
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची सत्तरावी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

पहहले अधधवेशन, २०१६ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

रायगड जिल्ह्यातील सन २००५ मध्ये झालेल्हया दासगाांव येथील दरडग्रसताांच्या पुननवसनाबाबत 
  

(१)  ८६० (२३-१२-२०१४).   श्री.भरतशेठ गोगावले (महाड) :   सन्माननीय पुनवनसन व मदत 
िायन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रायगड जिल्ह्यातील सन २००५ मध्ये झालेल्हया दासगाींव येथील दरडग्रसताींच ेपुननवसन १४ 
वर्ानचा कालावधी उल्ूनही अद्यापप प्रलींबित आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर प्रलींबित पुननवसनाच्या प्रश्नािाित केव्हापयतं ननर्नय होरे् अपेक्षित आहे, 
(३) नसल्हयास, पवलींिाची काररे् काय आहेत ? 
  

श्री. एिनाथराव खडसे (०७-०५-२०१५) : (१) व (२) मौिे दासगाव येथे दरड कोसळल्हयामळेु 
२२३ कु्ुींिे िाधीत झालेली होती त्यापैकी १२७ कु्ुींिे पनुवनसनासाठी तयार झाल्हयान े मौि े
दासगाव येथे मुींिई-गोवा राषरीय महामागानलगत १-९०-६० हे.आर. खािगी िमीन भुसींपादन 
करण्यात आलेली आहे. पुनवनसनासाठी भसुींपादीत करण्यात येर्ाऱ्या िमीन मालकाचा िमीन 
देर्ेसाठी पवरोध असल्हयान े शासनामार्न त ककतर्फी  तािा ेेर्ेित येनन १०२ आपदग्रसताींना 
भुखींडाच ेवा्प करण्यात आलेले आहे. 
     ९४ आपदग्रसताींना पहहल्हया हप्तत्याची रक्कम रु. १८,८०,०००/- अनुदान वा्प केलेले 
असून, त्याचेकडून पवननयोग दाखले प्राप्तत होताच दसुऱ्या हप्तत्याचे अनुदानाची व मखु्यमींत्री 
सहाय्यता ननधीच ेअनुदान वा्प करण्यात येईल. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

'चासिमान’ आणण भामा-आसखेड धरण प्रिल्ह पग्रस ताांचे पूनवनसन िरय याबाबत 
(२)  १५७१ (२४-१२-२०१४).   श्री.सुरेश गोरे (खेड आळांदी) :   सन्माननीय पुनवनसन व मदत 
िायन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

  

(१) 'चासकमान' आणर् भामा-आसखेड धरर् प्रकल्ह पग्रस ताींच े पूनवनसन लवकर करण् यात यावे 
असे ननदेश उच् च न् यायालयान ेशासनास हदले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, शासनाने त् यानुर्ींगाने आतापयतं तकती प्रकल्ह पग्रस ताींचे पुनवनसन केले आहे व 
अद्याप तकती प्रकल्ह पग्रस ताचे पनुवनसन कररे् िाकी आहे, 
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(३) सदरहू प्रकल्ह पाग्रस ताींच ेपुनवसनन करण् यािाित शासनान ेकोर्ती कायनवाही केली केली आहे 
वा करण्यात येत आहे 
(४) नसल्ह यास, पवलींिाची काररे् काय आहेत ? 
  

श्री. एिनाथराव खडसे (१०-१२-२०१५) :(१) चासकमान व भामा आराखेड प्रकल्हपग्रसताींच्या 
याचचकाींमध्ये मा. न्यायालयान ेप्रकरर्ानुसार वेगवेगळे आदेश पारीत केले आहेत. 
(२) व (३) I) चासकमन प्रकल्हपातील ककुर् २८ प्रकल्हपाग्रसताींना व भामा - आराखेड 
प्रकल्हपातील प्रकल्हपग्रसताींना मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानसुार िमीन वा्प करण्यात 
आली आहे. 
II) मा. उच्च न्यायालयाच्या ननदेशनानुसार पात्रता तपासून चासकमान प्रकल्हपातील ककुर् ३२ 
अपात्र े प्रकल्हपग्रसताींची व भागा आराखेड प्रकल्हपातील १०५ अपात्र प्रकल्हपग्रसताींची मागर्ी 
अमान्य करण्यात आली आहे. 
III) मा.उच्च न्यायालयाने कलम ६६(२) नो्ीस द्यावी अस ेआदेश हदलेल्हया २९७ प्रकरर्ामध्ये 
“ससव्हील ॲप्तलीकेशन” दाखल करण्यात आलेले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
अमरावती जिल्ह्यातील भातिुली, अमरावती व इतर तालुक्यामध्ये पेठी प्रिल्हपाच्या िाठावर 

असलेल्हया पेठी नदीला आलेल्हया महापूरामुळे हिारो घरे िममनदोसत झाल्हयाबाबत 
(३)  १७३३ (२३-१२-२०१४).   श्री.रवव राणा (बडनेरा) :   सन्माननीय पुनवनसन व मदत िायन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अमरावती जिल्ह्यातील भातकुली, अमरावती व इतर तालुक्यामध्ये पेठी प्रकल्हपाच्या 
काठावर असलेल्हया पेठी नदीला आलेल्हया हदनाींक २२ व २३ िुल ैरोिीच्या महापूरामुळे हिारो 
ेरे िसमनदोसत होनन, अनतवषृ्ीमुळे हिारो ेरे िसमनी पाण्याखाली आल्हयाने पपके वाहून 
गेली, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, पेठी काठावरील िी ेरे वाहून गेली व शतेी पपकाींचे नुकसान झालेल्हया 
नुकसानग्रसत लोकाींना शासनाने अनुदान हदले वा देर्ार आहे या िाित काय कायनवाही केली, 
(३) पवशेर्त: पेठी प्रकल्हपातील शतेकऱ्याींना लाभ देण्यािाित पवशेर् अनुदान देर्ार आहे काय? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (०५-०३-२०१५) :(१), (२) व (३) हे अींशत: खरेआहे. 
     अमरावती तालुक्यात ेराींची पुर्नत: पडझड झाल्हयान ेककूर् ३२२ िाचधताींना रु.३७५३००/- 
सानुग्रह अनुदान वा्प करण्यात आले आहे. ११९ ेराींच े ेरमालकाींना रु.२३७३५२/- आचथनक 
सहाय्य अनुदान वा्प करण्यात आले आहे. उवनररत अनुदान वा्पाची कायनवाही जिल्हहाचधकारी, 
अमरावती कायानलयामार्न त सुरु आहे. 
     भातकुली तालुक्यामध्ये रु. ५ लाख अनुदान देण्यात आले होते. त्यापकैी रु. ४९८४५० 
वा्प करण्यात आले आहे. 

___________ 
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दधूगांगा प्रिल्हपाांतगनत मौ.नानीवळ (ता.राधानगरी, जि.िोल्ह हापूर) 
प्रिल्हपग्रसताांचे पुनवनसन िरययाबाबत 

(४)  २८२७ (२३-१२-२०१४).   डॉ.सुजित ममणचेिर (हातिणांगले), श्री.रािेश क्षीरसागर 
(िोल्हहापूर उत्तर) :   सन्माननीय पुनवनसन व मदत िायन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) दधूगींगा प्रकल्हपाींतगनत मौ.नानीवळ (ता.राधानगरी) प्रकल्हपग्रसताींचे पनुवनसन सन १९८८-८९ 
साली मौ.खोची (ता.हातकर्ींगले, जि.कोल्हहापुर) येथील ग् नीं.९९६ अ मध्ये भखूींड पाहून या 
हठकार्ी करण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, सदर प्रकल्हपग्रसत भागातील लोकाींच े पुनवनसन करताींना ६२ भखूींडाींमध्ये ११२ 
कु्ुींिाचे पनुवनसन करण्यात आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सन २००५ पासनू या वसाहतीमध्ये अपूर्न असलेल्हया सुपवधाींिाित व प्रत्येकाींस 
सवतींत्र भूखींड समळरे्िाित मागर्ी करीत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, मौ.खोची येथील गायरान ग् नीं.९९६ अ ग्रामपींचायतीच्या ताब्यात असून 
धरर्ग्रसताींच्या मागर्ीनुसार शाळा, तिडाींगर् व प्रचसलत सुपवधाींसाठी िागा वापररे्िाितचा ना 
हरकत ठराव ग्रामपींचायतीन ेहदला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्हयास, सदर प्रकल्हपग्रसत वसाहतीत इतर सोयीसुपवधा पुरपवण्यािाित शासनाने कोर्ती 
कायनवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्हयास, पवलींिाची काररे् काय आहेत ? 
  

श्री. एिनाथराव खडसे (०५-०३-२०१५) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) होय, हे खरे आहे. 
(५) सदर पुनवनससत वसाहतीत आठ नागरी सुपवधा पुरपवल्हया आहेत. इतर नागरी सुपवधाींसाठी 
आवश्यक असलेले वाढीव भखूींडाच ेननयोिन करण्यात येत आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ावत  नाही. 

___________ 
  

महाड तालुक् यातील (जि. रायगड) दहहवाड या गावात रात्रीच् या 
वेळेस भूगभानतून आवाि येत असल्ह याबाबत 

(५)  २८९२ (२३-१२-२०१४).   श्री.भरतशेठ गोगावले (महाड) :   सन्माननीय पुनवनसन व 
मदत िायन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाड तालुक् यातील (जि. रायगड) दहहवाड या गावात िसमनीतनू रात्रीच् या वेळेस भूगभानतून 
आवाि येत  असलेल्ह या आवािामुळे स थाननक ग्रामस थाींमध् ये प्रचींड सभतीचे वातावरर् पसरले 
असल्ह याचा प्रकार माहे ्क् ्ोिर, २०१४ मध् ये वा त् या सुमारास ननदशननास आला आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्ह यास, उक् त प्रकरर्ी  भगूभन तज्ाींकडून िसमनीची पाहर्ी करण् यात आली आहे काय, 
त् यात काय आढळून आले, 
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(३) असल्हयासस सदर येत असलेल्हया आवािामळेु सथाननक ग्रामसथाींमध्ये प्रचींड सभतीचे 
वातावरर् पसरले आहेस हे ही खरे आहे कायस 
(४) असल्ह यास, याप्रकरर्ी शासनाकडून कोर्ती कायनवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, पवलींिाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (०७-०३-२०१५) :(१) अींशत: खरे आहे. महाड तालकु्यातील दहहवाड या 
गावात माहे िुल ै२०१३ व २०१४ मध्ये भूगभानतून आवाि येत असल्हयाची े्ना ेडली होती. 
माहे ्क््ोिर २०१४ मध्ये अशी िाि ननदश्रनास आलेली नाही. 
(२), (३) व (४)  भूगभन तज्ाींकडून िसमनीची पाहर्ी करण्यात आली आहे तसेच, सींचालक , 
वरीषठ भूवैज्ाननक, भारतीय भूवजै्ाननक सवेिर् पवभाग, पुरे् वरीय्ठ भूवैज्ाननक , भूविल 
सवेिर् व पवकास यींत्रर्ा, रायगड-असलिाग, जिल्हहा आपत्ती व्यवसथापन अचधकार, रायगड-
असलिाग आणर् तहससलदार, महाड याींनी ग्रामसथाींना मागनदशनन करुन ग्रामसथाींना मनातील 
भीती दरू केली. भारतीय भूवैज्ाननक सवेिर् पवभागाकडील तज् व्यक्तीींकडून सदरील पाहर्ी 
करण्यात आली आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज् यात गारपीव व अवळेी पडणा-या पावसापासुन होणारे नुिसान वाळय यासाठी शेड नेवचा 
वापर प्रायोधगि तत् वावर नामशि जिल्ह ्यात राबववणार असल्हयाबाबत 

