
 
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ५०६ वी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

ततसरे अधधवेशन, २०१८ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

राज् यातीग रामामीण भातातीग तावठाणाची हद्द वाढववण् याबाबत 
  

(१)  ५५५५ (२७-०१-२०१७).   श्री.नसीम खान (चाांददवगी), श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), 
श्री.अममन पटेग (म ांबादेवी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमन री), श्री.अब् द ग सत्तार (मसलगोड) :   
सन्माननीय मदत व प नववसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील रामामीभ गागातील सवतर् गावतातील गावतााभाची द्द  मागील कादी वत्ा्पासनन 
वताढववतण् यात ीली नस यामु ग रामाम  ाींची गावतााभाची द्द  वताढववतण् याबाबाबाबत सींबाबींताताींनी वतारींवतार 
मागभी कग ली अस याचग मादग नानगवतारी, २०१४ मध्यग वता त्यादरम्यान ीढ नन ीलग, दग खरग 
ीदग काय, 
(२) अस यास, राज् याींतील रामामीभ गागातील गावताीं या गावतााभाची द्द  वताढववतण् याबाबाबाबत 
शासनानग कोभती तातडीची कायव्तादी कग ली वता करण् यात यगत ीदग, 
(३) नस यास, ववतलींबाबाची कारभग काय ीदगत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटीग (१-११-२०१८) : (१) दग अींशत: खरग ीदग. 
(२) गावतााभ ववततार योननगया अींमलबाबनावतभीसााी वतग ोवतग ी शासन ननभय् वत पररपरकाद्वतारग 
ीदगश दगण्यात ीलगलग ीदगत. सदर शासन ननभय्/ ीदगश एकत्ररत करुन, मदसनल वत वतन 
ववतगाग, शासन पररपरक दद.१०/२/१९८३ अन्वतयग गावतााभ ववततार कायक््रम राबाबववतण्याबाबाबाबतची 
कायप्ध्दती ववत्द करण्यात ीलगली ीदग. त्यानुसार गावतााभ ववततार योनना या 
जनदातरीय योननगअींतगत् गावतााभ ववततार करण्यासााी ननभय् घगण्याचग अताकार, 
जनदाताकारी याींना प्रदान करण्यात ीलगलग ीदगत. तसगच मदसनल वत वतन ववतगाग शासन 
ननभय् दद.१९/३/२०१२ अन्वतयग, गावतााभ ववततार योननगतील प्रलींत्रबाबत प्रकरभाचा ननप्ारा 
करण्यासााी राज्यातील प्रत्यगक जन्याया दाकाभी जनदाताकारी याींया अध्यक्षतगखाली 
सींबाबींतात जन्याचा जनदाताकारी, मुख्य कायक्ारी अताकारी वत सींबाबींतात उप ववतगागीय 
अताकारी याींची मम नन एक त्ररतरीय सदय सममती गदात करण्यात ीली ीदग. प्रत्यगक 
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जन्याया दाकाभी असलगया या सममतीनग जन्यातील गावतााभ ववततार योननगतील 
प्रलींत्रबाबत प्रकरभाींचा ीढावता घगऊन कालबाबध्द पध्दतीनग मोददम दाती घगण्याबाबाबाबत सवत ्
जनदाताकाऱयाींना क ववतण्यात ीलग ीदग. 
(३) प्रश्न उद्् ावतत नादी.  

___________ 
  

तेलहारा (जज.अिोगा) ताग क्यातीग तावाांना रब्बी पीिववमा योजनेचा गाभ देण्याबाबत 
  

(२)  ५०५९५ (१२-०५-२०१७).   श्री.प्रिाश भारसािळे (अिोट) :   सन्माननीय िृषी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) तगदारा (जन.अकोला) तालुक्यातील गावताींना सन २०१४-१५ या वत्ा्त रब्बाबी वपक ववतमा 
योननगतुन वतग ण्यात ीयाचग ननदशन्ास ीलग, दग खरग ीदग काय, 
(२) असयास, तगदारा तालुक्यात मागील तीन वत्ा्पासनन शगतकऱयाींना दषुका ाचा सामना 
करावता लागत ीदग, दग दी खरग ीदग काय, 
(३) असयास, सन २०१३-१४ या वत्ा्त अनतवतषृ्ीमु ग वपकाींचग नकुसान झायानग शगतकऱयाींनी 
पुन्दा कन ्काढनन सन २०१४ मध्यग पगरभी कग ली दोती, परींतु पाऊस कमी पडयानग वपकाींचग 
नुकसान झालग, दग दी खरग ीदग काय, 
(४) असयास, पररभामी अनगक शगतकरी कनब्ाबानारी झायाचग ननदशन्ास ीलग, दग दी खरग ीदग 
काय, 
(५) असयास, तगदारा तालुक्यातील गावताींना रब्बाबी वपक ववतमा योननगचा लाग दगण्याबाबाबाबत 
शासनानग कोभती कायव्तादी कग ली वता करण्यात यगत ीदग, 
(६) नसयास, ववतलींबाबाची कारभग काय ीदगत ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटीग (१२-११-२०१८) :(१) राषरीय कृव् ववतमा योननेंतगत् रब्बाबी दींगाम २०१४-१५ 
मध्यग तगदारा तालुक्यातील १८२६ शगतकऱयाींनी रु. ७.७६ लाख ववतमा दप्ता गरुन योननगत 
सदगाग घगतला दोता. योननगया मागद्शक् सनचनाींनसुार तगदारा तालुक्यातील कोभत्यादी 
मींड ाला गारतीय कृ्ी ववतमा कीं पनीकडनन नुकसान गरपाई मींननर करण्यात ीलगली नादी. 
(२)  तगदारा तालुक्यातील सवत ् १०६ गावताींची पैसगवतारी सन २०१३-१४,२०१४-१५ वत २०१५-१६ 
मध्यग ५० पैशाींपगक्षा कमी दोती, दग खरग ीदग. 
(३), (४) वत (५) सन २०१३-१४ मध्यग ननन वत नुलै मददन्यात झालगया अनतवतषृ्ीमु ग तगदारा 
तालुक्यातील नमीनीचग वत वपकाींचग नुकसान झालग दोतग. सदर नुकसानीकररता शासन ननभय् दद. 
१४.०८.२०१३ नुसार मदसनल ववतगागामार््त मदत नादीर करण्यात ीलगली दोती. 
           राषरीय कृव् ववतमा योननगअींतगत् खरीप दींगाम २०१३ मध्यग तगदारा तालुक्यातील 
४५६२ शगतकऱयाींना रु. ८१.६० लाख, रब्बाबी दींगाम २०१३-१४ मध्यग ५४ शगतकऱयाींना रु. १.२१ 
लाख, वत खरीप दींगाम २०१४ मध्यग ७७९५ शगतकऱयाींना रु. ४३६.४७ लाख ननकसान गरपाई 
गारतीय कृव् ववतमा कीं पनीमार््त दगण्यात ीलगली ीदग.         
(६) प्रश्न उद्् ावतत नादी.   

___________ 
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शेतिऱयाांच्या िजावच ेप नतवठनासह पीि िजावच्या  
वस गीगा स्थधतती देण्याच्या तनणवयाबाबत 

  

(३)  ५७२०८ (१५-०५-२०१७).   श्री.अतनग बाबर (खानापूर) :   सन्माननीय मदत व प नववसन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) दषुका रामत जन्याींमाील शगतकऱयाींया कनाच्ग पनुगा्न ीणभ त्याींयाकडील पीक 
कना्या वतसुलीला  तगती दगण्याचा ननभय् घगण्यात ीला असुन त्यासींबाबींाीचा शासकीय ीदगश 
काढण्यात ीला नसयाचग मादग मग, २०१६ मध्यग वता त्यादरम्यान ननदशन्ास ीलग, दग खरग ीदग 
काय, 
(२) असयास, उक्त ीदगश काढण्यास ववतलींबाब लाग यामु ग ववतदगा्तील ११,८६२ गावताींमाील 
कनद्ार शगतकरी वतींतचत राददलग ीदग, दग दी खरग ीदग काय, 
(३) असयास, याबाबाबाबत शासनानग चौकशी कग ली ीदग काय, 
(४) असयास, चौकशीअींती उक्त ीदगश तात्का  काढण्याबाबाबाबत शासनानग कोभती कायव्तादी 
कग ली वता करण्यात यगत ीदग, 
(५) नसयास, ववतलींबाबाची कारभग काय ीदगत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटीग (०६-११-२०१८) : (१) वत (२) दग खरग नादी. 

मदसनल वत वतन ववतगाग, शासन ननभय् क्र.एससीवताय-२०१६/प्र.क्र.१/म-७, ददनाींक २२ 
एवप्रल, २०१६ अन्वतयग सन २०१५-१६ या खरीप दींगामातील अींनतम पैसगवतारी ५० पैशाींपगक्षा कमी 
ीलगया ववतदगा्तील ११८६२ गावताींमध्यग शगतीशी ननगडीत कना्या वतसुलीस  तगती वत 
सदकारी पीक कना्चग पुनग्ान या अनतररक्त दोन सवतलती लागन करण्यात ीया ीदगत. 
(३), (४) वत (५) प्रश्न उद्् ावतत नादी. 

___________ 
  

मसन्नर (नामशि) ताग क्यातसह िजवत (ता.जज.अहमदनतर) येथीग  
तावाांतीग पाणी व चारा टांचाई दरू िरण्याबाबत 

  

(४)  ५७७५४ (१५-०५-२०१७).   श्री.राजाभाऊ (परात) वाज े (मसन्नर), श्री.योतेश (बापू) घोगप 
(देवळागी), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांतमनेर) :   सन्माननीय मदत व प नववसन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मसन्नर (नामशक) तालुक्यातील अनगक गावताींमध्यग वपण्याया पाण्याची तीव्र ी्ंचाई नाभवतन 
लागली असयानग वपण्याया पाण्यासााी ्ँकर तसगच ननावतराींसााी चारा छावतण्या सुरु 
करण्याची मागभी असयाचग मादग एवप्रल, २०१६ मध्यग वता त्यादरम्यान ननदशन्ास ीलग ीदग, 
दग दी खरग ीदग काय, 
(२) तसगच कनत् ता.जन.अदमदनगर यग ग पाच ननावतराींया छावतण्या सुरु असनन यामध्यग अींदानग 
९ दनार ननावतरग दाखल झाली असनन सवतच् छावतण्याींना अदयापी अनुदान मम ालग नसयाचग 
मादग ननन, २०१६ मध्यग वता त्यादरम्यान ननदशन्ास ीलग ीदग, दग दी खरग ीदग काय, 
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(३) असयास, उक्त गावतातील पाण्याचा वत चाऱयाींचा प्रश्न तातडीनग सोडववतण्यासींदगात् शासनानग 
कोभती कायव्तादी कग ली वता करण्यात यगत ीदग, 
(४) नसयास, ववतलींबाबाची कारभग काय ीदगत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटीग (२०-११-२०१८) : (१) ददनाींक ३० एवप्रल, २०१६ रोनी १७ गावतग वत १२१ 
वताडयाींना एकन भ २४ ्ँकरद्वतारग पाभी पुरवताा करण्यात यगत दोता. 
(२) कनत् तालुक्यास ८६ ्ँकरद्वतारग वपण्याचग पाभी पुरववतण्यात ीलग दोतग. तसगच कनत् 
तालुक्यात मादग ननन, २०१६ मध्यग पाच ननावतराींया छावतण्या सरुू दोत्या. त्यासााी रूपयग 
२,८०,३९,९८९/- इतकग  अनुदान उपलब्ा करून दगण्यात ीलग दोतग. त्यापैकी २,७८,८०,५४६/- इतकग  
अनुदान वता्प करण्यात ीलग असनन दींडाची रक्कम रू.१५९४४३/- शासनाकडग समवपत् करण्यात 
ीलगली ीदग. 

अनुदानाची रक्कम छावतभी चालकाींना वता्प करण्यासााी मशलक नादी. 
(३) वत (४) प्रश्न उद्् ावतत नादी. 

___________ 
  

वधाव जजलहयातीग प्रिलपरामस्ताांच्या प नववसनाबाबत 
  

(५)  ५९३४४ (११-०५-२०१७).   श्री.अमर िाळे (आवी) :   सन्माननीय मदत व प नववसन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वताा ् जनदयात मसींचनाया सोयी उपलब्ा दोण्यासााी मसींचन प्रकपाला मींननरी दगण्यात 
ीली असनन त्याकररता शगतकऱयाींया शगतनममनी घगण्यात ीलगया ीदगत अशा 
प्रकपरामताींया मुलाींना नोकरी दगण्यात ीलगली नसयामन ग वताा ्जनदयामध्यग साडगचार दनार 
प्रकपरामत नोकरीपासनन वतींतचत राददलग असयाचग ददनाींक १५ ननन, २०१६ रोनी वता त्यासुमारास 
ननदेशनास ीलग, दग खरग ीदग काय, 
(२) असयास, प्रकपरामत सुमशक्षीत बाबगरोनगाराींना व्यवतसायासााी एकर कमी १० लाख रूपयग 
दगण्यात यावतग अशाप्रकारची मागभी करभारग ननवतगदन लोकप्रनतननाीनी मा मुख्यमींरी याींना 
ददनाींक १० डडसेंबाबर, २०१६ ीणभ ददनाींक १ ननन, २०१६ रोनी वता त्यासुमारास ददलग, दग दी खरग 
ीदग काय, 
(३) असयास, सदर ननवतगदनानुसार वताा् जन्यासद मदाराषरातील प्रकपरामताींना एकरकमी 
१० लक्ष रूपयग दगण्याबाबाबाबत शासनानग कोभती कायव्तादी कग ली वता करण्यात यगत ीदग, 
(४) नसयास, ववतलींबाबाची कारभग काय ीदगत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटीग (१७-११-२०१८) : (१) दग खरग  नादी. त ावप, वताा् जनदयात जनदाताकारी 
कायाल्याकडग वतग-्३ वत वतग ् ४ चग नोकरीसााी एकन भ ४५३४ प्रकपरामताींना प्रमाभपर ददलगलग 
ीदगत. 

अद्तााारक प्रकपरामताींकरीता शासन सगवतगत वतग ्३ वत ४ सींवतगा्तील पदगरतीमध्यग ५ 
% ीरक्षभ ागवतलग असनन प्रकपरामताींया नगमभनक पाा् पररक्षगव्दारग वत गुभवतत्तगनुसार करण्यात 
यगतात. त्याप्रमाभग कायव्तादी सुरु ीदग. 
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(२) दोय, दग खरग ीदग. 
(३) मदाराषर प्रकपबाबातात व्यक्तीींचग पुनवतस्न अताननयम १९९९ नसुार पार गनाारकाींना शासन 
ननभय् क्रमाींक १०८४/प्र.क्र.३४३५/र-१, दद.३.५.१९८८ नुसार पनुवतस्न अनुदान दगय असनन सदर 
अताननयमातील तरतुदीनसुार प्रकपरामसताींना एकरकमी १० लक्ष रुपयग दगण्याची तरतुद नादी. 
(४) प्रश्न उद्् ावतत नादी. 
  

___________ 
  

राज्यात द ष्ट्िाळ सदृश्य पररजस्थतीसाठी आपत्ती तनवारण तनधीची उभारणी िरण्याबाबत 
  

(६)  ६०६९५ (१६-०५-२०१७).   श्रीमती सीमाताई दहरे (नामशि पजश्चम) :   सन्माननीय मदत 
व प नववसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात, चालु वत्ा्तील गी्भ दषुका  ज ती ववतचारात घगता, दषुका  सदृश्य 
पररज तीचा सामना करण्यासााी, ीपत्ती ननवतारभ ननाीची (डडझा्र मम्ीगगशन र्ीं ड) 
उगारभी करण्याचग ननदेश मा.सवतोच न्यायालयानग,  कें द्र सरकार त ा राज्य सरकाराींना ददनाींक 
११ मग, २०१६ रोनी वता त्यासुमारास ददलग, दग खरग ीदग काय,  
(२) असयास, राज्यात ी्ंचाईरामत पररज ती ननमा्भ झायानींतर, ककती ददवतसात दषुका  
नादीर करावता याची शारीय तपासभी करुन, कालमया्दा ननजश्चत राबाबववतण् यात यावतग असगदी 
ीदगश मा.न्यायालयानग ददलग, दग दी खरग ीदग काय,  
(३) असयास, मा.सवतोच न्यायालयानग ददलगलग ननदेश वत ीदगशानुसार शासनानग कोभती 
कायव्तादी कग ली वता करण्यात यगत ीदग, 
(४) नसयास, ववतलींबाबाची कारभग काय ीदगत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटीग (२०-११-२०१८) : 
(१) कें द्र शासनास ीपत्ती ननवतारभ ननाीची  ापना करण्याचग ननदेश सवतोच न्यायालयानग 
ददलग ीदगत. 
(२) वत (३) मदसुल वत वतन ववतगाग, शासन ननभय् ददनाींक ७ ऑक््ोबाबर, २०१७ वत ददनाींक २८ 
ननन, २०१८ अन्वतयग राज्यामध्यग दषुका ी पररज तीवतर दगखरगख ागवतण्यासााी प्रामुख्यानग 
पनन््यमान, वतनपती ननदेशाींक, मदृ ु ीद््रता ननदेशाींक, नलववत्यक ननदेशाींक वत वपकाींचग 
क्षगत्ररय/सत्यापन ववतचारात घगऊन दषुका  घोव्त करण्याचग शारीय ननक् वत कायप्ध्दती 
ववतददत करण्यात ीली ीदग. 
(४) प्रश्न उद्् ावतत नादी. 
  

