६ रोिी ुा त्सयासुमारास लेखी ननुेदनाव्दारे मागवी केली ीहे, हे ही खरे 
ीहे काय, 
(५) असल्यास, नुकसानग्रस्त ततेकऱ् याींना सदर कालाुजीतील रक्कम देयाबाबत तासनान े
कोवती कायाु ाही केली ुा करयात येत ीहे, 
(६) नसल्यास, युलींबाची कारवे काय ीहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (११-०१-२०१८) : (१) ु (२) होय, हे खरे ीहे. 
(३) हे खरे नाही. माहे डनसेंबर, २०१४ ु िानेुारी, २०१५ या कालाुजीतील गारयप्मुळे 
झालेल्या नकुसानीची मदत रु.२.८४ को्ी बाधजत तेतकऱ्याींना ुा्प करयात ीलेली ीहे.    
(४) होय. 
(५) ीयुक्त, कायाालय, अमराुती याींचे तदनाींक ०२.०६.२०१७ नुसार ल्ाप्त अनुदान  रु. ४.५४ 
को्ी तदनाींक ०६.०६.२०१७ रेािी तहभसलदार कायाालय मालेगाींु, मींगरुळपीर ु कारींिा याींना 
उपलब्ज करुन देयात ीलेले होते. 

तहभसलदार मालेगाींु याींच्याकनून ६६३३ नुकसानग्रस्त बाधजत तेतकऱ्याींच्या बँक 
खात्सयात रु.२.१९ को्ी रक्कम िमा करयात ीलेली ीहे, तहभसलदार कारींिा याींचेकनून 
१८९४ बाधजत तेतकऱ्याींच े बँक खात्सयात रु.५८.७१ लक्ष रक्कम िमा करयात ीलेली ीहे. 
तसेच तहभसलदार मींगरुळयपर याींचेकनून ३० बाधजत ततेकऱ्याींच्या बॅक खात्सयात रु.६.४० लक्ष 
रक्कम िमा करयात ीलेली ीहे. एकूव ८५५५ बाधजत ीपदग्रस्ताींचे बँक खात्सयात रु. २.८४ 
को्ी ननजी िमा करयात ीलेला ीहे. अखधचात ननजी समयपात करयाची कायाु ाही सुरु 
ीहे.  
(६) ल्न उत ् ाुत नाही. 

___________ 
  

िारांिा (जि.वालशम) ताल्क्यातील गारपीटीम्ळे न्िसान झालेल्या  
शेतिऱ् याांना मदत लमळण्याबाबत 

  

(३३)  ८२९१४ (१३-०४-२०१७).   श्री.रािेंद्र पाटणी (िारांिा) :   सन्माननीय मदत व प्नवयसन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) कारींिा (जि.ुाभतम) तालुक्यातील सात गाुामध्ये च्या माहे नोव्हेंबर, २०१४ मध्ये मोठया 
ल्मावात गारपी् झाली होती, हे खरे ीहे काय, 
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(२) असल्यास, या गारपी्मुळे झालेल्या नुकसानची पींचनाम े तासनामार्ा त करयात ीले 
होते, हे ही खरे ीहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त ल्करवी तेतकऱ् याींना नुकसान भरपाई देवेबाबत तासनाने कोवती 
कायाु ाही केली ुा करयात येत ीहे, 
(४) नसल्यास, युलींबाची कारवे काय ीहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (११-०१-२०१८) : (१) कारींिा तालकु्यात (जि. ुाभतम) माहे नोव्हेंबर,२०१४ 
मध्ये गारयप् झालेली नसनू, माहे डनसेंबर,२०१४ मध्ये अुकाळी पाऊस, गारयप् झालेली 
होती. 
(२) होय.  
(३) ुाभतम जिल््यात माहे डनसेंबर,२०१४ ु िानेुारी,२०१५ या कालाुजीत झालेल्या नकुसानी-
पो्ी बाधजत ८५५५ ततेकऱ्याींच्या बँक खात्सयात रुपये २.८४ को्ी िमा करयात ीलेली 
ीहेत. त्सयापैकी कारींिा तालुक्यातील १८९४ बाधजत तेतकऱ्याींच्या बँक खात्सयात रुपये ५८.७१ 
लक्ष रक्कम िमा करयात ीलेली ीहे.  
(४) ल्न उत ् ाुत नाही. 

