
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची २४५ वी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

चौथे अधधवेशन, २०१६ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

नाांदरू-मधमेश्वर (जि.औरांगाबाद) िालवा लाक्षके्षत्रात बागायत असलेल्या िममनधारिाांना 
िोरडवाहूच ेननिष लावून दषु्ट्िाळाचे अनुदान वाटप िेल्याबाबत 

  

(१)  २६४८२ (१२-०८-२०१५).   श्री.सांदीपानराव भुमरे (पैठण) :   सन्माननीय मदत व 
पुनववसन िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींदरू-मधमेश्वर (जि.औरींगाबाद) कालवा लाक्षके्षत्रात बागायत असलेल्या िममनधारकाींना 
कोरडवाहूच ेननकष लावून दषुकाळाचे अनुदान वा्प करण्यात आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने कोरडवाहू व बागायत रक्कमेतील फरकाींची रक्कम देण्याची मागणी 
नाींमका लाभके्षत्रातील शेतकऱयाींनी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कोरडवाहू व बागायत रक्कमेतील फरकाींची रक्कम देण्याबाबत शासनाने काय 
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत  ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२५-१०-२०१६) :(१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

दषु्ट्िाळग्रस्त व आत्महत्याग्रस्त शेतिऱयाांच्या िुटुांबबयाांना मदत देण्याबाबत 
  

(२)  २८९८४ (१८-०१-२०१६).   श्री.अतलु सावे (औरांगाबाद पूवव), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), 
श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अममत झनि (ररसोड), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), 
प्रा.ववरेंद्र िगताप (धामणगाव रेल्वे), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.मनोहर भोईर (उरण), 
श्री.सभुाष साबणे (देगलूर), श्री.त्र्यांबिराव मभसे (लातूर ग्रामीण) :   सन्माननीय मदत व 
पुनववसन िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील ववशेषतः मराठवाडा व ववदभायतील दषुकाळी पररजथितीत सापडलेल्या 
शेतकऱयाींच्या मशक्षणासाठी बाहेरगावी असलेल्या मुलाच्या मशक्षणाचा खचय व मराठवाड्यातील 
सततच्या अवषयणामुळे ननमायण झालेल्या भयींकर पररजथितीमुळे शेतकऱयाींच्या वविेचे बबल 
शासन भरणार आहे तसचे मागेल त्या शतेकऱयाींला शेततळे,ववहहरी तसेच आत्महत्याग्रथत 
शेतकऱयाींच्या कु्ुींबबयाींना ववदयुत मो्ारी देण्याचा ननणयय शासनाने घेतला आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर ननणययाच्या अनुषींगाने शासनान ेकोणती काययवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२०-१०-२०१६) :(१) व (२) हे खरे नाही तिावप महसुल व वन ववभाग 
हदनाींक २० ऑक््ोबर २०१५ च्या शासन ननणययान्वये व हदनाींक ९ नोव्हेंबर, २०१५ च्या शासन 
ननणययान्वये सन २०१५-१६ च्या खरीप हींगामातील हींगामी पसैेवारी ५० पैशाींपेक्षा कमी 
असलेल्या गावाींमध्ये खालील उपाययोिना िाहीर करण्यात आल्या आहेत. 
     १) िमीन महसूलात सु् 
     २) कृषी पींपाच्या चालू वीि देयकात ३३.५% इतकी सु् 
     ३) शालेय/ महाववदयालयीन ववदयार्थयाांच्या परीक्षा शुल्कात माफी. 
     ४) आवश्यक तेि ेवपण्याच ेपाणी पुरववण्यासाठी ्ँकसयचा वापर 
    ५) दषुकाळसदृश्य पररथिती िाहीर केलेल्या गावात शेतक-याींच्या शेतीच्या पींपाची वीि 
िोडणी खींडीत न करणे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
  

राज्यात गत िाही महहन्यात पाऊस पडला नसल्याने राज्यभरात  
दषु्ट्िाळसदृश्य पररजस्थती ननमावण झाल्याबाबत 

(३)  २९७२४ (१८-०१-२०१६).   श्री.अजित पवार (बारामती), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळवा), 
श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरेगाव), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.मिरांद 
िाधव-पाटील (वाई), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.वविय भाांबळे (जिांतूर), श्री.हसन मुश्रीफ 
(िागल), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्रीमती माधुरी ममसाळ (पववती), श्री.मभमराव तापिीर 
(खडिवासला), श्री.वविय िाळे (मशवािीनगर), श्री.योगेश हटळेिर (हडपसर), श्री.िगदीश 
मुळीि (वडगाव शेरी), श्रीमती सांध् यादेवी देसाई-िुपेिर (चांदगड), डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) 
पाटील (एरांडोल), श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), श्री.समीर िुणावार 
(हहांगणघाट) :   सन्माननीय मदत व पुनववसन िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) राज्यात गत काही महहन्यात पाऊस पडला नसल्याने राज्यभरात दषुकाळसदृश्य पररजथिती 
ननमायण झाली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर दषुकाळ सदृश्य पररजथितीची शासनामाफय त पाहणी केली आहे काय, 
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(३) असल्यास, पाहणीच े ननषकषय काय आहेत व त्यानसुार सदर दषुकाळ ननवारणेबाबत 
शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलबाींची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२५-१०-२०१६) :(१), (२) व (३) होय. 
     सन २०१५-१६ च्या खरीप हींगामातील हींगामी पैसेवारी ५० पैशाींपेक्षा कमी असलेल्या 
१४७०८ गावाींत ववववध उपाययोिना हदनाींक २० ऑक््ोबर, २०१५ रोिीच्या शासन ननणययान्वये 
िाहीर करण्यात आल्या आहेत. 
     सन २०१५-१६ च्या खरीप हींगामातील पीक कापणी प्रयोगानींतर हींगामी पैसेवारी ५० 
पैशाींपेक्षा कमी असलेल्या एकूण १५७४७ गावाींत ववववध उपाययोिना हदनाींक ९ नोव्हेंबर, २०१५ 
रोिीच्या शासन शुध्दीपत्रकान्वये िाहीर करण्यात आल्या. 
     राज्यातील सन २०१५-१६ च्या दषुकाळ सदृषय पररजथितीच्या अनुषींगाने बाधीत झालेल्या 
१५७४७ गावाींतील खातेदाराींना हदनाींक ३१ डडसेंबर, २०१५ च्या शासन ननणययान्वये रुपये 
३५७८.४३ को्ी इतका ननधी कृषी ववषयक मदत म्हणून वा्प करण्यात आला. तर 
पाणीपुरवठा योिनकेररता रुपये ३१४.५६ को्ी व िनावराींच्या छावण्याींकरनता रुपये १०९.८४ 
को्ी इतका ननधी उपलबध करुन देण्यात आला. 
     सन २०१५-१६ च्या रब्बी हींगामातील अींतीम पैसेवारी ५० पशैाींपेक्षा कमी असलेल्या पुणे 
व नामशक ववभागातील १९९१ गावाींत ववववध उपाययोिना हदनाींक १० माचय, २०१६ व हदनाींक 
२७ एवप्रल, २०१६ रोिीच्या शासन ननणययान्वये िाहीर करण्यात आल्या. 
     खरीप २०१५ मधील औरींगाबाद, नामशक, अमरावती व नागपूर ववभागत कापूस 
वपकासाठी, अमरावती व नागपूर ववभागातील सोयाबीन वपकाींसाठी तर नागपूर ववभागातील 
धान वपकाींच्या झालेल्या नकुसानीसींदभायत ववशेष मदत हदनाींक २ माचय, २०१६ च्या शासन 
ननणययान्वये िाहहर करण्यात आली आहे. 
     हदनाींक ४ िानेवारी, २०१६ च्या शासन ननणययान्वये दषुकाळ ननवारण सममती गठीत 
करण्यात आल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

नामशि येथील मसन्नर तालुक् यातील दषु्ट्िाळ सांदभावतील उपाययोिना राबववण्याबाबत 
  

(४)  २९८७९ (१६-०१-२०१६).   श्रीमती ननमवला गाववत (गगतपूरी), श्री.आमसफ शखे (मालेगाांव 
मध्य), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.त्र्यांबिराव मभस े
(लातूर ग्रामीण) :   सन्माननीय मदत व पुनववसन िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) नामशक येिील मसन्नर तालुक् यातील ननमगाव-मसन्नर, बारागाव वप्रप्री, पा्वप्रींपी, सुळेवाडी, 
केपा, नगर या गावासींह पूवय भागात पावसाअभावी खरीपची वपके िळून िात आहे. तसेच 
शेतीच्या पाण् याबरोबरच शतेक-याींपुढे वपण्याच्या पाण्याचा प्रश्न ननमायण झाल्याचे पशधुन 
वाचववणे अवघड झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर तालुका दषु काळग्रथत म्हणून िाहहर करुन येि ेदषुकाळ सींदभायतील 
उपाययोिना राबववण्यासींदभायत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०४-११-२०१६) :(१) व (२) अींशत: खरे आहे. 
     खरीप २०१५ मधील औरींगाबाद, नामशक, अमरावती व नागपूर ववभागातील कापसू 
नुकसानीसींदभायत हदनाींक २ माचय, २०१६ च्या शासन ननणययान्वये ववशेष मदत देण्यात आली 
आहे. 
     महसूल व वन ववभाग शासन ननणयय क्र.एससीवाय-२०१६/प्र.क्र.५२/म-७ हदनाींक १० माचय, 
२०१६ अन्वये सन २०१५-१६ च्या रब्बी हींगामातील हींगामी पसैेवारी ५० पैशाींपेक्षा कमी 
असलेल्या गावाींमध्ये ववववध उपाययोिना िाहीर करण्यात आल्या आहेत. 
     मसन्नर तालुक्यात हदनाींक १६/७/२०१६ अखेर समाधानकारक पाऊस झाल्याने खरीप वपक 
पररजथितीत अदयाप नकुसान नाही. तसेच आवश्यक तिे े ्ँकरन ेपाणीपुरवठा करण्यात येत 
आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

नामशि जिल्हा दषु्ट्िाळग्रस्त म्हणून िाहहर िरण्याबाबत 
  

(५)  २९९५५ (१८-०१-२०१६).   श्रीमती ननमवला गाववत (गगतपूरी), श्री.आमसफ शखे (मालेगाांव 
मध्य), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी) :   सन्माननीय मदत 
व पुनववसन िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नामशक जिल्हयात तीव्र ी्ंचाई सदृश पररजथिती ननमायण झाली असून जिल्हयातील पाण्यान े
तळ गाठले आहे, त्यामुळे जिल्हाभर ी्ंचाई ननमायण झाली असून एका रािकीय पक्षाने नामशक 
जिल्हा दषुकाळग्रथत िाहीर करुन शासनाकडून वेळीच योग्य उपाययोिना करण्यात व्हाव्यात 
अशी मागणी केली असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१५ दरम्यान ननदशयनास आले आहे हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल्यास, येिील तीव्र ी्ंचाई लक्षात घेता नामशक जिल्हा दषुकाळग्रथत म्हणून िाहहर 
करण्याबाबत शासनान ेकोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२०-१०-२०१६) :(१) अशींत: खरे आहे. 
(२) महसलू व वन ववभाग शासन ननणयय क्र. एससीवाय २०१५/प्र.क.एससीवाय२०१५ /प्रक्र 
३११/म-७ हदनाींक २० ऑक््ोबर २०१५ अन्वये सन २०१५-१६ च्या खरीप हींगामातील हींगामी 
पैसेवारी ५० पैशाींपेक्षा कमी असलेल्या गावाींमध्ये दषुकाळ िाहीर करण्यात आला असुन 
त्याअनुषींगान ेववववध उपाययोिना िाहीर करण्यात आल्या आहेत. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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राज्यातील दषु्ट्िाळाची पररजस्थती पाहता मुख्यमांत्र्याांनी १५ हदवसात  
शेतिऱयाांना सरसिट मदत देण्याची िेलेली घोषणा 

  

(६)  ३१५५६ (१५-०१-२०१६).   श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री), 
श्री.आमसफ शेख (मालेगाांव मध्य) :   सन्माननीय मदत व पुनववसन िायव मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील दषुकाळाची पररजथिती पाहता मुख्यमींत्रयाींनी १५ हदवसात शेतकऱयाींना सरसक् 
मदत देण्याची घोषणा केल्याच ेमाहे सप् े्ंबर, २०१५ दरम्यान ननदशयनास आले, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल्यास, शेतक-याींना दषुकाळी मदत देण्यासाठी शासनाने कोणत्या उपाययोना केल्या व 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२०-१०-२०१६) :१) व २) अशींत: खरे आहे. 
महसूल व वन ववभाग हदनाींक २० ऑक््ोबर,२०१५ च्या शासन ननणययान्वये व हदनाींक ९ 
नोव्हेंबर, २०१५ च्या शासन ननणययान्वये सन २०१५-१६ च्या खरीप हींगामातील हींगाम पैसेवारी 
५० पैशाींपेशा कमी असलेल्या गावाींमध्ये खालील उपाययोिना िाहीर करण्यात आल्या आहेत. 
     १) िमील महसूलात सु् 
     २) कृषी पींपाच्या चालू वीि देयकात ३३.५% इतकी सु् 
     ३) शालेय/ महाववदयालयीन ववदयार्थयाांच्या परीक्षा शुल्कात माफी. 
     ४) आवश्यक तेि ेवपण्याच ेपाणी पुरववण्यासाठी ्ँकसयचा वापर 
     ५) दषुकाळसदृश्य पररथिती िाहीर केलेल्या गावात शेतक-याींच्या शेतीच्या पींपाची वीि 
िोडणी खींडीत न करणे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यात दषु्ट्िाळ िाहहर िरण्याच्या पध्दतीत बदल िनन 
नवीन पध्दतीचा अवलांब िरण्याबाबत 

