
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ५३३ वी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

पहहले अधधवेशन, २०१९ 
___________ 

 

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
 

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

 

पाटण ववधानसभा मतदारके्षत्रातील िोयना धरणग्रसताांना नागरी सुववधा ममळत नसल्याबाबत 
 

(१)  ३६९१९ (१६-०१-२०१६) श्री.शांभूराज देसाई (पाटण) : सन्माननीय मदत व पनुववसन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पा्ण विधानसभा मतदारके्षत्रामध्ये महाराषराची भाग्यलक्ष्मी कोयना धरण असून या 
धरणामुळे या विभागातील अनके गाींिाच े पुनिवसन झाले आहे त्यातील बहूताींशी गाींिाच े
मतदारसींघातच पनुिवसन झाले आहे परींत ूमतदारसींघात पुनिवसन झालेल्या या गािाींना येथील 
बाधधत धरणग्रसताींना अद्याित सवुिधा ममळत नाहीत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कोयना धरणामळेु बाधधत झालेल्या सिव गाींिाना अद्याित पुनिवसनासह १८ 
नागरी सुविधा देण्याचे राज्य शासनाने मान्य केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पा्ण विधानसभा मतदारसींघातील कोयना धरणग्रसत बाधधताींना त्याींच्या 
पुनिवसीत गाींिामध्ये सिव सुविधा तसेच राज्य शासनान े ठरिून ददलेल्या १८ नागरी सुविधा 
अद्यापही ममळत नाहीत, यासींदभावत राज्य शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, पा्ण विधानसभा मतदारसींघातील कोयना पनुिवसनग्रसत गाींिाना राज्य 
शासनाने ठरिून ददलेल्या १८ नागरी सुविधा देणेबाबत शासनाने कोणती कायविाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२४-०१-२०१९) :(१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) महाराषर प्रकल्पबाधधत व्यकतीींचे पनुिवसन अधधननयम १९९९ च्या कलम १०(२) मधील 
तरतूदीनुसार पुनिवमसत गािठाणामध्ये १८ नागरी सुविधा देय असून त्यानूसार सन १९७६ 
पुिीच्या प्रकल्पाींनी बाधधत झालेल्या पुनिवमसत गािठाण्यामध्ये नमदू सुविधा पुरविण्यात येतात. 
(३) ि (४) हे खरे नाही. पा्ण तालुकयातील कोयना प्रकल्पान ेबाधधत ५४ पुनिवमसत गािठाणे 
असून, सदर गािठाणाींमध्ये देय सुविधाींपैकी ३२१ नागरी सुविधा पणुव झाल्या असून २७ नागरी 
सुविधाींची कामे प्रगतीपथािर आहेत. देय असलेल्या उिवररत नागरी सुविधा सींबींधधताींना उपलब्ध 
करुन देण्यासाठीची कायविाही सुरु आहे. 
(५) प्रश्न उद्भ ााित नाही. 

___________ 



वि.स. ५३३ (2) 

बीड जजल्हयातील पारधी समाजातील नागरीिाांच्या समसयाांबाबत 
  

(२)  ४२७४२ (२८-४-२०१६)  श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), 
डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अब् दलु सत्तार (मसल्लोड) :   सन्माननीय मदत व पनुववसन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बीड जिल्हयातील पारधी समािातील नागरीकाींच े दषुकाळी पररजसथतीमुळे िीिन िगण े
असह्य झाले असल्याचे माहे िानेिारी, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशवनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उकत पारधी समािातील नागरीकाींची अन्न- पाण्यािाचून होत असलेली 
गैरसोय, उपासमारी दरू करण्याकररता शासन आिश्यक कायविाही करणार आहे काय, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२८-०१-२०१९) :(१) हे खरे नाही. 
(२) ि (३) प्रश्न उद्भ ााित नाही.  

___________ 
  
मौज ेखतगाव (ता.बबलोली, जज.नाांदेड) येथील शेतजमीन िायमसवरुपी बाधधत झाल्याबाबत 

  

(३)  ४५९९४ (२८-०४-२०१६) श्री.सभुाष साबणे (देगलूर) :   सन्माननीय मदत व पुनववसन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींदेड जिल्हयातील मन्याड नदीचा प्रिाह / पात्र अनतिषृ्ीमळेु बदलून मौिे खतगाि, ता. 
बबलोली येथील ग् नीं.१०६ ि ग् नीं.१०७ मधील शेतिमीन कायमसिरुपी बाधधत 
झाल्याप्रकरणी विभागीय आयुकत, औरींगाबाद याींनी तशा प्रकारचा अहिाल शासनास सादर 
केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास उकत प्रकरणी शासनाने ददनाींक ५ ऑगस्, २०१५ रोिी िा त्यासमुारास 
पत्रान्िये विभागीय आयुकत, औरींगाबाद याींच्याकडून मागविण्यात आलेल्या अहिालािर 
शासनाने काय कायविाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (३१-०१-२०१९) : (१) ि (२) होय, 
        नाींदेड जिल्हयातील मन्याड नदीचा प्रिाह / पात्र अनतिषृ्ीमुळे बदलून मौिे खतगाि, 
ता.बबलोली येथील ग् नीं.१०६ ि ग् नीं.१०७ मधील शेतिममन िाहून गेल्यामुळे झालेल्या 
नुकसानीबाबत शासन ननणवय ददनाींक १३ म,े २०१५ मधील तरतदूीनुसार पात्र असलेल्या श्री. 
करुणाबाई दादाराि िणे याींना ददनाींक ५ ऑक्ोंबर २०१८ च्या शासनननणवयानुसार मदत 
देण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद्भ ााित नाही. 
  

___________ 



वि.स. ५३३ (3) 

जालना जजल््यात महहांद्र ग्रामीण गहृिजव िां पनीिडून दषु्ट्िाळी पररसथीतीत  
सुरु असलेल्या सक्तीच्या गहृिजव वसूलीबाबत 

 

(४)  ४८४४३ (२७-०४-२०१६) श्री.सांतोष दानव े(भोिरदन) : सन्माननीय मदत व पुनववसन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िालना जिल्ह्यात मदहींद्र ग्रामीण गहृकिव कीं पनीकडून ग्रामीण भागात शेतकऱयाींना िा्प 
केलेल्या गहृकिावची  शेतकऱयाींकडून दषुकाळी पररसथतीत सुरु असलेली सकतीची िसूली 
थाींबविण्याची मागणी किवदार शतेकऱयाींनी ददनाींक २० डडसेंबर, २०१५ रोिी िा त्यासुमारास 
ननिेदनाव्दारे जिल्हाधधकारी, िालना याींच्याकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उकत प्रकरणी ददलेल्या ननिेदनात दषुकाळी पररसथतीत सकतीची गहृकिव िसूली 
न थाींबविल्यास आत्महत्या करण्याचा इशारा ननिेदनाव्दारे शेतकऱयाींनी ददला आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उकतप्रकरणात शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले 
ि त्यानसुार शासनाने कोणती कायविाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची  कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२८-०१-२०१९) : (१) ि (२) हे खरे नाही. 
(३) ि (४) प्रश्न उद्भ ााित नाही. 
  

___________ 
  

मराठवाड्यातील जालना, औरांगाबाद व परभणी जजल् ्यातून मुांबई, नवीमुांबई तसेच  
ठाणे येथ ेमोठया प्रमाणात दषु्ट् िाळग्रस त िुटुांबे लल्याबाबत 

  

(५) ५६४७८ (२२-०८-२०१६) श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.ववजय भाांबळे (जजांतूर), श्री.जजतेंद्र 
लव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.सुरेश लाड (िजवत), श्री.वभैव वपचड (अिोले), श्री.राहुल जगताप 
(श्रीगोंदा), श्री.जयांत पाटील (इसलामपूर), श्री.शामराव ऊफव  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), 
श्री.अजजत पवार (बारामती), श्री.राणाजगजीतमसांह पाटील (उसमानाबाद), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), 
श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), 
श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), श्री.मिरांद जाधव-पाटील (वाई), श्री.हदलीप वळस-ेपाटील 
(लांबेगाव), श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पूवव), डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल) :   
सन्माननीय मदत व पुनववसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मराठिाड्यातील िालना, औरींगाबाद ि परभणी जिल् ह्यातनू मुींबई, निीमुींबई तसेच ठाणे 
येथे मोठया प्रमाणात दषु काळग्रस त कु्ुींबे आली आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उक त प्रकरणी शासनामार्व त चौकशी केली आहे काय,  
(३) असल् यास, चौकशीअींती सदर दषु काळग्रस ताींना रोिगार, अन् नधान् य ि ननिारा पुरविणेबाबत 
शासनाने कोणती कायविाही केली िा करण् यात येत आहे, 
(४)  नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत? 



वि.स. ५३३ (4) 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२३-०१-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) ि (४) प्रश्न उद्भ ााित नाही. 
  

___________ 
  

नरसीफाटा (जज.नाांदेड) येथ ेदषु्ट्िाळ ननवारण िरण्यासाठी योजना लखण्याबाबत 
  

(६)  ६१०२९ (२२-०८-२०१६) श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी) :   
सन्माननीय मदत व पुनववसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नरसीर्ा्ा (जि.नाींदेड) येथ ेमागील ३ िर्ावपासून प्रचींड दषुकाळी पररजसथती ननमावण झाली 
असनू वपण्याला पाणी, िनािराींना कडबा ि हाताला काम नसल्यान ेदैनींददन व्यिहार भागविणे 
कठीण होत असल्याने रोिगाराच्या शोधात येथील नागररक पुणे, मुींबईत सथलाींतर करीत 
असल्याचे िासति ददनाींक २८ म,े २०१६ रोिी िा त्यासुमारास ननदशवनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उकत प्रकरणी नरसीर्ा्ा येथ ेशासनान ेदषुकाळ ननिारण करण्यासाठी योिना 
आखण्याबाबत कोणती कायविाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (३१-०१-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
(२) ि (३) प्रश्न उद्भ ााित  नाही. 
  

___________ 
  

 उसमानाबाद जजल््यातून जाणाऱ्या सोलापूर ते जळगाव रेल्वे मागावबाबत 
  

(७)  ८७९२९ (०४-०९-२०१७).   श्री.राणाजगजीतमसांह पाटील (उसमानाबाद) :   सन्माननीय 
पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) उसमानाबाद जिल्ह्यातून िाणाऱया सोलापूर त े िळगाि रेल्िे मागावच े सिेक्षण झालेले 
असून त ेकाम अद्याप मागी लागलेले नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रसत्याची शासनामार्व त पाहणी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, हा रेल्िे मागव झाला तर महाराषराची कुलसिाममनी आई तुळिाभिानी िासतव्य 
असलेले तुळिापूर रेल्िेच्या नकाशािर येणार आहे, त्याचबरोबर मराठिाड्यातील अनेक गाि े
रेल्िेने िोडली िाणार आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, जिल्ह्यातील प्रिाश्याींची मागणी तसेच उसमानाबाद सारख्या मागासलेल्या 
जिल्ह्यासाठी विकासाची गींगा म्हणून अपेक्षक्षत असलेल्या या रेल्िे मागावसाठी शासन सतरािरुन 
कोणती कायविाही करण्यात आली  िा येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. हदवािर रावत े(२१-०१-२०१९) : (१) (२) (३) ि (४) 
       कें द्र शासनाच्या मध्य रेल्िेकडून घेतलेल्या मादहतीनुसार सोलापूर - िळगाि (४५२.८ 
कक.मी.) या निीन रेल्िे मागावची  प्रकल्प ककीं मत रु.३२३७.९७ को्ी असून त्याचा परतािा दर - 
५.६९ इतका आहे. सदर प्रकल्पाचा सव्हे रेल्ि ेबोडावकड ेसादर केला असून  रेल्िे बोडावन ेसदर 
प्रकल्प राखनू ठेिला आहे. 
       तसेच सोलापूर-िळगाि (४५२.८ कक.मी.) रेल्िेचाच एक भाग असलेला सोलापूर-
तुळिापूर-उसमानाबाद (८० कक.मी.) या रेल्ि े मागावचा सव्हे ददनाींक ९/१०/२०१७ रोिी रेल्िे 
बोडावकड ेसादर केला आहे. 
(५) प्रश्न उद्भ ााित नाही.  

___________ 
  

िे-हाळा (ता.मसल्लोड, जज.औरांगाबाद) पररसरातील गावाांत िपाशी वपिावर बोंड 
 लळीचा प्रादुवभाव होवून शेति-याांचे झालेले नुिसान 

  

(८) ८८८४४ (१५-०८-२०१७) श्री.अब् दलु सत्तार (मसल्लोड), श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), 
श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), श्री.असलम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), 
श्रीमती ननमवला गाववत (इगतपरूी) : सन्माननीय मदत व पुनववसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) के-हाळा (ता.मसल्लोड, जि.औरींगाबाद) पररसरातील गािाींत कपाशी वपकािर बोंड आळीचा 
प्रादुवभाि होिनू वपक िाया िाऊन शेतक-याींचे मोठे आधथवक नकुसान झाले असल्याचे माहे म,े 
२०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यासींदभावत शासनाने  चौकशी करुन नकुसानग्रसत शेतक-याींना आधथवक मदत 
देण्याबाबत कोणती कायविाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२३-०१-२०१९) :(१) सदर बाब ननदशवनास आलेली आहे. 
(२) औरींगाबाद जिल्ह्यात सन २०१७ च्या खरीप हींगामामध्ये विदभावत बोंडअळीच्या 
प्रादभुाविामुळे कापूस वपकाचे ि तुडतुड े रोगाच्या प्रादभुाविामळेु धान वपकाचे झालेल्या 
नुकसानीसाठी शासन ननणवय ददनाींक ०९.०५.२०१८, ददनाींक १२.०७.२०१८ ि ददनाींक २४.१०.२०१८ 
अन्िये बाधधताींना मदत म्हणून एकूण रु. २८६०३.९८लक्ष एिढा ननधी वितररत करण्यात आला 
आहे. 
(३) प्रश्न उद्भ ााित  नाही.  

___________ 
  

राज्यातील िृषी महाववद्यालयाांचा दजाव खालावत असल्याबाबत 
 

(९)  ९०१५९ (१५-०८-२०१७) अॅड.पराग अळवणी (ववलेपाले), श्री.नरेंद्र पवार (िल्याण पजश्चम), 
अॅड.लमशष शेलार (वाांदे्र पजश्चम) : सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
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 (१) महाराषर कृर्ी मशक्षण ि सींशोधन पररर्देने (एमसीईएआर) राज्यातील खासगी कृर्ी 
महाविद्यालयाींची तपासणी करण्यासाठी त्रयसत सममती नमेली असून या तपासणीमध्ये 
राज्यातील २० कृर्ी महाविद्यालये ‘ ड ’ शे्रणीत आढळली असल्याची बाब ननदशवनास आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महाविद्यालयाच्या व्यिसथापनाींनी आिश्यक ननकर्ाींची पूतवता न केल्यास 
विद्यार्थयाांना प्रिेश बींदची कारिाई केली िाणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर महाविद्यालयाींमध्ये विद्याथी िसनतगहृ तसेच िाचनालय, प्रयोगशाळा, 
विद्यार्थयाांसाठी लागणारे िमीन र्ॉमव नसल्याचेही ननदशवनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, शेकडो विद्याथी या कृर्ी महाविद्यालयाींमध्ये मशक्षण घेत असून त्यातील 
अनुसूधचत िाती, िमाती ि आधथवकदृष्या दबुवल घ्क असलेल्या विद्यार्थयाांसाठी शासन शुल्क 
भरत असतानाही महाविद्यालये विद्यार्थयाांना सुविधा देत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, सदर कृर्ी महाविद्यालयाींतील विद्यार्थयाांना लागणाऱ या सुविधाींची पूतवता कनन 
महाविद्यालयाींचा दिाव िाढविण्यासाठी शासनान ेकोणती कायविाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२८-०१-२०१९) : (१) होय, राज्यातील १८ महाविद्यालये  ‘ ड ’  
शे्रणीत आढळली आहेत. 
(२)  होय. 
(३)  होय. 
(४)  होय. 
(५) महाराषर कृवर् विद्यापीठे अधधननयम, १९८३ मधील कलम ४० ते ४४ अनुसार 
महाविद्यालयासाठी सींसथाना सींलग्नता देणे, सींलग्नता काढणे, मान्यता काढणे इ. 
बाबीविर्यीचे अधधकार कृर्ी विद्यापीठाींना प्रदान केलेले आहेत.  सदर महाविद्यालयाींतील 
विद्यार्थयाांना लागणाऱया सोयीसुविधाींची पतूवता त्िररत करण्यासाठी कृर्ी विद्यापीठाींतगवत 
नोद्सा देण्यात आल्या आहेत. तसेच या िर्ावची प्रिेश प्रकियेच्या सथधगतीची कायविाही कृर्ी 
विद्यापीठाींनी केलेली आहे ि मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पुढील कायविाही विद्यापीठ 
सतरािर करण्यात येत आहे. 
(६)  प्रश्न उद्भ ााित नाही.  