___________ 
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ररसोड (जज.वामशम) ताग क्यातीग शेति-याांना वपि ववमाचा गाभ ममळण्याबाबत 
  

(७)  ६२१११ (१५-०५-२०१७).   श्री.अममत झनि (ररसोड), श्री.ि णाग पाटीग (ध ळे रामामीण) :   
सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ररसोड (जन.वतामशम) तालुक्यातील शगतकऱयाींना वपक ववतमाचा लाग मम ावता तसगच मदसनल 
मींड  नागााभ, कग कतउमरा, रानगावतीं यग ील शगतकऱयाींया सोयाबाबीन वत तुर दी पीकग  वपक 
ववतमापासनन वतींतचत ागवतलग असयाचग मादग ननन, २०१६ त्यादरम्यान ननदशन्ास ीलग ीदग, दग खरग 
ीदग काय, 
(२) असयास, उक्त जन्यामध्यग पीकीं लर, ड्रीप याींचग शगतकऱयाींना मागील ददवतसापासुन 
अनुदान मम ालग नादी तग त्वतरीत दगण्यात यावतग तसगच मागील ददा तग बाबारा ददवतसापासुन नग् बाबींद 
असयाम ुग सगतु माुन सात बाबारा मम त नसयाम ुग शगतकरी रत झालग ीदगत तरी मसींचन 
ववतददरीचग रखडलगलग अनुदान त्वतरीत दगण्यात यावतग अशी मागभी नागररकाींची ीदग, दग दी खरग ीदग 
काय, 
(३) असयास, शासनानग चौकशी कग ली ीदग काय, 
(४) असयास, चौकशीअींती मसींचन ववतददरीचग प्रलींत्रबाबत अनुदान त्वतरीत दगण्याबाबाबाबत शासनानग 
कोभती कायव्तादी कग ली वता करण्यात यगत ीदग, 
(५) नसयास, ववतलींबाबाची कारभग काय ीदगत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटीग (०३-११-२०१८) : (१) खरीप दींगाम २०१५ ची नुकसान गरपाई गारतीय 
कृव् ववतमा कीं पनीमार््त अदा करण्यात ीलगली असनन, त्यानुसार वतामशम जनदयातील ३.०१ 
लाख शगतकरी योननगत सदगागी झालग दोतग. त्यापैकी १.७९ लाख शगतकरी नुकसान गरपाईस 
पार ारलग असनन, त्याींना रु.६९.५० को्ी इतकी नकुसान गरपाई गारतीय कृव् ववतमा 
कीं पनीमार््त अदा करण्यात ीलगली ीदग. मदसनल मींड  नागाान, कग कतउमरा वत रानगावत या 
मदसनल मींड ातील सोयाबाबीन वत तनर पीकाचग पीक कापभी प्रयोगाव्दारग ीलगलग सरासरी उत्पन्न 
वत उीं बाबराा उत्पन्न याींया ीाारग नुकसान गरपाई ननजश्चत करण्यात ीलगली ीदग. त्याम ुग 
योननगया मागद्शक् सुचनाींनुसार सदर मदसनल मींड ातील सोयाबाबीन वत तनर पीकास नुकसान 
गरपाई मींननर झालगली नादी.   
(२) ज्या शगतकऱयाींनी दाबाबक मसींचनासााी अन ्कग ला ीदग वत ज्याींना पनवतस्ींमती प्रदान करण्यात 
ीलगली ीदग त्यापैकी ज्याींनी खरगदी कग लगली ीदग अशा शगतकऱयाींना अनुदान दगण्यात ीलगलग 
ीदग. 
(३), (४) वत (५) प्रश्न उद्् ावतत नादी. 

___________ 

  
िृषी ववभाताांततवत शेतिऱयाांना अन दानावर प रववण्यात येणाऱया  

िृषीतनववष्ट्ठासह अवजाराांची खरेदीच्या तनणवयाबाबत 
  

(८)  ६३७७६ (१५-०५-२०१७).   डॉ.अतनग बोंड े (मोशी) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) कृ्ी ववतगागाींतगत् शगतकऱयाींना अनुदानावतर पुरववतण्यात यगभाऱया कृव्ननववतषाा तसगच 
अवतनाराींची खरगदी शगतकरी वततींरपभग कुभादी ववतक्रग त्याकडनन करु शकतील असा ननभय् राज्य 
शासनानग ददनाींक २४ ननन, २०१४ रोनी वता त्यासमुारास घगतला ीदग, दग खरग ीदग काय, 
(२) असयास, सदर शासन ननभय् क्र. सुकृओ/२०१३/प्र.क्र.६३/११-A, ददनाींक २४ ननन, २०१४ या 
ननभय्ाला राज्य शसनानग ददनाींक २५ नुल,ै २०१४ रोनी वता त्यासमुारास  तगती ददली, दग दी 
खरग ीदग काय, 
(३) असयास, या  तगतीमु ग शगतकऱयाींना ाराववतक पुरवताादाराींकडननच खरगदी करभग सवतलतीचग 
झालग ीदग, दग दी खरग ीदग काय, 
(४) असयास, सदर  तगतीचा ननभय् र्द  करण्यात यावता अशी मागभी लोकवप्रननाीींनी 
ददनाींक १३ माच,् २०१५ रोनी वता त्यासुमारास मा.मुख्यमींरी याींचगकडग कग ली, दग खरग ीदग काय, 
(५) असयास, याबाबाबाबत शासनानग चौकशी करुन ददनाींक २४ ननन, २०१४ या शासन ननभय्ात 
दगण्यात ीलगली  तगती र्द  करण्याबाबाबाबत कोभती कायव्तादी कग ली वता करण्यात यगत ीदग, 
(६) नसयास, ववतलींबाबाची कारभग काय ीदगत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटीग (१२-११-२०१८) : (१), (२) वत (३) दोय, दग खरग ीदग. 
(४), (५) वत (६) प्रश्न उद्् ावतत नादी.   

___________ 
  

म ांबई महानतर के्षत्रात िां त्राटी खासती बस वाहतूिदाराांना प्रादेमशि पररवहन  
प्राधधिरणाने ददगेगी सेवचेी परवानती रद्द िरण्याबाबत 

  

(९)  ६५६८० (०७-०२-२०१७).   श्री.स तनग मशांदे (वरळी) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबाबई मदानगर क्षगरात प्रादगमशक पररवतदन प्राताकरभानग कीं रा्ी खासगी बाबस वतादतनकदाराींना 
ददलगली सगवतगची परवतानगी र्द  करून मुींबाबईतील बाबग् सगवता वताचववतण्याची मागभी अध्यक्ष, बाबग् 
सममती याींनी ननवतगदनाद्वतारग मा.मुख्यमींरी मदोदयाींकडग मादग सप् े्ंबाबर, २०१६ मध्यग वता 
त्यादरम्यान कग ली ीदग, दग खरग ीदग काय, 
(२) असयास, सदरदु ननवतगदनाया अनु्ींगानग कीं रा्ी खासगी बाबस वतादतनकदाराींना मुींबाबई 
मदानगर क्षगरात प्रादगमशक पररवतदन प्राताकरभानग ददलगली सगवतगची परवतानगी र्द  करण्याबाबाबाबत 
शासनाकडनन कोभती कायव्तादी करण्यात ीली वता यगत ीदग, 
(३) नसयास, सदर प्रकरभी शासनाची गनममका काय ीदग ? 
  
श्री. ददवािर रावत े(१६-११-२०१८) : (१) दग खरग ीदग. 
      बाबग् सममतीनग मा.मुख्यमींरी मदोदयाींना  मुींबाबई मदानगर क्षगरात प्रादगमशक पररवतदन 
प्राताकरभानग कीं रा्ी खासगी बाबस वतादतनकदाराींना ददलगली सगवतगची परवतानगी र्द  करून मुींबाबईतील 
बाबग् सगवता वताचववतण्यासााीची मागभी दद.२९.०८.२०१६ रोनीया ननवतगदनाव्दारग कग लगली ीदग. 
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(२) मदाराषर राज्य माग ् पररवतदन मदामींड ास राज्यातील प्रवताशी वतादतनकीकरीता 
दद.२९.११.१९७३ या ीदगशान्वतयग एकाताकार योनना नाददर करण्यात ीली ीदग. सदर 
योननगमध्यग मो्ार कॅब्स वत वतातानुकन लीत वतादनाींना कीं रा्ी परवतान्याींवतर वतादतनक करण्यास 
परवतानगी ददलगली ीदग. तसगच, सदर योननगत दद.१६.०९.१९९३ रोनी झालगया साुारभगननसार 
मदाराषर राज्य माग ् पररवतदन मदामींड ाया एकाताकार योननगमध्यग मदापामलका क्षगरामाील 
कीं रा्ी बाबसगसना सु् दगण्यात ीली ीदग. त्यानु्ींगानग मुींबाबई मदानगर क्षगर पररवतदन 
प्राताकरभाया दद.०८.०७.२०१६ रोनीया बाबैाकीतील ारावत क्र.२२/२०१६ अन्वतयग क्र.१७६२/१९९९ 
माील ननभय्ाया अतान रादनन मुींबाबई मदानगर क्षगरातील मदापामलका क्षगराींमध्यग खानगी 
कीं रा्ी परवताना वत खानगी सगवता वतादन परवतान्याींना परवतानगी ददली ीदग. 
(३) प्रश्न उद्् ावतत नादी. 

___________ 
  

उमरखेड (जज.यवतमाळ) येथीग अवैध प्रवासी वाहत िीमध्ये झागेगी वाढ 
  

(१०)  ८४०९८ (१३-०४-२०१७).   अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उमरखगड (जन.यवततमा ) यग ील अवतैा प्रवतासी वतादतकुीत वताढ झालगली ीदग, दग खरग ीदग 
काय, 
(२) असयास, पोलीस ववतगागाशी दात मम वतभी करून अवतैा वतादतकुीम ुग अपघाताया 
प्रमाभात वताढ झाली, दग दी खरग ीदग काय, 
(३) असयास, सदर अवतैा वतादतुक रोखण्याबाबाबाबत शासनानग कोभती कायव्तादी कग ली वता 
करण्यात यगत ीदग, 
(४) नसयास, ववतलींबाबाची कारभग काय ीदगत ? 
  
श्री. ददवािर रावत े(१३-११-२०१८) : (१) दग खरग नादी. 
     यवततमा  जनदयातील उमरखगड तालकु्यात अवतैा प्रवतासी वतादतनकीत वताढ झालगली नादी.  
(२)  दग खरग नादी. 
यवततमा  जनदयात अवतैा प्रवतासी वतादतनकदाराींशी  पोलीसाींनी  कोभत्यादी प्रकारग दात 
मम वतभी कग ली नसनन उमरखगड यग ग अवतैा प्रवतासी वतादतुकीमु ग अपघात घडलगलग नादी. 
(३) अवतैा प्रवतासी वतादतनकीबाबाबाबत यवततमा  जनदयात वतादतनक पोमलस वत उप प्रादगमशक पररवतदन 
अताकारी याींया  कायाल्याव्दारा ननयममत तपासभी करण्यात यगतग. पोमलस ववतगागाकडनन 
अवतैा प्रवतासी वतादतनक करभाऱयाींववतरुध्द मो्ार वतादन कायद्याअींतगत् सन २०१५ तग सन 
२०१७ या कालावताीत कग लगया कारवताईत ४४३ गुन्दग नोंदववतण्यात ीलगलग असनन ८ वतादनाींचग 
परवतानग ननलींबाबन करण्यात ीलगलग ीदग. 

तसगच उप प्रादगमशक पररवतदन अताकारी, यवततमा  या कायाल्याया वतायुवतगग 
प काव्दारग मादग एवप्रल २०१६ तग  मादग मग २०१७ या  कालावताीत खानगी बाबस वत खानगी 
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बाबसगस व्यनतररक्त १४२५ वतादनाींवतर कारवताई करण्यात असनन ४२७ वतादनाींचग परवतानग ननलींत्रबाबत 
करण्यात ीलगलग ीदग. तसगच रू.८१,६५,०००/- इतका दींड वतसनल करण्यात ीलगला ीदग. 
(४) प्रश्न उद्् ावतत नादी. 

___________ 
  

उस्मानाबाद जजलायातीग रब्बी हांतामातीग वपि िापणी प्रयोताबाबत 
  

(११)  ८७५४१ (१५-०८-२०१७).   श्री.राणाजतजीतमसांह पाटीग (उस्मानाबाद) :   सन्माननीय 
िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) उमानाबाबाद जन्याींमध्यग सन २०१५ मध्यग रब्बाबी दींगामात वपक कापभी प्रयोग घगण्यात 
ीला दोता, दग खरग ीदग काय, 
(२) असयास, सदरील झालगया वपक कापभी प्रयोगामध्यग बाबऱयाच रु्ी असयाबाबाबाबत शासनास 
वतग ोवतग ी अवतगत करण्यात ीलग ीदग, दग दी खरग ीदग काय, 
(३) असयास, सदर वपक कापभी कामात सरपींच, पोमलस पा्ील, सींबाबींाीत शगतकऱयाींया 
वताक्षऱया नसयाचग वत खोट्या स्या कग याचग ीढ नन ीलग ीदग, दग दी खरग ीदग काय, 
(४) असयास, चौकशीअींती शासनानग सींबाबींतात अताकाऱयाींववतरुध्द कोभती कारवताई कग ली वता 
करण्यात यगत ीदग, 
(५) नसयास,ववतलींबाबाची कारभग काय ीदगत ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटीग (०३-११-२०१८) : (१) दग खरग ीदग.     
(२) वत (३) उमानाबाबाद जनदयातील कादी तालकु्याींमध्यग घगण्यात ीलगया पीक कापभी 
प्रयोगाींया वतग ी रामामतरीय सममतीया सवत ्सदयाींना उपज त रादण्याबाबाबाबत ननमींत्ररत करुन 
दगखील कादीनभ उपज त नसयामु ग कादी सदयाींची वताक्षरी पीक  कापभी प्रयोगाींया 
तक्त्यावतर नसयाची तक्रार प्राप्त झालगली दोती. त्यानसुार याबाबाबाबत सववततर चौकशी करण्यात 
ीली ीदग. तसगच उमानाबाबाद जनदयात रब्बाबी दींगाम २०१५-१६ मध्यग गदन, ज्वतारी, दरगरा, 
करडई, सनयर््न ल, मका, नवतस या वपकाींसााी १३५२ पीक कापभी प्रयोगाींचग ीयोनन कग लगलग 
दोतग. त्यौपकी १३४४ पीक कापभी प्रयोगाींचग काम पनभ ्करण्यात ीलगलग ीदग. 
(४) वत (५) प्रश्न उद्् ावतत नादी. 

___________ 
  

साांतगी जजलहयातीग शतेि-याांना अप्रमाणीत बबयाण,े  
किटनाशिाांची प्रिरणे प्रगांबबत असलयाबाबत 

  

(१२)  ८८६५३ (१५-०८-२०१७).   श्री.अतनग बाबर (खानापूर) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साींगली जन्यात शगतक-याींना गुभवतत्तापनभ ् त्रबाबयाभग, खतग, कक्कनाशकग  मम ावतीत 
याकरीता याींची तपासभी कग यानींतर पुनतप्ासभीत नमुना अप्रमाभीत ीढ यास करण्यात 
ीलगया को्् कग सचग नवत पास ५१ प्रकरभग प्रलींत्रबाबत ीदगत, दग खरग ीदग काय, 
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(२) असयास, सदरया कग स अद्यापदी प्रलींत्रबाबत असण्याची कारभग काय ीदगत, 
(३) असयास, सदरया प्रलींत्रबाबत कग सगस काढण्याबाबाबाबत तसगच उत्पादकाींवतर कारवताई करण्याबाबाबाबत 
शासनानग कोभती कायव्तादी कग ली वता करण्यात यगत ीदग 
(४) नसयास, ववतलींबाबाची कारभग काय ीदगत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटीग (१२-११-२०१८) : (१), (२) वत (३) साींगली जन्यात शगतकऱयाींना 
गुभवतत्तापनभ ् त्रबाबयाभग, खतग, कक्कनाशकग  मम ावतीत याकरीता ववतगाग तरावतर १, 
जनदातरावतर १ वत प्रत्यगक तालकुा तरावतर १ अशा प्रमाभात एकन भ १२ गरारी प कग   ापन 
करण्यात ीलगली ीदगत. तसगच, जन्यात एकन भ ३४ गुभननयींरभ ननरीक्षकाींमार््त 
गुभननयींरभाचग काय ्पार पाडण्यात यगत ीदग. 

सन २०१६-१७ मध्यग खतग वत कक्कनाशकाींया एकन भ ५१ नमुन्याींपकैी ३८ नमुन्याींवतर 
को्् कग सगस दाखल करण्यात ीलगया ीदगत. एका नमुन्याया सींदगा्त सींबाबींताताींना ताकीद 
दगण्यात ीलगली असनन उवतर्ीत १२ नमुनग पुनववतश््लग्भामध्यग प्रमाणभत ीढ नन ीलगलग ीदगत.  
(४) प्रश्न उद्् ावतत नादी. 

___________ 
  

मांतळपेढा (जज.सोगापूर) ताग क्यातीग शेतिऱयाांनी िेगेगे आांदोगन 
  

(१३)  ८९०८६ (१५-०८-२०१७).   श्री.भाऊसाहेब िाांबळे (श्रीरामपूर), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटीग 
(मशडी), प्रा.वषाव तायिवाड (धारावी) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) मींग वतगढा (जन.सोलापनर)  तालुक्यामध्यग सन २०१३-१४ या दींगामामध्यग राषरीय र्लोत्पादन 
अमगयानाींतगत् सामुददक शगतत ग या योननगतनन तालुक्यातील शगतकऱयाींनी शासनाया 
ननमा्भाीन रादनन काढलगली शगतत ी वत त्याबाबाबाबतया सवत ्कागदपराींची कृ्ी अताकारी याींया 
सनचनगनुसार पुतत्ा करुनदी त्याबाबाबाबतचग अनुदान न मम ायानग बाब ीराना शगतकरी 
सींघ्नाींयावततीनग ददनाींक ३ मग, २०१७ रोनी वता त्यासुमारास जनदाताकारी, सोलापनर याींया 
कायाल्यासमोर अान्ग्न ीींदोलन करुन ीपया मागण्याींचग ननवतगदन जनदा प्रशासनाला ददलग, 
दग खरग ीदग काय, 
(२) असयास, याप्रकरभी शासनानग चौकशी कग ली ीदग काय, 
(३) असयास, चौकशीअींती ीींदोलकाींया मागण्याींचग  ोडक्यात वतरुप काय ीदग वत सदरया  
मागण्याींया पुतत्गसााी शासनानग कोभती कायव्तादी कग ली ीदग वता करण्यात यगत ीदग, 
(४) नसयास, ववतलींबाबाची कारभग काय ीदगत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटीग (१५-११-२०१८) : (१) दोय. 
(२)  दोय. 
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(३) सोलापनर जन्यात दद.३०/१०/२०१२ तग दद.०४/०६/२०१३ या कालावताीत पनवतस्ींमती वत 
काया्रींग ीदगश न घगता पनभ ्झालगया १९३ सामुददक शगतत याींना व्यवत ापकीय सींचालक, 
मदाराषर राज्य र्लोत्पादन ीणभ औ्ाी वतनपती मींड , पुभग याींनी त्याींया दद.२०/११/२०१४ 
या ीदगशान्वतयग मींननरी दगण्यात ीली. सन २०१३-१४ माील पनवतस्ींमती वत काया्रींग ीदगश न 
घगता काम पनभ ्कग लगया शगतत याींना अनुदान मम ावतग यासााी २२ शगतकऱयाींनी जनदा अताक्षक 
कृव् अताकारी, सोलापनर कायाल्यापुढग अान्ग्न उपो्भ सुरू कग लग दोतग. त्यापकैी १९ 
शगतकऱयाींया नावताचा व्यवत ापकीय सींचालक, मदाराषर राज्य र्लो- त्पादन वत औ्ाी 
वतनपती मींड , पुभग याींनी मींननरी ददलगया १९३ शगतत याींया प्रतावतामध्यग समावतगश 
असयाम ुग सदर १९ शगतकऱयाींना अनुदान ववततरभ ीदगश क्र.मरार्औवतमीं/सा.शग./ 
दॉ््नग्/२५४३/१७, दद.२६/०९/२०१७अन्वतयग रू.७०,८१,६१९/- एवतढग अनदुान ववततररत करण्यात ीलग 
ीदग. 
(४) प्रश्न उद्् ावतत नादी. 