  

(७)  ३२९३७ (१६-०१-२०१६).   डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल) :   सन्माननीय 
मदत व पुनववसन िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात दषुकाळ िाहहर करण्याच्या पध्दतीत बदल करुन कें द्र शासनाच्या ननकषानसुार २, 
३ महहन ेआधीच दषुकाळ िाहहर करण्याची नवीन पध्दती अवलींब करण्याचा ननणयय राज्य 
शासनाने घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या नवीन पध्दतीची अींमलबिावणी कधीपासून करण्यात येणार आहे, 
(३) असल्यास, याबाबत अींनतम आणेवारी व दषुकाळग्रथताींना मदत करण्यास होणारा ववलींब 
कमी करण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (२०-१०-२०१६) :(१) व (२) अशींत: खरे आहे. 
राज्यात दषुकाळ िाहहर करण्यासाठी Drought Manual २००९ मधील ननकष व वपक पैसेवारी 
हा एक प्रमुख ननकष ग्राहय धरून हदनाींक ३ नोव्हेंबर २०१५ रोिी सवय समावेशक शासन 
ननणयय ननगयममत करण्यात आला आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

अहमदनगर जिल््यात िनावराांच्या चाऱ याचे दर वाढल्याबाबत  
  

(८)  ३३४१७ (१६-०१-२०१६).   श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.भाऊसाहेब िाांबळे 
(श्रीरामपूर), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :   सन्माननीय मदत व 
पुनववसन िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अहमदनगर जिल््यात िनावराींच्या चाऱ याच े दर वाढल्याच ेमाहे ऑगथ्, २०१५ वा त्या 
दरम्यान ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दषुकाळी पररजथिती पहाता चाऱयाचे दर जथिर ठेवण्यासाठी शासनान ेकोणती 
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२०-१०-२०१६) :(१) अशींत: खरे आहे. 
(२) शासन पत्र एससीवाय -२०१६ /प्र.क्र.१७८/म-७ हदनाींक ५ एवप्रल २०१६ नुसार अहमदनगर 
जिल्हयात आवश्यक असेत त्या हठकाणी चारा छावण्या सुरु करण्याबाबत काययवाही करण्यात 
आली आहे. तसचे जिल्हा पररषद अहमदनगर माफय त नाववन्यपुणय योिना हहरवाचारा उत्पादन 
प्रकल्प राबववणे याींसारख्या उपाययोिना करण्यात आल्या आहेत. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

धचांपरी, िैनापूर, ननममशरगाांव, िोंडडगे्र ,तमदलगे, धरणगुत्ती व हरोली (ता.मशरोळ, 
जि.िोल्हापूर) या गावातील वपि आणेवारीबाबत 

  

(९)  ३५२५९ (१३-०१-२०१६).   श्री.उल्हास पाटील (मशरोळ) :   सन्माननीय मदत व पनुववसन 
िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) चचींपरी, िैनापूर, ननममशरगाींव, कोंडडगे्र ,तमदलग,े धरणगुत्ती व हरोली (ता.मशरोळ, 
जि.कोल्हापूर) या गावातील वपक आणेवारीबाबत तिेील ग्रामथिाींनी हदनाींक १९ ऑक््ोबर, 
२०१५ रोिीच्या समुारास तहमसलदार, मशरोळ याींना एक लेखी ननवेदन हदले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या ननवेदनानुसार शासनान े कोणता ननणयय घेतला आहे, त्याींचे थवरुप काय 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (२०-१०-२०१६) :(१) व (२) होय ह खरे आहे. हदनाींक १९/१०/२०१५ रोिी 
हदलेल्या ननवेदनामध्ये सदर सात गावाींची आणेवारी ही ५० पैसे िाथत दाखवलेली आहे. ती ५० 
पैसेच्या आत नोंदववण्याबाबत ववनींती केली होती. याबाबत मींडळ अचधकारी याींच्या 
अहवालानसुार वपक कापणी प्रयोगानुसार वपक पैसेवारी ५० पैसे पैक्षा कमी दाखवता येणार 
नाही. त्यानुसार सदर अिय ननकाली काढण्यात आले आहेत. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

देवरी (जि.गोंहदया) तालुक्यात धानाचे उत्पन्न पावसाअभावी न झाल्याबाबत 
  

(१०)  ३५३७९ (१६-०१-२०१६).   श्री.सांिय पुराम (आमगाव) :   सन्माननीय मदत व 
पुनववसन िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गोंहदया जिल््यातील आमगाव, देवरी, सालेकसा या तालकु्यातील शेतकऱयाींनी यावषी 
धानाची पेरणी केली असून यापकैी देवरी तालकु्यात पाऊस न झाल्यामुळे या हठकाणी कोणतेही 
धानाच ेउत्पन्न झालेले नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच सालेकसा व आमगाव तालुक्यात धानाची पेरणी केली असताना धानाला ककड 
लागल्यामळेु येि ेसुध्दा धानाच ेउत्पन्न झालेले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू नतन्ही जिल््याींत १०० ्क्के दषुकाळ घोवषत करण्याची मागणी 
शेतकऱयाींनी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदरहू नतन्ही जिल्हा १०० ्क्के दषुकाळग्रथत घोवषत करण्याबाबत शासनान े
कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०४-११-२०१६) :(१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) महसूल व वन ववभाग शासन ननणयय क्र. एससीवाय-२०१६ प्र.क्र.३११/म-७, हद.२३ माचय, 
२०१६ अन्वये अींनतम पैसेवारी ५० पैशाींपेक्षा कमी असलेल्या देवरी तालुक्यातील ६८ गाव,े 
आमगाव तालुक्यातील ५ गाव,े सालेकसा तालुक्यातील १३ गावे व गोरेगाव तालुक्यातील २३ 
गावे अशी एकूण १०९ गावाींमध्ये दषुकाळ िाहीर करुन ववववध उपाययोिना िाहीर करण्यात 
आल्या आहेत. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

सोलापूर जिल्हा दषु्ट्िाळग्रस्त जिल्हा म्हणून िाहीर िरणेबाबत. 
  

(११)  ३५४४३ (१८-०१-२०१६).   श्री.बबनराव मशांदे (माढा), श्री.अजित पवार (बारामती), 
श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळवा) :   सन्माननीय मदत व पुनववसन िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) सोलापूर जिल्हयामध्ये सरासरीच्या केवळ ५२ ्क्के पाऊस झाल्यान े जिल््यात सवयत्र 
वपण्याचे पाणी,िनावराींचा चारा यासह पाण्याववना शेतीवर आलेले सींक् तसेच शासन दरबारी 
सोलापूर जिल््याची रब्बीचा जिल्हा म्हणून नोंद असल्यान,े तसेच चुकीच्या पध्दतीन ेआणेवारी 
लावल्यामळेु  सोलापूर जिल््याचा समावशे शासनाच्या दषुकाळग्रथत यादीमध्ये झालेला नाही, 
हे खरे आहे काय, 
(२) त्याअनुषींगान,े सोलापूर जिल्हा दषुकाळग्रथत िाहीर करण्यासींदभायत पालकमींत्री व 
लोकप्रनतननधीींनी मा.मखु्यमींत्री व मा.महसलुमींत्री याींच्याकड ेदषुकाळग्रथत जिल्हा िाहीर करावा 
अशी मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनुषींगान ेशासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले, 
(४) असल्यास, त्यानुसार सोलापरू जिल्हा दषुकाळग्रथत िाहीर करणेबाबत कोणती काययवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२०-१०-२०१६) :(१) व (२) अशींत: खरे आहे. 
तिावप महसूल व वन ववभाग शासन ननणयय क्र एससीवाय -२०१६/प्र.क्र.५२/म-७ हदनाींक १० 
माचय २०१६ व शासन ननणयय क्र.एससीवाय २०१६/प्र.क्र.२१९/म-७ हदनाींक २७ एवप्रल २०१६ 
अन्वये सन २०१५-१६ च्या रब्बी हींगामातील अींतीम पैसेवारी ५० पैशापेक्षा कमी असलेल्या 
गावाींमध्ये दषुकाळ िाहीर करून त्यानुषींगान ेववववध उपाययोिना िाहीर केल्या आहेत. 
    सोलापूर जिल्हा हा प्रामुख्याने रब्बी जिल्हा असल्याने खरीप वपकाींची पैसेवारी िाहीर केली 
िात नाही. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मसन्नर (जि.नामशि) येथ ेचारा छावण्या सुन िरण्याबाबत 
  

(१२)  ३५७४४ (१३-०१-२०१६).   श्री.रािाभाऊ (पराग) वािे (मसन्नर) :   सन्माननीय मदत व 
पुनववसन िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मसन्नर (जि.नामशक) येिे अत्यल्प पाउस झाल्यान े दषुकाळी पररजथिती असून शेतकरी 
बाींधवाींना पशुधनाच्या वपण्याच्या पाण्याचा व चाऱयाचा गरिा पूणय करणे अशक्यप्राय झाल्यान,े 
शेतकरी बाींधवाींकडून मोठ्याप्रमाणात पशधुनाच्या वपण्याच्या पाण्याची व चाऱयाची मागणी होत 
असल्यान,े मसन्नर (जि.नामशक) येि े चारा छावण्या सुरु करण्याची मागणी थिाननक 
लोकप्रतीननचधनी हद. ०१/०९/२०१५ रोिी वा त्या सुमारास मा. पशसुींवधयन मींत्री याींचेकड े लेखी 
पत्रादवारे केलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनुषींगान ेशासनाने काय काययवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (२०-१०-२०१६) :(१) व (२) होय, हे खरे आहे.   
      मसन्नर तालुक्यात सप् े्ंबर, २०१५ व ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये पियन्यमान होऊन चा-
याची उपलब्धता झाली होती. त्यानुसार पशुधन ववकास अचधकार, मसन्नर, तालकुा कृषी 
अचधकारी, मसन्नर व ग् ववकास अचधकारी, मसन्नर याींचेकडील अहवालानुसार माहे िून, 
२०१६ पयांत पुरेल इतक्या चा-याची उपलब्धता असल्याने चारा छावण्या सुरु करण्याबाबत 
पुढील काययवाही करण्यात आली नाही. ी्ंचाई सदश्य गावात मागणीनुसार व आवश्यतेनसुार 
्ँकरव्दारे पाणी पुरवठा करण्यात आला आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
  

राज्यातील आत्महत्याग्रस्त शेतिऱयाांच् या ववधवाना पेन्शन ममळण्याबाबत 
  

(१३)  ३६३०० (१८-०१-२०१६).   अॅड.भीमराव धोंड े (आष्ट्टी), श्री.सुननल मशांदे (वरळी) :   
सन्माननीय मदत व पुनववसन िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील आत्महत्याग्रथत शेतकऱयाींच्या ववधवाींना पेन्शन देण्याचा प्रथताव शासनाच्या 
ववचाराधीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू प्रथतावाच ेिोडक्यात थवरुप काय आहे, 
(३) असल्यास, सदरहू प्रथतावाची तातडीन े अींमलबिावणी करण्याबाबत शासनान े कोणती 
काययवाही केली वा करण्यात आला, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२५-१०-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यात दषु्ट्िाळी पररजस्थतीवर मात िरण्यासाठी गाव, तालुिा पातळीवर दषु्ट्िाळ  
ननवारण सममत्या नेमण्याचा घेण्यात आलेला ननणवय 

  

(१४)  ३९९२१ (२०-०४-२०१६).   श्री.हनुमांत डोळस (माळमशरस), श्री.सुरेश हाळवणिर 
(गचलिरांिी), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.गणपतराव देशमुख (साांगोले), श्रीमती 
हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.सरेुश लाड (ििवत), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळवा), श्री.वैभव 
वपचड (अिोले), श्री.शामराव ऊफव  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), श्री.शमशिाांत मशांदे 
(िोरेगाव), श्री.मिरांद िाधव-पाटील (वाई), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.दत्तात्रय भरणे 
(गांदापूर), श्री.नरहरी झझरवाळ (हदांडोरी), श्री.सांिय पोतनीस (िमलना), श्री.सदा सरवणिर 
(माहहम), श्री.चांद्रदीप नरिे (िरवीर), श्री.सुननल राऊत (ववक्रोळी), डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) 
पाटील (एरांडोल), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.सांिय िेळिर (ठाणे), श्री.पाांडुरांग बरोरा 
(शहापूर), श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री), श्री.आमसफ शखे (मालेगाांव मध्य), श्री.राहुल िगताप 
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(श्रीगोंदा), श्री.हदलीप वळस-ेपाटील (आांबेगाव), श्री.किशोर पाटील (पाचोरा), श्री.चांद्रिाांत 
सोनावण े (चोपडा), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाव), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), अॅड.आमशष शेलार 
(वाांदे्र पजश्चम), श्री.समीर िुणावार (हहांगणघाट), श्री.वविय िाळे (मशवािीनगर) :   
सन्माननीय मदत व पुनववसन िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील दषुकाळी पररजथितीवर मात करण्यासाठी गाव,तालुका व जिल्हा पातळीवर 
दषुकाळ ननवारण सममत्या थिापण्याचा ननणयय शासनाने माहे िानेवारी, २०१६ च्या पहहल्या 
सप्ताहात घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या सममत्याींमध्ये  ककती िणाींचा समावेश करण्यात येणार आहे व त्याची नाव े
काय आहेत व त्याच्याकड ेकोणती कामे सोपववण्यात येणार आहेत,  
(३) असल्यास, या सममती ककती कालावधीत थिापन करण्यात येणार आहेत वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२५-१०-२०१६) :(१) होय हे खरे आहे. 
(२) महसलू व वन ववभाग शासन ननणयय क्र.एससीवाय-२०१५/प्र.क्र.३८६/म-७ हदनाींक ४ 
िानेवारी, २०१६ अन्वये ग्राम पातळीवर, तालुका पातळीवर, व जिल्हा पातळीवरील दषुकाळ 
ननवारण सममतीची रचना करण्यात आली आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मौिा हढवरवाडा (ता.मोहाडी, जि.भांडारा) येथील पुनववमसत लोिाांना  
भूखांडाच ेपटे्ट ममळाले नसल्याबाबत 