___________ 
  
वासनी (जज. अमरावती ) मध्यम प्रिल्पाांतगवत बाधधत होणा-या बोरगाव पेठ (ता. अचलपूर ) 

या गावाचे पुनववसन िरण्याबाबत 
 

(१०) ९३९०९ (१६-०८-२०१७) श्री.ओमप्रिाश ऊफव  बच्चू िडू (अचलपूर) :  सन्माननीय मदत व 
पुनववसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) िासनी (जि.अमरािती) मध्यम प्रकल्पाींतगवत बाधधत होणा-या बोरगाि पेठ (ता. अचलपूर) 
या गािाच ेपुनविसन करण्यात यािे अशी मागणी सदर लोकप्रनतननधीींनी मा. मदत ि पुनविसन 
मींत्री याींचेकड ेमाहे माचव २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान केली, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या सींबींधीचा अहिाल तातडीने सादर करण्याच ेआदेश मा. मदत ि पनुविसन 
मींत्री याींनी ददनाींक  १८ माचव, २०१७ रोिी िा त्यासुमारास ददले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अद्यापपयांतही या प्रकरणीचा अहिाल शासनाकड ेप्राप्त झालेला नाही, हे ही  
खरे आहे काय, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२४-०१-२०१९) :(१), (२)  (३) ि (४) होय. सदर ननिेदनातील  मागणीच्या 
अनुर्ींगान े विभागीय आयुकत, अमरािती याींच्याकडुन अहिाल मागविण्यात आला असुन 
कायविाही सनु आहे.  

___________ 
  

राज्यात िृषी ववभागाांतगवत सुमशक्षक्षत बेरोजगार तरुणाांना रोजगाराच्या  
सांधी उपलब्ध िरून देण्याबाबत 

  

(११) ९५३९३ (२७-१२-२०१७) श्री.राजाभाऊ (पराग) वाजे (मसन्नर), श्रीमती अममता चव्हाण 
(भोिर), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर) : सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यात कृर्ी विभागाींतगवत विविध योिनाींसाठी सन २००४ पासून कायवरत असलेल्या 
साडपेाच हिार कीं त्रा्ी कमवचाऱयाींची सेिा बींद करण्यात आल्यान ेत्याींच्या उदरननिावहाचा प्रश्न 
ननमावण झाला असल्याच ेमाहे ऑगस् २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशवनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीअींती सदर सुमशक्षक्षत बेरोिगार तरुणाींना रोिगाराच्या सींधी उपलब्ध 
कनन देण्याबाबत शासनान ेकोणती कायविाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?   
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२३-०१-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
    महाराषर राज्य र्लोत्पादन आणण और्धी िनसपती मींडळ,पुणे याींच्या आसथापनेिर 
जिल्हा,तालुका ि मींडळ सतरािर एकुण ४८७ कीं त्रा्ी पदे मींिूर आहेत.सन २०१७-१८ मध्ये सदर 
कीं त्रा्ी कमवचा-याींना िेतन अदा करण्यासाठी पुरेशी तरतुद मशल्लक नसल्यान े िरील कीं त्रा्ी 
कमवचा-याींपैकी १४३ कीं त्रा्ी के्षत्र सल्लागाराींची पदे ददनाींक २५/८/२०१७ पासून कमी करण्यात 
आली. सदर मींडळाचे ननयोिीत कामकाि उपलब्ध के्षत्रीय यींत्रणेमार्व त करण्यात येत 
आहे.भविषयात कामाची व्याप्ती िाढल्यास कामाच्या आिश्यकतेनसूार पुन्हा कीं त्रा्ी सेिा घेण े
शकय होईल. 
    िर नमूद कीं त्रा्ी सेिेतून कमी करण्यात आलेल्या के्षत्र सल्लागार याींनी मा.उच्च 
न्यायालयामध्ये दाखल केलेल्या रर् याधचका अनुिमे ि.१०८५३/२०१७ ि २५४१०/२०१७ ददनाींक 
१२ ऑक्ोबर, २०१७ च्या ननकालान्िये खारीि केल्या आहेत. 
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(२) होय. 
(३) प्रश्न उद्भ ााित नाही. 
(४) प्रश्न उद्भ ााित नाही.  

___________ 
  

नामशि, धुळे, जळगाांव, नांदरूबार या जजल्हयासाठी राष्ट्रीय िृषी वविास योजनेअांतगवत 
शेतिऱ्याांना िाांदा चाळ उभारणीसाठी खचव िेलेल्या ननधीबाबत 

  
 

(१२)  ९८३७१ (२७-१२-२०१७)  श्री.योगेश (बापू) घोलप (देवळाली) : सन्माननीय िृषी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राषरीय कृवर् विकास योिनेअींतगवत शेतक-याींना काींदा चाळ उभारणीसाठीच्या नामशक 
विभागातील नामशक, धुळे, िळगाींि, नींदरूबार या जिल्हयासाठी सन २०१६-१७ या िर्ावसाठी 
सुमारे २९ को्ी ९३ लाख  रुपयाींपैकी केिळ सुमारे २१ को्ी ३६ लाख इतका ननधी खचव 
करण्यात आला आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उिवररत आठ को्ी रुपयाींचा ननधी खचव न केल्यान ेचाल ूिर्ावसाठी सदर ननधी 
२९ को्ीचा ऐििी केिळ १७ को्ी रुपये मींिूर करण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास,उिवररत आठ को्ी रुपयाींचा ननधी खचव न करण्याची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१८-०१-२०१९) : (१) ि (२) हे खरे नाही, तथावप राषरीय कृवर् विकास 
योिनेंतगवत शेतकऱयाींना काींदा चाळ उभारणीसाठी सन २०१६-१७ मध्ये नामशक विभागातील 
नामशक, धुळे, िळगाींि ि नींदरूबार या जिल्ह्याींसाठी प्रत्यक्षात रु. १८७९.४५ लाख एिढा 
आधथवक लक्षाींक मींिूर करण्यात आला.  तथावप, सन २०१४-१५ मध्ये नामशक जिल्ह्यातील 
काींदाचाळ उभारणीकररता ददलेल्या रुपये १११४.०० लाख रककमेचा त्यामध्ये समािशे 
असल्यामळेु नामशक विभागातील नामशक, धुळे, िळगाींि ि नींदरूबार या जिल्ह्यासाठी सन 
२०१६-१७ या िर्ावसाठी लक्षाींक हा रुपये २९९३.४५ लाख एिढा ददसून येतो. 
     तसेच सन २०१७-१८ मध्ये देखील सन २०१६-१७ मध्ये मींिूर केलेल्या लक्षाींकाएिढा 
म्हणिे रुपये १७९३.७५ लाख एिढा लक्षाींक मींिूर करण्यात आला आहे. 
(३) ननधी खचव न होण्याची कारणे पुढीलप्रमाणे आहेत.. 
(अ) आददिासी बहुल काींदा उत्पादक शतेकऱयाींची आधथवक क्षमता नसल्यान े आददिासी 
भागातील लाभाथींनी पूिवसींमती घेऊनही काींदाचाळ उभारणी केली नाही.  तसेच या भागातील 
लाभाथींचा उत्पाददत माल त्िररत वििी करुन गरि भागिण्याकड ेकल असल्याने काींदाचाळ 
उभारणीकररता प्रनतसाद ममळत नाही. 
(ब) सन २०१६-१७ मध्ये नामशक जिल्ह्यात दषुकाळसदृश्य पररजसथतीमुळे आधथवक अडचणीत 
असलेले शेतकरी तसेच जिल्हा मध्यिती बकेँकडून किव पुरिठा न झाल्याने काींदाचाळ 
उभारणीची इच्छा असूनही मयावदीत िळेेत पूिवसींमती ददलेले शेतकरी काींदाचाळ बाींधू शकले 
नाहीत. 
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(क) काींदाचाळ उभारणीकररता प्रनत मे. ्न साधारण ८ त े ९ हिार रुपये खचव येतो, मात्र 
अनुदान प्रनत मे.्न ३५०० रु. एिढेच ममळते. काींदाचाळ उभारणीसाठी सित:चे िासत भाींडिल 
गुींतिािे लागत असल्यामुळे या भागातील शेतकऱयाींचा योग्य प्रनतसाद ममळत नाही. 
(ड) सन २०१६-१७ या आधथवक िर्ावत काींदा उत्पादक शेतकऱयाींना अल्प बािारभािामुळे काींदा 
उत्पादन करुनही उत्पादन खचावएिढे आधथवक उत्पन्न न झाल्याने काींदाचाळ उभारणी करु 
शकले नाहीत. 
      िरील कारणाींमुळे सन २०१६-१७ मध्ये काींदाचाळ उभारणीकररता ननधी कमी खचव झाला 
आहे.  
 

___________ 
  

ववदभावतील प्रमुख खरीप वपि असलेले सोयाबीन उत्पादनात 
 िमी पावसामळेु घट झाल्याबाबत 

  
 

(१३)  १०१०८१ (२९-१२-२०१७) श्री.सममर मेघे (हहांगणा) : सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) विदभावतील प्रमखु खरीप वपके असलेले सोयाबीनच्या कमी पािसामळेु उत्पादनात घ् 
झाल्याचे माहे आक्ोंबर २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीअींती पींचनाम े करुन शेतक-याींना आधथवक मदत देण्याबाबत शासनान े
कोणती कायविाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२३-०१-२०१९) : (१) होय. हे अींशत: खरे आहे. 
(२) ि (३) 
प्रधानमींत्री वपक विमा योिनेच्या मागवदशवक सुचनेनसुार उत्पन्नात घ् आल्यामुळे झालेले 
नुकसान हींगामाच्या शेि्ी अधधसूधचत के्षत्र घ्कननहाय सरासरी उत्पन्न ि उीं बरठा उत्पन्न 
याींचे आधारे ननजश्चत केले िात.े  
प्रधानमींत्री वपक विमा योिना खरीप,२०१७ मध्ये विदभावतील १० जिल्ह्याींमधील ३.११ लाख 
शेतकऱयाींनी सोयाबीन वपकासाठी योिनेत सहभाग घेतला होता.  त्यापैकी १.९५ लाख 
शेतकऱयाींना रककम रु.२४६.८९ को्ी नुकसान भरपाई विमा कीं पनीमार्व त ननजश्चत करण्यात 
आली आहे. 
(४) प्रश्न उदभित नाही. 
  

___________ 
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अिोला जजल्हयातील ङााँ पांजाबराव देशमुख िृषी ववद्यापीठातील प्रिल्पग्रसताांना ५० टक्िे 
लरक्षणानुसार सेवेत सामावून घेण्याबाबत 

  

(१४)  १०१४५३ (२७-१२-२०१७) श्री.गोवधवन शमाव (अिोला पजश्चम) : सन्माननीय िृषी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अकोला जिल्हयातील डॉ.पींिाबराि देशमुख कृर्ी विद्यापीठातील एकूण प्रकल्पग्रसताींपैंकी 
उिवरीत प्रकल्पग्रसताींना औरींगाबाद खींडवपठाच्या ननणवयाच्या आधारािर ५० ्कके आरक्षणानुसार 
सेिेत सामािून घेण्यासींदभावत मा. कृर्ीमींत्री ह्याींना ददनाींक १४ डडसेंबर, २०१६ रोिी िा 
त्यासुमारास ननिेदन ददले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीअींती शासनाने ५० ्कके आरक्षणािर प्रकल्पग्रसताींना सेिेत सामािून 
घेण्याबाबत कोणती कायविाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२३-१-२०१९) : (१) ननिेदन प्राप्त नाही. 
(२) ि (३) महाराषर प्रकल्पबाधीत  व्यकतीींच े पुनिसवन अधधननयम,१९९९ ि सामान्य प्रशासन 
विभागाच्या शासन ननणवय िमाींक एईएम-१०८०/३५/१६-अे, ददनाींक २१/१/१९८० नुसार, 
प्रकल्पग्रसताींची पदे भरण्याबाबत कायविाही करण्यात येते.      
(४) प्रश्न उदभित नाही. 
  

___________ 
  

पजश्चम ववदभावतील जजल्हयामध्ये हजारो िापूस उत्पादि शेति-याांच ेगुलाबी  
बोंडअळीमुळे झालेले नुिसान 

  

(१५) १०४७९८ (०१-०४-२०१८) श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील 
(मशडी), श्री.सुननल िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे (लवी), श्री.असलम शखे (मालाड पजश्चम), 
अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.हषववधवन सपिाळ (बुलढाणा), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), 
श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.सांजय साविारे (भुसावळ), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), 
श्री.अममत ववलासराव देशमुख (लातूर शहर), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), श्री.त्र्यांबिराव मभस े
(लातूर ग्रामीण), प्रा.वषाव गायिवाड (धारावी), श्री.अब् दलु सत्तार (मसल्लोड), श्री.सांग्राम थोपटे 
(भोर), श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.जजतेंद्र लव्हाड (मुांब्रा िळवा), 
श्री.अजजत पवार (बारामती), श्री.जयांत पाटील (इसलामपूर), श्री.हदलीप वळस-ेपाटील (लांबेगाव), 
श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरेगाव), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.भासिर 
जाधव (गुहागर), श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), श्री.वभैव वपचड (अिोले), श्री.हसन मशु्रीफ 
(िागल), श्री.राणाजगजीतमसांह पाटील (उसमानाबाद), श्री.सुरेश लाड (िजवत), श्री.किसन िथोरे 
(मुरबाड), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापरू), श्रीमती सुमन पाटील 
(तासगाव - िवठेमहाांिाळ), श्री.बांटी भाांगडडया (धचमूर), श्री.समीर िुणावार (हहांगणघाट), 
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श्री.िृष्ट्णा गजब े (लरमोरी), डॉ.मममलांद माने (नागपूर उत्तर), डॉ.शमशिाांत खेडिेर (मसांदखेड 
राजा), श्री.लमसफ शखे (मालेगाांव मध्य), श्रीमती ननमवला गाववत (इगतपूरी), श्री.िुणाल पाटील 
(धुळे ग्रामीण), श्री.पथृ् वीराज चव्हाण (िराड दक्षक्षण), श्री.अममत झनि (ररसोड), श्री.रणधीर 
सावरिर (अिोला पूवव), श्री.सुभाष उफव  पांडडतशेठ पाटील (अमलबाग), श्री.गोवधवन शमाव (अिोला 
पजश्चम), श्री.मिरांद जाधव-पाटील (वाई), श्री.हनमुांत डोळस (माळमशरस), श्री.प्रदीप नाईि 
(किनवट), श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल), 
श्री.राजेश टोपे (घनसावांगी), श्रीमती सांध् यादेवी देसाई-िुपेिर (चांदगड), श्री.धैयवशील पाटील 
(पेण), श्री.िालीदास िोळांबिर (वडाळा), श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.बाळासाहेब थोरात 
(सांगमनेर), श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन), अॅड.सांजय धोटे (राजूरा), अॅड.भीमराव धोंड े(लष्ट्टी), 
श्री.सुननल मशांदे (वरळी), श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री), श्री.किशोर पाटील (पाचोरा), प्रा.ववरेंद्र 
जगताप (धामणगाव रेल्वे), श्री.सुभाष साबणे (देगलूर), श्रीमती अममता चव्हाण (भोिर), 
श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव), श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.शरददादा सोनावण े
(जुन्नर) : सन्माननीय मदत व पनुववसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पजश्चम विदभावतील जिल्हयामध्ये हिारो शतेक-याींच्या कपाशीिर गुलाबी बोंडअळीचा 
प्रादभुावि झाल्यान ेकापसू उत्पादक शेतक-याींच ेमोठे नुकसान झाले, हे खरे आहे, 
(२) असल्यास, सदरील प्रकरणी सथाननक प्रशासनाने उपरोकत सिव गािातील नुकसान झालेल्या 
शेतक-याींचे सि ेकरण्याचे आदेश ददले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरील प्रकरणी सिे करण्यात आला काय, 
(४) असल्यास, सिेच्या अनुर्ींगाने कोणताही शेतकरी िींधचत राहू नये याची दक्षता घेऊन 
शेतकऱ याींना नकुसान भरपाई देण्याबाबत शासनान े कोणती कायविाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२३-०१-२०१९) :(१) (२) ि (३) होय. 
(४) सन २०१७ च्या खरीप हींगामामध्ये विदभावत बोंडअळीच्या प्रादभुाविामळेु कापूस वपकाचे ि 
तुडतुड े रोगाच्या प्रादभुाविामुळे धान वपकाचे झालेल्या नुकसानीसाठी शासन ननणवय ददनाींक 
०९.०५.२०१८, ददनाींक २५.०५.२०१८, ददनाींक १२.०७.२०१८, ददनाींक ३०.०८.२०१८, ददनाींक 
०१.१०.२०१८ ि ददनाींक ०१.११.२०१८ अन्िये विदभावतील बाधधताींना मदत म्हणून एकूण रु. 
१,३५,४७०.०५ लक्ष एिढा ननधी वितररत करण्यात आला आहे. 
(५) प्रश्न उद्भ ााित  नाही. 
  