___________ 
ि्नािा-तेलवासा विेोलीछया ब्लाजस्टांगने मतृपावलेल्या  

म्लीछया विीलाांना आधथयि मदत देण्याबाबत 
  

(३४)  ८४८५२ (१५-०८-२०१७).   श्री.वविय विटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील 
(लशित), श्री.स्ननल िेदार (सावनेर), श्री.अस्लम शखे (मालाि पजश्चम), श्री.अमर िाळे (आवत), 
िॉ.सांतोष टाररे् (िळमन्री) :   सन्माननीय मदत व प्नवयसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) चींद्रपूर जिल्हयातींगात येवाऱ्या भद्राुती तालुक्यातील कुनाना-तलेुासा ुेकोलीने तदनाींक १९ 
िानेुारी, २०१५ रोिी केलेल्या ब्लाजस् ी्ंगमुळे चारगाु येथील युिय दतिूी जानकी याच्या 
घराची भभींत कोसळून त्सयाची मुलगी मेघा युिय जानकी तहचा िागीच मतृ्सय झाला  असून या 
ब्लाजस् ी्ंगमुळे युिय जानकी याचे सींपुवा घर कोसळले असताींना सुध्दा ुेकोलीने अघापही 
ीधथाक मदत न तदल्यामुळे गेल्या दोन ुर्ाापासून त्सयाला कु्ूींबासमाुेत ग्रामपींचायत 
भुनामध्ये राहाुे लागत असल्याची बाब तदनाींक १६ िून, २०१७ रोिी ुा त्सया समुारास 
ननदतानास ीले ीहे, हे खरे ीहे काय, 
(२) असल्यास, गाुातील नागररकाींनी युिय जानकी यास तातनीन ेीथतक मदत देुून त्सयाच े
घर तातनीने बाींजून दयाु ेअती ुारींुार मागवी करून सुध्दा ुेकोली ल्तासनान ेयाकन ेदलुात 
केले, हे ही खरे ीहे काय, 
(३) असल्यास, ुेकोलीच्या ब्लाजस् ी्ंगमुळे मेघा युिय जानकी तहचा मतृ्सयू झाल्याने नतच्या 
ुारसदारास ीणव युिय जानकी याचे घर कोसळल्याने त्सयाला ीधथाक मदत त्सुररत 
भमळयाबाबत तासनान ेकोवती कायाु ाही केली ुा करयात येत ीहे, 
(४) नसल्यास, युलींबाची कारवे काय ीहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (०६-०१-२०१८) : (१), (२) ु (३) चींद्रपूर जिल््यातील भद्राुती 
तालुक्यातील चारगाींु येथे तदनाींक १९ िानेुारी २०१५ रोिी श्री. युिय दतूिी जानकी याींच्या 
घराुर बािूच्या घराची भभींत कोसळून त्सयाींची मुलगी कुमारी मेघा युिय जानकी तहचा मतृ्सय 
झाला असल्याची बाब ननदतानास ीलेली ीहे. 

महसूल ु ुन युभाग, तासन ननवाय, तदनाींक १३ म,े २०१५ अन्ुये सदर घ्नेमळेु 
बाधजत झालेल्या ीपदग्रस्ताींना नुकसानभरपाई देयाबाबतची तरतूद नसल्यान े त्सयाींना 
नुकसानभरपाई देयात ीलेली नाही. तथायप, तहभसलदार, भद्राुती याींनी तदनाींक ०२.०३.२०१५ 
रोिीच्या पत्रान्ुये महाल्बींजक ुेस््ना कोलर्ील्न भलभम्ेन मािरी एररी कूचना, याींना 
ीपदग्रस्ताींना ननयमानुसार ीधथाक मदत देयाबाबत कळयुले. त्सयाअनुर्ींगाने के्षत्रीय 
महाल्बींजक ुेकोली मािरी के्षत्र याींनी, मौि ेचारगाींु हे खावीींपासून अींदाि े२ त े३ ककलोमी्र 
दरू असून तदनाींक १९ िानेुारी २०१५ रोिी खावीींमध्ये ब्लास््ीींग करयात ीली नसल्यान े
सदर घ्नेचा खावीतील ब्लास््ीींगती सींबींज नाही. त्सयामुळे ननयमानसुार ीपदग्रस्ताींना ीधथाक 
मदत देता येत नाही. 
(४) ल्न उत ् ाुत नाही. 

___________ 
नालशि शहर व पररसरात झालेल्या अनतवषृ्ट्टीमळे् पाणी साठून झालेले न्िसान 

  

(३५)  ८५५६६ (१५-०८-२०१७).   श्री.पांिि भ्िबळ (नाांदगाव) :   सन्माननीय मदत व 
प्नवयसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) नाभतक तहर ु पररसरात तदनाींक १४ िून, २०१७ रोिी अनतुषृ्ीमुळे गोदाका  ु सरार् 
बािारात मेन रोन रयुुार कारींिा ु तहरातील अन्य सखल भागाींमध्ये व्यापारी सींकुलामध्ये ु 
घराींमध्ये पावी भतरल्यामुळे तसचे ुाहन े ुाहून गेल्यामळेु नागररकाींचे कोट्युजी रुपयाींच े
नुकसान झाले ीहे, हे खरे ीहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत तासनान ेचौकती केली ीहे काय, 
(३) असल्यास, चौकतीअींती नुकसानग्रस्ताींना नुकसान भरपाई देयाबाबत तासनाने कोवती 
कायाु ाही केली ीहे ुा करीत ीहे, 
(४) नसल्यास, युलींबाची कारवे काय ीहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०६-०१-२०१८) : (१) नाभतक तहर ु पररसरात तदनाींक  १४ िून, २०१७ 
रोिी सुमारे ९२ भम.मी. पाऊस पनला. सदर पाुसामुळे नाभतक तहरातील गोदाका , सरार् 
बािार, मेनरोन रयुुार कारींिा ु तहरातील अन्य सखल भागामध्ये पावी भतरल्याच े
ननदतानास ीले. 
(२) होय. दोन व्यापारी दकुानाींच ेपींचनाम ेकरयात ीले ीहेत. 
(३) महसूल ु ुन युभाग, तासन ननवाय, तदनाींक १३ मे, २०१५ नुसार त्सयाींना मदत अनुजे्ञय 
नाही. 
(४) ल्न उत ् ाुत नाही. 

___________ 
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िोल्हापूर जिल््यातील धचत्री धरणासाठी सांपाहदत िलमनी इतर  
धरणग्रस्ताांना वाटप िरण्यात येत असल्याबाबत 

  