  

(१५)  ४७७२३ (२४-०४-२०१६).   श्री.चरण वाघमारे (तुमसर), श्री.रामचांद्र अवसरे (भांडारा), 
श्री.सांिय पुराम (आमगाव) :   सन्माननीय मदत व पुनववसन िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौिा हढवरवाडा (ता.मोहाडी, जि.भींडारा) येिील पुनवयमसत लोकाींना भुखडाचे पटे्ट ममळाले 
नसल्याच ेमाहे नोव्हेबर, २०१५ रोिी वा त्यादरम्यान शासनाच्या ननदशयनास आणून हदले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, थिाननक गावकऱयाींनी व थिाननक लोकप्रनतननधीींनी पुनवयमसत लोकाींना भुखींडाचे 
पटे्ट देण्याची मागणी केली आहे हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास चौकशीच्या अनुषींगाने कोणती काययवाही करण्यात आली आहे वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (०७-१०-२०१६) :(१) अशींत: खरे आहे. 
(२) होय. ग्रामपींचायत हढवरवाडा याींचे ननवेदन प्राप् त झालेले आहे. 
(३) होय. 
(४) व (५) पुनवयसीत लोकाींना उपलब्ध् ा रेकाडयनुसार एकूण ३९४ भखुींडापैकी १२१ भुखींडाच ेप््े 
वा्पाची काययवाही करण् यात आलेली असून उवयररत लोकाींची सववथ तर चौकशी करण् यात येवून 
लवकरात लवकर प््े वा्पाची काययवाही करण् यात येईल. 

___________ 
  

आहदवासी, बौध्द व िोलाम शेति-याांना वाटप िरण्यात  
आलेल्या बैलबांडी खरेदीत झालेला गैरव्यवहार 

  

(१६)  ४९३६२ (३०-०४-२०१६).   अॅड.सांिय धोटे (रािूरा) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जिल्हा पररषद, चींद्रपुर येि ेसमािकल्याण व कृषी ववभागाच्या ववशेष घ्क योिनेंतगयत 
जिल््यातील आहदवासी, बौध्द व कोलाम शतेकरी बाींधवाना बैलबींडीचे वा्प करण्यासाठी २००० 
बींड्याींची खरेदी करण्यात आली असल्याचे माहे िानेवारी, २०१६ च्या शेव्च्या आठवड्यात 
ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, १००० रुपये प्रती बैलबींडी ककीं मत असलेल्या या बैलबींडीचे विन ननयोिीत 
विनापेक्षा तब्बल २५ ककलोग्राम ने कमी भरल्याच े जिल्हा पररषद सदथयाींकडून ननदशयनास 
आणून देण्यात आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, खरेदीतील बलैबींडी अींदािपत्रकीय विनापेक्षा कमी भरल्याने खरेदी व्यवहारात 
गैरव्यवहार झाले असल्यान ेउक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केलेली आहे काय व त्यात काय 
आढळून आले, 
(४) असल्यास, चौकशीनुसार शासनाने दोषीींवर काय कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. पाांडुरांग फुां डिर (२४-१०-२०१६) :(१) सन २०१४-१५ या आचियक वषायत कृवष ववभाग, जिल्हा 
पररषद, चींद्रपुर माफय त ववशेष घ्क योिना, आहदवासी उपयोिना (क्षेत्राींतगयत) व आहदवासी 
उपयोिना (क्षेत्राबाहेरील) अींतगयत १४७१ लोखींडी बैलगाडयाींची खरेदी करण्यात आली होती. 
(२) बैलबींडीची ककीं मत रू.१६०००/- एवढी होती. पुरवठा करण्यात आलेल्या बैलगाडयाींचे विन 
कमी असल्याची तक्रार जिल्हा पररषद सदथयाींनी केली होती. 
(३) व (४) सदोष बैलगाडयाींचा पुरवठा करणाऱया मे.बालािी ॲन्ड कीं पनी, गोंहदया, थ्ार 
एन््रप्रायझसे, पुणे व अनुराग एन््रप्रायझसे, वामशम याींना काळया यादीत ्ाकण्याचा प्रथताव 
प्रथताववत करण्यात आला आहे. तसेच क्वॉमल्ी कीं ट्रोलच्या सींदभायत ज्या अचधकाऱयाींनी 
हलगिीपणा दाखववला आहे, त्याींच्यावर प्रशासकीय कारवाई प्रथताववत करण्याचा प्रथताव सादर 
करण्यात आला आहे.  
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     तसेच प्राप्त तक्रारीच्या अनुषींगाने कायदेशीर काययवाही करण्याकररता चींद्रपूर जिल्हा 
न्यायालयाच्य वकीलाींचा सल्ला मागववण्यात आला आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
  

बेबांळा प्रिल्पा अांतगवत डहेणी उपसा मसचांन योिनेच्या हठबि 
सांच अनुदान िृषी खात्यान ेपरत माधगतल्याबाबत 

(१७)  ४९६०१ (०४-०५-२०१६).   डॉ.अशोि उईिे (राळेगाव) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बेबींळा प्रकल्पा अींतगयत डहेणी उपसा मसचींन योिन ेकरीता हठबक सींच बसववण्याकरीता 
कृषी खात्याव्दारे देण्यात आलेले अनुदान कृषी खात्यान ेपरत माचगतले असल्याचे हदनाींक १ 
िानेवारी, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास अनुदान परत गेल्यामुळे हठबक सींच बसववण्यास शेतक-याींना येणा-या अडचणी 
करीता िबाबदार असणा-या अचधका-यावर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) योिनेवर हठबींक सींच बसववण्यास ९० ्क्के देण्यात येणारे अनुदान प्राप्त न झाल्यामुळे 
योिना पुणय न होण्यास अिनुही ववलींब लागणार असल्यामुळे शासनान े ववशेष बाब म्हणुन 
ननधी उपलब्ध करून देण्याबाबत कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. पाांडुरांग फुां डिर (२४-१०-२०१६) :(१) बेंबळा प्रकल्पाींतगयत डहेणी उपसा मसींचन योिनेकररता 
हठबक सींच बसववण्याकररता कृषी ववभागाकडून रू.७.३२ को्ी इतका ननधी ववदभय पा्बींधारे 
ववकास महामींडळ, नागपूर याींना हदनाींक २६.०२.२०१५ रोिी उपलब्ध करून देण्यात आला होता. 
ववदभय पा्बींधारे ववकास महामींडळाकडून सदर ननधी सन २०१४-१५ या वषायत खचय होण े
अपेक्षक्षत होते. तिावप, नोव्हेंबर, २०१५ अखेरपयांत फक्त रू. १.४४ को्ी एवढा खचय झाला 
होता. याथतव अखचचयत ननधी रू. ५.८८ को्ी हदनाींक २१.१२.२०१५ रोिी परत घेण्यात आला. 
परींतु हदनाींक ०६.०१.२०१६ रोिी सदर ननधी पुन्हा, काययकारी अमभयींता, बेंबळा प्रकल्प ववभाग, 
यवतमाळ याींना परत करण्यात आला आहे. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

पुणे जिल््यासह राज्यात दषु्ट्िाळग्रस्त भागातील शेतिऱयाांिडून  
चाराछावणीची मागणी होत असल्याबाबत 

(१८)  ५३२३० (२८-०४-२०१६).   श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.पथृ् वीराि चव्हाण (िराड दषक्षण) :   
सन्माननीय मदत व पुनववसन िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पुणे जिल््यासह राज्यात दषुकाळग्रथत भागातील शेतकऱयाींनी चाराछावणीची मागणी 
केल्यानींतर त्यास परवानगी देण्यासाठी १ ते २ महहन्याचा कालावधी लागत असल्यान े
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िनावराींची उपासमार होत असल्याची बाब माहे माचय, २०१६ वा त्या दरम्यान  ननदशयनास 
आली, हे खरे आहे काय, 

(२) दषुकाळग्रथत भागातील शेतकऱयाींनी चाराछावणीची मागणी केल्यानींतर ७ हदवसाच्या आत 
शेतकऱयाींच्या राहत्याघरापासून ३ त े ५ ककलोमी्र अींतरावर चारा छावण्या सुरु करण्याबाबत 
शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०४-११-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२) महसलू व वन ववभाग शासन ननणयय क्र. एससीवाय-२०१५ प्र.क्र.२४८/म-७, हदनाींक २३ 
ऑगथ्, २०१५ मधील अ्ीींच्या अधीन राहून बीड, लातूर व उथमानाबाद जिल््यातील 
ी्ंचाईग्रथत भागात िनावराींच्या छावण्या उघडण्यात परवानगी देण्यात आली होती. तसेच 

साींगली, जिल््यात हदनाींक २९ एवप्रल, २०१६ रोिीच्या पत्रान्वये, परभणी जिल््यात हदनाींक १२ 
एवप्रल, २०१६ च्या पत्रान्वये व अहमदनगर जिल््यात ५ एवप्रल, २०१६ नुसार चारा छावणी सुरु 
करणेबाबत परवानगी देण्यात आली होती. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
मौलाना आझाद अल्पसांख्याांि आधथवि वविास महामांडळाचे अध्यक्ष पूणववेळ व्यवस्थापिीय 

सांचालि व िायविारी मांडळ याांची तातडीने ननयुक्ती िरण्याबाबत 
  

(१९)  ५३२७८ (२८-०४-२०१६).   श्री.सुननल मशांदे (वरळी) :   सन्माननीय अल्पसांख्याांि 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौलाना आझाद अल्पसींख्याींक आचियक ववकास महामींडळाच े अध्यक्ष व काययकारी मींडळ 
अजथतत्वात नसल्याची, तसेच या महामींडळाला पूणयवेळ व्यवथिापकीय सींचालक नसल्याची बाब 
माहे माचय, २०१६ च्या पहहल्या सप्ताहात वा त्या सुमारास ननदशयनास आली आहे, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल्यास, महामींडळाच्या सदरहू ररक् त पदाींवर तातडीने ननयकु्त्या करण्याबाबत शासनान े
कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. ववनोद तावड े(२६-०९-२०१६) :(१) नाही. 
(२) मौलाना आझाद अल्पसींख्याक आचियक ववकास महामींडळावर सामान्य प्रशासन ववभाग 
शासन आदेश क्रमाींक सामान्य प्रशासन ववभाग क्र.प्रनतनन-२०१६/सीं.क.६०३/प्र.क.१२०/१६ चौदा 
हद. २९.७.२०१६ अन्वये श्री स ुना रणखाींब ेसहसचचव याींची व्यवथिापकीय सींचालक या पदावर 
प्रनतननयुक्तीने ननयुक्ती करण्यात आली आहे. तसेच अध्यक्ष व काययकारी मींडळाची देंखील 
ननयुक्ती शासनाच्या ववचाराधीन आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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महाराष्ट्रातील २९ हिार ६०० गावाांमध्ये दषु्ट्िाळ अधधिृतररत्या िाहहर िेल्याबाबत 

  

(२०)  ५३६४५ (२२-०८-२०१६).   श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (मशडी), श्री.सांिय पोतनीस 
(िमलना), श्री.मधिुरराव चव्हाण (तुळिापूर), श्री.वविय वडटे्टीवार (रा म्हपूरी), श्री.अममन पटेल 
(मुांबादेवी), श्रीमती सीमाताई हहरे (नामशि पजश्चम), श्री.गणपतराव देशमखु (साांगोले), 
श्री.सभुाष भोईर (िल्याण ग्रामीण), श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), श्री.आमसफ शेख 
(मालेगाांव मध्य), श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :   सन्माननीय मदत व 
पुनववसन िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषट्रातील २९ हिार ६०० गावाींमध्ये दषुकाळ अचधकृतररत्या राज्य शासनाने नकुताच 
माहे म,े२०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान िाहहर केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ननणययाच्या अनुषींगाने दषुकाळग्रथताींसाठी शासनाने कोणकोणत्या सवलती 
िाहीर केल्या आहेत व त्याची अींमलबिावणी केव्हा करण्यात येणार आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०५-११-२०१६) :(१) व (२) अींशत: खरे आहे. 
     महसूल व वन ववभाग हदनाींक २७ एवप्रल, २०१६, २३ माचय, १६ च्या खरीप व रब्बी 
हींगामातील हींगामी पसैेवारी ५० पैशाींपेक्षा कमी असलेल्या गावाींमध्ये खालील सवलती िाहीर 
करण्यात आल्या आहेत. 
     १) िमीन महसूलता सु्. 
     २) कृषी पींपाच्या चालू वीि देयकात ३३.५% इतकी सु्. 
     ३) शालेय/महाववदयालयीन ववदयार्थयाांच्या परीक्षा शुल्कात माफी. 
     ४) आवश्यक तेि ेवपण्याच ेपाणी पुरववण्यासाठी ्ँकसयचा वापर. 
     ५) दषुकाळसदृश्य पररजथिती िाहीर केलेल्या गावात शेतकऱयाींच्या शेतीच्या पींपाची वीि 
िोडणी खींडीत न करणे. 
     ६) शेतीशी ननगडीत किायच्या वसलुीस थिचगती. 
     ७) सहकारी वपक किायच ेपनुगयठन. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

