
 
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ४९९ वी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

ततसरे अधधवेशन, २०१८ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

राज्यातील ग्रामीण भागातील गावाांच्या गावठणाची हद्द वाढववण् यातबाबत 
  

(१)  ५२९० (२७-०१-२०१७).   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.अममन 
पटेल (म ांबादेवी), श्री.नसीम खान (चाांददवली), श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), डॉ.सांतोष टारफे 
(िळमन री) :   सन्माननीय मदत व प नववसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज् यातील रामामीभ गागातील सव ग गाव ातील गाव ाभाची ्द म मागील का्ी व षाागपास न 
व ाढवव ण् यात ीली नस यामु ग रामाम  ाींची गाव ााभाची ्द म व ाढवव ण् याबाबाबाबत सींबाबींताताींक ग 
व ारींव ार मागभी करण् यात ीली लस याचग मा ग् नानगव ारी, २०१५ रोनी व ा त्यादरम्यान ीढ  न 
ीलग, ग् खरग ी ग् काय, 
(२) लस यास, राज् यातील रामामीभ गागातील गाव ाीं या गाव ााभाची ्द म व ाढवव ण् याबाबाबाबत 
शासनानग कोभती कायगव ा्ी कग ली व ा करण् यात यगत ी ग्, 
(३) नस यास, वव लींबाबाची कारभग काय ी ग्त ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१-११-२०१८) : (१) ग् लींशत: खरग ी ग्. 
(२) गाव ााभ वव तार योननगया लींमलबाबनाव भीसााी व ग ोव ग ी शासन ननभगय व  पररपत्रकाद्व ारग 
ीदगश दगण्यात ीलगलग ी ग्त. सदर शासन ननभगय/ ीदगश एकत्रत्रत करुन, म्स ल व  व न 
वव गाग, शासन पररपत्रक दद.१०/२/१९८३ लन्व यग गाव ााभ वव तार कायगक्रम राबाबवव ण्याबाबाबाबतची 
कायगपध्दती वव षाद करण्यात ीलगली ी ग्. त्यानुसार गाव ााभ वव तार योनना या 
जन्ातरीय योननगलींतगगत गाव ााभ वव तार करण्यासााी ननभगय घगण्याचग लताकार, 
जन्ाताकारी याींना प्रदान करण्यात ीलगलग ी ग्त. तसगच म्स ल व  व न वव गाग शासन 
ननभगय दद.१९/३/२०१२ लन्व यग, गाव ााभ वव तार योननगतील प्रलींत्रबाबत प्रकरभाचा ननप्ारा 
करण्यासााी राज्यातील प्रत्यगक जन्याया दाकाभी जन्ाताकारी याींया लध्यक्षतगखाली 
सींबाबींतात जन्याचा जन्ाताकारी, मुख्य कायगकारी लताकारी व  सींबाबींतात उप वव गागीय 
लताकारी याींची मम  न एक त्रत्रतरीय सदय सममती गदात करण्यात ीली ी ग्. प्रत्यगक 
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जन्याया दाकाभी लसलगया या सममतीनग जन्यातील गाव ााभ वव तार योननगतील 
प्रलींत्रबाबत प्रकरभाींचा ीढाव ा घगऊन कालबाबध्द पध्दतीनग मोद्म ्ाती घगण्याबाबाबाबत सव ग 
जन्ाताकाऱयाींना क वव ण्यात ीलग ी ग्. 
(३) प्रश्न उद्् ाव त ना्ी.  
  

___________ 
  

वामशम येथील शेतिऱयाांन ेिेलेली आत्महत्या 
  

(२)  २९९५३ (१८-०१-२०१७).   श्री.अममन पटेल (म ांबादेवी), श्री.नसीम खान (चाांददवली), 
श्री.अस्लम शखे (मालाड पश्श्चम), श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.ववजय भाांबळे 
(श्जांतूर), डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.ददपि चव्हाण 
(फलटण) :   सन्माननीय मदत व प नववसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील गीषाभ दषुका ास् लव का ी पाऊस लशा कारभाींम ुग व ामशम यग ील 
श्री.ीत्माराम लाीं गग या शगतकऱयाींनग मा.मुख्यमींत्रयाींना पत्र मल  ्न ीपलग नीव न सींपवव लग 
लसयाचग ददनाींक १५ सप् े्ंबाबर, २०१५ रोनी व ा त्यासुमारास ननदशगनास ीलग ी ग्, ग् खरग ी ग् 
काय, 
(२) लसयास, राज्यातील शगतकरी ननराश झाला लस न्ी शासन ीव श्यक कायगव ा्ी करीत 
नसयाचग राज्यातील ीताकाताक शगतकरी ीत्म्त्यगस प्रव तृ्त ्ोत ी ग्त ग् पा्ता शासन 
ीव श्यक कायगव ्ी करभार व ा करीत ी ग् काय, 
(३) नसयास, वव लींबाबाची कारभग काय ी ग्त ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१९-१०-२०१८) : (१) मतृक दत्ता ीत्माराम लाीं गग, व य ३० व षा,े 
रा.नऊ का, ता.मालगगाींव  याींनी ददनाींक १०.०९.२०१५ रोनी ग फास घगऊन ीत्म्त्या कग याचग 
ननदशगनास ीलग ी ग्. सदर प्रकरभ जन्ातरीय सममतीनग पात्र ारवव लग लस न 
ीत्म्त्यारामत शगतकऱयाया व ारसास रु.१.०० लक्ष ची मदत दगण्यात ीलगली ी ग्. तसगच 
मतृकाया पत्नीला, मरामारो्यो, जन्ाताकारी कायागलय व ामशम यग ग कीं त्रा्ी पदाव र मदतनीस 
म््भ न ननयुक्ती दगण्यात ीली. 
(२) कै.व सींतराव  नाईक शगती व ाव लींबाबन ममशन लींतगगत सव ग गरन  शगतकऱयाींना लन्न सुरक्षा 
योनना व  रानीव  गाींाी नीव नदायी योननगचा लाग दगण्यात यगत ी ग्. ीत्म्त्या कग लगया 
शगतकऱयाींया कु्ुींत्रबाबयाींया मलुाींना मोफत मशक्षभाची योनना तसगच शगती वव कासासींदगागत सव ग 
वव गागाक ील शासकीय योनना जन्यात राबाबवव ण्यात यगत ी ग्त. शगतकऱयाींचग मनोाैयग 
व ाढवव ण्यासााी जन्ा सामान्य रुग्भालय, व ामशम कायागलयामाफग त “ममशन प्रगरभा” राबाबवव ण्यात 
यगत ी ग्. तसगच शगतकऱयाींचग मनोाैयग व ाढवव ण्यासााी “लन्नदाता प्रबाबोान सींकप सगा” 
ीयोजनत करण्यात ीलगया ी ग्त. 
(३) प्रश्न उद्् ाव त ना्ी. 
  

___________ 
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चांद्रपूर श्जल्हा द ष्ट्िाळ जाहीर िरण्याबाबत 
  

(३)  ३४३९९ (२७-०१-२०१७).   श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी) :   सन्माननीय मदत व 
प नववसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) चींद्रप र जन्यात सन २०१५ – २०१६ या खरीप ी्ंगामात कमी - नात पाऊस 
प यामु ग यींदा ५० ्क्कग  वपकाींचग उत्पादन झालग लसयामु ग चींद्रप र जन्यात दषुका  सदृषय 
पररज ती ननमागभ झालगली लसताना राज्यातील सन २०१५-१६ या खरीप ी्ंगामातील वपकाींची 
ी्ंगामी पैसगव ारी ५० पैशापगक्षा कमी लसलगया १४७०८ गाव ामध्यग दषुका  सदृषय पररज ती 
राज्य शासनानग २० ीक््ोंबाबर २०१५ रोनीया ीदगशान्व यग ना्ीर कग लग त्यामध्यग चींद्रप र 
जन्याचा समाव गश नसयाची माद्ती ददनाींक २६ ीक््ोंबाबर २०१५ रोनी व ा त्यासमुारास 
ननदेशनास ीलग ी ग्, ग् खरग ी ग् काय 
(२) लसयास, मागील ५ व षाागया कालाव ाीतील उत्पन्नाची सरासरी ग् प्रमाभ उत्पन्न समन न 
६७ पैशापगक्षा कमी ीणभ ६७ पैशापगक्षा नात पैसगव ारी ीलगली गाव ाींची यादी १५ सप् े्ंबाबर, २०१५ 
रोनी व ा त्यासमुारास शासनाक ग पाावव ण्यात याव ी याबाबाबाबत शासनानग बाबैाक २०१५/प्र.क्र.३०८/म-
८ म्स ल व  व न वव गाग मींत्रालय, मुींबाबई या ीदगशाींनुसार ददनाींक १६ सप् े्ंबाबर, २०१५ रोनी व ा 
त्यासुमारास पररपत्रक काढ न म्स ल वव गागाक  न याद्या मागवव या ्ोत्या, ग् ्ी खरग ी ग् 
काय 
(३) लसयास, शासनाक ग याद्या प्राप्त ्ोताच त्याबाबाबाबतचा शासनानग बाबैाक २०१५/प्र.क्र.३०८/म-
८ म्स ल व  व न वव गाग मींत्रालय मुींबाबई या ीदगशाींनसुार दद १६ सप् े्ंबाबर २०१५ रोनी व ा 
त्यासुमारास काढलगलग पररपत्रक का्ी ददव सानींतर रद म करून दषुका ा सींबाबींाातील ५० पैशापगक्षा 
कमी ीणभ ५० पैशापगक्षा नात पैसगव ारी चा ीदगश कायम ागव ण्यात ीलग, ग् ्ी खरग ी ग् 
काय 
(४) लसयास, चींद्रप र जन्यामध्यग दषुका  ना्ीर करण्यात ीलग ी ग् काय व ा करण्यात 
यगभार ी ग् 
(५) लसयास, चींद्रप र जन्यात दषुका  ना्ीर करण्याबाबाबाबत शासनानग कोभती उपाययगानना 
कग ली ी ग् व ा करण्यात यगत ी ग् काय, 
(६) नसयास वव लींबाबाची करभग काय ी ग्त ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२६-१०-२०१८) : (१) ्ोय. 
(२)  व  (३) ग् खरग ी ग्. 
(४) म्सुल व  व न वव गाग शासन ननभगय ददनाींक २३ माचग, २०१६ लन्व यग सन २०१५-१६ या 
खरीप ी्ंगामात चींद्रप र जन्यातील ५० पैशाींपगक्षा कमी  लींनतम पैसगव ारी लसलगया १६६३ 
गाव ाींमध्यग दषुका सदृश्य पररज ती ना्ीर  करण्यात ीली ्ोती. 
(५) ददनाींक २३ माचग २०१६ या शासन ननभगयान्व यग चींद्रप र जन्यातील ५० पैशाींपगक्षा कमी 
लींनतम पैसगव ारी लसलगया १६६३ गाव ाींमध्यग शासनाया ददनाींक २०.१०.२०१५ या शासन 
ननभगयान्व यग ना्ीर करण्यात ीलगया खालील सव लती लाग  करण्यात ीया ्ोत्या.  
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     १) नमीन म्स लात सु् 
     २) कृवषा पींपाया चाल  व ीन दगयकात ३३.५% इतकी सु् 
     ३) शालगय / म्ावव द्यालयीन वव द्यार्थयाांया परीक्षा शुकात माफी  
     ४) ीव श्यक तग ग वपण्याचग पाभी पुरवव ण्यासााी ्ँकसगचा व ापर 
     ५) दषुका सदृश्य पररज ती ना्ीर कग लगया गाव ात शगतकऱयाींया शगतीया पींपाची व ीन 
नो भी खीं ीत न करभग. 
     तसगच दद. २२/४/२०१६ या शासन ननभगयान्व यग खालीलप्रमाभग लनतररक्त दोन सव लती 
लाग  करण्यात ीया ्ोत्या. 
     ६) शगतीशी ननग ीत कनागया व सलुीस  तगती 
     ७) स्कारी वपक कनागचग पनुगगान 
(६) प्रश्न उद्् ाव त ना्ी 

___________ 
  

रत्नाधगरी श्जल्हयातील वपिाांचे तनधावरण िरुन पैसेवारी िाढण्यासह  
श्जल्हा द ष्ट्िाळग्रस्त जादहर िरण्याबाबत 

  

(४)  ३४७९६ (१५-०१-२०१७).   श्री.सांजय िदम (दापोली) :   सन्माननीय मदत व प नववसन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोकभामाील दषुका रामत गागातील पैसगव ारी काढताना त्यात लताक लच कता 
ीभण्यासााी नकुसानीचग प्रत्यक्ष लनुमान लाव ण्यासााी ननर पसैगव ारीया पारींपाररक पद्धतीत 
बाबदल करण्यात यगईल लसग शासनानग घोवषात कग लग ्ोतग, ग् खरग ी ग् काय, 
(२) लसयास, मा ग् ऑग्, सप् े्ंबाबर २०१५ मध्यग व ा त्यादरम्यान शासनानग ीदगश काढ न 
पारींपाररक पद्धतीनग ननर पैसगव ारी काढण्याचग ननजश्चत कग लग ी ग् ग् ्ी खरग ी ग् काय, 
(३) लसयास, रत्नातगरी जन्यात कमी पाऊस झायानग दषुका ानग जन्यातील शगतकरी 
्ोरप त लसताींना ननर पैसगव ारी ५० पैशापगक्षा नात न ददयानग रत्नातगरी जन्ा 
दषुका रामतामा न व ग भार ग् ्ी खरग ी ग् काय, 
(४) लसयास, या प्रकरभी चौकशी कग ली ी ग् काय, 
(५) लसयास, चौकशीलींती रत्नातगरी जन्यातील वपकाचग लच क ननाागरभ करुन पैसगव ारी 
काढण्याबाबाबाबत व  जन्याला दषुका रामत म््भ न ना्ीर करुन शगतकऱयाींना लनुदान दगण्याबाबाबाबत 
शासनानग कोभती कायगव ा्ी कग ली व ा करण्यात यगत ी ग्, 
(६) नसयास, वव लींबाबाची कारभग काय ी ग्त ? 
   
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२९-१०-२०१८) : (१) व  (२) म्सुल व  व न वव गाग शासन ननभगय क्र. 
एससीव ाय-२०१३/प्र.क्र.२०७/म-७ ददनाींक ३ नोव् े्ंबाबर, २०१५ लन्व यग पीक पैसगव ारीबाबाबाबत सुााररत 
ीदगश ननगगममत करण्यात ीलग ी ग्त.  
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(३) सन २०१५-१६ या खरीप ी्ंगामात रत्नातगरी जन्यातील १५१३ गाव ाींची पैसगव ारी ना्ीर 
करण्यात ीली ्ोती. १५१३ गाव ाींची पैसगव ारी  ५० पैशापगक्षा नात लसयानग रत्नातगरी 
जन्यामध्यग दषुका  घोवषात करण्यात ीलगला ना्ी. 
(४), (५) व  (६) प्रश्न उद्् ाव त ना्ी. 

___________ 
  

सोलापूर श्जल््यातील आत्महत्या िेलेल्या शेतिऱयाांच्या ि ां ट ांबातील  
वारसाांना आधथवि मदत देण्याबाबत 

(५)  ५५१०० (१५-०५-२०१७).   श्री.गणपतराव देशम ख (साांगोले), श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरेगाव), 
श्री.राह ल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (म ांब्रा िळवा), श्री.स रेश लाड (िजवत), 
श्री.मिरांद जाधव-पाटील (वाई), श्री.शामराव ऊफव  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), श्री.हन मांत 
डोळस (माळमशरस) :   सन्माननीय मदत व प नववसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) सोलाप र जन्यातील प्रत्यगक तालुक्यामध्यग  ददनाींक १ नानगव ारी, २०१५ तग ३१ मग, २०१६ 
या कालाव ाीत ककती व्यक्तीींनी ीत्म्त्या कग या ी ग्त, 
(२) मौनग माींनरव ा ी व  तचींचभी (ता.ख्ाव , जन.सातारा) यग ील शगतक-याींनग गतव षाी 
पाव सालगाव ी खरीप व  रब्बाबी ी्ंगाम घगता न ीयाम ुग तसगच कनगबाबानारीपभाला कीं ्ा  न  मा ग् 
मग,२०१६ रोनी व ा त्यादरम्यान ीत्म्त्या कग ली ग््ी खरग ी ग् काय, 
(३) लसयास, याबाबाबाबत शासनानग चौकशी कग ली ी ग् काय, 
(४) लसयास, चौकशीलींती मतृ शगतक-याींया कु्ुींबाबातील व ारसाींना  मदत दगण्याबाबाबाबत शासनानग 
काय कायगव ा्ी कग ली व ा करण्यात यगत ी ग्, 
(५) नसयास, वव लींबाबाची कारभग काय ी ग्त ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२९-१०-२०१८) : (१) सोलाप र जन्यामध्यग दद.१ नानगव ारी, २०१५ तग मग, 
२०१६ या कालाव ाीत एक भ ६० शगतकऱयाींनी ीत्म्त्या कग लगया ी ग्त. मात्र शासन ननभगय, 
ददनाींक २३ नानगव ारी, २००६  माील ननकषाानुसार  मदतीस पात्र ारलगया ६ ीत्म्त्यारामत 
शगतकऱयाींया व ारसाींना प्रत्यगकी रु.१ लाख इतकी मदत दगण्यात ीली ी ग्. 
(२) माींनरव ा ी व  तचींचाभी यग ील दोन व्यक्तीींनी ीत्म्त्या कग ली ग् खरग ी ग्. 
(३) व  (४) ्ोय, 
     तालुकातरीय कमम्ीमाफग त चौकशी करण्यात ीली लस न जन्ातरीय सममतीमध्यग 
लींनतम ननभगय घगण्यात ीलगला ी ग्. 
     सोलाप र जन्यातील पात्र लसलगया ६ ीत्म्त्यारामत शगतकऱयाींया व ारसाींना शासन 
ननभगय, ददनाींक २३ नानगव ारी, २००६ लन्व यग रु.१ लाख इतकी तात ीनग मदत दगण्यात ीली 
ी ग्. 
     सातारा जन्यातील मौनग माींनरव ा ी, ता.ख्ाव  यग ील कै.दत्तात्रय काशीना  गोसलग 
याींनी दद.०९/०५/२०१६ रोनी ग फास घगऊन ीत्म्त्या कग ली ्ोती. मयताचग व ारस त्याींची पत्नी 
श्रीमती लींनली दत्तात्रय गोसलग याींना रु.१ लाखाची मदत दगण्यात ीली ी ग्. 
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      मौनग तचींचभी, ता.ख्ाव  यग ील कै.सींदीप राऊ नााव  याींनी दद.२६/०५/२०१८ रोनी 
ग फास घगऊन ीत्म्त्या कग ली ी ग्. सदर व्यक्तीया नाव ग कोभतग्ी क्षगत्र ल व ा नमीन 
नसयानग तसगच कोभत्या्ी प्रकारचग कनग नसयानग प्रकरभ जन्ातरीय सममतीनग लपात्र 
ारवव लग ी ग्. 
(५) प्रश्न उद्् ाव त ना्ी. 

