अताराांकित प्रश्नोत्तराांची २४१ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
चौथे अधधवेशन, २०१६
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

रत्नाधीरी ल््यातीन
(१)

६१८२ (०७-०४-२०१५).

मुश्रीफ (िाील), श्री.ल्तेंद्र

ांाा ााीायतदाराांना नधी दे ायाााात

श्री.भास्िर ्ाधव (ीुहाीर), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.हसन
व्हाड ( (मुांरा ा िळवा) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मदत व पुनववसन िायव

(१) रत्नागिरगरी ल््यातील ५७ ह्ार ५३६ हे क््र ्े्ारर ाागायतदाराींकडून आींाा पीक घेतले

्ात असून सन २०११-१२ मध्ये राताररतातील ादल, थ्राप्स िकडीचा ्ाद्
ु ावर यामे
ु े मो्या
्मातात आींाा पपकाचे नुकसान झाले, हे खरे आहे काय,

(२) या नक
ु सानीच्या ्रपाासा त तत्कालीन सासनाने ५१ को्ी रुपये ददले होते, त्यापीक

२१.९३ को्ी रुपयाींच्या ्रपााचे रा्प करयात आले परीं तु ३० को्ीचा ननधी अखगिरचत
व
रादहयाने हा ननधी पुन्हा हा ननधी सासनाकडे परत पा परयात आला, हे ही खरे आहे काय,
(३) असयास, एरढया मो्या ्मातात ननधी अखगिरचत
व राहयाची कारते काय आहे त,

(४) उक्त्ा ननधी आपाद्रस्त आींाा ाागायतदाराींना दे याााात सासनाने कोतती कायवराही केली
रा करयात येत आहे ,
(५) नसयास, परलींााची कारते काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१९-०९-२०१६) :(१) हे खरे आहे .
(२) आींाा पपकाच्या नक
ु सानी ्रपाासा त रू.५१.७७ को्ी ननधी मीं्रू करयात आला होता.
त्यापीक रू.२२१५.१२ लाख इतक्या ननधीचे रा्प करयात आले असून उरवररत ननधी सासनास
परत करयात आलेला आहे .

(३) र (४) ्ममन मालक दह्सामध्ये सहदह्सेदाराींचे मो े ्मात असते, तसेच सहदह्सेदार
गाराााहे र असते. ७/१२ र ाँक खाते क्रमाींक उपलब्ध न झायामे
ु े , मयत झालेया
खातेदाराींचे रारस तपास न झायामुेे इत्यादी कारताींमुेे ननधी अखगिरचत
व राहीला.

पर.स. २४१ (2)
ल्हा पररषदे च्या सीं्रसाम या ने्रकीगच्या माध्यमातून ननधी रा्पाााात मादहती

दे यात आली. गतेसोत्सर, ददपारली, मसमगा या ्मुख उत्सराींच्या रत्ृ तप्ाच्या माध्यमाद्रारे

आराहन करयात आले. ्थाननक पातेीरर ्रसामस्ा, मेेारे र ्त्य् ्े्ी दे ऊन
ननधीााातची मादहती दे यात आली.
(५) ्श्न उद््ारत नाही.
___________
ाेणसे (ता.पेण, ल्.रायीड () पररसरातील ररलायन्स िांपनी्या दवु त
(२)

पाायाची पा प ला न फुटून झालेले नुिसान

७६२५ (०९-०४-२०१५).

श्री.धैयश
व ील पाटील (पेण), श्री.सभ
ु ा

(अललााी), श्री.्ीवा ीाववत (िळवण) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

उफव पांडड (तशेठ पाटील

सन्माननीय मदत व पुनववसन िायव मांत्री पुढील

(१) ाेतसे (ता.पेत, ल्.रायगड) या गारातील ते
ु साााा लक्ष्मत तरे या मदहलेची सेती र
तलारातील मच्छतचे नक
ु सान झालेााात सींाींधीत सेतकरी मदहलेने ल्हागिरधकारी, रायगड
याींचेकडे नक
ु सान ्रपाा ममेतेााात ननरेदन सादर केले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असयास, सींाींगिरधत मदहलेला र पररसरातील सेतक-याींना ररलायन्स कींपनीच्या दपु षत
पायाची पााप लाान फु्याने झालेया नुकसानीची ्रपाा दे याााात सींाींगिरधत कींपनीरर
कायवराही करयात आली आहे काय,

(३) नसयास, परलींााची कारते कोतती ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२०-०९-२०१६) :(१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.
अ्वदार श्रीमती तरे याींचा मत््यतलार हा ररलायन्स कींपनीच्या पाापलाानच्या ारच्या
ाा्स
ू उीं चारर असयामे
ु े पाापलाानच्या गेतीमे
ु े मासे मत
ृ होयाचा ्श्न उद््ारत नाही.
सदर तलाराचे पाती उत्तम ्तीचे आहे . तसेच सदर तलाराच्या ्े्ात कोततेही पपक नाही.
कींपनीने पाापलाान दरू
ू ्तीचे काम पूतव केलेले आहे .
(३) ्श्न उद््ारत नाही.

___________
पानशेत पूरग्रस्त वसाहतीतील ्लमनीचा मालि ह्ि वाीीव ााांधिाम नयलमत िरणे
वाीीव एफएस

(३)

८२५२ (०४-०४-२०१५).

य

ि ण

दी प्रश्न ५४ व ावनांतरही प्रलांबात असयाााात

श्रीमती माधुरी लमसाळ (पववती), श्री.्ीदीश मळ
ु ीि (वड (ीाव

शेरी), श्री.योीेश टटळे िर (हड (पसर), श्री.लभमराव तापि र (खड (िवासला) :

सन्माननीय मदत

व पुनववसन िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) लक्ष्मीनगर, महपषवनगर, गोखलेनगर, दत्तराडी, ्नराडी, मसरदसवन, परवती दसवन, हे थ
कॅम्प, गतेसनगर, सेनादत्त पोलीस चकक पररसरातील गोल घरे , सहकारनगर, सेनापती ााप्

पर.स. २४१ (3)
र्त्याररील काही सहकारी सीं्था या पानसेत पूर्रस्त रसाहतीतील ्ममनीचा मालक हक्क

राढीर ााींधकाम ननयममत करते आणत राढीर एफएसआय आदी ्श्न ५४ रषावनींतरही ्लींबात
आहे त, हे खरे आहे काय,
(२) राज्य सरकारकडून परू ्रस्ताींना घरे मालक

हक्काने करुन दे याचा ननतवय घेताना

म्हाडामाफवत पन
ु रवसन केलेया घराींना आणत ल्हागिरधका-याींमाफवत पुनरवसन केलेया कु्ुींााींना
रेगरेगेा न्याय लारयाने अनेक पूर्रस्त अडचतीत आले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असयास, ररील १ र २ ााात सासनाने कोतती कायवराही केली आहे रा करयात येत
आहे ,
(४)

नसयास, परलींााची कारते काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (०९-०८-२०१६) :(१) हे अींसत: खरे आहे .
पुते सहर र त्याींच्या पररसरात पानसेत पूर्रस्ताींना पन
ु रवसनासा त ााींधयात आलेले

३९८८ गाळ्यापीक ३१४२ गाेे मालक हक्काने करुन दे यात आलेले आहे. ८४ गाेे परपरध
कारता्तर मालक हक्कारर करुन दे ता आले नाही. अद्यापही मालक हक्कारर करयात न

आलेया र सन १९९१ मध्ये तयार करयात आलेया यादीतील र सन १९११ मध्ये तयार
करयात आलेया यादीतील ६७७ गाेे धारकाींनाच त्याींचक
े डून सन १९९१ सालची िकीं मत र
त्याींरर ्ााम लेंडीींग रे ् (PLR) नस
ु ार येताऱ्या व्या्ाच्या रकमेसह येतारी रक्कम रसल
ु
करुन गाेे

सींाींगिरधताींच्या नारारर करुन घेयास सासन ननतवय क्र.सीएलएल-०४/२०१३/

्.क्र.७५/म-११, ददनाींक २१.११.२०१३ अन्रये मान्यता दे यात आलेली आहे.
(२) हे खरे नाही.

(३) र (४) ्श्न उद््ारत नाही.

___________

किन्हाळ, मािड (ी, वपांपळधारा
(४)

ि ण िोटे वाड (ा (ता.टहांीणा, ल्.नाीपूर)

येथील पुनववलसत नाीररिाांचे पुनववसन िरायाााात

१४८४४ (०८-०४-२०१५).

श्री.सलमर मेघे (टहांीणा) :

िायव मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मदत व पुनववसन

(१) िकन्हाे, माकडी, पपींपेधारा आणत को्े राडा (ता.दहींगता, ल्.नागपूर) येथील ननम्न रेता

धरतातील थोप पायामे
ु े सन २००४ मध्ये पुर्रस्त म्हतून पुनरवसन केयाची ााा
ननदसवनास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असयास, पन
ु रवसन ्े्ात करारयाची कामे अद्याप पत
ू व झाली नसयाने ती कामे

लरकरात लरकर करुन सदर पुनरवसीत नागरीकाींना त्याचा ला् दे याची मागती ददनाींक २२
डडसेंार, २०१४ रो्ी रा त्या सुमारास लोक्नतननधीींनी मा.मीं्ी महोदयाींकडे केली आहे, हे खरे
आहे काय,

(३) असयास, सदर पुनरवसीत नागरीकाींचे पुनरवसन करयाााात सासनाने कोतती कायवराही
केली रा करयात येत आहे ,

(४) नसयास, परलींााची कारते काय आहे त ?

पर.स. २४१ (4)
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२०-०९-२०१६) :(१) होय.
(२) नाही.
(३) मक्ा िकन्हाेमाकडी, ता.नागपरू (्रसा) येथील १४.९१ हे आर ्ागा मा, उपपर्ागीय

अगिरधकारी, नागपरू तथा ्स
ू ींपादन अगिरधकारी, नागपरू याींचे दद. २९.५.२००८ च्या आदे सानस
ु ार
्ूसींपाददत करयात आली आहे. पुनरवसन अम्न्यास नकासा मीं्रू करून त्यारर अम्न्यास
्ाकून १६३ ्ूखींड पाडयात आले. त्यापीक १५७ ्ूखींड रा्प करुन तााा दे यात आला आहे.

सद्य:ल्थतीत नतथे कच्चा र्ता, ट्रान्सफॉमवर ासरलेला असून, परद्युत पुरर ा उपलब्ध आहे .

पपयाच्या पायासा त ्ाक ााींधलेली असन
ू नेाच्या पााप लाानचे काम, परहीरीचे काम
तसेच नरीन ्रसामपींचायत ्रनाचे ााींधकाम ्गनतपथारर आहे . साींडपाती ्ायाकररता कच्च्या
नाया तयार केलेया आहे त.
मक्ा कोतेराडा येथील १.७२ हे आर सेत्मीन ्कप्रस्ताींसा त सींपाददत करयात
येऊन ५१ प्लॉ् पाडयात आले आहे त. त्यापीक ३९ प्लॉ् रा्प करयात आले. परीं तु लोकाींनी

तााा घेतला नसन
ू राहयासा तही गेलेले नाहीत. नागरी सपु रधाींची कामे सरू
ु आहे त. मक्े
पपींपेदरा या गाराचे पन
ु रवसन सदर गार ातलगतच करयाचे ननयोल्त आहे . नागरी
सुपरधाींची कामे सुरू आहे त.
(४) ्श्न उद््ारत नाही.

___________

पण
ु े ल्हयातील व ्न्
ु नर पररसरात टदनाांि १० फेरा व
ु ारी, २०१५
(५)

रो्ी वा त्यासम
ु ारास अविाळी पाऊस झायाााात

१४८९७ (१०-०४-२०१५).

श्री.ल्तेंद्र

श्री.अल्त पवार (ाारामती), श्री.रमेश िदम (मोहोळ),

व्हाड ( (मुांरा ा िळवा), श्री.पांि् भु्ाळ (नाांदीाव) :

सन्माननीय मदत व

पुनववसन िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पुते र नामसक ल्हयातील पररसरात ददनाींक १० फेब्रुरारी ते १ माचव, २०१५ रो्ी रा त्या
सुमारास अरकाेी पाऊस झाला, हे खरे आहे काय,

(२) असयास, या अरकाेी पारसामे
ु े सेतक-याींचे द्रा्े, डाेीींा, ज्रारी, हर्रा, काींदा, गहू,
आींाा र ्ा्ीपाला पपकाींचे मो या ्मातात नक
ु सान झाले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असयास, या सींद्ावत सेती पपकाींची पाहती करुन पींचनामे तयार करयात आले आहे त
काय,
(४) असयास, त्यात काय आढेून आले र तदनस
ु ार सेतक-याींना कोतत्या ्कारची मदत
करयात आली रा करयात येत आहे ,

(५) नसयास, परलींााची कारते काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१४-०९-२०१६) :(१) र (२) होय.
(३) र (४) होय. पत
ु े ल्हयात माहे १० फेब्रर
ु ारी, २०१५ ते १ माचव, २०१५ या कालारधीत

अरकाेी पारसामुेे ल्रायत पपक, ाागायती पपक र फेपपकाखालील ाागिरधत एकूत ६३७५.६३
हे क््र ्े्ाचे नक
ु सान झाले असून ाागिरधत सेतकरी १५८९२ इतके आहे त. सदर ाागिरधताींना
रू.३,९४,४८,७३५/- इतक्या मदतीचे रा्प करयात आले आहे .

पर.स. २४१ (5)
नामसक ल्हयामध्ये ाागिरधत ५०,७३१ सेतकऱ्याींना रू.६४४०.५७ ल् इतक्या मदतीचे
रा्प करयात आले आहे .
(५) ्श्न उद््ारत नाही.
___________
राज्यातील दष्ट्ु िाळग्रस्त ीावाांना सवलती लमळायाााात
(६)

१६२९५ (०६-०३-२०१५).