___________ 
  

आटपाडी (जज.साांतगी) ताग क्यात तनिृष्ट्ट दजावच्या िापूस  
बबयाणे प्रिरणी न िसान भरपाई देण्याबाबत 

  

(१४)  ९१५३१ (१५-०८-२०१७).   श्री.अतनग बाबर (खानापूर) :  सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ी्पाडी (जन.साींगली) तालकु्यात ननकृष् दना्या कापनस त्रबाबयाभग प्रकरभी सींबाबींाीत 
कीं पनीला नुकसानरामत शगतक-याींना नुकसान गरपाई दगण्याचग ीदगश दगऊनदी नुकसान गरपाई 
दगण्यात ीलगली नादी, दग खरग ीदग काय, 
(२) असयास, अदयापपयत् नकुसानरामत शगतक-याींना नुकसान गरपाई न दगण्याची कारभग 
काय ीदगत, 
(३) असयास, या शगतक-याींना नुकसान गरपाई दगण्याबाबाबाबत कोभती कायवतादी कग ली वता 
करण्यात  यगत ीदग, 
(४) नसयास, ववतलींबाबाची कारभग काय ीदगत ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटीग (१२-११-२०१८) : (१) दोय, दग खरग ीदग. 
(२) वत (३) ी्पाडी तालकुा,जन.साींगली यग ील शगतकऱयाींनी मग.कृव्ान मसडस प्रा.मल.  या 
कापनस त्रबाबयाभग कीं पनीया सुपर र्ायबाबर- KDCHB- ४०७ बाबीनी १ या वताभाबाबाबाबतची तक्रार 
कग लगली असनन नुकसान गरपाई दगण्याबाबाबाबतची ववतनींती कग लगली  दोती. या सींदगा्त जनदातरीय 
तक्रार ननवतारभ सममतीनग प्रत्यक्ष प्रक्षगराची पदाभी करून सदर वताभामध्यग अनुवतींशीक अशुद्धता 
ीढ याचा अदवताल सादर कग लगला दोता. यानु्ींगानग सदर वताभाचा परवताना र्द  करण्यात 
ीलगला असनन सींबाबींतात शगतकऱयाींना एकन भ रूपयग १,५१,०३,४३७/- नुकसान गरपाई दगण्याचग 
ीयुक्त (कृव्) याींनी ीदगशीत कग लग दोतग. या सींदगा्त सदर ीदगशाववतरूद्ध मग.कृव्ान मसडस 
प्रा.मल. या त्रबाबयाभग कीं पनीनग मा.उच न्यायालय, मुींबाबई यग ग रर् वप्ीशन १२५७/२०१७ दाखल 
कग लगली ीदग. 
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(४) प्रश्न उद्् ावतत नादी. 

___________ 
  

िापूस वाणावरीग गावण्यात आगेगी बांदी उठववण्याबाबत 
  

(१५)  ९१९७९ (१५-०८-२०१७).   श्री.किशोर पाटीग (पाचोरा), श्री.हरीभाऊ जावळे (रावेर) :  
सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) खरीप दींगाम सन २०१७ मध्यग कापनस राशी ६५९ वतरील लावतण्यात ीलगली बाबींदी 
उाववतण्याबाबाबाबतची ववतनींती शगतक-याींनी मा. कृव् मींरी याींयाकडग ददनाींक  ३० मग, २०१७ रोनी वता 
त्यासुमारास  लगखी ननवतगदनाद्वतारग कग ली ीदग,  दग खरग ीदग काय, 
(२) असयास, याबाबाबाबत शासनानग ननभय् घगतला ीदग काय, त्याचग वतरुप काय ीदग, 
(३)  नसयास, ववतलींबाबाची कारभग काय ीदगत ?  
  
श्री. चांद्रिाांत पाटीग (१२-११-२०१८) : (१) दग अींशत: खरग ीदग. 

खरीप दींगाम २०१७ मध्यग राशी ६५९ बाबी.नी.-२ या कापनस वताभावतरील बाबींदी 
उाववतण्याबाबाबाबत जनदाताकारी काया्लय, बाबुलढाभा वत जनदा अताक्षक कृव् अताकारी, चींद्रपनर 
या कायाल्याींना शगतकऱयाींची ननवतगदनग प्राप्त झालगली दोती.  
(२) खरीप दींगाम २०१६ मध्यग नालना जन्यातील  शगतकऱयाींनी राशी ६५९ या वताभावतर शेंदरी 
बाबोंड अ ीया प्रादगुा्वतामु ग मोठ्या प्रमाभावतर नुकसान झायाबाबाबाबतया तक्रारी दाखल कग लगया 
दोत्या. सदर तक्रारीींया अनु्ींगानग जनदातरीय तक्रार ननवतारभ सममतीनग नकुसानरामत 
प्रक्षगराची पादभी करून राशी-६५९ दग वताभ शेंदरी बाबोंड अ ीला बाब ी पडयाचग अदवतालात नमुद 
कग लगलग दोतग. त्यानसुार मदाराषर कापनस बाबी-त्रबाबयाभग अताननयम, २००९ वत ननयम, २०१० माील 
तरतुदीींनुसार कापनस त्रबाबयाभग ववतक्री परवतान्यातुन राशी-६५९ दग वताभ ननलींत्रबाबत करून 
नुकसानरामत शगतकऱयाींना रू.३६,८३,९३१/- इतकी नुकसान गरपाई दगण्याबाबाबाबत ीयकु्त (कृव्) 
याींनी मग. राशी मसडस प्रा.मल. या त्रबाबयाभग कीं पनीला ीदगशीत कग लगलग दोतग. 

शासनाया ीदगशाववतरूद्ध मग. राशी मसडस प्रा.मल. या त्रबाबयाभग कीं पनीनग मा. उच 
न्यायालय, मुींबाबई यग ग रर् यातचका क्रमाींक ६८०५/२०१७ दाखल कग लगली दोती. सदर प्रकरभी 
ददनाींक ०७ ऑग्, २०१८ रोनी अींनतम सुनावतभी दोवतनन मा. न्यायालयाया ीदगशान्वतयग 
 न्यायालयाकडग मग. राशी मसडस प्रा.मल. या त्रबाबयाभग कीं पनीनग नमा कग लगली रक्कम 
रू.३६,८६,९३१/- वत त्यावतरील व्यान सींबाबींतात शगतकऱयाींया बाबॅंक खात्यावतर तात्का  नमा 
करण्याबाबाबाबतचग ीदगश दगण्यात ीलगलग ीदगत.     
(३) प्रश्न उद्् ावतत नादी. 

 
___________ 
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उमरखेड (जज. यवतमाळ) ताग क्यामध्ये पेरणीपूवी बबयाण्याांची त णवत्त्ता व श ध्दता 
तपासण्यािररता स्वतांत्र यांत्रणा उभारलयाबाबत 

  

(१६)  ९३८०४ (१५-०८-२०१७).   श्री.राजेंद्र नजरधने (उमरखेड) :   सन्माननीय िृषी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उमरखगड (जन. यवततमा ) तालुक्यातील कृव् ववतगागानग पगरभीपनवती त्रबाबयाण्याींची गुभवतत्त्ता वत 
शुध्दता तपासण्याकररता मादग मग, २०१७ मध्यग वता त्यादरम्यान वततींर यींरभा उगारली ीदग, दग 
खरग ीदग काय, 
(२) असयास, या यींरभगमार््त ीतापयत् ककती कीं पन्याींया त्रबाबयाण्याींची तपासभी करण्यात 
ीली ीदग, 
(३) असयास, या तपासभीत कोभती त्रबाबयाभी लागवतडीयोग्य नसयाचग ीढ नन ीलग असुन 
याबाबाबाबत शासनानग कोभती कायव्तादी कग ली वता करण्यात यगत ीदग, 
(४) नसयास,ववतलींबाबाची कारभग काय ीदगत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटीग (१२-११-२०१८) : (१) दग खरग ीदग. 

कृव् ववतकास अताकारी, जनदा परर्द, यवततमा  याींया ददनाींक १७ मग, २०१७ 
रोनीया ीदगशान्वतयग तालकुातरीय गरारी प काची  ापना करण्यात ीलगली ीदग. 
(२) वत (३) सन २०१७-१८ मध्यग, एकन भ २१ त्रबाबयाभग कीं पन्याींचग ३८ त्रबाबयाभग नमुनग तपासभीकरीता 
काढण्यात ीलगलग दोतग. त्यापैकी ३६ नमुनग प्रमाणभत ीढ नन ीलगलग ीदगत वत २ नमनुग 
अप्रमाणभत ीढ नन ीलगलग ीदगत. सदर अप्रमाणभत नमुन्याींया प्रकरभाींपैकी कापनस त्रबाबयाभग 
अप्रमाणभत नमुना प्रकरभात को्् कग स दाखल करण्यात ीलगली ीदग वत उडडद त्रबाबयाभाया 
अप्रमाणभत नमनुा प्रकरभात सींबाबींतात उत्पादक वत ववतक्रग ता याींना ताकीद दगण्यात ीलगली ीदग.  
(४) प्रश्न उद्् ावतत नादी. 

___________ 
  

अिोगा जजलायात बबयाणे प रवठादार सांस्थाांनी शासनाची िेगेगी फसवणूि 
  

(१७)  ९४८७५ (१५-०९-२०१७).   श्री.रणधीर सावरिर (अिोगा पूवव) :   सन्माननीय िृषी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अकोला जन्यात शासन अींगीकृत त्रबाबयाभग पुरवताादार सीं ाींनी शासनाची  सुमारग १ को्ी 
रुपयाची र्सवतभनक कग याचग मादग नुलै, २०१७ वता त्यादरम्यान ननदशन्ास ीलग, दग खरग ीदग 
काय, 
(२) असयास, उक्त प्रकरभी कग लगया चौकशी अदवतालात सदर सीं ाींनी ३०-३८  ्क्कग  नादा 
रकमगची दगयकग  सादर कग याया ापका ागवतण्यात ीला, दग दी खरग ीदग काय, 
(३) असयास, कृ्ी साददत्य ववततरक, शासन यींरभगया गैर साख ीत शगतक-याींना सदु्धा 
घगण्यात ीयाचग चौकशी अदवतालात नमनद कग लग ीदग, दग दी खरग ीदग काय, 
(४) असयास, उक्त प्रकरभी शासनानग चौकशी कग ली ीदग काय, 
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(५) असयास, चौकशीअींती दो्ी अताकाऱयाींवतर वत सीं ाींवतर शासनानग काय कारवताई कग ली वता 
करण्यात यगत ीदग, 
(६) नसयास, ववतलींबाबाची कारभग काय ीदगत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटीग (२६-११-२०१८) : (१) अींशत: खरग ीदग. 
(२) दग खरग ीदग. 
(३) दग खरग नादी. 
(४) दोय. अकोला जन्यातील ४ कृ्ी सगवता कें द्राींनी उगवता गावतातील १४६ शगतकऱयाींया नावतानग 
जन्यास पुरववतलगया अनुदाननत त्रबाबयाण्याींपकैी ७०५ बाबॅगाींची परपर उचल करुन खुया 
बाबानारात ाान्य म्दभनन ववतक्री कग ली असयाचग कृ्ी ववतकास अताकारी, जनदा परर्द, अकोला 
याींचग चौकशीमध्यग ननदशन्ास ीलग ीदग. 
(५) सदर प्रकरभी त्रबाबयाण्याींची खुया बाबानारात ाान्य म्दभनन ववतक्री करुन मदाबाबीन वत 
शासनाची र्सवतभनक कग लगया मग. ददपक कृ्ी कें द्र याींचग मदाबाबीन ववतक्रग तग पद र्द  करण्यात ीलग 
ीदग.  
(६) प्रश्न उद्् ावतत नादी. 

___________ 
  

गातूर जजलायातीग पीि ववमाच ेऑफ गाईन अजव मांज रीसाठी प्रगांबबत असलयाबाबत 
  

(१८)  ९४९६१ (२२-०९-२०१७).   श्री.त्र्यांबिराव मभस े (गातूर रामामीण) :   सन्माननीय िृषी 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) लातनर जन्यातील राषरीय कृ्ी वपक ववतमा योनना खरीप सन २०१७ अींतगत् ददनाींक ४ 
वत ५ ऑग्, २०१७ रोनी वता त्यासुमारास मदा ई सगवता कें द्रात शगतकऱयाींचग ववतमा रक्कम न 
वतीकारता ऑर् लाईन अन ्गरून घगतलग वत सदर अन ्छाननी वत मींनुरीअगावती जनदाताकारी 
लातनर याींयाकडग प्रलींत्रबाबत असयानग वत त्यावतर ननभय् न झायानग सदर शगतक-याींची वपक ववतमा 
रक्कम गरून घगतली गगली नादी, दग खरग ीदग काय,  
(२) असयास, या प्रकरभाची शासनानग चौकशी कग ली ीदग काय, 
(३) असयास,चौकशीअींती सदर शगतकऱयाींची ववतमा रक्कम त्वतररत गरून घगण्यासद योननगत 
सदगागी करून घगण्याबाबाबाबत शासनानग कोभती कायव्तादी कग ली ीदग वता करण्यात यगत ीदग. 
(४) नसयास, ववतलींबाबाची कारभग काय ीदगत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटीग (०३-११-२०१८) : (१) वत (२) दग खरग नादी. 

प्राानमींरी पीक ववतमा योननेंतगत् खरीप दींगाम २०१७  मध्यग योननगत सदगागाची 
मुदत ४ ऑग् २०१७ अशी दोती. दद.५ ऑग् २०१७  रोनी ीपलग सरकार सगवता कें द्रामार््त 
ऑर्लाईन पध्दतीनग अन ् जवतकारण्यात ीलग. ददनाींक ५ ऑग् २०१७ रोनी ऑर्लाईन 
पध्दतीनग लातनर जनदयातील ४८९३ शगतकऱयाींनी योननगत सदगाग घगतलगला ीदग. सदर ४८९३ 
शगतकऱयाींपैकी योननगया ननक्ाींनुसार पार ारलगया  शगतकऱयाींना नुकसान गरपाई 
दगण्याबाबाबाबतची कायव्तादी सुरु ीदग.  
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(३) वत (४) प्रश्न उद्् ावतत नादी. 
___________ 

  
ररसोड (जज.वामशम) ताग क्यातीग बबयाणे िां पन्यानी बबजोत्पादि शतेिऱयाांची िेगेगी फसवणूि 
  

(१९)  १०४४०३ (०३-०१-२०१८).   श्री.आमसफ शेख (मागेताांव मध्य), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटीग 
(मशडी), श्री.भाऊसाहेब िाांबळे (श्रीरामपूर), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.ि णाग पाटीग 
(ध ळे रामामीण), श्री.अममन पटेग (म ांबादेवी), श्री.अस्गम शखे (मागाड पजश्चम), श्री.भारत भागिे 
(पांढरपूर) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ररसोड (जन.वतामशम) तालुक्यातील शगलन खडसग, मोरगव्दाभ, मोप, लोभी बाब.ु, लोभी खु. इ. 
गावतामध्यग काींदा बाबीनोत्पादन करभाऱया शगतकऱयाींनी, कीं पन्यामार््त मध्य ाींनी काींदा त्रबाबयाभाचग 
३५ तग ४० दनार रुपयग प्रनत जक्वतीं्ल दगण्याचा करार करण्यात ीला, दग दी खरग ीदग काय, 
(२) असयास, करारानुसार शगतकरी बाबीनोत्पादन घगण्याया कामाला लागलग असता 
कीं पन्याींकडनन १६०० रु. प्रनत जक्वती्ं ल दरानग शगतकऱयाींना एकरी १५ जक्वतीं्ल काींदा पुरववतण्यात 
ीला, दग खरग ीदग काय, 
(३) असयास, शगतकऱयाींनी बाबीनोत्पादन करुन तग कीं पनीला ददलग असता करारानुसार प्रनत 
जक्वतीं्ल ३५ तग ४० दनार रुपयग दगण्याऐवतनी शगतकऱयाींना १३ रुपयाींचग मागील ददनाींककत ानादगश 
दगण्यात यगऊन, शगतकऱयाींची मोठ्या प्रमाभावतर र्सवतभनक करण्यात ीयाचग मादग सप् े्ंबाबर, 
२०१७  मध्यग वता त्यादरम्यान ननदशन्ास ीलग, दग दी खरग ीदग काय, 
(४) असयास, याप्रकरभी शगतकऱयाींची र्सवतभनक झायामु ग सींबाबींताताींवतर कारवताई करण्याबाबाबाबत 
मा.ववतरोाी पक्षनगता ववताानसगा याींनी ददनाींक २५ सप् े्ंबाबर, २०१७ रोनी वता त्यासुमारास मा.कृ्ी 
मींरी याींना पराद्वतारग क ववतलग ीदग, दग खरग ीदग काय, 
(५) असयास, याप्रकरभी कग लगया चौकशीत काय ीढ नन ीलग वत चौकशीया अनु्ींगानग 
शासनानग सींबाबींताताींवतर कोभती कारवताई कग ली ीदग वता करण्यात यगत ीदग, नसयास, ववतलींबाबाची 
कारभग काय ीदगत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटीग (०६-११-२०१८) : (१) दग खरग नादी. 

त्रबाबयाभग कीं पन्या त्रबाबनोत्पादक शगतकऱयाींशी दराबाबाबाबत लगखी करार करीत नसयाची बाबाबाब 
ननदशन्ास ीलगली ीदग. 
(२) दग खरग नादी. 
(३) दग खरग नादी. 

त्रबाबयाभग कीं पन्याींनी ानादगश ददयाबाबाबाबतची बाबाबाब ीढ नन ीलगली नादी. 
(४) दोय. 
(५) यासींदगात् चौकशी कग ली असता, शगतकऱयाींकडग लगखी वतरूपात दर करार कग याचग दतावतगन 
उपलब्ा झालग नादीत. तसगच, कृव् ववतगागाया मध्यतीनग कोभत्यादी कीं पनीनग दर करार 
कग लगला नादी. तसगच, याबाबाबाबत कोभत्यादी वतरूपाची तक्रार  ाननक पात ीवतर कृव् ववतगागाकडग 
प्राप्त झालगली नादी. 

___________ 
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बीड जजलायात प्रिलपरामस्ताांच ेबनावट दाखगे ममळत असगेबाबत 
  

(२०)  १०४८६० (१३-०४-२०१८).   श्रीमती देवयानी फराांदे (नामशि मध्य) :   सन्माननीय 
मदत व प नववसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बाबीड जन्यात प्रकपरामताींचग बाबनावत् दाखलग सन २००२ तग २०१४ या कालावताीत मम त 
असयाची तक्रार श्री सींदीप मोरग याींनी मा. मुख्यमींरी, मा. मदसनल मींरी वत मा.नलसींपदा मींरी 
याींयाकडग कग लग ीदग, दग खरग ीदग काय, 
(२) असयास, याबाबाबाबत शासनानग चौकशी कग ली ीदग काय वत त्यानुसार शासनानग कोभती 
कायव्तादी कग ली वता करण्यात यगत ीदग, 
(३) नसयास, ववतलींबाबाची कारभग काय ीदगत ?  
  