___________ 
  

गोशाला व पाांजर पोल बाांधण्यासाठी खाजगी सांसथाांना गुरचरण भूमी देण्याबाबत 
  

(१६)  १११६३५ (०१-०४-२०१८).   श्री.सांजय िेळिर (ठाणे) :   सन्माननीय पशुसांवधवन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) गोिींश हत्या बींदी नींतर मोका् गुराींचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणात उद्भिला असून त्याींच्या 
व्यिसथेसाठी गोशाला ि पाींिर पोल बाींधण्यासाठी खािगी सींसथाींना गुरचरण भूमी देण्यात 
यािी अशी मागणी सींबींधधत सींसथाींनी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाच्या पररपत्रकानुसार सािविननक सुविधा ि सािविननक प्रयोिन अशा 
साठीच गुरचरणभूमी देण्यात यािी अशी अ् ्ाकण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३)  असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीअींती सदर अ् काढून ्ाकून शासनाने याबाबत धोरणात्मक ननणवय 
घेऊन येथील मोका् गुराची व्यिसथा करण्याबाबत कोणती कायविाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?   
 
श्री. महादेव जानिर (१७-०१-२०१९) : (१) हे खरे आहे. 
(२) महाराषर िमीन महसूल सींदहता,१९६६ च्या कलम २२ नींतर कलम २२ अ नव्याने 
समाविष् केले असून त्यानुसार कें द्र राज्य शासनास ककीं िा कें द्र राज्य शासनाच्या 
ननयींत्रणाखालील कोणत्याही िैधाननक प्राधधकरणास एखाद्या सािविननक प्रयोिनासाठी अथिा 
सािविननक प्रकल्पासाठी िर इतर कोणताही शासकीय भूखींड उपलब्ध नसेल तर अशािेळी 
“गायरान िमीन” अशा सािविननक प्रयोिनासाठी ककीं िा सािविननक प्रकल्पाींसाठी पररिनत वत 
करता येत ेअथिा प््यान ेदेता येते. 
        तसेच सािविननक प्राधधकरण िगळता इतर अन्य प्रकल्प प्रितवकास एखाद्या 
प्रकल्पासाठी गायरान िमीन अपररहायवपणे आिश्यक असल्यास अशा प्रकल्प प्रितवकान े
आिश्यक गायरान िममनीच्या के्षत्राच्या दपु्प् के्षत्र तसचे या के्षत्राच े आशाप्रकारे ननयत 
करण्यात येणाऱया गायरान िममनीच्या मुल्यापेक्षा कमी असणार नाही इतके के्षत्र त्याच 
महसूली गािात उपलब्ध कनन ददल्यास अशा प्रकल्प प्रितवकास सुध्दा गायरान िमीन 
पररितीत करता येते अथिा प््याने देता येत.े 
(३) प्रश्न उद्भ ााित  नाही. 
(४) सदर अ् काढण्यात आलेली नाही. तथावप, पैदासीसाठी ि शेतीकामासाठी उपयुकत 
नसलेल्या पशुधनाचा साींभाळ करणाऱया गोशाळाींच्या बळक्ीकरणासाठी गोिधवन गोिींश सेिा 
कें द्र या योिनअेींतगवत राज्यातील ३४ जिल्ह्याींकरीता प्रत्येकी न.१.०० को्ी अनुदान देण्याचा 
ननणवय ददनाक २६.४.२०१७ च्या शासन ननणवयान्िये घेतला आहे. 
(५) प्रश्न उद्भ ााित  नाही.  

___________ 
  

औरांगाबाद येथ ेशेति-याांसाठी असलेल्या ववववध योजनाांसांबांधी बनावट िागदपत्र े 
तयार िरुन  पाच िोटी रुपयाांचा िेलेला अपहार 

  

(१७)  १११७१५ (०४-०४-२०१८) श्री.सांदीपानराव भमुरे (पैठण) : सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) औरींगाबाद येथे शतेक-याींसाठी असलेल्या विविध योिनाींसबींधी बनाि् कागदपत्र े तयार 
करुन तब्बल पाच को्ी रुपयाींचा अपहार करण्यात आल्याच ेमाहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये िा  
त्यादरम्यान ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सबींधधत अधधका-याींच्या बनाि् सहया करुन आणण बँक अधधका-याींशी 
सींगनमत करुन ६६ लाखाींचा अपहार केल्याचे ननदशवनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीअींती यास िबाबदार असणा-याींविरुध्द शासनाने कोणती कारिाई केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२३-०१-२०१९) :(१) होय. प्रकल्प सींचालक (आत्मा), औरींगाबाद ि जिल्हा 
अधीक्षक कृवर् अधधकारी कायावलय, औरींगाबाद या कायावलयातील सुमारे रु.५.४३ को्ी इतकया 
रकमेचा गैरव्यिहार झाल्याच ेिुल,ै २०१७ मध्ये ननदशवनास आले आहे. 
(२) श्री.सुननल गहेनािी िाधि, तत्कालीन िररषठ मलपीक,जिल्हा अधीक्षक कृवर् अधधकारी 
कायावलय, औरींगाबाद याींच्याविरुध्द उसमानपुरा पोलीस स्ेशन, औरींगाबाद येथे एर्.आय.आर. 
दाखल करताना प्रथमदशवनी बनाि् सहया करुन ि बकँ अधधकाऱयाींशी सींगनमत करुन रु. 
६६.१९ लाख  इतकया रकमेचा अपहार झाल्याच ेननदशवनास आले होते. 
(३) प्रकल्प सींचालक (आत्मा), िालना ि उपसींचालक (आत्मा), सामेती, औरींगाबाद याींच्या 
अध्यक्षतेखाली पथक-१ ि पथक-२ सथापन करुन याप्रकरणाची चौकशी करण्यात आली आहे. 
सदर चौकशीत एकूण रु. ५,४३,५७,८८२/- इतकया रकमेचा गैरव्यिहार झाल्याचे ददसून आले 
आहे. 
(४) प्रथमदशी श्री. सुननल गहेनािी िाधि हे दोर्ी आढळून आल्यामुळे त् याींना विभागीय कृवर् 
सहसींचालक, औरींगाबाद याींनी दद.२९.७.२०१७ च्या आदेशान्िये ननलींबबत केले असून 
त्याींच्याविरुध्द उसमानपुरा पोलीस स्ेशन, औरींगाबाद येथ ेदद.०८.०८.२०१७ रोिी गुन्हा दाखल 
करण्यात आला आहे. सदर गुन्हा पुढील तपासासाठी आधथवक गुन्हे शाखा, औरींगाबाद शहर 
याींच्याकड ेिगव करण्यात आला असून श्री.िाधि ि बँक ऑर् महाराषर, औरींगाबाद येथील ५ 
कमवचा-याींविरुध्द मा.न्यायालयात दोर्ारोपपत्र दाखल करण्यात आले असून प्रकरण न्यायप्रविषठ 
आहे.  प्रसतुत प्रकणातील िबाबदार दोर्ी अधधकारी/कमवचाऱयाींविरुध्द महाराषर नागरी सेिा 
(मशसत ि अपील) ननयम, १९७९ मधील तरतुदीींनुसार मशसतभींगाची कारिाई प्रसतावित आहे. या 
अननयममततेमध्ये बँक व्यिसथापनाचा सहभाग तपासण्याबाबत प्रकल्प सींचालक (आत्मा), 
औरींगाबाद याींनी प्रबींधक, बँक ऑर् महाराषर, झोनल कायावलय, औरींगाबाद याींना कळविले 
असून त्याबाबत बँकेच्या मखु्य प्रबींधकामार्व त चौकशी करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद्भ ााित नाही. 
 
  

___________ 
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मसडिो, जेएनपीटी प्रिल्पग्रसताांना ववनाअट प्रिल्पग्रसत म्हणून दाखले ममळण्याबाबत 
 

(१८) ११२६९२ (१२-०४-२०१८)  श्री.मनोहर भोईर (उरण) : सन्माननीय मदत व पुनववसन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मसडको, िेएनपी्ी प्रकल्पग्रसताींना विनाअ् प्रकल्पग्रसत म्हणून दाखले ममळािेत आणण 
इतर विविध मागण्याींसाठी डमेोकॅद्क युथ रे्डरेशन ऑर् इींडडया सींघ्नेच्याितीन े मसडको 
द्रोणधगरी नोडमधील उरण मेरो सें्रच्या कायावलयासमोर ददनाींक ३० नोव्हेंबर, २०१७ रोिी िा 
त्या समुारास आींदोलन केले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या मागणीसींदभावत शासनान ेकोणता ननणवय घेतला ि त्याच ेसिरुप काय आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२४-०१-२०१९) : (१) होय. 
(२) आींदोलन कत्याांची प्रमुख मागणी बाधीत खातेदाराला ि त्याच्या प्रत्येक िारसाच्या 
कु्ूींबाला प्रकल्पग्रसत दाखला ममळािा अशी आहे. सामान्य प्रशासन विभागाच्या ददनाींक 
२१.०१.१९८० च्या शासन ननणवयानसुार प्रकल्पग्रसताींना प्रकल्पग्रसत दाखले देण्यात येतात. 
(३)  प्रश्न उद्भ ााित नाही.  

___________ 
  

साांगली जजल्हयातील िृषी जजल्हापररषदेतांगवत येणा-या योजनापूवववत जजल्हा 
 पररषदेिड ेवगव िरण्याबाबतचा प्रसताव. 

  

(१९) ११४२३० (०१-०४-२०१८) श्री.अननल बाबर (खानापूर) : सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साींगली जिल्हयातील कृर्ी जिल्हापररर्देतींगवत येणा-या योिना राज्य शासनाकडे िगव 
करण्यात आल्यामुळे अनेक योिनाींना खीळ बसल्याचे माहे िानेिारी, २०१८ मध्ये िा 
त्यादरम्यान ननदशवनास आले आहे, हे खरे ओह काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीअींती सदर योिना पूिवित जिल्हा पररर्देकड े िगव करण्याबाबतच्या 
प्रसतािाची अींमलबिािणी करण्याबाबत शासनान े कोणती कायविाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत  ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२३-०१-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
    साींगली जिल्हयातील कृर्ी जिल्हा पररर्द अींतगवत येणाऱया योिना राज्य शासनाकड ेिगव 
करण्यात आलेल्या नाहीत. 
(२) प्रश्न उद्भ ााित नाही. 
(३) प्रश्न उद्भ ााित नाही. 
(४) प्रश्न उद्भ ााित नाही.  

___________ 
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राज्यात प्रिल्पबाधधत व्यक्ती माफव त बनावट लदेश तयार िरून पुनववसनाच्या  
जममनी बळिावण्याचे घडलेले प्रिार 

  

(२०) ११५७७१ (०१-०४-२०१८) श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.शरददादा 
सोनावणे (जुन्नर) :   सन्माननीय मदत व पनुववसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) महाराषरात प्रकल्पबाधधत व्यकती मार्व त बनाि् आदेश तयार कनन पुनिवसनाच्या िममनी 
बळकािण्याचे प्रकार घडले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आितागायत अस ेककती प्रकार ननदशवनास आले आहेत, 
(३) असल्यास, उकत प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, बोगस िा्प आदेशाींची कोणतीही शहाननशा न करता त्याींना अींमल देणारे 
अधधकारी ि कमवचारी याींचेिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२९-०१-२०१९) : 
(१) ि (२) 
हे अशींत खरे आहे. 
केिळ  पुणे विभागातील सातारा,साींगली,सोलापूर ि कोल्हापूर जिल्हयामध्ये सन २००८-०९ 
अशी  एकूण  ३४  प्रकरणे उघडकीस आली असून  त्याबाबत मा.उच्च  न्यायालय,मुींबई  येथ े
एकूण ३४ पनुविवलोकन  याधचका  दाखल  झाल्या  आहेत ि पुणे जिल्हयामध्ये अस े एकूण 
२ प्रकार  उघडकीस  आले आहेत. 
(३) ि (४) सदर प्रकरणाींमध्ये सकृतदशवनी  तर्थय आढळून आल्याने प्रसततुचे िममनीबाबत 
जिल्हा पुनिवसन कायावलय,पुणे याींच े दद.५.१.२०१८  अन्िये आदेश रदद करण्यात  आले  
आहे.  त्याअनुर्ींगान े ७/१२  अमभलेखामध्ये  जिल्हाधधकारी तथा उपसींचालक पुनिवसन 
(िमीन)  पुणे याींच े नाि दाखल करण्यात  आलेले  असून  सदर प्रकरणाची  चौकशी चाल ू
असून  प्रसतुत प्रकरणी पुढील  कायविाही  करण्याची दक्षता घेण्यात येत  आहे. 
(५) प्रश्न उदभित नाही. 
  

___________ 
  
राज्यात अनतवषृ्ट्टीमुळे व परतीच्या पावसामळेु शतेिऱ् याांच ेझालेली नुिसान भरपाई देण्याबाबत 
  

(२१) १२११७६ (२३-०७-२०१८) श्री.उल्हास पाटील (मशरोळ) : सन्माननीय मदत व पनुववसन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात माहे िून ते सप् े्ंबर, २०१७ या कालािधीत अनतिषृ्ीमुळे ि माहे ऑक्ोबर, 
२०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान परतीच्या पािसामळेु झालेल्या शेती ि र्ळवपकाींच्या नकुसानीच े
पींचनाम ेकरुन वपकाींच्या नकुसानीचा अहिाल के्षबत्रय अधधकाऱ याींनी शासनास सादर केला आहे, 
हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या अहिालाची छाननी करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अहिालाच्या छाननीनुसार नुकसानग्रसत शेतकऱ याींना नुकसान भरपाई 
देण्याबाबत शासनान ेकोणती कायविाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२३-०१-२०१९) : (१) ि (२) होय. 
(३) शासन ननणवय ददनाींक १०.०७.२०१८ अन्िये, राज्यात एवप्रल ते ऑक्ोबर २०१७ या 
कालािधीत झालेल्या अनतिषृ्ी ि अिळेी पािसामुळे शेतीवपकाींच्या नुकसानीसाठी बाधधत 
शेतकऱयाींना िा्प करण्यासाठी एकूण रु.११०,०९,००,७५० एिढा मदतननधी मींिूर करण्यात 
आलेला आहे. 
(४) प्रश्न उद्भ ााित नाही. 
  