___________ 
  

उस्मानाबाद व यवतमाळ या श्जल््यात पथदशी तत्वावर  
शेतिऱयाांच्या आत्महत्या रोखण्याबाबत 

  

(६)  ५८५४६ (१५-०५-२०१७).   श्री.राणाजगजीतमसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.राह ल मोटे 
(पराांडा), श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (म ांब्रा िळवा), श्री.अश्जत पवार (बारामती), श्री.पथृ् वीराज चव्हाण 
(िराड दक्षिण), श्री.राजेश टोप े (घनसावांगी) :   सन्माननीय मदत व प नववसन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील मागील ३-४ व षाागतील दषुका , गारपी्, लव का ी पाऊस इत्यादी नसैतगगक 
ीपत्तीम ुग ्ोभाऱया शगतकऱयाींया ीत्म्त्या रोखण्यासााी ददनाींक २४ नलुै, २०१५ रोनी व ा 
त्यासुमारास उमानाबाबाद व  यव तमा  या जन्यात प दशी तत्व ाव र शगतकऱयाींया ीत्म्त्या 
रोखण्यासााी वव शगषा मदतीचा कायगक्रम राबाबवव ण्याचा शासन ननभगय काढण्यात ीला ्ोता, ग् 
खरग ी ग् काय, 
(२) लसयास, या शासन ननभगयानुसार राज्य शासनाक  न प्रत्यगक रामामतरीय सममतीस रु. 
१.०० लक्ष ाोक रक्कम दगण्याचग ारलग ्ोतग, ग् ्ी खरग ी ग् काय, 
(३) लसयास, यात गाव ाया लोकसींख्यगचा वव चार न करता सरसक् १ लाख रुपयग दगण्याचग 
कारभ काय, 
(४) लसयास, लोकसींख्यगचा वव चार करून रामामतरीय सममतीस ीभखीन व ाढीव  ननाी 
उपलब्ा करून दगण्याबाबाबाबत शासनानग कोभती कायगव ा्ी कग ली व ा करण्यात यगत ी ग्, 
(५) नसयास, वव लींबाबाची कारभग काय ी ग्त ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१९-१०-२०१८) : (१) ्ोय. 
(२) ्ोय. 
(३) व  (४) प दशी प्रकपाींसााी यव तमा  व  उमानाबाबाद जन्याींची ननव   कग ली लस न 
त्यालींतगगत रामामतरीय सममतीची  ापना करण्यात ीली ी ग्. प्रत्यगक रामामतरीय सममतीस 
रू.१.०० लक्ष ननाी दगण्याचा ननभगय घगण्यात ीला ी ग्. लोकसींख्यगचा वव चार करून रामामतरीय 
सममतीस व ाढीव  ननाी उपलब्ा करून दगण्याची बाबाबाब शासनाया वव चारााीन ना्ी. 
(५) प्रश्न उद्् ाव त ना्ी. 
  

___________ 
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अहमदनगर श्जल््यातील जनावराांसाठी पाणीप रवठा िरण्याबाबत 
  

(७)  ६२५७७ (१६-०५-२०१७).   श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.भाऊसाहेब िाांबळे 
(श्रीरामपूर) :   सन्माननीय मदत व प नववसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ल्मदनगर जन्यात पाण्याया ी्ंचाईम ुग पाण्याची मागभी व ाढली लस न 
माभसाींप्रमाभगच ननाव राींसााी पाण्याया व ाढीव  खगपाींसााी त्मसलदाराींक ग प्रताव  पाावव लग 
नात लसयाचग मा ग् मग, २०१६ मध्यग व ा त्यादरम्यान ननदशगनास ीलग ी ग्, ग् खरग ी ग् काय, 
(२) लसयास, ननाव राींसााी पाण्याची मागभी नोंदवव ताींना पशाुन वव कास लताकाऱयाींनी 
सींबाबींतात दाकाभया ननाव राींया सींख्या, पाण्याची गरन याबाबाबाबतचग प्रमाभपत्र पाभी मागभी 
प्रताव ात दगण्याया स चना जन्ा पररषादगनग कग या ी ग्त, ग् ्ी खरग ी ग् काय, 
(३) लसयास, ननाव राींया पाण्यासााी ्ँकरया खगपा प्रकक्रयगत लताक सुलगता ीभ न सदर 
प्रताव ाींना मींन री दगऊन ननाव राींसााी पाभीपुरव ाा करण्याबाबाबाबत शासनानग कोभती कायगव ा्ी 
कग ली ी ग् व ा करण्यात यगत ी ग्, 
(४)  नसयास, वव लींबाबाची कारभग काय ी ग्त ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२६-१०-२०१८) : (१) व  २) ्ोय. 
(३) पाभी पुरव ाा व  व छता वव गाग शासन ननभगय ददनाींक २७ ऑग्, २००९ माील 
तरत दीनुसार राज्यातील/व ा ीतील लोकसींख्यगबाबरोबाबरच पशाुनास लागभाऱया वपण्याया पाण्याची 
गरन वव चारात घगऊन कायगव ा्ी करण्यात यगतग. 
(४) प्रश्न उद्् ाव त ना्ी. 

___________ 
  

अमरावती श्जल््यातील प रग्रस्ताांच्या प नववसनाबाबत 
  

(८)  ६७९२७ (१५-०५-२०१७).   अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), 
श्री.अममन पटेल (म ांबादेवी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमन री), श्री.अस्लम शखे (मालाड पश्श्चम) :   
सन्माननीय मदत व प नववसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लमराव ती जन्यातील सन २००७ माील पुररामताींया पुनव गसनाकरररता रु. ४० को्ी 
ननाी मींन र करुन त्व रीत पनुव गसन करण्याबाबाबाबतचग ननव गदन  ाननक लोकप्रनतननाीींनी ददनाींक 
२३ फग ब्रुव ारी, २०१६ रोनी व ा त्यासुमारास मा.राज्यमींत्री, उद्योग व  खननकमग, साव गनननक 
बाबाींाकाम याींयाक ग ददलग ी ग्, ग् खरग ी ग् काय, 
(२) लसयास, मा.राज्यमींत्री, उद्योग याींनी उक्त ननव गदन पुढील कायगव ा्ीसााी मा.मींत्री, मदत 
व  पुनव गसन, मींत्रालय, मुींबाबई याींयाक ग पाावव लग ी ग्, ग् ्ी खरग ी ग् काय, 
(३) लसयास, मदत व  पुनव गसन वव गागानग याबाबाबाबत कोभती कायगव ा्ी कग ली व ा करण्यात यगत 
ी ग्, 
(४) नसयास, वव लींबाबाची कारभग काय ी ग्त ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (१-११-२०१८) : (१) ग् खरग ना्ी, लमराव ती जन्यातील २००७ माील 
पुररामताचग पुनव गसनाकररता रु.४० को्ी ननाी मींन र करुन त्व रीत पुनव गसन करण्याबाबाबाबतचग 
ननव गदन  ाननक लोकप्रनतननाीनी ददनाींक २३ फग ब्रुव ारी,२०१६ रोनी मा. राज्यमींत्री, उद्योग व  
खननकमग, साव गनननक बाबाींाकाम याींयाक ग ददलग लसयाचग त्याींया कायागलयाया लमगलगखाव रुन 
ददसुन यगत ना्ी.   
(२), (३) व  (४) प्रश्न उद्् ाव त ना्ी. 

___________ 
  
राजूर (ता.भोिरदन, श्ज.जालना) पररसरातील शेति-याांना वपि ववम्याचे पसैे ममळण्याबाबत 

  

(९)  ७८६०४ (१४-०४-२०१७).   श्री.सांतोष दानव े(भोिरदन) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रान र (ता.गोकरदन, जन.नालना) पररसरातील २८० शगतक-याींनी दोन व षााांप व ी म्ाराषर 
रामामीभ बाबँकग त वपक वव मा गरला लस न त्याींचग पैसग लद्याप्ी शगतक-याींना मम ालग नसयाची  
माद्ती मा ग् नानगव ारी, २०१७ मध्यग व ा त्यादरम्यान ननदशगनास ीली ी ग्, ग् खरग ी ग् काय, 
(२) लसयास, इतर बाबँकाींनी पीकवव म्याचग पैसग दोन व षााांप व ीच शगतक-याींना व ा्प कग लग लसुन 
उक्त म्ाराषर रामामीभ बाबकँग या दलुगक्षामु ग शगतक-याींना पीक वव म्याचग पैसग मम ण्याकरीता दोन 
व षाे व ा् पा्ाव ी लागत ी ग्, ग् ्ी खरग ी ग् काय, 
(३) लसयास, याबाबाबाबत  चौकशी करुन  सदर बाबँकग ला ीदगश दगऊन शगतक-याींचग पीक वव म्याचग 
पैसग दगण्याबाबाबाबत शासनानग कोभती कायगव ा्ी कग ली व ा करीत ी ग्, 
(४) नसयास, वव लींबाबाची कारभग काय ी ग्त ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१६-१०-२०१८) : (१), (२) व  (३) म्ाराषर रामामीभ बाबकँ, शाखा - रान र 
(ता. गोकरदन जन. नालना) याींनी राषरीय कृवषा वव मा योनना खरीप २०१४ लींतगगत वव मा 
सींरक्षभ घगतलगया १०५५ शगतकऱयाींचग वव मा प्रताव  गारतीय कृवषा वव मा कीं पनीस वव द्त 
कालाव ाी नींतर सादर कग लग. योननगया तरतुदीनसुार उमशरानग प्राप्त प्रताव ास कें द्र शासनाची 
मान्यता घगभग ीव श्यक ी ग्. या वव षायी कें द्र शासनतराव र झालगया बाबैाकीतील ननभगयानुसार 
बाबँकग नग शगतकऱयाींचग प्रताव  वव द्त मुदतीनींतर पाावव यामु ग सदर शगतकऱयाींना नुकसान गरपाई 
दगण्याची सींपुभग नबाबाबाबदारी ्ी सींबाबींतात बाबँकग ची ी ग्. त्याम ुग  गारतीय कृवषा वव मा कीं पनीमाफग त 
तसगच कृवषा ीयुक्तालयामाफग त दद.१०.१.२०१७ रोनीया पत्रान्व यग सव ग सींबाबींतात बाबकँाींना पात्र 
शगतकऱयाींची नुकसान गरपाई लदा करभगबाबाबाबत क वव ण्यात ीलगलग ी ग्. 
(४) प्रश्न उद्् ाव त ना्ी. 
  

 
___________ 
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अन दान न पोचल्यान ेशेति-याांच्या आत्महत्यामध्ये वाढ झाल्याबाबत 
  

(१०)  ८३६६१ (१५-०४-२०१७).   श्री.मोहन फड (पाथरी), श्री.ओमप्रिाश ऊफव  बच्चू िडू 
(अचलपूर), श्री.ववनायिराव जाधव-पाटील (अहमदपूर), डॉ.अतनल बोंड े(मोशी) :   सन्माननीय 
मदत व प नववसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील शगतक-याया ीत्म्त्या  ाींबाबवव ण्यासााी राज्य शासनानग ५५० को्ीींया 
लनुदानाची घोषाभा कग ली, ग् खरग ी ग् काय 
(२) लसयास, यापैकी १५ को्ी रुपयग मागील तीन व षाागत ीत्म्त्यारामत यव तमा , 
उमानाबाबाद या जन्याींना दगण्यात ीलग ी ग्, ग् ्ी खरग ी ग् काय, 
(३) लसयास, लनुदान न पोचयानग शगतक-याींया ीत्म्त्यामध्यग व ाढ झाली, ग् ्ी खरग ी ग् 
काय, 
(४) लसयास, शगतक-याींया ीत्म्त्या रोखण्याबाबाबाबत शासनानग कोभती कायगव ा्ी कग ली व ा 
करण्यात यगत ी ग्, 
(५) नसयास, वव लींबाबाची कारभग काय ी ग्त ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१५-१०-२०१८) : (१) सन २०१४-१५ खरीप व  रब्बाबी ी्ंगामात ५० पसैग पगक्षा 
कमी पैसगव ारी ीलगया गाव ातील शगतकऱयाींया वपक कनागचग व्यानास् रुपाींतरभ करुन लशा 
रुपाींतरीत कनागव रील १२ ्क्कग  दरानग ्ोभाऱया व्यानापैकी ६ ्क्कग  व्यान शासनामाफग त 
गरण्यासााी लींदानग रु.११०० को्ी पुढील ५ व षाागत  शासनामाफग त लदा करण्याबाबाबाबत शासन 
ननभगय ददनाींक २४ नुल,ै २०१५ लन्व यग ननभगय घगण्यात ीला ी ग्. तसगच नलयुक्त मशव ार 
योननेंतगगत सन २०१६-१७ या व षाागकरीता ननव   कराव याया ५०० गाव ाींमध्यग यव तमा  व  
उमानाबाबाद जन्याींना प्रााान्य दगभग, कृषाी समधृ्दी प्रकप राबाबवव भग, ीत्म्त्यारामत 
जन्यातील वव ्ीरी ा क मसींचन वव ्ीर योननेंतगगत प्रााान्यानग प भग करभग यासारख्या वव वव ा 
वव गागामाफग त राबाबव ाव याया योननाींची लींमलबाबनाव भी तात ीनग करण्याया स चना दगण्यात 
ीया ी ग्त. 
(२), (३) व  (४) मागील तीन व षाागत बाब ीराना चगतना लमगयानाींतगगत यव तमा  जन्यासााी 
रु.४३,६०,८०,०००/- व  उमानाबाबाद जन्यासााी रु.२८,०८,७०,०००/- ची ीत गक तरत द 
करण्यात ीली. वव वव ा उपक्रम राबाबवव यामु ग या दोन जन्याींमध्यग सन २०१५ या तुलनगत 
सन २०१६ मध्यग शगतकरी ीत्म्त्याींया प्रकरभाींमध्यग ११४ प्रकरभाींची घ् ददस न ीली. 

शगतकऱयाींया ीत्म्त्या रोखण्यासााी उमानाबाबाद व  यव तमा  या दोन 
जन्याींमध्यग प दशी प्रकप राबाबवव ण्यात यगत लस न त्यालींतगगत बाब ीराना चगतना लमगयान 
राबाबवव ण्यात यगत ी ग्. तसगच शगतकऱयाींची कनगमाफी करण्यासााी “छत्रपती मशव ानी म्ारान 
शगतकरी सन्मान योनना २०१७” राबाबवव ण्यात यगत ी ग्. 
(५) प्रश्न उद्् ाव त ना्ी. 
  

___________ 
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नागरी स ववधाांची पूतवता िरण्यासाठीचा तनधी  
उपलब्ध िरून देण्याबाबत 

  

(११)  ९१६४६ (१५-०८-२०१७).   श्री.ओमप्रिाश ऊफव  बच्च ू िडू (अचलपूर) :  सन्माननीय 
मदत व प नववसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सन २००७ माील प ररामत पुनगव मसत गाव ाींना नागरी सुवव ाा उपलब्ा करण्यासींबाबींाीची 
वव कास कामग प भग ्ोव  न्ी या कामाींसााीचा ननाी लद्यापपयांत दगण्यात ीलगला ना्ी, ग् खरग 
ी ग् काय, 
(२) लसयास, नागरी सुवव ााींची प तगता करण्यात ीयाम ुग तात ीनग ननाी उपलब्ा करून 
दगण्याबाबाबाबतची लशी मागभी लोकप्रनतननाीींनी ददनाींक ५ न न, २०१७ रोनी व ा त्यासुमारास लपर 
मुख्य सतचव , मदत व  पुनव गसन याींचगक ग कग ली ी ग्, ग् खरग ी ग् काय, 
(३) लसयास, या प्रकरभी शासनानग  काय कायगव ा्ी कग ली व ा करण्यात यगत ी ग्, 
(४) नसयास, वव लींबाबाची कारभग काय ी ग्त ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२२-१०-२०१८) : (१), (२) व  (३)  मा. लोकप्रनतननींाी मौनग ीखातव ा ा, 
ता. चाींद र बाबानार, जन. लमराव ती या प रपुनव गमसत गाव ातील नागरी सुवव ाा कामाींना रुपयग 
२४,५४,३४०/- ननाी वव तररत करण्याची लपर मुख्य सतचव  (मदत व  पनुव गसन) याींना दद. ५ 
न न,२०१७ रोनी वव नींती कग ली ्ोती. या लनुषाींगानग मौनग ीखातव ा ा या गाव ातील नागरी 
सुवव ाा कामाींना शासन ननभगय दद.२१.०८.२०१८ लन्व यग रुपयग २४,५४,३४०/- ननाी मींन र 
करण्यात ीला ी ग्. 
(४) प्रश्न उद्् ाव त ना्ी. 

___________ 
  
 

पाचे (ता.नेवासा, श्ज.अहमदनगर) गाांवात वादळी वा-याम ळे वीज  
िोसळून बालिाांचा झालेला मतृ्य ू

  

(१२)  ९२२३८ (१५-०८-२०१७).   श्री.बाळासाहेब म रि टे (नेवासा) :   सन्माननीय मदत व 
प नववसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) (ता.नगव ासा, जन.ल्मदनगर) तालुक्यातील पाचगगाींव ात ददनाींक ३ मग, २०१७ रोनी व ा 
त्यासुमारास व ाद ी व ा-याम ुग व ीन कोस  न श्री.ककरभ गोरक्षना  मगसग (व य १२) या 
बाबालकाचा मतृ्य  झाला ी ग्, ग् खरग ी ग् काय, 
(२) लसयास, या मतृ्य मुखी प लगया बाबालकाींया कु्ुींत्रबाबयाना ीत गक मदत दगण्याबाबाबाबत 
शासनानग कोभती कायगव ा्ी कग ली व ा करण्यात यगत ी ग्, 
(३) नसयास, वव लींबाबाची कारभग काय ी ग्त ?  
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (२४-१०-२०१८) : (१) ्ोय. 
(२) शासन ननभगय ददनाींक १३.०५.२०१५ माील तरत दीींनुसार सदर घ्नगमध्यग मतृ्य मुखी 
प लगया बाबालकाया कु्ुींत्रबाबयाींना रु. ४ लक्ष एव ढी मदत दगण्यात ीली ी ग्. 
(३) प्रश्न उद्् ाव त ना्ी. 

___________ 
  

मळवांडी (ता.मावळ , श्ज.प णे) ठ ले येथे नव्यान ेबाांधण्यात आलेल्या  
धरणातील प्रिल्पग्रस्ताना जममनी ममळण्याबाबत 

  