श्री. चांद्रिाांत पाटीग (०३-११-२०१८) : (१) अशा प्रकारची तक्रार प्राप्त झायाचग ननदशन्ास 
ीलगली नादी. 
(२) प्रश्न उद्् ावतत नादी. 
(३) प्रश्न उद्् ावतत नादी. 

___________ 
  

बोंडअळीचे न िसान िमी दाखववण्यात आलयाप्रिरणी िृषी  
आय क्ताांिड ेिरण्यात आगेगी तक्रार 

(२१)  १०५३९३ (०१-०४-२०१८).   श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटीग (मशडी), श्री.ववजय वडटे्टीवार 
(ब्रम्हपूरी), श्री.नसीम खान (चाांददवगी), श्री.अममत ववगासराव देशम ख (गातूर शहर), श्री.अममन 
पटेग (म ांबादेवी), श्री.त्र्यांबिराव मभसे (गातूर रामामीण), प्रा.वषाव तायिवाड (धारावी), श्री.स तनग 
िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.अस्गम शेख (मागाड पजश्चम), श्री.हषववधवन 
सपिाळ (ब गढाणा), डॉ.सांतोष टारफे (िळमन री), श्री.अब् द ग सत्तार (मसलगोड), श्री.सांरामाम 
थोपटे (भोर), श्री.राह ग बोंदे्र (धचखगी), श्री.भारत भागिे (पांढरपूर) :   सन्माननीय िृषी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बाबोंडअ ीनग कापसाया पीकाचग ९० ्क्कग  नुकसान झालगलग असताना जनदा कृ्ी 
अताक्षकाींकडनन जनदा तपासभीया अदवतालात १५ तग २० ्क्कग च नुकसानीचा अदवताल दगण्यात 
ीला असनन, या अदवतालावतर त्रबाबयाभग कीं पनीया प्रनतननाीची वताक्षऱया तसगच सक्षम 
अताकाऱयाींचग रबाबर ्ॅम्प नसयाची तक्रार तगदारा (जन.अकोला) शगतकऱयाींनी ददनाींक २४ नुल,ै 
२०१७ वता त्यासुमारास कृ्ी ववतगागाला माददती ददली तर, ८ नोव्देंबाबर, २०१७ रोनी वता 
त्यासुमारास जनदाताकारी, अकोला याींया कायाल्यासमोर ारभग ीींदोलन कग लग, दग खरग  ीदग 
काय, 
(२) असयास, नुकसान गरपाईबाबाबाबत शगतकरी त्रबाबयाभग कीं पन्याींववतरुध्द लोकन्यायालयात 
नाण्याया तयारीत असताना कृ्ी ववतगागाकडनन दगतनपनरसर रन्ीचा अदवताल दगण्यात ीयाम ुग, 
न्यायालयात नाण्याचा माग ्बाबींद झाला असनन, कृ्ी ववतगाग त्रबाबयाभग कीं पन्याींववतरुध्द न्यायालयात 
नाण्यास तयार नादीत, दग दी खरग ीदग काय, 
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(३) असयास, कृ्ी ववतगाग बाबी.्ी. कॉ्न कीं पनीला अगय दगत असनन शगतकऱयाींवतर अन्याय 
करत असयाचग शगतकऱयाींनी ीपया तक्रारीत नमनद कग लग ीदग, दग दी खरग ीदग काय, 
(४) असयास, याप्रकरभी शासनानग चौकशी कग ली ीदग काय, 
(५) असयास, चौकशीअींती शगतकऱयाींवतरील अन्याय दनर करण्याबाबाबाबत शासनानग कोभती 
कायव्तादी कग ली ीदग तसगच बाबीयाभग कीं पन्याचग ददसींबाबींा नपभाऱया कृ्ी ववतगागातील 
अताकाऱयाींवतर कोभती कारवताई कग ली ीदग वता करण्यात यगत ीदग, 
(६) नसयास, ववतलींबाबाची कारभग काय ीदगत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटीग (१२-११-२०१८) : (१) दग खरग ीदग. 
(२) वत (३)  दग खरग नादी. 
(४) मदाराषर कापनस बाबी-त्रबाबयाभग (पुरवताा,ववततरभ, ववतक्री वत ववतक्रीया ककीं मतीचग ननजश्चतीकरभ 
याींचग ववतननयमन) २००९ वत ननयम २०१० माील तरतनदीनसुार जनदातरीय सममतीनग प्रत्यक्ष 
क्षगराची तपासभी कग लगली ीदग. 
(५) नुकसानीबाबाबाबत तपासभी अदवताल कृव् ववतद्यापीााया शारज्ाींया मशर्ारशीनुसार तयार 
करण्यात ीलगला असनन कायद्यातील तरतनदीनुसार  सींबाबींतात त्रबाबयाभग कीं पनीींकडनन शगतकऱयाींना 
नुकसान गरपाई दगण्याबाबाबाबतची कायव्तादी कृव् ीयुक्तालय, पुभग याींया तरावतर सुरू ीदग. 
(६) प्रश्न उद्् ावतत नादी. 

___________ 
  

ववदभावसाठी नव्यान ेिृषी धोरण आखणी िरण्याबाबत 
  

(२२)  ११०३१० (०१-०४-२०१८).   श्री.रणधीर सावरिर (अिोगा पूवव) :   सन्माननीय िृषी 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील कृ्ी ववतगागाया योनना पजश्चम मदाराषरासााी असयानग ववतदगा्तील कृ्ी 
सींक् गडद झालग असा ननषक् ् मुींबाबई ववतद्यापीााया समानशार ववतगागाया ववतद्यार्थयाांनी 
मादग नोव्देंबाबर, २०१७ वता त्यादरम्यान बाबुलढाभा जन्यातील अ्यास दौऱयात काढला, दग खरग 
ीदग काय, 
(२) असयास, सदर मुींबाबई ववतद्यापीााया ३० ववतद्यार्थयाांचग चमननग पजश्चम ववतदगा्तील शगतकरी 
ीत्मदत्यावतर सींशोान करून वतरील ननषक् ्काढयाचग प्रनतपादन मुींबाबई ववतद्यापीााचग सदाय्यक 
प्राध्यापकाींनी ददव्या मरााी या वततृ्तपरातील मुलाखतीत प्रनतपादन कग लग, दग दी खरग ीदग काय, 
(३) असयास, सदर अ्यासावतर ीााररत बाबाबाबीींचा अ्यास करून ाोरभ ीखभीबाबाबाबत ववतचार 
करभार ीदग काय, 
(४) असयास, शासनानग याबाबाबाबत ववतदगा्सााी नव्यानग कृ्ी ाोरभ ीखभी करण्याबाबाबाबत 
कोभती कायव्तादी कग ली वता करण्यात यगत ीदग, 
(५) नसयास, ववतलींबाबाची कारभग काय ीदगत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटीग (०६-११-२०१८) : (१) दग खरग नादी 
(२) दग खरग नादी 
(३), (४) वत (५) प्रश्न उद्् ावतत नादी. 

___________ 

  
उस्मानाबाद जजलहयातीग तनिृष्ट्ट दजावच्या बबयाण्याांम ळे शेतिऱयाांच ेझागेगे न िसान  

  

(२३)  ११०८२९ (०१-०४-२०१८).   श्री.ज्ञानराज चौत गे (उमरता) :   सन्माननीय िृषी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उमानाबाबाद जनदयातील १६४ शगतकऱयाींनी सन २०१४-१५ या ीत क् वत्ा्त कृ्ीान 
कीं पनीचग सोयाबाबीन त्रबाबयाभग खरगदी करून उगवतभ झालगली नसयानग कृ्ी ववतगागाकडग तक्रारी 
कग या दोत्या, दग खरग ीदग काय, 
(२) असयास, कृ्ी अताकाऱयाींनी सदर त्रबाबयाभग खराबाब असयाचा अदवताल ददयाम ुग 
शगतकऱयाींनी सींबाबींतात कीं पनीकडग नकुसानगरपाईची मागभी कग ली. परींतु कीं पनीनग नकार ददयानग 
शगतकऱयाींनी जनदा रामादक तक्रार ननवतारभ मींचात दाद मागुन सवत ् पुरावतग सादर कग यावतर 
पुराव्याींया ीाारग रामादक मींचानग तक्रार दाखल कग लगया शगतकऱयाींना नुकसानगरपाई दगभगबाबाबाबत 
कीं पनीला ीदगश कग लग दोतग, दग दी खरग ीदग काय, 
(३) असयास, असग असनुदी अदयापावतगतो कोभतीच नकुसानगरपाई दगण्यात ीली नादी वता 
मम ाली नादी, दग दी खरग ीदग काय,   
(४) असयास, सींबाबींतात शगतकऱयाींना नुकसानगरपाई मम भगबाबाबाबत शासनानग कोभती कायव्तादी 
कग ली वता करण्यात यगत ीदग, 
(५) नसयास, ववतलींबाबाची कारभग काय ीदगत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटीग (१२-११-२०१८) : (१), (२), (३) वत (४) दोय, दग खरग ीदग. 
     उमानाबाबाद जन्यात खरीप दींगाम २०१४ मध्यग कृव्ान कीं पनीया सोयाबाबीन 
त्रबाबयाभाींची उगवतभ क्षमता कमी असयाबाबाबाबतया तक्रारी प्राप्त झालगया दोत्या. 
   या सींदगा्त जन्यातील एकन भ १४९ शगतकऱयाींनी कृव्ान कीं पनी ववतरोाात जनदा तक्रार 
ननवतारभ मींचाकडग तक्रारी नोंदववतलगया दोत्या. यापैकी, १२५ प्रकरभाींमध्यग त्रबाबयाभग उत्पादक 
कीं पन्याींना ननदो् ारवतुन त्रबाबयाभग ववतक्रग त्यानग नुकसानगरपाई दगण्याबाबाबाबत राज्य तक्रार ननवतारभ 
ीयोगानग ीदगश ददलगलग ीदगत. उवतर्रत २४ प्रकरभग राज्य तक्रार ननवतारभ ीयोगाकडग प्रलींत्रबाबत 
ीदगत. 
(५) प्रश्न उद्् ावतत नादी. 

___________ 
  

बावनथडी प्रिलपातीग प्रिलपरामस्ताांच्या प नववसनाबाबत 
  

(२४)  ११२४४४ (०१-०४-२०१८).   श्री.डड मलगीिाजूवन रेड्डी (रामटेि) :  सन्माननीय मदत व 
प नववसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) मध्यप्रदगश वत मदाराषर शासनानग सींयुक्तपभग बाबावतन डी प्रकप उगारला असुन प्रकपाया 
बाबुडीत क्षगरात राम ग्क तालुक्यातील सात गावतग ीली असयानग त्या गावताींचग पनुवतस्न करण्यात 
ीलग असनन मुलगनत/ननसुववतागची कामग अनुनदी करण्यात ीली नादी, दग खरग ीदग काय, 
(२) असयास, प्रकपरामताींया प्रत्यगक कु न् ींबाबातील एका सदयाला नोकरीची प्रनतक्षा करावती 
लागत असनन  युवतकाींना वतगगवतगग या व्यवतसायाचग प्रमशक्षभ ददलग असननदी  रोनगार ददला नात 
नादी, दग दी खरग ीदग काय, 
(३) असयास,शासनानग चौकशी कग ली ीदग काय, 
(४) असयास, चौकशीअींती पुनवतस्न करण्यात ीलगया गावताींमध्यग मुलगनत/ननसुववतागची कामग 
पनभ ्करण्याबाबाबाबत तसगच प्रकपरामताींना नोकरी दगण्याबाबाबाबत शासनानग कोभती कायव्तादी कग ली वता 
करण्यात यगत ीदग, 
(५) नसयास, ववतलींबाबाची कारभग काय ीदगत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटीग (२२-१०-२०१८) : (१) दग खरग नादी. 
   बाबावतन डी प्रकपाींतगत् नागपनर जनदयातील राम ग्क तालुक्यातील मौना  पुसदा, 
तचकनापनर ,वपींडकग पार,मुरझड वत मसतगपार्ोला या बाबातात गाींवताचग पनुवतस्न मौना तचचदा,रमनान 
घो्ी, ्ाींगला वत वपींडकग पार यग ग करण्यात ीलगलग ीदग. पुनवतम्सत गावतााभात शासनाया 
प्रचमलत ाोरभानुसार १८ नागरी सुववताा पुरववतण्यात ीलगया ीदगत. 
(२) सामान्य प्रशासन ववतगाग, शासन ननभय् क्र.न्यायप्र-१००९/प्र.क्र.२०२/०९/१६-अ  
दद.२७.१०.२००९ नुसार प्रकपरामताींया वत गनकीं परामताींया नगमभनका नाददरात दगवतनन सींबाबींतात 
पदाींया सगवताप्रवतगश ननयमानुसार उमदगवताराची पारता तपासनन वत पाा् पररक्षगव्दारग गुभवतत्तगनुसार 
करण्याची तरतनद ीदग. त्यानुसार प्रकपरामताींना वत गनकीं परामताींना शासकीय सगवतगतील ग् “क” 
वत ग् “ड” माील पदावतर ननयुक्ती दगण्याची कायव्तादी करण्यात यगतग. 
(३), (४) वत (५) प्रश्न उद्् ावतत नादी. 

___________ 
  

ब गढाणा जजलहयातीग महाराष्ट्र हायब्रीड मसड्स िां पनी येथ ेपोमगसाांनी टािगेलया छाप्याबाबत 
  

(२५)  ११२९४७ (०१-०४-२०१८).   डॉ.सांजय रायम गिर (मेहिर) :   सन्माननीय िृषी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बाबुलढाभा जनदयातील मलकापनरनजनक असलगया ाानोरा यग ील मदाराषर दायीीड मसडस 
कीं पनी (मददको) यग ग मादग डडसेंबाबर, २०१७ मध्यग वता त्यादरम्यान पोमलसाींनी ्ाकलगया 
छाप्यानींतर नागपनर यग ील प्रयोगशा गत पााववतण्यात ीलगया तब्बाबल ५३२ त्रबाबयाभग नमुन्याचा 
अदवताल अद्यापदी प्राप्त झाला नादी, दग खरग ीदग काय, 
(२) असयास, सदरचा अदवताल अद्यापपयांत न दगण्याची कारभग काय ीदगत, 
(३) असयास, शासनानग चौकशी कग ली ीदग काय, 
(४)  असयास, चौकशीअींती अदवताल प्राप्त करण्याबाबाबाबत शासनानग कोभती कायव्तादी कग ली वता 
करण्यात यगत ीदग, 
(५) नसयास, ववतलींबाबाची कारभग काय ीदगत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटीग (१२-११-२०१८) : (१), (२), (३) वत (४) दग खरग नादी. 
कें द्र शासनाया सनचनगवतरून मग. मदाराषर दायीीड मसडस कीं पनी मल. (मददको) या 

त्रबाबयाभग कीं पनीया मौनग. ाानोरा, जन. बाबुलढाभा यग ील त्रबाबयाभग प्रकक्रया कें द्राची तपासभी करून 
एच.्ी.बाबी.्ी. प्रत नाींया तपासभीकरीता एकन भ ५४८ कापनस त्रबाबयाभाींचग नमुनग काढण्यात ीलगलग 
दोतग. सदर नमुन्याींचा तपासभी अदवताल प्राप्त झालगला असनन ८ नमुन्याींमध्यग एच.्ी.बाबी.्ी. 
नीन्स ीढ नन ीलगलग असनन उवतर्ीत ५४० नमुनग प्रमाणभत ीढ नन ीलगलग ीदगत. 

ज्या ८ त्रबाबयाभग नमुन्याींमध्यग एच.्ी.बाबी.्ी. नीन्स ीढ नन ीलगलग ीदगत, त्यायाशी 
सींबाबींतात ५८.४० जक्वतींट्ल अप्रमाणभत त्रबाबयाभग सााा कें द्र शासनाया ननकुीय अमगयाींत्ररकी 
मुयमापन सममतीया (Genetic Engineering Appraisal Committee/GEAC) 
सनचनगनुसार ना नन नष् करण्यात ीलगला ीदग. 

राज्य शासनानग कग लगया कायव्तादीववतरोाात सदर त्रबाबयाभग कीं पनीनग मा. उच 
न्यायालय, मुींबाबई, खींडपीा-नागपनर यग ग रर् यातचका दाखल कग लगली दोती. सदर न्यायालयाया 
ननकालाववतरूद्ध मा. सवतोच न्यायालयात ववतशग् अनुमती यातचका (Special Leave Petition) 
दाखल करण्यात ीलगली ीदग. 
(५) प्रश्न उद्् ावतत नादी. 

___________ 
  

पाथरी (जज.परभणी) ताग क्यात शतेिऱयाांनी िेगेलया आत्महत्या 
  

(२६)  ११३१३८ (०१-०४-२०१८).   श्रीमती तनमवगा ताववत (इततपूरी), श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री), 
श्री.ि णाग पाटीग (ध ळे रामामीण), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), प्रा.ववरेंद्र जतताप (धामणताव 
रेलवे), श्री.हषववधवन सपिाळ (ब गढाणा), श्री.अस्गम शेख (मागाड पजश्चम), श्री.अममन पटेग 
(म ांबादेवी), श्री.राह ग बोंदे्र (धचखगी), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.भारत भागिे (पांढरपूर), 
डॉ.सांतोष टारफे (िळमन री) :   सन्माननीय मदत व प नववसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) पा री (जन.परगभी) तालुक्यात मागील ५ वत्ा्त ीत्मदत्या कग लगया ५० ीत्मदत्यारामत 
शगतकऱयाींया कु न् ींबाबाचग मादग नोव्देंबाबर, २०१७ मध्यग वता त्यादरम्यान सवतेक्षभ करुन त्याींना 
शासकीय मदत दगण्यासााी प्रशासनानग अदवताल तयार कग ला ीदग, दग खरग ीदग काय, 
(२) असयास, या अदवतालाीाारग शासनाया १८ योननाींसााी लागा ी म्दभनन शगतकरी 
ीत्मदत्यारामत कु्ुींबाबीयाींची ननवतड करण्यात ीली ीदग, दग दी खरग ीदग काय 
(३) असयास, प्रशासनाया उदामसनतगमु ग अद्यापदी या कु न् ींबाबाींना लाग दगण्यात ीलगला नादी, 
दग दी खरग ीदग काय, 
(४) असयास, चौकशीअींती शासनानग सदर अदवतालानसुार या कु न् ींत्रबाबयाींना शासकीय योननाींचा 
लाग दगण्याबाबाबाबत वत याप्रकरभी दलुक््ष करभा-या अताका-याींवतर कोभती कारवताई  कग ली ीदग वता 
करण्यात यगत ीदग, 
(५) नसयास, ववतलींबाबाची कारभग काय ीदगत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटीग (०६-११-२०१८) : (१) दोय. 
(२) दाय. 
(३) योननगचा लाग दगण्यासींदगा्त शासन ननक्ाप्रमाभग वत उपलब्ा इष्काप्रमाभग लाग दगण्यात 
ीलगला ीदग. 
(४) प्रश्न उद्् ावतत नादी. 
(५) प्रश्न उद्् ावतत नादी. 