(३६)  ८७४९८ (२१-०८-२०१७).   श्रीमती सांध् यादेवी देसाई-ि्पेिर (चांदगि) :   सन्माननीय 
मदत व प्नवयसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) कोल्हापूर जिल््यातील धचत्री जरवासा   सींपातदत केलेल्या िभमनी इतर जरवग्रस्ताींना 
ुा्प करयात येत असल्याच ेमाहे मे, २०१७ मध्ये ुा त्सयादरम्यान ननदतानास ीले, हे खरे 
ीहे काय, 
(२) असल्यास, या  ल्करवी तासनाने चौकती केली ीहे काय ु चौकतीत काय ीढळून 
ीले, 
(३) असल्यास, चौकतीनुसार धचत्री ल्कल्पासा   सींपातदत केलेल्या िभमनी अन्य जरवग्रस्ताींना 
ुा्प न करता धचत्री ल्कल्पातील जरवग्रस्ताींना ुा्प करयाबाबत तासनान ेकोवती कायाु ाही 
केली ुा करयात येत ीहे, 
(४) नसल्यास युलींबाची कारवे काय ीहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२३-०२-२०१८) : (१) होय. 
(२) ु (३) धचत्री ल्कल्पाने बाधजत पात्र ल्कल्पग्रस्ताींना पयाायी िमीन ुा्पाचे काम पूवा झाले 
असल्यान े धचत्री ल्कल्पाच्या लाभके्षत्रातील भतल्लक असलेली िभमन उचींगी ल्कल्पग्रस्ताींना 
ुा्प करयाबाबतचा ल्स्ताु युभागीय ीयुक्त, पुवे याींचेकनून तासनास सादर करयात 
ीला होता. त्सया अनुर्ींगान े उचींगी ल्कल्पग्रस्ताींना िभमन ुा्प करयाबाबतच्या सदर 
ल्स्ताुास तद. २७.७.२०१७ च्या पत्रान्ुये तासन मान्यता देयात ीली ीहे. 
(४) ल्न उत ् ाुत नाही. 

___________ 
  

मालेगाांव (जि.नालशि) येथे सन २००८ मध्ये झालेल्या बॉम्बस्र्ोटात मतृ्य्मख्ी पिलेल्या 
नागररिाांछया वपिीत नातेवाईिाांना आधथयि मदत देण्याबाबत 

  

(३७)  ८८२६६ (०४-०९-२०१७).   श्री.आलसर् शेख (मालेगाांव मध्य) :   सन्माननीय मदत व 
प्नवयसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) मालेगाींु (जि.नाभतक) येथे सन २००८ मध्ये झालेल्या बॉम्बस्र्ो्ात मतृ्सयुमखुी पनलेल्या 
नागररकाींच्या यपनीत नातेुाईकाींना अदयापही कोवतीही ीधथाक मदत देयात ीलेली नाही 
तसेच त्सयाींना न्याय सुध्दा देयात ीलेला नसल्याचे माहे िून, २०१७ रोिी ुा त्सया दरम्यान 
ीढळून ीले ीहे, हे खरे ीहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त स्र्ो्ातील मतृाींच्या नातेुाईकाींना ीुयक न्याय ु अथासहा य 
देयाबाबत तासनान ेकोवती कायाु ाही केली ुा करयात येत ीहे, 
(३) नसल्यास, युलींबाची कारवे काय ीहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (१२-०१-२०१८) : (१) ु (२) नाभतक जिल््यातील मालेगाींु तालुक्यात सन 
२००८ मध्ये झालेल्या बॉम्बस्र्ो्ात मतृ्सयूमखुी पनलेल्या ६ नागररकाींच्या नातेुाईकाींना ल्त्सयेकी 
५ लक्ष रुपये इतकी ीधथाक मदत देयात ीलेली ीहे. 
(३) ल्न उत ् ाुत नाही. 

___________ 
  

भामा आसखेि (ता.खेि, जि.प्णे) धरणग्रस्ताांछया प्नवयसनासाठी  
देण्यात येणारे ववशेष पॅिेिबाबत 

  

(३८)  ८८४१८ (२२-०८-२०१७).   श्री.स्रेश गोरे (खेि आळांदी) :   सन्माननीय मदत व 
प्नवयसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) मौिे करींियुहीरे (ता.खेन, जि.पुवे) येथील तासकीय युश्रामगहृ मजे तदनाींक १६ एयल्ल, 
२०१७ रोिी जरवग्रस्ताींच्या पुनुासनासा   त याुयाच े युतेर् पकेि सींदभाात मा.पालकमींत्री 
याींच्या अध्यक्षतखेाली झालेल्या बै कीत  रल्यानसुार १३०३ ल्कल्पग्रस्ताींना ल्त्सयेकी १० लाख 
रुपये याल्मावे देयाचे ीुासन देयात ीले ीहे, हे खरे ीहे काय, 
(२) असल्यास, पुनुासनासींदभाात देयात येवारे युतेर् पकेि ल्कल्पग्रस्ताींना दे याबाबत 
तासनाने कोवती कायुाही केली, तसेच कायाु ाहीची सत य:जस्थती काय ीहे, 
(३) नसल्यास, युलींबाची कारवे काय ीहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०८-०१-२०१८) : (१) हे खरे ीहे. 
(२) याबाबत ननवाय घेयाच ेअनरु्ींगाने तासन स्तराुर कायाु ाही सुरु ीहे.  
(३) ल्न उत ् ाुत नाही. 

___________ 
  

र््लांब्री (जि.औांरगाबाद) ताल्क्यातील धगरसावळी येथ े 
ववहीरीत पिून शेतिऱ् याचा मतृ्यू झाल्याबाबत 

  

(३९)  ८८८५९ (१५-०८-२०१७).   श्री.अब् दल् सत्तार (लसल्लोि), श्री.अलमन पटेल (म्ांबादेवी), 
श्री.वविय विटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्रीमती ननमयला गाववत (इगतपूरी), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), 
िॉ.सांतोष टाररे् (िळमन्री) :   सन्माननीय मदत व प्नवयसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  

(१) रु्लींब्री (जि.औींरगाबाद) तालकु्यातील धगरसाुळी येथे यपकाींना पावी देयासा   ुीिपींप 
सुरु कररत असताना तोल िाऊन युहीरीत पनून मजकूर धचमवािी गानकेर या ततेकऱ् याचा 
ददेुुी मतृ्सयू झाला असल्याचे माहे िानेुारी, २०१७ मध्ये ुा त्सयादरम्यान ननदतानास ीले 
ीहे, हे खरे ीहे काय, 
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(२) असल्यास, यासींदभाात तासनाने चौकती करुन सदर तेतकऱ् याींच्या कु्ुींबबयाींना ीधथाक 
मदत देयाबाबत कोवती कायाु ाही केली ुा करयात येत ीहे, 
(३) नसल्यास, युलींबाची कारवे काय ीहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०६-०१-२०१८) : (१) होय. 
(२) तासन ननवाय तदनाींक १३ म,े २०१५ अन्ुये सदर दघुा् ना ही नैसधगाक ीपत्सती अींतगात 
येत नसल्याने सदर तेतकऱ् याींच्या कु्ूींबबयाींना ीधथाक मदत देयात ीलेली नाही. 
(३) ल्न उत ् ाुत नाही. 