(६)  ६३४४ (०८-०३-२०१५).   श्री.बाबुराव पाचणे (मशरुर) :   सन्माननीय फलोत् पादन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यात गारपी् व अवेळी पडर्ा-या पावसापासनू होर्ारे नुकसान ्ाळण् यासाठी शेड ने्चा 
वापर प्रायोचगक तत् वावर नासशक जिल्ह ्यात रािपवर्ार असल्ह याच े मा. कृर्ी मींत्री महोदयाींनी 
हदनाींक २३ िानेवारी, २०१५ रोिी िाहीर केलेस हे खरे आहे काय ? 
(२) असल्ह यास, गोदामाच् या िाींधकामासाठी १०० ्क् के अनुदान देर्ार असल्ह याचे िाहीर केले हे 
खरे आहे काय ? 
(३) असल्ह यास, र्ळउत् पादनाला चालना देण् यासाठी र्ळ प्रतिया उद्योगाच् या अनुदानात वाढ 
करण् यािाित िाहीर केले खरे आहे काय ? 
(४) असल्ह यास, यािाित शासनान ेकोर्ती कायनवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, पवलींिाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथराव खडसे (०९-१२-२०१५) :(१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) ते (५) प्रश्न उद्् ावत  नाही. 

___________ 
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अिुनना धरणाच्या उभारणीमळेु ववसथावपत होणाऱ्या प्रिल्हपग्रसताांच्या 
मागयया शासन सतरावर प्रलांबबत असल्हयाबाबत 

  

(७)  ९३८३ (०७-०४-२०१५).   श्री.रािन साळवी (रािापूर) :   सन्माननीय पनुवनसन व मदत 
िायन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रत्नाचगरी जिल्ह्यातील पाचल येथील अिुनना धरर्ाच्या उभारर्ीमुळे पवसथापपत होर्ाऱ्या 
प्रकल्हपग्रसताींच्या मागण्या शासन सतरावर गेली अनेक वर्े प्रलींबित आहेत हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, धरर् ग्रसताींसाठी राखीव ठेवण्यात आलेली मोक्याच्या िागा िळकावण्यासाठी 
िमीन मातर्याींची दादाचगरी सुरु असल्हयाच े नकुतेच माहे िानेवारी, २०१५ मध्ये ननदशननास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३)असल्हयास,यािाित सींिींचधत पोली, महसूल यींत्ररे्कड ेपाचल पींचिोशीवासीींयाींनी लि वेधूनही 
अद्यापी कोर्तीच कायनवाही झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, यािाित शासनान ेसखोल चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले, 
(५) असल्हयास,तद्नुसार उक्त धरर्ाच्या पवसतपपत  होर्ाऱ्या प्रकल्हपग्रसताींच्या मागण्यासींदभानत 
शासन सतरावर कोर्ती कायनवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्हयास,पवलींिाची काररे् काय आहेत? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (०१-०९-२०१५) :(१) हे खरे नाही. 
     अिुनना मध्यम प्रकल्हपामुळे िाचधत प्रकल्हपग्रसताींना पुनवनससत गावठार्ामध्ये 
अचधननयमातील तरतुदीनुसार देय सवन नागरी सुपवधा पुरपवण्यात आल्हया असून, सदर सुपवधा 
देखभालीसाठी जिल्हहा पररर्देकड ेहसताींतरीत करण्यात आलेल्हया आहेत. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

भूिां पग्रस ताांच ेपुनवनसनासाठी वा ीव माविेा य यायालयात भरय यात न आल्हयाबाबत 
  

(८)  १०९१६ (०७-०४-२०१५).   श्री.बसवराि पावील (औसा) :   सन्माननीय पुनवनसन व मदत 
िायन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)  मौिे साींगवी (िेवरी) ता.ननलींगा, जि.लातूर येथील भूकीं पग्रस ताींचे पुनवनसनासाठी सींपादीत 
िमीनीसींदभानत मा.जिल्ह हान् यायाचध-१, ननलींगा याींनी भसूींदभन क.५/२००१ व इतर १० मध् ये 
हदनाींक २८ कपप्रल, २०१० रोिी आदेश पाररत करुन १ को्ी ८५ लाख ३३ हिार १९२ र्क् त 
इतकी रक् कम मींिूर करुन वाढीव माविेा न् यायालयात भरण् यात यावा अस ेआदेश हदल्ह यानींतर 
न् यायालयाच् या आदेशानुसार जिल्ह हाचधकारी, लातूर याींनी त् याचकेडील पत्र ि. २०१२/भूसीं 
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/समन् वय /सीआर-२४, हदनाींक ११ रे्ब्रुवारी, २०१३ अन् वये पवभागीय आयुक् त, औरींगािाद 
याींचेकड ेप्रस ताव सादर केलेला आहे तद् नींतर पवभागीय आयुक् तान ेत् याींचेकडील पत्र ि. २०१३/ 
कलक् यूकन/कि-१ / सीआर १७, हदनाींक ६ माचन, २०१३ अन् वये प्रधान सचचव, महसूल व वन 
पवभाग याींचकेड ेमागर्ीचा प्रस ताव सादर केला आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्ह यास, आिसमतीस सदरहू प्रस तावानुर्ींगाने शासनाने ननधी उपलब् ध करुन हदलेला 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, जिल्ह हाचधकारी, लातूर याींनी सादर केलेल्ह या  सदरहू प्रस तावानुसार ननधी 
उपलब् ध करुन देत असलेल्ह या तारखेपयतं व् यािाची आकारर्ी करुन सुधाररत हहशोिाप्रमारे् 
ननधी लवकरात लवकर उपलब् ध करुन देण् याच् या दृष ्ीने शासनाने कोर्ती कायनवाही केली  वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, पवलींिाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथराव खडसे (२९-०७-२०१५) :(१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) अद्ययावत पररगनर्ेसह  ननधी उपलब्ध करुन देण्याची कायनवाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

ररक्षा चालववययाच्या परवाययासाठी शैक्षणणि पात्रतेत वा  िरययाबाबत 
  

(९)  १०९४९ (०७-०४-२०१५).   िुमारी प्रणणती मशांदे (सोलापूर शहर मध्य), श्री.सुधािर देशमुख 
(नागपूर पजश्चम) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शैिणर्क िेत्रात िाींती ेडत आहे िदलत् या काळानसुार सवनच हठकार्ी शैिणर्क पात्रतेत 
वाढ होन लागली आहे. त् याचाच कक भाग  हरू्न आता ररिा चालपवण् याच् या परवान् यासाठ 
तकमान १० वी पास असलेल्ह याींनाच परवान े समळर्ार आहेत अस ेआदेश प्रादेसशक पररवहन 
पवभागाने काढले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, या आदेशानुसार शासनान ेररिा परवान ेदेण् यासींदभानत काय कायनवाही केली आहे 
वा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल्ह यास, पवलींिाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. हदवािर रावत े (०९-१२-२०१५) :(१) ््ोररिा परवान्याींच ेवा्प करताना अिनदार १० वी 
इयत्ता उत्तीर्न असावा, तथापप परेुशा सींख्येने १० वी उत्तीर्न उमेदवाराींकडून अिन आले नाहीत, 
तर उवनररत परवान्याींच्या वा्पाकरीता उमेदावार तकमान ८ वी इयत्ता उतीर्न ही अ् राहील, 
असा ननर्नय राज्य पररवहन प्राचधकरर्ाने ेेतला आहे. 
(२) व (३) सन २०१४ मध्ये परवान्याींच्या वा्पाकरीता काढलेल्हया सोडतीमध्ये वर नमूद 
अ्ीनुसार दहावी उत्तीर्न असलेले ५१,१४७ व आठवी उत्तीर्न असलेले ९,५५७ उमेदवार यशसवी 
झाले आहेत. 

___________ 
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धान उत् पादिाांना उत् पादन खचानवर आधाररत भाव देय याबाबत 
  

(१०)  ११११५ (१०-०४-२०१५).   श्री.डड मल्हलीिािूनन रेड्डी (रामवेि) :   सन्माननीय िृषी 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) धान उत् पादकाींना उत् पादन खचानवर आधाररत भाव देण् यात यावा, या मागर्ीच े ननवेदन 
माहे डडसेंिर, २०१४ मध्ये वा त्यादरयान मा. मुख् यमीं्याींना स थाननक लोकप्रनतननधीनी हदले, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, या ननवेदनातील मागण् यानुसार शासनाने कोर्ती कायनवाही केली वा करण् यात 
येत आहे, 
(३) अद्याप यािाित ननर्नय ेेतला नसल्ह यास, पवलींिाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (१०-०७-२०१५) :(१) होय. 
(२) धानाला हमीभाव देर्े, ही िाि कें द्र शासनाच्या अखत्याररतील आहे. सन २०१४-१५ कररता 
राज्य शासनान े (सवनसाधारर् प्रत) धाना कररता रु.२७७०/- (प्रनत जक्वीं्ल) इतकी सशर्ारस 
केलेली होती. परींतु कें द्र शासनान ेरु.१३६० (प्रनत जक्वीं्ल) अशी हमी भाव तकीं मत िाहीर केली. 
धानाला वािवी हमीभाव समळावा महरू्न राज्य शासन नेहमीच कें द्र शासनाकड े आग्रही 
भूसमका ेेत असते. सदर वसतुजसथती सन्माननीय लोकप्रनतननधीींना कळपवण्यात आलेली आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

पुणे जिल्ह्यातील मौि ेअहहरे (ता.हवेली) येथील सथाननि िुवुांबाांचा पुनवनसनाचा  
प्रश्न गेल्हया २०-२५ वषानपासून प्रलांबबत असल्हयाबाबत 

  

(११)  १२०१२ (०७-०४-२०१५).   श्री.मभमराव तापिीर (खडिवासला) :   सन्माननीय पुनवनसन 
व मदत िायन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुरे् जिल्ह्यातील मौिे अहहरे (ता.हवेली) येथील सथाननक कु्ुींिाींचा पुनवनसनाचा प्रश्न 
गेल्हया २० त े२५ वर्ानपासून प्रलींबित आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच तथेील कु्ुींिाींचा सन १९८९ मध्ये पुनवनसनाचा ननर्नय झाला, हे ही खरे आहे काय, 
असल्हयास, तकती कु्ुींिाींचा पुनवनसनाचा ननर्नय झाला आहे, त्यापकैी तकती कु्ुींिाींचे पुनवनसन 
करण्यात आले आहे, 
(३) ग्रामपींचायत दफ्तरी नोंद असलेल्हया ग्रामपींचायत समळकत ि. ८ ड उताऱ्यानसुार 
पुनवनसनाचा ननर्नय झाला आहे काय, असल्हयास २७२ कु्ुींिाींना पुनवनसनाचा न्याय देरे् 
िींधनकारक आहे काय, असल्हयास तसा ननर्नय झाला काय ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (१०-१२-२०१५) :(१) हे खरे नाही. 
(२) सदर आदेश १९८९ मधील नसुन हदनाींक ०४.०५.१९९१ रोिी १५१ कु्ुींबियाींना प्तलॉ् देण्याच े
ननजश्चत झाले आहे व त्याप्रमार् े१५१ कु्ुींबियाींना प्तलॉ्च ेताि ेहदले आहे. 
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(३) ग्रामपींचायत समळकत ८ “ड” नुसार पुनवनसनाचा ननर्नय झालेला नसनु सन १९५२ साली 
अहहरे गावठार्च े सींपादन झाले असुन तो ननवाडा गहृीत धरुनच प्तलॉ् वा्पाची कायनवाही 
करण्यात येत आहे. 