___________ 
  
औरांगाबाद येथील िृवष ताांबत्रि व्यवसथापन सांसथेच्या (लत्मा) िायावलयात झालेला गैरव्यवहार 
  

(२२)  १२३४१६ (३१-०७-२०१८)  श्री.अतलु सावे (औरांगाबाद पूवव) : सन्माननीय िृषी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)औरींगाबाद येथील कृवर् ताींबत्रक व्यिसथापन सींसथेच्या आत्मा या कायावलयात ददनाींक  २७ 
िून २०१२ ते ३० िून २०१७ या कालािधीत ५ को्ी ८३ लाख रुपयाींचा गैरव्यिहार झाला, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या कायावलयातील िररषठ मलवपकाींनी प्रकल्प सींचालक कृवर् जिल्हा अधधक्षक 
आदद िररषठ अधधकाऱ याींच्या सह्या कनन गैरव्यिहार केला, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोकत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले, तद्नुसार गैरव्यिहार करणाऱया सींबींधधत अधधकारी ि कमवचाऱयािर कोणती कारिाई केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलबाींची  कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२३-०१-२०१९) :(१) होय. प्रकल्प सींचालक (आत्मा), औरींगाबाद ि जिल्हा 
अधीक्षक कृवर् अधधकारी कायावलय, औरींगाबाद येथ े सुमारे रु.५.४३ को्ी इतकया रकमेचा 
गैरव्यिहार झाल्याचे िुल,ै २०१७ मध्ये ननदशवनास आले आहे. 
(२) श्री.सुननल गहेनािी िाधि, तत्कालीन िररषठ मलपीक,जिल्हा अधीक्षक कृवर् अधधकारी 
कायावलय, औरींगाबाद याींनी बनाि् सहया करुन ि बँक अधधकाऱयाींशी सींगनमत करुन अपहार 
केल्याच ेप्रथमदशवनी ननदशवनास आले आहे. 
(३) प्रकल्प सींचालक (आत्मा), िालना ि उपसींचालक (आत्मा), सामेती, औरींगाबाद याींच्या 
अध्यक्षतेखाली पथक-१ ि पथक-२ सथापन करुन याप्रकरणाची चौकशी करण्यात आली आहे. 
सदर चौकशीत एकूण रु. ५,४३,५७,८८२/- इतकया रकमेचा गैरव्यिहार झाल्याचे ददसून आले 
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आहे. प्रथमदशी श्री. सुननल गहेनािी िाधि हे दोर्ी आढळून आल्यामुळे त् याींना विभागीय कृवर् 
सहसींचालक, औरींगाबाद याींनी दद.२९.७.२०१७ च्या आदेशान्िये ननलींबबत केले असून 
त्याींच्याविरुध्द उसमानपुरा पोलीस स्ेशन, औरींगाबाद येथ ेदद.०८.०८.२०१७ रोिी गुन्हा दाखल 
करण्यात आला आहे. सदर गुन्हा पुढील तपासासाठी आधथवक गुन्हे शाखा, औरींगाबाद शहर 
याींच्याकड े िगव करण्यात आला असून श्री.सुननल िाधि ि बकँ ऑर् महाराषर, औरींगाबाद 
येथील ५ कमवचा-याींविरुध्द मा.न्यायालयात दोर्ारोपपत्र दाखल करण्यात आले असून प्रकरण 
न्यायप्रविषठ आहे.  प्रसतुत प्रकणातील िबाबदार दोर्ी अधधकारी/कमवचाऱयाींविरुध्द महाराषर 
नागरी सेिा (मशसत ि अपील) ननयम, १९७९ मधील तरतुदीींनुसार मशसतभींगाची कारिाई 
प्रसतावित आहे. या अननयममततमेध्ये बँक व्यिसथापनाचा सहभाग तपासण्याबाबत प्रकल्प 
सींचालक (आत्मा), औरींगाबाद याींनी प्रबींधक, बँक ऑर् महाराषर, झोनल कायावलय, औरींगाबाद 
याींना कळविले असून त्याबाबत बकेँच्या मुख्य प्रबींधकामार्व त चौकशी करण्यात येत आहे.    
(४) प्रश्न उद्भ ााित  नाही. 
  

___________ 
  
खासगी दधु सांघ सरिारच्या ननणवयाना न जुमानता दधुाच्या किां मत ननजश्चत िरून शेतिरी व 

ग्राहिाांची लूट िरीत असल्याबाबत 
  

(२३) १२६७६१ (१५-१२-२०१८) श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवले), श्री.समीर िुणावार (हहांगणघाट), 
अॅड.लमशष शेलार (वाांदे्र पजश्चम), श्री.अतुल भातखळिर (िाांहदवली पूवव), श्रीमती मननषा 
चौधरी (दहहसर), श्री.अममत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.सुननल प्रभू (हदांडोशी), श्री.अममन पटेल 
(मुांबादेवी), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (मशडी), श्री.पथृ् वीराज चव्हाण (िराड दक्षक्षण), श्री.असलम 
शेख (मालाड पजश्चम), श्री.अममत ववलासराव देशमुख (लातरू शहर), डॉ.सांतोष टारफे 
(िळमनुरी), श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण) :  सन्माननीय दगु् धवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील एकूण दधुापैकी ६० ्कके दधुाच े सींकलन आणण खरेदी खािगी सींघ करीत 
असून उिवररत ४० ्कके दधु सहकारी आणण सरकारी डअेऱ याींमार्व त घेतले िात,े या 
मकतेदारीच्या िोरािरच खासगी दधु सींघ सरकारच्या ननणवयाला न िुमानता आपल्या मिीन े
दधुाचा पुरिठा कमी िासत ककीं मत ननजश्चत कनन शेतकरी ि ग्राहकाींचे नुकसान करीत 
असल्याच ेमाहे िुल,ै २०१८ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्य शासनाने ददनाींक २१ िुलै २०१८ रोिी िा त्यासुमारास दधुाला २२ नपये 
१० पैस े देण्याचे िाहीर केले असताना खािगी दधु सींघाींनी शासन आदेशाच े उल्लींघन कनन 
कमी दर देण्याच ेदरपत्रक दधु सींकलन कें द्राींना ददल्याच ेननदशवनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोकत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले, तद्नुसार दधु दरिाढ लागु केलेल्या दरपत्रकाबाबत कोणती कायविाही करुन ग्राहकाींची 
लू् करणाऱया सींबींधधत खािगी दधु सींघािर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. महादेव जानिर (१७-०१-२०१९) : (१) राज्यातील खािगी दधू के्षत्राच्या दधू खरेदी-वििी 
दरािर शासनाचे कायदेशीररीत्या सद्यजसथतीत कोणतेही बींधन नाही. त्यामुळे खािगी दधू के्षत्र 
आपल्यासतरािर दधूाचे खरेदी ि वििी दर ननजश्चत करीत असतात. मात्र शासनान ेशासकीय 
दधुाकररता ननजश्चत केलेले दधू खरेदीचे दर शासनाच्या ददनाींक १० िुल,ै२०१५ अन्िये ननगवममत 
केलेल्या शासन ननदेशान्िये सहकारी के्षत्राला बींधनकारक करण्यात आले आहे. तथापी सदर 
ननदेशाविरुद्ध मा.उच्च न्यायालयामध्ये विविध याधचका दाखल झाल्या असून,सद्यजसथतीत 
प्रकरण न्यायप्रविषठ आहे. 
(२) ि (३) दधू उत्पादकाींना त्याच्या दधुाला रासतभाि ममळािा या उद्देशान ेशासनान ेददनाींक 
२०.०७.२०१८, ३१.०७.२०१८ ि २१.०८.२०१८ रोिीच्या शासन ननणवयान्िये गाय दधू खरेदीसाठी 
३.२% रॅ्् ि ८.३% एस एन एर् गुणप्रतीच्या दधुाला रु. २२.१० प्रनत मल्र दर ननजश्चत 
करुन त्यापुढील प्रनत िाढीि रॅ््साठी ३० पैसे प्रनत मल. आणण प्रनत िाढीि एसएनएर् साठी रु. 
१/- िाढ देण्याचा ननणवय घेतला होता.  या अनुदान योिनेत ज्या खािगी ि सहकारी दगु्ध 
प्रकल्पाींनी आपला सहभाग नोंदविला होता केिळ अशाच दगु्ध प्रकल्पाींना सदर अनुदान 
योिनेचा लाभ अनुजे्ञय करण्यात आला होता. त्यामुळे राज्यातील ज्या दगु्ध प्रकल्पाींनी 
शासनाच्या ननणवयाप्रमाणे दधू उत्पादकाींना दधु खरेदी दर ददले नाहीत त्याींना सदर अनुदान 
योिनेचा लाभ देण्यात आलेला नाही. 
(४) प्रश्न उद्भ ााित  नाही. 
  

___________ 
  

ड्रोनद्वारे वपिाांची पाहणी िरण्याच्या प्रिल्पाबाबत 
  

(२४)  १२७२५१ (०६-१२-२०१८).   श्री.अतुल भातखळिर (िाांहदवली पूवव) :  सन्माननीय िृषी 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ड्रोनद्िारे वपकाींची पाहणी करण्याच्या प्रकल्पाबाबत बींगळूनतील इींडडअन इजन्स््यू् ऑर् 
सायन्सशी शासन परसपर सामींिसय करार करणार असल्याचे माहे ऑगस्, २०१८ मध्ये  िा 
त्यादरम्यान ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकल्पामुळे कृर्ी विभागाला खरीप आणण रब्बी पेरणीचा अचूक अींदाि 
येणार असनू वपकािरील रोगाची ही अचकू मादहती ममळणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास,  सदर प्रकल्प प्रत्यक्षात कायावन्िीत करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायविाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२८-०१-२०१९) : (१), (२) ि (३) कृर्ी विर्यक जसथतीचा सींपूणव पीक 
कालािधीत सिव समािेशक मुल्यामापन आढािा िेळोिेळी घेिून त्याबाबतची मादहती ननणवय 
यींत्रणेाला कळविण्यासाठी तींत्रज्ञानािर आधारीत यींत्रणा विकमसत करण्याचा प्रकल्प राबविण्याच े
ननयोजित आहे. सदर प्रकल्पाच्या अींमलबिािणीची व्हयुरचना ठरविण्यासाठी आयुकत (कृर्ी) 
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याींच्या अध्यक्षतेखाली ्ॉसक र्ोसव गठीत करण्यात आले आहे. सदर ्ॉसक र्ोसवकडून, राषरीय 
सुदरू उपयोिन कें द्र (NRSC) याींनी तयार केलेला Approach paper/Concept paper िर 
चचाव करुन अींनतम करण्यात येणार आहे. सदर Approach paper/Concept paper च्या 
आधारे महाराषर सुदरू सींिेदन उपयोिन कें द्र याींच्याकडून सिव सींबींधधताच्या सल्यानुसार ि 
आिश्यक असणारी मादहती गोळा करुन प्रथम ्प्प्यात प्रकल्पाची अींमलबिािणी करण्यात 
येणार आहे. 
४. प्रश्न उद्भ ााित  नाही. 
  

___________ 
  

िोल्हापूर जजल्हयातील अनिे गावाांमध्ये एस.टी सुववधा नसल्याबाबत 
  
 

(२५)  १२७९८७ (१५-१२-२०१८)  श्री.अमल महाडीि (िोल्हापूर दक्षक्षण) :   सन्माननीय 
पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) िेसरर्, पळसींब,े अणदरू, मणदरू, माींडुकली, िेतिड े (ता.गगनबािडा, जि.कोल्हापूर) या 
गािाींत एस.्ी सुविधा नसल्यान े विद्यार्थयाांना शाळेत िाण्यासाठी तीन ते चार ककलोमी्र 
पायी प्रिास कनन िािे लागत असल्याचे ननदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच कोल्हापूर जिल्ह्यातील म्हासलुी, कोत,े चाींदे या पररसरात एस ्ी सेिा सुन 
नसल्यामळेु विद्याथी, व्यापारीसह ग्रामसथाींमध्ये असींतोर्ाची ननमावण झाला असुन भोगािती, 
कुरुकली महाविद्यालयात िाणाऱया विद्यार्थयाांची सींख्या शींभर पेक्षा िासत असताना 
विद्यार्थयाांना एस ्ी सेिा सुन नसल्याने विद्यार्थयाांच े शैक्षणणक ि आधथवक नुकसान होत 
असल्याच ेननदशवनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोकत प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदरहू दठकाणी एस.्ी सेिा सुरु 
करण्याबाबत कोणती कायविाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हदवािर रावत े(२३-०१-२०१९) : (१)  िेसरर्, पळसींबे, अणदरू, मणदरू, माींडुकली, िेतिडे 
(ता.गगनबािडा, जि.कोल्हापूर) ही गािे कोल्हापूर-गगनबािडा या मागाविर आहेत. मुख्य 
मागावपासनू सदर गािाींच ेअींतर हे सरासरी १ त े२.५ कक.मी.इतके आहे. सदर गािाींना िरी थे् 
सेिा नसेली तरी कोल्हापूर गगनबािडा मागाविर चालनात ५० रे्-या असून उपरोकत गािातील 
विद्याथी प्रिासाचा लाभ घेत आहेत. 
(२)  हे खरे नाही. 
(३) ि (४) प्रश्न उदभित नाही. 

  

___________ 
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ववदभावतील हठांबि मसांचन योजनेचा लाभ शेतिऱ्याांना न ममळाल्याबाबत 
  

(२६)  १२८०४१ (१५-१२-२०१८)  श्री.हषववधवन सपिाळ (बुलढाणा), श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), 
श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (मशडी), श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.सुननल िेदार (सावनेर), 
श्री.अमर िाळे (लवी), प्रा.वषाव गायिवाड (धारावी), श्रीमती ननमवला गाववत (इगतपूरी), 
श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), श्री.असलम शखे (मालाड पजश्चम), 
श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.त्र्यांबिराव मभसे (लातूर ग्रामीण), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), 
श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर) :  सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कृर्ी विभागाींतगवत दठींबक मसींचन योिनेसाठी शेतकऱयाींकडून ऑनलाईन अिव मागिण्यात 
आले असुन त्यात विदभव मागे आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, विदभावत िारींिार सव्हवर बींद पडत असल्यामुळे शेतकऱयाींना ननधावररत 
कालािधीत अिवच भरता आले नसल्यामुळे शेतकरी दठबक मसींचन योिनेस उत्सुक असले तरी 
आधथवक अडचणीमुळे त्याींना योिनेत सहभागी होता येत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी करुन शेतकऱयाींना सदर योिनेचा लाभ 
ममळण्यासाठी अिावस मुदतिाढ देण्याबाबत कोणती कायविाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२४-०१-२०१९) : (१), (२) ि (३) सन २०१७-१८ या िर्ावत सुक्ष्म 
मसींचनासाठी अिव करण्यासाठी ऑनलाईन प्रणाली दद.१५ माचव, २०१८ पयांत सुरु होती. त्या 
िर्ावत विदभावतील ११ जिल्ह्याींमधनू १,३२,८१८ अिव प्राप्त झाले होते. 
        सन २०१८-१९ या िर्ावत माचव, २०१९ अखेरपयांत अिव जसिकारण्यात येणार आहेत. 
दद.१ िान,े २०१९ अखेर विदभावतील ११ जिल्हयाींमधून ४१,४४४ अिव प्राप्त झालेले आहेत. 
(४) प्रश्न उद्भ ााित नाही. 
  