___________ 
  

अिोले (जि.अहमदनगर) ताल्क्यातील म्ळा पाणलोट के्षत्रातील अांबबत गावात दरिी 
िोसळल्यान ेरस्त्याांना पिलेल्या भेगा 

  

(४०)  ८९६५१ (१५-०८-२०१७).   श्री.वैभव वपचि (अिोले) :   सन्माननीय मदत व प्नवयसन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अकोले (जि.अहमदनगर) तालुक्यातील मुळा पावलो् के्षत्रातील अींबबत गाुात दरनी 
कोसळल्याने रस्त्सयाींना ु घराींना मोठया भेगा पनल्याच े माहे ऑगस््, २०१६ च्या पतहल्या 
सप्ताहात ननदतानास ीले, हे खरे ीहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रस्त्सयाींची ु घराींची तासनामार्ा त पाहवी केली ीहे काय, 
(३) असल्यास, पाहवीचे ननषकर्ा काय ीहेत ु तत नुसार सदर रस्त्सयाींची दरुुस्ती ीणव अींबबत 
ग्रामस्थाींच ेपुनुसान करवेबाबत तासनान ेकोवती कायाु ाही केली ुा करयात येत ीहे, 
(४) नसल्यास, युलींबाची कारवे काय ीहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०३-०१-२०१८) : (१) होय हे खरे ीहे. 
(२) होय. 
(३) ु (४) अींबबत येथील ग्रामस्थाींच्या पुनुासनाबाबत ग्रामस्थाींनी ग्रामसभा घेुून  राु सादर 
करवेबाबत सरपींच, ग्रामसेुक ु तला   याींनी सुचना तदल्या होत्सया. त्सयानुसार सरपींच ु 
ग्रामसेुक अींबबत याींनी  तद. २.२.२०१७ रोिी  राु सादर केला ीहे. सदर   राुात मौि े
अींबबत ग्रामस्थाींच्या पुनुासनाबाबत भारतीय भूुैज्ञाननक सुेक्षव पुवे याींचा अहुाल ीलेनींतर 
योग्य तो ननवाय घेयात याुा असे सुाानुमत े  रयुवेत ीले ीहे भारतीय भूुैज्ञाननक 
सुेक्षव पुवे याींचेकनील अहुालानसुार अींबबत गाुलगत असलेल्या नोंगरास 
पनलेल्या भेगीपासून भूस्खलनाचा जोका नाही. 

___________ 
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रेणापूर व िासारखेिा (जि.लातूर) येथील शेतिऱ्याांना अनतवषृ्ट्टीम्ळे  
खरीप वपिाांछया झालेल्या न्िसानाची भरपाई देण्याबाबत 

  

(४१)  ८९७३० (२४-०८-२०१७).   श्री.त्र्यांबिराव लभसे (लातूर ग्रामीण), िॉ.स्धािर भालेराव 
(उदगीर) :   सन्माननीय मदत व प्नवयसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
(१) लातूर जिल््यातील रेवापूर ु कासारखेना महसूल मींनळात माहे ऑगस्् ु सप् े्ंबर, २०१६ 
मध्ये झालेल्या अनतुषृ्ीमळेु ततेकऱ् याींचे सोयाबीन ु इतर खरीप यपकाींचे अतोनात नुकसान 
झाले असून तेतकऱ्याींना अनतुषृ्ीचे नकुसानीच े पींचनाम े करयाबाबत ु नुकसानभरपाई 
देयाबाबत बकँ, महसूल ु कृर्ी युभागास ननुेदन ेतदली असताना तसचे मा.मुख्यमींत्री याींनी 
तींभर ्क्के नुकसान ग्रा्य जरून कायाु ाही करयाचे ीुासन औरींगाबाद येथील मींबत्रमींनळ 
बै कीत तदले असतानाही ल्जानमींत्री यपक युम्यास पात्र असलेल्या तेतकऱ्याींना यपक युमा ु 
नैसधगाक ीपत्सती अींतगात कोवतीही नुकसानीची मदत भमळाली नाही, हे खरे ीहे काय, 
(२) असल्यास, सदर तेतकऱ्याींना यपक युमा मींिूर करयाबाबत स्थाननक लोकल्तीननधजनी 
तदनाींक २४ म,े २०१७ रोिी लातूर येथील ीढाुा बै कीत मा.मुख्यमींत्री, मा.कृर्ी मींत्री, 
जिल्हाधजकारी, लातूर याींच्याकन े ननुेदनात ुारे मागवी केली होती त्सया मागवीच्या अनुर्ींगान े
राज्य तासनाच्याुतीने अयपल दाखल करयाच े ीदेत मा.मुख्यमींत्री याींनी अप्पर मुख्य 
सधचु, महाराषर राज्य याींना तदले ीहेत, हे ही खरे ीहे काय, 
(३) असल्यास, सदर ल्करवी ततेकऱ्याींना नुकसान भरपाई देयाबाबत ु पीक युमा मींिुरीत 
झालेल्या अननयभमततेबाबत तासनाने कोवती कायाु ाही केली ुा करयात येत ीहे, 
(४) नसल्यास, युलींबाची कारवे काय ीहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२६-०२-२०१८) : (१), (२) ु (३) लातूर जिल््यामध्ये ल्जानमींत्री यपक 
युमा योिना खरीप हींगाम २०१६ ही इफ्को ्ोककओ िनरल इन्तुरन्स कीं पनी भल. मार्ा त 
राबयुयात ीली. सदर योिनमेध्ये लातूर जिल््यातील रेवापूर ु कासारखेना महसलू 
मींनळातील तेतकऱ्याींच्या स्थाननक नैसधगाक ीपत्सती ु उत्सपादनाुर ीजारीत नकुसान भरपाई 
या बाबीअींतगात युमा कीं पनीमार्ा त एकुव रु. ८७,१५,९५९.२३ एुढी नकुसान भरपाई ननजचत 
करयात ीली असून सदर नुकसान भरपाईची रक्कम ९२९ पात्र तेतकऱ्याींच्या बँक खात्सयाुर 
बँकामार्ा त िमा करयात ीली ीहे. 