(१३)  ९४९८३ (२२-०९-२०१७).   श्री.सांजय िदम (दापोली), श्री.मभमराव तापिीर 
(खडिवासला) :  सन्माननीय मदत व प नववसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) म व ीं ी (जन.पुभग, ता.माव   ) ाुलग यग ग नव्यानग बाबाींाण्यात ीलगया ारभात श्रीमती 
मसींाुताई मारुती ाुलेंस् लन्य शगतकऱयाींया सन १९९७ मध्यग सव ग नममनी सींपाददत कग यामु ग 
त्याींचग उदरननव ाग्चग साान नष् झालग ी ग्, ग् खरग ी ग् काय, 
(२) लसयास, सदर प्रकपरामताींनी पुनव गसनासााी ६५% रक्कम सन २००५ मध्यग शासनाक ग 
गरून्ी मागील २० व षााांपास न त्याींचग लद्याप्ी पुनव गसन झालगलग ना्ी, ग् खरग ी ग् काय, 
(३) लसयास, याबाबाबाबत सदर प्रकपरामताींना उदरननव ाग् गत्ता, गु-गा ग, खीं ाया रकमा, 
प्रकपरामत म््भुन नोकरी मम भगबाबाबाबत व  सींपाददत नममनीया मोबाबदयात मौ. ड ींरामनव ा ी, 
(ता.मशरुर, जन.पुभग) यग ील पयागयी नममनी मम ण्याबाबाबाबत मा.वव रोाी पक्ष नगता, वव ाानसगा 
याींनी मा.मदत व  पुनव गसन मींत्री याींना ददनाींक १८ नुल,ै २०१७ रोनी व ा त् यासुमारास  ननव गदन 
ददलग ी ग् तसगच सदर प्रकपरामताींना पयागयी नममन मम ण्याबाबाबाबत ॲ .नयदगव  गायकव ा , 
वव .प.स. याींनी मा.मींत्री मदत व  पुनव गसन याींना ददलगया पत्राया लनुषाींगानग ल.मु.स. (म.व  पु.) 
तपासाव ग लसग ननदगश दगण्यात  ीलग ी ग्त, ग््ी खरग ी ग् काय, 
(४) लसयास, ददनाींक ३० ऑग्, २००० रोनी व ा त्यासुमारास म व ीं ी ाुलग प्रकपरामताींया 
पुनव गसनाबाबाबाबत मा.मुख्यमींत्री याींया लध्यक्षतगखाली व षााग यग ग झालगया बाबैाकीत म व ीं ी ाुलग 
प्रकपरामताींचग पनुव गसन चास कमान लागक्षगत्रात करण्यात याव ग लसा ननभगय घगण्यात ीला, ग् 
्ी खरग ी ग् काय, 
(५) लसयास मा.उपजन्ाताकारी (पुनव गसन), पुभग याींनी मा.उप सतचव , म्स ल व  व न 
वव गाग (र-४) याींना ददनाींक ५ ऑक््ोबाबर, २०१७ रोनी व ा त्यासमुारास पाावव लगया प्रताव ात 
म व ीं ी ाुलग प्रकपरामत याींनी मागभी कग लगलग चासकमान लागक्षगत्रातील मौनग ड ींरामनव ा ी 
यग ील ग् क्र.२३९ माील क्षगत्र ग् ीराखड्याबाबा ग्रील लसयानग मींन रीसााी पाावव ण्यात 
ीयाचग नम द कग लग ी ग्, ग् खरग ी ग् काय, 
(६) लसयास, याबाबाबाबत ददनाींक ३० ऑग्, २००० रोनी व ा त्यासुमारास प्रकपरामताींया 
चासकमान लागक्षगत्रात नमीन मम ण्याया मागभीला शासनानग याप व ी मान्यता ददली 
लसताना्ी सदर नागा ननयोजनत ीराखड्याबाबा ग्रील लसयाचग साींग न पुन््ा शासनाया 
मान् यतगसााी पाावव ण्याची कारभग काय ी ग्त, 
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(७) लसयास, शासनाची फग रमींन रीची ीव श्यकता नसताना्ी उपजन्ाताकारी(पनुव गसन), पुभग 
याींनी मा.उप सतचव , म्स ल व  व न वव गाग याींना ददनाींक ५ ऑक््ोबाबर, २०१७ रोनी व ा 
त्यासुमारास पाावव लगया प्रताव ाया लनुषाींगानग वव .प.स. ॲ . नयदगव  गायकव ा  याींनी पुन््ा 
लपर सतचव  व  उप सतचव  (र-४) याींना पुन््ा ददनाींक १० ऑक््ोबाबर, २०१७ रोनी व ा 
त्यासुमारास पत्रान्व यग वव नींती कग ली ी ग्, ग् ्ी खरग ी ग् काय, 
(८) उक्त पत्राया लनुषाींगानग सदर प्रकपरामताींना मौ.ड ींरामनव ा ी (ता.मशरुर, जन.पुभग) यग ग ग् 
क्र.२३९ माील नममन त्व ररत दगण्याबाबाबाबत शासनानग कोभती कायगव ा्ी कग ली व ा करण्यात यगत 
ी ग् तसगच नसयास, वव लींबाबाची कारभग काय ी ग्त ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१०-१०-२०१८) : (१)  ्ोय, ग् लींशत: खरग ी ग्. 
(२) ्ोय ग् खरग ी ग्. 
(३) ्ोय ग् खरग ी ग्. 
(४)  ्ोय ग् खरग ी ग्. 
(५) ्ोय ग् खरग ी ग्. 
(६) प्रकपरामताींची ीराख याबाबा ग्रील पयागयी नममन मम ण्याबाबाबाबतची मागभी  लसयानग 
दद.०३.०३.२०१६ रोनीया पत्रानुसार शासन मान्यतगची ीव श्यकता ी ग्.   
(७) ्ोय ग् खरग ी ग्. 
(८) मौनग ड ींरामनव ा ी ता.मशरुर जन.पुभग यग ील ग् क्र. २३९ यग ील क्षगत्र व ा्प करण्यास 
दद.५.१२.२०१७ या पत्राद्व ारग मान्यता दगण्यात ीली ी ग्. 

___________ 
  

मश्च्िमाराांच्या प्रश्नाांवर तातडीने तनणवय घेणेबाबत 
  

(१४)  ९५४२२ (२९-१२-२०१७).   श्री.भास्िर जाधव (ग हागर), श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (म ांब्रा िळवा), 
श्री.अश्जत पवार (बारामती), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरेगाव), 
श्री.किसन िथोरे (म रबाड), श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.राणाजगजीतमसांह पाटील 
(उस्मानाबाद), श्री.नरहरी झझरवाळ (ददांडोरी), श्री.पाांड रांग बरोरा (शहापूर), श्री.वैभव वपचड 
(अिोले) :   सन्माननीय मत्स्यवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्याया सागरी ककनारपट्टीव र मासगमारी व्यव सायाव र लव लींबाब न लसलगला ीणभ या 
व्यव सायाया माध्यमात न राज्याला व  दगशाला परकीय चलन मम व  न दगभारा मजछमार 
समान सदयज तीत लनगक समयाींमध्यग साप ला ी ग्, ग् खरग ी ग् काय, 
(२) लसयास, मजछमाराींया समयाींव र मागग काढण्यासााी तात ीनग ननभगय घ्याव ा, लशा 
ीशयाचग सवव तर ननव गदन  ाननक लोकप्रनतननाी याींनी ददनाींक १२ नुलै, २०१७ रोनी व ा 
त्यासुमारास मा. मींत्री, मत्यवव कास याींना ददलग ी ग्, ग् ्ी खरग ी ग् काय, 
(३) लसयास, चौकशीलींती सदर ननव गदनास लनसुरून शासनानग कोभती कायगव ा्ी कग ली व ा 
करण्यात यगत ी ग्, 
(४) नसयास, वव लींबाबाची कारभग काय ी ग्त ? 
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श्री. महादेव जानिर (११-१०-२०१८) : (१) ग् खरग ना्ी. 
(२) ग् खरग ी ग्.    
(३) ननव गदनाींतील मुद्याींना लनसुरुन खालीलप्रमाभग क वव ण्यात यगत ी ग्:- 
     मजछमाराींया घराींखालील नममनी त्याींया नाव ाव र करभग ्ी बाबाबाब म्स ल वव गागाशी 
सींबाबींतात ी ग्. मा ा ी कामागाराींया ातीव र ननव ास ान बाबाींा न दगण्याची बाबाबाब गृ् ननमागभ 
वव गागाशी सींबाबींतात लस न मजछमाराींसााी कामगार कयाभ बाबो ागची  ापना करण्याची बाबाबाब 
्ी कामगार वव गागाशी सींबाबींतात लसयाम ुग सींबाबींतात वव गागाक ुन कायगव ा्ी ्ोभग लपगक्षक्षत 
ी ग्. 
     मत्यव्यव साय ्ा कृवषा क्षगत्राींतगगत यगत नसयामु ग मजछमाराींना कनगमाफी दगता यगत 
ना्ी. त्याम ुग मत्यव्यव सायाचा कृवषा क्षगत्रामध्यग समावव ष् करण्यासााी कें द्रीय कृषाी मींत्री 
याींना मत्यव्यव सायाचा कृषाी क्षगत्रामध्यग समाव गश करभगबाबाबाबत वव नींती करण्यात ीलगली ी ग्. 
     मासगमारी बाबींदी का ात मजछमाराींना लनुदान मम ण्यासााी राषरीय कयाभकारी 
बाबचतीस् मदतीची योनना राबाबवव ण्यात यगत ी ग्. 
     मजछमार व तीींया गाव ाींमध्यग ा पप्रनतबाबींाक बाबींाारग बाबाींाण्याचग काम साव गनननक बाबाींाकाम 
वव गागातफे करण्यात यगतग.              
     दद. २७.४.२०१८ या लतास चनगन्व यग राज्याया सागरी नलाी क्षगत्रात रॉमलींग ककीं व ा 
पसगसीन ककीं व ा तगलनग् ककीं व ा  ोलनग् याींचा व ापर करुन याींत्रत्रक तसगच यींत्रचमलत (बाबो्ी) 
मासगमारी नौकाींना ननरग्र ल व ा ननरग्र मशव ाय चालभारग कृत्रत्रम एलई ी ददव ग लाई्, 
माश्याींना ीकवषागत करभारग ददव ग ककीं व ा कोभतग्ी लशा प्रकारची इतर सामुरामी याींया मासगमारीस 
व ापर करण्यास तसगच बाबुल ीणभ पगलर रॉमलींगद्व ारग मासगमारी करण्यास प्रनतबाबींा करण्यात 
ीला ी ग्.  
(४) प्रश्न उद्् ाव त ना्ी. 

___________ 
  

लातूर श्जल््यातील शेतिऱयाांची न िसानीची NDRF/SDRF अांतगवत 
घोवषत िेलेली मदत प्रलांबबत असल्याबाबत 

(१५)  ९६७९५ (२९-१२-२०१७).   श्री.त्र्यांबिराव मभस े (लातूर ग्रामीण), श्री.अममत ववलासराव 
देशम ख (लातूर शहर), श्री.राणाजगजीतमसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.ववनायिराव जाधव-
पाटील (अहमदपूर) :   सन्माननीय मदत व प नववसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) लात र जन्यात ऑग् - सप् े्ंबाबर २०१६ मध्यग व ा त्यादरम्यान  प्रचीं  लनतव षृ्ी, 
पुरामु ग शगतकऱयाींया शगतीवपकाींचग प्रचीं  नुकसान झालग.सदरचग शगतकऱयाींया शगतीवपकाींचग 
नुकसानीचग पींचनामग करून जन्ाताकारी लात र याींनी  राषरीय ीपत्त्ती ननव ारभ ननाी / 
राज्य ीपत्ती ननव ारभ ननाी लींतगगत ३४४ को्ी १७ लक्ष रुपयाींचा  मदतीचा प्रताव  
शासनास सादर कग ला त्यानुषाींगानग  सदरची मदत एक मद्न्यात दगण्याची घोषाभा मा.मदत 
पुनव गसन राज्य मींत्री म्ोदयाींनी ददनाींक ११ ऑग्, २०१७ रोनी व ा त्यासुमारास कग ली ी ग्, ग् 
खरग ी ग् काय, 
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(२) लसयास, NDRF या ननकषाानुसार ३३ ्क्कग पगक्षा नात नुकसान लसताना दगखील 
उमानाबाबाद जन्यातील शगतकऱयाींस नकुसान गरपाई न दगण्याचग कारभ काय, 
(३) लसयास, याबाबाबाबत शासनानग चौकशी कग ली ी ग् काय, 
(४) लसयास,चौकशीलींती सदर राषरीय ीपत्त्ती ननव ारभ ननाी/ राज्य ीपत्ती ननव ारभ 
ननाी लींतगगत म्स ल व  व न वव गागाया शासन ीदगशानुसार शगतीवपकाया नुकसानीची मदत 
शगतकऱयाींना दगण्याबाबाबाबत शासनानग काय कायगव ा्ी कग ली ी ग् व ा करण्यात यगत ी ग्, 
(५) नसयास, वव लींबाबाची कारभग काय ी ग्त ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२४-१०-२०१८) : (१) लव करात लव कर नुकसान गरपाई शगतकऱयाींया बाबँक 
खात्याव र नमा करण्याची कारव ाई करण्याचग ीश्व ासन ददलग ्ोतग. 
(२) शासन ननभगय ददनाींक २०.०७.२०१८ लन्व यग मा ग् एवप्रल तग नोव् े्ंबाबर २०१६ या कालाव ाीत 
झालगया लनतव षृ्ी व  लव ग ी पाव साम ुग उमानाबाबाद जन्यात झालगया शगतीवपकाींया 
नुकसानीसााी बाबातात शगतकऱयाींना मदत दगण्यासााी रु. ११२०६.९३ लक्ष एव ढा ननाी उपलब्ा 
करुन दगण्यात ीला ी ग्. सदर ननाी बाबातात शगतकऱयाींया बाबँक खात्याव र वव तररत करण्याची 
कायगव ा्ी त्सीलदाराींया तराव र सुरु ी ग्. 
(३) व  (४) मा ग् एवप्रल तग नोव् े्ंबाबर २०१६ या कालाव ाीत झालगया लनतव षृ्ी व  लव ग ी 
पाव साम ुग लात र जन्यात झालगया शगतीवपकाींया नुकसानीसााी बाबातात शगतकऱयाींना मदत 
दगण्यासााी दद. ९.१.२०१७ या शासन ननभगयानुसार जन्ाताकारी, लात र याींयाक  न रु. 
५५२१.७२ लक्ष रुपयाींचा मदतीचा सुाारीत प्रताव  शासनास प्राप्त झाला. 

त्यानुसार शासन ननभगय ददनाींक २०.०७.२०१८ लन्व यग मा ग् एवप्रल तग नोव् े्ंबाबर २०१६ 
या कालाव ाीत झालगया लनतव षृ्ी व  लव ग ी पाव सामु ग लात र जन्यात झालगया 
शगतीवपकाींया नुकसानीसााी बाबातात शगतकऱयाींना मदत दगण्यासााी रु. ५५२१.७२ लक्ष एव ढा 
ननाी उपलब्ा करुन दगण्यात ीला ी ग्. सदर ननाी बाबातात शगतकऱयाींया बाबँक खात्याव र 
वव तररत करण्याची कायगव ा्ी सींबाबींतात त्सीलदाराींया तराव र सुरु ी ग्. 
(५) प्रश्न उद्् ाव त ना्ी. 

___________ 
  

िारला (ता.अांजनगाव स जी) येथील िेळीच्या पीिववम्याची न िसानभरपाई देण्याबाबत 
  

(१६)  १००४७९ (२७-१२-२०१७).   श्री.रमेश ब ांदीले (दयावपूर) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कारला (ता.लींननगाव  सनुी) यग ील शगतकरी श्री.चींदसगन व ानख ग याींनी सन.२०१२-१३ या 
कालाव ाी मध्यग त्याया शगतामध्यग एकराव र कग  ी फ  वपकाची लागव   कग ली ्ोती ग् खरग 
ी ग् काय, 
(२) लसयास, तालुका कृषाी लताकारी कायागलय लींननगाव  सनुी याींनी मीं  ाची चकुीची 
माद्ती ददयानग श्री.चींदसगन व ानख ग व  त्याींया कु्ुींबाबातील शगतकऱयाींची पीकवव मा न 
मम ायानग ५,००,००० लक्ष रुपयाींचग नुकसान झालग, ग् ्ी खरग ी ग् काय, 
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(३) लसयास,शासनानग चौकशी कग ली ी ग् काय, 
(४) लसयास,चौकशीलींती तालकुा कृषाी लताकारी कायागलय लींननगाव  सुनी याींनी कग  ी 
वपकाया मीं  ाची चुकीची माद्ती ददयानग सींबाबींतात लताकाऱयाींव र कारव ाई तसगच श्री.चींदसगन 
व ानख ग व  त्याींया कु्ुबाबातील शगतकऱयाींची पीकवव मा न मम ायानग ५,००,००० लक्ष रुपयाींचग 
नुकसान झालग याची नकुसानगरपाई दगण्याबाबाबाबत शासनानग कोभती कायगव ा्ी कग ली व ा करण्यात 
यगत  ी ग्, 
(५) नसयास, वव लींबाबाची कारभग काय ी ग्त ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१६-१०-२०१८) : (१) ना्ी (त्याींचग कु्ुींत्रबाबयाचग नाव ग लागव   ी ग्.) 
(२) ना्ी. 
(३) ्ोय. 
(४) प्रश्न उद्् ाव त ना्ी. सींबाबींतात गाींव  म्स ल मीं   सन २०१२-१३ मध्यग कग  ी या 
फ वपकासााी लतासुतचत ना्ी. 
(५) प्रश्न उद्् ाव त ना्ी. 

___________ 
  

ववदभावतील ग्रामीण भागात शेतिऱयाांच्या पीिाांचे झालेले न िसान 
 

(१७)  १०५५८२ (०१-०४-२०१८).   श्री.अममत ववलासराव देशम ख (लातूर शहर), श्री.राधािृष्ट् ण 
ववखे-पाटील (मशडी), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), 
श्री.त्र्यांबिराव मभस े(लातूर ग्रामीण), श्री.नसीम खान (चाांददवली), प्रा.वषाव गायिवाड (धारावी), 
अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अमर िाळे (आवी), डॉ.सांतोष 
टारफे (िळमन री), श्रीमती तपृ्ती सावांत (वाांदे्र पूवव), डॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्री.स रेश 
धानोरिर (वरोरा), श्री.राजाभाऊ (पराग) वाज े (मसन्नर), श्री.अतनल िदम (तनफाड), श्री.मांगेश 
ि डाळिर (ि लाव), श्री.स तनल मशांदे (वरळी), अॅड.भीमराव धोंड े (आष्ट्टी), श्री.सांतोष दानव े
(भोिरदन), श्री.अममन पटेल (म ांबादेवी), श्री.स तनल िेदार (सावनेर), श्री.हषववधवन सपिाळ 
(ब लढाणा), श्री.अब् द ल सत्तार (मसल्लोड), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.राह ल बोंदे्र (धचखली), 
श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल) :   सन्माननीय मदत व 
प नववसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) म्ाराषर राज्याया वव दगागया बाब्ुताींश जन्यातील रामामीभ गागात ५० ्क्कग  पगक्षा कमी 
ीभगव ारी ीयाचा ल्व ाल शासनास सादर ्ोत लसयाचग व तृ्त मा ग् नानगव ारी २०१८ मध्यग 
व ा त्यादरम्यान ननदशगनास ीलग, ग् खरग ी ग् काय, 
(२) लसयास, सदर वव दगागया बाब्ुताींश जन्यातील रामामीभ गागात पाव साचग प्रमाभ कमी 
लताक झायानग वपकग  नष् झाली लसयाचग ननदशगनास यगतग, ग् द् खरग ी ग् काय , 
(३) लसयास, सदर वव दगागया बाब्ुताींश जन्यातील रामामीभ काप स उत्पादक गागात की  
लाग न शगतकऱयाींचग प्रचीं  नकुसान झालग लसयाचग सुद्धा ननदशगनास यगतग, ग् द् खरग ी ग् काय , 
(४) लसयास, शासनानग चौकशी कग ली ी ग् काय, 



वव .स. ४९९ (16) 

(५) लसयास, चौकशीलींती  शगतक-याींना नकुसान गरपाई दगण्याबाबाबाबत शासनानग कोभती 
कायगव ा्ी कग ली व ा करण्यात यगत ी ग्, 
(६) नसयास, वव लींबाबाची कारभग काय ी ग्त ?  
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१५-१०-२०१८) : (१) सन २०१७-१८ या खरीप ी्ंगामात वव दगागतील ९७९९ 
गाव ाींची लींनतम पैसगव ारी ५० पैशाींपगक्षा कमी घोवषात करण्यात ीली ्ोती. सदर गाव ाींमध्यग 
म्सुल व  व न वव गाग, दद.२८ फग ब्रुव ारी, २०१८ या शासन ननभगयान्व यग खालील उपाययोनना 
ना्ीर करण्यात ीया ी ग्त. 
     १) नमीन म्स लात स ् 
     २) स्कारी कनागचग पुनगगान 
     ३) शगतीशी ननग ीत कनागया व स लीस  तगती 
     ४) कृषाी पींपाया चाल  वव नत्रबाबलात ३३.५% स ् 
     ५) शालगय/म्ावव द्यालयीन वव द्यार्थयाांया पररक्षा शुकात माफी. 
     ६) रो्यो लींतगगत कामाया ननकषाात का्ी प्रमाभात मशत लता 
     ७) ीव श्यक तग ग वपण्याचग पाभी पुरवव ण्यासााी ॅ्ंकसगचा व ापर 
     ८) ी्ंचाई ना्ीर कग लगया गाव ात शगतक-याींया शगतीया पींपाची व ीन नो भी खीं ीत न 
करभग. 
(२) व  (३) लींशत: खरग ी ग्. 
(४) व  (५) खरीप २०१७ मध्यग बाबों ल ीया प्रादगुागव ामु ग काप स वपक व  तु तु ग रोगाया 
प्रादगुागव ामु ग ाानवपकाींया झालगया नुकसानीपो्ी बाबातात शगतकऱयाींया मदतीसााी म्सुल व  
व न वव गाग, शासन ननभगय, दद.८ मग, २०१८ लन्व यग एक भ रू.३४८४६१.२५ लक्ष इतकी रक्कम 
तीन समान ्प्त्यामध्यग वव तरीत करण्याबाबाबाबत ननभगय घगण्यात ीला ी ग्. त्यापकैी 
लद्यापपयांत रू.२३५९.५४ इतका ननाी बाबातात शगतकऱयाींना व ा्प करण्यासााी वव तरीत करण्यात 
ीला ी ग्. 
(६) प्रश्न उद्् ाव त ना्ी. 