 
___________ 

  
परराज्यातून आणलेले गोमास बाळगणे हा गुन्हा नसल्याच,े  

मा.उच्च न्यायालयाने हदलेल्या ननणवयाबाबत 
  

(२१)  ५३७२८ (१२-०८-२०१६).   श्री.सुननल प्रभ ू(हदांडोशी), श्री.आमसफ शेख (मालेगाांव मध्य), 
श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम) :   
सन्माननीय पशसुांवधवन  मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मा.उच्च न्यायालयान,े गोवींश हत्या बींदीचा अचधननयम वधै ठरववताींना परराज्यातून 
आणलेले गोमास बाळगणे हा गुन्हा नसल्याच,े थपष् करत सदर अचधननयमातील कलम ५ 
(ड) व कलम ९ (ब) या दोन्ही तरतूदी हदनाींक.०६ मे २०१६ रोिी रदद केली आहे, हे खरे आहे 
काय,  
(२) असल्यास, राज्य घ्नेतील ४८ सा व्या कलमातील तरतूदीनसुार गोहत्या बींदी वैध ठरत 
असल्यान,े गोमास परराज्यातून आणणे व बाळगणे ही असलेली तरतूद मा.उच्च न्यायालयान े
रदद करण्याची सवयसाधारण कारणे काय आहेत,   
(३) असल्यास, अशाच प्रकारचा अचधननयम उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, गुिरात राज्यात असून, 
त्याच धतीवर राज्य शासनाने अचधननयमात तरतूद करुन, कायायजन्वत करण्याच्या दृष्ीन े 
कोणती काययवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. महादेव िानिर (०४-११-२०१६) :(१) हे खरे आहे. 
     यासींदभायत मा.उच्च न्यायलय, मुींबई येिे अनेक याचचका दाखल झाल्या होत्या. सदरहू 
याचचकाींच्या अनुषींगाने मा.उच्च न्यायालयाने हद. ६ म,े २०१६ रोिी एकबत्रत ननणयय हदला 
असून, त्यामध्ये उक्त अचधननयमातील कलम ५ ड आणण कलम ९ ब मधील तरतूदी अवधै 
ठरववल्या आहेत. 
(२) या सींदभायत मा.उच्च न्यायालयाने हद. ०६ म,े २०१६ रोिी हदलेल्या आदेशामध्ये भारतीय 
सींववधानाच्या अनुच्छेद २१ मधील मूलभूत अचधकाराींच ेउल्लघींन होत असल्यामुळे नमूद करुन 
कलम ५ ड आणण कलम ९ ब मधील तरतूदी रद्द केल्या आहेत. 
(३) व (४) या सींदभायत मा.उच्च न्यायालाने हद. ६.५.२०१६ रोिी हदलेल्या आदेशाववरुध्द 
मा.सवोच्च न्यायालयात ववववध ववशेष अनुमती याचचका दाखल्  करण्यात आलेल्या आहेत. 
तसेच शासनातफे देखील ववशेष अनुमती याचचका दाखल करण्यात येत आहे. सदर बाब सध्या 
मा.सवोच्च न्यायालयासमोर न्यायप्रववष् आहे. 

___________ 
  
राज्यात, अल्पसांख्याांि दिाव असलेल्या २४७२ सांख्या अल्पसांख्याांि ववद्याथी ममळत नसल्याचे 

साांगून, अन्य समािातील ववद्याथ्याांना देणग्या घेवून प्रवेशाांमध्ये िेलेली अननयममतता 
  

(२२)  ५३७८५ (२०-०८-२०१६).   श्री.सुननल प्रभ ू (हदांडोशी), श्री.रािाभाऊ (पराग) वािे 
(मसन्नर) :   सन्माननीय अल्पसांख्याांि वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात, अल्पसींख्याींक दिाय असलेल्या २४७२ सींख्या अल्पसींख्याींक ववदयािी ममळत 
नसल्याचे खो्े कारण साींगून, अन्य समािातील ववदयार्थयाांना देणग्या घेवून त्याींना प्रवेश 
देवून, अननयममतता करण्याच ेप्रकार वाढत असताना राज्य शासनाने आणखी २५७३ सींथिाींच े
अल्पसींख्याींक दिाय बाबतच्या प्रथतावास हद.०३.०५.२०१६ रोिी वा त्या समुारास मान्यता हदली, 
हे खरे आहे काय, 
 



वव.स. २४५ (16) 

(२) असल्यास, राज्य शासनाने आधीच अजथतत्वात असलेल्या सींथिाींना अल्पसींख्याींक 
समािातील पुरेस े ववदयािी ममळत नसल्यान,े आणखी २५७३ सींथिाींना अल्पसींख्याींक दिाय 
देण्यात आला हेही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीकरुन ५१ ्क्के ववदयार्थयाांना प्रवेश देण्याच्या अ्ीींच े उल्लींघन 
केल्याबाबत शासनान े७९ सींथिाींना, नो्ीस हदली असताना प्राप्त प्रथतावाच ेशासनान ेछाननीची 
काययवाही पूणय करुन सदरहू सींथिेची मान्यता रदद करणेबाबत शासनाने कोणती काययवाही 
केली वा करण्यता येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२२-०९-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२) हद.३/५/२०१६ पयांत राज्यातील सुमारे २५८० इतक्या शैक्षणणक सींथिाना धाममयक /भावषक 
अल्पसींख्याक दिाय प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे. अल्पसींख्याक शैक्षणणक सींथिा आयेाग 
अचधननयम, २००४ या कें द्र शासनाच्या अचधननयमातील तरतुदीनुसार ववहहत करण्यात आलेल्या 
हद. २७.५.२०१३ च्या शासन ननणययातील  अ्ी व शती ज्या अल्पसींख्याक शैक्षणणक सींथिा पूणय 
करतात त्याींना अल्पसींख्याक दिाय प्रमाणपत्र देण्याची काययवाही करण्यात येते. िर एखादया 
अल्पसींख्याक शैक्षणणक सींथिेस पुरेशे अल्पसींख्याक ववदयािी ममळत नसतील तर इतर 
अल्पसींख्याक शैक्षणणक सींथिाना अल्पसींख्याक दिाय प्रमाणपत्र नाकारता येणार नाही. या 
अचधननयमानुसार ववहहत ननकष अ्ी व शती पूणय करणा-या अल्पसींख्याक सींथिाींना 
अल्पसींख्याक दिाय प्रमाणपत्र देणे क्रमप्राप्त आहे. अल्पसींख्याक शैक्षणणक सींथिानी त्याींना 
प्राप्त असलेल्या अल्पसींख्याक दिायच्या ववदयार्थयाांच्या प्राप्त झालेल्या प्रवेश अिायप्रमाण ेत्याींना 
प्रवेश देणे आवश्यक आहे. तिावप अल्पसींख्याक ववदयािी ममळत नसल्यास बबगर 
अल्पसींख्याक ववदयिाांना गुणवत्तनेुसार प्रवेश देण्याची तरतुद आहे. 
(३) अल्पसींख्याींक ववदयार्थयाांना अल्प प्रमाणात प्रवेश हदल्याच्या कारणाथतव दक्षक्षण मुींबईतील 
११ शाळा व राज्यातील १४ महाववदयालयाींना नोह्स देण्यात आल्या होत्या. सदर नोह्सनुसार 
या अल्पसींख्याक सींथिेची सनुावणी घेण्यात आली. सुनावणीमध्ये अल्पसींख्याक सींथिाींनी 
हदलेली कारणे व अचधननयमातील तरतूद, तसेच हद.२७.०५.२०१३ च्या शासन ननणययातील 
तरतूदी ववचारात घेवून सदर नोह्स रद्द करण्याचा ननणयय घेण्यात आला. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

िें द्रीय सागरी मत्स्य सांशोधन सांस्था, िोधचन तफे राज्य मत्स्य ववभागाच्या सहिायावन े
मसांधुदगुव किनारपट्टीवर १ फेरा ुवारी, २०१६ पासून मजच्छमाराांची िनगणना िरण्याबाबत 

(२३)  ५४१२८ (१२-०८-२०१६).   श्री.अशोि पाटील (भाांडूप पजश्चम), श्री.वैभव नाईि (िुडाळ), 
श्रीमती तपृ्ती सावांत (वाांदे्र पूवव), श्री.सदा सरवणिर (माहहम) :   सन्माननीय मत्स्यव्यवसाय 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कें द्रीय सागरी मत्थय सींशोधन सींथिा, कोचचन तफे राज्य मत्थय ववभागाच्या सहकायायन े
मसींधुदगुय ककनारपट्टीवर १ फेब्रुवारी, २०१६ पासून मजच्छमाराींची िनगणना करण्याची काययवाही 
पुणय झाली आहे काय, 
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(२) असल्यास, ककती मजच्छमाराींची िनगननेत नोंद झाली आहे, यामध्ये वपढीिात मासमेारी 
करणारे ककती मजच्छमार नोंदववण्यात आले आहेत, 
(३) सदर मजच्छमार कोळी बाींधवाींना मजच्छमारीसाठी परप्राींनतय मजच्छमाराींच्या ट्रॉलरकडून 
होणारा त्रास रोखण्यासाठी शासनाने कोणती उपाययोिना केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास ववलींबाची  कारणे काय आहेत ? 
श्री. महादेव िानिर (२७-१०-२०१६) :(१) होय. 
(२) एकबत्रत करण्यात आलेल्या िनगणनेच्या माहहतीच े ववश्लेषण आणण सींकलन प्रकक्रया 
कें द्रीय सागरी मत्थय सींशोधन सींथिा, कोचचन येि ेसुरू आहे. 
(३) परराज्यातून होणाऱया अवैध मजच्छमारीस आळा घालण्यासाठी ववभागामाफय त ५ गथती 
नौका नेमण्यात आल्या आहेत. त्याअन्वये ७ सागरी जिल्हयातील अवैध मासेमारीस आळा 
घालण्यासाठी ववभागामाफय त नेमण्यात आल्या असून अवैध मासेमारी अिवा परराज्यातून 
होणारी अवधै मासेमारी आढळल्यास सागरी मासेमारी ननयमन अचधननयम १९८१ नुसार 
काययवाही करण्यात येते. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

पालाश आझण स्फुरदयुक्त खताांच्या अनुदानात िेलेली िपात 
  

(२४)  ५४३२६ (२०-०८-२०१६).   श्री.अममत ववलासराव देशमखु (लातूर शहर) :   सन्माननीय 
िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पालाश आणण थफुरदयुक्त खताींच्या अनुदानात शासनान ेकपात केल्यामळेु येणाऱया खरीप 
हींगामात या दरवाढीची झळ सवयसामान्य शेतकऱयाींना बसणार असल्याच ेमाहे एवप्रल, २०१६ वा 
त्या समुारास ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शेतीमालाला उत्पादन खचायवर आधाररत हमी भाव दयावा या शेतकरी वगायकडून 
वारींवार होत असलेल्या मागणीकड े शासनाने दलुयक्ष करीत असल्याची बाब ननदशयनास आली 
आहे, हे ही  खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, खताींच्या समथयेवरून शेतकऱयाींची वपळवणूक होत असनू अनुदान कपातीमुळे 
कृबत्रम ी्ंचाई ननमायण होऊन त्याची झळ शेतकऱयाींना बसू नये आणण अनुदानात देखील कपात 
होऊ नये यासाठी शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण् यात येत आहे,   
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. पाांडुरांग फुां डिर (०५-१०-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही, ककमान आधरभूत ककमींती िाहहर करणे ही बाब कें द्र शासनाच्या 
अखत्याररतील आहे. राज्य शासन शेतक-याींना वािवी हमीभाव ममळावते म्हणून कें द्र 
शासनाकड ेआग्रहह भूममका घेत असते. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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ववस्थावपत मसांधी समािाच्या ववववध वसाहतीतील नागररिाांचे पुनववसन िरणेबाबत 
  

(२५)  ५४८३३ (२२-०८-२०१६).   श्रीमती ज्योती िलानी (उल्हासनगर) :   सन्माननीय मदत 
व पुनववसन िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) महाराषट्र राज्यात ठाण,े कोपरी कॉलनी, धुळे, वपींपरी, उल्हासनगर येिील ववथिावपत मसींधी 
समािास न्यायालयीन आदेशानसुार त्याींच्या िागी कायम करणे व पनुवयसन करणे बाबत 
थिाननक लोकप्रनतननधीनी हद.०५/०३/२०१५ रोिी वा त्यासुमारास  मा. महसलू मींत्री महोदयाींना 
पत्र मलहून ववनींती केली आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, डडथप्लेथड पसयन कायदयानुसार ननयामानुकुल न झालेली, ननयामानुकुल 
करण्याची प्रकक्रया तो कायदा रद्द झाल्याने अधयव् राहहल्यामुळे प्रलींबबत प्रकरणे ननकाली 
काढण्याबाबत मा. उच्च न्यायालय व मा. सवोच्च न्यायालयान े हदलेल्या सचूनाींची 
शासनथतरावर हवी तशी दाखल घेतली िात नसल्याचेही उपरोक्त पत्रात नमूद आहे हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीअींती उपरोक्त पत्राच्या अनुषींगान े शासनाने काय काययवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१८-१०-२०१६) :(१) व (२) लोकप्रननननधीींचे ननवेदन आढळून आले नाही. 
तिावप, ननवायमसताींच्या पनुवयसनासाठी कें द्र शासनाने केलेले कायदे ननरमसत झाल्याच्या 
हदनाींकास सींबचधत प्राचधका-याींपुढे प्रमलींबत असलेल्या प्रकरणींमध्ये ननणयय घेवून त्याची 
अमलबिावणी करण्याचे ननदेश मसव्हील अवपल क्र ६०७९/२०१० (ववशेष अनुज्ञा याचचका क्र 
६७०३/२००८) प्रकरणी मा. सवोच्च न्यायालयान े हद २८/४/२०१४ रोिी हदले आहेत. या 
ननदेशाच्या अनुषींगाने सवय सींबचधत प्राचधका-याींना काययवाही करण्याच्या सचुना शासन 
थतरावरून हद १७/९/२०१४ , हद. ३/६/२०१५ व हद २३/३/२०१६ रोिी हदल्या आहेत. याथतव मा. 
सवोच्च् ा न्यायालयान ेहदलेल्या ननदेशाींची शासन थतरावर दखल घेतली िात नाही. हे म्हणणे 
खरे नाही. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