नैसधगाक ीपत्सती सींदभाात, बाधजत तेतकऱ्याींना यपक युमा योिनेच्या मींनळननहाय 
नुकसान भरपाईच्या ५०% ल्माव,े यपक युमा योिना न घेतलेल्या तेतकऱ्याींना मदत देयाचा 
ननवाय तदनाींक ९.१.२०१७ च्या तासन ननवायान्ुये घेयात ीला ीहे. 
(४) ल्न उत ् ाुत नाही. 

___________ 
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नालशि येथे झालेल्या पावसाने गांगेवरील आठवि ेबािाराच ेझालेले न्िसान 
  

(४२)  ९०२७१ (१६-०८-२०१७).   श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.जितेंद्र आव्हाि (म्ांब्रा 
िळवा), श्री.हसन म्श्रीर् (िागल), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर) :   सन्माननीय मदत व 
प्नवयसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) नाभतक येथ े तदनाींक १४ िून, २०१७ रोिी ुा त्सयासुमारास झालेल्या पाुसान े गींगेुरील 
ी ुनी बािाराचे मो या ल्मावात नुकसान झाले, हे खरे ीहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ल्करवी तासनामार्ा त पाहवी केली ीहे काय, 
(३) असल्यास, पाहवीचे ननषकर्ा काय ीहेत ु तत नसुार ी ुन ेबािारात समाुेत असलेल्या 
तेतकऱ्याींना तासनाने कोवती ीधथाक मदत केली ुा करयाींत येत ीहे, 
(४) नसल्यास, युलींबाची कारवे काय ीहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०६-०१-२०१८) : (१) नाभतक येथे तदनाींक १४ िून, २०१७ रोिी ुा 
त्सयासुमारास झालेल्या पाुसान ेगींगेुरील ी ुनी बािाराच ेमो या ल्मावात नुकसान झाल्याच े
ीढळून ीले नाही. 
(२), (३) ु (४) ल्न उत ् ाुत नाही. 

___________ 
 

नाांदेि जिल््यातील देगल्र व बबलोली या तालक््यातील प्रपूनवयलसत गावठाणामध्ये 
नागरीस्ववधेची िामे िरण्याबाबत 

  

(४३)  ९१३६१ (१५-०८-२०१७).   श्री.सभ्ाष साबणे (देगलूर) :   सन्माननीय मदत व प्नवयसन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नाींदेन जिल््यातील देगलुर ु बबलोली या तालुक्यातील पुरपूनुाभसत गाु ावामध्ये 
नागरीसुयुजेची कामे करयाबाबत लोकल्नतननजीनी तदनाींक १७ म,े २०१६ रोिी ुा त्सयासमुारास 
तासनाकन ेमागवी केली ीहे, हे खरे ीहे काय,                                    
(२) असल्यास, देगलुर ु बबलोली या तालुक्यातील पुरपूनुाभसत गाु ावामध्ये नागरीसुयुजेची 
काम ेकरयाबाबत तासनाने कोवती कायाु ाही केली ुा करयात येत ीहे, 
(३) नसल्यास, युलींबाची कारवे काय ीहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२९-०२-२०१८) : (१) होय, हे खरे ीहे. 
(२) सदर पुरपूनुाभसत गाुात तासनाच्या ल्चभलत ननयमानुसार नागरी सुयुजा पुरयुयात 
ील्या ीहेत. 
(३) ल्न उत ् ाुत नाही. 

___________ 
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राज्यात अनतवषृ्ट्टीम्ळे वपिाांच ेनि्सान झालेल्या शेति-याांना न्िसान भरपाई देण्याबाबत 
  

(४४)  ९१८२८ (१५-०८-२०१७).   श्री.ओमप्रिाश ऊर्य  बछच ू ििू (अचलपूर), श्री.ववनायिराव 
िाधव-पाटील (अहमदपूर), श्री.लशरीषदादा चौधरी (अमळनेर), िॉ.अननल बोंि े (मोशत) :   
सन्माननीय मदत व प्नवयसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) चाींदरूबािार (जि.अमराुती) तालुक्यात माहे सप् े्ंबर ु ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये ुा 
त्सयादरम्यान झालेल्या अनतुषृ्ीमुळे यपकाींच े नुकसान झालेल्या तेतकऱ् याींना नकुसान भरपाई 
देयाची मागवी लोकल्नतननजीींनी मा.पालकमींत्री, अमराुती याींच्याकन े तदनाींक ५ म,े २०१७ 
रोिी ुा त्सयासमुारास केली ीहे, हे खरे ीहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ल्करवी पींचनामे होुनूही नुकसान भरपाई देयात ीलेली नसल्याने 
जिल्हाधजकारी, अमराुती याींनी तहसीलदार, चाींदरूबािार याींना तदनाींक २२ म,े २०१७ रोिी ुा 
त्सयासुमारास ीदेत देुूनही अत यापपयतं नुकसान भरपाई देयात ीलेली नाही, हे ही खरे 
ीहे काय,  
(३) असल्यास, या ल्करवाची तासनाने चौकती केली ीहे काय,            
(४) असल्यास, त्सयानुसार तेतकऱ् याींना नकुसान भरपाई देयाबाबत तासनाने कोवती कायाु ाही 
केली ुा करयात येत ीहे, 
(५) नसल्यास, युलींबाची कारवे काय ीहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०६-०१-२०१८) : (१) होय, हे खरे ीहे. 
(२), (३) ु (४) माहे िून त े ऑक््ोबर २०१६ या कालाुजीत राज्यातील जिल््याींमध्ये 
अनतुषृ्ी ु पूरपररजस्थती यामळेु तेतीयपके याींच ेनुकसान झालेल्या नुकसानबाजीत तेतकऱ्याींना 
यपक नुकसानीुर मदत देयाबाबतचा ननवाय, महसूल ु ुन युभाग, तासन ननवाय तदनाींक 
०९ िानेुारी २०१७ अन्ुये घेयात ीला ीहे. 
(५) ल्न उत ् ाुत नाही. 