___________ 
  

तांतापूर (जज.औरांताबाद) ताग क्यातीग त गाबी बोंड अळीरामस्त शेति-याांना  
बबयाणे िां पन्याांिड न न िसान भरपाई ममळवून देण्याबाबत 

  

(२७)  ११३३४५ (०१-०४-२०१८).   श्री.अब् द ग सत्तार (मसलगोड), श्री.अममन पटेग (म ांबादेवी), 
श्री.अस्गम शेख (मागाड पजश्चम), श्री.नसीम खान (चाांददवगी), प्रा.वषाव तायिवाड (धारावी), 
श्रीमती तनमवगा ताववत (इततपूरी), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.ि णाग पाटीग (ध ळे 
रामामीण), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.भारत भागिे (पांढरपूर), डॉ.सांतोष टारफे 
(िळमन री) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गींगापनर (जन.औरींगाबाबाद) तालुक्यातील  गुलाबाबी बाबोंड अ ीरामत शगतक-याींनी कृ्ी 
ववतगागाया ीढावता बाबैाकीत ीींदोलन करुन ीत्मददन करण्याचा प्रयत्न कग ला असयाचग 
ददनाींक २५ नोव्देंबाबर, २०१७ रोनी वता त्यासुमारास ननदशन्ास ीलग, दग खरग ीदग काय, 
(२)  असयास, बाबातात शगतक-याींनी दगक््री १ लाख रुपयग पीक नुकसान गरपाईची मागभी 
कग ली ीदग, दग दी खरग ीदग काय, 
(३) असयास, शासनानग चौकशी कग ली ीदग काय, 
(४) असयास, चौकशीअींती या ीींदोलनाची वत मागभीची दखल घगऊन शासनानग यग ील गुलाबाबी 
बाबोंड अ ीरामत शगतक-याींना तातडीनग ीत क् मदत दगभगबाबाबाबत शासनानग कोभती कायव्तादी कग ली 
ीदग वता करण्यात यगत ीदग, 
(५) नसयास, ववतलींबाबाची कारभग काय ीदगत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटीग (१२-११-२०१८) : (१) वत (२) दोय, दग खरग ीदग. 
(३) वत (४) शासनाया ददनाींक ८.१२.२०१७ रोनीया ीदगशान्वतयग गुलाबाबी बाबोंड अ ीरामत 
शगतकऱयाींया बाबााीत प्रक्षगराचग पींचनामग करण्यात ीलगलग ीदगत. 
      मदसनल वत वतन ववतगागाया शासन ननभय्ानुसार औरींगाबाबाद जन्यातील गींगापनर 
तालुक्यातील नुकसानरामत शगतकऱयाींना समुारग रू. ४४.४० को्ी इतकग  अनुदान मींननर झालगलग 
असनन त्यापैकी रू.२९.६० को्ी इतकी रक्कम ववततरीत करण्यात ीलगली ीदग. 
     तसगच, गुलाबाबी बाबोंड अ ीरामत शगतकऱयाींना त्रबाबयाभग कीं पन्याींकडनन नुकसान गरपाई 
मम वतनन दगण्याबाबाबाबतचग ीदगश बाबनावतण्यात ीलगलग ीदगत.  
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     तसगच, गींगापनर तालुक्यातील ज्या शगतकऱयाींनी सन २०१७-१८ या वपक ववतमा योननगमध्यग 
कापनस वपकाचा सदगाग नोंदववतला दोता, अशा शगतकऱयाींना कापनस ववतम्यापो्ी रू. १७.७२ को्ी 
इतकी रक्कम अदा करण्यात ीलगली ीदग. 
(५) प्रश्न उद्् ावतत नादी. 

___________ 
  

ज न्नर व आांबेताव (जज.प णे) ताग क्यातीग तनिृष्ट्ट दजावच्या बबयाणाांच्या ववक्रीबाबत 
  

(२८)  ११३४२९ (०१-०४-२०१८).   श्री.बाब राव पाचणे (मशरुर) : सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नुन्नर वत ीींबाबगगावत (जन.पुभग) तालुक् यामध्यग ववतक्रीसााी बाबींदी घालण्यात ीलगला मसींनग्ा 
कीं पनीचग ्ोमॅ्ो त्रबाबयाभग लपनन  ववतक्री कग ली नात असयाचग पुभग जनदा परर्द कृ्ी ववतगागानग  
ददनाींक १७ नानगवतारी, २०१८ रोनी वता त्यासुमारास ननदशन्ास ीभलग, दग खरग ीदग काय, 
(२) असयास, ीींबाबगगावत तालुक्यातील बाबनावत् त्रबाबयाभग ववतक्रीप्रकरभी दकुानाचा त्रबाबयाभग ववतक्रीचा 
परवताना कायम वतरूपी र्द  करण्यात ीला ीदग, दग दी खरग ीदग काय, 
(३) असयास, ीींबाबगगावत वत नुन्नर तालुक्यातील अनगक रोप वता्ीकाींमाील रोपाींया 
ननमीतीसााी मसींनें्ा त्रबाबयानग वतापरण्यात यगत ीदगत दग खरग ीदग काय, 
(४) असयास, याबाबाबाबत शासनानग चौकशी कग ली ीदग काय, 
(५) असयास, चौकशीअींती ीींबाबगगावत तालुक्यातील बाबनावत् त्रबाबयाभग ववतक्रीप्रकरभी दकुानाींचा 
त्रबाबयाभग ववतक्रीचा परवताना तसगच मसींनें्ा कीं पनीचा परवताना कायम वतरूपी र्द  करण्याबाबाबाबत 
शासनानग कोभती कायव्तादी कग ली वता करण्यात यगत ीदग, 
(६) नसयास, ववतलींबाबाची कारभग काय ीदगत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटीग (१२-११-२०१८) : (१) वत (२) दोय, दग खरग ीदग. 
     पुभग जन्यातील नुन्नर वत ीींबाबगगाींवत या तालुक्याींमध्यग ववतक्रीसााी बाबींदी घालण्यात 
ीलगया मग. मसींनें्ा इींडडया कीं पनीया ्ोमॅ्ो द्ओ-१०५७ या वताभाया त्रबाबयाभाींची लपनन ववतक्री 
कग ली नात असयाची तक्रार मादग नानगवतारी, २०१८ मध्यग पुभग जनदा परर्द कृव् ववतगागाकडग 
प्राप्त झायानग मग.  ोरात कृव् सगवता कें द्र, मींचर, ता. ीींबाबगगावत या दकुानाची तपासभी घगतली 
असता ्ोमॅ्ो द्ओ-१०५७ या वताभाया त्रबाबयाभाींची ववतक्री कग याचग ीढ नन ीलग. सदर 
ववतक्रग त्यानग त्रबाबयाभग (ननयींरभ) ीदगश, १९८३ चग उलींघन कग यामु ग मग.  ोरात कृव् सगवता 
कें द्राचा परवताना कायमवतरूपी र्द  करण्यात ीलगला ीदग.     
(३) वत (४) ीींबाबगगाींवत वत नुन्नर तालुक्यातील परवतानााारक रोपवता्ीकाींची गुभ ननयींरभ 
ननरीक्षकाींमार््त तपासभी कग ली असता मसींनें्ा कीं पनीया ्ोमॅ्ो द्ओ १०५७ या वताभाींची रोपग 
ीढ नन ीलगली नादीत.   
(५) त्रबाबयाभग (ननयींरभ) ीदगश, १९८३ चग उलींघन कग यामु ग मग.  ोरात कृव् सगवता कें द्राचा 
परवताना कायमवतरूपी र्द  करण्यात ीलगला ीदग.     
(६) प्रश्न उद्् ावतत नादी. 

___________ 
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िृवष महाववद्यागय नववन इमारतीत स रु िराव ेतसेच वसतततहृ स रु िरण्याबाबत 
 

(२९)  ११४०४० (०१-०४-२०१८).   श्री.स रेश धानोरिर (वरोरा) :   सन्माननीय िृषी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) डॉ. पींनाबाबरावत दगशमखु कृव् ववतद्यापीााींतगत् सुरु असलगलग कृव् मदाववतद्यालय 
ववतद्यार्थयाांना गैरसोयीचग असयानग कृव् मदाववतद्यालय नववतन इमारतीत सुरु करावतग तसगच 
वतसनतगदृ सुरु करावती अशी मागभी जनदाताकारी याींयाकडग ददनाींक ६ नानगवतारी, २०१८ रोनी 
वता त्यासुमारास ववतद्यार्थयाांनी लगखी ननवतगदनग कग ली ीदग, दग खरग ीदग काय, 
(२) असयास, या ननवतगदनानुसार शासनानग कोभता ननभय् घगतला ीदग, त्याींचग वतरुप काय 
ीदग, 
(३) असयास, चौकशीअींती डॉ. पींनाबाबरावत दगशमुख कृव् ववतद्यापीााींतगत् कृव् मदाववतद्यालय 
नववतन इमारतीत सुरु करावतग तसगच वतसनतगदृ सुरु करण्याबाबाबाबत शासनानग कोभती कायव्तादी 
कग ली वता करण्यात यगत ीदग, 
(४) नसयास, ववतलींबाबाची कारभग काय ीदगत ?  
  
श्री. चांद्रिाांत पाटीग (०५-११-२०१८) : (१) दोय. 
 (२), (३) डॉ. पींनाबाबरावत दगशमुख कृव् ववतद्यापीा, अकोला याींचग मागभीनुसार ननाी उपलब्ा 
करुन दगण्यात ीला ीदग. सदर कृव् मदाववतद्यालय लवतकरच नवतीन इमारतीत सुरु करण्याींत 
यगईल. सद्य:ज तीत प्रशासकीय वत शैक्षणभक इमारत, मुलाींचग वत मुलीींचग वतसनतगदृ, मुलाींची 
खानावत  इमारत, प्रसाागदृग या इमारतीची बाबाींाकामग अींतगत् ववतद्युत पुरवताा तसगच 
पाभीपुरवताा या बाबाबाबीींसद पनभ ्झाली ीदगत. मुलीींचग वतसनतगदृ मदाववतद्यालय प्रशासनानग २०१३ 
चग शैक्षणभक सरापासुन ताब्यात घगवतुन तग ग मदाववतद्यालयीन वतग ्तसगच काया्लयीन कामकान 
सुरु कग लग ीदग.. 
(४) प्रश्नच उद्् ावतत नादी.  

___________ 
  

िापसाच्या बबयाणाांच्या सदोष वाणाम ळे शेतिऱयाांच्या वपिाांवर बोंड  
अळीच्या प्राद भाववाम ळे झागेगे न िसान 

 

(३०)  ११४८५० (०१-०४-२०१८).   श्री.अब् द ग सत्तार (मसलगोड), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटीग 
(मशडी), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), प्रा.ववरेंद्र जतताप (धामणताव रेलवे), श्री.अस्गम शखे 
(मागाड पजश्चम), श्रीमती तनमवगा ताववत (इततपूरी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमन री), श्री.अममन 
पटेग (म ांबादेवी), श्री.नसीम खान (चाांददवगी), श्री.भारत भागिे (पांढरपूर) :   सन्माननीय िृषी 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात कापसाया त्रबाबयाभाचग सदो् वताभ शगतकऱयाींना पुरववतयामु ग कापनस उत्पादक 
शगतकऱयाींया वपकाींवतर बाबोंड अ ीया प्रादगुा्वतामु ग करोडो रुपयाींचग नकुसान झायाचग मादग 
डडसेंबाबर, २०१७ मध्यग वता त्यादरम्यान ननदशन्ास ीलग, दग खरग ीदग काय, 
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(२) असयास, सदर नुकसानीबाबाबाबत पींचनामग करण्याचग ददनाींक ७ डडसेंबाबर, २०१७ रोनी वता 
त्यासुमारास ीदगश ददलग असुन वतैनापनर (जन.औरींगाबाबाद) तालुक्यात अताकाऱयाींनी घोडयावतर 
बाबसनन तर अन्य तालुक्यात शगताया बाबाींाावतर बाबसननच पींचनामग कग लग असयाचग दद.२७ डडसेंबाबर, 
२०१७ रोनी वता त्यासुमारास ननदशन्ास ीलग ीदग, दग दी खरग ीदग काय, 
(३) असयास, याबाबाबाबत तींरज्ान पुरवताादार (मोन्सॅन््ो) ीणभ त्रबाबयाभग कीं पन्या याींयात 
झालगया करारापो्ी मोन्सॅन््ोला त्रबाबयाभाया प्रनत पाकक् ४९ रुपयग वताममत्वत ान दगण्यात 
ीलग, दग दी खरग ीदग काय, 
(४) असयास, या कराराशी सवतस्ामान्य शगतकऱयाींचा सींबाबींा नसयानग त्रबाबयाभग उत्पादक कीं पन्या 
ीणभ रु््क  ववतक्रग तग असग सवत ् या साख ीत शगतकऱयाींना नकुसानगरपाई दगण्यास बाबाताल 
असयाचग पष्ीकरभ कृ्ी सतचवत याींनी ददनाींक २५ डडसेंबाबर, २०१७ रोनी वता त्यासुमारास ददलग 
ीदग, दग खरग ीदग काय, 
(५) असयास, चौकशीअींती याप्रकरभी नबाबाबाबदार असभाऱया तींरज्ान पुरवताादार वत त्रबाबयाभग 
कीं पन्याींवतर शासनानग कोभती कारवताई कग ली वता करण्यात यगत ीदग, 
(६) नसयास, ववतलींबाबाची कारभग काय ीदगत ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटीग (१२-११-२०१८) : (१) दग खरग ीदग. 
(२) याबाबाबाबत ददनाींक २८.१२.२०१७ रोनीया दैननक लोकमतमध्यग वततृ्त प्रसारीत झालगलग दोतग. 
सदरची बाबातमी दी चुकीची असयाचग ननदशन्ास ीलगलग ीदग. 
(३) सदरची बाबाबाब दी कें द्र शासनाशी सींबाबींतात ीदग. कें द्र शासनाया ददनाींक १२.०३.२०१८ या 
अतासुचनगनुसार रूपयग ३९/- प्रनत पाकी् असग वताममत्वत ान ारववतण्यात ीलगलग ीदग. 
(४) वत (५) मदाराषर कापनस बाबी-त्रबाबयाभग (पुरवताा,ववततरभ, ववतक्री वत ववतक्रीया ककीं मतीचग 
ननजश्चतीकरभ याींचग ववतननयमन) २००९ वत ननयम २०१० माील तरतनदीनसुार जनदातरीय 
सममतीनग प्रत्यक्ष क्षगराची तपासभी कग लगली ीदग. 

नुकसानीबाबाबाबत तपासभी अदवताल कृव् ववतद्यापीााया शारज्ाींया मशर्ारशीनुसार 
तयार करण्यात ीलगला असनन कायद्यातील तरतनदीनुसार  सींबाबींतात त्रबाबयाभग कीं पनीींकडनन 
शगतकऱयाींना नुकसान गरपाई दगण्याबाबाबाबतची कायव्तादी कृव् ीयुक्तालय, पुभग याींया तरावतर 
सुरू ीदग. 
(६) प्रश्न उद्् ावतत नादी. 

___________ 
  

दहांतोणा (ता.यावग, जज.जळताांव) येथे िेळीची रोप े(दटश्य ) तयार  
िरण्याचा प्रिलप मांजूर िरण्याबाबत. 

  

(३१)  ११५००३ (०१-०४-२०१८).   श्री.एिनाथराव खडसे (म क्ताईनतर) :                                                                                                                                                                                                                                                        
सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) न गाींवत जनदयातील यावतल, रावतगर, रै्नपुर या तालुक्याींमध्यग मोठ्या प्रमाभात कग  ीची 
लागवतड दोत असयामु ग मौनग ददींगोभा (ता.यावतल) यग ग कग  ीची रोपग (द्श्यु) तयार करभाऱया 
प्रकपाची ननतगकडनन मागभी दोत ीदग, दग खरग ीदग काय, 
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(२) असयास, शासनानग चौकशी कग ली ीदग काय, 
(३) असयास, चौकशीअींती  ाननक शगतकऱयाींना कमी ककीं मतीत कग  ीची रोपग उपलब्ा दोभार 
असयाम ुग सदर प्रकप मींननर करण्याबाबाबाबत शासनानग कोभती कायव्तादी कग ली वता करण्यात 
यगत ीदग, 
(४) नसयास, ववतलींबाबाची कारभग काय ीदगत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटीग (१३-११-२०१८) : (१) दोय, दग खरग ीदग. 
(२) दोय. 
(३) मदात्मा रु्लग कृव् ववतद्यापीा, रादुरी याींनी मौनग ददींगोभा, ता. यावतल, जन. न गाींवत यग ग 
इींडो-इराईल कृती ीराखडा २०१५-२०१८ अींतगत् कग  ी गुभवतत्ता कें द्र वत नवतीन उत्तीसींवतान् 
प्रयोगशा ा उगारभगबाबाबाबतचा प्रतावत ीयुक्त काया्लयास सादर कग ला. तसगच कग  ी गुभवतत्ता 
कें द्र  ापन करभगबाबाबाबतचा प्रतावत इराईल दतुावतासास अमगप्रायासााी सादर कग ला दोता. 
त ावप, इराईल दगशाचग मा. कृव् मींरी याींचग समवतगत ददनाींक ०७.०४.२०१६ रोनी मुींबाबई यग ग 
झालगया बाबैाकीत इींडो-इराईल कृती ीराखडयानसुार नतसऱया ्प्प्यामध्यग कग  ी वपकासााी 
मागद्शक् उपलब्ा नसयामु ग ददींगोभा यग ील कग  ी गुभवतत्ता कें द्रास मान्यता मम भार 
नादी.  त्यामु ग याच दाकाभी कग  ी गुभवतत्ता कें द्राऐवतनी गानीपाला गुभवतत्ता कें द्राचा प्रतावत 
कें द्र शासनास वत इराईल दतुावतासास सादर करण्याया सनचना अपर मुख्य सतचवत (कृव्) 
याींनी ददया दोत्या.  त्याप्रमाभग गानीपाला गुभवतत्ता कें द्र, ददींगोभा, ता. यावतल , जन. न गाींवत 
यग ील गुभवतत्ता कें द्राचा प्रकप प्रतावत श्री. डॅन ॲलुर् इीं्रनॅशनल डगव्दलपमें्, को-ऑपरगशन 
(माशावत) सायन्स ॲन्ड ॲरामीकचर ऑर् इराईल याींचगकडग पााववतला दोता.  त ावप, त्यावतरील 
त्याींचग अमगप्राय प्राप्त झालग नादीत. 
(४) प्रश्न उद्् ावतत नादी. 