___________ 
  

अहमदनगर, सोलापूर, साांगली, सातारा, बीड या श्जल्हयामध्ये  
चारा िावण्यामध्ये झालेली अतनयममतता 

  

(१८)  १०६६६७ (०१-०४-२०१८).   श्री.ओमप्रिाश ऊफव  बच्च ूिडू (अचलपूर), श्री.ववनायिराव 
जाधव-पाटील (अहमदपूर), श्री.मशरीषदादा चौधरी (अमळनेर), श्री.बाळासाहेब म रि टे (नेवासा), 
श्री.सांजय साविारे (भ सावळ) :  सन्माननीय मदत व प नववसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील  ल्मदनगर, सोलाप र, साींगली, सातारा, बाबी   या जन्यातील १२७३  चारा  
छाव ण्यामध्यग  लननयममतता  झायानग  सोलाप रचग  नागररक श्री गोरख ीनींद  घा गग  याींनी 
सन २०१३ मध्यग  मुींबाबई उच न्यायालयात दाखल कग लगया  ननद्त  यातचका क्रमाींक १६४/१३ 
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या यातचकग स  लनुसरून मा. न्यायायानग  ददनाींक  ८/१/२०१५  रोनी  ददलगया  ीदगशात  
बाबनाव ् ीणभ  लननयममतता  लसलगया  चारा छाव ण्या ीणभ त्या चालवव भारग  व्यक्ती 
/सीं ा  याींचगव र  त्व ररत  काोर  कारव ाई  ीणभ सक्त व सुलीचग ीदगश  ददयामु ग 
राज्याया  उपसतचव  म्स ल ीणभ व न वव गाग  याींनी ददनाींक ६/९/२०१७ रोनी  कारव ाई 
करण्याबाबाबाबत ीदगश ननगगममत करून्ी  लद्यावप  दोषाीींवव रुद्ध  कोभती्ी  कारव ाई करण्यात 
ीली ना्ी, ग् खरग ी ग् काय,. 
(२)  लसयास,  शासनानग चौकशी कग ली ी ग् काय, 
(३) लसयास, चौकशीलींती या  सव ग दोषाीींव र कारव ाई ककती कालाव ाीत करभार लस न सन 
२०१५  मध्यग न्यायालयानग  ददलगया  ीदगशाींव र  लींमलबाबनाव भी करण्यास शासनानग  तब्बाबल 
२ व षाे वव लींबाब कग ला याबाबद मल दोषाी लताकारी  व गागव र कारव ाई करण्याबाबाबाबत शासनानग कोभती 
कायगव ा्ी कग ली व ा करण्यात यगत ी ग्, 
(४) नसयास, वव लींबाबाची कारभग काय ी ग् ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१५-१०-२०१८) : (१) शासनाया ददनाींक ६/९/२०१७ रोनीया पत्रान्व यग व  
मा. उच न्यायालय, मुींबाबई याींचग ददनाींक २३/०२/२०१८ रोनीया ीदगशान्व यग सन २०१२-१३ व  
२०१३-१४ या ीत गक व षाागत लननयममतता ीढ  न ीलगया चारा छाव ण्याींवव रूध्द फौनदारी 
गुन् ग् दाखल करण्याबाबाबाबत स चना दगण्यात ीया ्ोत्या. त्यानसुार राज्यात चारा छाव भी 
सीं ाचालकाींव र एकुभ ९३५ गुन् ग् दाखल करण्यात ीलग ी ग्त. तसगच ज्या चारा छाव भीमध्यग 
लननयममतता झाली ी ग् त्या चारा छाव भीया दगयकात न दीं भीय रक्कम कपात कग ली ी ग्. 
(२), (३) व  (४) प्रश्न उद्् ाव त ना्ी. 

___________ 
  

नामशि श्जल्हयात प्रिल्पग्रस्ताांनी येथील प्रिल्पग्रस्ताांनी बनावट दाखला 
देऊन नोिरीचा लाभ ममळववल्याबाबत 

  

(१९)  १०८४२१ (०७-०४-२०१८).   श्रीमती सीमाताई दहरे (नामशि पश्श्चम) :   सन्माननीय 
मदत व प नववसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नामशक जन्यातील मु चग रद्व ाशी लसलगलग परींतु बाबी  यग ील प्रकपरामत लसयाचग 
दाखलग सादर करुन नामशक श्रातील एका ्ॉजप्लमध्यग १० तग १२ व्यक्तीींनी 
प्रकपरामताया ीरक्षभामध्यग ीरोग्य वव गागात नोकरी मम वव याची मा ग् ड सेंबाबर २०१७ 
मध्यग व ा त्यादरम्यान ननदशगनास ीलग ी ग्,  ग् खरग ी ग् काय, 
(२)  लसयास, लशा प्रकारचग दाखलग एकुभ १० तग १२ व्यक्तीींनी एकाच व ग ी प्राप्त करुन 
घगतलगलग ी ग्त सदर  ् प्रकरभाची चौकशी करण्यात ीली ी ग् काय, 
(३) नसयास, वव लींबाबाची कारभग काय ी ग्त ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०२-११-२०१८) : (१)  ग् खरग ना्ी. 
    मा ग् ड सेंबाबर २०१७ मध्यग व  त्या दरम्यानत  नामशक श्रातील ीरोग्य वव गागात 
प्रकपरामत उमगदव ारास ननयुक्ती दगण्यात ीलगली ना्ी. 



वव .स. ४९९ (18) 

(२) प्रश्न उद्् ाव त ना्ी. 
(३) प्रश्न उद्् ाव त ना्ी. 

___________ 
  

वरुड, मोशी व चाांद र बाजार (श्ज.अमरावती) ताल क्यात सांत्रा बागाांच ेझालेले न िसान  
  

(२०)  १०९०५५ (०१-०४-२०१८).   अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्रीमती तनमवला गाववत 
(इगतपूरी), प्रा.ववरेंद्र जगताप (धामणगाव रेल्वे), श्री.राह ल बोंदे्र (धचखली), श्री.हषववधवन सपिाळ 
(ब लढाणा) :   सन्माननीय मदत व प नववसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) व रु , मोशी व  चाींदरु बाबानार (जन.लमराव ती) तालुक्यातील सींत्रा तो भीया ी्ंगाम सुरु 
्ोण्याया ऑक््ोंबाबर मद्न्यापयांत बाबुरशीनन्य रोगामु ग ८० ्क्कग  बाबागाींमध्यग फ ाची ग ती 
झायाचग मा ग् ड सेंबाबर २०१७ मध्यग व ा त्यादरम्यान ननदगशनास ीलग, ग् खरग ी ग् काय, 
(२) लसयास,शासनानग चौकशी कग ली ी ग् काय, 
(३) लसयास, चौकशीलींती नुकसानरामत शगतकऱयाींना शासनानग ीत गक मदत दगण्याबाबाबाबत 
कोभती कायगव ा्ी कग ली व ा करण्यात यगत ी ग्, 
(४) नसयास, वव लींबाबाची कारभग काय ी ग्त ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१६-१०-२०१८) : (१) ्ोय. 
(२) व  (३) लमराव ती जन्यातील बाबातात क्षगत्राचग कृवषा वव गाग, म्स ल व  जन्ा पररषाद 
यींत्रभगमाफग त सींयकु्त पींचनामग करण्यात ीलग लसता, ३८१४१.७७ ग्. क्षगत्राव रील सींत्रा वपकाींचग ३३ 
्क्क्याींपगक्षा नात नकुसान झायाचग ददस न ीलग. सदर ीपत्तीमु ग बाबातात झालगया 
शगतकऱयाींना मदत दगण्याबाबाबाबतची कायगव ा्ी शासन तराव र सुरु ी ग्. 
(४) प्रश्न उद्् ाव त ना्ी. 

___________ 
  

म ांबईत प्रदषूण रोखण्यासाठी ई-ररिा सेवा स रु िरण्याबाबत. 
  

(२१)  १०९२५१ (०१-०४-२०१८).   श्री.स तनल प्रभ ू (ददांडोशी) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मालगगाव  (जन.नामशक) यग ग व ाढभारग प्रद षाभ रोखण्यासााी ददनाींक ९ नानगव ारी, २०१८ रोनी 
व ा त्यासुमारास शासनातफे ई-ररक्षा सगव ा सुरु करण्यात ीली ी ग्, ग् खरग ी ग् काय, 
(२) लसयास, मालगगाव स् नामशक जन्यातील कोभकोभत्या गागात ई-ररक्षा सगव ा-सुवव ाा 
सुरु करण्यात ीली ी ग् व  त्यापास न नागरीकाींना कोभतग लाग झालग ी ग्,  
(३) लसयास, मागील व षाागत मुींबाबई श्राचग सातत्यानग व ाढभारग व  याम ुग नागरीकाींचग नीव न 
ाोक्यात ीभभारग प्रद षाभ रोखण्यासााी, मुींबाबईत दगखील ई-ररक्षा सुरु करण्याबाबाबाबत शासनानग 
कोभती कायगव ा्ी कग ली व ा करण्यात यगत ी ग्,   
(४) नसयास, वव लींबाबाची कारभग काय ी ग्त ? 
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श्री. ददवािर रावत े (१५-१०-२०१८) : (१) तग (३) कें द्र शासनाया दद.०८.१०.२०१४ या 
लतास चनगव्दारग ई-ररक्षा व  ई-का ग् सींदगागत  ाोरभ ननजश्चत करण्यात ीलगलग ी ग्. सदर  
लतास चनगतील तरत दी लक्षात घगव  न दद.०३.०८.२०१६ व  दद.०२.०९.२०१६ या  शासन 
ननभगयान्व यग राज्यातील मुींबाबई म्ानगर प्रदगश पररव ्न प्राताकरभ क्षगत्राव्यनतररक्त उव गररत 
क्षगत्रासााी लाग  करण्यात ीलगलग ी ग्.  व रील ाोरभानुसार मालगगाव स् प्रादगमशक पररव ्न 
प्राताकरभ, नामशकमाील   सींप भग कायगक्षगत्रासााी   ई-ररक्षा नोंदभी सुरू करण्यात ीली 
लस न  ४ वव तरकाींना ई-ररक्षा वव क्रग तग म््भ न व्यव साय प्रमाभपत्र दगण्यात ीलग ी ग्. तसगच  
उप प्रादगमशक पररव ्न कायागलय, मालगगाींव  कायागलयात मा ग् मग, २०१८ लखगर १ ई-का ग् व  १ ई-
ररक्षा नोंदभी करण्यात ीलगली ी ग्. 
(४) प्रश्न उद्् ाव त ना्ी. 

___________ 
  

पालघर, ठाण,े म ांबई येथील पररवहन ववभागाच ेअधधिारी लाखोची  
हफ्ता वस ली िरीत असलेबाबत 

  

(२२)  ११०१११ (०१-०४-२०१८).   श्री.पास्िल धनारे (डहाणू) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पालघर, ााभग, मुींबाबई यग ील पररव ्न वव गागाचग लताकारी दलालाींया माध्यमात न लव न  
व ा्तुकीची व सलुी करून शासनाया नतनोरीत नाभारा पसैा  दलालाींया माध्यमात न लताका-
याींक ग नात लस न लताकारी पदाचा गैरव ापर करीत लसयाचग ददनाींक ०८ नानगव ारी, २०१८ 
रोनी व ा त्यासमुारास ननदशगनास ीलग ी ग्, ग् खरग ी ग् काय, 
(२) लसयास, सदर प्रकरभी शासनानग चौकशी कग ली ी ग् काय, 
(३) लसयास, चौकशीलींती सदर प्रकरभी लताकारी व  दलाल याींचगव र कारव ाई करण्याबाबाबाबत 
शासनानग कोभती कायगव ा्ी कग ली व ा करण्यात यगत ी ग्, 
(४) नसयास,वव लींबाबाची  कारभग काय ी ग्त  ? 
  
श्री. ददवािर रावत े(१५-१०-२०१८) : (१), (२) व  (३) ग् खरग ना्ी. 
      मा ग् एवप्रल २०१७ तग माचग २०१८ या कालाव ाीत प्रादगमशक पररव ्न कायागलय,मुींबाबई 
(मध्य/प व ग/पजश्चम), ााभग तसगच उप प्रादगमशक पररव ्न कायागलय, नव ी मुींबाबई, बाबोररव ली व  व सई 
याींया लतानत व ायुव गग प कामाफग त  त्याींया कायगक्षगत्रात गारक्षमतगपगक्षा नात मालाची 
व ा्त क   करभा-या एकुभ ४५३१९ व ा्नाींची तपासभी करण्यात ीली लस नदोषाी ारलगया 
५९८० व ा्नाींक  न त नो  शुक/ वव गागीय दीं ापो्ी रु. ११५२.८५ लक्ष व स ल करण्यात ीलग 
ी ग्त. 
(४) प्रश्न उद्् ाव त ना्ी. 
  

___________ 
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आत्महत्याग्रस्त शेतिऱयाांच्या ि टूांबावर होत असलेल्या अन्यायाबाबत 
  

(२३)  ११०४१५ (०४-०४-२०१८).   ि मारी प्रझणती मशांदे (सोलापूर शहर मध्य) :   सन्माननीय 
मदत व प नववसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  शगतकऱयाींया ीत्म्त्यगनींतर त्याींया वव ाव ा पत्नीींला घर, समान, सरकारी प्रकक्रया, शगती 
इत्यादी सींघषाग कराव ा लागत लसयाचग प्रकृती सीं ान ्ाऊमसींग ॲण्  लॅण्  राईट्स नग्व कग  या 
सीं ाींनी सींयुक्तपभग कग लगया पा्भीत मा ग् ऑक््ोबाबर, २०१७ मध्यग व ा त्यादरम्यान ननदशगनास 
ीली, ग् खरग ी ग् काय, 
(२) लसयास, घर ल व ा नममनीींव रील ्क्काची मागभी कग ली की, कु  ् ींबाबातील नगषा 
मीं  ीक  न त्याींचा ीव ान दाबाबला नातो तर लताकार मातगतलग की, कु  ् ींबाबात बाबद्षकृतासारखी 
व ागभ क मम तग, जत्रयाींना लताकार दगण्यास पष् नकार ददला नातो, ग् खरग ी ग् काय, 
(३) लसयास, याप्रकरभी शासनानग  चौकशी कग ली ी ग् काय, 
(४) लसयास, चौकशीलींती ीत्म्त्यारामत शगतकऱयाींया वव ाव ा पत्नी व  त्याींची मुलग 
याींयाव र कु  ् ींबाबातील व्यक्तीींक  न ्ोभाऱया लन्यायापास न सींरक्षभ तसगच त्याींचग ्क्क त्याींना 
मम ण्याया दृष्ीनग शासनानग कोभती कायगव ा्ी कग ली ी ग् व ा करण्यात यगत ी ग् 
(५) नसयास, वव लींबाबाची कारभग काय ी ग्त ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१५-१०-२०१८) : (१) व  (२) लसा ल्व ाल शासनास प्राप्त झालगला ना्ी. 
(३), (४) व  (५) ीत्म्त्यारामत शगतकऱयाया घरी नाव  न सखोल माद्ती प्राप्त करुन 
त्यानुसार त्याींया कु्ुींत्रबाबयाींस ननयमानुसार काय मदत करता यगईल याचा कायगक्रम तयार करुन 
त्यानुसार कायगव ा्ी करण्याया स चना शासन ननभगय दद. २८/०४/२०१४ लन्व यग दगण्यात ीया 
ी ग्त. 
    त्याचप्रमाभग कौ्ुींत्रबाबक द्ींसाचारापास न मद्लाींचग सींरक्षभ लताननयम २००५ नुसार 
कु्ुींबाबामध्यग वव व ाद्त मद्लगचा छ  ्ोत लसयास लशा वप ीत मद्लाींना सींरक्षभ दगण्याची 
तरत द ी ग्. 

___________ 
  

पांढरपूर, मांगळवेढा, (श्ज.सोलापूर) ताल क्यात शेती अवजारास तनधी देण्याबाबत 
  

(२४)  ११०८८८ (०१-०४-२०१८).   श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पींढरप र, मींग व गढा, (जन.सोलाप र) तालुक्यात राषरीय कृवषा वव कास योननगत न शगतकऱ याींना 
रॅक््र पॉव र मल्र व  रॅक््रव र चालभारग लव नार लनुदानासााी मागभीया प्रमाभात ननाीची 
तरतुद करण्यात ीली नसयाम ुग शगतकऱ याींची ननराशा झायाची घ्ना मा ग् नानगव ारीया 
दरम्यान ननदशगनास ीली ी ग्, ग् खरग ी ग् काय, 
(२) लसयास, सोलाप र जन्यातील शगतकऱ याींसााी राषरीय कृवषा वव कास योननगत न सन 
२०१७-२०१८ याव षाागसााी शासनानग ७ को्ी ८९ लक्ष ९० ्नाराचग उद मीष् ददलग ी ग् यामा न 
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शगतीतील वव वव ा लव नारग घगण्याचग प्राव ाान ी ग् परींत ु्ी रक्कम लनतशय तु्पुींनी लसयामु ग 
शगतकऱ याींना सदर योननगपास न व ींतचत र्ाव ग लागत लसयाचग्ी ननदशगनास यगत ी ग्, ग् ्ी खरग 
ी ग् काय, 
(३) लसयास, सोलाप र जन्यातील शगतकऱ याींया शगती लव नारग घगण्याया प्रताव ाव र सींबाबींतात 
प्रशासनानग शासनाला सुााररत नादा लनुदान मागभी प्रताव  सादर कग ला नसयाचग्ी 
ननदशगनास यगत ी ग्, ग् ्ी खरग ी ग् काय, 
(४) लसयास, याबाबाबाबत शासनानग शगतकऱ याींचग शगती लव नारग घगण्याया मागभी प्रताव ाला नादा 
ननाी तात ीनग दगभगबाबाबाबत शासनानग कोभती कायगव ा्ी कग ली व ा करण्यात यगत ी ग्, 
(५) नसयास, वव लींबाबाची कारभग काय ी ग्त ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२०-१०-२०१८) : (१) योननेंतगगत राज्यतराव र उपलब्ा एक भ 
 लनुदानापैकी जन्याींतील खातगदाराींया सींख्यगया प्रमाभात जन्ा तालुकानन्ाय ननाी 
उपलब्ा करुन दगण्यात यगतो.   
(२) राज्य तराव र उपलब्ा झालगया ननाीपकैी सोलाप र जन्यासााी राषरीय कृवषा वव कास 
योननाीं, कृवषा याींत्रत्रकीकरभ उप-लमगयान व  लन्न सुरक्षा लमगयानाींतगगत एक भ रु.१४.२१ को्ी 
ननाी सन २०१७-१८ या व षाागत उपलब्ा करुन दगण्यात ीला ्ोता.  
(३) व  (४) योननगया मागगदशगक स चनाींनुसार जन्याींया खातगदार सींख्यगया प्रमाभात 
उपलब्ा ननाीत न सोलाप र जन्यास, प्रव गगनन्ाय लक्षाींक व ा्प व  ननाी वव तररत करण्यात 
ीला लसयानग व  राज्य तराव र उपलब्ा ननाीचग सव ग जन्याींना व ा्प करण्यात ीयानग 
सोलाप र जन्यास व ाढीव  लक्षाींक दगता यगत ना्ी.  
(५) प्रश्न उद्् ाव त ना्ी.  