___________ 
  

पाचोरा ताल्क्यात र्ळबाग वपिाांचे पांचनामे िरुन शासनाछया  
र्ळबाग अन्दानात िेलेल्या गैरव्यवहाराबाबत 

  

(४५)  ९१९८१ (१५-०८-२०१७).   श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :   सन्माननीय मदत व 
प्नवयसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) श्री.सुभार् तुकाराम पा्ील ु त्सयाींच े पररुारातील तेतकरी रा.लोह्ार, (ता.पाचोरा) याींनी 
खो्े र्ळबाग यपकाींचे पींचनाम ेकरुन तासनाच्या र्ळबाग अनुदानात केलेल्या गैरव्युहाराबाबत 
गुन्हे दाखल करयाची मागवी मा. महसूल मींत्री, याींच्याकन ेस्थाननक लोकल्नतननजीनी तदनाींक 
६ िून, २०१७ रोिी च्या सुमारास लेखी ननुेदनात ुारे केली ीहे हे खरे ीहे काय, 
(२) असल्यास, या ननुेदनानसुार तासनाने चौकती केली ीहे काय, 
(३) असल्यास, चौकतीअींती सींबींधजताींुर कोवती कारुाई केली ुा करयात येत ीहे, 
(४) नसल्यास, युलींबाची कारवे काय ीहेत ?  
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (११-०१-२०१८) : (१) हे खरे ीहे.  
(२) ल्स्तुत ल्करवी उपयुभागीय अधजकारी पाचोरा भाग पाचोरा याींनी तदलेल्या ननदेतानुसार 
तहभसलदार, पाचोरा, ग्युकास अधजकारी, पाचोरा ु तालकुा कृर्ी अधजकारी पाचोरा याींची 
सींयुक्त चौकती नेमयात ीली ीहे. त्सयानुसार उक्त नमूद चौकती सभमतीन े तदनाींक 
१०.७.२०१७ रोिी चौकती अहुाल उपयुभागीय अधजकारी पाचोरा भाग पाचोरा याींच्या 
कायाालयास सादर केलेला होता. परींतु अहुाल स्ुींयस्पष् नसल्याने उपयुभागीय अधजकारी 
पाचोरा भाग पाचोरा याींनी तद.२३.८.२०१७ रोिीच्या पत्रान्ुये ल्स्ततु ल्करवी पुनच: चौकती 
अींती कुवी दोर्ी ीढळल्यास त्सयाींच्या युरुध्द योग्य ती कायाु ाही करवेबाबत सूचना तदलेल्या 
ीहेत. 
(३) ल्स्तुत ल्करवी उपयुभागीय अधजकारी, पाचोरा भाग पाचोरा याींना सदर ल्करवी स्ुत: 
व्यक्तीत: लक्ष घालून ननयमानुसार उधचत कायाु ाही करवेबाबत कळयुले ीहे. तसेच ल्स्ततु 
ल्करवी कायाु ाही पुवा होताच सयुस्तर अहुाल सादर करयायुर्यी जिल्हाधजकारी,िळगाींु 
याींनी कळयुले ीहे.    
(४) ल्न उत ् ाुत नाही. 

___________ 
  

रायगि जिल््मात अनतवषृ्ट्टीम्ळे नत याांना येणाऱ्या प्राबाबत 
  

(४६)  ९२८३७ (१६-०८-२०१७).   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.समीर ि्णावार (हहांगणघाट), 
अॅि.आलशष शेलार (वाांदे्र पजश्चम), श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर), श्री.अलमत साटम (अांधेरी 
पजश्चम) :   सन्माननीय मदत व प्नवयसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) रायगन जिल््यात अनतुषृ्ीमुळे नदयाींना येवाऱ्या पुरामळेु नदी का च्या गाुाींना 
साुजानतेचा इतारा ीपत्सकालीन यींत्रवानी ु पोभलसाींनी तदला असल्याच े माहे िुल,ै २०१७ 
मध्ये ुा त्सयादरम्यान ननदतानास ीले, हे खरे ीहे काय, 
(२) असल्यास, पुराचा जोका सींभुवाऱ्या गाुाींना ु िनाुराींना सरुक्षक्षत त कावी हलुयाच्या 
सुचनाही तदल्या ीहेत, हे ही खरे ीहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त जिल््यातील गाुाींना ु िनाुराींना सुरक्षक्षत त कावी हलयुयाबाबत 
तसेच सोइासुयुजा पुरयुयाबाबत तासनाने कोवती कायाु ाही केली ुा करयात येत ीहेत, 
(४) नसल्यास, युलींबाची कारवे काय ीहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०३-०१-२०१८) : (१) होय. 
(२) नाही. 
(३) ु (४) ल्न उत ् ाुत नाही. 