___________ 
 

हहवरालश्रम (ता.मेहिर, जज.बुलढाणा) येथ ेपीि ववमा पोटवलमध्ये  
ताांबत्रि अडचणी ननमावण झाल्याबाबत 

  

(२७)  १२८४१५ (३०-११-२०१८)  डॉ.सांजय रायमुलिर (मेहिर) : सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दहिराआश्रम (ता.मेहकर, जि.बुलढाणा) येथे खरीप हींगाम २०१८-१९ कररताच्या  पीक विमा 
पो व्लमध्ये  ताींबत्रक अडचणी ननमावण झाल्यामळेु आपले सरकार सेिा कें द्रािर शेतक-याींचे अिव 
जसिकारणे बींद करण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आपले सरकार सिेा कें द्रासोबतच बँकेतही वपक विमा जसिकारण्यात यािा अशा 
मागणीच े ननिेदन जिल्हाधधकारी, बुलढाणा याींना माहे िलु,ै २०१८ मध्ये िा त्यादरम्यान 
देण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सदर मागणीच्या अनुर्ींगाने दहिराआश्रम येथील  विमा पो व्लमधील ताींबत्रक 
अडचणी दरू कनन  बँकेतही वपक विमा जसिकारण्याबाबत शासनान ेकोणती कायविाही केली िा 
करण्यात येत आहे 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत?  

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२४-०१-२०१९) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
दहिराआश्रम (ता.मेहकर, जि.बुलढाणा) येथील खरीप हींगाम २०१८ मधील ३०३८ हेक्र के्षत्र 
आपले सरकार सेिा कें द्रामार्व त विमा सींरक्षक्षत करण्यात आले आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) प्रधानमींत्री पीक विमा योिना खरीप हींगाम २०१८ मध्ये शेतकऱयाींनी सहभागी होण्याची 
अींतीम मुदत दद.३१.०७.२०१८  अशी होती. शतेकऱयाींनी सहभाग घेण्यासाठी िनसुविधा कें द्र, 
बँक ि पीक विमा पो व्लिर सित: ऑनलाईन अिव करणे या सुविधा होत्या. परींत,ु सदर 
कालािधीमध्ये काही ददिस पीक विमा पो व्लमध्ये काही ताींबत्रक अडचणी आल्यामुळे 
शेतकऱयाींना िनसुविधा कें द्राींमार्व त अिव करता आले नाहीत. या कालािधीमध्ये बकँाींना 
शेतकऱयाींच ेअिव जसिकारणेबाबत सुध्दा सुचना देण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार ९०७२ बबगर 
किवदार शेतकऱयाींनी बकेँमार्व त सहभाग घेतलेला आहे. 
(४) प्रश्न उद्भ ााित  नाही.  

___________ 
 

नाांदेड जजल्हयातील शेति-याांच्या पीि ववमाच्या अडचणी दरू िरण्याबाबत 
  

(२८)  १२८४६८ (१५-१२-२०१८)  श्रीमती अममता चव्हाण (भोिर), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), 
श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव) : सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय 
:- 
(१) नाींदेड जिह्यात प्रधानमींत्री वपक विमाची ऑनलाईन मादहती भरण्यासाठी शेतकऱयाींची ई-
सुविधा कें द्रािर गदी होत असुन िेबसाई् चालत नसल्यान ेई-सुविधा कें द्र चालक शेतक-याींच े
पैसे भरुन घेण्यास तयार नाहीत, तर ई-सुविधा कें द्र चालकाींच ेपसैे िेबसाई् बींद असल्यामुळे 
अडकून पडले असल्याने पीक विमाची तारीख घोवर्त झाल्यानींतर ऑनलाईन सातबारा ननघत 
नाही ि ददनाींक १९ िुल,ै २०१८ पयांत सातबाराच े पो व्ल बींदच असल् यामळेु शेतक-याींसाठी 
उपलब्ध असलेली सदर योिना अयशसिी ठरत असल्याचे माहे िुल,ै २०१८ मध्ये िा 
त्यादरम्यान ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ऑनलाईन सातबारा बींद असल्यामुळे शेतक-याींच्या तिारीनींतर ही सेिा सुरु 
झाली असुन ही सेिा नेहमी खींडीत होत असल्यान ेशेतक-याींना िळेेिर पीक विमाची ऑनलाईन 
मादहती भरता येत नसल्यामुळे सदर योिनेची मुदत िाढिुन देण्याची मागणी सींबींधधत 
शेतकऱयाींनी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी करुन नाींदेड जिल्हयातील शेतक-याींच्या पीक 
विमाच्या समसया दरू करण्याबाबत कोणती कायविाही केली िा करण्यात येत आहे,   
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (२४-०१-२०१९) : (१) हे खरे नाही.  
(२) हे खरे आहे. 
(३) प्रधानमींत्री पीक विमा योिना खरीप हींगाम २०१८ मध्ये बबगर किवदार शेतकऱयाींनी 
सहभागी होण्याची अींतीम तारीख दद.२४.०७.२०१८ तर किवदार शतेकऱयाींसाठी सदरची तारीख 
दद.३१.०७.२०१८  अशी होती. तथावप, बबगर किवदार शेतकऱयाींचा सहभाग िाढविण्यासाठी सदर 
मुदतीस दद.३१.०७.२०१८ पयांत मुदतिाढ देण्यात आली होती. 
    तसेच ई-रे्र र्ार प्रकल्प अींमलबिािणीमध्ये सव्हवर क्षमता ि सपेस ची अत्यींत कमतरता 
असल्यामळेु िेळोिेळी ताींबत्रक बबघाड येत होते. म्हणून ७/१२ ि ८-अ चा उतारा ममळण्यास 
शेतकऱयाींना अडचणी येत होत्या त्याकरीता जिल्हाधधकारी, नाींदेड याींनी दद.०९.०७.२०१८ च्या 
पत्रान्िये सिव के्षबत्रय अधधकाऱयाींना ७/१२ ि ८-अ चा उतारा उपलब्ध होणेबाबत सूचना ददल्या 
होत्या. 
(४) प्रश्न उद्भ ााित नाही. 
 
  

___________ 
  

राज्यात पीि वीमा योजनेंतगवत शतेि-याांच्या खात्यावरुन परसपर  
ववम्याची रक्िम घेतली जात असल्याबाबत. 

  
 

(२९) १२८५२६ (०४-१२-२०१८)  श्रीमती अममता चव्हाण (भोिर), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), 
श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव) :  सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) राज्यात वपक विमा योिनेंतगवत कृृ्र्ी विभागाकडून शेतकऱयाींना पीक विमा काढण्यासाठी 
अिाहन केले िात असून त्यामध्ये किवदार शेतक-याींकडून सकतीन े शेतक-याींच्या 
परिानगीमशिाय बकँाींमधनू सींबींधधत शेतक-याींच्या खात्यािरुन परसपर विमाची रककम घेतली 
िात असल्याच ेददनाींक १३ ऑगस्, २०१८ रोिी िा त्यासुमारास ननदशवनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, मागील िर्ी उत्पादनात ५० ्ककयापेक्षा िासत घ् झालेल्या १५० शेतक-याींनी 
विमा सींरक्षण ममळण्यासाठी अिव केले, त्यानुसार कृर्ी विभागाने पींचनाम ेकरुन शेतकरी विमा 
सींरक्षण ममळण्यास पात्र असल्याचा अहिाल देखील ददला, परींतु अद्यापपयांत एकाही पात्र 
शेतकऱ याींला विमा सींरक्षण ममळाले नसल्याचे ननदशवनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी करुन वपक विमा योिनचे्या नािाखाली शेतक-याींची 
र्सिणूक करणाऱया सींबींधधताींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (२४-०१-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
     प्रधानमींत्री पीक विमा योिनेच्या मागवदशवक सुचनाींनुसार, योिना किवदार शेतकऱयाींना 
अधधसूधचत के्षत्रातील अधधसूधचत पीकाींसाठी बींधनकारक असून, बबगर किवदार शेतकऱयाींना 
सदर योिना ऐजच्छक आहे.     
(२) प्रधानमींत्री पीक विमा योिनेंतगवत खरीप हींगाम २०१७ मधील सथाननक नैसधगवक 
आपत्तीमध्ये पींचनामे करुन नकुसान झालेल्या पात्र ६८ शेतकऱयाींना रु.३,५८,७४४/- इतकी 
नुकसान भरपाई अदा करण्यात आलेली आहे. 
(३) ि (४) प्रश्न उद्भ ााित  नाही. 
 
  

___________ 
  

चांदगड (जज.िोल्हापूर) तालुक्यातील अपघातग्रसत िुटुबाांला नुिसान भरपाई ममळणेबाबत 
  
 

(३०)  १२८६५० (११-१२-२०१८) श्रीमती सांध् यादेवी देसाई-िुपेिर (चांदगड), श्री.हसन मशु्रीफ 
(िागल) :  सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चींदगड (जि.कोल्हापूर) तालुकयातील सौ.दगुावकका या पारींपाररक लाडलक्ष्मीकार खळे करुन 
कु्ुींबाचा उदरननिावह करीत असनु ददनाींक ७ सप् े्ंबर २०१७ रोिी िा त्यासमुारास पा्णेर्ा्ा 
बस थाब्यािर उभया असताना एस.्ी.महामींडळाच्या बसन े त्याींना धडक ददल्यामुळे त्याींचा 
िागीच मतृ्य ुझाला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्याींच्या कु्ुींबबयाींना तातडीची मदत म्हणून एस.्ी.महामींडळाने ५० हिार रुपये 
ददले असून नुकसान भरपाई ममळण्यासाठी पी र्ामव भरुन घेतला, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पी र्ॉमव भरुनही त्याींच्या कु्ुींबबयाींना नुकसान भरपाई देण्यात आली 
नसल्यामळेु तेथील नागरीकाींनी चींदगड तहमसल कायावलयासमोर धरणे-आींदोलन ेसुरु केले असून 
त्याींच्या कु्ुींबबयाींना नकुसान भरपाई देण्याबाबत लोकप्रनतननधीनी ददनाींक १४ िुन, २०१८ रोिी 
िा त्यासुमारास मा.पररिहन मींत्री याींच्याकड ेलेखी ननिेदनाद्िारे मागणी केली आहे,  हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी करुन अपघातात मतृ्यु पडलेल्या सौ.दगुावकका याींच्या 
कु्ुींबबयाींना नुकसान भरपाई देण्याबाबत कोणती कायविाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हदवािर रावते (२९-०१-२०१९) : (१) दद.०७.०९.२०१८ रोिी राज्य पररिहन महामींडळाच्या 
चींदगड आगाराची बस बळेगाि त ेहेरे गुडिळे या मागाविर धाित असताना, हलकणी र्ा्ा येथे 
रसत्यािरुन चालत िाणाऱया सौ.दगुावकका नागाप्पा लाडलक्ष्मीकार ही मदहला पाय घसरुन 
महामींडळाच्या बसच्या डाव्या बािूच्या मागील चाकाखाली    सापडून    िखमी झाल्या ि 
त्याींना प्राथममक आरोग्य कें द्र, चींदगड येथे उपचाराथव दाखल केले असता, त्याींना मयत घोवर्त 
करण्यात आले आहे. 
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(२) सदर मयत मदहलेच्या िारसाींना दद.०७.०९.२०१७ रोिी आधथवक तात्कामलक मदत रु. 
१०,०००/- अदा करुन, त्याींना ‘पी र्ॉमव’ देण्यात आलेला होता. 
(३) सदर प्रकरणी सौ.दगुावकका लाडलक्ष्मीकार याींचे कु्ुींबबयाींना अपघात नुकसान भरपाई 
देण्याबाबत श्रीमती सींध्यादेिी कुपेकर, आमदार याींचे दद.१२.०४.२०१८ रोिीच े ननिेदन राज्य 
पररिहन महामींडळास प्राप्त झालेले होत.े सदर ननिेदनाच्या अनुर्ींगान े राज्य पररिहन 
ननयमानुसार अपघात नुकसान भरपाई अदा करणेबाबतच्या सूचना सींबींधधतानाीं देण्यात 
आलेल्या आहेत. 
(४) सदर अपघातास राज्य पररिहन महामींडळाचा बसचालक िबाबदार नसून, मयत पादचारी 
मदहला सौ.दगुावकका लाडलक्ष्मीकार या िबाबदार असल्यान,े विभाग ननयींत्रक, कोल्हापूर विभाग, 
राज्य पररिहन महामींडळ याींचकेडून राज्य पररिहन ननयमानुसार प्रिासेत्तर घ्क (पादचारी, 
सायकलसिार इ.) दोर् नसण्याच्या तत्िािर मतृ्य ु प्रकरणी देय असलेली अपघात नकुसान 
भरपाई रककम रु ५०,०००/- त्याींना मींिूर करण्यात आलेली होती. परींतु सदरची रककम त्याींना 
मान्य नसल्याने मयताचे िारसाींनी अपघात नुकसान भरपाईकररता मो्ार अपघात दािा 
प्राधधकरण, गडदहींग्लि येथे दािा ि.१४/२०१८ दाखल करुन रु. २७,२५,०५२/- (सत्तािीस लाख 
पींचिीस हिार बािन्न) एिढ्या नुकसान भरपाईचा दािा दाखल केलेला आहे. सदर प्रकरण 
न्यायप्रविष् असून न्यायालयात दािा सुरु आहे. 
(५) प्रश्न उद्भ ााित नाही.  

___________ 
 

मळवीवाडी (ता.चांदगड, जज.िोल्हापूर) या गावाांच्या पुनववसनाबाबत 
 

(३१) १२८६५५ (१०-१२-२०१८) श्रीमती सांध् यादेवी देसाई-िुपेिर (चांदगड), श्री.हसन मुश्रीफ 
(िागल) : सन्माननीय मदत व पुनववसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मळिीिाडी (ता.चींदगड, जि.कोल्हापूर) ही िसाहत सन १९६० मध्ये िलप्रलयात बुडाली 
त्यानींतर शासनाने या गािचे पुनिवसन उिाड माळ रानािर मळिीिाडी येथे केले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, या गािाची लोकसींख्या ६५० इतकी असून तेथील ग्रामसथाींनी त्याींच्या 
मागण्याींचे ननिेदन ददनाींक १३ एवप्रल, २०१८ रोिी िा त्यासुमारास तहमसल कायावलयािर मोचाव 
काढून देिुन  मा.पालकमींत्री याींचकेड ेददनाींक १४ िून २०१८ रोिी िा त्यासुमारास ददले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोकत प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन ननिेदनाच्या अनुर्गाींने ग्रामसथाींनी 
ददलेल्या मागण्याींबाबत कोणती कायविाही केली िा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२४-०१-२०१९) : (१) हे खरे नाही,  मळिीिाडी (ता. चींदगड, जि. 
कोल्हापूर) ही िसाहत िलप्रलयात बुडाली नसून, कनाव्क राज्यातील बळेगाि जिल्ह्यामध्ये 
असणा-या राकसकोप धरणामुळे विसथावपत झाली आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
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(३) ग्रामसथाींच्या मागण्याच्या अनुर्ींगाने, अपर जिल्हाधधकारी, कोल्हापूर याींनी दद.११.०९.२०१८ 
रोिी ग्रामसथाींसोबत बैठक घेतली आहे. ग्रामसथाींनी केलेल्या मागण्या विविध विभागाींशी 
सींबींधधत आहेत. ग्रामसथाींच्या मागणीसींदभावत कायविाही करण्याबाबत सींबींधधत विभागाींना 
जिल्हाधधकारी कायावलयामार्व त कळविण्यात आले आहे.   
(४) प्रश्न उद्भ ााित नाही. 
  