श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (लशड (ी) :

सन्माननीय मदत व

पुनववसन िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात सन २०१४-१५ या रषीच्या पपकाींच्या आतेरारीनुसार महसूल पर्ागाने ५० पे्ा

कमी पीसीरारी असतारी गारे, १३ माचव, २०१५ रो्ी ्ादहर केयानस
ु ार त्यात राज्यातील १०७८
गाराींचा समारेस असून ददनाींक १७ एप्ल, २०१५ रो्ी ्ादहर केलेया नरीन १२५३ गाराींची
्र पडयाने, यारषीच्या रब्ाी हीं गामात ्ीं चाा सदृध्य (दषु काे्रस्त) गाराींची एकूत सींख्या
२३३१ इतक झाली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असयास, सदर दषु काे्रस्त गाराींना सासनाने कोतकोतत्या सरलती ्ादहर केया
आहे त,

(३) असयास, दषु काे्रस्त गाराींना ्ादहर केलेया सरलती तातडीने दे याच्या दृष्ीने
सासनाने कोतती कायवराही केली आहे रा करयात येत आहे ,
(४) नसयास, परलींााची कारते काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२७-०९-२०१६) :(१) होय.
सासन ननतवय क्र. एससीराय २०१५/्.क्र.२८/म-७ ददनाींक १३ माचव २०१५ अन्रये ५०
पीसाींपे्ा

कमी

पीसेरारी

आलेया

१०७८

गाराींमध्ये

र

सासन

ननतवय

क्र.एससीराय

२०१५/्.क्र.९५/म-७ ददनाींक १६ एप्ल, २०१५ अन्रये ५० पीसाींप्
े ा कमी पीसेरारी आलेया
१२५३ गाराींमध्ये दषु काे ्ाहीर करयात आला आहे .

(२) ्मीन महसल
ू ात सू्, सहकारी क्ावचे पुनगव न, सेतीसी ननगडीत क्ावच्या रसल
ु ीस
्थगिरगती, ाी् बालात ३३.५% इतक सु्, परी्ा सुकात माफ (इयत्ता १० र १२ री),

रोहयो अींतगवत कामाींच्या ननकषात मसगिरथलता, पपयाच्या पायाचे ्ँ कसव र सेतकऱ्याच्या
सेतीच्या पींपाची री् ्ोडती खींडीत न करते या सरलती ्ादहर केया आहे त.
(३) र (४) ्श्न उद््ारत नाही.
___________
नाांदेड ( शहरात अपवयीन मुलाांिड (े वाहनाांचा तााा असयाााात
(७)

१७०९३ (११-०८-२०१५).

श्री.ड (ी.पी.सावांत (नाांदेड ( उत्तर), श्री.अलमन पटे ल (मुांाादे वी),

श्री.वसांतराव चव्हाण (नायीाांव), प्रा.ववरें द्र ्ीताप (धामणीाव रे वे) :
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पररवहन

पर.स. २४१ (6)
(१) नाींदेड सहरातील अनेक अपरयीन मुलाींकडे राहने असयाने ही अपरयीन मुले
सहरातील मख्
ु य रत्याररुन क् मारुन ाे्ााादारपते राहन चालरत अपघात करत असन
ू

इतर सरवसामान्य राहनधारकाींना त्याचा नाहक ्ास सोसारा लागत असून काही ्सींगी ्ीर
गमरारा लागत असयाचे माहे मे, २०१५ रो्ी रा त्यादरम्यान ननदसवनास आले, हे हे खरे
आहे काय,
(२) असयास, असा अपरयीन मुलाींच्या राहनपरराना सींद्ावत सासनाने काय कायवराही केली
रा करयात येत आहे ,

(३) नसयास, परलींााची कारते काय आहे त ?
श्री. टदवािर रावते (०५-१०-२०१६) :(१) नाींदेडमधील असोकनगर येथे दद.१७ ्ानेरारी, २०१५
रो्ी एक १४ रषे रयाचा मुलगा मो्ार सायकलररून मसकरतीसा त ्ात असताना र्त्यारर
्ाकयात आलेया रे तीररून मो्ार सायकल घसरून त्याचा मत्ृ यु झायासींद्ावत ्थाननक
पोमलस ््े सनमध्ये गन्
ु हा नोंदपरयात आला असयाचे ननदसवनास आले आहे.

(२) ्ादे मसक परररहन कायावलय, नाींदेड याींचेमाफवत एप्ल ते ऑग््, २०१५ या कालारधीत
नाींदेडमध्ये

केलेया

तपासतीदरम्यान

परना-अनुज्ञप्ती

राहन

चालपरताऱ्या

अपरयीन राहनचालकाींरर दीं डात्मक कारराा करयात आली.

एकूत

४८

(३) ्श्न उद््ारत नाही.
___________
राज्यातील

त्महत्याग्रस्त, ि्वाा्ारी शेति-याां्या समस्या सोड (ववया ्ाव्यात या

माीणीसाठ शेिड (ो शेतिऱयाांनी पाांीरिवड (ा येथे उपो ण िरुन सत्याग्रह िेयाााात
(८)

१७८६४ (०६-०८-२०१५).

श्री.ल्तेंद्र

व्हाड ( (मांरा 
ु ा िळवा), श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरे ीाव),

श्री.पाांड (ुरां ी ारोरा (शहापूर), श्री.वैभव वपचड ( (अिोले), श्री.भास्िर ्ाधव (ीुहाीर), श्री.्यांत

पाटील (इस्लामपूर), श्री.हनम
ु ांत ड (ोळस (माळलशरस), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.सु नल िेदार
(सावनेर), श्री.अलमन पटे ल (मुांाादे वी) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मदत व पुनववसन िायव मांत्री पुढील

(१) राज्यातील आत्महत्या्रस्त, क्वाा्ारी सेतक-याींच्या सम्या सोडपरया ्ाव्यात या
मागतीसा

सेकडो सेतकरी, परधरा र दषु काे्रस्त सेतक-याींनी परद्ावतील पाींढरकरडा येथे

ददनाींक १ मे, २०१५ रो्ी उपोषत करुन सत्या्रसह केलेले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असयास, सेतक-याींनी सदर केलेया मागयाींचे थोडक्यात ्ररुप काय, आहे र त्यानस
ु ार
कोतता ननतवय घेतला आहे रा घेयात येत आहे ,

(३) तसेच राज्यातील सेतक-याींच्या आत्महत्येला आेा घालयासींद्ावत आतापयत सासनाने
कोतती कायवराही करयात आली आहे रा येत आहे ,
(४) नसयास परलींााची कारते काय आहे त ?

पर.स. २४१ (7)
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२७-११-२०१६) :(१) हे खरे नाही.
(२) ्श्न उद््ारत नाही.
(३) सेतकरी आत्महत्या पा्

्करती रूपये एक लाख मदत दे यात येते सेतकरी आत्महत्या

रोखयासा त सासनाकडून सेतकऱ्याींसा त परपरध उपाययो्ना, अम्यान राापरयात येत
आहे त.

(४) ्श्न उद््ारत नाही.
___________
लातूर ल््यात दष्ट्ु िाळी पररलस्थतीमुळे शेतियाांिड (े ्नावरासाठी
चारा टां चा

(९)

२१०५३ (१०-०८-२०१५).

नमावण झायाााात

श्री.त्र्यांािराव लभसे (लातूर ग्रामीण) :

सन्माननीय मदत व

पुनववसन िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) लातूर ल््यात दषु काेी पररल्थतीमुेे सेतक-याकडे ्नाररासा त चारा उपलब्ध

नसयाने चारा ्ीं चाा ननमावत झायामे
ु े ्थाननक लोक ्नतननधीींनी चारा छारया र चारा
डेपो उघडयाााात ददनाींक २१ मे, २०१५ रो्ी लातरू , रे तापरु तालक
ु ा आढारा ाी क त तहसील
्सासनास सच
ु ना केया आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असयास, या्करती सासनाने चककसी केली आहे काय
(३) असयास, चककसीच्या अनुषग
ीं ाने सदर लातूर ल््यात चारा ्ीं चाा ननरारतासा त चारा
छारया र चारा डेपो उघडयाााात सासन ्तरारर कोतती कायवराही करयात आली आहे रा
येत आहे ,
(४) नसयास, परलींााची कारते काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०९-०९-२०१६) :(१) होय हे खरे आहे .

(२) याााात चककसी करयात येऊन चारा छारती उघडयासा त इच्छुक सेरा्ारी सीं्थाींना
ल्हागिरधकारी ्तराररुन अरगत करयात आले आहे .

(३) सासन ननतवय क्र. एससीराय :- २०१५/्.क्र.२४८/म-७, ददनाींक २० ऑग््, २०१५ अन्रये
लातूर ल््यातील ्ीं चाा्रस्त ्ागात चारा छारया सुरु करयात आया आहे त.
(४) ्श्न उद््ारत नाही.

___________
राज्यातील खरीप हां ीाम २०१४ मध्ये नुिसान झालेया
(१०)

शेतिऱयाांना नुिसान भरपा

दे ायाााात

२२४०३ (०६-०८-२०१५).

(पराांड (ा) :

श्री.राणा्ी्ीतलसांह पाटील (उस्मानाााद), श्री.राहुल मोटे
सन्माननीय मदत व पुनववसन िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील खरीप हीं गाम २०१४ मध्ये नक
ु सान झालेया सेतकऱ्याींना नक
ु सान ्रपाा
दे याची ााा सासनाच्या परचाराधीन आहे , हे खरे आहे काय,

पर.स. २४१ (8)
(२) असयास, उ्मानाााद ल््यात सदर हीं गामात ाागायती र फेाागाींचे ्े् िकती होते
तसेच या हीं गामात ाागायती र फेाागाींच्या ्े्ापीक िकती ्े् ाागिरधत झाले,
(३) असयास, ाागिरधत ्े्ासा त सेतकऱ्याींना नक
ु सान ्रपाा दे याााात सासनाने काय
कायवराही केली रा करयात येत आहे ,

(४) नसयास, परलींााची कारते काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०९-०९-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२) ााधीत ्े् - हे .आर.
ाागायत - १२३४.२५
ाहूरापषवक - ५२८.००
(३) सासन ननतवय क्रमाींक - एससीराय :- २०१४/्.क्र.२५७/म-७, ददनाींक १४ ्ानेरारी, २०१५
अन्रये सन २०१४-१५ च्या खरीप हीं गामातील ५० पीसापे्ा कमी अींतीम पीसेरारी असलेया
गाराींमध्ये परपरध उपाययो्ना ्ादहर करयात आया आहे त.
(४) ्श्न उद््ारत नाही.
___________
तारापरू (ल्.पालघर) येथे एि ह्ार मेीावॅट क्षमते्या नवीन प्रिपासाठी सवेक्षण होऊनही

नवीन पुनववसन धोरणा्या लाभापासून स्था नि ग्रामस्थाांना वांधचत राहावे लाीत असयाााात

(११)

२२७६९ (०६-०८-२०१५).

श्री.ववलास तरे (ाो सर), श्री.क्षक्षती् ठािूर (नालासोपारा) :

सन्माननीय मदत व पुनववसन िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) तारापूर (ल्.पालघर) येथे एक ह्ार मेगारॅ् ्मतेच्या नरीन ्कपासा त सरे्त सुरू

होऊनही २००३ मध्ये मीं्ूर झालेया नरीन पुनरवसन धोरताच्या ला्ापासून ्थाननक
्रसाम्थाींना रींगिरचत राहारे लागत असयाचे आढेून आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असयास, तत्कामलन मा्ी पींत्धान याींच्या कायावलयात तारापरू येथे ५४० मेगारॅ्
्मतेचे २ ्कप उ्ारयाचा ननतवय घेयात आला होता, हे ही खरे आहे काय,

(३) असयास उपरोक्त ्कपासा त ्ममन सींपादनाच्यारेेी ्ममनीच्या मोादयात ्ममन
दे याची परनींती सासनाच्या रररष

्तराररून मान्य करयात आली होती, हे खरे आहे काय,

(४) असयास, २००३ मध्ये सरकारचे नरीन पन
ु रवसन धोरत अींमलात आले परीं तु नव्या
धोरताचा ला् तारापूरच्या ्कप्रस्ताींना ममेालेला नाही र ्कप्रस्ताींचे योग्य ्कारे

ननयमानुसार पुनरवसन होयापुरीच पोफरत र अक्करपट्टी या गारातील ्रसाम्थाींना इतर्
हालरूनही त्याींचे पुनरवसन योग्य ्कारे झाले नाही, हे खरे आहे काय,

(५) असयास, उक्त ्करती सासन नरीन पुनरवसन धोरताच्या अनुषींगाने कोतती कारराा

करतार आहे तसेच या ्कपातील ्कप्रस्ताींचे योग्य ्कारे पन
ु रवसन करयाााात कोतती
तातडीची उपाययो्ना करयार आहे ,

(६) नसयास, परलींााची कारते काय आहे त ?

पर.स. २४१ (9)
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०३-०८-२०१६) :(१) हे खरे नाही.
तारापूर अतुउ्ाव ्कप ्प्पा क्र. ३ र ४ मुेे पर्थापपत झालेया कु्ुींााचे सरे्त

्ानेरारी, १९९४ मध्ये करयात आले होते. त्यानस
ु ार मक्े अक्क्रपट्टी र पोफरत या दोन
गारातील

पर्थापपत

न्यायालयात

दाखल

कु्ुींााींची

केलेया

सींख्या

११६७

यागिरचकेमध्ये

होती.

मा.उच्च

तद्नींतर

कृती

न्यायालयाने

सममतीने

ददलेया

मा.उच्च

आदे सानस
ु ार

पर्थापपत कु्ुींााींच्या सींख्येमध्ये राढ होऊन ती १२५० इतक झाली आहे . सदर पर्थापपत

कु्ुींााींचे ददहसर तफे तारापूर येथील स.नीं. १३६ येथील ९८ हे क््र सासक य ्ममनीरर

पन
ु रवसन करयात आले असन
ू तेथे दे य नागरी सपु रधा परु परयात आया आहे त. १२५०
पर्थापपत कु्ुींाास १८५ चक.मी. ते ७४० चक.मी. चे ्ख
ू ींड र त्यारर ्कप्रस्ताींना ३०० चक.