___________ 
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लभवांिी व शहापूर (जि.ठाणे) या ताल्क्यातील िालवे व धरणाांिररता सांपाहदत िेलेल्या 
िलमनीचा मोबदला शेतिऱ्याांना देण्याबाबत 

  

(४७)  ९३२०१ (२१-०८-२०१७).   श्री.शाांताराम मोरे (लभवांिी ग्रामीण) :   सन्माननीय मदत व 
प्नवयसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१)  ावे जिल््यातील भभुींनी ु तहापूर या तालकु्यातील कालुे ु जरवाींकररता अनेक 
तेतकऱ् याींच्या िभमनी सींपातदत केल्या असूनही या तेतकऱ् याींना ल्कल्पग्रस्ताींचा दाखला भमळाला 
नसल्याच ेनुकतच ेननदतानास ीले ीहे, हे खरे ीहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत तासनान ेचौकती केली ीहे काय, 
(३) असल्यास, चौकतीनुसार तेतकऱ्याींना ल्कल्पग्रस्ताींचा दाखला  देयाबाबत तासनाने कोवती 
कायाु ाही केली ुा करयात येत ीहे, 
(४) नसल्यास, युलींबाची कारवे काय ीहेत  ?  
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२२-०२-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 

महाराषर ल्कल्पबाधजत व्यक्तीींच े पुनुासन अधजननयम, १९९९ नुसार पुुतच्या  ावे 
जिल््यातील २३७१ ल्कल्पग्रस्ताींना ल्कल्पग्रस्त ल्मावपत्र युतरीत करयात ीलेली ीहेत. 
नुननभमात  ावे जिल्हयातील ल्कल्पग्रस्ताींना ीतापयतं एकूव ३९ ल्कल्पग्रस्त ल्मावपत्र 
युतरीत करयात ीलेली ीहेत. माहे िानेुारी २०१७ त े२१/११/२०१७ पयतं ल्ाप्त अिाापकैी 
२९ ल्कल्पग्रस्ताींच्या अिाातील त्रु् ीींची पुताता करयाबाबत सींबींधजत तहभसलदार याींच्यामार्ा त 
अिादारास कळयुयात ीलेले ीहे.  
(२) ल्न उत ् ाुत नाही. 
(३) ल्न उत ् ाुत नाही. 
(४) ल्न उत ् ाुत नाही. 

___________ 
  

मौि ेविद (ता.औांढा-नागनाथ, जि.हहांगोली) येथील शेतिऱ्याांना सन २०१३-१४  
मधील अनतवषृ्ट्टी अन्दानाचा लाभ देण्याबाबत 

  

(४८)  ९३६८० (१६-०८-२०१७).   श्री.ियप्रिाश म्ांदिा (बसमत) :  सन्माननीय मदत व 
प्नवयसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) मौिे ुनद (ता.औींढा-नागनाथ, जि.तहींगोली) येथील तेतकऱ्याींना सन २०१३-१४ मजील 
अनतुषृ्ी अनुदानाचा लाभ देयाबाबत उपयुभागीय अधजकारी, ुसमत याींच्यामार्ा त दोर्ी 
असवाऱ्या तला   याींची चौकती पूवा करयात ीली असूनसुध्दा तेतकऱ्याींना अत यापपयतं 
अनुदान देयात ीले नाही, हे खरे ीहे काय, 
(२) असल्यास, सदर अनुदान भमळवेसा   तासनान ेतदनाींक २५ िानेुारी, २०१७ रोिी ुा त्सया 
सुमारास युभागीय ीयुक्त कायाालय, औरींगाबाद याींना पा युलेल्या पत्राुर अत यापपयतं 
कोवतीच कायाु ाही झालेली नाही, हे ही खरे ीहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त अनुदान तेतकऱ्याींना लुकरात लुकर देयाबाबत तसेच पत्राुर कायाु ाही 
न करवाऱ्या अधजकारी/कमाचारी याींच्याुर कारुाई करयाबाबत तासनाने कोवती कायाुाही 
केली ुा करयात येत ीहे, 
(४) नसल्यास, युलींबाची कारवे काय ीहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (११-०१-२०१८) : (१) हे खरे नाही.  
(२) मौिे ुनद (ता. औींढा-नागनाथ, जि. तहींगोली) येथील ीपदग्रस्त तेतकऱ्याींना सन २०१३-
१४ मजील अनतुषृ्ी अनुदानाची रक्कम रुपये ९,३४,०००/- (अक्षरी रुपये नऊ लक्ष चौतीस 
हिार र्क्त) इतका ननजी  महसूल ु ुन (म.ुपु) युभाग तासन ननवाय क्र.एससीुाय-
०९/२०१७ / ल्.क्र.२५/म-११ तदनाींक २९.०९.२०१७ अन्ुये युभागीय ीयुक्त, औरींगाबाद 
याींच्याकन ेअथासींकल्पीय ल्वाली (BDS)  ुर ुगा करयात ीली ीहे. 

त्सयास अनसुरुन युभागीय ीयकु्त, औरींगाबाद याींनी तद.१६.१०.२०१७ रोिीच्या 
ीदेतान्ुये जिल्हाधजकारी, तहींगोली रु.९,३४,०००/- इतका ननजी याींना अथासींकल्पीय ल्वाली 
(BDS) ुर उपलब्ज करुन तदला ीहे. 
(३) ु (४) ल्न उत ् ाुत नाही. 