िें द्रशासनाने डाळी, िापूस, भात, िडधान्ये व तेलबबया याांच्या सन २०१६-१७  
सालासाठी ठरववलेल्या किमान आधारभूत किमतीबाबत 

(२६)  ५५२२१ (२२-०८-२०१६).   श्री.गणपतराव देशमुख (साांगोले) :   सन्माननीय िृषी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  कें द्र शासनाने सन २०१६-१७ च्या खरीप हींगामासाठी १ िून, २०१६ रोिी वा त्या 
सुमारास डाळी, कापूस, भात, कडधान्ये व तेलबबया याींच्या बोनस व ककमान आधारभूत 
ककीं मती िाहीर केल्या आहेत,हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, प्रत्येक वपकाींसाठी ककती ककमान आधारभूत ककीं मती व बोनस िाहीर केला आहे 
काय, 
(३) असल्यास,महाराषट्र शासनाने वरील शेती मालाच्या आधारभूत ककीं मतीसाठी कें द्र शासनाकड े
ककती रकमचेी मशफारस केली आहे ? 
 
श्री. पाांडुरांग फुां डिर (२४-१०-२०१६) :(१) कें द्र शासनान े हद.३ िनू, २०१६ रोिी कापूस, धान, 
कडधान्ये व तेलबबया यासाठी ककमान आधारभूत ककीं मती िाहहर केल्या आहेत. कें द्र शासन 
डाळी कररता ककमान आधारभूत ककीं मत िाहहर करत नाही. 
(२) कें द्र शासनान े खरीप ववक्री हींगाम २०१६-१७ साठी खालील प्रमाणे ककमान आधारभूत 
ककीं मत व बोनस िाहीर केलेली आहे. 

रूपये प्रनत जक्वीं्ल 
पीक ककमान आधारभूत ककीं मत बोनस 

धान (प्रत-सवयसाधारण) १४७० ० 
ज्वारी १६२५ ० 
बािरी १३३० ० 
मका १३६५ ० 
तूर ४६२५ ४२५ 
मूग ४८०० ४२५ 
उडीद ४५७५ ४२५ 
भुईमूग ४१२० १०० 
सोयाबीन (वपवळा) २६७५ १०० 
कापूस-लाींब धागा ४१६० ० 

(३) खरीप ववक्री हींगाम २०१६-१७ साठी राज्य शासनान े कें द्रीय कृषी मुल्य व ककीं मत 
आयोगाकड ेखालीलप्रमाणे ककीं मती प्रथताववत केल्या होत्या. 

     रूपये प्रनत जक्वीं्ल 
धान (प्रत-सवयसाधारण) ३०५३ 

ज्वारी २६०६ 
बािरी ३०१५ 
मका १८११ 
 तूर ५४३४ 
मूग ९३२१ 
उडीद ७७७४ 
भुईमूग ७८०७ 
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सोयाबीन (वपवळा) ४५९९ 
कापूस-लाींब धागा ७४८५ 

 

___________ 
  

पाांगरा ढोण े(ता.पूणाव, जि.परभणी) येथील शेतिऱयाांनी बबयाणाांसाठी  
िोरडया ववहहरीत उपोषण सरुू िेल्याबाबत 

  

(२७)  ५५२४२ (२०-०८-२०१६).   श्री.सुभाष उफव  पांडडतशेठ पाटील (अमलबाग), श्री.धैयवशील 
पाटील (पेण) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पाींगरा ढोणे (ता.पूणाय, जि.परभणी)  येिील  ७ शेतकऱयाींनी बबयाणे व खते ममळण्यासाठी 
२५ फु् कोरडया ववहहरीत हदनाींक २२ म े२०१६ पासनू बेमुदत उपोषणास सुरूवात केली, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने शतेकऱयाींना अनुदानाच्या थवरूपात बबयाणे व खते पुरववण्यात यावीत 
अशी मागणी या शेतकऱयाींनी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीअींती पाींगरा ढोणे (ता.पूणाय, जि.परभणी) येिील शेतक-याींना अनुदानाच्या 
थवरूपात बबयाणे व खत े ममळण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. पाांडुरांग फुां डिर (०७-१०-२०१६) :(१), (२) व (३) होय. 
(४) पाींगरा ढोण जि.परभणी येिील िकबाकीदार शेतक-याींना कापसू बबयाण्याच ेमोफत वा्प 
करण्यात आले आहे. तसचे या गावातील खरीप  २०१५ मधील दषुकाळ बाचधत झालेल्या  ६३४ 
शेतक-याींना रक्कम रू २८,७१.५२०/- रोख थवरूपात मदत देण्यात आलेली आहे तर वपक ववमा 
योिनेअींतगयत रू.३८,२०.५२८/- इतकी मदत देण्यात आलेली आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

अिोला जिल््यात खरीपाच्या हांगामात पेरणीसाठी बैल ववित घेण्याबाबत 
  

(२८)  ५५४३९ (१२-०८-२०१६).   श्री.अममत झनि (ररसोड), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी) :   
सन्माननीय पशसुांवधवन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अकोला जिल््यात खरीपाच्या हींगामात पेरणीसाठी बलैाींची ननताींत गरि असताींना बलै 
ववकत घेण्यासाठी शेतकऱयाींकड ेआचियक क्षमता नसल्यामुळे गरिवींत शेतकरी बैलाींची खरेदी 
करु शकत नसल्याने बािारात गुराचे भाव दपु्प् झाले असल्याचे माहे म,े २०१६ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, गेल्या २ वषायपासून हवामानाच्या अननयममतपणे नावपकी होत असल्यामुळे 
शेतकरी वगय अचियक सींक्ात सापडल्याने ववक्रीस काढलेल्या िनावराींना योग्य तो भाव ममळत 
नसल्यान ेपशुपालक हवालहदल झाले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्या अनुषींगान ेिनावरे ववक्रीबाबत योग्य तो 
भाव ममळण्याबाबत शासनान ेकोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. महादेव िानिर (२७-१०-२०१६) :(१) व (२) अींशत: खरे आहे. अकोला जिल्हयातील 
बैलाींच्या खरेदी ककीं मतीचा तपमशल खालीलप्रमाणे आहे तेि ेपुढीलप्रमाणे बािारभाव होते. 

महहना ककमान दर कमाल दर 
एवप्रल-२०१६ २०,०००/- ३५,०००/- 
म-े२०१६ १४,५००/- ३०,०००/- 
िून-२०१६ १५,०००/- ३०,०००/- 

वर नमूद आकडवेारी पहाता बैलाींच्या खरेदी ककीं मतीत फार मोठी तफावत हदसून येत नाही. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

धुळे जिल्हा प्रशासनान ेदषु्ट्िाळग्रस्ताांना तात्िाळ मदत िरण्यासाठी जिल्हाधधिारी 
िायावलयातील आपत्ती िक्षात वारनम स्थापन िरण्याबाबत 

 

(२९)  ५५९२६ (२२-०८-२०१६).   श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री), 
श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी) :   सन्माननीय मदत व पुनववसन िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) धुळे जिल्हा प्रशासनान े दषुकाळग्रथताींना तात्काळ मदत करण्यासाठी जिल्हाचधकारी 
कायायलयातील आपत्ती कक्षात वाररुम थिापन करण्याची घोषणा केली होती परींत ु पुढे 
कोणतीच काययवाही झाली नाही हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर वार रुम अदयापही कमयचाऱयाींची ननयुक्ती झालेली नाही हे ही खरे आहे  
काय, 
(३) असल्यास, सदर घोषणेची अींमलबिावणी तात्काळ करण्यासाठी शासनाने कोणती काययवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (०६-११-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२) जिल्हाचधकारी कायायलय धुळे येिील आपत्ती व्यवथिापन कक्षामध्ये वाररुमची थिापना 
करण्यात आलेली असून आपत्ती व्यवथिापन अचधकार याींची नेमणूक करण्यात आली आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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राज्यातील वक्फ बोडावच्या मालिीच्या लाखो एिर िममनीचे झालेले हस्ताांतरण बिेायदा 

ठरवून िममनी परत बोडावच्या ताब्यात देण्याबाबत 
 

(३०)  ५६१२१ (२०-०८-२०१६).   श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), डॉ.सांतोष 
टारफे (िळमनुरी), श्री.अब् दलु सत्तार (मसल्लोड) :   सन्माननीय अल्पसांख्याांि वविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील वक्फ बोडायच्या मालकीच्या लाखो एकर िममनीचे झालेले हथताींतरण बेकायदा 
ठरवण्यात आले आहे या िममनी परत बोडायच्या ताब्यात घेण्यासाठी राज्य सरकारन ेसरकारी 
आदेश िारी केल्याच ेमाहे मे- २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशयनास आले हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल्यास, पेरड रोडवरील उदयोगपती मुकेश अींबानी याींचे अमलशान ॲह्मलया 
ननवासथिान, औरींगाबाद येिील डी मा य्, एक पींचाताराींककत हॉ्ेल, मसडको, म्हाडा या शासकीय 
सींथिाींकडील िममनी तसेच अन्य खािगी व्यक्ती आणण सींथिाींनी ववकत घेतलेल्या िममनीची 
मालकी वक्फ बोडायकड ेदेण्याबाबत शासनान ेकोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२१-०९-२०१६) :(१) अशींत: खरे आहे राज्यातील वक्फ बोडायच्या मालकीच्या 
लाखाे एकर िममनीचे झालेले हथताींतरण बेकायदा ठरववण्यात आले हे ववधान वथतुजथितीवर 
आधाररत नाही. 
     तिावप, वक्फ िममनीवरील अनतक्रमणे दरू करण्याच्या व इतर गैरकृती बेकायदेशीर 
कारवाया रदद करून सींबींचधत वक्फ मालमत्ता वक्फ मींडळाकड े पूवयवत करण्याच्या दृष्ीन े
वक्फ अचधननयम  १९९५ मधील तरतुदीनुसार काययवाही करण्याबाबत वक्फ मींडळाला ननदेश 
देण्यात आलेले आहेत. सदर कामी वक्फ मींडळाला सहाय् य करण्यासाठी मुख्य काययकारी 
अचधकारी महाराषट्र राज्य वक्फ मींडळ याींच्या प्रशासकीय ननयींत्राखाली  १ उपजिल्हाचधकारी २ 
तहमसलदार २ नायब तहमसलदार सींवगायतील अचधका-याच्या समावेश असलेल्या एका कृती 
दलाची तीन वषायची कालावधीकरीता ननयूक्ती करण्याची काययवाही शासन थतरावरून सुरु आहे 
सदयजथितीत कृतीदलासाठी शासन ननणयय हदनाींक १६.५.२०१६ अन्वये पदननममयती करण्यात 
आलेली असून सदर कृतीदलाकरीता अचधकारी उपलब्ध करून देण्याची महसलू व वन 
ववभागाची ववनींती करण्यात आलेली आहे. 
     तसेच महाराषट्र राज्यातील वक्फ मालमत्ताच्या गाव नमनुा नीं.७/१२ च्या उता-यावर 
तसेच नागरी भागातील वक्फ ममळकतीींच्या अचधकार अमभलेख्याींवर केवळ सींबींचधत वक्फ 
सींथिेच्या नावाची नेाींद घेणे आणण इतर हक्क सदरी "वक्फ प्रनतबींचधत सत्त, प्रकार" अशी नोंद 
घेण्याबाबत शासन ननणयय महसलू व वन ववभाग हद १३.४.२०१६ अन्वये आदेश ननगयममत 
करण्यात आलेला आहे. 
(२) प्रश्न भाग २ मध्ये उल्लेणखत ॲह्मलया प्रकरण सदय:जथितीत न्यायप्रववष् आहे. तसचे 
औरगाींबाद येिील डी मा य्, एक पींचताराींककत हॉ्ेल सींदभायत वक्फ मींडळाने मसडको प्रशासन 
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आणण अध्यक्ष/ सचचव मौलाना आझाद एज्युकेशन सोसाय्ीला नो्ीस देवून सुनावणीसाठी 
बोलाववले असून सुनावणीची काययवाही सुरु असल्याचा वक्फ मींडळाने अहवाल सादर केला आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मांगळवेढा (जि.सोलापूर) तालुक्यातील आांधळगाांव मांडळमधील ग्रामकिसान सभा  
अमभयानामध्ये शेतिऱयाांना ववववध योिनाांची माहहती हदली नसल्याबाबत 