फु्ाची घरे ााधून रा्प करयात आले आहे. तथापप, ३ ्कपग्त आढेून न आयाने
त्याींना घराींचे रा्प करता आलेले नाही. ्कप्रस्ताींना ्नत हे क््र २.५ ल् सानु्रसह अनुदान
दे यात आलेले आहे . तसेच ्ूममहीन ्कप्रस्ताींना ्नतकु्ुींा रु. ३०,०००/- ्रेच्छा अनुदान
दे यात आलेले आहे .
(२) हे खरे नाही.
(३) होय. मक्े अक्करपट्टी र पोफरत येथील ३३४ पीक २८९ ्कप्रस्ताींना पयावयी ्मीन
दे याााात मा.उच्च न्यायालयाने ददलेया आदे सानुसार ्कप्रस्ताींना ्ममनीच्या ादयात
्मीन दे याचा ननतवय सासनाने घेतला असन
ू त्यानस
ु ार २३० ्कप्रस्ताींना पयावयी ्ममनीचे
रा्प करयात आले असून, उरवररत ्कप्रस्ताींना पयावयी ्ममनीचे रा्प करयाची
कायवराही सरू
ु आहे.
(४) हे खरे आहे .

(५) र (६) ्श्न उद््ारत नाही.

___________

माळीण दघ
व ने्या पाश्ववभूमीवर
ु ट
(१२)

२४५०२ (१२-०८-२०१५).

श्री.ल्तेंद्र

श्री.टदलीप वळसे-पाटील (

व्हाड ( (मांरा 
ु ा िळवा) :

खुलासा करतील काय :-

ांाेीाव तालु्यातील १३ ीावाांचे सवेक्षण िरायाााात
ांाेीाव), श्री.रमेश िदम (मोहोळ),

सन्माननीय मदत व पन
ु ववसन िायव मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

(१) गेया रषी ददनाींक ३० ्ल
व नेच्या पाश्रव्ूमीरर
ु ,ी २०१४ मध्ये झालेया माेीत दघ
ु ्
आींाेगार तालुक्यातील १३ गाराींचे रररष

्ूरीज्ञाननक, ्ू्ल सरे्त र परकास यीं्तेच्या

(्ीएसडी) माफवत नुकतेच सरे्त करयात आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असयास, यापीक

पाच राडयाींना माेीत्माते दरड कोसेयाचा धोका असयाचा

अहराल या सीं्थेने सहा मदहन्यापूरी ददला होता, हे ही खरे आहे काय,

(३) असयास, या सीं्थेने इसारा दे रूनही ्सासनाने अद्याप या राडयाींच्या पुनर
व सनासा त
काहीच कायवराही रा उपाययो्ना केया नाहीत, हे ही खरे आहे काय,

(४) असयास, पाच राडयातील ्रसाम्थाींची पन
व सन करयाााात सासनाने कोतती कायवराही
ु र
केली रा करयात येत आहे ,

(५) नसयास, परलींााची कारते काय आहे त ?

पर.स. २४१ (10)

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२९-०९-२०१६) :(१) होय.
(२), (३) र (४) ्ू्ल सरे्त र परकास यीं्तेकडून अहराल ल्हागिरधकारी, पुते याींना ्ाप्त
झाला असन
ू याााात ्ारतीय ्र
ू ीज्ञाननक सव्हे ्त, पत
ु े याींचेकडून अींनतम सरे्त अहराल
येते ााक आहे .

(५) ्श्न उद््ारत नाही.
___________
चांद्रपूर ल््यामध्ये याव ी शेतिऱयाांना पावसा
(१३)

२४७३१ (११-०८-२०१५).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

धी सोयी-सुववधा दे ायाााात

श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :

सन्माननीय िृ ी मांत्री पुढील

(१) चींद्रपूर ल््यामध्ये यारषी सेतकऱ्याींना पुरेसा ्मातात बायाते पुरपरते, कापूस बायाताींचा
काेााा्ार रोखते, रॅकपाँा्ररुन खते उपलब्ध करुन दे त,े सींरक्ष्त ओमलतासा त रेेेरर पाती
उपलब्ध करते, राषट्रीय कृषी परकास यो्नेतून सेततेे
उपाययो्ना

यींदाच्या

पारसाआधी

सेतकऱ्याींना

पुन्हा सुरु करते, यासारख्या

सोयी-सुपरधा

दे यासींद्ात

्थाननक

लोक्नतननधीींनी ल्हागिरधकारी, चींद्रपूर याींना ददनाींक १० ्ून, २०१५ रो्ीच्या सुमारास एक
लेखी ननरेदन ददले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असयास, या ननरेदनातील सच
ु नाींनस
ु ार सासनाने काय कायवराही केली रा करयात येत
आहे ,

(३) नसयास, परलींााची कारते काय आहे त ?
श्री. पाांड (ुरां ी फांु ड (िर (०५-१०-२०१६) :(१) होय.

(२) ल्हयामध्ये सेतकऱ्याींना पुरेसा ्मातात बायाते उपलब्ध होयाााात योग्य ते ननयो्न
करून त्यानुसार कायवराही करयात आली आहे . सेतकऱ्याींची ्ा्त मागती असलेया ाी.्ी.

कापूस बायायाींची आरश्यक ्मातात उपलब्धता करून दे यात आली आहे . कापूस बायाताींचा

काेााा्ार झायाची तक्रार हीं गामात ्ाप्त झाली नाही, तसेच काेााा्ार होतार नाही याची
द्त घेयात आली आहे . ल्हयात मागती्माते रॅकपॉईं्ररून खते उपलब्ध झाली असन
ू
खताची कमतरता आढेून आलेली नाही.

सींरक्ष्त ओलीतासा त पाती उपलब्ध करून दे याकररता ्लयुक्त मसरार अम्यानाींतगवत

परपरध पर्ागाकडून मद
ृ र ्लसींधारताची कामे करयात येत आहेत.

रो्गार हमी यो्नेंतगवत सेततेे घेयाची यो्ना राापरयाााात आरश्यक कायवराही

ननयो्न पर्ागाकडून (रोहयो ््ाग) करयात येत आहे.
(३) ्श्न उद््ारत नाही.

___________

पर.स. २४१ (11)
चोपड (ा तालु्यातील (ल्.्ळीाव) अड (ावद, ीोरीाांवले
(१४)

यावल सिवल येथील शेति-याांना नुिसानभरपा

२५७४२ (१२-०८-२०१५).

ि ण यावल तालु्यातील
दे ायाााात

श्री.चांद्रिाांत सोनावणे (चोपड (ा), श्री.अल्त पवार (ाारामती),

श्री.ल्तेंद्र

व्हाड ( (मांरा 
ु ा िळवा), श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरे ीाव), श्री.राहुल ्ीताप (श्रीीोंदा) :
सन्माननीय मदत व पुनववसन िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) चोपडा तालुक्यातील (्. ्ेगाींर) अडारद र गोरगाींरले सकवल आणत यारल तालुक्यातील
यारल सकवल येथील सेतक-याींना सन २०१२ मध्ये झालेया केेी ाागाच्या नुकसानीची
नक
ु सान्रपाा सदोष हरामान यीं्ामे
ु े सेतक-याींना ममेू सकली नाही, हे खरे आहे काय,
(२) असयास, सासनाने याााात चककसी केली आहे काय,

(३) असयास, चककसीअींती सकवलमधील सेतक-याींना तातडीने नक
ु सान्रपाा दे याााात पपक
परमा कींपन्याींना ननदे स दे याााात सासनाने काय कायवराही केली रा करयात येत आहे ,
(४) नसयास, परलींााची कारते काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२०-०९-२०१६) :(१) होय. अींसत: खरे आहे .
(२) र (३) होय. सन २०१२ मध्ये चोपडा तालुक्यातील अडारद र गोरगारले सकवलमधील
सेतकऱ्याींना ्रयींचमलत हरामान केंद्रातील नोंदीनुसार समापरष् धोक्याकररता परमा सींरक्ष्त

रक्कम लागू झाली नाही. तसेच यारल सकवलमधील ६.३५ सेतकऱ्याींना ९३२.८९ हे आर
्े्ाकररता रू.६९९.६७ ल् इतक्या रक्कमेचा परमा लागू झालेला असन
ू ाँकेमाफवत सींाींगिरधत
सेतकऱ्याींच्या त्याींच्या खात्यारर ्मा करयात आलेला आहे .
(४) ्श्न उद््ारत नाही.

___________
सोलापूर

ि ण उस्मानााद ल््याची

असताना

(१५)

२६२०४ (११-०८-२०१५).

णेवारी ५० पैश्यापेक्षा िमी

णेवारीची पध्दती बरा टीशिालीन असयाााात
श्री.ाानराव लशांदे (माीा), श्री.ल्तेंद्र

व्हाड ( (मुांरा ा िळवा),

श्री.भास्िर ्ाधव (ीुहाीर), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.हनुमांत ड (ोळस (माळलशरस), श्री.सुरेश
लाड ( (ि्वत) :
काय :-

सन्माननीय मदत व पन
ु ववसन िायव मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) सोलापरू आणत उ्मानाााद ल््याची आतेरारी ५० पीश्यापे्ा कमी असताना आतेरारीची

पध्दती बब्र्ीसकालीन असयाने सदर सदोष पध्दतीमे
ु े सेतक-याींचे नुकसान होरन
ू पुरेसा
्मातता मदत ममेाली नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असयास, उक्त ्करती सासनामाफवत चककसी केली आहे काय,
(३) असयास, चककसीतअींती सदर ल््यातील सेतक-याींना नक
ु सानीच्या ्मातात मदत
दे तेाात सासनाने कोतती कायवराही केली रा करयात येत आहे,
(४) नसयास, परलींााची कारते काय आहे त ?

पर.स. २४१ (12)
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०८-०९-२०१६) :(१) हे खरे नाही.
(२) र (३) महसूल र रन पर्ाग सासन ननतवय क्रमाींक - एससीराय :- २०१५/्.क्र.३११/म-७,
ददनाींक २०/१०/२०१५ अन्रये दषु काे्रस्त ्ागात परपरध उपाययो्ना करयात आया

आहे त.तसेच दषु काे्रस्तदृश्य पररल्थतीच्या अनष
ु ींगाने सेतकऱ्याींच्या झालेया नक
ु सान ्रपाा
पो्ी आगिरथक
व मदत करयात आली आहे.
(४) ्श्न उद््ारत नाही.
___________
ाोररवली (पूव)व , मुांा

येथील नॅन्सी िॉलनी येथील एस.टी. ास ड (ेपो ्या सांपूणव ्ाीेवर

महाराष्ट्र राज्य पररवहन महामांड (ळाची प्रशासि य इमारत उभारायाााात

(१६)

२८०६३ (०८-०९-२०१५).

श्री.प्रिाश सुवे (माीाठाणे) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ाोरररली (पर
ू )व , मींा
ु ा येथील नॅन्सी कॉलनी येथील एस.्ी. ास डेपो च्या सींपत
ू व ्ागेरर
महाराषट्र राज्य परररहन महामींडेाची ्सासक य इमारत उ्ारुन ्राश्याींना आरश्यक त्या

सेायी-सुपरधा द्याव्यात, तसेच ्ममनीरर राहत असलेया मूे रदहराश्याींचे पुनरवसन करारे,
असी मागती ्थाननक लोक्नतननधीींनी सींाींगिरधत पर्ागाकडे केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असयास, या मागतीनुसार सासनाने यारर ननतवय घेतला आहे काय, त्याींचे ्ररुप काय
आहे ,

(३) नसयास, परलींााची कारते काय आहे त ?
श्री. टदवािर रावते (२७-०९-२०१६) :(१) र (२) नॅन्सी कॉलनी, ाोरीरली येथील राहतूक ननयीं्त
क्ाच्या ाा्ल
ू ा १४ झोपडया असन
ू सदर ्ागेचा उप ल्हागिरधकारी (अनतक्रमत/ननषकासन)
याींच्या २०१० च्या अहरालात सदर झोपडयाींपीक ७ झोपडया पा्, २ अपा् र ५ अननणतवत असे
रगीकरत करयात आले आहे . अपा् झोपडीधारकाींचे ननषकासन तातडीने करतेााात उप

ल्हागिरधकारी (अनतक्रमत/ननषकासन) याींना ददनाींक ११.०७.२०१६ च्या प्ान्रये राज्य परररहन
महामींडहाव्दारा केपरयात आले आहे .
(३) ्श्न उद््ारत नाही.

___________

िळां ा तालु्यातील िन्हे रवाड (ी येथील ताना्ी सुरा ाव ्ाधव याांनी
(१७)

२८२०० (२७-१०-२०१५).

त्महत्या िेयाााात

श्री.राणा्ी्ीतलसांह पाटील (उस्मानाााद) :

सन्माननीय

मदत व पन
ु ववसन िायव मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कन्हे रराडी (ता.केीं ा, ल्.उ्मानाााद) येथील ताना्ी सब्र
ु ार ्ाधर याींनी खा्गी

सारकाराकडील क्व र नापपक ला कीं्ाेून ददनाींक ३ ्ानेरारी, २०१५ रो्ी आत्महत्या केली
होती, हे खरे आहे काय,

(२) असयास, याााात सासनाने काय चककसी केली र करयात येत आहे ,

पर.स. २४१ (13)
(३) असयास, मयत सेतकऱ्याच्या रारसास मदत दे याच्या हे तूने र क्ावपो्ी गहान
असलेया ्ममनी र इतर ाााी त्याींना परत ममेयाााात सासनाने कोतती कायवराही केली
रा करयात येत आहे ,
(४) नसयास, परलींााची कारते काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०९-०९-२०१६) :(१) अींसत: खरे आहे.
(२) होय.
(३) ताना्ी सब्र
ु ार ्ाधर याींच्या रारसास रुपये १,००,०००/- इतक मदत सासनातफे दे यात
आली आले. ताना्ी ्ाधर याींच्या कडे खा्गी सारकाराचे क्व असयाचे िकीं रा क्ाव पो्ी
्मीन गहान

े रयाचे चककसीत आढेून आले नाही.