___________ 
  

आिोव (जि.अिोला) िृषी ववभागामाफन त सांत्रा वविासाठी तालक् यातील बहुताांश बागायती 
शेति-याांनी हठबि मसांचना साठी अल्ह पभुधारि व अत् यल्ह प भुधारि  

योिनेतून अनुदान प्राप्त झाले नसल्हयाबाबत 

(१२)  १२७८६ (०८-०४-२०१५).   श्री.प्रिाश भारसािळे (अिोव) :   सन्माननीय िृषी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आको् (जि.अकोला) कृर्ी पवभागामार्न त सींत्रा पवकासाठी तालक् यातील िहुताींश िागायती 
शेतक-याींनी हठिक ससींचना साठी अल्ह पभधुारक व अत् यल्ह प भुधारक योिनते अनुदान 
मागर्ीसाठी अिन सादर करुन गेल्ह या पाच महहन् यापासून शतेक-याींना सदर योिनेतनू अनुदान 
प्राप्त त झाले नसल्ह यान ेमाहे िानेवारी, २०१५ वा त् यासुमारास शेतक-याींनी जिल्ह हा कृर्ी अचधकारी 
उपोर्न केले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, सदर प्रकरर्ी नपवन दरपत्रकानसुार ससींचनाने अनदुान मागर्ी केली तद् नुसार 
स थाननक लोकप्रनतननधी व अचधकारी याींना माहे िानेवारी, २०१५ दर यान लेखी ननवेदन हदले, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्ह यास, उक् त शेतकऱ् याींच् या ननवेदन व अनुदान देण् यासींदभानत शासनाने कोर्ती 
कायनवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) असल्ह यास, सदरहू अनुदान तातडीने देण् याचे दृष ्ीने राज् य शासन कोर्ती कायनवाही करर्ार 
वा करण् यात येत आहे, 
(५) अद्याप कोर्तीच कारवाई केली नसल्ह यास, पवलींिाची काररे् काय ? 
  
श्री. एिनाथराव खडस े (११-१२-२०१५) :(१) श्री. रपवींद्र कृषर्राव कोल्हहे याींचे अनुदान न 
समळाल्हयान ेउपोर्र् करण्याच ेननवदेन प्राप्तत झाले होते. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
(३) व (४) श्री. रपवींद्र कुषर्राव कोल्हहे याींना हद. १४ म,े २०१५ रोिी देय असलेल्हया अनुदानाची 
रक्कम अदा करण्यात आली असनू सन २०१४-१५ च्या अनुदानाच्या अदायगीची कायनवाही चालू 
आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत  नाही. 

___________ 
  

राज्यातील सवनत्र गावाांची आणेवरी ५० वक्क्याच्या आत असययाच्या पाश्वनभूमीवर  
सक्तीने ििनवसलुी न िरययाचा राज्य शासनाने घेतलेला ननणनय 

(१३)  १५४०४ (१७-०४-२०१५).   श्री.प्रतापराव पावील धचखलीिर (लोहा) :   सन्माननीय 
पुनवनसन व मदत िायन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील सवनत्र गावाींची आर्ेवरी ५० ्क्क्याच्या आत असर्ाऱ् या किनवसुली न करण्याचा 
राज्य शासनाने ननर्नय ेेतला आहे  हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या ननर्नयावर मात करून कें द्र शासनाच्या किन वसुली प्राचधकरर्ान े वधान 
जिल्ह्यातील शेतकऱ्याींच्या िसमनी परसपर ्नलाईन पविी केल्हयाची धक्कादायक िाि हदनाींक 
१० रे्ब्रूवारी २०१५ रोिी वा त्यासमुरास ननदशननास आली आहेस हे खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, या प्रकरर्ी चौकशी केली आहे काय, चौकशीचे ननषकर्न काय आहेत व 
त्यानुर्ींगान ेराज्य शासनान ेकोर्त्या उपाययोिना केल्हया आहेत, 
(४) या प्रकरर्ाची अद्याप चौकशी केली नसल्हयास, होर्ाऱ् या पवलींिाची काररे् काय आहेत व 
यािाितची सद्यजसथती काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडस े (०३-०९-२०१५) :(१) ५० पैशाींपेिा कमी पैसेवारी आलेल्हया भागात 
ी्ंचाईसदृश्य पररजसथती िाहीर करुन देण्यात येर्ाऱ्या पवपवध सवलतीींमध्ये शेतीशी ननगडीत 
किन वसलुीस सथचगती देण्यात येते. 
(२) अींशत: खरे आहे. माहे नोव्हेंिर, २०१४ मध्ये वधान जिल्ह्यात ०२ प्रकरर्ी िमीनी परसपर 
्नलाईन पविी केल्हयाची िाि ननदशननास आली आहेत. 
(३) ्नलाईन पविी केलेल्हया ०२ िसमनीच्या रे्रर्ाराची नोंद ेेण्यात आलेली नाही. यािाित 
तहससलदार समुद्रपुर याींच्या कायानलयात पववादासपद प्रकरर् हरु्न चौकशी सुरु करण्यात 
आली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

आांद्रा धरणग्रस ताांचे प्रश् न मागगी  लावणेबाबत 
  

(१४)  १५४४३ (११-०५-२०१५).   श्री.सांिय (बाळा) भेगड े(मावळ) :   सन्माननीय पुनवनसन व 
मदत िायन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मावळ (जि. पुरे्) तालुक् यातील आींद्रा धरर्ग्रस त सींे्नेन ेआपल्ह या पवपवध मागण् यासाठी 
हदनाींक १ िानेवारी, २०१५ रोिी पींचायतीसमोर धरर्े आींदोलन केले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, शेतक-याींना १२/२ च् या नो्ीसा देननही त् याींना शासनाने वेतन हदलेले  नाही, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्ह यास, धरर्ासाठी सींपाहदत केलेल्ह या परींत ूअनतररक् त ठरलेल्ह या िसमनी मळु शेतक-
याींना परत कराव् यात, आींद्रा धरर्ातून पपींपरी चचींचवड महानगरपासलकेला पार्ी देन नये आदी 
मागण् या करण् यात आल्ह या, हे ही खरे आहे काय, 
(४) या धरर्ग्रस ताींच् या मागण् यािाित त् वरीत कायनवाही न झाल्ह यास आगामी काळात तीर 
आींदोलन करण् याचा इशारा आींद्रा धरर्ग्रस त सींे्नेने हदला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) आींद्रा धरर्ग्रस ताींच् या मागण् या िाित शासन स तरावर कोर्ता ननर्नय झाला आहे काय, 
नसल्ह यास, पवलींिाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथराव खडसे (१४-०१-२०१६) :(१) अींशत: खरे आहे. 
आींद्रा प्रकल्हपग्रसताींनी ८ िानेवारी, २०१५ रोिी असे आींदोलन केले होते. 
(२) हे खरे नाही, उप जिल्हहाचधकारी, भुसींपादन ि. १३, पुरे् याींचेकडुन आींद्रा प्रकल्हपातील 
प्रकल्हपग्रसताींना नुकसान भरपाई अदा करण्यात आलेली आहे. मात्र काही प्रकरर्ाींमध्ये 
सहधारकाींचे सींमतीपत्र सादर नसल्हयाने ती प्रकररे् प्रलींिीत आहे. 
(३) अनतरीक्त ठरलेल्हया िसमनी परत द्याव्यात अशी मागर्ी करण्यात आली आहे. तथापप, 
धरर्ासाठी अनतरीक्त िमीन सींपादीत केल्हयाचे ननदशननास आलेले नाही. तसेच 
आींदोलनकत्यांची मागर्ी पपींपरी चचींचवड महापासलकेला िींद नसलकेतुन पार्ी देन नये अशी 
आहे. 
(४) व (५) ननवेदनकत्यांच्या हदनाींक ०४ िानेवारी, २०१५ रोिीच्या ननवेदनाच्या अनुर्ींगाने अपर 
जिल्हहाचधकारी पुरे् याींचे दालनात िैठक आयोजित करुन ननवेदनकत्यांच्या मागण्याींिाित योग्य 
ती कायनवाही कररे्िाित सींिींचधत अचधकाऱ्याींना सुचना देण्यात आल्हया आहेत. 

___________ 
  

चासिमान प्रिल्ह पातील िमीन भसूांपादनाबाबत 
  

(१५)  १६१७४ (०८-०३-२०१५).   श्री.लष्मणमण िगताप (धचांचवड) :   सन्माननीय पनुवनसन व 
मदत िायन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) चासकमान प्रकल्ह पामध् ये िमीन भूसींपादन झालेल्ह या नागररकाींचे तकती प्रकल्ह पग्रस ताच े
कायद्यानुसार पुनवनसन करण् यात आले याचा अहवाल राज् य सरकारला ५ माचन पयतं सादर 
करण् याचे उच् च न् यायलयाने ननदे श हदल असल्ह याचे माहे रे्ब्रुवारी, २०१५ मध् ये उेड झाले 
आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्ह यास, या प्रकल्ह पग्रस ताींना पुनवनसन करण् याचे शासन आदेश असूनही जिल्ह हाचधकारी 
आणर् मा.मुख् य सचचव याींनी याकड े हेतपुरस तर दलुनि केले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) नसल्ह यास, आिवर भूसींपादन झालेल्ह या शेतक-याींना पुनवनसन व प्रकल्ह पग्रस ताींच् या 
लाभापासून वींचचत ठेवल्ह याची सवनसाधारर् काररे् काय आहेत,  
(४) उक् त प्रकरर्ी दोर्ीींवर कुठली कायनवाही केली अथवा करण् यात येर्ार आहे काय, नसल्ह यास, 
पवलींिाची सवनसाधारर् काररे् काय आहेत  ? 
 