___________ 
  

गोपीनाथ मुांड ेशेतिरी अपघात या योजनेअांतगवत मतृ्युमखुी पडलेल्या  
शेतिऱ्याच्या वारसाांना नुिसान भरपाई देण्याबाबत 

  

(३२) १२८७५८ (०४-१२-२०१८)  श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्रीमती सांध् यादेवी देसाई-िुपेिर 
(चांदगड), श्री.जजतेंद्र लव्हाड (मुांब्रा िळवा) : सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्य शासनातरे् राबविण्यात येणाऱया गोपीनाथ मुींड ेशेतकरी अपघात या योिनेअींतगवत 
विविध कारणाींनी मतृ्युमुखी पडलेल्या २०५ शेतकऱयाच्या िारसाींना नकुसान भरपाई देण्यात 
आली असुन ३४ शेतकऱयाींच्या िारसाींना नकुसान भरपाई देण्यात आली नाही, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, त्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, याबाबात शासनाने चौकशी करुन शेतकऱयाींच्या िारसाींना नुकसान भरपाई 
देण्याबाबत कोणती कायविाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२४-०१-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
     गोपीनाथ मुींड ेशेतकरी अपघात विमा योिना सन २०१७-१८ चा कालािधी दद.१ डडसेंबर, 
२०१७ ते दद.७ डडसेंबर, २०१८ असून या कालािधीत ओररएीं्ल इन्शुरन्स कीं पनी मल. पुणे 
याींच्यामार्व त योिनेची अींमलबिािणी करण्यात येत.े सदर योिनेच्या माहे डडसेंबर, २०१८ 
अखेरच्या िायका विमा सल्लागार कीं पनीच्या अहिालानुसार राज्यात विमा कीं पनीकड े एकूण 
१७२३ प्रसतािाबाबत सूचना देण्यात आल्या होत्या. त्यापैकी २०१ विमा प्रसतािाींना मान्यता 
देण्यात आली असून ८ विमा प्रसताि नामींिूर केले आहेत. तर ७४८ विमा प्रसताि विमा 
कीं पनीकड ेकायविाहीत होत ेि कागदपत्राींच्या पूतवतेसाठी ७६६ विमा प्रसताि प्रलींबबत आहेत. 
 
विमा कीं पनीकड े
सूचना / नोंद 

सींख्या 

मींिूर प्रसताि ना-मींिूर प्रसताि विमा कीं पनीकड े
कायविाहीत 
प्रसताि 

कागदपत्राींच्या 
पुतवतेसाठी 
प्रलींबबत 

१७२३ 
 

२०१ 
 

८ 
 

७४८ 
 

७६६ 
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(२) प्रश्न उद्भ ााित नाही. 
(३) प्रसताि मशघ्र गतीन े मींिूर होणेसाठी जिल्हासतरािर तसेच आयुकतालय सतरािर विमा 
कीं पनी ि विमा सल्लागार कीं पनीचे प्रनतननधी याींच्या बैठका घेऊन सातत्यान ेप्रकरणे ननकाली 
काढणेसति सचूना देण्यात आल्या आहेत तसेच त्याबाबत सातत्यान ेपाठपुरािा चालू आहे. 
(४) प्रश्न उद्भ ााित  नाही. 
  

___________ 
  

मलांपणगाव (ता.श्रीगोंदे, जज.अहमदनगर) पररसरातील मुांढेिरवाडी मशवारातील ऊस वपिाांवर 
ववववध किडी रोगाांचा प्रादभुावव होवनु ऊस वपिाच ेझालेले नुिसान 

  

(३३) १२८७७१ (०४-१२-२०१८)  श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.वैभव वपचड (अिोले), 
श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर) : सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मलींपणगाि (ता.श्रीगोंदे, जि.अहमदनगर)  पररसरातील मुींढेकरिाडी मशिारातील ऊस वपकाींिर 
विविध ककडी रोगाींचा प्रादभुावि होऊन ऊस वपकाींचे नुकसान झाल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये 
िा त्यादरम्यान ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले, 
(३) असल्यास, तद्नुसार नुकसानग्रसत शतेकऱयाींना नकुसान भरपाई देण्याबाबत कोणती 
कायविाही केली िा करण्यात येत आहे? 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२८-०१-२०१९) : (१) होय.  हे अींशत: खरे आहे. 
(२) होय. श्रीगोंदा तालुकयात ११५ गािाींपैकी ११० गािामध्ये एकूण ७८८८ शेतकऱयाींच्या शेतािर 
५००० हे. के्षत्रािरील ऊस वपकािर १५ ते २० ्कके या प्रमाणात हुमणीचा प्रादभुावि आढळून 
आला आहे. मौि ेमलींपणगाींि येथील ११७ शेतकऱयाींच्या १०४.२५ हे., मौि ेमुींढेकरिाडी  येथील 
१०७ शेतकऱयाींच्या १०२ हे., मौि ेिींगलेिाडी येथील ७८ शेतकऱयाींच्या १०२ हे. अशा एकूण ३ 
गािाींमध्ये ३०२ शतेकऱयाींच्या ३०८.९५ हे. के्षत्रािर हुमणी ककडीचा प्रादभुावि आढळून आलेला 
आहे.  
(३) ऊसाची लागिड झालेल्या गािामध्ये हुमणी ककडीचा प्रादभुावि कमी करण्यासाठी ८ शेतकरी 
मेळाि ेघेण्यात आले. २ शेतकरी प्रमशक्षण िगावचे आयोिन करण्यात आले.  ५५ मशिार रे्रीींच े
आयोिन करण्यात आले. दैननक ितवमानपत्रातून ३ िळेा प्रमसध्दी देण्यात आली. गािाींमध्ये 
पोस्सव लािण्यात आले. तसेच कृवर् विद्यापीठ शासत्रज्ञाींच्या के्षबत्रय भे्ीचे आयोिन करुन 
मागवदशवन करण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उदभित नाही. 
  

___________ 
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नाांदेड जजल् हयातील वपिाांवरील बोंडअळीचा प्रादभुावव रोखण्याबाबत 
 

(३४)  १२८८९३ (१५-१२-२०१८) श्रीमती अममता चव्हाण (भोिर), श्री.वसांतराव चव्हाण 
(नायगाांव), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर) : सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) कापसाच्या बी्ी बबयाणात ९० ददिसाींपयवत बोंडअळीला रोखण्याची ताकद असताींना ५० त े
६० ददिसाींच ेपीक असताींना बोंडअळीचा प्रादभुावत नाींदेड जिल्हयात ददसून येत असल्याच ेमाहे 
ऑगस्, २०१८ रोिी िा त्यादरम्यान ननदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नाींदेड जिल्हयात कोरडिाहू कापसाची लागिड िनूपयवत झाली असुन कापूस 
पात,े रु्ल लागण्याच्या अिसथेत असुन या सद्य:जसथतीमध्ये रसशोर्ण करणा-या ककडीचा 
प्रादभुावत आढळुन येत असुन जिननींग ममलमध्ये गुलाबी बोंडअळीचे पतींग कामगींध 
सापळयाींमध्ये सापडत असल्याचे सिेक्षणातून ददसून आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, नाींदेड, ककनि् तालुकयात ५० ते ६० ्कके कापसाला बोंडअळीची लागण 
झाल्याचे ददसून आले असुन शिेारील तेलींगणा, आींध्रपदेशातून आलेल्या बनाि् बबयाणाींमुळे 
सदरहू जसथती ननमावण झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी करुन नाींदेड जिल् हयातील वपकाींिरील बोंडअळीचा 
प्रादभुावि रोखण्याबाबत कायविाही करुन सींबींधधत दोर्ीींविरुध्द कोणती कारिाई केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२४-०१-२०१९) : (१), (२), (३) ि (४) 
नाींदेड जिल्ह्यात कापसाचे सरासरी के्षत्र ३,२३,७५४ हेक्र असनू चालू हींगामात कापसाची 
लागिड २,३९,८५३ हेक्रिर झाली आहे ि त्याची ्ककेिारी ७४ ्कके आहे. माहे िुल ै ि 
ऑगस् मध्ये गुलाबी बोंड अळीला िातािरण अनुकूल झाल्यामळेु बोंड अळीचा प्रादभुावि ददसून 
आला तसेच, जिल्ह्यातील काही गािाींमध्ये वपकािरील ककड सिेक्षण ि सल्ला प्रकल्प 
(िॉपसॅप) नुसार त्याचे प्रमाण आधथवक नुकसान पातळीच्या (इ्ीएल) िर ददसून आले. या 
अनुर्ींगाने सिव के्षबत्रय अधधकारी ि कमवचारी याींनी सींपूणव जिल्ह्यामध्ये गािोगािी मोदहम 
राबिून बैठका, कायवशाळा, प्रमशक्षण,े कृवर् िातावर्लक, के्षबत्रय भे्ी, आत्मा, कृवर् विज्ञान कें द्र, 
कापूस सींशोधन कें द्र इत्यादीद्िारे िनिागतृी घडिून आणली. िॉपसॅप अींतगवत प्रत्येक 
मींडळामध्ये एक गाींि ननिडून मास रॅवपींग करण्याकररता कामगींध सापळे लािण्यात आले होते. 
जिल्ह्यामध्ये सद्यजसथतीत गुलाबी बोंड अळी ननयींत्रणात आहे. तसचे, ककनि् तालुकयात माहे 
एवप्रल,२०१८ मध्ये िा त्या दरम्यान परराज्यातून आलेल्या बोगस बी.्ी. कापूस बबयाणे विशेर् 
पथकामार्व त तपासणी कनन पकडण्यात आले ि सदर दकुानदार ि कीं पनी याींच े विनद्ध 
गुरनीं.३२, ददनाींक १५/०४/२०१८ अन्िये पोलीस स्ेशन मसींदखेड, ता.माहूर येथ े गुन्हा दाखल 
करण्यात आला ि गुरनीं.७७ ददनाींक १९/०४/२०१८ अन्िये पोलीस स्ेशन ककनि्, ता.ककनि् 
येथे गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. 
(५) प्रश्न उद्भ ााित नाही.  

___________ 
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राज्यातील एसटी महामांडळाची यशसवी ठरलेली प्रवासी वाढवा योजना बांद झाल्याबाबत 
 

(३५) १२९००१ (११-१२-२०१८)  श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), अॅड.लमशष शेलार (वाांदे्र पजश्चम) :   
सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील एस्ी महामींडळाची यशसिी ठरलेली प्रिासी िाढिा ही योिना बींद करण्याचे 
माहे म,े २०१८ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, प्रिासी िाढिा योिनेच्या बक्षक्षसात िाढ कनन आगाराला २५ हिाराहून १ लाख 
तसेच िाहक आणण चालकाला अनुिम े ५ हिार आणण ३ हिार रुपयाच े रोख पाररतोवर्क 
देण्याचा ननणवय ददनाींक २१ डडसेंबर २०१६ रोिी िा त्यासुमारास मा. पररिहन  मींत्री याींनी 
घेतला, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोकत प्रकरणी शासनान े चौकशी करुन प्रिासी िाढिा योिनेची प्रभािी 
अमींलबिािणी करण्याबाबत कोणती कायविाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत?  
  
श्री. हदवािर रावत े(२९-०१-२०१९) : (१) नाही. 
(२) ि (३) राज्य पररिहन महामींडळाद्िारे प्रिासी िाढिा विशेर् अमभयान योिना सन २००८ 
पासून राबविली िात आहे. 
        सन २०१७ पासून प्रिासी िाढिा अमभयान योिनेअींतगवत  सिोत्कृष्  कामधगरी  
करणाऱया आगारास रु.१ लाख, सिोत्कृष् िाहकास रु.५०००/- ि चालकास रु.३०००/- रोख 
पाररतोवर्क देण्यात येत.े माहे डडसेंबर, २०१७ पासून राज्य पररिहन महामींडळाने विनािाहक, 
तसेच श्ल सेिाींच्या रे्ऱयामध्ये मोठया प्रमाणात िाढ केलेली असून, सन २०१६-१७ च्या 
तुलनेत सन २०१७-१८ मध्ये प्रिासी सींख्येत ि उत्पन्नात काही प्रमाणात िाढ झाली आहे. 
(४) प्रश्न उदभित नाही.  

___________ 
 

रायपूर िासारखेड (ता.धामनगाव रेल्वे, जज.अमरावती) येथील घराांच ेलिजसमि  
लगीमुळे झालेल्या नुिसानाची भरपाई ममळण्याबाबत 

  

(३६)  १२९९०० (१०-१२-२०१८)  प्रा.ववरेंद्र जगताप (धामणगाव रेल्वे) : सन्माननीय मदत व 
पुनववसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रायपूर कासारखेड (ता.धामनगाि रेल्िे, जि.अमरािती)  येथे ददनाींक ३ माचव २०१८ रोिी 
िा त्यासुमारास आकजसमक लागलेल्या आगीमुळे नकुसान झालेल्या घराींना NDRF च्या 
ननकर्ानुसार नुकसान भरपाई ममळािी याबाबत सथाननक लोकप्रनतननधी याींनी तहमसलदार, 
धामनगाि रेल्िे याींना ददनाींक ३ िुलै २०१८ रोिी िा त्यासमुारास लेखी ननिेदन ददले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आकजसमक लागलेल्या आगीमळेु नकुसान झालेल्या घराींना ि तेथील 
घरमालकाींना अद्यापपयांत NDRF च्या ननकर्ानुसार नुकसानीचे मलू्याींकन कनन अद्यापपयांत 
नुकसान भरपाई ममळाली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोकत प्रकरणी शासनान े चौकशी करुन आकजसमक लागलेल्या आगीमुळे 
नुकसान झालेल्या घराींना NDRF च्या ननकर्ानुसार नुकसान भरपाई ममळण्याबाबत कोणती 
कायविाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२३-०१-२०१९) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) ि (३) रायपूर का. (ता.धामनगाि रेल्िे, जि.अमरािती) येथे ददनाींक ३ एवप्रल २०१८ रोिी 
लागलेल्या आकजसमक आगीमध्ये २ लोकाींच ेराहते घर ि ३ लोकाींच्या गोठ्याला आग लागून 
नुकसान झाल्याच े ननदशवनास आले. झालेल्या नुकसानीबाबत ताींत्रीक अधधकारी, धामनगाींि 
रेल्िे याींनी केलेल्या मुल्याींकनानसुार बाधधताींना रु. २४,२५० इतकया मदतीचे िा्प करण्यात 
आले आहे. परींत ु सदर आपत्तीमध्ये  बाधधत झालेल्या एका व्यकतीने रु.१२५०० एिढ्या 
मदतीच्या रकमेचा धनादेश सिीकारलेला नाही. 
(४) प्रश्न उद्भित नाही.  
 

___________ 
  

फागणे, बाळापूर इांहदरानगर (ता.जज.धुळे) येथ ेअधधिृत बस थाांबा  
देवून येथे सवव एसटी थाांबववण्याबाबत 

  
 

(३७) १३०४४६ (१०-१२-२०१८)  श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.हषववधवन सपिाळ 
(बुलढाणा), श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.अममत झनि (ररसोड), श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री) :   
सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) र्ागण,े बाळापूर इींददरानगर (ता.जि.धुळे) येथील अनके विदयाथी शहरात, शाळा ि 
महाविदयालयाींमध्ये मशक्षणासाठी प्रिास करतात, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यादठकाणी प्रिास करणाऱया विदयार्थयाांना एस्ी चालक बसमध्ये प्रिास करुन 
देत नसुन र्ागणे गािात मदहन्या भरापासून एस्ी थाींबत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी करुन विदयार्थयाांचे  होणारे शैक्षणणक नकुसान 
लक्षात घेता र्ागणे येथ ेअधधकृत बस थाींबा देिून येथे सिव एस्ी थाींबविण्याबाबत शासनान े
कोणती कायविाही केली आहे िा करण्यात येत आहे 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
 

श्री. हदवािर रावत े(२३-०१-२०१९) : (१) होय. 
(२) हे खरे नाही. 
   मात्र तपासनू योग्य ती कायविाही करण्यात येईल. 
(३) ि (४) प्रश्न उद्भ ााित नाही.  