(४) ्श्न उद््ारत नाही.

___________

राज्यातील दष्ट्ु िाळग्रस्त ीावाांना सवलती लमळायाााात

(१८)

२८२७१ (१५-१२-२०१५).

श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (लशड (ी) :

सन्माननीय मदत व

पुनववसन िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात सन २०१४-१५ या रषीच्या पपकाींच्या ५० पे्ा कमी पीसेरारी असतारी गारे,
ददनाींक १३ माचव, २०१५ रो्ी ्ादहर केयानस
ु ार, त्यात राज्यातील १०७८ गाराींचा समारेस
होता, त्यामध्ये ददनाींक १७ एप्ल, २०१५ रो्ी ्ाहीर केलेया नरीन १२५३ गाराींची ्र

पडयाने, यारषीच्या रब्ाी हीं गामात ्ीं चाा सदृश्य (दषु काे्रस्त) गाराींची एकूत सींख्या २३३१
इतक झाली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असयास, सदर दषु काे्रस्त गाराींना सासनाने कोतकोतत्या सरलती ्ादहर केया
आहे त,

(३) असयास, ्ाहीर केलेया सरलतीनुसार दषु काे्रस्ताींना सरलती ममेाया आहे त काय,

(४) असयास, दषु काे्रस्ताींना सरलती अद्याप ममेाया नसतील तर त्या तातडीने
दे याच्या दृष्ीने सासनाने कोतती कायवराही केली आहे रा करयात येत आहे ,
(५) नसयास, परलींााची कारते काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२७-०९-२०१६) :(१) होय.
सासन ननतवय क्र. एससीराय २०१५/ ्.क्र.२८/म-७, ददनाींक १३ माचव २०१५ अन्रये ५०
पीसाींपे्ा

कमी

पीसेरारी

आलेया

१०७८

गाराींमध्ये

र

सासन

ननतवय

क्र.एससीराय

२०१५/्.क्र.९५/म-७, ददनाींक १६ एप्ल, २०१५ अन्रये ५० पीसाींप्
े ा कमी पीसेरारी आलेया
१२५३ गाराींमध्ये दषु काे ्ाहीर करयात आला आहे .

(२) ्मीन महसल
ू ात सु्, सहकारी क्ावचे पुनगव न, सेतीसी ननगडीत क्ावच्या रसल
ु ीस
्थगिरगती, री् बालात ३३.५% इतक सु्, परी्ा सुकात माफ (इयत्ता १० र १२ री),

रोहयो अींतगवत कामाींच्या ननकषात मसगिरथलता, पपयाच्या पायाचे ्ँ कसव, र सेतकऱ्याींच्या
सेतीच्या पींपाची री् ्ोडती खींडीत न करते या सरलती ्ादहर केया आहे त.

पर.स. २४१ (14)
(३) होय, याााात सींाींधीत ्सासक य पर्ागाकडून सासन ननतवयात नमूद केया्माते
कायवराही करयात येते.

(४) र (५) ्श्न उद््ारत नाही.
___________
पुणे ल््यातील चारही ाा्ूला असलेया टे िडयाांचे सवेक्षण िराया्या नणवयाााात
(१९)

२८८७४ (१३-०१-२०१६).

श्री.लभमराव तापि र (खड (िवासला) :

सन्माननीय मदत व

पुनववसन िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पत
व नेनींतर पत
ु े ल््यातील आींाेगार तालक्
ु यातील माेीतच्या दघ
ु ्
ु े ल््यातील चारही

ाा्ूला असलेया ्े कडयाींचे सरे्त करयाचा ननतवय सन २०१४ रा त्या दरम्यान घेयात
आला होता हे खरे आहे काय,

(२) असयास, सदर ननतवयाला एक रषव लो्ले तरी अद्याप ्े कडयाींचे सरे्ताचे काम हाती
घेयात आले नाही हे ही खरे आहे काय,
(३) असयास, पुते ल््यातील ्े कडयाींचे सरे्त केव्हापयत करयात येतार आहे ,
(४) नसयास, परलींााची कारते काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (०१-०८-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.
(३) याााात अगिरध्क ्ूरीज्ञाननक, ्ारतीय ्ूरीज्ञाननक सरे्त, आेीं दी रोड, पुते याींचेकडून
अहराल ्ाप्त झालेनींतर पुढील योग्य ती कायवराही करयात येाल.
(४) ्श्न उद््ारत नाही.

___________
शाहुवाड (ी (ल्.िोहापूर) ताल्
ु यातील ीावाांना भूस्खलनाचा धोिा असयाााात
(२०)

२९०४८ (१८-०१-२०१६).

श्री.सत्य्ीत पाटील-सरुड (िर (शाहूवाड (ी) :
मदत व पुनववसन िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) साहुराडी, पन्हाेा (ल्.कोहापूर) तालुक्यातील अनेक गारामध्ये झालेली ्ींगलतोड, फामव
हाउसच्या नाराखाली फोडलेले डोंगर, ादललेले ्ल्राह आती ननसगावमध्ये मो्या ्मातारर
केलेला ह्त्ेपामे
ु े ्ममनीचे कधी ््
ू खलन होाल हे साींगता येत नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असयास आप्ी (ता.पन्हाेा ल्.कोहापूर) गारातील २००७ मध्ये झालेया ्ूकींपात ७
घरे ्मीनदो्त झाली होती, हे खरे आहे काय,

(३) असयास, ्ू्खलनाचा धोका ्ाेयाााात सासनाने कोतती कायवराही केली रा करयात
येत आहे ,

(४) नसयास, परलींााची कारते काय आहे त ?

पर.स. २४१ (15)
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१०-१०-२०१६) :(१) होय.
(२) अींसत: खरे आहे. आप्ी गारात ्ू्खलनामुेे ४ घरे पूतत
व : पडलेली होती.

(३) मक्े आप्ी येथील ाागिरधत कु्ूींााचे पुनरवसन करयाचे काम तहसीलदार याींचेमाफवत सुरु

आहे . तसेच साहूराडी तालक्
ु यातील गाराींमधील ््
ू खलनाचा धोका असताऱ्या कु्ूींााचे पन
ु रवसन
करयाााात ््तार ल्हागिरधकारी, कोहापुर याींनी पर्ागीय आयक्
ु त, पुते याींना सादर केला
आहे .

(४) ्श्न उद््ारत नाही.

___________

उस्मानाााद ल््यातील शेतिऱयाांची
(२१)

२९२१४ (१३-०१-२०१६).

धथवि सुात्ता

णायाााात

श्री.राणा्ी्ीतलसांह पाटील (उस्मानाााद) :

सन्माननीय

मदत व पन
ु ववसन िायव मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) उ्मानाााद ल््यातील सेतकरी गेली ५ रषे सलग अप प्वन्यमान र दषु काेी
पररल्थतीमे
ु े

(२) असयास,

ल््यात आत्महत्येचे ्मात राढतच चालले आहेत, हे खरे आहे काय,
असा

पररल्थतीत

सेतकऱ्याींना

ददलासा

दे यासा त

र

आगिरथक
व

सुात्ता

आतयासा त सेती सींाींगिरधत कमी व्यर्थापन खचव असताऱ्या एखादे स्म ्ोडधींद्याची

आरश्यकता असून असा ्ोड धींदा म्हतून उ्मानााादी सेेी पालन या व्यरसायाकडे
गाीं्ीयावने पाहता येऊ सकते, हे दह खरे आहे काय,
(३) असयास,

यासा त

उ्मानाााद

ल््यात

याचा

कृती

आराखडा

आखन
ू

त्याची

अींमला्ारती करतेसा त सासनाने कोतती कायवराही केली रा करयात येत आहे ,
(४) नसयास, परलींााची कारते काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०९-०९-२०१६) :(१) अींसत: खरे आहे.
(२) होय.

(३) राज्य सासनामाफवत उ्मानाााद ल््यात परपरध यो्नातून उ्मानााादी ्ातीच्या
सेळ्याचा पुरर ा करयात येत आहे .
(४) ्श्न उद््ारत नाही.

___________

धुळे तालु्यात अविाळी पाऊस, ीारपीठ, दष्ट्ु िाळ, ि्ावचा ड (ोंीर
या िारणास्त ३५ शेतिऱयाांनी िेलेया

(२२)
श्री.

२९४५४ (१६-०१-२०१६).

त्महत्या

श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीण), श्री.ड (ी.एस.अटहरे (साक्र ),

लसफ शेख (मालेीाांव मध्य), अॅड (.िे.सी.पाड (वी (अ्िलिुवा), श्रीमती

नमवला ीाववत

(इीतपूरी), श्री.अलमन पटे ल (मा
ुां ादे वी), श्री.अस्लम शेख (मालाड ( पलश्चम), ड (ॉ.सांतो

टारफे

(िळमनुरी), श्री.योीेश (ाापू) घोलप (दे वळाली), ड (ॉ.सतीश (अाणासाहे ा) पाटील (एरां ड (ोल) :
सन्माननीय मदत व पुनववसन िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

पर.स. २४१ (16)
(१) धुेे तालुक्यात अरकाेी पाऊस, गारपी , दषु काे, क्व इत्यादी कारतामे
ु े आ

मदहन्यात ३५ सेतकऱ्याींनी आत्महत्या केयाचे माहे सप््ें ार, २०१५ दरम्यान ननदसवनास आले
आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असयास, त्यापीक िकती सेतकरी सासक य मदतीसा त पा्

रले आहे त,

(३) असयास, एकूत िकती सेतकऱ्याींना आगिरथक
व मदत करयात आली आहे ,
(४) नसयास, परलींााची कारते काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (०९-०९-२०१६) :(१) अींसत: खरे आहे.
(२) र (३) धुेे तालुक्यात माहे ्ानेरारी, २०१५ ते सप््ें ार, २०१५ दरम्यान एकूत १७
सेतकऱ्याींच्या

आत्महत्या

झालेया

आहे त.

सदर

१७

आत्महत्यापीक

एकूत

१३

पा्

सेतकऱ्याींच्या कु्ुींाीयाींना सासन ननतवय क्रमाींक :-एससीराय-१२०५/्.क्र.१८९/म-७ ददनाींक २३
्ानेरारी, २००६ अन्रये रुपये १,००,०००/- इतक मदत दे यात आली आहे.
(४) ्श्न उद््ारत नाही.

___________

लातूर ल््यात सन २०१५ मध्ये एिूण १० ्णाांचा वी् ाळी ीेला असयाााात
(२३)

२९६६१ (१६-०१-२०१६).

भ्
ु ाळ (येवला) :
करतील काय :-

श्री.अलमत ववलासराव दे शमुख (लातूर शहर), श्री.छीन

सन्माननीय मदत व पन
ु ववसन िायव मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) लातूर ल््यात सन २०१५ मध्ये एकूत १० ्ताींचा री् ाेी गेला असयाचे माहे
ऑक््ोंार, २०१५ रो्ी रा त्या सम
ु ारास ननदसवनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असयास, दररषी ल्तीत र परत्तहानी होयाचे ्मात राढत असयाने ल््याच्या
आपत्ती व्यर्थापन ्ागिरधकरताने री् अ्कार यीं्ता ासपरयासा त राज्य सासनाकडे
रषावपूरी ््तार पा परला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असयास, रषव्रापासून री्रोधक यीं्तेच्या उपयक्
ु तेचा अ्यास पूतव झाला असयास
यापुढे सासनाने काय कायवराही रा उपाययो्ना केली आहे रा करतार आहे ,
(४) नसयास, परलींााची कारते काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२३-०९-२०१६) :(१) होय.

(२), (३) र (४) लातूर ल्हयातील औसा, उदगीर आणत चाकूर तालुक्यात चार द काती री्
अ्कार यीं्ता ासपरयात आली आहे .

___________

सांीमनेर ताल्
ु यातील पूवव व पठार भाी येथे िमी पावसामुळे
(२४)

२९६६४

वपिे पाायाववना ्ळून ीेयाााात

(१६-०१-२०१६).

श्री.भाऊसाहे ा

िाांाळे

(श्रीरामपूर),

श्री.अलमन

पटे ल

(मांा
ु ादे वी) : सन्माननीय मदत व पन
ु ववसन िायव मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

पर.स. २४१ (17)

(१) सींगमनेर तालुक्यातील पूरव र प ार ्ाग येथे पारसाने हुलकारती ददयाने पपके
पायापरना ्ेून गेयाने सेतकऱ्याींचे मो या ्मातात नुकसान झाले असयाचे माहे ऑग््,
२०१५ दरम्यान ननदसवनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असयास, सदर तालुक्यातील पूरव र प ार ्ाग दषु काे्रस्त म्हतून ्ादहर करुन

राषट्रीय पीक परम्यात येथील गाराींचा समारेस करुन येथील सेतकऱ्याींना आगिरथक
व
सहाय्य
करयाााात सासनाने कोतती कायवराही केली आहे रा करयात येत आहे ,
(३)

नसयास, परलींााची कारते काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (०९-०९-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२) सासन ननतवय क्रमाींक :- एससीराय-२०१५/्.क्र.३११/म-७ ददनाींक २० ऑक््ोार, २०१५
अन्रये

राज्यातील

खरीप

हीं गामातील

५०

पीसापे्ा

कमी

पीसेरारी

आलेया

गारात

दषु काे्रस्तदृश्य पररल्थती ्ादहर करुन परपरध उपाययो्ना लागू करयात आया आहे त.
राषट्रीय कृपष पपक परमा यो्ना र हरामान आधाररत

पपक परमा यो्नेस सन २०१५-१६

मध्ये व्यापक ्मातात ्चार र ्मसध्दी करुन ्ा्तीत ्ा्त सेतकऱ्याींना ्चार र ्मसध्दी
करुन ्ा्तीत ्ा्त सेतकऱ्याींना या येा्नेत सह्ागी होयाचे अराहन करयात आले. माहे
फेब्रर
ु ारी, २०१६ मध्ये हरामान आधारीत पपक परमा यो्नेत सह्ागी १३,९४५ सेतकऱ्याींना
रुपये १३३.३७ लाख तसेच माहे मे २०१६ मध्ये राषट्रीय कृपष पपक परमा यो्नेत ४५४५

सेतकऱ्याींना रुपये ११०.९६ लाख इतक रक्कम परम्यापो्ी नुकसान ्रपाा म्हतून ममेाली
आहे .