___________ 
  

किनताव राजा (ता.मसांदखेडराजा, जज.ब गढाणा) येथे शतेजममनीच्या  
मूलयाांिासाठी िृषी अधधिाऱयाांनी गाच माधततलयाबाबत 

  

(३२)  ११७२८३ (०२-०८-२०१८).   श्री.ववजय औटी (पारनेर) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ककनगावत राना (ता.मसींदखगड राना,जन.बाबुलढाभा) यग ग समधृ्दी मदामागास्ााी ददलगया 
शगतनममनीया मनयाींकानासााी कृ्ी अताकाऱयाींनी  ७ लाख रुपयाींची लाच मातगतयाम ुग 
ननराश झालगलग  शगतकरी श्री.नींदककशोर मो ग् याींनी ववत् प्राशन करुन ीत्मदत्या करण्याचा 
प्रयत्न कग याचग ददनाींक १३ मग,२०१८ रोनी वता त्यासुमारास ननदशन्ासा ीलग, दग खरग ीदग काय, 
(२) असयास, या प्रकरभाची शासनानग चौकशी कग ली ीदग काय, चौकशीत काय ीढ नन ीलग 
वता त्यानुसार दो्ी कृ्ी अताकाऱ यावतर कोभती कारवताई कग ली वता यगत ीदग, 
(३) नसयास, ववतलींबाबाची कारभग काय ीदगत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटीग (०६-११-२०१८) : (१) वत (२) दग खरग नादी. त ावप, श्री.नींदककशोर मा ग् 
याींया शगतनममनीवतरील झाडाचग  मुयाींकनाबाबाबाबत दद. १० तग ११ माच ् २०१७ रोनी झालगया 
   पादभी (पींचनामा) ीणभ त्यावतग ी कग लगया जव्दडीओ शुद्ींगनुसार त्याींया 
शगतनमीनीवतरील झाडाींचग मुयाींकन करण्यात ीलग ीदग.जनदातरीय मुयाींकन सममतीनग सदर 
मुयाींकनास दद. ३०/१०/२०१७ रोनी मींननरी ददलगली ीदग. त्याम ुग श्री. मा ग् याींचग र् झाींडाचग 
मुयाींकन प्रलींत्रबाबत नादी.   श्री. मा ग् याींना सदर मुयाींकन  मान्य नसनन तग १०० ीींबाबा र्  
झाडाचग मुयाींकन करण्याची मागभी करीत ीदगत त ावप, त्याींया शगताची     पादभी 
(पींचनामा) वत जव्दडीओ शुद्ींग कग ली त्यावतग गस १०० ीींबाबा झाडग प्रत्यक्षात शगतात अजतत्वतात 
नव्दती, त्यामु ग १०० र् झाडाचग मुयाींकन करण्यात ीलगलग नादी, असग श्री. मा ग् याींना 
अवतगत करण्यात ीलग ीदग. तरी दगणखल त्याींनी ीपली मागभी मान्य व्दावती म्दभनन 
 ववत्प्राशन करुन ीत्मदत्यगचा प्रयत्न कग ला परींतन प्रशासनानग प्रनतबाबींाात्मक कायव्तादी करुन 
सदर प्रसींग ्ा ला ीदग. 
(३) प्रश्न उद्् ावतत नादी. 

___________ 
  

वाहन योग्यता तपासणीसाठी २५० मीटरचा चाचणी रॅि उभारण्यासाठी  
म ांबईत जाता न ममळालयाबाबत 

  

(३३)  ११७४१९ (२३-०७-२०१८).   श्री.अममत ववगासराव देशम ख (गातूर शहर), श्री.राधािृष्ट् ण 
ववखे-पाटीग (मशडी), श्री.अममन पटेग (म ांबादेवी), श्री.अस्गम शेख (मागाड पजश्चम), श्री.नसीम 
खान (चाांददवगी), प्रा.वषाव तायिवाड (धारावी), श्री.त्र्यांबिराव मभस े(गातूर रामामीण), श्री.अत ग 
भातखळिर (िाांददवगी पूवव) :    सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) मुींबाबई शदरातील प्रादगमशक पररवतदन कायाल्यामध्यग वतादनाया वताव्क् योग्यता 
तपासभीसााी पुरगशी नागा नसनन वतादनाींया कर््नगस तपासभीसााी प्रादगमशक पररवतदन 
कायाल्याया ीवतारामध्यग २५० मी्रचा चाचभी रॅक बाबींानकारक असयाचग मादग एवप्रल २०१८ 
मध्यग वता त्यादरम्यान ननदशन्ास ीलग, दग खरग ीदग काय, 
(२) असयास, रॅक उपलब्ा न झायास वतादनाींची योग्यता तपासभी दोभग अशक्य असयानग 
योग्यता प्रमाभपरामशवताय वतादनग चालववतण्याचा ाोका वताढन शकतो, दग दी खरग ीदग काय, 
(३) असयास, उपरोक्त प्रकरभी शासनानग चौकशी करुन वतादनाया वताव्क् योग्यता 
तपासभीसााी पुरगशी नागा उपलब्ा करुन दगण्याबाबाबाबत कोभती कायव्तादी कग ली वता करण्यात यगत 
ीदग, 
(४) नसयास, ववतलींबाबाची कारभग काय ीदगत ? 
 
श्री. ददवािर रावत े(०६-११-२०१८) : (१) दोय, दग खरग ीदग. 
(२) वत (३) प्रादगमशक पररवतदन काया्लय,मुींबाबई (पन) सााी ीगक ग्् रॅक उगारभीसााी 
मशवतानीनगर, गोवतींडी यग ील बाबग्ची नागा गाडगतत्वतावतर उपलब्ा करुन दगण्याबाबाबाबत त्याींना 
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ववतनींती करण्यात ीली ीदग. प्रादगमशक पररवतदन काया्लय मुींबाबई (मध्य) सााी वतडा ा रक 
्ममन्स यग ील प्लॉ्वतर  ीगक ग्् घगण्यास परवतानगी मम ण्यासााी मा. उच न्यायालयात 
सीव्दील ॲप्लीकग शन क्र. २७/२०१८ दाखल करण्यात ीला ीदग. तसगच काया्लयाया नागगतील 
कादी बाबाींाकामग पाडनन नत ग ीगक ग्् रॅक उगारता यगईल ककीं वता कसग याबाबाबाबत सावतन्ननक 
बाबाींाकाम ववतगागाया सयानग तपासभी करण्यात यगत ीदग. प्रादगमशक पररवतदन काया्लय मुींबाबई 
(प) सााी जनदाताकारी, मुींबाबई उपनगर याींनी कादी अ्ीींया अतान रादनन मौनग वतसोवता यग ील 
नागा  उपलब्ा करुन ददली ीदग. तसगच प्रादगमशक पररवतदन काया्लय मुींबाबई (प) सााी उपलब्ा 
झालगया नागगमध्यग उप प्रादगमशक पररवतदन काया्लय, बाबोररवतली याींना ीगक ग्् घगण्यास 
परवतानगी मम ण्यासााी मा.उच न्यायालयात सीव्दील ॲप्लीकग शन क्र. २७/२०१८ दाखल 
करण्यात ीला ीदग. 
(४) प्रश्न उद्् ावतत नादी. 

___________ 
  

जजलहा पररषदाांच्या िृषी वविास अधधिाऱ याांिडीग बबयाण,े खत,े किटिशािाांच्या  
ववक्री परवान्याची प्रिरणे प्रगांबबत असलयाबाबत 

  

(३४)  ११८६२५ (३१-०७-२०१८).   श्री.बाळासाहेब थोरात (सांतमनेर), श्री.ववजय वडटे्टीवार 
(ब्रम्हपूरी), श्री.अममत ववगासराव देशम ख (गातूर शहर), श्री.पथृ् वीराज चव्हाण (िराड दषक्षण), 
श्री.अममन पटेग (म ांबादेवी), श्री.अस्गम शखे (मागाड पजश्चम), प्रा.वषाव तायिवाड (धारावी), 
अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्रीमती तनमवगा ताववत (इततपरूी), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड 
उत्तर), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.स तनग िेदार (सावनेर), डॉ.सांतोष टारफे (िळमन री), 
श्री.हषववधवन सपिाळ (ब गढाणा), श्री.सांरामाम थोपटे (भोर), श्री.जयि मार तोरे (माण), श्री.ि णाग 
पाटीग (ध ळे रामामीण), श्री.भारत भागिे (पांढरपूर) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात जनदा परर्दाींया कृ्ी ववतकास अताकाऱ याींकडील त्रबाबयाभग, खतग, कक्कशाकाींया 
ववतक्री परवतान्याींचग अताकार काढनन जनदा अताक्षक कृ्ी अताकाऱ याींना सोपववतण्यात ीलग, परींतु 
तग ग पुरगसग सक्षम मनुषयबाब  उपलब्ा नसयानग परवतान्याींची प्रकरभग प्रलींत्रबाबत असयाचग मादग मग, 
२०१८ मध्यग वता त्यादरम्यान ननदशन्ास ीलग, दग खरग ीदग काय, 
(२) असयास, उपरोक्त प्रकरभी शासनानग चौकशी करुन त्रबाबयाभग, खतग वत कक्कनाशकाींया 
ववतक्री परवतान्याींची प्रलींत्रबाबत प्रकरभग मागी लावतण्याबाबाबाबत कोभती कायव्तादी कग ली वता करण्यात 
यगत ीदग, 
(३) नसयास, ववतलींबाबाची कारभग काय ीदगत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटीग (०६-११-२०१८) : (१) दग खरग नादी. 
(२) राज्यात त्रबाबयाभग, खतग, औ्ाग या ननववतषााींसााी जनदा परर्दाींया कृव् ववतकास 
अताकाऱयाींऐवतनी जनदा अताक्षक कृव् अताकारी याींना परवताना अताकारी म्दभनन घोव्त 
करण्यात ीलगलग ीदग. सद्यज तीत राज्यात त्रबाबयाभग, खतग वत कक्कनाशकाींसााी नवतीन 
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परवताना, परवताना नुतनीकरभ वत परवताना सुाारभा असग एकन भ २५,३२२ प्रतावत प्राप्त झालग 
असनन त्यापकैी १८०३३ प्रतावत मींननर करण्यात ीलगलग असनन ११९१ प्रतावत रु्ीींची पतुत्ा न 
झायानग नामींननर करण्यात ीलगलग ीदगत. उवतर्रत ६०९८ प्रतावत मींननरीया ्प्प्यात ीदगत. 
सदर प्रलींत्रबाबत प्रतावत कायाल्यातील इतर कमच्ाऱयाींची मदत घगवतनन परवतानग मींननरीचग काम 
प्रााान्यानग करण्यात यगत ीदग.   
(३) प्रश्न उद्् ावतत नादी. 

___________ 
  

भामा-आसखेड (जज.प णे) धरणातून पाणी प रवठा िरण्यासाठी आवश्यि असगेलया  
जॅिवेगच ेिाम प्रिलपरामस्ताांनी रोखून ठेवलयाबाबत 

  

(३५)  ११९५४९ (२३-०७-२०१८).   श्री.स रेश धानोरिर (वरोरा), श्री.मांतेश ि डाळिर (ि गाव) :   
सन्माननीय मदत व प नववसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुभग जन्यातील गामा-ीसखगड ारभातनन पुभग मदानगरपामलकग ला २.५० ्ीएमसी पाभी 
पुरवताा करण्यासााी ीवतश्यक असलगया नॅकवतगलचग काम प्रकपरामताींनी रोखनन ागवतलग ीदग, दग 
खरग ीदग काय, 
(२) असयास, नॅकवतगलचग काम पुन्दा सुरु करण्यासााी प्रकपरामताींया मागण्याींबाबाबाबत 
शासनानग कोभता ननभय् घगण्यात ीला ीदग वता त्यानु्ींगानग कायव्तादीची सद्यःज ती काय 
ीदग ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटीग (०३-११-२०१८) : (१) दोय दग खरग ीदग. 
(२) गामा ीसखगड प्रकपाया बाबातात क्षगरातील एकन भ १४१४ प्रकपरामताींपैकी १११ 
प्रकपरामताींनी पया्यी नममन मम भगसींदगात् नुकसान गरपाई ६५ % रक्कम कपात करुन 
ददली असनन त्यापैकी बाबदुताींश प्रकपरामताींना खगड वत मशरुर तालुक्यात पया्यी नममनीचग वता्प 
करण्यात ीलग ीदग.  ६५% रक्कम कपात करुन न ददलगया १३०३ प्रकपरामताींपकैी ३८८ 
प्रकपरामताींनी मा. उच न्यायालय, मुींबाबई यग ग पया्यी नममन मम भगबाबाबाबत यातचका दाखल 
कग या ीदगत. मा. उच न्यायालय, मुींबाबई  यग ग दाखल ३८८ यातचकाींमध्यग ददलगया 
ननभय्ानुसार सींबाबींताताींना कलम १६ (२) (अ) या नो्ीसा दगण्यात ीया असनन त्याींची पारता 
यादी  प्रमसध्द करुन त्याींना पया्यी नमीन वता्पाबाबाबाबत ीवतश्यक कायव्तादी सुरु करण्यात 
ीली ीदग. बाबातात क्षगराींया सींकलन दरुुती सींदगा्त प्रकपरामताींचग एकन भ २५९ अन ्प्राप्त 
झालग ीदगत. सदर अनाांची छाननी करुन त्याींचग सींकलनाया दरुुतीबाबाबाबतची कायव्तादी क्षगरीय 
तरावतर करण्यात यगत ीदग. 
  

 
___________ 
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बोंड अळीम ळे न िसान झागेगी भरपाईची रक्िम बबयाणे उत्पादि  
िां पन्यािडून वसूग िरण्याबाबत 

  

(३६)  १२०२०१ (२४-०७-२०१८).   अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), प्रा.ववरेंद्र जतताप (धामणताव 
रेलवे), श्री.राधािृष्ट् ण ववखे-पाटीग (मशडी), श्री.अममन पटेग (म ांबादेवी), श्री.अस्गम शेख (मागाड 
पजश्चम), श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांतमनेर), श्री.हषववधवन 
सपिाळ (ब गढाणा), श्री.अममत झनि (ररसोड), श्री.ि णाग पाटीग (ध ळे रामामीण), प्रा.वषाव 
तायिवाड (धारावी), श्रीमती तनमवगा ताववत (इततपूरी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमन री) :    
सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील शगतकऱयाींचग बाबोंड अ ीम ुग नुकसान झालगया नुकसान गरपाईची अाी रक्कम 
त्रबाबयाभग उत्पादन कीं पन्याकडनन वतसनल करण्याची घो्भा मा. कृृ््ी मींरी याींनी मादग डडसेंबाबर,२०१७ 
मध्यग वता त्यादरम्यान करुनदी शगतकऱ याींना नुकसान गरपाई मम ाली नसयाचग मादग मग, २०१८ 
मध्यग वता त्यादरम्यान ननदशन्ास ीलग, दग खरग ीदग काय, 
(२) असयास, उपरोक्त प्रकरभी शासनानग चौकशी करुन शगतकऱ याींना बाबोंड अ ीमु ग झालगया 
नुकसान गरपाई दगण्याबाबाबाबत कोभती कायव्तादी कग ली वता करण्यात यगत ीदग, 
(३) नसयास, ववतलींबाबाची कारभग काय ीदगत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटीग (०६-११-२०१८) : (१) वत (२) गुलाबाबी बाबोंड अ ीया प्रादगुा्वतामु ग कापनस 
वपकाचग नुकसान झायाबाबाबाबतया कापनस उत्पादक शगतकऱयाींकडनन प्राप्त तक्रारीींपकैी कृव् 
ीयुक्तालय, मदाराषर राज्य, पुभग याींयाकडग सुमारग ११ लाख ३८ दनार प्रतावत प्राप्त झालगलग 
असनन त्यापकैी समुारग १० लाख २५ दनार शगतकऱयाींना मदाराषर कापनस बाबी-त्रबाबयाभग 
अताननयम,२००९ वत ननयम, २०१० माील तरतुदीींनुसार सुमारग ११४७ को्ी रुपयग नुकसान 
गरपाई दगण्याबाबाबाबत त्रबाबयाभग कीं पन्याींना ीदगशीत करण्यात ीलगलग ीदग. उवतर्रत शगतकऱयाींना 
त्रबाबयाभग कीं पन्याींकडनन नुकसान गरपाई दगण्याचग ीदगश ननगम्मत करण्याबाबाबाबतची कायव्तादी कृव् 
ीयुक्तालय, मदाराषर राज्य, पुभग याींया तरावतर चालन ीदग.    
(३) प्रश्न उद्् ावतत नादी. 

___________ 
  
किनतावराजा (जज.ब गढाणा) येथीग शेति-याने आत्महत्या िरण्याचा िेगेलया प्रयत्नाबाबत 

  

(३७)  १२१०६३ (३०-०७-२०१८).   डॉ.शमशिाांत खेडिेर (मसांदखेड राजा) :   सन्माननीय िृषी 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ककनगाींवतराना (जन.बाबुलढाभा) यग ग समधृ्दी मदामागा्त शगतनमीन गगलगया बाबातात 
शगतकऱ याींया ीींब्याया बाबागगचग मनयाींकन वतग यानग वत त्यासााी रक्कम मागभा-या लाचखोर 
अताका-याींया कारगाराला कीं ्ा नन ददनाींक ११ मग, २०१८ रोनी वता त्यासुमारास ववत् प्राशन 
करून ीत्मदत्या करण्याचा प्रयत्न कग याची घ्ना घडली ीदग, दग खरग ीदग काय, 
(२) असयास, सींबाबींतात शगतक-याची प्रकृती अत्यवत  ीदग, दग दी खरग ीदग काय, 
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(३) असयास, या प्रकरभी शासनानग चौकशी करून सींबाबींतात अताका-याींवतर कोभती कारवताई 
कग ली वता करण्यात यगत ीदग, 
(४) तसगच शगतक-याला शासनानग कोभती मदत कग ली वता करण्यात यगत ीदग, 
(५) नसयास, ववतलींबाबाची कारभग काय ीदगत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटीग (०६-११-२०१८) : (१) दग खरग नादी. 
     श्री.नींदककशोर मा ग् याींया शगतनममनीवतरील झाडाचग  मुयाींकनाबाबाबाबत दद. १० तग ११ माच ्
२०१७ रोनी झालगया    पादभी (पींचनामा) ीणभ त्यावतग ी कग लगया जव्दडीओ शुद्ींगनुसार 
त्याींया शगतनमीनीवतरील झाडाींचग मुयाींकन करण्यात ीलग ीदग.जनदातरीय मुयाींकन 
सममतीनग सदर मुयाींकनास दद. ३०/१०/२०१७ रोनी मींननरी ददलगली ीदग. त्यामु ग श्री. मा ग् याींचग 
र् झाींडाचग मुयाींकन प्रलींत्रबाबत नादी.   श्री. मा ग् याींना सदर मुयाींकन  मान्य नसनन तग १०० 
ीींबाबा र्  झाडाचग मुयाींकन करण्याची मागभी करीत ीदगत त ावप, त्याींया शगताची     
पादभी (पींचनामा) वत जव्दडीओ शुद्ींग कग ली त्यावतग गस १०० ीींबाबा झाडग प्रत्यक्षात शगतात 
अजतत्वतात नव्दती, त्यामु ग १०० र् झाडाचग मुयाींकन करण्यात ीलगलग नादी, असग श्री. मा ग् 
याींना अवतगत करण्यात ीलग ीदग. तरी दगणखल त्याींनी ीपली मागभी मान्य व्दावती म्दभनन 
ववत्प्राशन करुन ीत्मदत्यगचा प्रयत्न कग ला परींतन प्रशासनानग प्रनतबाबींाात्मक कायव्तादी करुन 
सदर प्रसींग ्ा ला ीदग. 
(२) दग खरग नादी. 
(३) प्रश्न उद्् ावतत नादी. 
(४) प्रश्न उद्् ावतत नादी. 
(५) प्रश्न उद्् ावतत नादी. 