श्री. एिनाथराव खडस े(०९-१२-२०१५) :(१) मा. उच्च न्यायालय , मुींिई येथ ेदाखल असलेल्हया, 
चासकमान प्रकलपग्रसताींच्या याचचकाींमध्ये मा. न्यायालयाने प्रकरर्परत्वे वेगवेगळे आदेश 
पारीत केलेले आहेत. 
(२) व (३) चासकमान प्रकल्हपातील ककुर् २८ प्रकलपग्रसताींना मा.उच्च न्यायालयाच्या 
आदेशानुसार व पात्रता तपासून िमीन वा्प करण्यात आलेली आहे. तसेच चासकमान 
प्रकल्हपातील ककुर् ३२ अपात्र प्रकल्हपग्रसताींची मागर्ी अमान्य करण्यात आली आहे. तसचे 
मा.न्यायालयाने कलम १६(२) ची नो्ीस द्यावी अस े आदेश हदलेल्हया २६ प्रकरर्ाींमध्ये 
“ससव्हील ॲप्तलीकेशन” दाखल करण्यात आलेले आहे. तसेच याच पवर्यािाित दाखल असलेल्हया 
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िनहहत याचचका ि.१७१/२०१४ मधील मा. उच्च न्यायालयाच्या ननदेशानुसार सचचव (मदत व 
पुनवनसन) याींच्या अध्यितखेाली ससमती सथापन करण्यात आली असनू नतथे कामकाि 
प्रगतीपथावर आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

खाय देशात दरवषगी  र बी हांगामात शेतिरी गहू व हरबरा वगैरेची मोयाया प्रमाणात लागवड 
िरता दरवषगी  शेति-याांना युररया खत खूप िमी प्रमाणात हदले िात असल्हयाबाबत 

(१६)  १६५२४ (१२-०८-२०१५).   श्री.िुणाल पावील (धळेु ग्रामीण), श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री), 
अॅड.िे.सी.पाडवी (अक्िलिुवा), श्री.अममन पवेल (मुांबादेवी), श्री.असलम शेख (मालाड पजश्चम), 
श्रीमती ननमनला गाववत (इगतपूरी) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) खान् देशात दरवर्र रब् िी हींगामात शेतकरी गहू व हरिरा वगैरेची मोठ्या प्रमार्ात लागवड 
करता दरवर्र लागवड िेत्र व खताींची मागर्ी याींचा दाींडगा अनभुव असूनही दरवर्र शेतक-
याींना युररया खत खूप कमी प्रमार्ात हदले िाते सशवाय वाहतकुीचा खचन ही त् याींच् याकडून 
वेगळा वसलू केला िातो अस ेिानेवारी, २०१५ रोिी वा त्या दर यान आढळून आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 

(२) असल्ह यास, शेतक-याींना पुरेस े युररया खत उपलब् ध करुन देण् याचा दृष ्ीने शासन काही 
धोरर्ात् मक ननर्नय ेेर्ार आहे काय, 
(३) असल्ह यास, त् याचा तपशील काय आहे, 
(४)  नसल्ह यास,  पवलींिाची काररे् काय आहेत ? 
  

श्री. एिनाथराव खडस े (१५-०९-२०१५) :(१) हे खरे नाही.  खान्देशातील शतेकऱ्याींना पुरेशा 
प्रमार्ात युररया खत उपलब्ध करुन देण्यात आलेले आहे. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

मुांबई शहर व उपनगरातील हाबनर आणण राय स हाबनरवरील रेल्ह व ेरुळाांलगत  
गवाराच् या पाय यावर भाज् याांची लागवड िेली िात असल्ह याबाबत 

  

(१७)  १६७७७ (०६-०८-२०१५).   प्रा.वषान गायिवाड (धारावी), श्री.अममन पवेल (मुांबादेवी), 
श्री.असलम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.नसीम खान (चाांहदवली) :   सन्माननीय िृषी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींिई शहर व उपनगरातील हािनर आणर् रान् स हािनरवरील रेल्ह वे रुळाींलगत ग्ाराच् या 
पाण् यावर भाज् याींची लागवड केली िात असल्ह याने शहरात साथीींच् या रोगाींची मोठ्या प्रमार्ात 
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लागर् होत असल्ह याचे माहे कपप्रल, २०१५ मध्ये वा त्यादर यान ननदशननास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्ह यास, रसायनसमश्रीत भाज् याींच्या सेवनाने नागरीकाींच े आरोग् य धोक् यात येन नये 
याकरीता तसेच रेल्हवे प्रशासनाच्या िागेवर अनचधकृतपरे् केल्हया िात असलेल्हया सदर शेतीवर 
शासनाने कोर्ती  कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्ह यास, पवलींिाची  काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (०९-१२-२०१५) :(१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत  नाही. 

___________ 
  

राज्यात खरीप हांगामात निुसान झालेल्हया शेतिऱ्याांना तूर, िापूस व िाांदा  
ही वपिे वगळून अयय वपिाांसाठी नुिसान भरपाई देययाबाबत 

  

(१८)  १८०९२ (०८-०९-२०१५).   श्री.अजित पवार (बारामती), श्री.राणािगिीतमसांह पावील 
(उसमानाबाद), श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), श्री.वभैव वपचड (अिोले), श्री.भासिर िाधव 
(गुहागर), श्री.अवधूत तविरे (श्रीवधनन), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), 
श्री.राहुल मोवे (पराांडा), श्री.हनमुांत डोळस (माळमशरस), श्री.ियांत पावील (इसलामपूर), 
श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळवा), श्री.मिरांद िाधव-पावील (वाई), डॉ.सतीश (अयणासाहेब) 
पावील (एरांडोल) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात मागील खरीप हींगामात नुकसान झालेल्हया शेतकऱ्याींना तूर, कापूस व काींदा ही 
पपके वगळून अन्य पपकाींसाठी पवयापो्ी ११३२ को्ी रूपयाींची नकुसान भरपाई देण्याची िाि 
शासनाच्या पवचाराधीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर पवचाराधीन असलेल्हया िािीवर शासनाने ननर्नय ेेतला आहे काय, 
(३) असल्हयास, ननर्नयाींती शेतकऱ्याींना पवयाचे पैस ेदेण्यािाित शासनान ेकाय कायनवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, पवलींिाची काररे् काय आहेत  ? 
  
श्री. एिनाथराव खडस े(०९-१२-२०१५) :(१) राषरीय कृपर् पवमा योिनेंतगनत खरीप हींगाम २०१४ 
मध्ये राज्यातील ३४.८७ लाख शतेकऱ्याींना ककुर् रु. १५९५.६५ को्ी इतकी नकुसान भरपाई 
भारतीय कृपर् पवमा कीं पनीमार्न त मींिूर करयात आली आहे. त्यापकैी तूर, कापसू व काींदा ही 
पपके वगळून अन्य पपकाींसाठीची नुकसान भरपाई रक्कम रु. ११३२.५५ को्ी इतकी आहे. 
(२) व (३) ककुर् नुकसान भरपाई रक्कम रु. १५९५.६५ को्ी (राज्य हहससा रक्कम रु.६९०.७४ 
को्ी, कें द्र हहससा रक्कम रु. ६९०.७४ को्ी व भारतीय कृपर् पवमा कीं पनीचा हहससा रु.२१४.१७ 
को्ी) िँकामार्न त शतेकऱ्याींच्या खात्यावर िून व िुल ै२०१५ मध्ये िमा करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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अमदनगर जिल्ह ्यात तीन वषानत तीन लाख माती नमुन े 
तपासय याचा ननणनय शासनान ेघेतल्हयाबाबत 

  

(१९)  १८८५६ (०६-०८-२०१५).   श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), श्री.अवधूत तविरे (श्रीवधनन), 
श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळवा) :   
सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमदनगर जिल्ह ्यात तीन वर्ानत तीन लाख माती नमुने तपासण् याचा ननर्नय शासनान े
माहे म,े २०१५ मध् ये वा त्यादरयान ेेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, त् यानुसार शासनान ेआतापयतं कोर्ती कायनवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(३)  नसल्ह यास पवलींिाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (१५-०९-२०१५) :(१) कें द्र शासन पुरसकृत िसमन आरोग्य पबत्रका 
असभयानाींतगनत अहमदनगर जिल्ह्यात २०१५-१६ पासून तीन वर्ानत २८७६७४ माती नमुने 
तपासण्याचा ननर्नय शासनान ेेेतला आहे, हे खरे आहे. 
(२) अहमदनगर जिल्ह्यात  िसमन आरोग्य पबत्रका असभयानाींतगनत सन २०१५-१६ मध्ये 
९५४६६ माती नमुने काढण्याचे उहिष् ठेवण्यात आलेले असून आतापयतं ९२४२३ माती नमुन े
काढण्यात आलेले आहेत. त्यापैकी २१२८९ मातीनमुन े तपासण्यात आलेले असून शेतकऱ्याींना 
३२२३ िसमन आरोग्य पबत्रका पवतरर् करण्यात आलेले आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

दापोली तालुिा िृषी (जि. रत्नाधगरी) िायानलयाच्या मांिूर असलेल्हया  
एिूण ८४ पदाांपिैी २५ पदे ररक्त असल्हयाबाबत 

  

(२०)  १९५८९ (०६-०८-२०१५).   श्री.रािन साळवी (रािापूर) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दापोली तालुका कृर्ी (जि. रत्नाचगरी) कायानलयाच्या मींिूर असलेल्हया ककूर् ८४ पदाींपैकी 
२५ पदे ररक्त असल्हयाचे नुकतेच माहे म,े २०१५ मध्ये वा त्या सुमारास ननदशननास  आले आहे 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर पदे ररक्त असल्हयामळेु कायनरत असलेल्हया ५९ कमनचाऱ्याींना तालुक्यातील 
१७६ गावाींच ेकाम पहाव ेलागत आहे हेही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, तालकुा कृर्ी कायानलयाकररता वररषठ सलपपकाच ेमींिूर असेलेले १पद ररक्त तर 
४ सलपपक मींिूर असून केवळ १ सलपपक कायनरत असून ३ पदे ररक्त आहेत, तसेच 
अनुरेखकाची मींिूर २ पदे असताींना ४ मींडळ कायानलयातील प्रत्येकी १ याप्रमारे् ककूर् ४ पदे 
मींिूर आहेत मात्र प्रत्यिात ककही अनुरेखकाच ेपदे भरलेले नाही हेही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, कवढया मोठया प्रमार्ात पदे ररक्त असल्हयामुळे कामाचा िोिा कायनरत 
असलेल्हया कमनचाऱ्याींवर पडत आहेस हे ही खरे आहे काय, 
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(५) असल्हयास, यािाित शासनान ेसखोल चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले, 
(६) असल्हयास,चौकशीअींती सदरहू ररक्त पदे भरण्यािाित शासनाने काय कायनवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(७) नसल्हयास, पवलींिाची  काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (१५-०९-२०१५) :(१), (२), (३) व (४) होय. 
     दापोली तालकुा कृर्ी (जि.रत्नाचगरी) कायानलयाच्या मींिूर असलेल्हया ककूर् ८४ पदाींपैकी 
२६ पदे सद्य:जसथतीत ररक्तआहेत. सदर ररक्त पदाींचाअनतररक्त कायनभार निीकच्या िेत्रीय 
कमनचाऱ्याींना देवून त्याद्वारे कामकाि पार पाडले िात आहे िेर्केरून नागररकाींची गैरसोय 
होत नाही. 
(५) व (६) ग् “क” व “ड” सींवगानतील सरळसेवेची ररक्त पदे तातडीने भरण्यापवर्यी कालिध्द 
कायनिम आखून त्यानुसार कायनवाही करण्यात येत आहे. 
(७) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