(३) ्श्न उद््ारत नाही.
___________
अहमदनीर ल््यातील ााधधत शेतिऱयाांना रब्ाी अनुदानाचे तात्िाळ वाटप िरायाााात
(२५)

२९६९२ (१५-०१-२०१६).

श्री.भाऊसाहे ा िाांाळे (श्रीरामपूर), श्री.अलमन पटे ल (मुांाादे वी),

श्री.अस्लम शेख (मालाड ( पलश्चम), श्री.वैभव वपचड ( (अिोले), श्री.ााळासाहे ा थोरात (सांीमनेर),
श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :
करतील काय :-

सन्माननीय मदत व पन
ु ववसन िायव मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) अहमदनगर ल््यात रब्ाी अनद
ु ान उपलब्ध होरन
ू ही तीन मदहन्याींचा कालारधी उल्ला

परीं तु अद्याप ९५ ह्ार ४७५ ाागिरधत सेतकऱ्याींना अनुदानाचा एक पीसाही ममेाला नसयाचे
माहे ऑग््, २०१५ रा त्या दरम्यान ननदसवनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असयास, अहमदनगर ल््यातील ाागिरधत सेतकऱ्याींना रब्ाी अनुदानाचे तात्काे रा्प
करयाााात सासनाने कोतती कायवराही केली आहे रा करयात येत आहे ,
(३) नसयास, परलींााची कारते काय आहे त ?

पर.स. २४१ (18)
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०९-०९-२०१६) :(१) हे खरे नाही.
(२) रब्ाी हीं गाम २०१४-१५ मधील ााधीत सेतकऱ्याींना अथव सहाय्य करयासा त अहमदनगर
ल््यात रुपये २२६.९८६ को्ी इतक

रक्क्म ्ाप्त झाली होती सदर अनुदानापीक

पा्

२,९०,७९० सेतकऱ्याींना रुपये १६४,६०,९०,४५९/- इतक रक्कम रा्प करयात आली आहे .
(३) ्श्न उद््ारत नाही.
___________
श्रीरामपरू ताल्
ु यात नावपि , ि्वाा्ारीपणा

दध
ू धांदा यामुळे पाच शेतिऱयाांनी िेलेली

(२६)

२९७१२ (१६-०१-२०१६).

त्महत्या

श्री.भाऊसाहे ा िाांाळे (श्रीरामपूर), श्री.अलमन पटे ल (मुांाादे वी),

श्री.अस्लम शेख (मालाड ( पलश्चम) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

ि ण तोट्यातील

सन्माननीय मदत व पुनववसन िायव मांत्री पुढील

(१) श्रीरामपूर तालुक्यात नापपक , क्वाा्ारीपता आणत तोट्यातील दध
ू धींदा या तीन

कारताींमे
ु े गेया रषव्रात पाच सेतकऱ्याींनी आत्महत्या केली असयाचे माहे ऑग््, २०१५
मध्ये रा त्यादरम्यान ननदसवनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असयास, सदर सेतकऱ्याींच्या कु्ूींााला आगिरथक
व
मदत दे याााात सासनाने कोतती
कायवराही केली आहे रा करयात येत आहे ,

(३) नसयास, परलींााची कारते काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०९-०९-२०१६) :(१) होय,अींसत: खरे आहे.
(२) अहमदनगर ल््यातील श्रीरामपूर तालुक्यातील ्ानेरारी, २०१५ ते ऑग््, २०१५
दरम्यान एकूत सहा सेतकऱ्याींच्या आत्महत्या झालेया आहे त. सदर सहा आत्महत्याींपीक

एकूत पाच पा् सेतकऱ्याींच्या कु्ुींबायाींना सासन ननतवय क्रमाींक :-एससीराय-१२०५/्.क्र.१८९/म७ ददनाींक २३ ्ानेरारी, २००६ अन्रये रुपये १,००,०००/- इतक मदत दे यात आली आहे.
(३) ्श्न उद््ारत नाही.
___________
परभणी ल््यातील शेतिऱयाांनी लशीणापूर फाटयावर, परभणी ल्हा दष्ट्ु िाळग्रस्त म्हणून
्ाटहर िरावा व शेतिऱयाांना सांपण
ू व ि्व माफ दे ायाााात

(२७)

३००४७ (१८-०१-२०१६).

(लशड (ी) :

ड (ॉ.सांतो

टारफे (िळमनुरी), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील

सन्माननीय मदत व पुनववसन िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पर्ती ल््यातील सेतकऱ्याींनी मसगतापूर फा्यारर, पर्ती ल्हा दषु काे्रस्त
म्हतून ्ादहर करारा र सेतकऱ्याींना सींपूतव क्व माफ

दे यात यारी या मागती कररता

ददनाींक ०३ सप््ें ार, २०१५ रो्ी दषु काे दकऱ्याींरर असलेया मा.मुख्यमींत्रयाींचा र्ता रोको
आींदोलन करताऱ्या सेतकऱ्याींना पोमलसाींनी ला तका तने झोडपून काढले, हे खरे आहे काय,

पर.स. २४१ (19)
(२) असयास, या ्करती अगिरधक चककसी करयात आली आहे काय,
(३) असयास, चककसीत काय आढेून आले र त्यानुसार दषु काे्रस्त सेतकऱ्याींरर ला तचा्व
करारयास साींगता-या पोलीस अगिरधकाऱ्याींरर सासनाने कोतती कारराा केली आहे रा करयात
येत आहे ,
(४) नसयास, परलींााची कारते काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०९-०९-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२) र (३) या ्करती पोलीस ्सासना माफवत करयात आलेली कृनत योग्य र कायदे सीर
असयाने सींाींगिरधत पोलीस अगिरधकाऱ्याींचे चककसी करयाची आरश्यकता नाही.
(४) ्श्न उद््ारत नाही.
___________
लातरु ल््यात चारा उपलब्ध नसयाााात
(२८)

३००५६ (१८-०१-२०१६).

श्री.अलमत ववलासराव दे शमख
ु (लातूर शहर) :

सन्माननीय

मदत व पुनववसन िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) लातूर ल््यातील पसुधनाच्या चा-यासा त ४४ को्ी रूपयाींचा ननधी सासनाकडून सींाींगिरधत
ल्हा ्सासनाकडे ्ाप्त आहे मा् या ल््यात केरे तीनच चारा छारया सुरू असयाने

हा ननधी पडून असयाचे माहे ऑक््ोार, २०१५ मध्ये रा त्यादरम्यान ननदसवनास आले आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असयास, लातुर ल््यात चारा उपलब्ध नाही या कारता्तर ्सासन र सहकारी
सीं्था, साखर कारखाने तसेच सेरा्ारी सीं्थाींना चारा छारया सुरू करयासींद्ावत आराहन
करयात आले हे खरे आहे काय,

(३) असयास,लातूर ल्हा ्सासनाकडे दहा ते ाारा ््तार दाखल झाले परीं तू केरे आ

््ताराींना मीं्ूरी ममेाली तद् नींतर केरे पाच चारा छारया सरू
ु झाया आणत दोन ाींदही
पडया, हे खरे आहे काय,

(४) असयास, लातूर ल््यातील कोतत्याही तालुक्यात चारा उपलब्ध नसयाने सासनाने
चाऱ्याकररता ४४ को्ी रूपयाींचा ननधी मीं्ूर केला आहे , परीं तू तो खचावपरना पडून आहे तरी
याााात सासनाने कोतती कायवराही केली रा करयात येत आहे ,
(५) नसयास, परलींााची कारते काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२७-०९-२०१६) :(१) हे खरे नाही.
(२) होय.
(३) लातूर ल्हयात चारा छारया उघडयाचे १२ ््तार ्ाप्त झाले होते. या ््तारापीक ८
््ताराींना मीं्ुरी दे यात आली होती परीं तु ्त्य्ात पाचच छारया सुरु झाया.

पर.स. २४१ (20)
(४) सदर ननधी हा चा-यासा त नसून चारा छारयासा त उपलब्ध करुन ददला होता. चारा

छारतीतील खचव ्ागपरयासा त पुरेसा ननधी उपलब्ध असयामुेे उरवररत ननधी समपपवत
करयात आला आहे .

(५) ्श्न उद््ारत नाही.
___________
पोलादपूर (ल्.रायीड () तालु्यातील िोतवाल खुदव, िोंीवी
दरड (ग्रस्त ीावाांना नैसधीवि

(२९)

३०२९१ (१६-०१-२०१६).

पत्ती नवारण

ि ण लोहारे पवारवाड (ीतील २५

राखडयाांमध्ये समावेश िरायाााात

श्री.भरतशेठ ीोीावले (महाड () :

सन्माननीय मदत व

पुनववसन िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पोलादपूर (ल्.रायगड) तालक्
ु यातील कोतराल खुदव, कोंढरी आणत लोहारे परारराडीतील २५

र २६ ्ल
ु ,ी २००५ रो्ी झालेया अनतरषृ ्ीदरम्यान महापूर र ्ू्खलनाच्या घ्नाींनींतर
तालुक्यातील २५ दरड्रस्त गाराींना नीसगिरगक
व
आपत्ती ननरारत आराखडयाींमध्ये समारेस
करयाची सासनाने घोषता केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असयास, उक्त घोषतारर अींमला्ारती करयात आली आहे काय, त्याचे सरवसाधारत
्ररुप काय आहे ,
(३) नसयास, परलींााची कारते काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१२-०९-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२) ल्हा ्तराररील आराखडयामध्ये पोलादपरू तालक्
ु यातील कोतराल खद
ु व र कोढरी या
गाराींसह २५ गाराींचा समारेस करयात आला आहे . लोहारे परारराडी येथे दरडी कोसेयाचा
धोका नसयामुेे या गाराचा समारेस करयात आलेला नाही.
(३) ्श्न उद््ारत नाही.

___________

राज्यातील औरां ीाााद-पुणे सह ११६ टठिाणी माळीण सारखी दघ
व ना होायाची
ु ट
श्यता राज्य

(३०)

३११५३ (१६-०१-२०१६).

पत्ती व्यवस्थापनाने व्य्त िेयाााात

श्री.वव्य औटी (पारनेर) :

िायव मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मदत व पुनववसन

(१) राज्यातील औरीं गाााद-पुतेसह ११६ द काती माेीत (ल्हा पुते) सारखी दघ
व ना होऊ
ु ्

सकते असी सक्यता राज्य आपत्ती व्यर्थापन अहरालात नमद
ू केयाचे ददनाींक १७ ऑग््,
२०१५ रो्ी रा त्यासुमारास ननदसवनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असयास, ्ू्खलनाचा धोका असताऱ्या ११६ डोंगराींची यादी र त्याााातचा अहराल
राज्य आपत्ती व्यर्थापन पर्ागाने केंद्र सरकारकडे पा परला आहे , हे खरे आहे काय,

पर.स. २४१ (21)
(३) असयास, ११६ द काते कोतती आहे त तसेच माेीत सारखी पुनरव ारत्ृ ती होऊ नये म्हतून
सासनाने कोतती उपाययो्ना केली आहे रा करयात येत आहे ,
(४) नसयास, परलींााची कारते काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (११-०८-२०१६) :(१) नाही.
(२), (३) र (४) केंद्र सासनाच्या लॅ ड्लााड रर्क मम्ीगेसन ्क म (LRMS) अींतगवत केंद्र
सासनाने सच
ु परयानुसर ल्हागिरधकाऱ्याींकडून ्ापत झालेया यादीतून राज्यातील खालील १३

अनतधोकादायक दरड आपत्ती्रत द काताींची यादी केंद्र सासनास दद.१७.०४.२०१५ रो्ी
पा परयात आली आहे .
(१) रायगड ल््यातील ्ा
ु , कोंडडरते, दासगाींर आणत खारगाींर सकलप
(२) पुते ल््यातील काेराडी (ाोरघर) असाने आणत तेे घर

(३) रत्नागिरगरी ल््यातील रडद-हासोल (गिरगतेराडी) आणत हते (रा्ीराडी)
(४) मसींधद
ु ग
ु व ल््यातील आींाोली घा्

(५) सातारा ल््यातील एरीं डल, ्ेकारेी आणत तोलेराडी
___________
सोलापरू ल््यातील मांीळवेीा, माीा, मोहोळ, ााशी या ताल्
ु याांतील

त्महत्याग्रस्त

शेतिऱयाां्या िुटुांबायाला मदत िरायाााात

(३१)

३१४७९ (१६-०१-२०१६).