___________ 
  

शहापूर (जि.ठाणे) ताल्क्यातील भातसा प्रिल्पासाठी िमीन देऊन ववस्थावपत झालेल्या 
प्रिल्पग्रस्ताांचे प्नवयसन तसेच त्याांछया म्लाांना नोिरीत घेण्याबाबत 

  

(४९)  ९४४६० (१६-०८-२०१७).   श्री.पाांि्रांग बरोरा (शहापूर) :  सन्माननीय मदत व पन्वयसन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) तहापूर (जि. ावे) तालुक्यातील १४ ीतदुासी पानयाींमजील ४४४.७४ हेक््र िमीन भातसा 
ल्कल्पासा   बुनीत गेली ीहे, हे खरे ीहे काय, 
(२) असल्यास, भातसा ल्कल्पासा   ज्या ीतदुासीींनी ीपली िमीन देऊन युस्थायपत 
झालेल्या ल्कल्पग्रस्ताींचे ४७ ुर्ाानींतरही अत याप पुनुासन झालेले नाही, हे ही खरे ीहे काय, 
(३) असल्यास, तासन ीतदुासीींना ुींधचत  ेुत असल्याच्या भाुनेतून सींपातलेल्या 
ल्कल्पग्रस्ताींनी तदनाींक ११ म,े २०१६ रोिी ुा त्सयासमुारास भातसा जरवाुर ीींदोलन करुन 
मुींबईचे पावी केव्हाही बींद करयाचा इतारा तासनाला तसेच स्थाननक कायाालयाला तदला ीहे, 
हे ही खरे ीहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत तासनाने युस्थायपताींच े पुनुासन तसचे त्सयाींच्या मुलाींना नोकरीत 
घेयाबाबत तासनान ेकोवती कायाु ाही केली ुा करयाींत येत ीहे, 
(५) नसल्यास, युलींबाची कारवे काय ीहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (३१-०१-२०१८) : (१) होय. 
(२) नाही. 
(३) होय. 
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(४) ल्कल्पग्रस्ताींचे पुनुासन भातसानगर ुसाहतीमध्ये १५.३३ हे. के्षत्रामध्ये केले असून, 
भातसा नगर ुसाहतीत १८ नागरी सुयुजापैकी १० सुयुजा पुरयुयात ील्या असुन,उुारीत 
सुयुजा नव्याने पुरयुयात येवार ीहेत.सदर के्षत्र भातसा ल्कल्पाच्या नाींु े असल्याने त े
महसूल ु ुन युभाग याींचकेन े हस्ताींतरव करयासा   जोरवात्समक ननवाय घेयाच्या 
अनुर्ींगाने भातसा ल्कल्पग्रस्ताच्या मागयाींसींदभाात झालेल्या बै कीत  रुल्यानसुार 
जिल्हाधजकारी  ावे याींचेमार्ा त कायाु ाही सुरु ीहे. 

ल्कल्पबाधजत कु्ुींबातील व्यक्तीपकैी ९६ ल्कल्पग्रस्ताींना मींनळ कायाालय, ाव ेयाच्या 
अखत्सयाररत असवाऱ् या ५ युभागामध्ये त्सयाींच्या तैक्षणवक अहतेनसुार तासन सेुेत सामाुून 
घेयात ीले ीहे. 
(५) ल्न उत ् ाुत नाही. 

___________ 
  

िोल्हापूर शहरालगत महामागायवरील गोि्ळछया शॉपीत (ववक्री िें दे्र) झालेला गैरव् यवहार 
  

(५०)  ९४९८९ (२४-१०-२०१७).   श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीय दग्् धवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोल्हापूर तहरालगत महामागााुरील गोकुळच्या तॉपीत (युक्री कें दे्र) गैरव् युहार झाल्याच े
माहे िून, २०१७ मध्ये ननदतानास ील्यानींतर चा ा्न अकाऊीं ् सुताींत र्नवुीस ु देसाई याींची 
चौकती सभमती नेमयात ीली या सभमतीन े चौकती केली असता येथ े लाखो रुपयाींचा 
गैरव् युहार झाला असल्याचे तदनाींक ९ सप् े्ंबर, २०१७ रोिी ुा त्सया सुमारास ननदतानास ीले, 
हे खरे ीहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ल्करवी गोकुळच्या सींचालक मींनळान े ताहूपुरी पोलीस  ायात तक्रार 
दाखल केली असल्याचेही ननदतानास ीले ीहे, हे ही खरे ीहे काय, 
(३) असल्यास, या ल्करवाची तासनाने चौक ती केली ीहे काय, 
(४) असल्यास, चौक तीअींती सींबींधजताींुर तासनान े कोवती कारुाई केली ुा करयात येत 
ीहे, 
(५) नसल् यास,युलींबाची कारवे काय ीहेत ? 
  
श्री. महादेव िानिर (१५-०१-२०१८) : (१) होय, खरे ीहे. गोकुळ दजू सींघाकनून सींबधजताींची 
चौकती अधजकारी म्हवून नेमवूक करवेत ीलेली होती.सींबींधजत चौकती अधजकाऱ् याींनी चौकती 
केली असता तेथ ेलाखो रूपयाींचा गैरव्युहार झाला असल्याच ेतदनाींक ९ सप् े्ंबर, २०१७ रोिी 
ुा त्सया समुारास ननदतानास ीले ीहे. 
(२) होय, खरे ीहे. गोकुळ दजू सींघाकनून ताहुपूरी पोलीस  ायात ल्थम खबरी अहुाल 
(FIR) क्र. १९३८६०१८१७०३७१ कलम ४०६,४०८,४२०,४७७अ, ३४ ीय.पी.सी .इ. अन्ुये 
तद.१०.०९.२०१७  रोिी तक्रार दाखल केलेली ीहे. 
 



वि.स. ४०६ (36) 

(३) ु (४) होय, याबाबत युभागीय उपननबींजक सहकारी सींस्था (दगु्ज), पुवे याींनी        
तद.११.०९.२०१७ ु तद.०४.१२.२०१७ अन्ुये श्री.िी.व्ही. ननकाळिे युतेर् लेखा परीक्षक सहकारी 
सींस्था ुगा-१ (पदमु), कोल्हापुर याींना चौकती करवेबाबत ीदेभतत केलेले ीहे. 
त्सयानुसार चौकतीचे कामकाि ल्गतीपथाुर ीहे. 
(५) ल्न उत ् ाुत नाही. 

___________ 
  
  
ववधान भवन :   िॉ. अनांत िळसे 
म्ांबई.   प्रधान सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 
तासकीय मध्युतत मुद्रवालय, मुींबई. 