___________ 
  

मालेगाव, नाांदगाव व येवला (श्ज.नामशि) या ताल क्यात ओखी व बोंड अळीम ळे झालेल्या 
न िसानीचे पांचनाम ेिरुन त्याांना न िसान भरपाई त्वररत देण्याबाबत 

  

(२५)  १११६५० (०१-०४-२०१८).   श्रीमती तनमवला गाववत (इगतपूरी) :   सन्माननीय मदत व 
प नववसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)   मालगगाव , नाींदगाव  व  यगव ला (जन.नामशक) या तालुक्यात ओखी व  बाबों  ल ीमु ग मा ग् 
ड सेंबाबर, २०१७ मध्यग व ा दरम्यान झालग या नुकसानीचग पींचनामग लदयाप करण्यात ीलग 
नसयाम ुग शगतक-याींना नकुसान गरपाई लदयापी मम ाली नसयामु ग शगतकरी व गागत तीव्र 
लसींतोषा व  सींतापाची गाव ना पसरली लसयाचग मा ग् नानगव ारी २०१८ मध्यग व ा त्यादरम्यान 
ननदशगनास ीलग ी ग् ग् खरग ी ग् काय, 
(२) लसयास, शासनानग चौकशी कग ली ी ग् काय, 
(३) लसयास, चौकशीलींती नुकसानीचग पींचनामग लव कारात लव कर प भग करभगबाबाबाबत तसगच 
शगतक-याींना नुकसान गरपाई दगण्याबाबाबाबत शासनानग कोभती  कायगव ा्ी कग ली व ा करण्यात यगत 
ी ग्, 
(४) नसयास, वव लींबाबाची कारभग काय ी ग्त ?  
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (१५-१०-२०१८) : (१) सदर बाबाबाब ननदशगनास ीली ना्ी. 
(२) व  (३) नामशक जन्यात ददनाींक ४ तग ६ ड सेंबाबर २०१७ दरम्यान ीलगया ओखी 
व ाद ाम ुग बाबातात झालगया व्यक्तीींना रु. २,३३,०८,२९०/- एव ढग लनुदान मींन र करण्यात ीलग 
लस न, मदत व ा्पाची कायगव ा्ी सींबाबींतात त्सीलदाराींया तराव र सुरु ी ग्. 
     नामशक जन्यात बाबों ल ीया प्रादगुागव ाम ुग नकुसान झालगया शगतकऱयाींसााी पद्या 
्प्प्यात रु. ७,०२,००,०००/- व  दसुऱया ्प्प्यात रु. १०,५४,००,०००/- एव ढग लनुदान मींन र 
करण्यात ीलग लस न, मदत व ा्पाची कायगव ा्ी सींबाबींतात त्सीलदाराींया तराव र सुरु ी ग्. 
(४) प्रश्न उद्् ाव त ना्ी. 

___________ 
  

नाांदेड श्जल्हयात शेति-याांनी िेलेली आत्महत्या  
  

(२६)  ११४१७८ (०१-०४-२०१८).   श्रीमती अममता चव्हाण (भोिर), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड 
उत्तर), श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव) :   सन्माननीय मदत व प नववसन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींदग  जन्यात तीन व षा ेकोर ा तर एक व षाग ओला दषुका  प यामु ग मागील चार 
व षाागत ६४१ शगतक-याींना ीत्म्त्या कग याचग मा ग् नानगव ारी, २०१८ मध्यग व ा त्यादरम्यान 
ननदशगनास ीलग, ी ग् ग् खरग ी ग् काय, 
(२) लसयास, शासनानग चौकशी कग ली ी ग् , 
(३) लसयास, चौकशीलींती नाींदग  जन्यात सन २०१४ मध्यग ११८, २०१५ मध्यग १९० तर 
२०१६ मध्यग १८०, सन २०१७ मध्यग १५३ शगतक-याींनी ीत्मनोंद जन्ाप्रशासनाक ग ी ग् 
सींबाबींताताींना ीत गक मदत मम ाली लसली तरी ती तु्पुींनी ी ग्, नाींदग  यग ील शगतक-याींक ग 
पुरक व्यव साय ककीं व ा उदयोग नस यानग दसु-यासमोर पैशासााी ्ात पसराव ग लागत लसुन  
त्याींयापुढग कनागचा  ोंगर व ाढत ी ग् ग् लक्षात घगता शगतक-याींया शगतीमालाला ककमान 
ीााराग त ककीं मत मम ाव ी याकररता तसगच इतर्ी ीव श्यक स्ाय्य करण्याबाबाबाबत शासनानग 
कोभती कायगव ा्ी कग ली व ा करण्यात यगत ी ग्, 
(४) नस यास, वव लींबाबाची कारभग काय ी ग्त ?  
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१५-१०-२०१८) : (१) ्ोय, ग् खरग ी ग्. 
(२) ्ोय. 
(३) शगतकरी ीत्म्त्या पात्र प्रकरभी शासन ननभगय ददनाींक २३ नानगव ारी, २००६ लन्व यग 
ीत्म्त्यारामत शगतकऱयाींया व ारसाींना रू.१.०० लाख इतकग  सानरुाम् लनुदान दगण्यात ीलग 
ी ग्.  

शगतमालाला ककमान ीाारग त ककीं मती ना्ीर करभग ्ी बाबाबाब प भगपभग कें द्र शासनाया 
लखत्याररतील ी ग्. कें द्र शासनानग खरीप २०१८-१९ सााी पीक उत्पादन खचागव र ५० ्क्कग  
नफा ारून ककमान ीाारग त ककीं मती ना्ीर कग या ी ग्त. 
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शगतकऱयाींया मालाला व ानव ी गाव  मम ाव गत म््भ न त्याचा उत्पादन खचग कमी 
व््ाव ा, उत्पन्न व ाढाव ग, नफ्याचग प्रमाभ व ाढाव ग याकरीता शासन लनगक योनना राबाबवव तग. यामध्यग 
वव वव ा योननाींतगगत लनुदानाव र ननवव षाा पुरवव भग, गो ाव  न बाबाींाभीचग प्रकप ्ाती घगभग, 
गो ाव  न पाव तीव र शगतकऱयाला लपदरानग कनग मम व  न दगभग, लप दरानग पीक कनग उपलब्ा 
करून दगभग, ननयागतीसााी सुवव ाा उपलब्ा करून दगभग, बाबानारगाव  कोस यानींतर ्मीगाव ानग 
शगतमालाची खरगदी करभग, नैसतगगक ीपत्ती ओढव यास NDRF व  SDRF लींतगगत ीत गक 
मदत करभग, कृषाी प्रकक्रया उद्योगाींना चालना दगभग, लनुदान दगभग इत्यादी बाबाबाबीींचा समाव गश 
करण्यात यगत ी ग्. 
(४) प्रश्न उद्् ाव त ना्ी. 

___________ 
  

मौज ेबोडाव, भारसवाडी, तनांभोरा (ता.ततवसा, श्ज.अमरावती) येथे वपि ववमा न िाढलेल्या 
शेतिऱयाांना अन दानीत रक्िम न ममळाल्याबाबत 

  

(२७)  ११५७३६ (०१-०४-२०१८).   अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा) :   सन्माननीय मदत व 
प नववसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  मौनग बाबो ाग, गारसव ा ी, ननींगोरा (ता.नतव सा, जन.लमराव ती) यग ील बाब-याच गाव ात खरीप 
ी्ंगाम २०१५-१६ मध्यग वपक वव मा न काढयामु ग शगतकऱयाींना लनुन्ी लनुदानीत रक्कम 
शगतकऱयाींया खात्यात नमा करण्यात ीलगली नसयानग लनुदानाची रक्कम शगतकऱयाींना 
मम ाव ी म््भ न  ाननक लोकप्रनतनीाीींनी ददनाींक २२ नानगव ारी, २०१८ रोनी व ा त्यासुमारास 
जन्ाताकारी, लमराव ती याींना ननव गदन ददलग, ग् खरग ी ग्, 
(२) लसयास, सदर लनुदानीत रक्कम शासनानग ॲक्सीस बाबँक लमराव तीला मागील माचग 
२०१७ ला व गग कग ली लसता  ाननक तलााी याींना व ारींव ार मागभी करुन लनुदानाची रक्कम 
मम ली ना्ी, ग् ्ी खरग ी ग् काय, 
(३) लसयास, चौकशीलींती शगतकऱयाींना वपक वव म्याची लनुदानीत रक्कम दगभगबाबाबाबत शासनानग 
कोभती कायगव ा्ी कग ली व ा करण्यात यगत ी ग्, 
(४) नसयास, वव लींबाबाची कारभग काय ी ग्त ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१५-१०-२०१८) : (१) ्ोय. 

ननव गदनाया लनुषाींगानग कायगव ा्ी करण्याकरीता ननव गदन ददनाींक ०७/०२/२०१८ रोनी 
त्मसलदार, नतव सा याींचगक ग पाावव ण्यात ीलग ी ग्. 
(२) ग् खरग ना्ी. 

त्मसलदार, नतव सा याींचगक  न प्राप्त पत्रानुसार खरीप-२०१५ माील सोयात्रबाबन वपक 
वव मा न काढलगया बाबो ाग यग ील ३३७, गारसव ा ी यग ील १४५ व  ननींगोरा यग ील ४०३ पात्र 
खातगदाराींचग खात्याव र लनकु्रमग रु.१३४८०३८/-, रु.७२३५१०/- व  रु.२१२०४०७ एव ढी रक्कम RTGS 
प्रभालीद्व ारग  ग् खातगदाराींया बाबकँ खात्यात नमा करण्याकरीता लक्सीस बाबॅंक लमराव तीक ग 
पाावव ण्यात ीली ी ग्. 
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(३) त्मसलदार, नतव सा याींचग पत्रानुसार बाबो ाग यग ील ३२६, गारसव ा ी यग ील १४३ व   ननींगोरा 
यग ील ३८४ खातगदाराींया बाबँक खात्यात लनुदान रक्कम लनुक्रमग रु.१२९८१३१/-, रु.७०९७५५/- व  
रु.२०१२३१४/- नमा झाली लस न उव गररत बाबो ाग यग ील ११, गारसव ा ी यग ील २ व  ननींगोरा 
यग ील १९ खातगदाराींया बाबँक खात्यामध्यग व ा नाव ामध्यग ल चभ ी ग्. त्याींची दरुुती करुन 
परत ीलगलग लनुदान पुन:श्च त्याींचगच बाबँक खात्यात पाावव ण्याची कायगव ा्ी करण्यात यगत ी ग्. 
(४) प्रश्न उद्् ाव त ना्ी. 

___________ 
  

आिनूर, (ता.राधानगरी, श्ज.िोल्हापूर) येथील श्री.राजेंद्र दाद ूपाटील 
याांना प्रिल्पग्रस्त प्रवगावत नेमणूिीबाबत 

  

(२८)  ११६५७७ (०८-०६-२०१८).   श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय मदत व 
प नववसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ीकन र, (ता.रााानगरी, जन.को्ाप र) श्री.रानेंद्र दाद  पा्ील याींनी सन १९९६ तग २०१३ 
लखगर प्रकपरामत प्रव गागत न  ग् नगमभ कीकरीता २९३८ प्रकपरामताींना सामाव  न घगव  न लन्याय 
झाला लसयाबाबाबाबत मा.मुख्यमींत्री म्ोदय याींया ीपलग सरकार पो ग्लव र ्ोकन ीय ी 
क्रमाींक Dept/REVD/२०१७/३९०१ नुसार तक्रार दगव  न्ी  वव गागीय ीयकु्त त ा मुख्य 
ननयींत्रक लताकारी (पुनव गसन), पुभग वव गाग, पुभग याींचगक  न कोभती्ी कायगव ा्ी झालगली ना्ी, 
ग् खरग ी ग् काय, 
(२) लसयास, श्री.रानेंद्र दाद  पा्ील, याींनी जन्ाताकारी को्ाप र व  जन्ा पुनव गसन 
लताकारी याींचगक ग लनग करुन लद्याप कोभती्ी कायगव ा्ी कग लगली ना्ी, ग् ्ी खरग ी ग् काय, 
(३) लसयास, श्री पा्ील याींचा प्रकपरामत यादीतील सगव ानगषाता क्रमाींक १९३ लस न त्याींची 
प्रकपरामत प्रव गागत न  ग् नगमभ क करण्याबाबाबाबत शासनानग कोभती कायगव ा्ी कग ली ी ग् व ा 
करण्यात यगत ी ग्, 
(४) नसयास वव लींबाबाची कारभग काय ी ग्त ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२-११-२०१८) : (१) ग् खरग ना्ी. 
(२) ग् खरग ना्ी. 
(३) मा. उच न्यायालय, औरींगाबाबाद खीं वपा, औरींगाबाबाद याींनी दद. ०९.०७.२००९ रोनी ददलगया 
ननभगयास लनुसरुन सामान्य प्रशासन वव गागाया, दद.२७.१०.२००९ रोनीया शासन 
ननभगयान्व यग प्रकपरामताींना शासककय सगव गत ग् - क व  ग् -   पदाींव रील ननयुक्त्या सींबाबींतात 
पदाया सगव ाप्रव गश ननयमानुसार, उमगदव ाराींची पात्रता तपास न नाद्रात दगव  न पााग परीक्षगमध्यग 
त्याींची ननयुक्ती गुभव त्तगनुसार कग ली नाव ी, लशा स चना दगण्यात ीया ी ग्त.   त्याम ुग सन 
२००९ पास न प्रकपरामत प्रव गागत न नगषातगनुसार  ग् नगमभ क करण्याबाबाबाबतची कायगव ा्ी कग ली 
नात ना्ी.   
(४) प्रश्न उद्् ाव त ना्ी.  

___________ 
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राज्य पररवहन महामांडळामाफव त प्रत्येि एसटी बसमध्ये  
बसववलेल्या मोफत वायफाय योजनेबाबत 

  

(२९)  ११६८९४ (२३-०७-२०१८).   श्री.अत ल भातखळिर (िाांददवली पूवव) :   सन्माननीय 
पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य पररव ्न म्ामीं  ामाफग त प्रत्यगक एस्ी बाबसमध्यग बाबसवव लगया मोफत व ायफाय 
योनना लयशव ी झायाचग मा ग् मग, २०१८ मध्यग व ा त्यादरम्यान ननदशगनास ीलग, ग् खरग ी ग् 
काय, 
(२) लसयास, राज्यातील कमी लींतरासााी प्रव ास करभाऱया एस्ी बाबसमध्यग व ायफायसााी 
बाबसव लगली यींत्रभा गायबाब झायाचग ननदशगनास ीलग, ग् ्ी खरग ी ग् काय, 
(३) लसयास, उपरोक्त प्रकरभी शासनानग चौकशी करुन एस्ी बाबसमध्यग मोफत व ायफाय 
योनना योग्य पद्धतीनग चालाव ी व  त्याचा सव गसामान्य प्रव ाशाींना फायदा ्ोण्यासााी कोभती 
कायगव ा्ी कग ली व ा करण्यात यगत ी ग्, 
(४) नसयास, वव लींबाबाची कारभग काय ी ग्त ? 
  
श्री. ददवािर रावत े(१५-१०-२०१८) : (१) व  (२) ना्ी. 
(३) राज्य पररव ्न म्ामीं  ाया प्रव ाशाींना त्याींया व ायफाय युक्त मा ग्फोन मा न 
्ॉ्पॉ्या माध्यमात न मोफत मनोरींननात्मक सुवव ाा प्राप्त करुन घगण्यासााी लींदानग 
१३००० बाबसगसमध्यग व ायफाय उपकरभग बाबसवव लगली ी ग्त. राज्य पररव ्न म्ामीं   
बाबस ानकाव र प्रव ासी प्रबाबोान कायगक्रमाींतगगत प्रव ाशाींना बाबसमध्यग उपलब्ा लसलगया व ायफाय 
सुवव ागची माद्ती दगण्यात यगतग. 

बाबस दरुुतीसााी वव गागीय कायगशा गत पाावव ताना सुरक्षगया कारभातव  सगव ा 
पुरव ाादार याींचगक  न व ायफाय उपकरभीं काढ न घगण्यात यगतग व  बाबस दरुुती झायानींतर सदर 
उपकरभीं पुन:श्च बाबसवव ण्यात यगतग. का्ी ताींत्रत्रक कारभातव  व ायफाय उपकरभ बाबींद प यास 
ल व ा का्ी ताींत्रत्रक ल चभ उदगव यास सगव ा पुरव ाादार याींचगक  न तात्का  द र करुन सगव ा 
पुव गव त कग ली नातग. 
(४) प्रश्न उद्् ाव त ना्ी. 

___________ 
  

मीठ - म ांबरी (ता.देवगड, श्ज.मसांध द गव) येथील खार बांधाऱयाांच्या द रुस्तीबाबत 
  

(३०)  ११७३३६ (३१-०७-२०१८).   श्री.वैभव नाईि (ि डाळ) :   सन्माननीय खारभमूी वविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मीा - मुींबाबरी (ता.दगव ग , जन.मसींाुदगुग) यग ील खार बाबींााऱयाव रील उघाद्याची नादरुुती 
्ोऊन बाबींाारा तु  ्न २ व षाग झाली तरी दरुुती करण्याचग काम ्ाती घगण्यात ीलग ना्ी, ग् खरग 
ी ग् काय, 
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(२) लसयास, खार बाबींााऱयाया नादरुुतीमु ग गात शगतीया क्षगत्रात खारग पाभी मशरून गात 
शगतीचग नुकसान ्ोत लसयानग फु्लगला बाबींाारा तात्का  बाबाींााण्याची मागभी ममा-मुींबाबरी 
रामाम  व  सरपींचानी खारग मी वव गागाक ग ननव गदनाद्व ारग कग ली ी ग्, ग् ्ी खरग ी ग् काय, 
(३) लसयास, उपरोक्त प्रकरभी शासनानग चौकशी करुन मीा-मुींबाबरी यग ील खार बाबींाारा 
दरुुतीबाबाबाबत कोभती कायगव ा्ी कग ली व ा करण्यात यगत ी ग्, 
(४) नसयास, वव लींबाबाची कारभग काय ी ग्त ? 
  
श्री. ददवािर रावत े(२०-१०-२०१८) : (१) लींशत: खरग ी ग्. 
    सदर योननगस सा. क्र. १०५ मी. व  सा.क्र.२७० मी. लशा दोन उघा या ी ग्त.  त्यापैकी  
सा.क्र.२७० मी. व रील उघा ी सुज तीत ी ग्. 
     सा.क्र.१०५ मी. व रील उघा ी नादरुुत लस न ननाीया उपलब्ातगन सार तात ीची 
उपायायोनना म््भ न उघा ीचा दरव ाना नव्यानग बाबसव  न पनु:प्रावपत क्षगत्राचग लताक नुकसान 
्ोभार ना्ी, याची दक्षता घगण्यात ीली ी ग्. 
(२)  रामामपींचायत, ममा – मुींबाबरी याींनी फग ब्रुव ारी, २०१५ मध्यग सदर बाबाींााया दरुुतीचग काम 
करभगबाबाबाबत कायगकारी लमगयींता, मसींाुद गग खारग मी वव कास वव गाग, मसींाुद गगनगरी याींना ननव गदन 
सादर कग लग ्ोतग. 
(३) सन २०१८-२०१९ या ीत गक व षाागत वव तार व  सुाारभाकररता ननाी उपलब्ा लस न 
प्रापभस चीत या कामाचा समाव गश कग ला ी ग्. 
     सा. क्र. १०५ मी व रील उघा ीया व  बाबाींााया दरुुतीचग कामाचग लींदानग रु. १३.०० लक्ष 
इतक्या ककीं मतीचग लींदानपत्रक तयार करभगत ीलग लस न पाव सा ी  ी्ंगामानींतर  सदर काम 
लरामक्रमानग ्ाती घगऊन प भग करण्याचग ननयोनन ी ग्. 
(४) प्रश्न उद्् ाव त ना्ी. 