___________ 
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ववदभावतील शेतिऱ्याांना खरीपातील दषु्ट्िाळी मदत देण्याबाबत 
  

(३८)  १३०८२८ (१५-१२-२०१८)  श्री.राजु तोडसाम (अणी) :  सन्माननीय मदत व पनुववसन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उच्च न्यायालयाचे आदेशाने लागू करण्यात आलेली खरीप सन २०१५ ची दषुकाळी मदत 
विदभावतील ११८६२ गािातील शेतकऱयाींना राषरीय आपत्ती ननिारण पथकच्या (NDRF) 
सूत्रानुसार कोरडिाहू के्षत्रासाठी रु.६८००/- ि ओमलताच्या के्षत्रासाठी रु.१३५००/- प्रमाणे िा्प 
करण्यात आले नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आधथवक िा्प न करण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, उपरोकत प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायविाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

 श्री. चांद्रिाांत पाटील (२३-०१-२०१९) : (१), (२) ि (३)  
     महसुल ि िन विभाग, शासन ननणवय ददनाींक २९ डडसेंबर, २०१६ अन्िये खरीप २०१५ 
मधील औरींगाबाद, नामशक, अमरािती ि नागपूर विभागातील कापूस तसेच अमरािती ि 
नागपूर विभागातील सोयाबीन वपकाींच्या नुकसानी सींदभावत ज्या शतेकऱयाींनी पीक विमा 
योिनेअींतगवत पीक विमा घेतलेला आहे अशा शेतकऱयाींना मींडळननहाय िाहीर करण्यात 
आलेल्या पीक विमा योिनेंतगवत देय नुकसानभरपाई रककमेच्या ५०% रककम पीक विमा 
योिनेत सहभागी नसलेल्या शतेकऱयाींना मदत म्हणून देण्यात आली आहे. त्याकररता 
अमरािती ि नागपूर विभागातील शेतकऱयाींना न.४८९.०८ को्ी इतकी रककम प्रत्यक्ष िा्प 
करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद्भ ााित नाही. 
  

___________ 
  

तालुिा िृषी अधधिारी, गेवराई याांच्या गैरिारभाराची चौिशी होणेबाबत 
  

(३९) १३०८७२ (०६-१२-२०१८) श्री.लक्ष्मण पवार (गेवराई) : सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) श्री.एस.एस.सिामी, तालुका कृर्ी अधधकारी, गेिराई याींच्या गैरकारभाराची सखोल चौकशी 
होणेबाबतचे ननिेदन सथाननक लोकप्रनतननधी (गेिराई) याींनी  कृर्ी आयुकत, पुणे याींना ददनाींक 
२ िानेिारी, २०१८ रोिी िा त्यासमुारास ननिेदन ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ननिेदनाच्या अनरु्ींगाने चौकशी करुन कारिाई करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायविाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (२३-०१-२०१९) : (१) ि (२) हे अींशत: खरे आहे. सथाननक लोकप्रनतननधी  
याींनी तालुका कृवर् अधधकारी, गेिराई, जि.बीड याींच्या गैरकारभाराची सखोल चौकशी 
करण्याबाबत तत्कालीन मींत्री (कृवर्) याींना दद.१८.१२.२०१७ रोिी ददले होते. त्याअनुर्ींगान ेकृवर् 
आयुकतालयातील दक्षता पथकामार्व त चौकशी करण्यात येत आहे.   
(३) प्रश्न उद्भ ााित नाही. 
  

___________ 
  

अमरावती जजल्हयातील िृषी ववभागातफे ग्रामबीजोत्पादन िायवक्रमाांतगवत  
शेतिऱ् याांना महाबीजच ेपरममट देण्याबाबत 

  

(४०) १३११२७ (०६-१२-२०१८)  श्री.सुधािर देशमखु (नागपूर पजश्चम), डॉ.मममलांद माने (नागपूर 
उत्तर) : सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमरािती जिल्हयातील कृर्ी विभागातरे् ग्रामबीिोत्पादन कायविमाींतगवत १.६१ लाख 
जकिीं्ल सोयाबीनचे लक्ष्याींक ि अनुदानािरील बबयाण्याींसाठी  शेतकऱ याींना महाबीिचे परमम् 
देण्यात आले परींत ु प्रत्यक्षात बबयाणे खरेदी करण्याकररता गेलेल्या शेतकऱ याींना परमम्च े
बबयाणे ममळाले नसल्याच ेमाहे ऑगस्, २०१८ मध्ये िा त्यादरम्यान  ननदशवनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, अधधकाऱ याींच्या अकायवक्षमतमेुळे अनके शेतकऱ याींना िळेेिर परमम् ममळाले 
नसल्याचे ि योग्य प्रमाणात परमी् बबयाण्याींचा पुरिठा न झाल्याने शेतकऱ याींना महागड े
बबयाणे विकत घ्याि ेलागले असल्याचेही ननदशवनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोकत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीचे ननषकर्व काय 
आहेत, तद्नुसार अमरािती जिल्हयातील शेतकऱयाींना महाबीिच ेपरमी् देण्याबाबत कायविाही 
करुन  ननयोिनबध्द पध्दतीन े काम न करणाऱ या अधधकाऱ याींिर कोणती कारिाई  केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२४-०१-२०१९) : (१), (२) ि (३) अमरािती जिल्ह्याकरीता कृवर् 
आयुकतालयान े ननगवममत  केलेल्या ग्राम बबिोत्पादन कायविमाच े मागवदशवक सुचनेच्या ि 
उपलब्ध ननधीच्या अधधन राहुन सोयाबीन पीक िाणाचे एकूण १८,००० जकिीं्ल बबयाणे ग्राम 
बबिोत्पादन कायविमाींतगवत अनुदानीत दरान ेवितरीत करण्याच ेलक्षाींक आिीं्ीत करण्यात आले 
होते. त्यानुसार, एकूण ३५,७४३ जकिीं्ल बबयाणे मात्रा अमराितीमध्ये सिवसाधारण विपणन ि 
ग्राम बबिोत्पादनासाठी एकत्रीतपणे पुरिठा करण्यात आली. अमरािती जिल्ह्यातील 
शेतकऱयाींना एकूण ३१,९६१ परमी् वितरीत देखील करण्यात आले होत.े यापकैी, एकूण 
१६,२४७  परमम् विविध वििेत्याींकडून बबयाणे घेऊन लाभाथी शेतकऱयाींद्िारे ि्विण्यात आले. 
अमरािती जिल्ह्यामध्ये उपलब्ध कनन देण्यात आलेले एकूण ३५,७४३ जकिीं्ल बबयाण्याींची 
वििी ग्राम बबिोत्पादन योिना, तसेच, सिवसाधारण विपणनाद्िारे एकाचिेळी चाल ूहोती. सदर 
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योिनेमध्ये एका शेतकऱयास िासतीत िासत एकच बॅग देण्याची तरतुद असल्यामुळे 
शेतकऱयाींचा योिनेंतगवत लाभ घेण्याकड ेिासत कल नसतो. त्यामुळे, सरासरी परमी् िा्प 
झाल्याच्या ५० ्ककेच शेतकरी परमी् घेऊन दकुानाींमधनू बबयाणे घेऊन िातात असा अनुभि 
आहे. एकूण १६,२४७ परमी् धारक शेतकऱयाींनी हींगामाअींती सदर योिनेंतगवत एकूण ४,८७४ 
जकिीं्ल बबयाणे वितरीत करण्यात आले. मागवदशवक सुचनेनुसार प्रथम येणाऱयास प्रथम प्राधान्य 
यानुसार वििेत्याींनी वििी केलेली आहे. हींगामादरम्यान जिल्ह्यात बबयाणे कमी पडू शकत ेही 
शकयता लक्षात घेता ददनाींक १९.०६.२०१८ ला १७० जकिीं्ल ि ददनाींक २०.०६.२०१८ ला २६०.१० 
जकिीं्ल सोयाबीन बबयाण्याचा पुरिठा करण्यात आला. तरीसुद्धा बबयाण्याची उणीि भासताच 
ददनाींक २८.०६.२०१८ ला ३० जकिी्ं ल ि ३०.०६.२०१८ ला २२.८० जकिीं्ल तसेच, ०४.०७.२०१८ 
ला ११.४० जकिीं्ल बबयाण्याची इतर जिल्ह्यातुन अमरािती जिल्ह्यात पुरिठा करण्यात आला, 
िरील बाबीींचा विचार करता अस ेननदशवनास येत ेकी, िेळोिेळी अमरािती जिल्ह्यात सोयाबीन 
बबयाण्याींचा पुरिठा करण्यात आला असल्यामुळे,परमी् घेऊन वििेत्याींकड े आलेले बहुताींश 
शेतकरी हे बबयाण्याींपासून िींचीत रादहलेले नाहीत. 
(४)प्रश्न उद्भ ााित नाही.  

___________ 
  
िोल्हापूर जजल््यातील पावसामळेु वपिाांचे होणारे नुिसान टाळण्यािररता अनतवषृ्ट्टीन ेबाधीत 

होणाऱ्या के्षत्राचा उच्चसतरीय सममती नेमूण सवेक्षण िरण्याच्या मागणीबाबत 
  

(४१) १३११७१ (०६-१२-२०१८)  श्री.प्रिाश लबबटिर (राधानगरी) : सन्माननीय िृषी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राधानगरी, भुदरगड, आिरा, गगनबािडा, चींदगड ि शाहुिाडी (जि.कोल्हापूर) तालुकयाींमध्ये 
सरासरी ४ हिार ५०० ते ५ हिार ५०० मम.मी.पािसाची नोंद होत असून दरिर्ी वपकाींचे होणारे 
नुकसान ्ाळण्याकररता अनतिषृ्ीने बाधीत होणाऱया के्षत्राचा उच्चसतरीय सममती नेमून 
सिेक्षण करण्याची मागणी सथाननक लोकप्रनतननधीींनी मा.मुख्यमींत्री याींच्याकड े ददनाींक २९ 
ऑगस्, २०१८ रोिी िा त्यासमुारास लेखी ननिेदनाद्िारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राधानगरी तालकुयातील दािीपूर, हसणे, डडगस, कारीिड े तसचे भुदरगड 
तालुकयातील कडगाि-पा्गाि पररसर ि आिरा तालुकयातील कक्िड,े अींबाड,े शेळप, 
घा्करिाडी पररसरामध्ये ६ हिार ५०० ते ७ हिार ५०० मम.मी. पािसाची नोंद दरिर्ी होत 
असल्यामळेु िर्ावनुिर्े वपकाींचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे, हे ही खरे आहे काय 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायविाही केली िा करण्यात येत आहे,त्याची 
सद्यजसथती काय आहे, 
(४) नसल्यास विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२५-०१-२०१९) : (१)  होय.  
(२) अींशत: खरे आहे.  सन २०१३ त े २०१८ पयांतच्या पािसाची तालकुाननहाय मादहती 
खालीलप्रमाण ेआहे :- 
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अ.
ि. 

तालुका सरासरी 
पाऊस 

प्रत्यक्ष पडलेला पाऊस 
 
सन 
२०१३   

सन 
२०१४ 

सन 
२०१५  

सन 
२०१६  

सन 
२०१७  

सन 
२०१८ 

१  राधानगरी ३५०१.६ १९२०.३ १६५५.१ ८५५.२ १६८३.४ १६८५.२ २१४४.६ 
 २ भुदरगड १३४३.७ १७३४.६ १४७२.  ८६७.४  १३०३.५ १२४१.६ १७५० 
३ आिरा १७८०.४ १८५४.१ १५२८.७ ७९५.६  १६८०.९ १४१०.८ १७३४.१ 
४ गगनबािडा ५६२९.४ ५७३७.५ ४७०८.६ २५७५.७ ३७४१.५ ३०६५ ३८७३ 
५ चींदगड २६०९ १८७७ १७५७ १०७६ १६६२.३ १६११.४ २१४०.५ 
६ शाहुिाडी १५४२.३ २३५५.२ २२९८.१ १०५२.७ २११५.१ १७०९.९ २४६८.२ 
                                
(३) नकुसानग्रसत के्षत्राच े पींचनामे केलेले असनू, वपकननहाय नकुसानग्रसत के्षत्राचा सींयुकत 
सिाक्षरीचा अहिाल शासनास सादर केलेला आहे.  
(४) प्रश्न उदभित नाही.  

___________ 
 

पालघर जजल््यात जादा बसगाडयाांची सोय िरण्याबाबत 
 

(४२) १३१६७३ (११-१२-२०१८)  श्री.ववलास तरे (बोईसर), श्री.क्षक्षतीज ठािूर (नालासोपारा), 
श्री.हहतेंद्र ठािूर (वसई) :  सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पालघर जिल्ह्यात सन २०१६-१७ ि २०१७-२०१८ या कालािधीत  एस.्ी. प्रिाशाींची 
िाहतूक ककती प्रमाणात िाढली आहे, 
(२) असल्यास, प्रिाशाींच्या िाहतुकीतील िाढीप्रमाणे बस गाड्यात िाढ झालेली नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी करुन पालघर जिल्ह्यातील प्रिाशाींच्या िाहतुक 
िाढीच्या अनुर्ींगान ेिादा बसगाड्याींची सोय करण्याबाबत कोणती कायविाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. हदवािर रावते (२९-०१-२०१९) : (१), (२), (३) ि (४) राज्य पररिहन महामींडळाच्या 
पालघर विभागाद्िारे सन २०१५-१६ या िर्ावत ६८३.१३ लाख एिढया प्रिाशाींची िाहतूक 
करण्यात आली असून, सन २०१६-१७ मध्ये ६५१.४९ लाख एिढया प्रिाशाींची िाहतकू करण्यात 
आली. तसेच सन २०१७-१८ मध्ये ६१२.९५ लाख एिढया प्रिाशाींची िाहतकू करण्यात आली. 
म्हणिेच सन २०१५-१६ च्या तुलनेत सन २०१७-१८ या िर्ावत प्रिासी सींख्येत ७०.१८ लाखान े
घ् झाली आहे. 
        प्रिाशी िाहतूकीसाठी पुरेशा बस उपलब्ध आहेत. तथावप, प्रिाशाींच्या मागणीनसुार 
तपासणीअींती आिश्यक तेथे बससिेा पुरविण्यात येत आहे.  

___________ 
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मोखाडा (जज.पालघर) तालुक्यातील पशुसांवधवन ववभागातील 
 अनेि पदे ररक्त असल्याबाबत. 

  

(४३) १३१६८४ (११-१२-२०१८) श्री.ववलास तरे (बोईसर), श्री.क्षक्षतीज ठािूर (नालासोपारा), 
श्री.हहतेंद्र ठािूर (वसई): सन्माननीय पशसुांवधवन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) मोखाडा (जि.पालघर) तालुकयातील पशुसींिधवन विभागातील अनेक पदे ररकत असल्यामुळे 
िनािराींच्या आरोग्याचा गींभीर प्रश्न ननमावण झाला असुन उपलब्ध डॉक्र ि कमवचाऱयाींिर 
अनतररकत ताण  येत असल्याने पींचायत सममतीमार्व त जिल्हासतरािर ररकत पदाींसाठी 
सातत्याने पाठपुरािर करुनही ररकत पदे भरली गेली नसल्याचे माहे ऑगस्, २०१८ मध्ये िा 
त्यादरम्यान ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उपरोकत प्रकरणी शासनान े चौकशी करुन मोखाडा तालुकयातील पशसुींिधवन 
विभागातील ररकत पदे भरण्याबाबत कोणती कायविाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. महादेव जानिर (१७-०१-२०१९) : (१) ि (२)  मोखाडा (जि.पालघर) तालुकयात पशुधन 
विकास अधधकारी याींची ४ पदे मींिूर असून ३ पदे भरलेली ि १ पद ररकत आहे. सहाय्यक 
पशुधन विकास अधधकारी ग्-क याींच े १ पद मींिूर असून ते भरलेले आहे. तसेच पशुधन 
पयविेक्षकाींची ४ पदे मींिूर असून ३ भरलेली ि १ ररकत आहे. सदर ररकत पदाींचा अनतररकत 
निीकच्या पशुिैदयकीय अधधकारी ि कमवचारी याींचेकड ेसोपिून सिव पशुपालकाींना ननयममत 
पशुिैदयकीय सेिा सुविधा पुरविण्यात येत आहेत. तसेच िनािराींच्या आरोग्याचा प्रश्न ननमावण 
झाल्याचे ननदशवनास आलेले नाही ि  कमवचाऱयाींिर अनतररकत ताण येत असल्याच ेददसून येत 
नाही. 

भविषयात सरळसेिा ि  पदोन्नतीच्या मागावन े पशुधन विकास अधधकारी या पदाची 
पदभरती करताींना मोखाडा (जि.पालघर) तालुकयातील  िरील प्रमाणे ररकत असलेली पदे 
भरण्याबाबत योग्य ती कायविाही करण्यात येईल. तसचे पशुधन पयविेक्षकाींची ही पदे भरण्याची 
कायविाही जिल्हा पररर्द, पालघर मार्व त करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उदभित नाही.  