श्री.अ्य चौधरी (लशवड (ी), श्री.सु नल लशांदे (वरळी) :

सन्माननीय मदत व पुनववसन िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सोलापूर ल््यातील मींगेरेढा, माढा, मोहोे, ाासी या तालक्
ु याींतील क्व झालेया १०

सेतकऱ्याींनी केलेया आत्महत्येनत
ीं र त्याींच्या कु्ुींबायाींचे ल््याच्या महसल
ू पर्ागाकडे केलेले
आगिरथक
व मदतीचे ््तार फे्ाेून लारले आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असयास, या कु्ुींबायाला मदत करयाााात सासनाने कोतती कायवराही केली रा
करयात येत आहे ,

(३) नसयास, परलींााची कारते काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०९-०९-२०१६) :(१) ्ानेरारी २०१५ ते डडसेंार, २०१६ या कालारधीत
सोलापरू ल््यातील मींगेरेढा, माढा, मोहोे, ाासी तालक्
ु यातील एकूत ३१ सेतकऱ्याींनी

आत्महत्या केया आहे त. यापीक सासन ननकषा नुसार एकूत ३ ््तार मदतीसा त पा् तर
२८ ््तार मदतीसा त अपा्

रले आहे त.

(२) सासन ननतवय क्रमाींक :- एससीराय-१२०५/्.क्र.१८९/म-७ ददनाींक २३ ्ानेरारी, २००६
अन्रये पा् सेतकऱ्याींच्या रारसाींना रुपये १,००,०००/- इतक मदत दे यात येत.े
(३) ्श्न उद््ारत नाही.
___________

पर.स. २४१ (22)
राज्यात दष्ट्ु िाळग्रस्त सुमारे १४ ह्ार ७०८ ीावाांिररता सवलती व सुववधा दे ायाााात
(३२)

३२२९१

(१८-०१-२०१६).

ड (ॉ.अ नल

ाोंड (े (मोशी),

श्री.ववनायिराव

्ाधव-पाटील

(अहमदपूर), श्री.प्रतापराव पाटील धचखलीिर (लोहा), श्री.मांीेश िुड (ाळिर (िुलाव), श्री.ल्तेंद्र
व्हाड ( (मांरा 
ु ा िळवा), श्री.सरु े श लाड ( (ि्वत), श्री.पाांड (ुरां ी ारोरा (शहापरू ), श्री.किसन िथोरे

(मुरााड (),

श्री.शलशिाांत

लशांदे

(िोरे ीाव),

श्री.हसन

मश्र
ु ीफ

(िाील),

श्री.्यांत

पाटील

(इस्लामपूर), श्री.अब्दल
सत्तार (लसलोड (), श्री.अलमन पटे ल (मुांाादे वी), श्री.अस्लम शेख
ु
(मालाड ( पलश्चम), श्री.वसांतराव चव्हाण (नायीाांव), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (लशड (ी) :
सन्माननीय मदत व पुनववसन िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील १४ ह्ार ७०८ गाराची पीसेरारी ५० ्क्क्यापे्ा कमी असयाने या गाराींत
सासनाने माहे ऑक््ोार, २०१५ च्या सम
ु ारास दषु काे ्ादहर केला, हे खरे आहे काय,

(२) असयास, या दषु काे्रस्त गाराींकररता सासनाने कोतकोतत्या सरलती र सुपरधा दे तार
आहे ,

(३) असयास, राज्यातील परद्व, मरा राडा र कोकतातील काही गाराींमध्ये पीसेरारी ५०
्क्क्यापे्ा कमी असन
ू त्या गाराींचा दषु काे्रस्त गारामध्ये न करयाची कारते काय आहे त,

(४) असयास, या दषु काे्रस्त गाराींकररता सरलती र सपु रधा दे याााात सासनाने कोतती
कायवराही केली रा करयात येत आहे ,

(५) नसयास, परलींााची कारते काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२७-०९-२०१६) :(१) होय.
(२)

्मीन

महसल
ु ात

स्
ु ,

कृषी

पींपाच्या

चालू

री्

दे यकात

३३.५%

इतक

स्
ु ,

सालेय/महापरद्यालयीन परद्यार्थयाच्या परी्ा सुकात माफ , आरश्यक तेथे पपयाचे पाती

पुरपरयासा त ्ँ कसवचा रापर र दषु काे ्ाहीर केलेया गारात सेतकऱ्याींच्या सेतीच्या पींपाची
री् ्ोडती खींडीत न करते, सरासरी पीक क्ावचे पन
ु गव न, सेतीसी ननगडडत क्ावच्या
रसल
ु ीस ्थगिरगती या सरलती ्ाहीर केया आहे त.

(३) पीसेरारी ५० पीसाींपे्ा कमी असते या ारोार ७५% पे्ा कमी प्वन्यमान असते हा
ननकष दे खील ्रसाहय धरला ्ातो.
(४) र (५) ्श्न उद््ारत नाही.

___________

िोहापूर ल््यात पावसाळ्यात दरड ( िोसळून अथवा
(३३)

भूस्खलनाद्वारे धोिा नमावण झायाााात

३२५५१ (१६-०१-२०१६).

श्रीमती सांध्यादे वी दे सा -िुपेिर (चांदीड () :

सन्माननीय

मदत व पन
ु ववसन िायव मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कोहापूर ल््यात पारसाळ्यात दरड कोसेून अथरा ््
ू खलनाद्रारे धोका ननमावत
झाला आहे याााातची आकडेरारी कोहापरू ्सासनाकडे नसयाचे माहे ्न
ू , २०१५ च्या
सेर्च्या आ रडयात ननदसवनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असयास, उक्त ्करती सासनामाफवत चककसी केली आहे काय,

पर.स. २४१ (23)
(३) असयास, चककसीत काय आढेून आले र तद्नुसार कोहापूर ल््यात दरड कोसेून
तसेच ्ू्खलनाद्रारे धोका असलेया ्थेाची अद्यारत यादी ममेतेााात सासनाने कोतती
कायवराही केली रा करयात येत आहे ,

(४) नसयास, परलींााची कारते काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (११-०८-२०१६) :(१) नाही.
(२), (३) र (४) ्श्न उद््ारत नाही. तथापप कोहापूर ल््यातील सरव उपपर्ागीय
अगिरधकारी, तहमसलदार र रररष

्र
ू ीज्ञाननक, ्ल
ू सरे्त परकास यीं्ता याींना कोहापरू

ल््यातील डोंगर उतारारर र पायर्थयासी रसलेली घरे राडया-र्त्या र गाींरे या सरे्त
करयाच्या सूचना दे यात आया आहे त.

___________

खल
ु ताााद (ल्.औरां ीाााद) ताल्
ु यातील ७६ ीावे व ७३ महसल
ू ी ीावाांत
वपिाांची पैसेवारी िमी दशवववयाााात

(३४)

३३१८३ (१५-०१-२०१६).

श्री.अलमन पटे ल (मुांाादे वी), श्री.अब्दल
ु सत्तार (लसलोड (),

श्री.अस्लम शेख (मालाड ( पलश्चम) :

सन्माननीय मदत व पुनववसन िायव मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) खुलताााद (ल्.औरीं गाााद) तालुक्यातील ७६ गारे र ७३ महसूली गाराींत पपकाींची

न्रअींदा् पीसेरारी काढयात आली असून तालक्
ु यातील पूतव गाराींची पीसेरारी पूरीच्या ५०
पीसापे्ा कमी दसवपरयात आली असयाचे माहे १७ सप््ें ार, २०१५ रो्ी रा त्यासम
ु ारास
ननदसवनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असयास, पीसेरारी ५० पे्ा कमी असयाने येथील सेतकऱ्याींनी सासनाकडे मदतीची
अपे्ा केली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असयास, उपरोक्त ्करती सासनाने सेतकऱ्याींना मदत करयाााात कोतती कायवराही
केली रा करयात येत आहे ,
(४) नसयास, परलींााची कारते काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०९-०९-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय.
(३) सासन ननतवय क्रमाींक :- एससीराय-२०१४/्.क्र.२५७/म-७ ददनाींक १४ ्ानेरारी, २०१५
अन्रये सन २०१४-१५ च्या खरीप हीं गामातील

५० पीसापें्ा कमी अींतीम पीसेरारी असलेया

गाराींमध्ये परपरध उपाययो्ना ्ादहर करयात आया आहे त.
(४) ्श्न उद््ारत नाही.
___________

पर.स. २४१ (24)
चांद्रपूर ल््यातील महाराष्ट्र राज्या्या सीमावती भाीातील १४ ीावाांमध्ये अ तवष्ट्ृ टीमुळे
िापूस, ज्वारी, सोयााीन वपिाांचे नुिसान झायाााात

(३५)

३३६२९ (१६-०१-२०१६).

श्री.सु नल प्रभू (टदांड (ोशी) :

िायव मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मदत व पुनववसन

(१) चींद्रपूर ल््यातील महाराषट्र राज्याच्या सीमारती ्ागातील १४ गाराींमध्ये माहे सप््ें ार
२०१५ मध्ये झालेया अनतरषृ ्ीमे
ु े अनेक सेतकऱ्याींचे कापस
ू , ज्रारी, सोयााीन आदी पपकाींचे

नुकसान झाले असतानाही अद्याप सदरहू गारामधील पपकाींचे ससनातफे सरे्त करयात
आले नाही, हे खरे आहे काय,
(२) असयास, सदरहू सीमारती ्ागातील १४ मरा त ्ापषक गारे ददनाींक १७ ्ुल,ी १९९७
च्या मा.सरोच्च न्यायालयाच्या ननतवयानुसार महाराषट्र राज्याची असतानाही सासनाने सदरहू
गारातील सेतकऱ्याींच्या पपकाींचे झालेया नक
ु सानीााात अद्याप सरे्त करुन त्याींना मदत न
दे याची सरवसाधारत कारते काय आहे त,

(३) असयास, याााात सासनाने तातडीने नुकसान ्रपाा दे तेााात कोतती कायवराही केली
रा करयात येत आहे ,

(४) नसयास, परलींााची कारते काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१४-१०-२०१६) :(१) होय.
(२) र (३) उपरोक्त १४ गारे तेलींगता (्ुना आींध्र्दे स) र महाराषट्र सीमारती ्ागातील
आहे त. सदर गाराींचा महसल
ू अम्लेख उपलब्ध नाही. तसेच सदर गाराींची ्मााींदी/मो्ती
झालेली नसयाने सेतकऱ्याींचा मालक

हक्क र िकीं रा त्याींचेकडील पपकाखालील ्े्ाााात

खा्ी होत नाही.

(४) ्श्न उद््ारत नाही.
___________
मौ्े. नलुनीर तुरोरी ताांड (ा (ता.उमरीा) येथील ाेघर लोिाांना पयावयी वस्तीवाीीााात
(३६)

३३७७० (१६-०१-२०१६).

श्री.ज्ञानरा् चौीुले (उमरीा) :

सन्माननीय मदत व

पुनववसन िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मक्े.ननलन
ु गर तुरोरी ताींडा (ता.उमरगा) येथील ाेघर लोकाींना पयावयी र्तीराढीसा त

गायरान सव्हे नीं.४३ मधील ०४ हे ०० आर ्ममनीचे अम्ह्ताींतरत करुन ममेतेााात
उमरगा-लोहारा येथील लोक्नतननधी याींनी ल्हागिरधकारी, उ्मानाााद याींना ददनाींक ०४
सप््ें ार, २०१५ रो्ी रा त्यासम
ु ारास लेखी ननरेदनाद्रारे सच
ु ीत केले होते हे खरे आहे काय,

(२) असयास, ाेघर लोकाींना पयावयी र्तीराढीसा त गायरान सव्हे नीं.४३ मधील ०४ हे ००
आर ्ममनीचे अम्ह्ताींतरत करुन ममेतेााात सासनाने कोतती कायवराही केली रा
करयात येत आहे ,
(३) नसयास, परलींााची कारते काय आहे त ?

पर.स. २४१ (25)

श्री. चांद्रिाांत पाटील (०९-०८-२०१६) :(१) होय.
(२) या ्करती ल्हागिरधकारी, उ्मानाााद कायावलयामाफवत ननलुनगर तुरोरी ताींडा येथील ाेघर
लोकाींना पयावयी र्तीराढीसा त गायरान सव्हे नीं. ४३ मधील ०४ हे ०० आर ्ममनीचे
अम्ह्ताींतरत करुन ममेतेााात कायवराही चालू आहे.
(३) ्श्न उद््ारत नाही.

___________
्ैन समा्ा्या अलत्मयतेचा मुद्दा असलेया सलेखना या धालमवि
(३७)

३४२९०

(०८-०१-२०१६).

ड (ॉ.सुल्त

लमणचेिर

चरणा्या नणवयाााात

(हातिणांीले) :

सन्माननीय

अपसांख्याांि वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) ्ीन समा्ाच्या अलत्मयतेचा मुद्दा असलेया सलेखना या धाममवक आचरतारर गदा
आतयाचा ्यत्न करताऱ्या रा््थान उच्च न्यायालयाच्या ननतवयापररोधात हातकतींगले

तालुक्यातील ल्.कोहापूर ्ीन समा्ाच्या रतीने दद.२४.८.२०१५ रो्ीच्या सम
ु ारास तहमसल
कायावलयारर मक
ू मोचाव काढून नाया तहमसलदार याींना एक लेखी ननरेदनही ददले हे खरे आहे
काय,

(२) असयास, या ननरेदनानस
ु ार सासनाने कोतता ननतवय घेतला आहे , त्याींचे ्ररुप काय
आहे ,

(३) अद्याप ननतवय घेतला नसयास, परलींााची कारते काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावड (े (०४-०८-२०१६) :(१) होय.
(२) र (३) परचाराधीन ननरेदनामध्ये रा््थान उच्च न्यायालयाच्या ननतवयासींद्ावत महाराषट्र
सासनाने ह्त्ेप करारा, असी मागती करयात आली आहे . सद्य:ल्थतीत ही ााा अन्य

राज्याच्या उच्च न्यायालयात न्याय्परष् आहे . साा, सासन या्करती कोतताही ननतवय
घेऊ सकत नाही.
___________
राधानीरी-भुदरीड ((३८)

्रा तालु्यात ीत व ीपेक्षा ५५% पावसाचे प्रमाण िमी झायाााात

३४४२९ (१३-०१-२०१६).