___________ 
  

शेतिऱ याांना ममशन प्रधानमांत्री स रक्षा ववमा योजना गातू िरण्याबाबत 
  

(३८)  १२१५८४ (३१-०७-२०१८).   श्री.अममत झनि (ररसोड), अडॅ.यशोमती ठािूर (ततवसा), 
प्रा.ववरेंद्र जतताप (धामणताव रेलवे), श्री.हषववधवन सपिाळ (ब गढाणा), श्री.राह ग बोंदे्र (धचखगी), 
श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.स तनग िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.ि णाग 
पाटीग (ध ळे रामामीण), डॉ.सांतोष टारफे (िळमन री), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.अममन 
पटेग (म ांबादेवी), श्री.अस्गम शखे (मागाड पजश्चम), प्रा.वषाव तायिवाड (धारावी), श्रीमती 
तनमवगा ताववत (इततपूरी), श्री.सांरामाम थोपटे (भोर), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांतमनेर) :   
सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ममशन प्राानमींरी सुरक्षा ववतमा योनना अींतगत् यावत्ी जनदयातील ३ लाख १६ दनार 
शगतकऱ याींना ववतम्याचग कवतच दगण्यात यगभार असयाची माददती जनदाताकारी याींनी मादग 
मग,२०१८ रोनी वता त्यादरम्यान  ददली, दग खरग ीदग काय, 
(२) असयास, उपरोक्त प्रकरभी शासनानग चौकशी करुन शगतकऱ याींना ममशन प्राानमींरी सुरक्षा 
ववतमा योनना लागन करण्याबाबाबाबत कोभती कायव्तादी कग ली वता करण्यात यगत ीदग, 
(३) नसयास, ववतलींबाबाची कारभग काय ीदगत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटीग (०३-११-२०१८) : (१) वत (२) सदरची बाबाबाब शासनाया ननदशन्ास ीलगली 
नादी.  त ावप, कृव् ववतगागामार््त राज्यातील ७/१२ ाारक शगतकऱयाींसोबाबतच त्याींचग कु्ुींबाबीय वत 
शगतमनुर याींना दगखील गोपीना  मुींडग शगतकरी अपघात ववतमा योननगया ातीवतर साुारीत 
वतरुपातील अपघात ववतमा योननेंतगत् सींरक्षभ दगण्यासााी शासनामार््त ाोरभात्मक ननभय् 
घगण्याबाबाबाबतची कायव्तादी सुरु ीदग.    
(३) प्रश्न उद्् ावतत नादी. 

___________ 
  

िळमन री (जज.दहांतागी) ताग क्यातीग शतेिऱ याांनी रेशीम उदयोताच े 
अन दान न ममळालयान ेआत्महत्या िेलयाबाबत 

  

(३९)  १२१८५८ (३१-०७-२०१८).   डॉ.सांतोष टारफे (िळमन री), श्री.अममन पटेग (म ांबादेवी), 
श्री.अस्गम शखे (मागाड पजश्चम), श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), प्रा.वषाव तायिवाड (धारावी), 
श्रीमती तनमवगा ताववत (इततपूरी) :   सन्माननीय मदत व प नववसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) ीखाडा-बाबा ापनर (ता.क मनुरी, जन.ददींगोली) यग ील मसनगी मशवतारात रगशीम उद्योग 
कक्क सींगोपन वत गदृ उगारभीस अनुदान न मम ायानग श्री बाबालानी रामरावत मगर या शगतक-
यानग ददनाींक १४ एवप्रल,२०१८ रोनी वता त्यासनमारास ीत्मदत्या कग ली, दग खरग ीदग काय, 
(२) असयास, याबाबाबाबत शासनानग चौकशी कग ली ीदग काय, 
(३) असयास, चौकशीचग ननषक् ्काय ीदग वत त्यानुसार ीत्मदत्यारामत शगतकऱ याला ीत क् 
वतरुपाची मदत दगण्याबाबाबाबत शासनानग कोभती कायव्तादी कग ली वता करण्यात यगत ीदग, 
(४) नसयास, ववतलींबाबाची कारभग काय ीदगत ? 
   
श्री. चांद्रिाांत पाटीग (०६-११-२०१८) : (१) दग खरग नादी. 
(२) वत (३) दोय. 
  मादग एवप्रल, २०१८ दरम्यान मसींदगी, क मनुरी यग ील शगतकरी बाबालानी रामरावत मगर याींनी 
ीत्मदत्या कग लगली ीदग. परींतु सदर ीत्मदत्या रगशीम उद्योगाचग अनुदान न मम ायामु ग 
झालगली नादी. सदरची ीत्मदत्या दी कनाम्ु ग झायाचग ननदशन्ास ीयामु ग प्रकरभ शगतकरी 
ीत्मदत्या म्दभनन पार करण्यात ीलग ीदग. सदरची ीत्मदत्या जनदातरीय सममतीया 
बाबैाकीत पार झायानसुार ीत्मदत्यारामत शगतकऱयाया वतारसास शासन ननभय् .२३.०१.२००६ 
वत दद.२७.०२.२००६ माील ननक्ाप्रमाभग रू.१.०० लक्ष ची मदत दगण्यात ीलगली ीदग. 
(४) प्रश्न उद्् ावतत नादी. 
  

 
___________ 
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वाडोळा आणण सारखणी (ता.किनवट, जज.नाांदेड) येथे िृवष ववभात व ववशेष  
पोमगस पथिान ेतनिृष्ट्ट दजावचे बबयाणे जप्त िेलयाबाबत 

  

(४०)  १२२२०५ (३१-०७-२०१८).   श्री.प्रतापराव पाटीग धचखगीिर (गोहा) :   सन्माननीय 
िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वताडो ा वत सारखभी (ता.ककनवत्, जन.नाींदगड) यग ग कृव् ववतगाग वत ववतशग् पोमलस प कानग 
ददनाींक १६ एवप्रल,२०१८ रोनी वता त्यासुमारास ३२ लाखाींचग ननकृष् दना्चग त्रबाबयाभग नप्त कग लग, दग 
खरग ीदग काय, 
(२) असयास, या घ्नगची शासनानग चौकशी कग ली ीदग काय, तसगच ककती नभाींना अ्क 
करण्यात ीलग   वत त्याींयावतर कोभती कायव्तादी कग ली वता करण्यात ीली ीदग, 
(३) नसयास, ववतलींबाबाची कारभग काय ीदगत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटीग (१२-११-२०१८) : (१) वत (२) नाींदगड जन्यातील ककनवत् तालुक्यातील 
वताडो ा यग ग कृव् ववतगाग वत ववतशग् पोमलस प क, नाींदगड याींनी ददनाींक १४ एवप्रल, २०१८ रोनी 
छापा ्ाकला असता श्री. शगख करीम शगख खाना मैनु्द ीन याींयाकडग ीढ नन ीलगलग १८,२४० 
रुपयाींचग बाबोगस त्रबाबयाभग नप्त करण्यात ीलगलग ीदगत. तसगच, सारखभी यग ग श्री. ककशोर 
गुलाबाबरावत कदम याींया रादत्या घरी छापा ्ाकन न रू.३१ लाख ९२ दनार ककीं मतीचग बाबोगस 
त्रबाबयाभग नप्त कग लगलग ीदगत. 

सदर प्रकरभी श्री. शगख करीम शगख खाना मैनु्द ीन ीणभ श्री.ककशोर गुलाबाबरावत कदम 
याींयाववतरुद्ध सींबाबींतात पोलीस  ग्शनमध्यग गुन्दा दाखल करण्यात ीलगला ीदग. 
(३) प्रश्न उद्् ावतत नादी. 

___________ 
  

हांतामा पेरणीपूवी बाजारपेठेत तनिृष्ट्ट दजावच ेबबयाण्याांचा प्रचार होत असलयाबाबत 
  

(४१)  १२२२२१ (३१-०७-२०१८).   श्री.प्रतापराव पाटीग धचखगीिर (गोहा) :   सन्माननीय 
िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील गुलाबाबी बाबोंडअ ीमु ग कापनस उत्पादक शगतकऱ याींचग नुकसान झालग असताींनादी 
यींदाया दींगामातदी पगरभी पनवती बाबानारपगागत ननकृष् दना्चग त्रबाबयाभाींचा प्रचार दोत असयाचग 
मादग मग, २०१८ वता त्यादरम्यान ननदशन्ास ीलग, दग खरग ीदग काय, 
(२) असयास, उपरोक्त प्रकरभी शासनानग चौकशी करुन बाबनावत् त्रबाबयाभग कीं पन्याींवतर कोभती 
कारवताई कग ली वता करण्यात यगभार ीदग, 
(३) नसयास, ववतलींबाबाची कारभग काय ीदगत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटीग (१२-११-२०१८) : (१) दग खरग नादी. 
      त्रबाबयाभग खरगदी करत असताना शगतकऱयाींनी परवतानााारक कृव् ननववतषाा ववतक्री कें द्रातननच 
त्रबाबयाभग खरगदी करावतग. खानगी माभसाकडनन वता अनताकृत वत बाबोगस त्रबाबयाभग उत्पादक कीं पनीया 
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प्रनतननाीकडनन त्रबाबयाभग खरगदी करू नयग याबाबाबाबत जनदातर, तालुकातर वत रामाम पात ीवतर 
शगतकऱयाींया सगा घगऊन त्रबाबयाभग खरगदीबाबाबाबत मागद्शन् करण्यात ीलगलग ीदग. 

शगतकऱयाींनी परवतानााारक कृव् ननववतषाा ववतक्री कें द्रातननच त्रबाबयाभग खरगदी करताना 
त्रबाबयाभग खरगदीची पावतती घगभगबाबाबाबत रामाम पात ीवतरील सगगत तसगच, वतग ोवतग ी वततम्ानपरात 
प्रमसद्धी दगऊन शगतकऱयाींमध्यग नननागतृी करण्यात ीलगली ीदग. 

अताकृत उत्पादक कीं पन्या वत त्याींचग परवतानाप्राप्त अताकृत वताभाींची माददती वततृ्तपर 
तसगच, वतगबाबसाई्द्वतारग शगतकऱयाींना माददतीसााी नाददर करण्यात ीलगली ीदग. 

सवत ्बाबानारपगागतील परवतानााारक कृव् ननववतषाा ववतक्री कें द्राची दींगामपुवत ्गुभननयींरभ 
ननरीक्षकामार््त तपासभी करून बाबोगस त्रबाबयाभग नसयाची खारी करण्यात ीलगली ीदग. 

ीावतडीबाबानारात अनताकृत वत बाबोगस त्रबाबयाभग उत्पादक कीं पनीया प्रनतननाीींकडनन 
त्रबाबयाभग ववतक्री दोऊ नयग म्दभनन मादग मग २०१८ वत मादग ननन २०१८ मध्यग गुभननयींरभ 
ननरीक्षकामार््त ववतशग् मोददम राबाबवतनन त्यामध्यग ननयींरभ ागवतण्यात ीलग. 

राज्यात अनताकृत त्रबाबयाभाींची ववतक्री दोभार नादी वत त्रबाबयाभाींया पुरवतठ्याचग 
सननयींरभ योग्य प्रकारग दोईल याबाबाबाबतची दक्षता घगण्याबाबाबाबत सवत ् जनदाताकारी वत जनदा 
पोलीस अताक्षक याींना सचुना ददलगया ीदगत. 
(२) राज्यात सन २०१८ मध्यग एकन भ १६,४३२ अनताकृत त्रबाबयाभाींची पाकी ग् वत ८८३ ककलो सु ग् 
त्रबाबयाभग नप्त करण्यात ीलगलग असनन या सींदगा्त एकन भ ३० दाकाभी पोलीस कग सगस दाखल 
करण्यात ीलगया ीदगत.  
(३) प्रश्न उद्् ावतत नादी. 

___________ 
  

भूम (जज.उस्मानाबाद) ताग क्यामधीग गघ  धचकित्सागयात  
िमवचाऱयाांची पदे ररक्त असलयाबाबत 

(४२)  १२२२५२ (२५-०७-२०१८).   श्री.राह ग मोटे (पराांडा) :   सन्माननीय पश सांवधवन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गनम (जन.उमानाबाबाद) तालुक्यामध्यग ८ दनारापगक्षा नात पशाुन असलगया तालकुा लघ ु
तचककत्सालयात ४ वत्ा्पासनन पररचर पदग, १ वत्ा्पासनन पशुपट्टीबाबींाक वत सदाय्यक ीयुक्त सगवता 
ननवततृ्त झायापासनन त्याींचग पद एक वत्ा्पासनन ररक्त ीदग, दग खरग ीदग काय, 
(२) असयास, या पश ु तचककत्सालयाचग कायक््षगर असलगया वतारगवतडगाींवत, गोनतगरी, रामकुीं ड, 
वताकवतड, वतींनारवताडी, दाडोरामी, ददवतरा वत ददींडोरी या गावतातील पशुानावतर उपचार करण्यात 
उपलब्ा असलगया कमच्ाऱयाींना अडचभीींचा  सामना करावता लागतो,  तसगच पशुान ववतकास 
अताकाऱयासद एक वतररषा मलवपक असग दोनच कमच्ारी असयानग कृत्ररम रगतन, औ्ाोपचार, 
गगा्ारभा तपासभी वतींध्यत्वत तपासभी ीदद कामग करावती लागतात, दग दी खरग ीदग काय, 
(३) असयास, याबाबाबाबत शासनानग चौकशी कग ली ीदग काय, त्यात काय ीढ नन ीलग ीदग, 
तद्नुसार तालुका लघु पशसुींवतान् तचककत्सालयातील ररक्त पदग गरण्याबाबाबाबत शासनानग कोभती 
कायव्तादी कग ली वता करण्यात यगभार ीदग, 
(४) नसयास, ववतलींबाबाची कारभग काय ीदगत ? 
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श्री. महादेव जानिर (१२-११-२०१८) : (१) दोय. 
त ावप, सदाय्यक ीयुक्त पशुसींवतान् या पदाचा अनतररक्त कायग्ार पशुान ववतकास 

अताकारी याींयाकडग ददलगला ीदग. 
(२) सदर कायक््षगरातील सवत ् ताींत्ररक कामग उदा. लसीकरभ, कृत्ररम रगतन, औ्ाोपचार, 
गगा्ारभा तपासभी, वतींध्यत्वत तपासभी, शासकीय योनना (नाववतण्यपुभ ्योनन एनडीडीबाबी) ीदी 
कामग उपलब्ा अताकारी वत कमच्ारी याींयाकडनन करुन घगण्यात यगत असनन, पशुानावतर योग्य 
वत तातडीनग औ्ा उपचार करण्यात यगत ीदगत. पशुपालकाींना वतग गत सगवता उपलब्ा करुन 
दगण्यात यगत ीदगत. 
(३) दवताखान्यात ररक्त पदग गरण्याची कायव्तादी करण्यात यगत ीदग. 
(४) प्रश्न उद्् ावतत नादी. 

___________ 
  
वपांपळख टी (ता िेळापूर) येथीग चिेपोस्ट वरून जनावराची अवैधररत्या होत असगेगी वाहत ि 

  

(४३)  १२२४२३ (०१-०८-२०१८).   डॉ.अशोि उईिे (राळेताव) :  सन्माननीय पररवहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वपींप खु्ी (ता कग  ापनर ,जन.यवततमा ) यग ील ीर.्ी.ओ.चगक पो् नवत  ननावतराींची 
अवतैारीत्या वतादतनक करभाऱया ्ॅक्सला ीग लागयानग नवत पास २८ ननावतराींचा ीगीत मतृ्य ृ
झायाचग ददनाींक १८ मग २०१८ रोनी वता त्यासुमारास  ननदशन्ास ीलग, दग खरग ीदग काय, 
(२) असयास, वपींप खु्ी चगकपो्वतर ीर.्ी.ओ.काया्लय, यवततमा  याींनी ागवतलगया 
रोनींदारी कमच्ाऱयाींया माध्यमातनु अवतैा वतादतुक दोतग, दग दी खरग ीदग काय, 
(३) असयास, उपरोक्त प्रकरभी शासनानग चौकशी कग ली ीदग काय, चौकशीत काय ीढ नन 
ीलग, तद्नुसार ीर.्ी.ओ.काया्लय यवततमा  याींया दलुक््षामु ग दोत असलगली अवतैा 
वतादतुकीबाबाबाबत कायव्तादी करुन सींबाबींतात दो्ीींववतरुध्द कोभती कारवताई कग ली वता करण्यात यगत 
ीदग, 
(४) नसयास ववतलींबाबाींची कारभग काय ीदगत ? 
  
श्री. ददवािर रावत े(०६-११-२०१८) : (१)  दग खरग ीदग, 
 वपींप खु्ी (ता. कग  ापनर) यग ील मसमा तपासभी नाक्यावतरुन ननावतराींची अवतैाररत्या वतादतकु 
करभा-या रकला दद.१६.०५.२०१८ रोनी ीग लागयानग त्यातील कादी ननावतराींचा ीगीत 
दोरप नन  मतृ्यु  झाला ीदग. 
(२)  मदाराषर शासन वत मदाराषर बाबाडर् चगक पो् नग्वतक्  मया्दीत या कीं पनीमध्यग झालगया 
करारानुसार मदाराषर बाबाडर् चगक पो् नग्वतक्  मया्दीत या कीं पनीचग कमच्ारी वपींप खु्ी 
यग ील सीमा तपासभी नाक्यावतर कायर्त असनन त्याींया माध्यमातनन अवतैा वतादतुक दोत 
असयाचग ननदशन्ास ीलगलग  नादी. 
(३) उप प्रादगमशक पररवतदन कायाल्य यवततमा  याींयामार््त दद.०१.०४.२०१६ तग ३१.०५.२०१८ 
या कालावताीमध्यग ननावतराींया अवतैा वतादतुकीसींदगा्त एकुभ ५८ वतादनाींची तपासभी करण्यात 
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ीली असनन दो्ी  ीढ लगया २० वतादनाींपकैी १० वतादनग अ्कावतनन ागवतण्यात ीली ीदगत वत 
रु.१९,६००/- इतका दींड वतसनल करण्यात ीला ीदग. 
(४) प्रश्न उद्् ावतत नादी. 