खरीप व रबी अशी वगनवारी बांद िरययाचे शासनािड ेप्रसताववत असल्हयाबाबत 
  

(२१)  २१३९५ (०६-०८-२०१५).   श्री.बांवी भाांगडडया (धचमूर) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात शेतकऱ्याींच्या शेतातील पीकाींच े खरीप व रब्िी अशा दोन प्रकारात वगरकरर् 
करण्यात येत असते हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, राज्यात झालेल्हया ससींचनामळेु िहुतेक सवनच सथानी कमी िासत प्रमार्ात 
खरीप पपके ेेतली िातात, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, अनतवषृ्ी वा अवर्नर्ामध्ये शेतकऱ्याींच्या झालेल्हया नुकसानीची शासनामार्न त 
देण्यात येर्ारी नकुसान भरपाई रब्िीच्या गावाींमध्ये र्ार उशीरा देण् यात येत,े हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्हयास,  खरीप व रब्िी अशी वगनवारी िींद करण्यािाित शासनान ेकाय कायनवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, पवलींिाची  काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (१८-०९-२०१५) :(१) होय. 
(२) हे खरे नाही. 
     राज्यातील पपकाखालील िेत्राशी तुलना करता िागायत िेत्राचे प्रमार् १७.६८ ्क्के 
इतकेच आहे. लागवडीखालील िेत्रापैकी १४३.५६ लाख हे िेत्रावर खरीपाची, तर ६२.४३ लाख हे 
िेत्रावर रब्िी पपकाींची लागवड करण्यात येत.े 
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(३) नैसचगनक आपत्तीच्या प्रसींगी शेतकऱ्याींना शासनाकडून नुकसान भरपाई हदली िात नसनू 
आचथनक मदत हदली िात.े रब्िीच्या गावाींमध्ये मदत उशीरा हदली िाते, हे हर्रे् खरे नाही. 
(४) खरीप व रब्िी अशी वगनवारी िींद करण्यासींदभानतील प्रसताव शासनाच्या पवचाराधीन नाही. 
(५) हवामानानसुार खरीप पपके व रब्िी पपके अशी वगनवारी करण्यात आलेली असून ती िींद 
करण्याची आवश्यकता वा्त नाही. 

___________ 
  

पावण जि.सातारा तालुक् यातील तारळी धरण प्रिल्ह पातील ननवड ेपुननवसीत गाांवातील १२ 
प्रिल्ह पग्रस ताांना पाल ता.िराड येथ ेगव नां.१७५० मध् ये िममन वावपाचा आदेश  
देवूनही सदरची िमीन अय य प्रिल्ह पग्रस ताांना हदल्ह याची चौिशी िरणेबाबत 

  

(२२)  २१८९६ (०८-०९-२०१५).   श्री.शांभूराि देसाई (पावण) :   सन्माननीय पुनवनसन व मदत 
िायन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पा्र् जि.सातारा तालुक् यातील तारळी धरर् प्रकल्ह पातील ननवड ेपुननवसीत गाींवातील १२ 
प्रकल्ह पग्रस ताींना सन २००३ मध् ये पाल ता.कराड येथे ग् नीं.१७५० मध् ये िसमन कररे्िाित 
कराड प्राताींचधकारी याींनी आदेश िारी केले होत ेहे खरे आहे काय, 

(२) असल्ह यास, सदरच् या ग् नीं. मधील िमीन ताब् यात देर्ेिाित सींिींचधत १२ प्रकल्ह पग्रस ताींनी 
सातत् याने प्राताींचधकारी कराड याींचेकड े मागर्ी करुनही अद्यापही सदरच् या िसमनीचा तािा 
सींिींचधत प्रकल्ह पग्रस ताींना हदला गेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्ह यास, सन २००३ मध् ये १२ प्रकल्ह पग्रस ताींना सदरच ेग् नीं.१७५० मध् ये िमीन वा्पाच े
आदेश काढूनही सन २००८ व २०११ मध् ये याच ग् नीं.१७५० मधील िमीन वा्पाचे आदेश 
तत् कालीन प्राताींचधकारी याींनी काढून रािकीय हेतूने सदर ग् नीं मधील िमीन १२ 
प्रकल्ह पग्रस ताींना न देता दोन प्रकल्ह पग्रस ताींना अनुिमे ९० व ४० गुींठे वा्प केले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्ह यास, या सवन प्रकरर्ाची उच् चस तरीय चौकशी करण् याची मागर्ी १२ प्रकल्ह पग्रस ताींनी 
जिल्ह हाचधकारी सातारा याींचेकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्ह यास, राज् य शासनाने या प्रकरर्ाची चौकशी केली आहे काय, 
(६) असल्हयास,चौकशीअींती िमीन १२ प्रकल्ह पग्रस ताींना  देण्यािाित शासनान े काय कायनवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(७) नसल्हयास, पवलींिाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथराव खडसे (१०-१२-२०१५) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) उप पवभागीय अचधकारी कराड याींनी ननगनसमत केलेल्हया सन २००३ च्या मौिे ननवड े
येथील ग् नु. १७५० पैकी या िमीन वा्प आदेशाींतील १२ प्रकल्हपग्रसताींपैकी ६ 
प्रकल्हपाग्रसताींना कब्िेपट्टी व तािा देण्यात आलेला असून ७/१२ ला देखील नोंदी ेेण्यात 
आल्हया आहेत. सन २००८ मध्ये १० प्रकल्हपग्रसताींना िमीन वा्पाचे आदेश ननगनसमत करण्यात 
आले. तथापप, त्यापैकी २ प्रकल्हपग्रसताींना ८० आर िेत्राची कब्िेपट्टी, तािा देनन ७/१२ वर नोंद 
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ेेण्यात आली आहे. तसेच सन २०११ मध्ये ५ प्रकल्हपग्रसताींना ८८ आर िमीन वा्पाच ेआदेश 
ननगनसमत करण्यात आले होत.े तथापप, त्यापैकी कुर्ालाही कब्िेपट्टी व तािा देण्यात आलेला 
नाही तकीं वा ७/१२ वर नोंदही ेेण्यात आलेली नाही. 
(४) हे खरे नाही. 
(५), (६) व (७) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िोिणातील बाांबा बागायतदाराांच् या नुिसानीबाबतचा अहवाल तयार िरययाबाबत 
(२३)  २२२४६ (१२-०८-२०१५).   श्री.शरददादा सोनावणे (िुयनर), श्री.गणपत गायिवाड 
(िल्हयाण पूवन), श्री.सधुािर भालेराव (उदगीर), श्री.सरदार तारामसांह (मुलुांड) :   सन्माननीय 
िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कोकर्ातील आींिा िागायतदाराींच् या नुकसानीिाितचा अहवाल तयार करण् याच् या सूचना 
मा.मुख् यमींत्री महोदयाींनी अप्त पर कृर्ी सचचवाींना हदल्ह याच ेम,े २०१५ च् या शेव्च् या आठवययात 
ननदशननास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, त् यािाितचा अहवाल कृर्ी सचचवाींकडून शासनास प्राप्त त झाला आहे काय, 
(३) असल्ह यास, त् याअनुर्ींगान ेअहवाल तयार करण्यािाित तसेच आींिा िागायतदाराींना नकुसान 
भरपाई देण् यािाित शासनान े काय कायनवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्ह यास, पवलींिाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (१६-११-२०१५) :(१) व (२) होय. 
(३)  राज्यात माहे रे्ब्रुवारी व माचन, २०१५ मध्ये अवेळी पानस व गारपी्ीमुळे झालेल्हया 
नुकसानीच भरपाई देण्यािाित महसूल व वन पवभागाचा शासनननर्नय हदनाींक १३ कपप्रल, 
२०१५ रोिी ननगनसमत करण्यात आला असून त्य अनुर्ींगान ेहदनाींक २५ म,े २०१५ व २८ िुल,ै 
२०१५ रोिी ननधी पवतरीत केला आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
उस मानाबाद जिल्ह ्यातनू िाणाऱ् या सोलापूर त ेिळगाांव रेल्ह वे मागानच ेसव् हेक्षण िरययाबाबत 

(२४)  २२४२५ (१०-०८-२०१५).   श्री.राणािगिीतमसांह पावील (उसमानाबाद), श्री.राहुल मोवे 
(पराांडा) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उस मानािाद जिल्ह ्यातनू िार्ा-या सोलापूर ते िळगाींव रेल्ह वे मागानचे सव् हेिर् झालेले 
असून त ेकाम अद्याप मागर लागलेले नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, हा रेल्ह वे मागन झाला तर महाराष राची कुलस वामीनी आई तुळिाभवानी वास तव् य 
असलेले तुळिापूर रेल्ह वेच् या नकाशावर येर्ार आहे, त् याचिरोिर मराठवाययातील अनेकगावे 
रेल्ह वेला िोडली िार्ार आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्ह यास, जिल्ह ्यातील प्रवाश् याींची मागर्ी तसेच उस मानािाद सारख् या मागासलेल्ह या 
जिल्ह ्यासाठी पवकासाची गींगा  हरू्न अपेक्षित असलेल्ह या या रेल्ह वे मागानसाठी शासन स तरावरुन 
काय पाठपुरावा केला आहे, 
(४) नसल्ह यास, पवलींिाची काररे् काय आहेत ? 
  

श्री. हदवािर रावत े(०५-१२-२०१५) :(१) होय. 
(२) होय. 
(३) व (४) सदर प्रकल्हपाचा सवेिर् अहवाल रेल्हवे मींत्रालयास २५/३/२०१३ रोिी सादर करण्यात 
आला आहे. प्रकल्हपाची अींदाजित तकीं मत रु.३२३८ को्ी व वापर्नक परतावा दर (-) ५.६९% आहे.  
रेल्हवे िोडानने प्रकल्हप सथचगत ठेवला आहे. प्रकल्हपास रेल्हवे मींत्रालयाची अद्याप मींिूरी समळालेली 
नाही. 