श्री.प्रिाश

बाटिर (राधानीरी) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िृ ी मांत्री

(१) राधानगरी-्ुदरगड-आ्रा तालुक्यात गत रषीपे्ा ५५% पारसाचे ्मात कमी झाले आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असयास, पाया अ्ारी पपकाींच्या उत्पन्नामध्ये ल्तीय घ् झायाने ्ात, ज्रारी,
ममरची, नाचती, इ.पपके पूतप
व ते राया गेली आहे त, हे खरे आहे काय,

पर.स. २४१ (26)
(३) असयास, राधानगरी-्ुदरगड-आ्रा तालुक्यात १००% अनुदानारर द ाक मसींचन यो्ना
राारून नतन्ही तालक
ु े दषु काे्रस्त ्ाहीर करयाचा ननतवय घेयाााात सासनाने कोतती
कायवराही केली रा करयात येत आहे ,

(४) नसयास, परलींााची कारते काय आहे त ?
श्री. पाांड (ुरां ी फुांड (िर (२०-०९-२०१६) :(१) राधानगरी, ्ुदरगड र आ्रा तालुक्यात सरासरी
पारसाच्या तुलनेत सन २०१५ मध्ये अनुक्रमे २५%, ६५% आणत ४५% पाऊस पडला.

(२) पीक कापती ्योगानस
ु ार कोहापरु ल्हयातील ्ात, खरीप ज्रारी र नागली या पपकात

मागील ५ रषावच्या सरासरी उत्पादकतेच्या तुलनेत अनक्र
ु मे १८ ्क्के, १६ ्क्के र १८ ्क्के
घ् आलेली आहे .

(३) सदर नतन्ही तालुक्याींमध्ये द ाक मसींचन यो्नेकरीता माहे ्ानेरारी, २०१६ अखेरपयत
एकूत ५४ ला्ार्थयाना एकूत रु. ५.४३ लाख इतके अनुदान अदा करयात आलेले आहे .

राधानगरी, ्द
ु रगड र आ्रा या तालक्
ु याींतील गाराींची पीक पीसेरारी ५० पीसाींपे्ा

्ा्त असयाने तसेच दषु काेसींद्ावतील ननकषाींची पूतत
व ा होत नसयाने सदर तालुक्यात
दषु काे पररल्थती ्ाहीर करयात आलेली नाही.
(४) ्श्न उद््ारत नाही.

___________

नाीपूर शहर पररसर, पारलशवनी व रामटे ि तालु्यात
झालेया लोिाांना

(३९)

३४५४१ (१०-०१-२०१६).

ि ण ल््यात अ तवष्ट्ृ टीत ााधीत

ि ण ववस्थावपत िुटुांााांना मदत िरायाााात

श्री.डड ( मलीिा्न
ूव रे डड (ी (रामटे ि) :

सन्माननीय मदत व

पन
ु ववसन िायव मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नागपूर सहर पररसर, पारमसरनी र राम्े क तालुक्यात आणत ल््यात कोसेलेया
मुसेधार पारसात ६ ्त राहुन गेले तर ४१६ कु्ुींा पर्थापपत झायाचे माहे ऑग््, २०१५
च्या नतसऱ्या आ रडयात ननदसवनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असयास, सहरातील सरव र्त्याींरर पाती ्रयाने नागपूर काही तासासा त ्ागेरर
थाींाते, त्याच रेेी गोपालनगर दहींद्
ु थान कॉलनी, काचीपरु ा, नींदनरन, झोपडडी ाााा
फररदनगर, समतानगर हुडकेश्रर र ्रतराडा या सारख्या ११ ्मुख र्त्या हा ्लमय
झाया होत्या, हे खरे आहे काय,
(३) असयास, उक्त अनतरषृ तत अनेक झोपडया राहून गेया तसेच याचा फ्का सें् पॉल
साेे तील परद्याथी र सेकडो सामान्य नागररकाींना ासला, हे ही खरे आहे काय,
(४) असयास, नागपूर सहर पररसर आणत ल््यात अनतरषृ ्ी झायास कायम्ररुपी
उपाययो्ना करयाच्या आकृतीाींध कायवक्रम सासनाने आखला आहे काय,

(५) असयास, या अनतरषृ ्ीत ााधीत झालेया लोकाींना आणत पर्थापपत कु्ुींााींना र राहुन
गेलेया लोकाींच्या कु्ुींााींना सासनाने मदत करयाााात कोतती कायवराही केली रा करयात
येत आहे ,

(६) नसयास, परलींााची कारते काय आहे त ?

पर.स. २४१ (27)

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२०-०९-२०१६) :(१) र (२) हे खरे आहे.
(३) अनतरषृ ्ीमुेे झोपडयाराहून गेलेया नसन
ू त्यामध्ये पाती गेयामुेे नुकसान झाले.
तसेच सें् पॉल साेे ्रेील नायाला परू आयामे
ु े साेे तील परद्यार्थयाना ने-आत
करयास अडचत ननमावत झाली होती.

(४) नागपूर ल्हयाींचा आपत्ती व्यर्थापन आराखडा ल्हा आपत्ती व्यर्थापन ्ागिरधकरत

आणत राज्य आपत्ती व्यर्थापन ्ागिरधकरत याींनी मान्य केला आहे . सदर आराखडयानुसार
कायवराही केली ्ाते.

(५) नुकसान्रस्त ्ागाचे सरे्त करयात आले असून नुकसान ्रपाा दे याची कायवराही
ल्हा ्तरारर सुरु आहे.
(६) ्श्न उद््ारत नाही.

___________
नेवासा शहरातल (ल्हा नीर) तालुियातील भु्ल पातळी पावसा अभावी खोल ीेली
असयाने तेथील शेति-याांची वपिे, फळभाी उद्भवस्त झायाााात

(४०)

३४६७८ (१६-०१-२०१६).

श्री.ााळासाहे ा मुरिुटे (नेवासा) :

सन्माननीय मदत व

पुनववसन िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नेरासा सहरातल (ल्हा नगर) तालुक्यातील ्ु्ल पातेी पारसा अ्ारी खोल गेली
असयाने तेथील सेतक-याींची पपके, फे्ाग उद्भर्त झाले असन
ू सेतक-याींचे नुकसान झाले,
हे खरे आहे काय,

(२) असयास, नेरासा तालुक्यातील सेतक-याींची पपके, फेााग, ्नारराींना चारा र पपयाच्या
पायाची सम्या सोडपरयासा त सासनाने कोतकोतत्या उपाययो्ना केया आहे त रा
करयात येत आहे,
(३) नसयास, परलींााची कारते काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२३-०९-२०१६) :(१) अींसत: खरे आहे.
नेरासा तालुक्यातील एकूत १३ गाराींमध्ये रषव २०१५ मधील खरीप हीं गामामध्ये अपुऱ्या

पारसामे
ु े पपके र फेाागा याींचे नुकसान झालेले आहे .

(२) अरषवतामे
ु े ाागिरधत सेतकऱ्याींना मदत ्ाहीर करयात आलेली आहे . नेरासा तालक्
ु यातील
पपके र फेाागासा त रक्कम रुपये २,७७,२३००/- इतके अनुदान परतरीत करयात आले आहे .
तसेच मका बायाते रा्प, ्ँ करद्रारे पातीपुरर ा करते याींसारख्या उपाययो्ना केया आहे त.
(३) ्श्न उद््ारत नाही.

___________

पर.स. २४१ (28)
मौलाना

झाद अपसांख्याांि

धथवि वविास महामांड (ळा्या िायावलयात

दलाल ववद्याथी व पालिाांिड (ून
(४१)

३४७०३ (१२-०१-२०१६).

धथवि र्िम घेत असयाााात

श्री.प्रतापराव पाटील धचखलीिर (लोहा) :

सन्माननीय

अपसांख्याांि वविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) अपसींख्याक समा्ाची आगिरथक
व आणत सी्णतक ्गती व्हारी यासा त नाींदेड येथे कायवरत
असलेया मकलाना आझाद अपसींख्याींक आगिरथक
व परकास महामींडेाच्या कायावलयात दलालाींनी
मसरकार करुन अपसींख्याक परद्यार्थयाची ददसा्ूल करुन क्व ममेरन
ू दे याचे अममष
दाखरून परद्याथी र पालकाींकडून आगिरथक
व रक्कम घेत असयाचे माहे ऑक््ोार, २०१५ च्या
पदहया आ रडयात रा त्यादरम्यान ननदसवनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असयास, या सरव ्काराला आेा घालयासा त सासनाने कोतती कायवराही केली रा
करयात येत आहे ,
(३) नसयास, परलींााची कारते काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावड (े (०२-०९-२०१६) :(१) नाही.
(२) तथापप असा आसयाचे ननरेदन मकलाना आझाद अपसींख्याक आगिरथक
व परकास महामींडेास
्ाप्त

झाले

आहे .

महामींडेाच्या

कायावलयात

दलालाींनी

मसरकार

करुन

अपसींख्याक

परद्यार्थयाची ददसा्ल
ू करु नये, तसेच परद्यार्थयानी कोतत्याही आममषास ाेी पडू नये,
यादृष्ीने महामींडेाने त्याींच्या सरव अगिरधकारी / कमवचारी याींना सच
ू ना ददया आहे त. तसेच
याााात ्मुख रत
ृ प्ाींत सूचना ्मसध्द करयात आली आहे.
(३) ्श्न उद््ारत नाही.

___________
दष्ट्ु िाळग्रस्त भाीातील ववद्यार्थयाांना स्वाती अभय यो्नेअांतीवत
मोफत एस.टी पासची सवलत लमळणेााात

(४२)

३५५२९ (१३-०१-२०१६).

श्री.पांि् भु्ाळ (नाांदीाव) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्य सासनाने दषु काे्रस्त मरा राडयातील ८ ल््यातील परद्यार्थयाना ्राती अ्य
यो्नेंतगवत मोफत एस.्ी पास सरलत यो्नेस मीं्ुरी ददलेली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असयास, राज्यातील इतरही दषु काे्रस्त ्ागातील

५० पीसाच्या आत पीसेरारी

असलेया ्ागातील परद्यार्थयाना सरसक् ्राती अ्य यो्ना मोफत एस.्ी. पास यो्ना
लागू करयाचे सासनाच्या परचाराधीन आहे काय,

(३) असयास, याााात सासनाने कोतती कायवराही केलली आहे रा करयात येत आहे
(४) नसयास, परलींााची कारते काय आहे त ?

पर.स. २४१ (29)
श्री. टदवािर रावते (२७-०९-२०१६) :(१), (२) र (३) लातूर ल्हयातील परद्याथीनीने केलेली

आत्महत्येची घ्ना ल्ात घेऊन मरा राडा पर्ागातील परद्यार्थयाना सन २०१५-१६ च्या
उरवररत स्ाकररता मस्तासा त मोफत ्रास सुपरधा उपलब्ध करुन दे याााातचा ननतवय

राज्य परररहन महामींडेाच्या ्तरारर घेयात आला आहे . सदरची यो्ना सन २०१५-१६ या
सी्णतक स्ाच्या उरवररत स्ाकररता लागू करयात आली होती. तसेच सन २०१५-१६ या
सी्णतक स्ाचा कालारधी समाप्त झालेला आहे . ्रास सरलत यो्ना राापरयाााात

सासन्तरारर धोरतात्मक ादल होऊन त्या्माते ददनाींक २५.०२.२०१६ रो्ी सासन ननतवय
ननगवममत केला आहे . त्यानस
ु ार सरव सरलत यो्नाींचा आढारा घेयाााात ददनाींक ०३.०५.२०१६
च्या सासन ननतवयान्रये राज्य परररहन महामींडेाच्या ्तरारर सममती ग तत करयात

आलेली असून सदर सममतीच्या अगिरधन्त सरव सरलत यो्नाींचा आढारा घेयाची ााा
कायवराहीखाली आहे .

(४) ्श्न उद््ारत नाही.
___________
पराांड (ा, भूम (ता.वाशी, ल्.उस्मानाााद) मध्ये ४ व े सतत दष्ट्ु िाळ असयाााात
(४३)

३५७६६ (१२-०१-२०१६).

श्री.राहुल मोटे (पराांड (ा) :
िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मदत व पुनववसन

(१) पराींडा, ्ूम (ता.रासी, ल्.उ्मानाााद) मध्ये गेली ४ रषे सतत दषु काे पडत असून
सरासरी पे्ा प्वन्यमान खूप कमी होत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असयास, दषु काेारर मात करयासा त सासनाने आ्पयत कायम्ररुपी असी कोतती
व्यर्था केली आहे ,
(३)

असयास,

करयासा त

दषु काेारर मात

करयासा त

िकीं रा

दषु काे्रस्त

सरव ्नतेला

मदत

सासनाने कायम्ररुपी कोतती उपाययो्ना केली रा करयात येत आहे ,
(४) नसयास, परलींााची कारते काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०९-०९-२०१६) :(१) अींसत: खरे आहे.
(२) र (३) राज्य सासनामाफवत दषु काेारर मात करयासा त उ्मानाााद ल््यात ्लयुक्त
मसरार अम्यान तसेच इतर परपरध यो्ना राापरयात येत आहे त.
(४) ्श्न उद््ारत नाही.

___________

ववदभावत ५० ्या वर शेति-याांनी
वारसदाराांना
(४४)

३५८४३ (१३-०१-२०१६).