___________ 
  

ध ळे येथ ेनववन िृषी ववद्यापीठ स्थापन िरण्याबाबत 
  

(३१)  ११७९८६ (२४-०७-२०१८).   श्री.ि णाल पाटील (ध ळे ग्रामीण), श्रीमती तनमवला गाववत 
(इगतपूरी), श्री.अममन पटेल (म ांबादेवी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पश्श्चम), श्री.डी.पी.सावांत 
(नाांदेड उत्तर), डॉ.सांतोष टारफे (िळमन री), श्री.एिनाथराव खडसे (म क्ताईनगर) :     
सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) म्ात्मा फुलग कृषाी वव द्यापीा, रा्ुरी व  पींनाबाबराव  दगशमुख कृषाी वव द्यापीा, लकोला याींचग 
वव गानन करुन दोन नव ीन कृषाी वव द्यापीााची  ापन करण्याबाबाबाबत  ॉ.व ेंक ग्श्व रल ुसममतीचा 
ल्व ाल शासनास प्राप्त झायानसुार तग ील लोकप्रनतननाीींनी ददनाींक १६ एवप्रल, २०१८ रोनी 
व ा त्यासुमारास मा.मुख्यमींत्री याींयाक ग ननव गदन ददलग ी ग्, ग् खरग ी ग् काय, 
(२) म्ात्मा फुलग कृषाी वव द्यापीा, रा  ्री  या वव द्यापीााचग वव गानन करुन ाु ग यग ग नवव न 
कृषाी वव द्यापीा ननमागभ व््ाव ग लशी मागभी करुन्ी शासन याक ग नाभीव प व गक दलुगक्ष करीत 
लसयाचग मा ग् एवप्रल, २०१८ मध्यग व ा त्यादरम्यान ननदशगनास ीलग, ग् खरग ी ग् काय, 
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(३) लसयास, उपरोक्त प्रकरभी शासनानग चौकशी करुन कृषाी वव द्यापीा  ापन करण्याबाबाबाबत 
कोभती कायगव ा्ी कग ली व ा करण्यात यगत ी ग्, 
(४) नसयास, वव लींबाबाची कारभग काय ी ग्त ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (११-१०-२०१८) : (१) ्ोय, ग् खरग ी ग्. 
(२) ना्ी ग् खरग ना्ी. 
(३)म्ात्मा फुलग कृवषा वव द्यापीा, रा्ुरी ीणभ  ॉ. पींनाबाबराव  दगशमखु कृवषा वव द्यापीा, लकोला 
या दोन वव द्यापीााींचग वव गानन करुन दोन नव ीन कृवषा वव द्यापीाग  ापन करभग ीव श्यक 
ी ग् का याची तपासभी करण्यासााी दद. १९/८/२०१३ या शासन ननभगयान्व यग  ॉ. व ाय.एस.पी. 
 ोरात, मानी लध्यक्ष नाबाबा ग याींया लध्यक्षतगखाली सममती नगमण्यात ीली ्ोती. सदर 
सममतीनग दद.६/१/२०१५ या पत्रान्व यग सदर कृवषा वव द्यापीााींचग वव गानन करुन प व ग वव दगग 
ीणभ उत्तर म्ाराषराकरीता व तींत्र कृवषा वव द्यापीा  ापन करण्यासारखी पररज ती 
लसयाचा ल्व ाल शासनास सादर कग ला.  
     सदर ल्व ालानुसार कायगव ा्ी करण्याकरीता का्ी ीत गक, ताींत्रत्रक व  प्रशासकीय बाबाबाबीींच 
माद्ती वव चारात घगभग ीव श्यक ारत ्ोतग. सदर वव गाननास लनुलक्ष न ीव श्यक तपशील 
सींकमलत करुन शासनास सादर करण्यासााी शासन ननभगय  दद. १४/५/२०१५ लन्व यग  ॉ. 
व ेंक ग्श् व रल,ु कुलगुरु,  व सींतराव  नाईक मरााव ा ा कृवषा वव द्यापीा,  परगभी याींया 
लध्यक्षतगखाली सममती गाीत करण्यात ीली ्ोती.  ॉ. व ेंक ग्श् व रलु याींया लध्यक्षतगखाली 
सममतीनग दद.  २९/१२/२०१५ या पत्रान्व यग ीपला ल्व ाल शासनास सादर कग ला ी ग्.  सदर 
ल्व ालाया लनुषाींगानग नव ीन कृवषा वव द्यापीााचग कायगक्षगत्र, त्यालींतगगत यगभारी सध्याची 
म्ावव द्यालयग, सींशोान कें द्राची वपकाींचा वव चार करुन वव गागभी व  ीव श्यक ननाी इ. लशा 
बाबाबाबीव र राज्य कृवषा पररषादगया तराव र ्ा प्रताव  वव चारााीन ी ग्.  
(४) प्रश्न उद्् ाव त ना्ी. 

___________ 
  

िोल्हापूर प्रादेमशि पररवहन ववभागात य तनि आयडेंटी क्रमाांि दोन  
वाहनाांना अधधिृतररत्या ददल्याबाबत 

  

(३२)  ११८३२८ (२३-०७-२०१८).   श्री.राजेश िीरसागर (िोल्हापूर उत्तर) :   सन्माननीय 
पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) को्ाप र प्रादगमशक पररव ्न वव गागात युननक ीय ें्ी लसभारा एकच व ा्न क्रमाींक दोन 
व ा्नाींना लताकृतररत्या ददयाचग मा ग् एवप्रल, २०१८ मध्यग व ा त्यादरम्यान ननदशगनास ीलग, ग् 
खरग ी ग् काय, 
(२) लसयास, या क्रमाींकाया दोन््ी व ा्नमालकाींना ओररननल ीर.सी बाबुक ददलग लसुन एक 
व ा्न म्ापामलका ीयुक्ताींया नाव ाव र तर दसुरग व ा्न म्ावव तरभाया उपलमगयींत्याया 
नाव ाव र ी ग्, ग् ्ी खरग ी ग् काय, 
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(३) लसयास, उपरोक्त प्रकरभी शासनानग चौकशी करुन प्रादगमशक पररव ्न वव गागाया गोंग  
कारगाराची कोभती कायगव ा्ी कग ली व ा करण्यात यगत ी ग्, 
(४) नसयास, वव लींबाबाची कारभग काय ी ग्त ? 
  
श्री. ददवािर रावत े (१५-१०-२०१८) : (१) ्ोय, ग् खरग ी ग्. सदर प्रकरभ ३ ऑग्, २०१७ 
रोनी व तगमानपत्रामध्यग बाबातमी प्रमसद्ध झायानग ननदशगनास ीलग ी ग्. 
(२) दोन््ी व ा्नाींना नोंदभी प्रमाभपत्र दगण्यात ीलग ्ोतग. एक व ा्न ीयुक्त, को्ाप र 
म्ानगरपामलका  याींचग नाव ग ी ग् व  दसुरग व ा्न म्ावव तरभाया उप लमगयींत्याया नाव ग 
नस न श्रीमती. गीता लक्ष्मभ का ग याींया नाव ग ी ग्. 
(३) प्रादगमशक पररव ्न कायागलय,को्ाप र कायागलयानग दद.२८.०३.२०१२ रोनी ीयुक्त, को्ाप र 
म्ानगरपामलका याींना एमएच-०९ एनी ६००० ्ा व ा्न नोंदभी क्रमाींक ददला याबाबाबाबतची 
नोंदभी  ्तमलखीत नोंदभी पुतकात घगण्यात ीली परींत   सींगभकीय ्ुस प्रभालीत 
घगण्यात ीली ना्ी. सप् े्ंबाबर २०१५ मध्यग सींगभक ्ुस व  व ा्न१.० प्रभाली मध्यग  एमएच-०९ 
एनी ६००० ्ा व ा्न नोंदभी क्रमाींक ररक्त लसयाचग ीढ यानग ीकषागक नोंदभी 
क्रमाींकाकररता चग वव द्त शुक ीकारुन सदर क्रमाींक श्रीमती गीता लक्ष्मभ का ग याींना 
दगण्यात ीला. 

उपरोक्त बाबाबाब मा ग् ऑग् २०१७ मध्यग ननदशगनास ीयानींतर  ीयुक्त, को्ाप र 
म्ानगरपामलका याींया व ा्नाला दगण्यात ीलगला एमएच-०९ एनी ६००० ्ा नोंदभी क्रमाींक व  
व ा्न नोंदभी प्रमाभपत्र रद म करुन त्याींना एमएच-०९ एनी ०६६३ ्ा नोंदभी क्रमाींक दगण्यात 
ीला लस न  व ा्न  नोंदभी प्रमाभपत्र नारी करण्यात ीलग ी ग्. 

मा ग् माचग २०१२ मध्यग व ा्नाची नोंदभी झायानींतर ्तमलखीत लमगलगख्याची नोंद 
सींगभकाव र न घगतयाबाबाबाबत तत्कालीन उप प्रादगमशक पररव ्न लताकारी त ा ननयींत्रक 
लताकारी याींना नो्ीस बाबनाव ण्यात ीली ी ग्. 
(४) प्रश्न उद्् ाव त ना्ी. 
  

___________ 
  

नाांदेड येथ ेद ष्ट्िाळ सदृष्ट्यश्स्थती जाहीर िरण्यासह आवश्यि  
सोयीस ववधा उपलब् ध िरुन देण्याबाबत 

  

(३३)  ११८५२४ (२३-०७-२०१८).   श्रीमती अममता चव्हाण (भोिर), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड 
उत्तर) :     सन्माननीय मदत व प नववसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींदग  जन्यात सन २०१७-१८ मध्यग खरीप ी्ंगामातील ी्ंगामी पैसगव ारी ५० पैशापगक्षा कमी 
लसलगया गाव ामध्यग शासन ननभगय क्रमाींक एस.सी.व ाय-२०१७/प्र.क्र.२७०/म-७, ददनाींक २८ 
फग ब्रुव ारी, २०१८ नुसार दषुका  सदृषयज ती ना्ीर करण्याचग ननदेश जन्ा प्रशासनाला 
ददयाचग मा ग् माचग, २०१८ मध्यग व ा त्यादरम्यान ननदशगनास ीलग, ग् खरग ी ग् काय, 
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(२) लसयास, नाींदग  जन्यातील १६ तालुक्यापकैी १० तालुक्यातील ११६८ गाव ाींमध्यग दषुका  
सदृषयज ती ना्ीर कग ला ी ग्, ग् ्ी खरग ी ग् काय, 
(३) लसयास, उपरोक्त प्रकरभी शासनानग चौकशी करुन नाींदग  जन्यातील तालुक्याींमध्यग 
दषुका  सदृषयज ती ना्ीर करण्यास् ीव श्यक सोयीसुवव ाा उपलब् ा करुन दगण्याबाबाबाबत 
कोभती कायगव ा्ी कग ली व ा करण्यात यगत ी ग्, 
(४) नसयास, वव लींबाबाची कारभग काय ी ग्त ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१०-१०-२०१८) : (१), (२) व  (३) म्सलु व  व न वव गाग शासन ननभगय क्र. 
एससीव ाय-२०१७/ प्र.क्र.२७०/म-७ ददनाींक २८ फग ब्रुव ारी, २०१८ व  ददनाींक २८ माचग, २०१८ 
रोनीया शुध्दीपत्रकान्व यग सन २०१७-१८ या खरीप ी्ंगामातील लींनतम पैसगव ारी ५० पशैाींपगक्षा 
कमी लसलगया राज्यातील एकुभ १४६९१ गाव ाींमध्यग दषुका  सदृश्य पररज ती ना्ीर 
करण्यात ीलगली ना्ी. परींत  सदर १४६९१ गाव ाींमध्यग खालील उपाययोनना लाग  करण्यास 
शासन मींन री दगण्यात ीली लस न यामध्यग नाींदग  जन्यातील लींतीम पैसगव ारी ५० पशैाींपगक्षा  
कमी लसलगया ११६८ गाव ाींचा समाव गश ी ग्. 
    १) नमीन म्स लात स ् 
    २) स्कारी कनागचग पुनगगान 
    ३) शगतीशी ननग ीत कनागया व स लीस  तगती 
    ४) कृषाी पींपाया चाल  वव नत्रबाबलात ३३.५% स ् 
    ५) शालगय/म्ावव द्यालयीन वव द्यार्थयाांया पररक्षा शुकात माफी. 
    ६) रो्यो लींतगगत कामाया ननकषाात का्ी प्रमाभात मशत लता 
    ७) ीव श्यक तग ग वपण्याचग पाभी पुरवव ण्यासााी ॅ्ंकसगचा व ापर 
    ८) ी्ंचाई ना्ीर कग लगया गाव ात शगतक-याींया शगतीया पींपाची व ीन नो भी खीं ीत न 
करभग. 
(४) प्रश्न उद्् ाव त ना्ी. 

___________ 
  
पाडळी (ता.तासगाांव, श्ज.साांगली) गावाांमधील शतेीच्या हक्िात प नववसन ववभागािडून ‘टेंभ ू

भूसांपादनासाठी’ च ेटािलेले शेरे िाढण्याबाबत 
  

(३४)  ११८६०४ (२३-०७-२०१८).   श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (म ांब्रा िळवा), श्री.जयांत पाटील 
(इस्लामपूर), श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरेगाव), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.हसन म श्रीफ 
(िागल), श्री.भास्िर जाधव (ग हागर), श्री.राणाजगजीतमसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.नरहरी 
झझरवाळ (ददांडोरी), श्री.पाांड रांग बरोरा (शहापूर), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.किसन िथोरे 
(म रबाड), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), श्री.स रेश लाड (िजवत) : सन्माननीय मदत व प नववसन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पा  ी (ता.तासगाींव ,जन.साींगली) गाव ाींमाील शगतीया ७/१२ मध्यग १५ व षाागपुव ी इतर 
्क्कात पुनव गसन वव गागाक  न ‘ े्ंग  ग सींपादनासााी’ चग शगरग ्ाकलगलग लसयानग शगतकऱ याींना 
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त्याींया ्क्काया नममनीींसींदगागत ननभगय घगण्यास ल चभीीं यगत लसयानग सदर  ् ७/१२ माील 
शगरग काढ न ्ाकण्यासााी शगतकऱ याींनी मा.मुख्यमींत्री, मा.म्स लमींत्री, वव गागीय ीयुक्त,पुभग 
याींचगक ग ददनाींक २३ मग, २०१८ रोनी व ा त्यासुमारास ननव गदनाव्दारग मागण्या कग लगया ी ग्त, ग् 
खरग ी ग् काय, 
(२) लसयास, सदर प्रकपासााी लागभारी नममन पुनव गसन वव गागानग याप व ीच ताब्यात 
घगतलगली लसयानग पा  ी यग ील नममनीींव रील कालबाबा्य झालगलग शगरग काढ न ्ाकण्यासााी 
साींगली जन्ा पुनव गसन वव गागाक  न मा.वव गागीय ीयुक्त, पुभग याींचगक ग ल्व ाल्ी सादर 
कग लगला ी ग्, ग््ी खरग ी ग् क 
(३) लसयास, उक्त ननव गदनाव र शासनानग चौकशी कग लगली ी ग् काय, चौकशीत काय ीढ  न 
ीलग व  त्यानसुार कोभती कायगव ा्ी कग ली व ा करण्यात यगत ी ग्, 
(४) नसयास, वव लींबाबाची कारभग काय ी ग्त ?   
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२३-१०-२०१८) : (१) ्ोय, ग् खरग ी ग्. 
(२) ्ोय, ग् खरग ी ग्. 
(३) शगरग उावव ण्यासींदगागत दद. २५.६.२०१८ रोनी व  त्याप व ी व ैयजक्तक लनग प्राप्त झालग ी ग्त. 
याबाबाबाबत सींबाबींतात लनगदाराींस दद. १८.७.२०१८ रोनीया पत्रान्व यग क वव ण्यात ीलग ी ग्.  
(४) प्रश्न उद्् ाव त ना्ी.  

___________ 
  

अांधेरी पश्श्चम (म ांबई) द्र तगती महामागावलगत ग ांदवली येथील महाराष्ट्र राज्य  
पररवहन महामांडळाच्या शेडचा जागेचा वापराबाबत 

  

(३५)  ११८८६१ (०१-०८-२०१८).   श्री.सरदार तारामसांह (म ल ांड), श्री.शरददादा सोनावण े
(ज न्नर) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) लींागरी पजश्चम (मुींबाबई) द्रतुगती म्ामागागलगत गुींदव ली यग ील म्ाराषर राज्य पररव ्न 
म्ामीं  ाया शग चा व ापर झगरॉक्स, च्ा, कुररयर एनन्सी या औद्योतगककारभाींकरीता ्ोत 
लसयाचग ददनाींक १९ मग २०१८ रोनी व ा त्यासमुारास ननदशगनास ीलग लसुन एस्ी 
ननव ाऱयाया शग चग बाबाींाकाम व  लन्य दरुुत्या  ाननक वव कास ननाीमा न कग लग नातग,  ग् खरग 
ी ग् काय, 
(२) लसयास, उपरोक्त दाकाभी एस्ी बाबसगस  ाींबाबत लस न प्रव ासी प्रव ास करीत लसुन्ी ्ा 
 ाींबाबा बाबगकायदगशीर ी ग् लसा ल्व ाल सादर कग ला तसगच ्ी शग  गा यानग दगऊन 
बाबगकायदगशीरररत्या एस्ी म्ामीं  ाया नागगचा व ापर करुन दरम्ा ्नारो रुपयग कमवव लग, ग् ्ी 
खरग ी ग् काय, 
(३) लसयास, उपरोक्त प्रकरभी शासनानग चौकशी कग ली ी ग् काय, चौकशीत काय ीढ  न 
ीलग, तद्नुसार म्ाराषर राज्य पररव ्न म्ामीं  ाया शग या नागगचा व ापर करण्यास 
परव ानी दगभाऱया सींबाबींतात दोषाीींवव रुध्द कोभती कारव ाई कग ली व ा करण्यात यगत ी ग्, 
(४) नसयास, वव लींबाबाची कारभग काय ी ग्त ? 
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श्री. ददवािर रावत े(१५-१०-२०१८) : (१) ्ोय. 
     दद.१९.०५.२०१८ रोनी सदरबाबाबाबतचग व तृ्त व तगमानपत्रात व  इतर माध्यमाींद्व ारग प्रमसध्द 
झालग ्ोतग. परींत , लींागरी पजश्चम (मुींबाबई) द्रतुगती म्ामागागलगत गुींदव ली यग ील मागगननव ारा ्ा 
म््ा ा प्राताकरभ याींया नागगत बाबाींाला लस न तो म्ामीं  ाक ग लद्यापपयांत ्ताींतररत 
कग लगला ना्ी. तसगच, म्ामीं  ाचा तो लताकृत  ाींबाबा ना्ी. 
(२) व  (३) सदर ननव ारा शग व र राज्य पररव ्न म्ामीं  ाया बाबसगस  ाींबाबत ना्ीत. त्यामु ग 
कारव ाईचा प्रश्न उद्् ाव त ना्ी. 
(४) प्रश्न उद्् ाव त ना्ी. 

___________ 
  

ब लढाणा ताल क्यातील शतेिरी शतेीपयोगी अवजाराांपासून वांधचत रादहल्याबाबत 
  

(३६)  ११९४०९ (३१-०७-२०१८).   श्री.राह ल बोंदे्र (धचखली), श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), 
प्रा.ववरेंद्र जगताप (धामणगाव रेल्वे), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.हषववधवन सपिाळ 
(ब लढाणा) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बाबुलढाभा तालुक्यातील कृषाी लताकाऱ याींनी वव वव ा प्रकारया लनुदाननत कृषाी लव नाराींसााी 
लागभारग प व गसींमती पत्र न ददयानग समुारग २०० शगतकरी शगतीपयोगी लव नाराींपास न व ींतचत 
राद्लग लसयाचग ददनाींक १७ मग, २०१८ रोनी व ा त्यासुमारास ननदशगनास ीलग, ग् खरग ी ग् 
काय, 
(२) लसयास, पगरभीचग ददव स नव   ीयानग बाबी त्रबाबयाींभाची नु व ा नु व  कराव ी की 
शगतीपयोगी लव नारग वव कत घ्याव ीत लसा प्रश्न शगतकऱ याींना प ला ी ग्, ग् ्ी खरग ी ग् काय, 
(३) लसयास, उपरोक्त प्रकरभी शासनानग चौकशी करुन शगतकऱयाींना शगतीपयोगी लव नारग 
दगण्याबाबाबाबत कोभती कायगव ा्ी कग ली व ा करण्यात यगत ी ग्, 
(४) नसयास, वव लींबाबाची कारभग काय ी ग्त ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२०-१०-२०१८) : (१)  ना्ी. 
(२) व  (३) बाबुलढाभा तालुक्यात सन २०१७-१८ या व षाागत रॅक््रसााी ३११ व  इतर यींत्र 
औनाराींसााी ५२९ लसग  एक भ ८४० शगतकऱयाींचग मागभी लनग प्राप्त झालग ्ोतग. शासकीय 
योननाींची लींमलबाबनाव भी त्या-त्या व षाागत उपलब्ा लनुदानाया मयागदगत करभग क्रमप्राप्त ी ग्. 
त्यानुसार, बाबुलढाभा तालुक्यासााी सन २०१७-१८ या व षाागसााी उपलब्ा लनुदान रु. ७४.९० लक्ष 
या मयागदगत १२१ रॅक््र व  २१३ इतर यींत्र औनारग लशा एक भ ३३४ शगतकऱयाींना पुव गसींमती 
दगण्यात ीली ्ोती. त्यापैंकी २८ शगतकऱयाींनी रॅक््र व  १०० शगतकऱयाींनी इतर यींत्र/औनारग 
खरगदी करुन लनुदानासााी प्रताव  सादर कग ला.  सदर शगतकऱयाींया बाबँक खात्याव र लनुदानाची 
रक्कम रु. ७४.९० लक्ष नमा करण्यात ीली ी ग्. उपलब्ा ननाीया मयागदगत पुव गसींमती 
दगण्याया ाोरभाप्रमाभग कायगव ा्ी करण्यात ीयामु ग उव गररत शगतकऱयाींना लनुदान योननगचा 
लाग दगण्यात ीला ना्ी. 
(४) प्रश्न उद्् ाव त ना्ी. 