  

(३१)  ५६१४० (२०-०८-२०१६).   श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मींगळवेढा (जि.सोलापूर) तालुक्यातील आींधळगाींव मींडळमधील ग्रामककसान सभा 
अमभयानामध्ये शेतकऱयाींना ववववध योिनाींची माहहती देणे बींधनकारक होत ेपरींत ुतस ेन करता 
काही गावाींना कृषी सहाय्यकाींनी पवूयसूचना न देता िे् गावात येऊन गावात सापडतील तेवढया 
लोकाींना सोबत घेऊन फो्ो काढले व कोणतीही माहहती न देता ननघून गेल्याचे हदनाींक २२ 
एवप्रल, २०१६ रोिी वा त्या सुमारास ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ककसानसभते कृषी सहाय्यकाींना सींबींचधत सरपींच व ग्रामपींचायत सदथय 
याींनाही पूवयसचूना हदल्या नव्हत्या तरी याबाबत शासनान े त्वरीत चौकशी करुन 
कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. पाांडुरांग फुां डिर (२४-१०-२०१६) :(१) हे खरे नाही, ग्राम ककसानसभेबाबत कृवष सहाय्यकाींनी 
सरपींच व ग्रामपींचायत सदथय याींना समक्षात व भ्रमणध्वनीदवारे ककसान सभेबाबत पुवयसुचना 
हदली होती. तसेच कृवष वातायफलकावर सुचना लावण्यात आली होती. कृवष पययवेक्षक 
आींधळगाव १ व कृवष पययवेक्षक आींधळगाव २ यींनी तालुका कृवष अचधकारी, मींगळवेढा याींना 
प्रथततृ प्रकरणी सादर केलेल्या खलुाशानसुार सींबींचधत कृवष सहाय्यकाींनी कृवष ववभागाच्या सवय 
योिनाींची माहहती शेतकऱयाींना हदली आहे. 
(२) याबाबत कृवष सहाय्यकाींनी सरपींच व ग्रामपींचायत सदथय याींना ककसान सभेबाबत 
पुवयसूचना हदली होती. त्यामुळे काययवाही करणेबाबत प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राज् यातील वविासापासून वांधचत राहहलेल् या मुस् लीम समािाला आरक्षण ममळण् याबाबत 
  

(३२)  ५६१६६ (२०-०८-२०१६).   श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळवा), श्री.राणािगिीतमसांह पाटील 
(उस्मानाबाद), श्री.प्रदीप नाईि (किनवट), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.हदपि चव्हाण 
(फलटण), श्री.मिरांद िाधव-पाटील (वाई), श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरेगाव), श्री.ियांत पाटील 
(गस्लामपूर) : सन्माननीय अल्पसांख्याांि वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज् यातील ववकासापासून वींचचत राहहलेल् या मुथ लीम समािाला आरक्षण ममळावे याकरीता 
लोकप्रनतननधी व सामाजिक सींघ्नाींनी माहे िून, २०१६ च् या पहहल् या आठवड्यात तसेच 
वारींवार मा.मुख् यमींत्री, मा.सामाजिक न् यायमींत्री याींचकेड ेननवेदनाव् दारे मागण् या केलेल् या आहेत, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उक् त प्रश् नी सामाजिक सींघ्नाींनी केलेल् या मागण् याींचे िोडक् यात थ वरुप काय 
आहे, 
(३) तसेच मुथ लीम समािाच् या मागण् या सोडववण् यासाठी लवकरात लवकर ननणयय घेऊन 
आवश् यक उपाययोिना करण् यासींदभायत कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१७-१०-२०१६) :(१) हे खरे आहे. 
(२) मुथलीम समािाला आरक्षण ममळाव ेही मागणी प्रामुख्यान ेकरण्यात आली आहे. 
(३) सामान्य प्रशासन ववभाग हद. ९ िुल,ै २०१४ रोिीच्या अध्यादेशादवारे मुजथलम समािासाठी 
नोकरीमध्ये व शैक्षणणक सींथिेमध्ये प्रवेशासाठी ५% आरक्षण देण्यात आले होत.े 
     याबाबत मा.उच्च न्यायालयामध्ये याचचका दाखल करण्यात आल्या होत्या. मा.उच्च 
न्यायालयाने हद. १४ नोव्हेंबर, २०१४ रोिी अींतररम ननणयय हदला आहे व सदर अध्यादेशादवारे 
हदलले शासकीय व अनुदाननत शैक्षणणक सींथिेमध्ये प्रवेशासाठी हदलेले आरक्षण अबाचधत 
ठेवण्यात आले आहे. परींतु शासकीय सेवेतील भरतीसाठी हदलेलेल्या आरक्षणाला थिचगती हदली 
आहे. सदर अध्यादेशाचे हद. २३ डडसेंबर, २०१४ पयांत कायदयात रुपाींतर न झाल्यान े सदर 
अध्यादेश व्यपगत झाला आहे. 
     सदर प्रकरण मा.उच्च न्यायालयात अींतीम ननणययासाठी प्रलींबबत आहे. याबाबत मा.उच्च 
न्यायालयाच्या अींतीम ननणययानुसार आवश्यक ती काययवाही करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राष्ट्रीय शास्वत शेती अमभयाना अांतगवत सेंहद्रय शतेी योिनेच्या अमांलबिावणीबाबत 
  

(३३)  ५६४१२ (२०-०८-२०१६).   श्री.बाबुराव पाचणे (मशनर) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राषट्रीय शाथवत शेती अमभयाना अींतगयत सेंहद्रय शेतीची योिना (परींपरागत कृषी ववकास 
योिना) ननधीअभावी सन २०१५/१६ मध्ये वषयभर बींद होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या योिनेसाठी माहे फेब्रुवारी, २०१६ अखरे केवळ ६६ को्ी रुपयाींचा ननधी 
उपलब्ध झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सेंहद्रय शेती योिनेच्या आराखड्याला शासन थतरावर मींिुरी ममळण्यास उशीर 
झाल्याने या योिनचेी वषयभर अमींलबिावणी करण्यात आली नाही, हेही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
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(५) असल्यास, चौकशीअींती सेंहद्रय शेती योिनेच्या अमींलबिावणीबाबत शासनान े कोणती 
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. पाांडुरांग फुां डिर (०५-१०-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२), (३), (४) व (५) व (६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील खरीप हांगामाच्या प्रमखु वपिाांच ेउत्पादन ननम्म्यावर आल्याबाबत 
  

(३४)  ५६८३३ (२०-०८-२०१६).   श्री.चांद्रिाांत सोनावणे (चोपडा) :   सन्माननीय िृषी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील खरीप हींगामाच्या माहे मे, २०१६ मध्ये झालेल्या बैठकीत सादर करण्यात 
आलेल्या वावषयक अहवालात प्रमुख वपकाींच ेउत्पादन पाच वषाांच्या तुलनेत ननम्म्यावर आल्याच े
नमूद करण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या अहवालात आणखी कोणत्या प्रमखु बाबी नमूद करण्यात आल्या आहेत, 
(३) असल्यास, या सींदभायत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. पाांडुरांग फुां डिर (२४-१०-२०१६) :(१) अींशत: खरे आहे. 
    हद.२८/४/२०१६ रोिी झालेल्या राज्यथतरीय खरीप हींगामपूवय आढावा बैठक, २०१६ च्या 
पुजथतकेत मागील वषायच्या तलुनेत (ततृीय पुवायनुमान अहवालानुसार) खरीप हींगामात तणृधान्य 
(२१ ्क्के), खरीप तेलबबया (५ ्क्के), ऊस (१९ ्क्के), तर रब्बी हींगामात तणृधान्य (४१ 
्क्के), कडधान्य (३० ्क्के) व गळीतधान्य (५६ ्क्के) घ् असल्याचे नमूद केले आहे. मात्र, 
मागील ५ वषायतील घ्ीबाबतचा तपशील पुजथतकेस देण्यात आलेला नाही. 
(२) राज्यथतरीय खरीप हींगामपवूय आढावा बैठक, २०१६ च्या पुजथतकेत सन २०१५ मधील 
बैठकीत उपजथित मुदयाींचा अनपुालन अहवाल सन २०१५-१६ मधील पियन्यमान व पीक 
पररजथिती, सन २०१६-१७ साठीच ेके्षत्र, उत्पादनाचे लक्षाींक, कृवष ववभागाच्या प्रमुख योिनाींचा 
सन २०१५-१६ चा आढावा व सन २०१६-१७ चा प्रथताववत काययक्रम याची माहहती तसेच कृवष 
सींलग्न ववभागाची माहहती देण्यात आली आहे. 
(३) कृवष ववभागामाफय त सुधाररत बबयाण्याचा वापर, तींत्रज्ञान प्रसार, सुक्ष्म मसींचन पध्दतीच्या 
अवलींबास प्रोत्साहन, िममन आरोग्य, मदृ आणण िलसींधारण काययक्रम, फळबाग लागवड, 
ननयींबत्रत शेती इ. काययक्रमाींच्या माध्यमातून तसचे “शेतकरी” या मामसकच्या माध्यमातून 
वपकाींच्या उत्पादन वाढववण्यासींदभायत मागयदशयन केले िात.े 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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राज्य शासनाने वक्फ बोडव गनाम िममनीवरील शेतिऱयाांच्या नाव े७/१२ पत्रिी  
असलेल्या शेतिऱयाांची नाव ेिमी िरण्याचा ननणवय रद्द िरण्याबाबत 

  

(३५)  ५७१९८ (२८-०८-२०१६).   श्री.अननल बाबर (खानापूर) :   सन्माननीय अल्पसांख्याांि 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य शासनान ेवक्फ बोडय इनाम िममनीवरील शेतकऱयाींच्या नावे ७/१२ पत्रकी असलेल्या 
शेतकऱयाींची नावे कमी करण्याच्या शासनाच्या ननणययाववरोधात हदनाींक १८ म,े २०१६ रोिी वा 
त्या समुारास अणखल भारतीय ककसान सभेच् यावतीन ेसाींगली जिल्हाचधकारी कायायलयावर मोचाय 
काढण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्य शासनाने सदरहू ननणयय रद्द न केल्यास तीव्र आींदोलन करण्याचा इशारा 
हदला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आहे काय,  
(४) असल्यास, चौकशीअींती सदरहू ननणयय रद्द करण्याबाबत शासनथतरावर काय काययवाही केली 
आहे वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१८-१०-२०१६) :(१) होय. 
(२) होय. 
(३), (४) व (५) महाराष ट्र राज् य वक् फ मींडळ औरींगाबाद येिील कचित गैरप्रकाराींची चौकशी 
करण् यासाठी श्री ए ्ी ए के शखे सेवाननवतृ् त जिल् हा व सत्र न् यायाचधश हा एक सदथ यीय 
चौकशी आयोग गठीत करण् यात आला होता सदर चौकशी आयोगाने वक् फ अचधननयम १९९५ 
मधील तरतुदीींचा ववचार करता वक् फ मालमत् ताींच् या गाव नमुना नीं ७/  १२ उता-यामधील इतर 
हक् क मालमत् ताींच् या गाव नमुना नीं /१२ उता-यामधील इतर हक् क सदरी प्रनतबींचधत सत् ता 
अचधकारी वक् फ मालमत् त् याींच् या अचधकार अमभलेखात कब् िेदार रकान् यात खािगी नावाींची नोंद 
करतात असे ननररक्षण नोंदववले होते या पाश् वयभमूीवर राज् य मींत्रीमींडळाच् या हदनाींक ९/४/२०१५ 
रोिीच् या बैठकीत महाराष ट्र राज् य वक् फ मींडळाकड े ननहहत केलेल् या सवय प्रकारच् या वक् फ 
मालमत् ताींच् या सींदभायत गा.न.नीं.७/१२ च् या उता-यावर भोगव्ादार सदरी फक् त सींबींचधत वक् फ 
सींथ िेच् या नावाींची नोंद असावी व त् यामशवाय अन् य कोणाच् या नावींच् या नोंदी असू नयेत 
त् याप्रमाणे वक् फ मालमत् ताींच् या इतर हक् काच् या रकान् यात देखील केवळ 'वक्फ प्रनतबींचधत 
सत्ता प्रकार' अशी नोंद घेण्याबाबत ननणयय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे सदर ननणयय रद्द 
करण्याचा प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यात िृषी शाश्वत वविासासाठी अनकु्रम ेखरीप व रब्बी हांगामािररता ववववध  
िल्याणिारी योिनाांिररता आधथवि तरतूद िरण्याबाबत 

(३६)  ५७२९३ (२०-०८-२०१६).   श्री.अब ूआिमी (मानखूदव मशवािीनगर) :   सन्माननीय िृषी 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यात कृषी शाश् वत ववकासासाठी अनुक्रम े खरीप व रब्बी हींगामाकररता ववववध 
कल्याणकारी योिनाींकररता भरीव आचियक तरतूद करण्याबाबतची मागणी समािसेवकाींनी कृषी 
तज्ञाींबरोबरच तसेच िनप्रनतननधी याींनी मा.मींत्री (कृषी व फलोत्पादन), मा.राज्यमींत्री (कृषी व 
फलोत्पादन), प्रधान सचचव (कृषी व फलोत्पादन) तसचे सींबींचधत जिल््याींच्या/ प्रादेमशक 
ववभागाींच्या कृषी सींचालनालय बरोबरच फलोत्पादन ववभागाच्या सींबींचधत प्रशासनाचधकारी 
याींच्याकड ेहदनाींक २६ म,े २०१६ वा त्या सुमारास लेखी ननवेदनादवारे केलेली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीअींती राज्यात कृषी शाश् वत ववकासासाठी अनकु्रम े खरीप व रब्बी 
हींगामाकररता ववववध कल्याणकारी योिनाींकररता भरीव आचियक तरतूद करण्याबाबत शासनान े
कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. पाांडुरांग फुां डिर (२०-१०-२०१६) :(१) हदनाींक २६ म,े २०१६ व त्यासुमारास अस ेकोणतेही 
लेखी ननवेदन शासनास प्राप्त झालेले नाही. 
(२), (३) व (४) बाबत प्रश्नच उद् ावत नाही. 