___________ 
  

मांतळवेढा (जज. सोगाप र) येथीग शेतिऱ याांच्या ज्वारी वपिागा हमी भाव देण्याबाबत 
  

(४४)  १२२६२७ (२६-०७-२०१८).   श्री.भारत भागिे (पांढरपूर) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मींग वतगढा (जन.सोलापुर) यग ग ज्वतारी वत कडब्याचग उत्पादन घ्लग असनन पररभामी बाबानार 
पगागमध्यग ीवतक कमी असननदी ज्वतारीचग दर घसरलग असयामु ग मींग वतगढा यग ील ज्वतारी 
उत्पादक शगतकरी अडचभीत सापडला असयाचग ननदशन्ास यगत ीदग, दग खरग ीदग काय, 
(२) असयास, सदर प्रकरभी सींबाबाीत शगतकऱ याींनी ज्वतारीया वपकासााी दमी गावतामध्यग वताढ 
करभग वत ज्वतारीपासनन उपपदा  ्ननममत्ीसााी शासनानग प्रयत्न करण्याची मागभी शगतकऱ याींकडनन 
करण्यात यगत ीदग, दग दी खरग ीदग काय, 
(३) असयास, उक्त प्रकरभी चौकशी करुन ज्वतारीला दमी गावत वताढववतण्याबाबाबाबत वत ज्वतारीपासनन 
उपपदा  ्ननममत्ीसााी प्रयत्न करण्यायादृष्ीनग शासनानग कोभती कायव्तादी कग ली वता करण्यात 
यगत ीदग, 
(४) नसयास, ववतलींबाबाची कारभग कोभती ीदगत ?  
  
श्री. चांद्रिाांत पाटीग (१३-११-२०१८) : (१) दोय.              
(२) वत (३) ककमान ीाारगनत ककीं मत नादीर करभग दी बाबाबाब कें द्र शासनाया अखत्याररतील 
ीदग. खरीप दींगाम सन २०१८-१९ पासनन कें द्र शासन शगतक-याींया र्ायद्यासााी उत्पादन 
खचा्वतर ५० % नर्ा ारुन ककमान ीाारगनत ककीं मत नादीर करत ीदग.  
कें द्र शासनानग खरीप ववतक्री दींगाम  सन  २०१८-१९ सााी  ज्वतारी वपकाकररता रु. २४३०/- 
इतकी ककमान ीाारगनत ककीं मत नादीर कग लगली ीदग. 
सन २०१८ वत् ्दग गरडाान्य वत् ्म्दभनन सानरग करण्याचग कें द्र शासनानग घो्ीत कग लगलग ीदग. 
त्यानुसार ज्वतारी, बाबानरी यासारख्या गरडाान्य प्रकक्रया  प्रकप सरुु करण्यात ीलगलग ीदग.   
अन्नाान्य, कडाान्य इ. ीााररत प्रकप उद्योगाला चालना दगभगसााी “मुख्यमींरी कृ्ी वत 
अन्न प्रकक्रया योनना” चालु करण्यात ीलगली ीदग.  
(४) प्रश्न उद्् ावतत नादी. 

___________ 
  

अिोग महाबबज बबज प्रक्रीया िें द्रावरीग िायवरत िामताराांना  
िायमस्वरूपी सेवेत समावून घेणेबाबत 

  

(४५)  १२२६८० (३१-०७-२०१८).   श्री.राह ग बोंदे्र (धचखगी) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) अकोला मदात्रबाबन त्रबाबन प्रक्रीया कें द्रावतरील कायर्त कायकु्शल रोनींदारी कामगाराींना एकत्ररत 
मामसक वतगतनावतर कायमवतरूपी सगवतगत समावतनन घगण्यासााी कमच्ा-याींनी मींरालया समोर 
कग लगया उपो्भाची दखल घगत व्यवत ापनाकडनन त्याींना ीश्वतसीत करूनदी कोभतीच कायव्तादी 
कग ली नसयाचग मादग मग,  २०१८ मध्यग वता त्यादरम्यान ननदशन्ास ीलग, दग खरग ीदग काय, 
(२) असयास,  उपरोक्त प्रकरभी शासनानग चौकशी करुन कायर्त कायकु्शल रोनींदारी 
कामगाराींना एकत्ररत मामसक वतगतनावतर कायमवतरूपी सगवतगत समावतनन घगण्यासााी कोभती 
कायव्तादी कग ली वता करण्यात यगत ीदग, 
(३) नसयास, ववतलींबाबाची कारभग काय ीदगत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटीग (१५-११-२०१८) : (१) नादी. 
(२) अकोला यग ील मदाबाबीन त्रबाबन प्रकक्रया कें द्रावतरील कायर्त कायकु्शल रोनींदारी कामागाराींना 
एकत्ररत मामसक वतगतनावतर कायमवतरुपी सगवतगत सामावतनन घगण्यासााी मदाबाबीनानग ीश्वतामसत 
कग लगलग नादी. कारभ कायमवतरुपी कमच्ाऱयाींची गरती दी नाददरात दगवतनन पार उमगदवताराची ननवतड 

शासनाया ननयमाननसार कग ली नातग. रोनींदारी कमच्ाऱयानग नाददरातीस अनुसरुन अन ्कग यास, 

वत तो ननवतड प्रकक्रयगत पार ारयास रोनींदारी कामगाराींया ननवतडीस प्रााान्यक्रम ददला नातो. 
तसगच, कायकु्शल रोनींदारी कामगाराींना वत बाबा्यरोताद्यारग अताकृत वत मदामींड ानग नगमलगया 
ागकग दारामार््त कायर्त असलगया कायकु्शल रोनींदारी कामगाराींना कामगार कायद्यानुसार लागु 
असलगलग सवत ्लाग दगण्यात यगतात. 
(३) प्रश्न उद्् ावतत नादी.  

___________ 
  

ददहसर िाांदरपाडा (बोररवगी) येथीग आरटीओ िायावगयाच्या समस्याांबाबत 
  

(४६)  १२२९२६ (२४-०७-२०१८).   श्री.योतेश सातर (चारिोप) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दददसर काींदरपाडा यग ग राज्य सरकारनग मादग मग, २०१५ मध्यग वता त्यादरम्यान दददसर तग 
गोरगगावतया नागररकाींसााी बाबोरीवतली उपप्रादगमशक वतादन (ीर्ीओ) कायाल्य सुरु कग लग, दग खरग 
ीदग काय, 
(२) असयास, सदर प्रकरभी ीर्ीओ कायाल्यास अपुरी नागा, अपुरा कमच्ारी वतग,् 
चाचभीसााी रॅकचा अगावत इ.अनगक समया असनन काया्लय  लाींतराया मागभीसााी या 
कायाल्य पररसरातील  ाननकाींनी वताक्षरी मोदीम राबाबवतली असनन, कादी वतग ा तग ील  ाननक 
रददवतासीींनी  पररवतदन ननरीक्षक अताकाऱयाींशी गैरवततन् कग लग असयाचगदी दद. १९ मग, २०१८ 
रोनी वता त्यासमुारास ननदशन्ास ीलग, दग दी खरग ीदग काय,   
(३) असयास, उपरोक्त प्रकरभी शासनानग चौकशी करुन बाबोरीवतली उपप्रादगमशक वतादन 
(ीर्ीओ) काया्लयाया समया सोडववतण्याबाबाबाबत कोभती  कायव्तादी कग ली वता करण्यात यगत 
ीदग, 
(४) नसयास, ववतलींबाबाची कारभग काय ीदगत ? 
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श्री. ददवािर रावत े(०६-११-२०१८) : (१) दोय, दग खरग ीदग. 
(२) उप प्रादगमशक पररवतदन कायाल्य, बाबोररवतली या  लाींतराया मागभीसााी  ाननकाींनी 
वताक्षरी मोदीम  राबाबववतली दी बाबाबाब खरी ीदग. त ावप,  ाननकाींनी मो्ार वतादन ननरीक्षकाींशी 
गैरवततन् कग याची बाबाबाब ननदशन्ास ीलगली नादी. 
(३) उप प्रादगमशक पररवतदन काया्लय, बाबोररवतली या काया्लयाची नागा  दी बाबदृन्मुींबाबई 
मदानगरपामलकग या मालकीची  असनन ती गाडग तत्वतावतर घगण्यात ीली ीदग. सदर नागा अपनरी 
असयानग सदर कायाल्याया इमारतीसााी वत चाचभी प  तयार करण्यासााी  मध्यवतती 
दगु्ाशा ा,ीरग यग ील दगु्ा पररवतदन सगवता डगपोची नागा  नशी ीदग तशी या ज तीत 
तात्पुरत्या  वतरूपात   गाडगतत्वतावतर दगण्यास   कृ्ी, पशुसींवतान् दगु्ाववतकास वत मत्यव्यवतसाय 
ववतगाग याींनी मान्यता ददली  ीदग. 
(४) प्रश्न उद्् ावतत नादी. 

___________ 
  

उदतीर (जज.गातूर) ताग क्यात उपप्रादेमशि पररवहन िायावगय स्थापन िरण्याबाबत 
  

(४७)  १२३६५५ (३१-०७-२०१८).   डॉ.स धािर भागेराव (उदतीर) :    सन्माननीय पररवहन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) उदगीर (जन.लातनर) तालुक्यात उपप्रादगमशक पररवतदन कायाल्याया मागभीचा प्रतावत 
शासनाकडग प्रलींत्रबाबत असयाचग मादग मग, २०१८ मध्यग वता त्यादरम्यान ननदशन्ास ीलग,  दग खरग 
ीदग काय, 
(२) असयास, उपरोक्त प्रकरभी शासनानग चौकशी करुन उदगीर तालुक्यात उपप्रादगमशक 
पररवतदन काया्लय  ापन करण्याबाबाबाबत कोभती कायव्तादी कग ली वता करण्यात यगत ीदग, 
(३) नसयास, ववतलींबाबाची कारभग काय ीदगत ? 
  
श्री. ददवािर रावत े(०६-११-२०१८) : (१) वत (२) दग खरग नादी. 
     शासन ननभय् क्र. एमव्दीडी-०८१५/प्र.क्र.२३३/परर-४, दद.१८.०६.२०१८ अन्वतयग मो्ार वतादन 
ववतगागाींतगत् नवतीन कायाल्य ननममत्ीसााी  खालील ननक् ववतददत करण्यात ीलग ीदगत. 
     अ) एखाद्या जन्याचग ववतगानन दोऊन नवतीन जनदा ननमा्भ झाला असगल तर या 
नवतीन जन्याया कायक््षगरामध्यग नवतीन पररवतदन काया्लयाची  ापना करावती. इतर 
कोभत्यादी  पररज तीत नवतीन काया्लयाची  ापना करु नयग. 
     बाब) ज्या जन्याींची लाींबाबी नात ीदग अशा जन्याींमध्यग ननतगया सोईसााी नवतीन 
पररवतदन काया्लय उघडण्याऐवतनी वतादन चालक चाचभी कें द्र तसगच वतादन तपासभी वत पररक्षभ 
कें द्र   ापन  करण्यात यावतीत.  
     उपरोक्त ननक्ाींया अनु्ींगानग उदगीर जन. लातनर यग ग नववतन उप प्रादगमशक पररवतदन  
कायाल्याची ननममत्ी  करता यगभार नादी. 
(३) प्रश्न उद्् ावतत नादी. 

___________ 
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मौज ेपाग (ता.रावेर, जज.जळताांव) येथे उद्यानववद्या महाववद्यागय स रु िरण्याबाबत 
  

(४८)  १२४०६८ (२५-०७-२०१८).   श्री.एिनाथराव खडसे (म क्ताईनतर) :    सन्माननीय िृषी 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौनग पाल (ता.रावतगर, जन.न गाींवत) यग ग उद्यानववतद्या मदाववतद्यालय सुरु करण्याबाबाबाबत 
लोकप्रनतननाीींनी ददनाींक २८ मग, २०१८ रोनी वता त्यासुमारास ननवतगदन ददलग, दग खरग ीदग काय, 
(२) असयास, उपरोक्त प्रकरभी शासनानग चौकशी करुन मौनग पाल यग ग उद्यानववतद्या 
मदाववतद्यालय सुरु करण्याबाबाबाबत कोभती कायव्तादी कग ली वता करण्यात यगत ीदग, 
(३) नसयास, ववतलींबाबाची कारभग काय ीदगत ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटीग (०५-११-२०१८) : (१) दोय. 
(२) मदात्मा रु्लग कृव् ववतद्यापीा, रादुरी अींतगत् मौनग पाल ता. रावतगर, जन. न गाींवत यग ग 
उद्यानववतद्या मदाववतद्यालय  ापन करण्याबाबाबाबत तसगच त्यासााी ीवतश्यक १०१ पदग ीणभ 
एकुभ रु. ६५६९.७० लाख खचा्स कृव् परर्दगचा ारावत क्र. ८५/९०/२०१५ अन्वतयग मान्यता प्रदान 
करुन प्रतावत शासनाकडग मशर्ारशीत करण्यात ीला. प्रताववतत मदाववतद्यालयासााी ीवतश्यक 
४० दगक््र नमीनीया उपलब्ातगबाबाबाबत ववतद्यापीातरावतर कायव्तादी करण्यात यगत ीदग. त ावप 
सदरचा प्रतावत चौर्थया अताषााता सममतीया ननक्ानुसार सादर करण्यात ीला ीदग.   
   यातवत गारतीय कृव् अनसुींाान परर्दगया पाचव्या अताषााता सममतीया ननक्ानुसार 
मौनग. पाल, ता. रावतगर, जन. न गावत यग ग उद्यानववतद्या मदाववतद्यालय  ापन करण्याबाबाबाबतचा 
सुाारीत प्रतावत ववतद्यापीााया कायक्ारी परर्दगया मान्यतगनग कृव् परर्दगमार््त शासनास 
सादर करण्याबाबाबाबत ववतद्यापीाास सनतचत करण्यात ीलग ीदग.   सुाारीत प्रतावत अद्याप 
ववतद्यापीााकडनन प्राप्त झालगला नादी.     
(३) प्रश्नच उद्् ावतत नादी. 

___________ 
  

पजश्चम ववदभावतीग (वऱहाड) प्रदेशात पावसाचे असमान ववतरण व असांत गनाम ळे  
भूतभावतीग जगपातळी िमी झालयाबाबत  

(४९)  १२४३८५ (०१-०८-२०१८).   श्री.रणधीर सावरिर (अिोगा पूवव) :   सन्माननीय िृषी 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पजश्चम ववतदगा्तील (वतऱदाड) प्रदगशात पावतसाचग असमान ववततरभ वत असींतुलनामु ग 
गनगगा्तील नलपात ी ४ मी्रनग कमी झायाचा ननषक् ् डॉ. पींनाबाबरावत दगशमखु कृ्ी 
ववतद्यापीा, अकोला याींनी अदवताल प्रकाशीत कग ला, दग खरग ीदग काय, 
(२) असयास, पजश्चम ववतदगात्ील ४ जन्यातील १६ तालुक्यातील खारपाभ पट्टृ्यात मोडत 
असलगली ८९२ गावतात पाभी वत पाण्याया क्षारतगमु ग कृ्ी उत्पन्न कमी दोभग तसगच पाभी 
ीरोग्यास अपायकारक असयाम ुग  शगतकऱयाींचग सामाजनक वत ीत क् नुकसान झालग, दग दी 
खरग ीदग काय, 
(३) असयास, उपरोक्त  प्रकरभी शासनानग चौकशी करुन कोभती कायव्तादी कग ली वता करण्यात 
यगत ीदग, 
(४) नसयास, ववतलींबाबाची कारभग  काय ीदगत ? 



          ववत.स. ५०६ (39) 

श्री. चांद्रिाांत पाटीग (०५-११-२०१८) : (१) दग खरग नादी. 
(२) पजश्चम ववतदगा्तील खारपट्टयात गुगगा्तील पाभी क्षारयुक्त असयामु ग वपकाया 
मसींचनासााी वतापरभग योग्य नादी. त्यामु ग या गागात जनरायती पीकग  घगण्यात यगतात. त्याम ुग 
वपकाची उत्पादकता कमी ीदग. तसगच चोपभ वत क्षारयुक्त नममनी असयामु ग ननचरा कमी 
ीदग. 
(३) वत (४) प्रश्न उद्् ावतत नादी. 

___________ 
  

राज्यात बबजोत्पादन िमी झालयाबाबत 
  

(५०)  १२५४०९ (३१-०७-२०१८).   श्री.राह ग बोंदे्र (धचखगी) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात त्रबाबनोत्पादन कमी झायामु ग त्रबाबयाण्याकरीता मध्यप्रदगश, ीींध्रप्रदगश, तगलींगना, 
कना््क इत्यादी  राज्याींवतर अवतलींबाबनन ीदग, दग खरग ीदग काय, 
(२) असयास, मदाराषर राज्य बाबीन प्रमाभीकरभ यींरभगचग अताकारी याकडग दलुक््ष करीत ीदग, 
दग दी खरग ीदग काय, 
(३) असयास, उपरोक्त प्रकरभी शासनानग चौकशी कग ली ीदग काय, चौकशीत काय ीढ नन 
ीलग, तद्नुसार सींबाबींतात दो्ीींववतरुध्द कोभती कारवताई कग ली वता करण्यात यगत ीदग, 
(४) नसयास, ववतलींबाबाची कारभग काय ीदगत ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटीग (०६-११-२०१८) : (१) अींशत: खरग ीदग. 
    सींकरीत ज्वतारी, सींकरीत ाान, सींकरीत मका, सींकरीत चारा इ वपकाींया बाबीनोत्पादनास 
राज्यातील दवतामान योग्य वत अनुकन ल नसयामु ग या वपकाींचा बाबीनोत्पादन कायक््रम इतर 
राज्यात घगतयामशवताय पया्य नादी. अशा प्रकारग परराज्यात बाबीनोत्पादन घगण्याचग प्रमाभ १५ तग 
२० ्क्कग  असनन उवतर्ीत ८० तग ८५ ्क्कग  बाबीनोत्पादनाचा कायक््रम राज्यात राबाबवतनन शगतकऱयाींना 
वतग गवतर वत मार्क दरात त्रबाबयाभग मदाराषर राज्य त्रबाबयाभग मदामींड  मया्दीत (मदाबाबीन), अकोला 
याींयामार््त उपलब्ा करून दगण्यात यगतग.    
(२) मदाराषर राज्य बाबीन प्रमाभीकरभ यींरभगचग राज्यातील बाबीनोत्पादन कायक््रमावतर सींपुभ ्
ननयींरभ असनन त्याींया कृव् अताकाऱयाींमार््त शगतकऱयाींया क्षगरावतर राबाबववतलगया बाबीनोत्पादन 
कायक््रमाची ननयममत तपासभी करण्यात यगतग.  
(३) प्रश्न उद्् ावतत नादी. 
(४) प्रश्न उद्् ावतत नादी. 

___________ 
  

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

महाराष्ट्र ववधानसभा. 
__________________________________________________________________ 

मुद्रभपनवत ्सवत ्प्रकक्रया मदाराषर ववताानमींड  सतचवतालयाया सींगभक यींरभगवतर 
मुद्रभ: शासकीय मध्यवतती मुद्रभालय, मुींबाबई. 