त्महत्या िेयामुळे त्याां्या

धथवि मदत लमळायाााात

श्री.वव्य वड (ेट्टीवार (रा म्हपूरी) :

पुनववसन िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मदत व

पर.स. २४१ (30)
(१) सततच्या नापपक मूेे र क्वाा्ारीपतामुेे तसेच यींदाचा खरीप हीं गाम धोक्यात

आयामुेे माहे ऑगष् २०१५ ते नोव्हें ार २०१५ या कालारधीत परद्ावतील ्रेपास ५०

सेतकऱ्याींनी आत्महत्या केले असयाची मादहती ददनाींक १ नोव्हे ार २०१५ रो्ी रा त्या
सम
ु ारास ननदे सनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असयास, परद्ावमध्ये आत्महत्या केलेया सेतक-याींच्या रारसदाराींना अद्यापही सनाकडून
आथीक मदत ममेालेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असयास, परद्ावमध्ये आत्महत्या केलेया सेतक-याींच्या रारसदाराींना अधापही सनाकडून
आथीक मदत ममेयाााात सासनाने कोतती कायवराही केली आहे रा करयात येत आहे ,

(४) असयास, परद्ावमध्ये होत असलेया सेतक-याींच्या आत्महत्या थाींापरयासा त सासनाने
कोतती उपाययो्ना केली आहे काय रा करयात येतार आहे ,
(५) नसयास, परलींााची कारते काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०९-०९-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२) र (३) हे खरे नाही. आत्महत्या केलेया पा् सेतकऱ्याींच्या कु्ुींाीयाींना सासन ननतवय
क्रमाींक :- एससीराय-१२०५/्.क्र.१८९/म-७ ददनाींक २३ ्ानेरारी, २००६ अन्रये रुपये १,००,०००/इतक मदत दे यात आली आहे .
(४) सेतकऱ्याींच्या आत्महत्या थाींापरयासा त यरतमाे ल््यात ाेीरा्ा चेतना अम्यान,
अकोला

ल््यात

्सासनाकडून

ल्हा

ममसन

्रता,

्सासनाकडून
अन्नदाता

ममसन

ददलासा,

््ोधन

सींकप

रामसम
स्ा

या

ल््यात

ल्हा

्कारच्या

परपरध

उपाययो्ना राापरयात येत आहे त. तसेच ्त्येक तालुक्यामध्ये ्रसाम ्तरीय सममती ग तत
करयात आली असून त्याींचे माफवत सेतकऱ्याींचे ्ाोधन करुन सेतकऱ्याींना आत्महत्येपासून
परारत्ृ त करयासा त ्यत्न करयात येत आहे.
(५) ्श्न उद््ारत नाही.

___________
शहापरू ताल्
ु यात (ल्.ठाणे) येथे वादळी पावसाने
(४५)

३५८९० (१६-०१-२०१६).

टदवासी ्नते्या घराांचे झालेले नि
ु सान

श्री.पाांड (ुरां ी ारोरा (शहापरू ) :

िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मदत व पन
ु ववसन

(१) सहापरू तालक्
ु यात (ल्. ाते) सतत तीन रषे झालेया रादेी पारसाने अनेक आददरासी
्नतेच्या र इतर ्नतेच्या घराींचे नुकसान झाले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असयास, याााात पींचनामे होरून सुध्द त्यींना सासनामाफवत कोततीच नुकसान ्रपाा
अद्याप दे यात आली नाही हे ही खरे आहे काय,
(३)

असयास, ्श्न ्ाग (१) मधील मदत दे याााात सासनाने कोतती कायवराही केली रा

करयात येत आ,
(४) नसयास, परलींााची कारते काय आहे त ?

पर.स. २४१ (31)
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२०-०९-२०१६) :(१) हे खरे आहे .
(२) र (३) हे खरे नाही. मागील चार रषावत रादेी पारसाने नुकसान झालेया घराींसा त

सासन ननतवया्माते मदत दे यात आलेली आहे . तसेच सन २०१४-१५ मध्ये नुकसान झालेया
७३४ घराींसा त मदत दे याची कायवराही सरु
ु आहे.
(४) ्श्न उद््ारत नाही.

___________
मानोरा (ल्.वालशम) येथे झालेया ीारपीठामळ
ु े मोठ्या प्रमाणात वपिाचे नि
ु सान
होवूनही अद्यापपयांत नुिसान भरपा

(४६)

३६१५८ (१६-०१-२०१६).

लमळाया नसयाााात

श्री.रा्ेंद्र पाटणी (िारां ्ा) :

िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मदत व पुनववसन

(१) मानोरा (ल्.रामसम) येथे ददनाींक ९ माचव, २०१५ रो्ी झालेया गारपी ामुेे तालुक्यातील

पपींपरी, कोला्, हेदा, आदद ्ागात मो्या ्मातात पपकाचे नक
ु सान होऊन अद्यापपयत
नुकसान ्रपाा ममेाया नसयामुेे या ्ागातील सेतकऱ्याींनी ल्हागिरधकारी रामसम
याींच्याकडे ददनाींक १९ ्ल
ु ,ी २०१५ रो्ी एका ननरेदनाद्रारे मागती केली, हे खरे आहे काय,

(२) असयास, सदर नुकसान ्रपाा दे ते ााात ल्हा ्सासनाद्रारे कोतती कायवराही
करयात आली रा येत आहे ,

(३) नसयास, परलींााची कारते काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१४-१०-२०१६) :(१) होय.
(२) र (३) ददनाींक ९ माचव, २०१५ रो्ीच्या गारपी्मुेे पपींपरी, कोलार, हेदा येथे ५०
्क्केपे्ा कमी नक
ु सान असयाने मदत अनुज्ञेय नाही. अ्वदार सेतकऱ्याींनी केलेया

ननरेदनानुसार तहमसलदार, मानोरा, (ल्.रामसम) याींनी सींाींगिरधताींच्या सेतात पाहती केली असता

रब्ाी पपक असयाचे ददसन
ू आले नाही. त्यामे
ु े सदर सेतकऱ्याींना मदत दे याचा ्श्न
उद््ारत नाही.

___________
झािलवाड (ी (ता.ल्.वालशम) येथील ीट क्र.१३६ मधील
५.१२ हे ्टर
(४७)

३६१८५ (१६-०१-२०१६).

र ्मीन सांपादन िरायाचा प्रस्ताव

श्री.रा्ेंद्र पाटणी (िारां ्ा) :

िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मदत व पुनववसन

(१) झाकलराडी (ता.ल्.रामसम) येथील ग् क्र.१३६ मधील ५.१२ हे क््र आर ्मीन सींपादन
करयाचा ््तार सासनामाफवत तयार करयात आला होता तथापप अद्यापपयत सदर
सींपादनाची ्िक्रया न झायामुेे सन २००७ पासन
ू सम
ु ारे ४६ व्यक्तीींच्या पुनरवसनाचा ््तार
तयार असून सुध्दा ननयोल्त ्ागा ह्ताींतरताअ्ारी त्याींचे पुनरवसन होत नसयाची ााा

पर.स. २४१ (32)
श्री.सीं्य रीरागडे र इतराींनी ददनाींक २३ सप््ें ार, २०१५ रो्ीरा त्यासुमारास एका ननरेदनाद्रारे

ल्हा ्सासन र राज्य सासनाकडे त्याींचे पुनरवसन करुन सींाींगिरधताींरर कारराा करयाााात
मागती केली, हे खरे आहे काय,

(२) असयास, सदर ननरेदनानस
ु ार ल्हा ्सासन र राज्य सासनाने पन
ु रवसन करयाााात
तसेच पुनरवसन कायावराहीमध्ये परलींा करताऱ्या सींाींगिरधताींरर कोतती कारराा केली आहे रा
करयात येत आहे ,

(३) नसयास, परलींााची कारते काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०७-१०-२०१६) :(१) होय. ददनाींक २१/०९/२०१५ रो्ी ननरेदन ददले आहे.
(२) र (३) सदरहू ्कपाच्या महत्तम पातेीमध्ये गार ात ााधीत होत नाही. तथापप
्कपाची महत्तम पूरपातेी + २० मी. या पातेीमध्ये मक्े झाकलराडी येथील एकूत २२०

घराींपीक ४६ घरामध्ये काही ्मातात ओलारा होत असयाचे ददसून येते. सदर धरत पूतव
होऊन १९ रषे पत
ू व झालेली आहे त. आतापयत गार ातामध्ये कधीच पाती आलेले नाही.

त्यामुेे पुनरवसनाऐर्ी सींर्क ााींध ्लरोधी खींदक (C.O.T.) करुन ददयास हा ्श्न
राहतार नाही. सींर्क माती ााींधाचे कामास मान्यता दे यात आली असून माती ााींधाचे काम
पूतव झायानींतर सदर ४६ कु्ूींााींची अडचत सींपुष्ात येाल. त्यामुेे पुनरवसनाची आरश्यकता
नाही.

___________
िोलीाव (ता.रा्ुरा, ल्.चांद्रपूर) येथील शेत्मीनीचे वेिोली ओपनिास्ट
मा न ्या ड (ांवपांी याड (व मुळे मोठे नुिसान होणार असयाााात

(४८)

३६६६१ (१८-०१-२०१६).

अॅड (.सां्य धोटे (रा्रू ा) :

िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मदत व पन
ु ववसन

(१) कोलगार (ता.रा्रु ा, ल्.चींद्रपरू ) येथील २४१.०० हे .आर.सेत्मीन अगिरध्रसहत ्िक्रया माहे
्ुल,ी २०१४ पासून रे.को.ली. ्सासनाकडून करयात आलेली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असयास, उरवररत सेत्मीनीचे रेकोली ओपनका्् माान च्या डींपपींग याडव मे
ु े मो े
नुकसान होतार आहे, हे खरे आहे काय,

(३) असयास, सदर गार पुर्रस्त असून रे.को.ली. मुेे पुन्हा कृ्ीम पूरल्थती ननमावत
होयाची सक्यता असयाने उरवररत ्ममनीचे अगिरध्रसहत करुन गाराींचे पन
ु रवसन करयाची
मागती सासनाकडे केलेली आहे , हे खरे आहे काय,

(४) असयास, या आपत्ती्रस्त सेतकरी र गारक-याींची रे.को.ली. ्सासन िकीं रा सासनाकडून
कोतती उपाययो्ना करयात येत आहे रा येतार आहे ,
(५) नसयास, परलींााची कारते काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०७-१०-२०१६) :(१) हे खरे आहे .
(२) हे अींसत: खरे आहे . ्परषयास ्श्न उद्भरू सकतो.
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(३) होय.
्थाननक लोक्नतननधी र गारकऱ्याींनी मा. केंदद्रय मीं्ी र रेकोलीच्या अगिरधकाऱ्याींकडे
ननरेदन सादर केलेले आहे .
(४) रेकोलीद्रारा सींाींगिरधत ननरेदनारर कायवराही सरु
ु आहे.
(५) ्श्न उद््ारत नाही.

___________
मौ्ा सावांी घाटां ्ी, (ल्.यवतमाळ) परु ग्रस्ताांना न्याय लमळणेााात
(४९)

३७०७१ (१६-०१-२०१६).

श्री.रा्ु तोड (साम (अणी) :

िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मदत व पन
ु ववसन

(१) मक्ा सारींग घा्ीं ्ी, (ल्.यरतमाे) येथे सन २००५ मध्ये अनतरषृ ्ीने अनेक कु्ूींाे

््ापरत झायाने सदर पुर्रस्ताींना न्याय ममेते हे तू तहमसलदार (घा्ीं ्ी) याींना सन २००२
मध्ये सासन ्तराररून कायवराही होते कररता प्व्यरहार केला, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच सींाींधीताींना तात्पुरत्या व्यर्थेसा त ्ी ्मीन दे ऊ केली होती त्या ्मीनीस
अद्यापही मान्यता दे यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असयास, या ाागिरधताींना न्याय दे याााात सासनाने कोतती कायवराही केली रा करयात
येत आहे ,
(४) नसयास, परलींााची कारते काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२९-०९-२०१६) :(१) होय.
(२) होय.
(३) पुर्रस्ताींचे पन
ु रवसन करयाााात सरकष धोरत
(४) ्श्न उद््ारत नाही.

रपरयाची कायवराही ्गतीपथारर आहे.

___________

मौ्ा लभमिांु ड ( (ता.घाटां ्ी, ल्.यवतमाळ) येथील वैनीांीा नदी्या िाठावर
वास्तव्यास ११२ िुटूांाे पुणत
व : ााधीत असयाााात

(५०)

३७०७६ (१८-०१-२०१६).

श्री.रा्ु तोड (साम (अणी) :

िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मदत व पुनववसन

(१) मक्ा म्मकींु ड (ता.घा्ीं ्ी, ल्.यरतमाे) येथील रीनगींगा नदीच्या का ारर रा्तव्यास
११२ कु्ूींाे पत
व : ााधीत होऊन उद्ध्त झालेली आहेत, हे खरे आहे काय,
ु त

(२) सदर कु्ूींााच्या पुनरवसनासा त मक्ा म्मकुड ााधीत कु्ूींााींनी सासक य ्मीन ा.रगव
्े्फे २२ हे क््र ४१ आर पीक २ हे क््र ४० आर ्मीन रा्तव्यासा त ममेतेााात मागती
केली आहे , हे खरे आहे काय तसेच सासनाने या ा रगव ्मीनीच्या ननरासासा तच्या योग्यते
अयोग्यते ााातचा अहराल नगर रचनाकार, आरोग्य अगिरधकारी, पा्ाींधारे पर्ाग यरतमाे
घा्ीं ्ी, सा.ाा. उपपर्ाग घा्ीं ्ी याींचे अम््ाय मागपरले आहे त, हे खरे आहे काय,

पर.स. २४१ (34)

(३) त्याााात ररील नमुद केलेया सरव पर्ागातील सींाींधीताींनी सासनास अहराल सादर केला
आहे काय,

(४) असयास, मक्ा म्मकुड ााधीत कु्ूींााींनी सासक य ्मीन रा्तव्यासा त दे याााात
सासनाने कोतती कायवराही केली रा करयात येत आहे ,
(५) नसयास, परलींााची कारते काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२९-०९-२०१६) :(१) होय.
(२) होय.
(३) र (४) पुर्रस्ताींचे पुनरवसन करयाााात सरकष धोरत

रपरयाची कायवराही ्गतीपथारर

आहे .

(५) ्श्न उद््ारत नाही.
___________

ववधान भवन :

ड (ॉ. अनांत िळसे

नाीपरू .

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
सासक य मध्यरती मुद्रतालय, नागपूर.