___________ 
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आणी (श्ज.यवतमाळ) ताल क्यातील शेतिरी त षार सांच घेऊन  
आधथवि अडचणीत सापडले असल्याबाबत 

  

(३७)  ११९७२० (३१-०७-२०१८).   श्री.राज  तोडसाम (अणी) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात मसींचन क्षमता व ाढवव ण्यासााी कृषाी वव गागाक  न तुषाार सींच खरगदीसााी लनुदान 
ददलग नातग, ग् खरग ी ग् काय, 
(२) लसयास, ीभी (जन.यव तमा ) तालुक्यातील शगतकरी तुषाार सींच घगऊन ीत गक 
ल चभीत साप लग लसयाचग मा ग् मग, २०१८ मध्यग व ा त्यादरम्यान ननदशगनास ीलग, ग् खरग 
ी ग् काय, 
(३) लसयास, योननगचग लनुदान रोखयाम ुग शगतकऱयाींचग नुकसान झालग, ग् ्ी खरग ी ग् काय, 
(४) लसयास, उपरोक्त प्रकरभी शासनानग चौकशी करुन तुषाार सींच लनुदान दगण्याबाबाबाबत 
कोभती कायगव ा्ी कग ली व ा करण्यात यगभार ी ग्, 
(५) नसयास, वव लींबाबाची कारभग काय ी ग्त ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२०-१०-२०१८) : (१) ्ोय. 
(२) व  (३) ीभी तालुक्यात सन २०१७-१८ या व षाागतील पुव ग सींमती प्राप्त सुक्ष्म मसींचन सींच 
बाबसवव लगया सव ग ४९८ लागार्थयाांया बाबँक खात्याव र लनुदानाची रक्कम रु. ७०.९० लाख नमा 
करण्यात ीली ी ग्.  
(४) प्रश्न उद्् ाव त ना्ी. 
(५) प्रश्न उद्् ाव त ना्ी. 

___________ 
  

ब लढाणा श्जल्हयातील द ष्ट्िाळग्रस्त गावाांसाठी उपाययोजना िरण्याबाबत 
  

(३८)  ११९७५१ (३१-०७-२०१८).   डॉ.सांजय रायम लिर (मेहिर) :   सन्माननीय मदत व 
प नववसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) बाबुलढाभा जन्यातील ४४ मीं  ामाील ७४८ गाव ात  दषुका  प यामु ग  म्स ल व  व न 
वव गागानग ्ी गाव ग दषुका रामत म््भ न मा ग् मग, २०१८ मध्यग व ा त्यादरम्यान नाद्र कग ली 
ी ग्त, ग् खरग ी ग् काय, 
(२) लसयास, उपरोक्त प्रकरभी शासनानग चौकशी करुन जन्ाताकाऱ याींनी दषुका रामत 
गाव ाींसााी उपाययोनना करण्याबाबाबाबत कोभती कायगव ा्ी कग ली व ा करण्यात यगत ी ग्, 
(३) नसयास, वव लींबाबाची कारभग काय ी ग्त ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१५-१०-२०१८) : (१) व  (२) सन २०१७-१८ या खरीप ी्ंगामातील लींनतम 
पैसगव ारी ५० पैशाींपगक्षा कमी ीलगया बाबुलढाभा जन्यातील ७४८ गाव ाींमध्यग म्सुल व  व न 
वव गाग ददनाींक २८ फग ब्रुव ारी, २०१८ रोनीया शासन ननभगयास लनुसरून जन्ाताकारी, 
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बाबुल ाभा कायागलयाक  न ीदगश क्र. कावव /लका/नमाबाबींदी/ १३७/ २०१८ ददनाींक १२ माचग, २०१८ 
लन्व यग खालील उपाययोनना लाग  करण्यात ीया ी ग्त. 
   १) नमीन म्स लात स ् 
   २) कृषाी पींपाया चाल  वव नत्रबाबलात ३३.५% स ् 
   ३) शालगय/म्ावव द्यालयीन वव द्यार्थयाांया पररक्षा शुकात माफी. 
   ४) ीव श्यक तग ग वपण्याचग पाभी पुरवव ण्यासााी ॅ्ंकसगचा व ापर 
   ५) ी्ंचाई ना्ीर कग लगया गाव ात शगतक-याींया शगतीया पींपाची व ीन नो भी खीं ीत न 
करभग. 
   ६) शगतीशी ननग ीत कनागया व स लीस  तगती 
   ७) स्कारी कनागचग पुनगगान 
   ८) रो्यो लींतगगत कामाया ननकषाात का्ी प्रमाभात मशत लता 
(३) प्रश्न उद्् ाव त ना्ी. 

___________ 
  

आत्महत्याग्रस्त शेतिऱ याांची म ले मोफत उच्च मशिणापासून वांधचत रादहल्याबाबत 
  

(३९)  १२००६१ (३१-०७-२०१८).   श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.वसांतराव चव्हाण 
(नायगाांव), श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.अममन पटेल (म ांबादेवी), 
श्री.स तनल िेदार (सावनेर), श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), श्री.नसीम खान (चाांददवली), 
श्री.अममत ववलासराव देशम ख (लातूर शहर), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.राधािृष्ट् ण 
ववखे-पाटील (मशडी), श्री.त्र्यांबिराव मभस े (लातूर ग्रामीण), प्रा.वषाव गायिवाड (धारावी), 
श्री.हषववधवन सपिाळ (ब लढाणा), डॉ.सांतोष टारफे (िळमन री), श्री.राह ल बोंदे्र (धचखली) :   
सन्माननीय मदत व प नववसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील जन्याताकाऱ याींया ्लगनीपभामु ग ीत्म्त्यारामत शगतकऱ याींची मुलग मोफत 
उच मशक्षभापास न व ींतचत राद्याचग मा ग् एवप्रल-२०१८ मध्यग व ा त्यादरम्यान ननदशगनास ीलग, 
ग् खरग ी ग् काय, 
(२) लसयास, ीत्म्त्यारामत शगतकऱयाींया मुलाींचा मशक्षभाचा खचग करभारी म्त्व ाकाींक्षी 
योनना दादर (मुींबाबई) मसजध्दवव नायक मींददरानग सुरु कग ली लसताना्ी ीत्म्त्यारामत 
शगतकऱयाींया मलुाींची यादी राज्यातील जन्ाताकाऱयाींनी न पाावव यामु ग कग व   १५ मलुाींचगच 
लनग प्राप्त झालग ी ग्, ग् ्ी खरग ी ग् काय, 
(३) लसयास, शासनानग याप्रकरभी चौकशी कग ली ी ग् काय, चौकशीत काय ीढ  न ीलग व  
त्यानुसार सींबाबींतात दोषाी लसभाऱ या जन्ाताकाऱ याींव र कारव ाई करण्यास् ीत्म्त्यारामत 
शगतकऱ याींची मुलग मोफत उच मशक्षभापास न व ींतचत रा  ् नयग याबाबाबाबत कोभती कायगव ा्ी कग ली 
व ा  व ा करण्यात यगत ी ग्, 
(४) नसयास वव लींबाबाची कारभग काय ी ग्त ? 
  
 



वव .स. ४९९ (34) 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२९-१०-२०१८) : (१), (२) व  (३) वव ाी व  न्याय वव गागाया ददनाींक २१ 
ड सेंबाबर, २०१५ या शासन ननभगयान्व यग ीत्म्त्यारामत शगतकऱयाींया पायाींसााी 
श्रीमसध्दीवव नायक मशषयव तृ्ती योनना सुरु करण्यात ीली ी ग्. या योननगत लद्यापपयगन्त ९ 
वव द्यार्थयाांना लाग दगण्यात ीला ी ग्. 

नामशक जन्यातील सन २०१६-१७ या शैक्षणभक व षाागत ीत्म्त्यारामत शगतकऱयाींची 
२१ मुलग/मलुी गारतीय नैन सींघ्ना, व ाघोली, जन.पुभग यग ग मोफत मशक्षभ घगत ी ग्त. 
ल्मदनगर जन्यातील मुला-मुलीींची सन २०१६-१७ या शैक्षणभक व षाागतील यादी गारतीय नैन 
सींघ्ना, व ाघोली, जन.पुभग याींना पाावव ण्यात ीली ी ग्. ाु ग जन्यातील ीत्म्त्यारामत 
शगतकऱयाींया मुला-मुलीींची यादी ारती फाऊीं  गशन, नामशक याींचगक ग पाावव ण्यात ीली ी ग्.  

पुभग जन्यातील ीददव ासी शगतकऱयाींया मुला-मुलीींची  यादी सींबाबींतात सीं ाींना 
पाावव ण्यात ीली ी ग्. लमराव ती, यव तमा , बाबुलढाभा या जन्यातील शगतकरी ीत्म्त्या 
कग लगया शगतकऱयाींया मुला-मुलीींची यादी ननता मशक्षभ सीं ा, व ाई, जन.सातारा तसगच 
गारतीय नैन सींघ्ना याींना पाावव ण्यात ीली ी ग्. ननता मशक्षभ सीं ा, व ाई, जन.सातारा 
यग ग नाण्यास इछ क मलुाींची नाव ग प्राप्त न झायानग यव तमा  जन्यानग या सीं गस ननरींक 
माद्ती क वव ली ी ग्. या सींदगागत व यींसगव ी ककीं व ा मशक्षभ सीं गनग ीत्म्त्यारामत 
शगतकऱयाींया मलुाींना मोफत मशक्षभ दगण्याची इछुकता व्यक्त कग यास तग ग मशक्षभासााी 
नाण्यास इछ क लसलगया मुलाींची नाव ग पाावव ण्याबाबाबाबत सव ग क्षगत्रीय लताकाऱयाींना स चना 
दगण्यात यगत ी ग्त. 
(४) प्रश्न उद्् ाव त ना्ी. 

___________ 
  

सांग्रामपूर (श्ज.ब लढाणा) ताल क्यात िेळीबागाांचे झालेले न िसान 
  

(४०)  १२०११५ (३१-०७-२०१८).   श्री.राह ल बोंदे्र (धचखली), श्री.अममन पटेल (म ांबादेवी), 
श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम) :   सन्माननीय मदत व प नववसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बाबोरखग , सगो ा, व ानखग , दानाप र (ता.सींरामामप र, जन.बाबुलढाभा) पररसरात ग गगागतील 
नलपात ीत झालगली घ् व  लनत उषभता यामु ग कग  ीबाबागाींचग नकुसान झायाचग ददनाींक १७ 
मग, २०१८ रोनी व ा त्यासुमारास ननदशगनास ीलग, ग् खरग ी ग् काय, 
(२) लसयास, कग  ी उत्पादक शगतक-याींचग ीत गक नुकसान झालग, ग् ्ी खरग ी ग् काय, 
(३) लसयास, उपरोक्त प्रकरभी शासनानग चौकशी करुन कग  ी उत्पादक शगतक-याींना लनुदान 
दगण्याबाबाबाबत कोभती कायगव ा्ी कग ली व ा करण्यात यगत ी ग्, 
(४) नसयास, वव लींबाबाची कारभग काय ी ग्त ?   
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२४-१०-२०१८) : (१) मग, २०१८ मध्यग ग गगागतील पाभी पात ी ०.४ 
मम्रनग खोल गगयाचग ननदशगनास ीलग. मात्र त्याम ुग कग  ी बाबागा सुक न गगयाचग ननदशगनास 
ीलग ना्ी. 
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(२), (३) व  (४) नुकसान नसयामु ग लनुदान दगण्याबाबाबाबत प्रश्न उद्् ाव त ना्ी. 
___________ 

  
पांढरप र (श्ज.सोलाप र) बस स्थानिामध्ये प्रवाशाांना वपण्याचे पाणी उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(४१)  १२०९४२ (२३-०७-२०१८).   श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पींढरपुर (जन.सोलापुर) बाबस  ानकामध्यग प्रव ाशाींना वपण्याया पाण्यासााी उपलब्ा 
लसलगया चार ्ाक्यापकैी दोन ्ाक्यामा न कमी दाबाबानग पाभी पुरव ाा ्ोत लसयामु ग 
प्रव ाशाींची गैरसोय ्ोत लसयाचग ददनाींक ४ मग, २०१८ रोनी व ा त्यादरम्यान ननदशगनास ीलग, 
ग् खरग ी ग् का, 

(२) लसयास, पींढरपुर यग ील बाबस  ानकातील वपण्याया पाण्याया लसुवव ागमु ग प्रव ाशाींना 
बाबा्लीचग पाभी वव कत घ्याव ग लागत लसयामुलग प्रव ाशाींचग ीत गक त्रास स्न कराव ा लागत 
ी ग्, ग् ्ी खरग ी ग् काय, 
(३) लसयास, उपरोक्त प्रकरभी शासनानग चौकशी करुन पींढरपुर बाबस  ानकामध्यग प्रव ाशाींना 
वपण्याचग पाभी उपलब्ा करुन दगण्याबाबाबाबत कोभती कायगव ा्ी कग ली व ा करण्यात यगत ी ग्, 
(४) नसयास,वव लींबाबाची कारभग काय ी ग्त ? 
  
श्री. ददवािर रावत े(१९-१०-२०१८) : (१) ्ोय. 
     सदरची बाबाबाब ननदशगनास ीयानींतर त्व रीत पाभीपुरव ाा पुव गव त करण्यात ीला. 
(२) व  (३) दोन ्ाक्यामा न कमी दाबाबानग पाभी पुरव ाा ्ोत लसयाची बाबाबाब ननदशगनास 
ीयानींतर पींढरपुर बाबस ानकाव रील वपण्याया पाण्याचा पुरव ाा पुव गव त करण्यात ीलगला 
ी ग्. 
(४) प्रश्न उद्् ाव त ना्ी. 

___________ 
  

येल्लोरी (ता.औसा, श्ज.लातूर) येथ ेगारपीट, वादळी वाऱयासह पावसाम ळे  
शेतिऱयाांच्या वपिाांच ेझालेले न िसान  

  

(४२)  १२१५३४ (२४-०७-२०१८).   श्री.त्र्यांबिराव मभसे (लातूर ग्रामीण) : सन्माननीय मदत व 
प नववसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) यगलोरी (ता.औसा, जन.लात र) यग ग सन २०१७ मध्यग झालगया प्रचीं  गारपी्, व ाद ी व ारग 
व  पाव सामु ग शगतकऱयाींया वपकाींचग नुकसान झालग लस न सदर नुकसानीचा ल्व ाल सादर 
करण्याबाबाबाबत मा.मुख्यमींत्री याींनी मा ग्,एवप्रल २०१७ मध्यग व ा त्यादरम्यान लप्पर मुख्य सतचव , 
मदत व  पुनव गसन याींना ददलगया ननदेशाया लनुषाींगानग जन्ाताकारी, लात र याींनी सदर 
नुकसानीबाबाबाबत म्स ल व  कृषाी वव गागानग कग लगया पींचनामा ीाारग नकुसानीचा ल्व ाल 
शासनास सादर कग ला ी ग्, ग् खरग ी ग् काय, 



वव .स. ४९९ (36) 

(२) लसयास, शगतकऱयाींया शगतीवपकाींचग व  फ बाबागाींचग नुकसान, तसगच ग्क््र नममनीव रील 
बाबागायती व  जनरायती वपकाींचग नुकसान झालग ी ग्, ग् ्ी खरग ी ग् काय, 
(३) लसयास, उपरोक्त प्रकरभी शासनानग चौकशी करुन सदर ल्व ालाया लनुषाींगानग नॅशनल 
ड झा्र ररलीफ फीं  / ग्् ड झा्र ररलीफ फीं  लींतगगत नुकसानरामत शगतकऱयाींना ीत गक 
मदत दगण्याबाबाबाबत कोभती कायगव ा्ी कग ली व ा करण्यात यगत ी ग्, 
(४) नसयास, वव लींबाबाची कारभग काय ी ग्त ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२४-१०-२०१८) : (१) ्ोय. 
(२) ग् लींशत: खरग ी ग्. 
(३) लात र जन्यातील औसा तालुक्यातील मौनग यगलोरी यग ग मा ग् माचग २०१७ दरम्यान 
लव ग ी पाऊस व  गारपी्ीमु ग झालगया नुकसानीसााी जन्ाताकारी, लात र याींचा रु. 
४४,७३,७५५/- एव ढया ननाीमागभीबाबाबाबतचा प्रताव  प्राप्त  झाला ी ग्. त्या लनुषाींगानग लात र 
जन्यातील औसा तालुक्यातील मौनग यगलोरी यग ग मा ग् माचग २०१७ दरम्यान लव ग ी पाऊस व  
गारपी्ीमु ग झालगया नुकसानीसााी बाबाताताींना नुकसानगरपाई दगण्याबाबाबाबतचा प्रताव  
वव चारााीन ी ग्. 
(४) प्रश्न उद्् ाव त ना्ी. 

___________ 
  

अिोला येथील महाराष्ट्र पश धन मांडळाच्या डाटा एन्री ऑपरेटर प रवठा िामाबाबत 
  

(४३)  १२१५५२ (२५-०७-२०१८).   श्री.हररष वपांपळे (म तत वजापूर) :   सन्माननीय पश सांवधवन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लकोला यग ील म्ाराषर पशुान मीं  ानग  ा्ा एन्री ऑपरग्र पुरव ाा कामाचग कीं त्रा् 
मसननीन सोयशुन प्रा.मल. या लपात्र कीं पनीला ददयाची तक्रार श्री साई ई-सजव् ग्सचग 
सींचालकाींनी मा ग् एवप्रल, २०१८ मध्यग व ा त्यादरम्यान कग ली, ग् खरग ी ग् काय, 
(२) लसयास, मसननीन सोयुशन कीं पनीनग सन २०१५ तग २०१७ या दोन व षाागचग पी्ीीरसी 
चलान व  कर न गरयाचग उक्त तक्रारीया लनुषाींगानग व्यव साय कर वव गागाया ननदशगनास 
ीभ न ददलग, ग् ्ी खरग ी ग् काय, 
(३) लसयास, उपरोक् त प्रकरभी शासनानग चौकशी कग ली ी ग् काय, चौकशीत काय ीढ  न 
ीलग, तद्नुसार लकोला यग ील म्ाराषर पशुान मीं  ानग  ा्ा एन्री ऑपरग्र पुरव ाा कामाचग 
कीं त्रा् मसननीन सोयुशन प्रा.मल. या लपात्र कीं पनीला ददयाबाबाबाबत कायगव ा्ी करुन सींबाबींतात 
दोषाीींवव रुध्द कोभती कारव ाई कग ली व ा करण्यात यगत ी ग्, 
(४) नसयास, वव लींबाबाची कारभग काय ी ग्त ? 
  
श्री. महादेव जानिर (१२-१०-२०१८) : (१) श्री साई ई-सजव् ग्सगस याींनी मा.उच न्यायालय, 
खीं पीा नागप र यग ग  म्ाराषर शासन, म्ाराषर पशुान वव कास मीं   व  ीयुक्त पशुसींव ागन, 
पुभग याींचग वव रुध्द रर् वप्ीशन क्र.७४७/२०१८ दाखल कग ली ्ोती. सदर रर् वप्ीशन 
दद.२३.०३.२०१८ रोनी न्यायालयानग खारीन कग लगली ी ग्. 
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(२) मसननीन सोयुशन कीं पनीनग वव क्रीकर वव गाग, औरींगाबाबाद या कायागलयाक  न प्राप्त झालगलग 
सन २०१५ तग २०१७ या दोन व षाागचग पी्ीीरसी व  पी्ीईसी कर गरयाचग प्रमाभपत्र म्ाराषर 
पशुान वव कास मीं   लकोला या कायागलयास सादर कग लगलग ी ग्. 
(३) व  (४) ्ोय. 
     मसननीन सोयुशन प्रा.मल.या कीं पनीला लकोला यग ील म्ाराषर पशुान वव कास 
मीं  ानग  ा्ा एींरी ऑपरग्र पुरव ाा कामाचग कीं त्रा् ई-ननव ीदा प्रक्रीया पारदशगकरीत्या राबाबव ुन 
दगण्यात ीलग लसयाम ुग, कारव ाई करण्याचा प्रश्न उद्् ाव त ना्ी.  