___________ 
  

िोल्हापूर िृषी िायावलयाला स्वत:च्या मालिीची गमारत बाांधनू देणेबाबत 
  

(३७)  ५७३२६ (२०-०८-२०१६).   श्रीमती सांध् यादेवी देसाई-िुपेिर (चांदगड), श्री.जितेंद्र आव् हाड 
(मुांरा ा िळवा), श्री.भास्िर िाधव (गुहागर), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.चांद्रदीप नरिे 
(िरवीर) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापूर जिल््यातील २७ लाख शेतकऱयाींसाठी शकेडो योिना राबववणाऱया आणण त्यासाठी 
कोट्यवधी रुपयाींचा ववननयोग करणाऱया कृषी कायायलयाला थवत:चे कायायलय (इमारत) 
नसल्यान ेभाड्याच्या िागेत कायायलयाचा कारभार चालववण्यात येत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनामाफय त चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीअींती कोल्हापूर कृषी कायायलयाला थवत:च्या मालकीची इमारत बाींधून 
देणेबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. पाांडुरांग फुां डिर (२५-१०-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२), (३) व (४) महासींचालक, महाराषट्र राज्य कृवष मशक्षण व सींशोधन पररषद, पुणे याींना 
प्रादेमशक गुळ सींशोधन कें द्र, कोल्हापूर येिील िमीन कोल्हापूर जिल्हयाच्या कृवष भवनास 
देणेबाबत तपासणी करून त्याप्रमाणे िागा देणेबाबत ननणयय घेण्याचे शासनथतरावरून ननदेश 
हदलेले आहेत. िागा उपलब्ध झाल्यानींतर कृवष भवन उभारण्याबाबत पुढील काययवाही करण्यात 
येईल. 

___________ 
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मांगळवेढा (जि.सोलापूर) येथील राज्य पररवहन महामांडळाच्या  
आगाराच्या बसेस दनुस्त िरण्याबाबत 

  

(३८)  ५८२८० (२४-०८-२०१६).   श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मींगळवेढा (जि.सोलापूर) येिील राज्य पररवहन महामींडळाच्या आगाराच्या बसेसची 
दरुवथिा झाली असून नादरुुथत झाल्या असल्याच े हदनाींक २ एवप्रल, २०१६ रोिी वा 
त्यासुमारास ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मींगळवेढा आगारातून िवळपास ५२ बसेस रथत्यावर धावत असनू त्यामध्ये 
बहुसींख्य बसेस नादरुुथत झाल्या असून प्रवाशाींच्या जिववताला धोका ननमायण झाला आहे हेखरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीअींती मींगळवेढा (जि.सोलापूर) येिील राज्य पररवहनमहामींडळाच्या 
आगाराच्या बसेस दरुुथत करण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हदवािर रावत े(१८-१०-२०१६) :(१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) महामींडळाच् या धोरणानुसार मींगळवेढा आगारातील वाहनाींची देखभाल ननयोजित 
काययक्रमानुसार करण् यात येते सदरच् या देखभाल काययक्रमानुसार राज् य पररवहन वाहनाींची 
देखभाल ही प्रनतबींधात् मक देखभाल काययक्रमाींतयगत दैननक दशहदनी देखभाल व त्रमैामसक 
डॉकीींग करण् यात येते ज् या वाहनाींची कामे आगार पातळीवर होणे शक् य नसते त् या वाहनाींची 
काम ेववभागीय काययशाळेत करण्यात येतात. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

िोल्हापूर जिल््यातील एस.टी बससेची सुधारणा िरण्याबाबत 
  

(३९)  ५८५३६ (२४-०८-२०१६).   श्री.सत्यिीत पाटील-सनडिर (शाहूवाडी) :   सन्माननीय 
पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापूर जिल््यातील बहुताींश एस.्ी बसेस मोडकळीस आल्या असून  बसेसच्या 
फा्लेल्या सीट्स, णखळणखळ्या झालेल्या णखडक्याींच्या काचा, फा्के पत्र े यासारख्या अनके 
समथयाींनी  एस.्ी ला ग्रासले आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, प्रवाशाींना अशा अनेक असुववधाींना सामोरे िाव ेलागत  आहे हेही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, चौकशी करुन  सदर एस.्ी बसेसची सधुारणा करण्याबाबत प्रवाशाींना सुववधा  
देण्याबाबत शासनान ेकोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. हदवािर रावत े(१८-१०-२०१६) :(१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) कोल् हापूर ववभागातील प्रवाशाींना चाींगल् या सुववधा देण् याकररता रा प बसेसची ननयममत 
देखभाल व दरुुथ ती करण् यात येते तसेच कोल् हापूर ववभागातील बससेचा ताफा सक्षम 
राहण् याकरीता मागील तीन वषाांमध् ये ९६ वाहन े मोडीत काढण् यात येवून १२० नववन वाहन े
उपलब् ध करून देण् यात आलेली आहेत. 
(४) प्रश् न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

महाराष्ट्र राज्य वक्फ मांडळाच्या प्रभारी मुख्य िायविारी अधधिारी  
याांच्या िाळात अनिे गैरव्यवहार झाल्याबाबत 

  

(४०)  ५९००७ (२०-०८-२०१६).   श्री.प्रतापराव पाटील धचखलीिर (लोहा), श्री.ववनायिराव 
िाधव-पाटील (अहमदपूर) :   सन्माननीय अल्पसांख्याांि वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) महाराषट्र राज्य वक्फ मींडळाच्या प्रभारी मुख्य काययकारी अचधकारी नसीम बानो प्ेल 
याींच्या काळात अनके गैरव्यवहार झाल्यान ेत्याींना ननलींबबत करून त्याींनी घेतलेल्या ननणययाींची 
थवतींत्र आयोग ककीं वा सीबीआय माफय त चौकशी करण्याची मागणी मींडळाच ेसदथय िानीममया ँ
याींनी मा.मुख्यमींत्री याींच्याकड ेमाहे मे, २०१६ वा त्यादरम्यान केली हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीअींती सींबींचधताींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२६-०९-२०१६) :(१) होय. 
(२) व (३) मुख्य काययकारी अचधकारी, महाराषट्र राज्य वक्फ मींडळ याींनी त्याींच्या अचधकार 
कके्षचे उल्लींघन केले आहे ककीं वा कसे या ववषयीच्या ववववध तक्रारीींची छाननी करण्यात येत 
आहे. या तक्रारीच्या अनुषींगान े मुख्य काययकारी अचधकारी, महाराषट्र राज्य वक्फ मींडळ 
याींच्याकडून अहवाल मागववण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील चार िृषी ववद्यावपठातील एिूण सुमारे ३४ टक्िे पदे ररक्त असल्याबाबत. 
  

(४१)  ५९२१८ (२०-०८-२०१६).   श्री.राणािगिीतमसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.अजित पवार 
(बारामती), श्री.वभैव वपचड (अिोले), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.रणधीर सावरिर (अिोला 
पूवव), श्री.बळीराम मसरसिर (बाळापूर), श्री.गोवधवन शमाव (अिोला पजश्चम) :   सन्माननीय 
िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील चार कृषी ववदयावपठातील एकूण सुमारे ३४ ्क्के पदे ररक्त असल्याची बाब 
माहे िून, २०१६ च्या पहहल्या आठवड्यात वा त्या सुमारास ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय,  
(२) असल्यास, ररक्त िागाींमुळे ववदयावपठाींच्या शैक्षणणक सींशोधन आणण ववथतार ववषयक 
कामात अडचणी ननमायण होत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्य शासन आणण मा.राज्यपालाींकड े सदर ररक्त िागा भरणेबाबत 
ववदयावपठाींकडून वारींवार पाठपुरावा करण्यात येऊनही सदर िागा भरण्यात येत नाही, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर िागा तातडीने भरण्याबाबत शासनान े कोणती काययवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ?  
  
श्री. पाांडुरांग फुां डिर (२४-१०-२०१६) :(१) होय. 
(२) व (३) हे खरे नाही. 
(४) हद.०२.०७.२०१६ च्या पत्रान्वये ५० ्क्के ररक्त पदे तातडीन े भरण्याबाबत चारही कृषी 
ववदयापीठाींना ननदेश देण्यात आले आहेत. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील प्रत्येि जिल्हयात िृषी भवन उभारण्याबाबत 
  

(४२)  ५९४५७ (२०-०८-२०१६).   श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर), श्री.डड मल्लीिािूवन रेड्डी 
(रामटेि) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील शेतकऱयाींना नवनवीन तींत्रज्ञानाची माहहती देण्यासाठी राज्यातील प्रत्येक 
जिल्हयात कृषी भवन उभारण्याची घोषणा मा.पालकमींत्री कोल्हापूर महोदयाींनी माहे म,े २०१६ 
मध्ये वा त्यादरम्यान केली हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास,सदर ननणययावर शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. पाांडुरांग फुां डिर (२५-१०-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) राज्यातील कृवष ववभागाच्या कायायलयासींबींधी एकबत्रत माहहती येऊन ज्या कायायलयाींना 
शासकीय इमारत उपलब्ध नाही, अशा कायायलयाींना शासकीय इमारत उपलब्ध होण्यासाठी 
आवश्यक तो प्रथताव सादर करणेबाबत आयुक्त (कृवष) याींना सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. 
     महासींचालक, महाराषट्र राज्य कृवष मशक्षण व सींशोधन पररषद, पुणे याींना प्रादेमशक गुळ 
सींशोधन कें द्र, कोल्हापूर येिील िममन कोल्हापूर जिल््याच्या कृवष भवनास देणे बाबत 
तपासणी करुन त्याप्रमाणे िागा देणेबाबत ननणयय घेण्याच े शासनथतरावरुन ननदेश हदलेले 
आहेत. िागा उपलब्ध झाल्यानींतर कृवष भवन उभारण्याबाबत पुढील काययवाही करण्यात येईल. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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िोल्हापूर जिल्हयाचे िृवषचे मुख्य िायावलय असणारे िृवष अधधक्षि  
िायावलयासह सवव िृवष िायावलये एिाच हठिाणी येण्याबाबत 

  

(४३)  ५९७२३ (२०-०८-२०१६).   डॉ.सुजित ममणचेिर (हातिणांगले), श्री.चांद्रदीप नरिे 
(िरवीर) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोल्हापूर जिल्हयाच े कृवषचे मुख्य कायायलय असणारे कृवष अचधक्षक कायायलयासह 
करवीरमधील दोन उपववभागीय कायायलये, तालुका कृवष अचधकारी व मींडळ कृवष अचधकारी, 
माती पररक्षण प्रयोगशाळा व खतचाचणी प्रयोगशाळा भाडयाच्या घरात आहेत, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल्यास, या कायायलयाच्या भाडयापो्ी शासनाने सुमारे २५ को्ी रुपये खचय येतो, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) तसचे सवय कृवष कायायलये एकाच छताखाली येण्यासाठी जिल्हा अचधक्षक कृवष कायायलयान े
दोन वषायपूवी प्रादेमशक गूळ सींशोधन कें द्रानजिकची २ एकर िागेच्या मागणीचा प्रथताव 
तत्कामलन कृवषमींत्री याींच्याकड ेसादर केला होता, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रथतावासींदभायत शासनान ेकोणता ननणयय घेतला आहे, 
(५) असल्यास, ननणययाअींती जिल्हयातील सवय कृवष कायायलये एकाच हठकाणी येण्याकररता 
शासनान े कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?   
  