___________ 
  

राज् यातील धचपळूण-िराड हा लोहमागन पूणन िरय याबाबतचा प्रसताव 
  

(२५)  २२४८४ (१०-०८-२०१५).   श्री.उल्हहास पावील (मशरोळ), श्री.गुलाबराव पावील (िळगाव 
ग्रामीण), श्री.अिुनन खोतिर (िालना), श्री.चांद्रिाांत सोनावण े (चोपडा), श्री.अिय चौधरी 
(मशवडी) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील चचपळूर्-कराड हा लोहमागन लवकर पूर्न करण् यासाठीचा प्रस ताव रेल्ह वे 
मींत्रालयाच् या पवचाराधीन असून त् याींच् या सवेिर्ाच ेकामही हाती ेेण् यात आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्ह यास, वरील लोहमागानचे काम तातडीन े पूर्न करण् यािाि त शासनान े आतापयतं 
कोर्त् या प्रकाराचा पाठपुरावा केला आहे वा त् याची र्लननष पती काय आहे, 
(३) नसल्ह यास, पवलींिाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. हदवािर रावत े(०५-१२-२०१५) :(१) होय. 
(२) व (३) सदर प्रकल्हप पी.पी.पी तत्वावर कोकर् रेल्हव े महामींडळाद्वारे रािपवण्यास रेल्हव े
मींत्रालयाची मींिूरी समळालेली आहे. प्रकल्हपाकररता पवशेर् उपयोजिता वाहन (SPV) सथापन 
करण्यासाठी कोकर् रेल्हवे महामींडळातरे् कायनवाही करण्यात येत आहे. 

___________ 
  

दोंडाईचा (जि.धळेु) येथे सब रजिसवार व रेझरी सुरु िरययाबाबत 
  

(२६)  २२८०२ (०८-१०-२०१५).   श्री. ियिुमार रावल (मशांदखेडा) :   सन्माननीय महसलू मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दोंडाईचा (जि.धुळे) हे ि नगरपासलका असर्ारे हठकार्ी असनू शहरात कृर्ी उत्पन्न िािार 
ससमतीस खरेदी पविी सींेस तालुका दधु सींेस वीि मींडळाच े पवभागीय कायानलय अशी तालुका 
सतरावर असर्ारी सवन महत्वाची कायानलये असताना येथ े सि रजिस्र कायानलय व रेझरी 
कायानलय नाहीस हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्ह यास, दोंडाईचा हे तालुक्याचे हठकार् नसताींनाही शहरात असर्ाऱ्या पवपवध िँकीींगच्या 
सुपवधा उपजिल्हहा रुग्र्ालय मोठी िािारपेठ असल्हयामळेु आििूािूच् या ५० पेिा अचधक 
गावाींचा दैनींहदन सींपकन  हा दोंडईचा शहराशी आहे, हे खरे आहे काय, 

(३) असल्ह यास, उक् त शहरात सि रजिस्ार व रेझरी कायानलय सुरु करण् यािाित शासनान े
कोर्ती कायनवाही केली आहे वा करण् यात येत आहे,  
(४) नसल्हयास, पवलींिाची काररे् काय आहेत ?  
 
श्री. एिनाथराव खडस े(०८-०१-२०१६) : (१) व (२) होय, तथापप दयु्यम ननिींधक, ससींदखेडा या 
कायानलयाच ेभे् कायानलय आठवययातील प्रत्येक गुरुवारी दोंडाईचा येथे कायानजन्वत असते. 
(३) दोंडाईचा पींचिोशीतील दसतऐविाींची सींख्या सींगर्कीकरर्ाच्या मानकानुसार अत्यींत कमी 
आहे व शासनान ेतालुक्यासाठी सवतींत्र कक कायानलय असा उपिम रािपवल्हयामुळे व दोंडाईचा हे 
सवतींत्र तालुक्याचे हठकार् नसल्हयान े त्याहठकार्ी दयु्यम   ननिींधक कायानलय सुरु करण्याची 
आवश्यकता नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

अहमदनगर जिल्ह ्यातील राहुरी तालुक् यातील नगर तालुिा  
िृषी अधधिारी याांनी िेलेल्ह या गैरिारभाराबाबत 

  

(२७)  २२८१६ (११-०८-२०१५).   श्री.मशवािीराव िडड नले (राहुरी) :   सन्माननीय िृषी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अहमदनगर जिल्ह ्यातील राहुरी तालुक् यातील नगर तालुका कृर्ी अचधकारी श्री.दत् तात्रय 
रींभािी रानत याींनी केलेल्ह या गैरकारभारािाितच ेननवेदन स थाननक लोकप्रनतननधी (राहुरी) याींनी 
मा.मुख् यमींत्री याींना हदनाींक ६ माचन, २०१५ रोिी हदले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, उक् त ननवेदनावर शासनाने कोर्ती कायनवाही केली आहे वा कररत आहे, 
(३) असल्ह यास, कायनवाहीचे स वरुप काय आहे, 
(४) नसल्ह यास, पवलींिाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (११-०९-२०१५) :(१) सथाननक लोकप्रनतननधी याींनी नगर तालुका कृपर् 
अचधकारी याींच्यापवरुध्द मा.मुख्यमींत्री याींना हदनाींक १६/६/२०१५ रोिी ननवेदन हदले आहे. 
(२) व (३) वरील ननवेदनाच्या अनुर्ींगान े प्राथसमक चौकशी करीता अचधिक कृपर् अचधकारी 
दिता पथक आयुक्तालय, पुरे् याींच्याकड ेआयुक्त (कृपर्) याींनी सचूना हदल्हया आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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मानवत तालुक्यातील मौ.ताडबोरगाव येथ ेिृषी सहाय्यि याांनी  
रुपये २० लाख चा ननधी िाम न िरता उचलल्हयाबाबत 

(२८)  २२८३४ (१९-०८-२०१५).   श्री.मोहन फड (पाथरी) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौ.ताडिोरगाव (ता.मानवत)  येथे कृर्ी सहाय्यक याींनी रुपये २० लाख चा ननधी काम न 
करता ेेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सींिींचधत कृर्ी सहाय्यकावर कारवाई करण्यािाित शासनाने काय कायनवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, पवलींिाची काररे् काय आहेत, 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (२६-१०-२०१५) :(१) नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

पाथरी तालुक्यातील डोंगरगाव येथ ेिोरडवाहू शेती अमभयान  
िृषी ववभागाचा ८० वक्िे ननधी अखधचनत राहहल्हयाबाबत 

  

(२९)  २२८४२ (०६-०८-२०१५).   श्री.मोहन फड (पाथरी) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) डोंगरगाव  (ता.पाथरी) येथ े कोरडवाहू शेती असभयान कृर्ी पवभागाचा ८० ्क्के ननधी 
अखचचनत राहीला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर प्रकरर्ी अखचचनत राहहलेला ननधी कोरडवाहू शेती असभयानासाठी  
वापरण्यािाित शासनान ेकाय कायनवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास पवलींिाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (१४-०९-२०१५) :(१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) िाित प्रश्नच उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील अल्हपसांख्याांि दिान असलेल्हया २४७२ सांसथा असून, 
त्यािडून ननिष पाळले िात नसल्हयाबाबत 

(३०)  २२८८३ (०६-०८-२०१५).   श्री.सुननल राऊत (ववक्रोळी), श्री.अतलु सावे (औरांगाबाद 
पूवन) :   सन्माननीय अल्हपसांख्याांि वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील अल्हपसींख्याींक दिान असलेल्हया २४७२ सींसथा असून, त्याकडून ननकर् पाळले िात 
नसल्हयाचे ननदशननास आल्हयाने या सवन सींसथाींची चौकशी करण्यात येईल व अननयमीतता केली 
असल्हयास त्याींची मान्यता काढून ेेण्यात येईल अशी ेोर्र्ा अल्हपसींख्याींक मींत्री याींनी माहे म,े 
२०१५ वा त्या दरयान केली असल्हयाची िाि ननदशननास आली आहे हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, अशा अननयसमतता करर्ा-या सींसथेची चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्हयास, चौकशीअींती उक्त सींसथाींमध्ये अननयसमतता झाल्हयाने सींसथाची मान्यता काढून 
ेेण्यािाित शासनान ेकाय कायनवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास,  पवलींिाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथराव खडसे (०९-१२-२०१५) :(१) अींशत: खरे आहे. 
(२) व (३) सशिर् ननररिक दक्षिर् मुींिई याींनी शासनास सादर केलेल्हया अहवालानुसार काही 
अलपसींख्याींक शाळाींच्या िाितीत प्रथमदशननी ही िाि ननदशननास आल्हयानींतर ज्या 
अल्हपसींख्याींक सींसथाींच्या शाळाींनी त्याींना असलेल्हया अल्हपसींख्याींक दिानच्या पवद्यार्थयांना अल्हप 
प्रमार्ात प्रवशे हदले आहेत. अशा दक्षिर् मुींिईतील अलपसींख्याींक सींसथाींना काररे् दाखवा 
नो्ीस देवून त्याींच्याकडून खलुासा मागपवण्यात आला आहे. तसेच १६ अल्हपसींख्याींक दिानच्या 
पवद्यार्थयांना अलप प्रमार्ात प्रवेश हदल्हयाििल काररे् दाखवा नोह्स देवून त्याींच्याकडूल 
खुलासा मागपवण्यात आला आहे. या सींसथाींकडून प्राप्तत झालेल्हया खुलाशाच्या छाननी करण्यात 
येत असून या प्रकरर्ी शासन ननर्नय अ.पव.पव.अशसैीं-२०१२/प्र.ि.२१/का-५, हद. २७.०५.२०१३ 
मधील पवहहत कायनपध्दतीनुसार तसेच या सींदभानत मा. सवोच्च न्यायालयान ेहदलेले ननर्नय , 
राषरीय अल्हपसींख्याींक शैिणर्क सींसथा अचधननयम आणर् सींपवधानातील तरतूदीनुसार कायनवाही 
करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

वणी ववधानसभा के्षत्रात िोळसा खाणीमळेु अनतिड  
वाहतुि मोयाया प्रमाणावर होत असल्हयाबाबत 

  

(३१)  २३४४३ (०६-०८-२०१५).   श्री.सांजिवरेड्डी बोदिुरवार (वणी), प्रा.अशोि उईिे (राळेगाव), 
श्री.रािु तोडसाम (अणगी ) : सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वर्ी येथे कोळसा खार्ीमळेु रसत्यावर अनतिड वाहतकु मोठ्या प्रमार्ावर होत आहे, हे 
खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास,या पररसरात अतीिड वाहतकुीमळेु  रसत्याला  खयड ेपडून रस त् याची ददुनशा होत 
आहे हेही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, अनतिड वाहतकू रोखण् यासाठी पोसलस व आर.्ी. . पवभागाला ननदेश 
देण्यािाित तसेच पवशेर् ननधीची तरतुद करण्यािाित  शासनान े काय कायनवाही केलरी वा 
करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्ह यास,पवलींिाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री. हदवािर रावत े(०९-१२-२०१५) :(१) व (२) हे खरे आहे. 
(३) िमतेपेिा िासत कोळशाची वाहतूक करर्ाऱ्या वाहनाींचा शोध ेेण्यासाठी उप.प्रादेसशक 
पररवहन कायानलय, यवतमाळ याींचेकडील वायूवेग पथकामार्न त ननयसमतपरे् तपासर्ी मोहहम 
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दाखपवण्यात येते व दोर्ी वाहनाींवर कारवाई केली िाते. कपप्रल, २०१२ ते िुलै २०१५ या 
कालावधीत दोर्ी आढळलेल्हया ४३३ वाहनाींवर दींडात्मक कारवाई करण्यात आली. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