___________ 
  

इचलिरांजी येथ ेप्रादेमशि पररवहन ववभागाच ेउपप्रादेमशि िायावलय स्थापन िरण्याची मागणी 
  

(४४)  १२१९९९ (०१-०८-२०१८).   श्री.स रेश हाळवणिर (इचलिरांजी) : सन्माननीय पररवहन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ्ातकभींगलग व  मशरो  (जन.को्ापुर) तालुक्याींसााी इचलकरींनी यग ग प्रादगमशक पररव ्न 
वव गागाचग उपप्रादगमशक कायागलय सन २०११ मध्यग ननकषााप्रमाभग  ापन करण्याची मागभी 
लोकप्रनतननाी इचलकरींनी याींनी मा ग् नुन, २०१७ मध्यग व ा त्यादरम्यान मा. मुख्यमींत्री व   मा. 
मींत्री पररव ्न, राज्यमींत्री याींयाक ग कग ली ी ग्, ग् खरग ी ग् काय, 
(२) लसयास, पररव ्न ीयुक्त याींचग ल्व ालानुसार को्ाप र प्रादगमशक पररव ्न 
कायागलयाक ील सन २०१२ पयांतची नोंदभीकृत व ा्नाींची सींख्या ८.६१ लाख इतकी प्रचीं  लस न 
त्यापैकी प्रतावव त इचलकरींनी उपप्रादगमशक पररव ्न कायागलय लींतगगत ३.८६ लाख ी ग्, तसगच 
सदरील ४ लाख व ा्नाारकाींना पररव ्न कायागलयाशी सींबाबींतात ककरको  कामाींसााी ३० कक.मी. 
द र को्ापुर यग ग नाव ग लागतग, ग् ्ी खरग ी ग् काय, 
(३) लसयास, उपरोक्त प्रकरभी शासनानग चौकशी करुन ्ातकभींगलग व  मशरो  तालुक्याींसााी 
इचलकरींनी यग ग प्रादगमशक पररव ्न वव गागाचग उपप्रादगमशक कायागलय  ापन करण्याबाबाबाबत 
कोभती कायगव ा्ी कग ली व ा करण्यात यगत ी ग्, 
(४) नसयास, वव लींबाबाची कारभग काय ी ग्त ? 
  

श्री. ददवािर रावत े(१५-१०-२०१८) : (१) ्ोय, ग् खरग ी ग्. 
(२) प्रादगमशक पररव ्न कायागलय,को्ाप र याींचग माफग त इचलकरींनी यग ील मशबाबीर 
कायागलयामध्यग नवव न नोंदभी, मशकाऊ व  पक्की  लनुज्ञप्तीचग कामकान  ीाव ड्यात न  ४ 
ददव स करण्यात यगतग. तसगच प्रादगमशक पररव ्न कायागलय  को्ाप र या कायागलयात व ा्न  
४.० व  सार ी ४.० ्ी सींगभक प्रभाली कायागन्व ीत करण्यात ीली लस न त्याद्व ारग ऑनलाईन 
शुक जव कारलग नातग. 
(३) शासन ननभगय क्र. एमव््ी ी-०८१५/प्र.क्र.२३३/परर-४, दद.१८.०६.२०१८ लन्व यग मो्ार व ा्न 
वव गागाींतगगत नव ीन कायागलय ननममगतीसााी  खालील ननकषा वव द्त कग लग ी ग्त. 
   ल) एखाद्या जन्याचग वव गानन ्ोऊन नव ीन जन्ा ननमागभ झाला लसगल तर या नव ीन 
जन्याया कायगक्षगत्रामध्यग नव ीन पररव ्न कायागलयाची  ापना कराव ी. इतर कोभत्या्ी 
पररज तीत नव ीन कायागलयाची  ापना करु नयग. 



वव .स. ४९९ (38) 

   बाब) ज्या जन्याींची लाींबाबी नात ी ग् लशा जन्याींमध्यग ननतगया सोईसााी नव ीन 
पररव ्न कायागलय उघ ण्याऐव नी व ा्न चालक चाचभी कें द्र तसगच व ा्न तपासभी व  पररक्षभ 
कें द्र   ापन करण्यात याव ीत. 

उपरोक्त ननकषााींनुसार इचलकरींनी यग ग नवव न  पररव ्न कायागलय  ापन करता 
यगभार ना्ी. 
(४) प्रश्न उद्् ाव त ना्ी. 

___________ 
  

वसई (श्ज.पालघर) येथील मासे ववक्रीसाठी परवाने ममळण्याबाबत 
  

(४५)  १२२१२७ (३१-०७-२०१८).   श्री.पास्िल धनारे (डहाणू), श्री.ववलास तरे (बोईसर), 
श्री.दहतेंद्र ठािूर (वसई), श्री.क्षितीज ठािूर (नालासोपारा) :   सन्माननीय मत्स्यवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) व सई (जन.पालघर) यग ील को ी मद्लाींनी उदरननव ाग्ासााी कायमव रुपी मासग वव क्रीस 
परव ानग मम ण्याबाबाबाबत शासनाक ग ननव गदनाद्व ारग मागभी कग ली, ग् खरग ी ग् काय, 
(२) लसयास, उपरोक्त प्रकरभी शासनानग चौकशी करुन मासग वव क्रीसााी परव ानग दगण्याबाबाबाबत 
कोभती कायगव ा्ी कग ली व ा करण्यात यगत ी ग्, 
(३) नसयास, वव लींबाबाची कारभग काय ी ग्त ? 
  
श्री. महादेव जानिर (२५-१०-२०१८) : (१) ्ोय. 
(२) व सई मास ी माके्मध्यग मासग वव क्रीसााी दगण्यात यगभारग परव ानग ग्  ाननक व राज्य 
सीं ाींमाफग त दगण्यात यगतात. मासग वव क्रीसााी दगण्यात यगभारग परव ानग ग् मत्यव्यव साय 
वव गागामाफग त ददलग नात ना्ीत. 
(३) प्रश्न उद्् ाव त ना्ी. 

___________ 
  

चांद्रपूर श्जल््यात राष्ट्रीय िृषी ववस्तार व तांत्रज्ञान अमभयानाांतगवत  
खरेदी िेलेल्या रॅक्टरला अन दान देण्याबाबत 

  

(४६)  १२२१२८ (२४-०७-२०१८).   श्री.वविास ि ां भारे (नागपूर मध्य), श्री.स धािर िोहळे 
(नागपूर दक्षिण) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रप र जन्यात राषरीय कृषाी वव तार व  तींत्रज्ञान लमगयानाींतगगत खरगदी कग लगया रॅक््रचग 
लनुदान दगण्यास सींबाबाीत जन्ा कृषाी लताक्षक, चींद्रप र याींचकग क  न दलुगक्ष कग लग नात 
लसयाचग ददनाींक ११फग ब्रुव ारी,२०१८ रोनी व ा त्यासुमारास ननदशगनास ीलग, ग् खरग ी ग् काय,  
(२) लसयास, सदर कृषाी लताक्षक याींनी मनीतील शगतकऱयाींना रॅक््र मींन र करून, त्याींनी 
खुया बाबानारात न खरगदी कग लगया रॅक््रचग लनुदान  शगतकऱयाींना दगण्यात ीयाबाबाबाबतची तक्रार 
यगरगाींव  यग ील शगतकऱयाींनी कग ली ी ग्, ग् ्ी खरग ी ग् काय, 
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(३) लसयास, उपरोक्त प्रकरभी शासनानग चौकशी कग ली ी ग् काय, चौकशीया लनुषाींगानग 
गैरव्यव ्ार करभाऱया कृषाी लताक्षकाव र कोभती कारव ाई कग ली व ा करण्यात यगत ी ग्, 
(४) नसयास, वव लींबाबाची कारभग काय ी ग्त ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२०-१०-२०१८) : (१) ना्ी. 
(२) व  (३) सन २०१५-१६ माील प्रचमलत शासकीय ाोरभानुसार, म्ाराषर कृषाी उद्योग 
वव कास म्ामीं   या शासनाया एकमगव  पुरव ाादार सीं गक  न खरगदी करभग ीव श्यक ्ोतग. 
त ावप, यगरगाव , ता. म ल, जन.चींद्रप र यग ील का्ी शगतकऱयाींनी त्याींना मींन र कग लगया मॉ गलचग 
रॅक््र खरगदी न करता दसुऱयाच मॉ गलचग रॅक््र खुया बाबानारात न खरगदी कग यामु ग त्याींना 
लनुदान लनुज्ञगय ारत ना्ी. 
(४) प्रश्न उद्् ाव त ना्ी. 
  

___________ 
  

शेगाव (श्ज.ब लढाणा) ताल क्यात दठबि व त षार सांचाच्या  
पात्र लाभाथ्याांना अन दान न ममळाल्याबाबत 

  

(४७)  १२२६८२ (३१-०७-२०१८).   श्री.राह ल बोंदे्र (धचखली) :  सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शगगाव  (जन.बाबलुढाभा) तालुक्यात दाबाबक व  तुषाार सींचाया लनुदानासााी पात्र लसलगया 
शगतक-याींना  लनुदान न मम ायानग नलम मा्रगाींव  सकग लया नव  पास ५० शगतक-याींनी 
शगगाींव  त्मसल कायागलयासमोर उपोषाभ कग याचग मा ग् मग २०१८ रोनी व ा त्यादरम्यान 
ननदशगनास ीलग, ग् खरग ी ग् काय, 
(२) लसयास, उपरोक्त प्रकरभी शासनानग चौकशी करुन दाबाबक व  तुषाार सींचाया पात्र 
लागार्थयाांना लनुदान मम ण्यासााी तसगच उपोषाभकत्याांया उपोषाभाची दखल घगण्यासााी  
कोभती कायगव ा्ी कग ली व ा करण्यात यगत ी ग्, 
(३) नसयास, वव लींबाबाची कारभग काय ी ग्त ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२०-१०-२०१८) : (१) ्ोय.  
(२) शगगाव  (जन. बाबुलढाभा) तालकु्यातील पुव गसींमती प्राप्त १,३८५ शगतकऱयाींपैकी सुक्ष्म मसींचन 
सींचाची उगारभी करुन लनुदानासााी प्रताव  सादर कग लगया सव ग ६८४ शगतकऱयाींया बाबकँ 
खात्याव र लनुदानाची रक्कम नमा करण्यात ीली ी ग्. 
(३) प्रश्न उद्् ाव त ना्ी. 
  

___________ 
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पेण (श्ज.रायगड) ताल क्यातील सांरिि बांधाऱ याच्या द रुस्तीबाबत 
  

(४८)  १२४००३ (२४-०७-२०१८).   श्री.भरतशठे गोगावले (महाड) :   सन्माननीय खारभूमी 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पगभ (जन.रायग ) तालकु्यातील ढोंबाबी-तचबाबी, खारमाचगला खारग मी योननगतील फु्लगया 
समुद्र सींरक्षक बाबींााऱ याया दरुुतीची नबाबाबाबदारी खारग मी वव गागाची लसयाचग मा ग् 
एवप्रल,२०१८ मध्यग व ा त्यादरम्यान ननदशगनास ीलग, ग् खरग ी ग् काय, 
(२) लसयास,  उक्त सींरक्षक बाबींाा-याया दरुुतीकररता ननाीची तरत द कग ली ी ग्, ग् ्ी खरग 
ी ग् काय, 
(३) लसयास, उपरोक्त प्रकरभी शासनानग चौकशी करुन उक्त सींरक्षक बाबींाा-याया दरुुती 
करण्याबाबाबाबत कोभती कायगव ा्ी कग ली व ा करण्यात यगत ी ग्, 
(४) नसयास, वव लींबाबाची कारभग काय ी ग्त ? 
  
श्री. ददवािर रावत े(२०-१०-२०१८) : (१) ्ोय. 
(२) सदर बाबींााऱयाया दरुुतीचग काम नगएस ब्य  कीं पनीनग करण्याचग मान्य कग लग लस न 
पाव सा याप व ी २५ मी. लाींबाबीया खाीं ीचग काम प भग करण्यात ीलगलग ी ग्.  उव गररत काम 
सींबाबींतात कीं पनीनग पाव सा यानींतर प भग करण्याचग मान्य कग लग ी ग्.  कीं पनीनग काम प भग 
कग यानींतर योनना सुज तीत रा्ण्यासााी का्ी कामग करभग ीव श्यक लसयास सदर कामग 
शासन ननाीत न प भग करण्यात यगतील. 
(३) प्रश्न उद्् ाव त ना्ी.      
(४) प्रश्न उद्् ाव त ना्ी. 

___________ 
  

अधावपूर (श्ज.नाांदेड) येथील द ष्ट्िाळग्रस्त शेतिऱयाांना आधथवि मदत देण्याबाबत 
  

(४९)  १२४६३८ (०१-०८-२०१८).   श्रीमती अममता चव्हाण (भोिर), श्री.अममन पटेल (म ांबादेवी), 
श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमन री), श्री.अस्लम शखे (मालाड 
पश्श्चम) :   सन्माननीय मदत व प नववसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  लाागप र (जन.नाींदग ) यग ग मागील चार व षाागपास न दषुका  परर ती लसयानग शगती 
व्यव साय ल चभीत ीला लस न तग ील पाण्याया पात ीत झपा्यानग घ् झायानग शगतीचग 
नुकसान झालग, ग् खरग ी ग् काय, 
(२) लसयास, शासनानग यग ील शगतक-याींना मदत दगभारग ीत गक पॅकग न ना्ीर करण्याबाबाबाबत 
कोभती कायगव ा्ी कग ली व ा यगत ी ग्, 
(३) नसयास, वव लींबाबाची कारभग काय ी ग्त ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१०-१०-२०१८) : (१) लींशतः खरग ी ग्. 
   लाागप र (जन.नाींदग ) तालुक्याचग एक भ व ावषागक पनगन्यमान ८६९.६० मम.मी. लस न गगया चार 
व षाागत झालगलग सरासरी पनगन्यमान व  खरीप पैसगव ारीची माद्ती पुढीलप्रमाभग ी ग्. 
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      सन २०१४-१५ मध्यग सरासरी पनगन्यमान ३९३.६७ मम.मी झालग ्ोतग व   खरीप ी्ंगाम 
पैसगव ारी ५० पैशाींपगक्षा कमी ्ोती. 
      सन २०१५-१६ मध्यग सरासरी पनगन्यमान ११४२.६७ मम.मी झालग ्ोतग व   खरीप ी्ंगाम 
पैसगव ारी ५० पैशाींपगक्षा कमी ्ोती. 
      सन २०१६-१७ मध्यग सरासरी पनगन्यमान ४०१.९८ मम.मी झालग ्ोतग व   खरीप ी्ंगाम 
पैसगव ारी ५० पैशाींपगक्षा नात ्ोती. 
      ग नल सव ेक्षभानसुार पार ी, ल्ान, वपींप गाव  व  मालगगाव  यग ील सरासरी पाण्याची 
पात ी लनुक्रमग ९.१०, ८.९०, १४.९० व  १०.५५ एमबाबीनीएल ऐव ढी लस न त्यामध्यग गगया चार 
व षाागत सरासरी ०.५६, (-) २.२२, (-)२.७४ व  (-) २.६५ ऐव ढी घ् झायाचग ददस न यगतग. 
      सन २०१७-१८ मध्यग सरासरी पनगन्यमान ६८५.६६ मम.मी झालग ्ोतग व   खरीप ी्ंगाम 
पैसगव ारी ५० पैशाींपगक्षा नात ्ोती. 
(२)  लाागप र (जन.नाींदग ) तालुक्याची गगया चार व षाागतील पैसगव ारी व  पनगन्यमानाया सरासरी 
बाबाबाबत लननयममतता पा्ता गगया चार व षाागत बाबातात शगतक-याींना खरीप ी्ंगाम व  लव ग ी 
पाऊस, गारपी्मु ग झालगया वपक नुकसानीबाबाबाबत खालीलप्रमाभग  लनुदान व ा्प करण्यात 
ीलग ी ग्. 
   सन २०१४-१५ मध्यग  रूपयग १७,५६,०१,७२०/- 
   सन २०१५-१६ मध्यग रूपयग १०,२३,२५,९३९/- 
   सन २०१६-१७ मध्यग रूपयग १,०५,६०,३८०/- 
   सन २०१७-१८ मध्यग रूपयग ९,२८,४९,९३३/- 
(३) प्रश्न उद्् ाव त ना्ी. 
  

___________ 
  

खानवटे (ता.दौंड, श्ज.प णे) येथील प्रिल्पग्रस्ताांच ेप नववसन  
िरण्यासह तनवासी भूखांड देण्याबाबत 

  

(५०)  १२५६५२ (३१-०७-२०१८).   श्री.राहूल ि ल (दौंड), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.शरददादा 
सोनावणे (ज न्नर) :  सन्माननीय मदत व प नववसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) खानव ग् (ता.दौं , जन.पुभग) यग ील तलाींक ५०० तग ५०४ माील समुारग ७० कु्ुींबाबाींचग घरग 
शासन ननभगय क्र.३४९१/प्र.क्र.–९१/र–४ दद.०७/११/१९९४ नुसार सींपादन झालगली लस न सदर 
कु्ुींबाबाींना ननव ासी ग खीं   मम ाला ना्ी, ग् खरग ी ग् काय, 
(२) लसयास, याच दाकाभया उव गररत १२८ घराींचग तलाींक ५०४ तग ५०७ माील पुनव गसनासााी 
जन्ा पुनव गसन कायागलय, पुभग याींचगमाफग त पत्र क्र. जन.पु.ल/उननी/व शी/१२९/२००० 
दद.२९/०१/२००१, कक्ष लताकारी, म्स ल व  व न वव गाग मींत्रालय, मुींबाबई याींना पााव ण्यात ीलग 
लस न त्याव र कोभती्ी कायगव ा्ी झाली नस न सदर कागदपत्रगच ग्ा  झाली ी ग्त, ग् ्ी 
खरग ी ग् काय, 
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(३) लसयास, पुनव गसनापास न व ींतचत राद्लगया ७० कु्ुींबाबाना ननव ासी ग खीं  मम भगबाबाबाबत व  
१२८ कु्ुींबाबाींची कागदपत्रग ग्ा  झायामु ग त्याींचग पुनव गसन तात ीनग करण्याची मागभी जन्ा 
पुनव गसन लताकारी याींचगक ग लोकप्रनतननाीींनी ददनाींक ६ नोव् े्ंबाबर, २०१७ रोनी व ा त्यासमुारास 
कग ली ी ग्, ग् ्ी खरग ी ग् काय, 
(४) लसयास, उक्त प्रकपरामताींचग पुनव गसन करण्यास् ननव ासी ग खीं  दगण्याबाबाबाबत शासनानग 
कोभती कायगव ा्ी कग ली व ा करण्यात यगत ी ग्, 
(५) नसयास, वव लींबाबाची कारभग काय ी ग्त ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२३-१०-२०१८) : (१) ्ोय, ग् खरग ी ग्.  
(२) ्ोय, ग् खरग ी ग्. 
(३) शगरग उावव ण्यासींदगागत दद. २५.६.२०१८ रोनी व  त्याप व ी व ैयजक्तक लनग प्राप्त झालग ी ग्त. 
याबाबाबाबत सींबाबींतात लनगदाराींस दद. १८.७.२०१८ रोनीया पत्रान्व यग क वव ण्यात ीलग ी ग्.  
(४) प्रश्न उद्् ाव त ना्ी.  
(५) प्रश्न उद्् ाव त ना्ी. 

___________ 
  
  
ववधान भवन :   डॉ. अनांत िळसे 
म ांबई.   प्रधान सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 
__________________________________________________________________ 

मुद्रभप व ग सव ग प्रकक्रया म्ाराषर वव ाानमीं   सतचव ालयाया सींगभक यींत्रभगव र 
मुद्रभ: शासकीय मध्यव ती मुद्रभालय, मुींबाबई. 