___________ 
  

मौज ेिोटाव (ता.वसमत, जज.हहांगोली) येथे एन्रेाटॉजक्झममया या  
रोगामुळे मेंढयाांचा मतृ्यू झाल्याबाबत 

  

(४४)  १३१९६१ (०७-१२-२०१८) श्री.जयप्रिाश मुांदडा (बसमत) : सन्माननीय पशसुांवधवन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौिे को्ाव (ता.िसमत, जि.दहींगोली) येथे एन्रेा्ॉजकझममया या रोगामुळे सुमारे १२५ 
मेंढयाींचा मतृ्य ूझाला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रोगािर अिून कुठलेही सींशोधन न झाल्यामळेु ननजश्चतपणे 
और्धोपचारािर प्रगती नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोकत प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन नकुसान झालेल्या मेंढपाळाींना 
आधथवक मदत देण्यासह रोगािर ननयत्रींण राखणे ि और्धोपचारािर  सींशोधन  करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायविाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. महादेव जानिर (१७-०१-२०१९) : (१) दहींगोली जिल्ह्यातील मौि ेको्ाव ता.बसमत, येथे 
एन्रो्ॉकझीममया या रोगामळेु १२० मेंढ्याींचा मतृ्यू झाला आहे, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही.शेळ्या ि मेंढ्या याींना एन््ेरो्ॉकझमेमया (आींत्रविर्ार) या रोगापासून       
सींरक्षणासाठी रोग प्रनतबींधात्मक लस उपलब्ध असनू लसीकरणाद्िारे तसेच       
और्धोपचाराद्िारे रोग प्रादभुावि आ्ोकयात आणणे शकय आहे. 
(३) (१) सदर प्रकरणी चौकशी केली असून मौिे को्ाव ता.बसमत,जि.दहींगोली येथील ५ 
मेंढपाळाींच्या मालकीच्या एकूण ५३० मेंढ्या ददनाींक १०.९.२०१८ रोिी मोिे शेंदरूसना, ता. 
औढा, जि.दहींगोली येथील पररसरात चरत असताींना अचानक मरतुक सुन झाल्याची मादहती 
मेंढपाळाने पशुिैद्यकीय दिाखाना शे्रणी-२ िाई, ता.िसमत येथे ददली. त्यानसुार पशुसींिधवन 
विभागाच्या पथकान े घ्नासथळी तात्काळ भे् देऊन आिारी मेंढ्याींची तपासणी ि 
और्धोपचार केले ि मतृ मेंढ्याींचे शि विच्छेदन कनन ि रोग लक्षणे यािनन 
एन््ेरो्ॉकझमेमया (आींत्रविर्ार) या रोगाचे प्राथममक ननदान कनन और्धोपचार सुन केले 
असल्याच ेआढळून आले आहे. 
(२) ददनाींक ११.९.२०१८ रोिी जिल्हातील पशुसींिधवन विभागाच्या िरीषठ अधधकाऱयाींनी 
पथकासह भे् ददली आहे.सबींधधत मेंढपाळाींना आिाराबाबत योग्य ते मागवदशवन कनन िसमत 
ि औींढा तालुकयातील पशुसींिधवन विभागाच्या अधधकारी ि कमवचाऱयाींच्या पथकाची सथापना 
कनन रोग आ्ोकयात येईपयांत दैनींददन सींननयींत्रण केले. 
(३) पशुिैद्यकीय महाविद्यालय, परभणी ि रोग अन्िेर्ण विभाग, पुणे याींनी सदर रोगाच े
ननदान एन््ेरो्ॉकझमेमया (आींत्रविर्ार) असे केले आहे. 
(४) सदरील मेंढपाळाींनी यापूिी करण न केल्यामुळे या रोगाची लागण होऊन एकूण ५३० 
मेंढ्याींपैकी १२० मेंढ्या मतृ पािल्या आहेत. उिवररत ४१० मेंढ्याींना आिश्यकत ेउपचार ि ३८२ 
मेंढ्याींना आींत्रविर्ार या रोगाचे लसीकरण करण्यात आले आहे. त्यामुळे ४१० मेंढ्याींची मरतूक 
थाींबली आहे. 
(५) सदरील मरतकू ही सींसगविन्य जििाणू रोगामळेु झाल्यान े विहीत ननकर्ानुसार आधथवक 
मदत अनुजे्ञय होत नाही. 
(४) प्रश्न उद्भ ााित नाही.  

___________ 
  

राज्य पररवहन महामांडळाच्या बस सथानिाांवर जेनेररि औषध दिुाने सुरु िरण्याबाबत 
  

(४५)  १३३४९५ (११-१२-२०१८).   डॉ.भारती लव्हेिर (वसोवा) : सन्माननीय पररवहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्य मागव पररिहन महामींडळाच्या सथानकाींत सिसत दरात िेनेररक और्ध दकुान सुरु 
करण्याबाबत ६ ननविदाकाराींनी तयारी दाखविल्यामुळे राज्यातील एस्ी सथानकात मार्क 
दरात और्ध ेममळणार असल्याच ेददनाींक ३० ऑगस्, २०१८ रोिी िा त्यासुमारास ननदशवनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उकत प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन राज्य मागव पररिहन महामींडळाच्या 
सथानकाींत सिसत दरात िेनेररक और्ध दकुान सुरु करण्याबाबत कोणती कायविाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हदवािर रावते (२३-०१-२०१९) : (१) ि (२) राज्य पररिहन महामींडळाच्या बससथानकाींिर 
िेनेररक और्धालय सुरु करण्याकररता महामींडळाद्िारे दद.०७.०७.२०१८ रोिी ई-ननविदा प्रमसध्द 
करण्यात आली. ननविदा प्रकिया पूणव करुन ननविदाकाराची ननिड करण्यात आली आहे.  
(३) प्रश्न उद्भ ााित  नाही.  

___________ 
  
उमरखेड (जज.यवतमाळ) ववधानसभा मतदार के्षत्रातील पळशी, देवसरी, चातारी, सांगमधचांचोली 

या गावाांचे पुनववसन िरण्याबाबत 
  

(४६)  १३३५४१ (१०-१२-२०१८) श्री.राजेंद्र नजरधन े(उमरखेड) :  सन्माननीय मदत व पुनववसन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उमरखेड (जि.यितमाळ) विधानसभा मतदार सींघातील पळशी, देिसरी, चातारी, 
सींगमधचींचोली या गािाींच े पुनिवसन करण्याकररता विशेर् बाब म्हणून ननधी उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत सथाननक लोकप्रनतननधी याींनी ददनाींक १२ एवप्रल, २०१८ रोिी िा त्यासमुारास 
मा.मुख्यमींत्री याींना लेखी ननिेदन ददले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या ननिेदनानसुार शासनाने कोणती कायविाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत   ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२४-०१-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) पळशी या गािाचे पुनिवसन करण्याचा प्रसताि सादर करण्याची कायविाही के्षबत्रय सतरािर 
करण्यात येत आहे. सदर प्रसताि शासनास प्राप्त झाल्यानींतर त्याची तपासणी करुन, उधचत 
ननणवय घेण्यात येईल. देिसरी ि धचींचोली (सींगम) या पुरग्रसत गािाींच े पुनिवसन करण्याचा 
विभागीय आयुकत, अमरािती याींनी शासनास पाठविलेला प्रसताि पुरपुनिवसन धोरणानुसार 
नसल्यान े सदर प्रसताि शासनाने अमान्य केला आहे. चातारी हे गाि पुरग्रसत नसल्यान े
पुनिवसन करण्याची आिश्यकता नाही, असे जिल्हाधधकारी, यितमाळ याींच्या कायावलयान े
कळविले आहे. 
(३) प्रश्न उद्भ ााित नाही.  

___________ 
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 प्रधानमांत्री वपि ववमा योजनेंतगवत लातूर जजल््यात ववमा िां पनीच ेिायावलय नसल्याबाबत 
 

(४७)  १३३६७३ (०७-१२-२०१८)  श्री.त्र्यांबिराव मभस े (लातूर ग्रामीण), श्री.ववनायिराव जाधव-
पाटील (अहमदपूर), श्री.बसवराज पाटील (औसा), श्री.राधािृष्ट् ण ववखे-पाटील (मशडी), 
श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.असलम शखे (मालाड पजश्चम) :  सन्माननीय िृषी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लातूर जिल्ह्यात प्रधानमींत्री वपक विमा योिना खरीप सन २०१८ मध्ये ननिडलेल्या विमा 
कीं पनीच े कायावलय नसल्यामुळे शेतकऱयाींना िैयजकतक ि इतर अिव दाखल करणे, विमा 
प्रकियासींदभावतील मादहतीची गैरसोय होत असल्याचे ननदशवनास आले असून त्याबाबत 
जिल्हाधधकारी,कृर्ी अधधकारी ि महसूल विभागास माहे ऑक्ोंबर, २०१८ मध्ये िा त्यादरम्यान 
तिार केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर चौकशीत काय आढळून आले ि चौकशीचे ननषकर्व काय आहेत, तद्नुसार 
प्रधानमींत्री वपक विमा योिनेंतगवत लातूर जिल्ह्यात विमा कीं पनीच ेकायावलय सुरु करण्याबाबत 
कोणती कायविाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

 श्री. चांद्रिाांत पाटील (२३-०१-२०१९) : (१) हे खरे आहे. 
(२) ि (३) प्रधानमींत्री पीक विमा योिना खरीप हींगाम २०१८ मध्ये लातूर जिल्हयात भारतीय 
कृवर् विमा कीं पनीमार्व त राबविण्यात आली. सदर कीं पनीच े जिल्हा व्यिसथापक, तसेच 
विभागीय व्यिसथाक याींना विमा कीं पनीचे कायावलय सुरु करणेबाबत तसचे जिल्हा ि 
तालुकासतरािरील िन सुविधा कें द्रािरील सुविधाींचा िापर प्रधानमींत्री पीक विमा योिनेमध्ये 
अिव जसिकारण्यासाठी शेतकऱयाींमध्ये िागतृी करणेबाबत कळविण्यात आले होते. त्यानुसार 
भारतीय कृवर् विमा कीं पनीन े खरीप हींगाम २०१८ मध्ये लातरू जिल्हयासाठी १ जिल्हा 
समन्ियक ि सिव १० तालुकयाींसाठी १३ तालुका प्रनतननधीींची नेमणूक केली आहे. सदर 
प्रनतननधीींना जिल्हा ि तालकुासतरािर कृवर् विभागाच्या कायावलयामध्ये उपजसथत राहून 
शेतकऱयाींच्या अडचणी सोडविण्याच्या सचूना जिल्हासतरीय सममतीन ेसभेमध्ये ददल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद्भ ााित  नाही.  

___________ 
  

रावेर व यावल (जज.जळगाांव) तालकु्यातील िृषी याांबत्रिीिरण 
 योजनेतील अनुदान ममळण्याबाबत 

 

(४८)  १३३९१९ (०७-१२-२०१८) श्री.हरीभाऊ जावळे (रावेर) : सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रािेर ि यािल (जि.िळगाींि) तालुकयातील कृर्ी याींबत्रकीकरण योिनेत रक्र 
अनुदानासाठी अिव केलेल्या अींदािे १००० शेतकऱयाींना अद्यापही पूिव सींमती ममळालेली 
नसल्याच ेमाहे ऑक्ोबर, २०१८ मध्ये  िा त्यादरम्यान ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी करुन कृर्ी विकास दर गाठण्यासाठी सदरील 
शेतकऱयाींना अनुदान ममळण्याबाबत  कोणती कायविाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची  कारणे काय आहेत? 
  
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२४-०१-२०१९) : (१) ि (२) कें द्र/राज्य पुरसकृत योिनाींची अींमलबिािणी 
त्या- त्या आधथवक िर्ावत उपलब्ध अनुदानाच्या मयावदेत करणे िमप्राप्त आहे. सन २०१८-१९ 
या िर्ावत रािेर ि यािल तालुकयासाठी रॅक्रसाठी अनुिमे रु.६ लाख ि रु.६.५० लाखाच े
लक्षाींक देण्यात आले आहे. सदर ननधीच्या मयावदेत रािेर ि यािल तालुकयामध्ये अनुिम े११ 
ि ९ शेतकऱयाींना पुिवसींमती देण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद्भ ााित नाही.  
 

___________ 
  

मुनत वजापूर (जज.अिोला) लगारातील असभ्य वतवन िरणाऱ्या  
वाहनचालिाांवर िारवाई िरण्याबाबत 

  
 

(४९)  १३४१९४ (११-१२-२०१८) श्री.हररष वपांपळे (मुनत वजापूर) : सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुनत विापूर (जि.अकोला) आगारातील चालक श्री.शकीलखान ि आर.के.िरघ् याींनी इतर 
कमवचारी ि मदहला कमवचाऱयासोबत केलेल्या असभय ितवनाबाबत त्याींच्यािर कायविाही 
करण्याबाबतची तिार विभाग ननयत्रींक, राज्य पररिहन महामींडळ, अकोला याींच्याकड े केली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी करुन असभय ितवन करणाऱया िाहनचालकाींिर 
कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
 

श्री. हदवािर रावत े(०८-०२-२०१९) : (१) होय. 
(२) सदर प्रकरणी राज्य पररिहन महामींडळाद्िारे चौकशी करुन श्री.शककलखान रद्देमखान ि 
श्री.आर.के.िरघ् या चालकाींना ननलींबबत करण्यात आलेले होते. सद्यजसथतीत सदर चालकाींच े
ननलींबन उठविण्यात आलेले असून, राज्य पररिहन महामींडळाच्या दद.२८.११.२०१८ च्या 
आदेशाींन्िये त्याींची मुनत विापूर आगारातून ररसोड आगारात बदली करण्यात आली आहे ि 
त्याींच्यािरील आरोपपत्राींबाबत महामींडळाच्या ननयमाप्रमाणे कायविाही सुरु करण्यात आली आहे.  
(३) प्रश्न उद्भ ााित  नाही. 
 

___________ 
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बुलढाणा जजल्हयामध्ये िृषी ननववष्ट्ठा एम.एस.एस.लय.डी.सी. याांच्यािडून  
खरेदी न िरता इतर पुरवठादारािडून खरेदी िेल्याबाबत 

  

(५०) १३४२२९ (०७-१२-२०१८)  श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली) : सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बुलढाणा जिल्हयामध्ये कृर्ी विभागाकडून ददनाींक १ एवप्रल २०१५ ते ३१ माचव २०१८ या 
कालािधीत कृर्ी ननविषठा हया एम.एस.एस.आय.डी.सी. याींच्या व्यनतरीकत इतर 
पुरिठादाराींकडून खरेदी कनन आधथवक अननयममतता करण्यात आल्याचे माहे ऑक्ोंबर, २०१८ 
मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, एम.एस.एस.आय.डी.सी. याींच्याकडून कृर्ी ननविषठा खरेदी न करता इतर 
पुरिठादाराींकडून खरेदी करण्यामागील कारणे काय आहे, 
(३) असल्यास, उपरोकत प्रकरणी शासनान ेचौकशी करुन याबाबत कोणती कायविाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२३-०१-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
(२) सन २०१६-१७ पयांत महाराषर कृवर् उद्योग विकास महामींडळ ही शासकीय पुरिठादार 
सींसथा होती. सन २०१७-२०१८ पासून DBT तत्िािर शेतकऱयाींकडून खुल्या बािारातुन खरेदी 
केली िात.े 
(३) ि (४) प्रश्न उद्भ ााित नाही. 
  

___________ 
  
  
ववधान भवन :   जजतेंद्र भोळे 
मुांबई.   सधचव (िायवभार), 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
__________________________________________________________________ 

मुद्रणपूिव सिव प्रकिया महाराषर विधानमींडळ सधचिालयाच्या सींगणक यींत्रणेिर 
मुद्रण: शासकीय मध्यिती मुद्रणालय, मुींबई. 