पीिववम्यासाठी िालना जिल्ह्यास १९० िोवी १५ लाख रुपयाांचा ननधी प्राप्त होययाबाबत 
  

(३२)  २३७९४ (०६-०८-२०१५).   श्री.सांतोष दानव े(भोिरदन) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िालना जिल्ह्यास पीकपवयासाठी  १९० को्ी १५ लाख रुपयाींचा ननधी प्राप्तत झाला आहे 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर ननधी शेतकऱ्याींच्या खात्यावर तातडीन े िमा करण्याच े आदेश जिल्हहा 
प्रशासनास देण्यात आले आहे हे खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, आतापयतं तकती शेतकऱ्याींच्या खात्यावर ननधी िमा करण्यात आला आहे 
तसेच शेतकऱ्याींच्या खात्यावर ननधी िमा करण्यािाित शासनाने काय कायनवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, पवलींिाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडस े(२०-११-२०१५) :(१) राषरीय कृर्ी पवमा योिनेंतगनत खरीप हींगाम २०१४ 
मध्ये िालना जिल्ह्यातील ५.१६ लाख शेतक-याींनी योिनेत सहभाग ेेतला होता. रु. १७.१४ 
को्ी पवमा हप्तता भरुन ३.२० लाख हे. िेत्र पवमा सींरिीत केले होते. त्यापकैी ५.१२ लाख 
शेतकरी नकुसान भरपाईस पात्र ठरले. त्याींना रु.१९०.१६ को्ी नकुसान भरपाई भारतीय कृपर् 
पवमा कीं पनीमार्न त ननजश्चत करण्यात आली. 
(२) सदर कीं पनीमार्न त नुकसान भरपाईची रक्कम सींिींचधत िँकाकड ेवगन करण्यात आली आहे 
व पात्र शतेक-याींच्या खात्यावर नुकसान भरपाई रक्कम तातडीन े िमा कररे्िाित सींिींचधत 
िँकाींना कीं पनीमार्न त सूचना देण्यात आलेल्हया आहेत. तसेच, या िाित राज्यातील सवन 
जिल्हहाचधकारी याींना देखील शासनसतरावरुन कळपवण्यात आलेले आहे. 
(३) राषरीय कृपर् पवमा योिनेंअींतगनत खरीप हींगाम २०१४ मध्ये िालना जिल्हहयाकरीता ककूर् 
नुकसान भरपाई रकमेपकैी .१९०.१६ को्ी ५.१२ लाखाथर शेतक-याींना हदनाींक ११.६.२०१५ त े
३०.७.२०१५ दरयान अदा करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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िाळम्मावाडी प्रिल्हपग्रसताांना (जि.िोल्हहापूर) २० ते २५ वषानपूवगी  वावप िेलेल्हया िममनी जिल्हहा 
पुनवनसन ववभागाने परत प्रशासनाच्या तायात घेययाची जिल्हहा पुनवनसन 

ववभािडून सुरू असलेली िारवाई सथधगती िरययाबाबत 
  

(३३)  २३९३२ (११-०८-२०१५).   श्री.प्रिाश आबबविर (राधानगरी), श्री.उल्हहास पावील 
(मशरोळ) :  सन्माननीय पुनवनसन व मदत िायन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) काळमावाडी प्रकल्हपग्रसताींना (जि.कोल्हहापूर) २० ते २५ वर्ानपूवर वा्प केलेल्हया िसमनी 
जिल्हहा पुनवनसन पवभागान े परत प्रशासनाच्या ताब्यात ेेण्याची जिल्हहा पुनवनसन पवभाकडून 
सुरू असलेली कायनवाही सथचगती करावी या व इतर मागण्या सींदभानत हदनाींक २५ म,े २०१५ 
रोिी नागररकाींनी जिल्हहाचधकारी कायानलयावर मोचान काढून त्याींना ननवेदन हदले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर ननवेदनात कोर्कोर्त्या मागण्या करण्यात आल्हया आहेत व  
मागण्याींिाित शासनाने काय कायनवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्हयास,  पवलींिाची काररे् काय आहेत  ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (१६-१२-२०१५) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सींदसभनय ननवेदनात पुढील मागण्या होत्या. 
     १) ज्याींनी आपली ेरे दारे िमीन िमुला धरर्ात िुडु देरे्स असलेला पवरोध सोडून 
हदला व आपल्हया िसमनी ेरे दारे धरर्ासाठी हदली त्याींना २०.२५ वर्ानपूवर कायदेशीर िािीींचा 
पवचार करुन वा्प केलेल्हया व सध्या त्याींच्या वहहवा्ीस असलेल्हया िसमनी काढुन ेेण्याची 
जिल्हहा पुनवनसन अचधकारी कोल्हहापूर याींची कार्य्नवाही सथगीत करुन वा्प केलेल्हया िसमनी 
कायमपर् ेप्रकल्हपग्रसताींकड ेठेवाव्यात. 
     २) प्रकल्हपग्रसताींचा वा्प केलेल्हया िसमनी भोगव्दार वगन २ ऐविी १ करण्यात 
याव्यात. 
उपरोक्त मागर्ी १ िाित काळमावाडी धरर्ग्रसत सींे्नेन े मा. उच्च न्यायालय मुींिई 
याींचेकड े दाखल केलेल्हया िनहहत याचचका ि. १४६/२०१० च्या अनुर्ींगाने पवभागीय आयुक्त 
पुरे् याींनी हद. ०४.१०.२०१४ च्या पत्रान्वये, दधुगींगा प्रकल्हपग्रसताींना देय पयानयी िसमनीपेिा 
िासत िेत्र वा्प करण्यात आले असल्हयास त्याींना सनुावर्ीची उचचत सींधी देवुन कायनवाही 
करण्याच्या व सींकलन अद्ययावत करण्याच्या सूचना हदल्हया होत्या. त्यानुसार सींकलन 
नोंदवहीत कमी/िासत वा्प झालेल्हया प्रकल्हपग्रसताींची नोद ेेण्यात आली असून ककुर् १३४९ 
प्रकल्हपग्रसताींपैकी ३३६ प्रकल्हपग्रसताींना िासत वा्प झाल्हयाच े आढळून आले आहे. यािाित 
अनतररक्त जिल्हहाचधकारी याींच्याकड े सुनावण्या ेेण्यात येत आहेत. त्याची सद्यजसथती 
खालीलप्रमार् ेआहे. 
     I) सुनावनी ेेवून अनतररक्त िमीन वा्प झालेल्हया ४७ खातेदाराींची ३६ हे १० आर 
िमीन काढून ेेण्यात आली आहे. 
     II) अनतररक्त वा्पािाित सुनावर्ी ेेतलेनींतर प्रत्यिात कमी वा्प आढळल्हयान े देय 
िेत्रात वाढ केलेले प्रकल्हपग्रसत ६०, िेत्र २९ हे. ०४ आर 
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     III) वा्प िेत्र योग्य आढळलेले प्रकल्हपग्रसत ९७ 
     IV) चोकशीवर प्रलींिीत प्रकलपग्रसत खातेदार २२६ 
     V) यासशवाय कमी वा्प झालेल्हया ३३६ खातेदाराींिाित सवतींत्र कायनवाही करण्यात येत 
आहे. 
प्रकल्हपग्रसताींच्या दसुऱ्या मागर्ीच्या अनुर्ींगानीं सींिींचधत तहससलदाराींकडून माहहती मागपवण्यात 
आली असुन पुढील कायनवाही करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िलालखेडा तालिुा िावोल येथील फळबाग शेतिरी चार  
वषानपासुन अनुदानापासून वांधचत असल्हयाबाबत 

(३४)  २३९५६ (१२-०८-२०१५).   डॉ.मममलांद माने (नागपूर उत्तर) :   सन्माननीय िृषी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) िलालखेडा (ता.का्ोल) पररसर येथील  र्ळिाग शतेकरी  २०११-१५ पयतंच े
अनुदानापासून वींचचत आहेत, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, १ को्ी २५ लि रु. अनुदान जिल्ह हा स तरावरुन तालुका कृर्ी अचधकारी, 
नरखेड, याींना देण् यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, राष रीयकृत िँका अनुदान वा्पास  पवलींि  करीत आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, कृर्ी पवभागाकडून सदर प्रकरर्ाची चौकशी करण् यात आली आहे काय, 
(५) असल्हयास,चौकशीअींती राष रीयकृत िँकाकडून तात्काळ अनुदान वा्प करण्यािाित 
शासनाने काय कायनवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्ह यास, पवलींिाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथराव खडसे (१६-११-२०१५) :(१) हे खरे नाही. 
(२), (३), (४), (५) व (६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

धानोरा (जिल्हहा िळगाांव) पररसरात िेळीवर ववषाणुियय “िुिुां म्बर मोझॅि” च्या प्रादभुानव 
वा ल्हयान,े शेतिऱ्याांनी सुमारे ५० हिार िेळीची झाड ेउपवून फेिल्हयाबाबत 

(३५)  २४२७३ (११-०८-२०१५).   श्री.चांद्रिाांत सोनावणे (चोपडा) :   सन्माननीय िृषी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) धानोरा (जिल्हहा िळगाींव) पररसरात केळीवर पवर्ारु्िन्य “कुकुीं िर मोझॅक” च्या प्रादभुानव 
माहे कपप्रल, २०१५ च्या सुमारस वाढल्हयान,े शेतकऱ्याींनी सुमारे ५० हिार केळीची झाड ेउप्ून 
रे्कली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदरच्या रोगाचा प्रादभुानव होण्याची काररे् काय आहेत, 
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(३) असल्हयास, सदरचा रोगावर आळा ेालण्याकररता तसेच नुकसानग्रसत शेतकऱ्याींना 
तातडीची मदत देण्यािाित शासनाने काय कायनवाही केली वा करण्यात येतआहे, 
(४) नसल्हयास, पवलींिाची काररे् काय आहेत  ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (०९-१२-२०५) :(१) अींशत: खरे आहे. 
धानोरा (जिल्हहा-िळगाव) पररसरात केळीवर पवर्ारु्िन्य कुकुीं िर मोझॅक या प्रादभुानव माहे 
कपप्रल, २०१५ चया समुारास नपवन केळी लागवड िेत्रात पवखुरलेल्हया सवरुपात १ ते १.५ ्क्के 
िेत्रावर आढळून आला असून अींदािे २५स००० त े२६स००० झाडाींच ेनकुसान झाले आहे. 
(२) या रोगाचा प्राथसमक प्रसार प्रादभुानव ग्रसत कीं दामार्न त होतो तर दयु्यम प्रसार मावा 
तकडीच्या प्रिातीमार्न त होतो. 
(३) सदर रोगाींवर आळा ेालण्यासाठी शेतकऱ्याींना या रोगावर िनिागतृी करुन त्यावर उपाय 
योिना हरू्न रोगग्रसत झाड े उप्ून समुळ नष् करावी मावा तकडीच्या ननयींत्रर्ासाठी 
तक्कनाशकाची र्वारर्ी करावी तसेच केळी पपकात काकडी तकीं वा वगरय आींतरपपक न 
धेण्यािाित मागनदशनन करण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