श्री. पाांडुरांग फुां डिर (२५-१०-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे. रुपये ५१,६५,७१९/- इतका खचय वावषयक भाडपेो्ी येतो. 
(३) होय. 
(४), (५) व (६) महासींचालक, महाराषट्र राज्य कृवष मशक्षण व सींशोधन पररषद, पुणे याींना 
प्रादेमशक गुळे सींशोधन कें द्र, कोल्हापूर येिील िममन कोल्हापूर जिल््याच्या कृवष भवनास देणे 
बाबत तपासणी करुन त्याप्रमाणे िागा देणेबाबत ननणयय घेण्याच े शासनथतरावरुन ननदेश 
हदलेले आहे. िागा उपलब्ध झाल्यानींतर कृवष  भवन उभारण्याबाबत पुढील काययवाही करण्यात 
येईल  

___________ 
  

राज् यातील शतेिरी सेवा सहिारी सोसाययायाांमधनू औषधे व किटि नाशिे ववक्रीसाठी 
फामावमसस् ट नेमण् याची अट घातल् याबाबत 

  

(४४)  ६००२५ (२०-०८-२०१६).   श्री.ववलास तरे (बोईसर), श्री.हहतेंद्र ठािूर (वसई) :   
सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील शेतकरी सेवा सहकारी सोसायट्याींमधून औषधे व की्कनाशके ववक्रीसाठी तज्ञ 
फामायमसथ ् नेमण् याची अ् शासनाकडून नव् याने घालण् यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, या नव् या धोरणाच् या शेतक-याींच् या सेवा सहकारी सोसायट्याींच् या पदाचधका-याींनी 
ववरोध केलेला असून अशा िाचक अ्ी रद्द करण् याबाबत शासनाकड ेमागणी केलेली आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, शासनाने चौकशी करुन उक् त प्रकरणी कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. पाांडुरांग फुां डिर (२०-०८-२०१६) :(१) होय. 
     की्कनाशकाींच े उत्पादन, ववक्री, साठवणूक प्रदमशयत, ववतरण करण्यासींदभायत कें द्र 
शासनाने हद.०५.११.२०१६ रोिी ननगयममत केलेल्या अचधसुचनेन्वये की्कनाशके (सुधारणा) 
ननयम २०१५ प्रमसध्द केले आहेत. त्यामध्ये ननयम १० उपननयम १ अ (१) मध्ये की्कनाशक 
ववक्री साठी ववहीत अहयतेववषयी तरतूद केली आहे. त्यानुषींगान े सींचालक (ननवगुनन) कृषी 
आयुक्तालय, पुणे याींनी हद.०८.१२.२०१५ रोिी तस ेआदेश ननगयममत केलेले आहेत. 
(२) होय, हे खरे आहे काय. 
(३) याबाबत मा.मुख्यमींत्री महोदयाींच्या थवाक्षरीन,े मा.कें द्रीय कृवष मींत्री महोदयाींना हदनाींक 
११/०१/२०१६ रोिी पत्र पाठवून की्कनाशक परवाना धारकाींसाठी लागू केलेल्या शैक्षणणक 
अहयतेबाबत पुनयववचार करण्याबाबत ववनींती केली हाती. त्यानुषींगाने कें द्र शासनान े
हद.१७.०८.२०१६ च्या अचधसुचनेन्वये की्कनाशकाच्या ववक्री साठा प्रदशयन, ववतरण 
इत्यादीकररता ननयमात ववहहत केलेल्या परवानाधारकाींच्या शैक्षणणक अहयतेत सुधारणा 
प्रथताववत केली असून सदर मशिील शैक्षणणक अहयता बाबतचे प्रारुप ननयम िनतेच्या सुचना व 
हरकती मागववण्यासाठी प्रमसध्द केले आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
राज्यात गेल्या वषावच्या खररपातील शेतवपिाांच्या नुिसानीपोटी शासनाने िाहहर िेलेल्या दोन 

हिारिोटी नपयाांच्या मदतीचा आढावा घेण्यासाठी सममती स्थापन िरण्याबाबत 
  

(४५)  ६०२०३ (२०-०८-२०१६).   श्री.समीर िुणावार (हहांगणघाट) :   सन्माननीय मदत व 
पुनववसन िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात गेल्या वषायच्या खररपातील शेतवपकाींच्या नकुसानीपो्ी शासनान ेपहहल्या ्प् यात 
दोन हिारको्ी रुपयाींच्या मदतीचे वा्प िाहीर केले असल्याचे ननदशयनास आले हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास या सींदभायत शासनाने ववशेष मोहीम राबवून मदत वा्पाचा आढावा घेण्यासाठी 
सींबचधत जिल्हाचधका-याींच्या अध्यक्षतेखाली सममती थिापन करणार आहे हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर सममत्या थिापन करण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली  वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (२७-१०-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) शासन ननणयय एससीवाय-१२/२०१५/प्र.क्र. १८७/म-११ हद.२.१.२०१६ अन्वये सममती थिापन 
करण्याबाबत सूचना हदलेल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

ठाणे जिल््यात आपत्ती अधधिारी हे पद भरण्यासांदभावत 
  

(४६)  ६०२५१ (२२-०८-२०१६).   श्री.नपेश म् हात्र े (मभवांडी पूवव) :   सन्माननीय मदत व 
पुनववसन िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाण ेजिल्हा आपत्ती अचधकाऱयाींनी मागील आठ महहन्यापूवी रािीनामा हदल्यानींतर हे पद 
ररक्त असल्याच ेमाहे म,े २०१६ च्या समुारास ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ठाणे, मभवींडी, कल्याण-डोंबबवली, उल्हासनगर आहद महापामलका के्षत्रात मोठ्या 
प्रमाणात अनेक इमारती िुन्या असून पावसाळ्यात उद् ाणाऱया आपत्ती सींदभायत ननणयय 
घेण्याकररता जिल्हा आपत्ती अचधकारी नसल्यान ेननमायण होणाऱया समथया दरू करण्याकररता 
शासन कोणती उपाययोिना करणार आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीकरुन सदरचे जिल्हा आपत्ती अचधकारी हे पद भरण्याबाबत शासनाने 
कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२७-१०-२०१६) :(१) होय. 
(२) जिल्हा आपत्ती व्यवथिान अचधकारी या पदाचे महत्व ववचारात घेऊन, या पदाचा 
अनतररक्त काययभार हद.१८.०३.२०१६ च्या आदेशान्वये तहमसलदार (सवयसाधारण) याींचेकड ेपुढील 
आदेश होईपयांत देण्यात आला होता. 
(३) जिल्हा आपत्ती व्यवथिापन अचधकारी हे पद भरण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील चारही िृषी ववद्यापीठाांची स् थधगती उठववण् याबाबत 
  

(४७)  ६०६४८ (२०-०८-२०१६).   श्री.गोवधवन शमाव (अिोला पजश्चम), श्री.सांिय साविारे 
(भुसावळ), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), श्री.त्र्यांबिराव मभस े (लातूर ग्रामीण) :   सन्माननीय 
िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  राज् यातील चारही कृषी ववदयापीठाींची मशक्षण, सींशोधन तसेच ववथ तारकायय लक्ष् यपूतीच् या 
मूल् याींकनासाठी नेमलेल् या सममतीने अहवालात उणणवा दशयववल् यानेअचधथ वीकृती थ िचगत 
करण् यात आल् याच ेमाहे िून, २०१६ मध् ये वा त्यादरम्यान ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, यामळेु अणखल भारतीय कृषी अनुसींधान पररषदेकडून ववदयापीठाींना ममळणारे 
अनुदान रखडण् याची शक् यता आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, सदरहू चारही कृषी ववदयापीठाींची थ िचगती उठववण् याबाबत कोणती काययवाही 
केली वा करण् यात येत आहे 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. पाांडुरांग फुां डिर (२४-१०-२०१६) :(१) होय. 
(२) होय. 
(३) अचधजथवकृतीस हदलेली थिचगती रद्द करण्याबाबत मा.मखु्यमींत्री महोदयाींच्या थतरावरुन 
मा.कें हद्रय कृषी मींत्री महोदयाींना हद.०१.०७.२०१६ च्या पत्रान्वये ववनींती केली आहे. 
     तसेच ववववध सींवगायतील ववशेषत: मशक्षकवगीय पदे ररक्त पदाींच्या ५०% इतकी 
भरण्यास शासनाने मान्यता हदली आहे. 
     नवीन खािगी महाववदयालय थिापनसे मान्यता देण्यात येऊ नये, तसेच नवीन 
तुकडीवाढ करण्यात येऊ नये, अस ेववदयापीठाींना कळववण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

ऊस उत्पादि शेतिऱयाांनी हठबि मसांचनासाठी घेतलेल्या ििावची  
िबाबदारी साखर िारखाने व शासनाने उचलण्याबाबत 

  

(४८)  ६०९९४ (२२-०८-२०१६).   श्री.नारायण पाटील (िरमाळा), श्री.बाळासाहेब थोरात 
(सांगमनेर), डॉ.पतांगराव िदम (पलूस िडगेाव) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात दषुकाळात होरपळलेल्या शेतकऱयाींना हदलासा ममळण्यासाठी ऊस उत्पादक 
शेतकऱयाींना हठबक मसींचनासाठी घेतलेल्या किायची िबाबदारी साखर कारखान े व शासनान े
िाथतीत िाथत उचलावी असे नवे धोरण अमलात आणण्याचा ननणयय मा. मुख्यमींत्री याींनी 
माहे म,े २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ननणययाचे थवरुप काय आहे व त्याची अींमलबिावणी राज्यात सुरु झाली आहे 
काय, याबाबत सदय:जथिती काय आहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. पाांडुरांग फुां डिर (२४-१०-२०१६) :(१) नाही. 
(२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

___________ 
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राज्यातील िृषी ववद्यापीठाांना अनुदान देण्याबाबत  
  

(४९)  ६१३०३ (२०-०८-२०१६).   श्री.प्रशाांत बांब (गांगापूर), श्री.रणधीर सावरिर (अिोला पूवव), 
श्री.अममत ववलासराव देशमुख (लातूर शहर), श्री.मभमराव तापिीर (खडिवासला) :   
सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यातील चारही कृषी ववदयापीठाींची मान्यता भारतीय कृषी सींशोधन पररषदेने, गेल्या 
महहन्यातच रद्द केल्याच ेसमिते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सींबींचधत कृषी ववदयापीठाींची मान्यता रद्द होणार असल्याची ककीं वा मान्यता रद्द 
झाल्याची माहहती असुनही या ववदयापीठाींनी ववदयार्थयाांना कळू हदले नाही, यामुळे हिारो 
ववदयार्थयाांचे शैक्षणणक भववतव्याच ेनुकसान होणार, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कृषी ववदयापीठाींच्या मान्यता रद्द होऊ नये यासाठी तसेच शासनाने अनुदान 
देण्याबाबत  कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. पाांडुरांग फुां डिर (२४-१०-२०१६) :(१) भारतीय कृवष अनसुींधान पररषदेने ववदयापीठाींची 
मान्यता रद्द केलेली नसून अचधथवीकृती (मानाींकन) अहवालातील सूचनाींनुसार काययवाही 
होईपयांत अचधथवीकृती थिचगत ठेवली आहे. 
(२) नाही. 
     भारतीय कृवष अनुसींधान पररषदेने अचधथवीकृतीसाठी हदलेली थिचगती ववदयािीप्रवशेाशी 
ननगडीत नाही. यामुळे ववदयार्थयाांच्या शैक्षणणक बाबीींवर पररणाम होणार नाही. 
(३) अचधजथवकृतीस हदलेली थिचगती रद्द करण्याबाबत मा.मखु्यमींत्री महोदयाींच्या थतरावरुन 
मा.कें हद्रय कृषी मींत्री महोदयाींना हद.०१.०७.२०१६ च्या पत्रान्वये ववनींती केली आहे. 
     तसेच ववववध सींवगायतील ववशेषत: मशक्षकवगीय पदे ररक्त पदाींच्या ५०% इतकी 
भरण्यास शासनाने मान्यता हदली आहे. 
     कें द्र शासनाच्या सुचननेुसार कृवष पररषद, पुणे व सवय कृवष ववदयापीठाींनी आपला कृती 
अहवाल त्याींना सादर केला आहे. 
     शासनाकडून ववदयापीठास दरवषी  अनुदान हदले िाते. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

अचलपूर (जि.अमरावती) येथील िृषी महाववद्यालय िृषी सांशोधन  
उपिें द्र स्थापनेच्या प्रस्तावास मांिरुी ममळण्याबाबत 

(५०)  ६१७१८ (२०-०८-२०१६).   श्री.ओमप्रिाश ऊफव  बच्च ू िडू (अचलपूर), डॉ.अननल बोंड े
(मोशी), श्री.ववनायिराव िाधव-पाटील (अहमदपूर) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अचलपूर (जि.अमरावती) येिे कृषी सींशोधन उपकें द्र कृषी महाववदयालय थिापनेच्या 
प्रथतावास आहदवासी उपयोिन े अींतगयत मींिुरी ममळणेबाबत थिाननक ववसस अचलपूर याींनी 
हदनाींक १८ फेब्रुवारी, २०१६ रोिी  लेखी  पत्र  मलहून  मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, याबाबत सन २०११ पासून अनके वेळा ववधानसभेत पाठपुरावा करूनही 
सदर कृषी महाववदयालय थिापने कामी ववलींब होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाने कृषी महाववदयालय थिापनेबाबत तात्काळ कोणती काययवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. पाांडुरांग फुां डिर (२५-१०-२०१६) :(१) अचलपूर (जि.अमरावती) येिे कृवष सींशोधन उपकें द्र 
कृवष महाववदयालय थिापनेच्या प्रथतावास आहदवासी उपयोिनेंतगयत मींिूरी ममळणेबाबत 
थिाननक वव.स.स. अचलपूर याींनी माहे फेब्रुवारी, २०१६ मध्ये पत्रान्वये मागणी केली आहे हे 
खरे आहे, 
(२) प्रत्येक जिल््यात शासकीय कृषी महाववदयालय थिापन करण्याचे शासनाचे धोरण आहे. 
अमरावती जिल््यात एक शासन अनुदाननत कृषी महाववदयालय काययरत आहे. अचलपूर येि े
शासकीय कृवष महाववदयालय थिापनेचा प्रथताव महाराषट्र कृषी मशक्षण व सींशोधन  
पररषदेकडून प्राप्त झाला होता. प्रथतुत प्रथतावात कृवष सींशोधन कें द्राच्या िममनीवर कृवष 
महाववदयालय उभारणे प्रथताववत होते. सदर बाबीचा तेिील सींशोधनावर काय पररणाम होईल 
याचा अ्यास होणे आवश्यक असल्यान ेप्रथताव महाराषट्र कृवष मशक्षण व सींशोधन पररषदेच्या 
पुनववयलोकनािय परत पाठववण्यात आला आहे. 
(३) अचलपूर, येिे कृवष महाववदयालय थिापनेची मागणी शासनाच्या ववचाराधीन आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
  
ववधान भवन :   डॉ. अनांत िळसे 
नागपूर.   प्रधान सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 

शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, नागपूर. 