महाराष्ट्र िृषी उद्योग वविास महामांडळामाफंत राज्यातील 
शेतिऱ्याांना िमी किां मतीत दिेदार खते पुरववययाबाबत 

  

(३६)  २४३८१ (११-०८-२०१५).   श्री.किशोर पावील (पाचोरा) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील शेतकऱ्याींना महाराषर कृर्ी उद्योग पवकास महामींडळामारं्त  कमी तकीं मतीत 
दिेदार खत ेपुरपवण्याकरीता पाचोरा, नाींदेड, िालना, वधान, कोल्हहापूर व रसायनी येथ ेखताींच े
कारखाने कायनरत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, पाचोरा येथील खताींच्या कारखान्यात मनुषयिळाचा आकृनतिींधानसुार ७६ 
कमनचाऱ्याींची आवश्यकता असताींना सध्या ४५ कमनचारी कायनरत असून पुढील दोन वर्ानत २० 
कमनचारी सेवाननवतृ्त होर्ार आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच या कारखान्यात कीं त्रा्ी पध्दतीने कमनचाऱ्याींची भरती करण्यात येते हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्हयास, या कारखान्यात आकृतीिींधानुसार आवश्यक कमनचाऱ्याींची भरती करण्यािाित 
शासन कोर्ती कायनवाही करीत आहे वा करण्यात येत आहे 
(५) नसल्हयास, पवलींिाची काररे् काय आहेत  ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (२१-०९-२०१५) :(१) होय. 
(२) होय. 
(३) होय. 
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(४) सदरचा प्रसताव महामींडळाकडून हद.२५.०८.२०१५ रोिी शासनास प्राप्तत झाला असून 
यािाित छाननी प्रतिया सुरु आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

महात्मा फुले िृषी ववद्यापीठ राहुरी येथील िमनचाऱ्याांच्या  
बदल्हयाांमध्ये झालेल्हया अननयममतता व गैरव्यवहराबात 

(३७)  २४४४९ (१२-०८-२०१५).   श्री.पांिि भुिबळ (नाांदगाव), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा 
िळवा), श्री.रमशे िदम (मोहोळ) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) महात्मा रु्ले कृर्ी पवद्यापीठ राहुरी येथील कमनचाऱ्याींच्या िदल्हयाींमध्ये झालेल्हया 
अननयसमतता व गैरव्यवहरािात माहे म,े २०१५ मध्ये वा त्यादरयान शासनाकड े तिार 
दाखल करण्यात आलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, यािाित शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्हयास,चौकशीअींती  अहवालानुसार शासनान ेकोर्ती कायनवाही केली आहे वा करण्यात 
येत आहे, 
(४)  नसल्हयास, पवलींिाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (१४-०९-२०१५) :(१) होय. 
(२) व (३) या प्रकरर्ी महाराषर कृर्ी सशिर् व सींशोधन पररर्द, पुरे् याींच्याकडून तिारीस 
अनुलिून वसतुजसथतीदशनक अहवाल मागपवण्यात आला आहे. सदर अहवाल प्राप्तत झाल्हयावर 
पुढील कायनवाहीिाित ननर्नय ेेरे् शक्य होर्ार आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
राज्यातील आहदवासी एस.सी.पी., वी.एस.पी. व ओ.वी.एस.पी योिनाांमध्ये सुधारणा िरणेबाबत 
  

(३८)  २४७१७ (३१-०६-२०१५).   श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील आहदवासी कस.सी.पी., ्ी.कस.पी. व  .्ी.कस.पी योिनाींमध्ये सधुारर्ा 
कररे्िाित मा. कृर्ी मींत्री याींना हदनाींक ९ िूनस २०१५ रोिीच्या समुारास लोकप्रनतननधीींनी कक 
लेखी ननवेदन हदले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या ननवेदनात नमूद करण्यात आलेल्हया आवश्यक सुधारर्ेसींदभानत शासनाने 
कोर्ती कायनवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्हयास, पवलींिाची काररे् काय आहेत ?  
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श्री. एिनाथराव खडसे (११-१२-२०१५) :(१) व (२) हे खरे आहे. 
    ्ी.कस.पी, व  .्ी.कस.पी. योिनींतगनत देय े्काींच्या अनुदानामध्ये व लाभार्थयांच्या 
उत्पन्न मायानदेत वाढ करण्याचा प्रसताव शासनाच्या पवचाराधीन आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज् यातील शतेि-याांसाठी शासनामाफन त िरोडो रुपयाांचा अनुदानाच् या योिना राबववय याबाबत 
  

(३९)  २४७७१ (०६-०८-२०१५).   श्री.इम्तीयाि सय्यद (औरांगाबाद मध्य), अॅड.वारीस पठाण 
(भायखळा) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज् यातील शतेक-याींसाठी शासनामार्न त करोडो रुपयाींचा अनुदानाच् या योिना रािपवण् यात 
येत असून या योिनाींचा आितागायत १० ्क् के शेतकरी सुध् दा सिम व समधृ् द हदसून न 
आल्ह याने अशा अनुदानाच् या योिना िींद करुन सदर अनुदानाची रक् कम शेतक-याींना देण् यात 
येर्ा-या किानच् या व् याि मार्ीसाठी उपयोगात आरू्न शतेक-याींना बिनव् यािी स वरुपात आचथनक 
किन पुरवठा करण् याची मागर्ी तकसान बिरादरी (जि.नाींदेड) या सीें ्नेने मार्न त मा.मुख् यमींत्री, 
माीं. मींत्री (कृर्ी) मा. मींत्री (महसलू व पुनवनसन) याींच् याकड ेमाहे कपप्रल, २०१५ वा त् या समुारास 
लेखी ननवेदनाव् दारे केली आहे, हे खरे आहे काय,  

(२) असल्ह यास, सदर प्रकरर्ी धोरर्ात् मक ननर्नय ेेण्यािाित शासनाने काय कायनवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्ह यास, पवलींिाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथराव खडसे (२०-११-२०१५) :(१) ननवेदन प्राप्तत झाले आहे. 
(२) व (३) कृर्ी पवभागामार्न त रािपवण्यात येर्ाऱ्या पवपवध योिनाींतगनत शेतक-याींना कृपर् 
तींत्रज्ान, चाींगल्हया दिानची बियार्,े खते व तक्कनाशके यासाठी अनुदान देण्यात येत.े त्यामुळे 
शतेक-याींच्या उप्ततादन व उत्पादकतेत गेल्हया १० वर्ानच्या कालावधीत मोठया प्रमार्ात वाढ 
झाल्हयाचे हदसून आले आहे. त्यामुळे अनुदानावरील योिना िींद करण्याच्या प्रश्न उदभवत 
नाही. 

___________ 
  

वाडा (जि.पालघर) तालुक्यात शेततळे खोदययात लाखो रुपयाांचा झालेला गैरव्यवहार. 
  

(४०)  २४८९५ (१७-०८-२०१५).   श्री.पासिल धनारे (डहाणू), श्री.सांिय साविारे (भसुावळ) :   
सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वाडा (जि.पालेर) तालुक्यात शेततळे खोदण्यात लाखो रुपयाींचा गैरव्यवहार झाल्हयाच े 
माहे कपप्रल, २०१५ मध्ये पहहल्हयाच आठवडयात ननदशननास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरर्ी शासनान े चौकशी केली आहे काय, असल्हयास, त्यात काय 
आढळून आले, व तदनुर्ींगाींने सींिींचधत दोर्ीींवर कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, पवलींिाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथराव खडसे (२३-०९-२०१५) :(१) व (२) ता.वाडा (जि.पालेर) येथे सन २०१४-१५ या 
वर्ानत पवपवध योिनाींतगनत २८ शतेतळयाींची काम ेकरण्यात आली यामध्ये कोर्त्याहीप्रकारचा 
गैरव्यवहार झाल्हयाचे आढळून आले नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज् यात अल्ह पसांख् याि ववद्याथ यांना मशष्ट् यवतृ् ती ममळाली नसल्ह याबाबत 
  

(४१)  २५१७९ (०६-०८-२०१५).   श्री.अ दलु सत्तार (मसल्हलोड), श्री.अममन पवेल (मुांबादेवी) :   
सन्माननीय अल्हपसांख्याांि वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) राज् यात अल्ह पसींख् याक हिारो पवद्यार्थ यांना मागील तीन वर्ानत  सशष यवतृ् ती समळाली 
नसल्ह याच ेमाहे म,े २०१५ वा त्यादर यान ननदशननास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्ह यास, अल्ह पसींख् याक पवद्यार्थ यांना सशष यवतृ् ती देण् यािाित शासनान े काय कायनवाही 
केली  वा करण् यात येत आहे, 
(३)  नसल्ह यास,  पवलींिाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (०९-१२-२०१५) :(१) पप्र.मॅरीक सशषयवतृ्तीिाित अींशत: खरे आहे. 
अलपसींख्याींक पवद्यार्थयासंाठी राज्य शासन पुरसकृत उच्च व्यावसानयक व इ. १२ वी नींतरच्या 
सवन अ्यासिमासाठी सशषयवतृ्ती तसेच कें द्र शासन पुरसकृत पप्र.मरॅीक, पोस्-मॅरीक, व मेरी् 
कम मीन्स सशषयवतृ्ती योिना रािपवण्यात येतात. यापैकी र्क्त पप्र-मेरीक सशषयवतृ्ती 
योिनेंगनतच्या काही पवद्यार्थयांना सशषयवतृ्ती प्रदान करण्यास ताींबत्रक िािीींमळेु पवलींि झाला 
असून उवनररत सवन सशषयवतृ्तीचे पवद्यार्थयांना प्रदान करण्यात आले आहे. 
(२) पवद्यार्थयांना िॅंक खात्यािाित ्नलाईन माहहती ेेनन पप्र-मेरीक सशषयवतृ्ती वा्पाच े
ननयोिन सींचालक, अल्हपसींख्याक व प्रौढ सशिर् याींच्यामार्न त करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

अहमदनगर जिल्ह ्यात दारुबांदीच् या मागणीबाबत 
  

(४२)  २५२०९ (०३-०७-२०१५).   श्रीमती मोननिा रािळे (शेवगाांव - पाथडगी ), श्री.अिुनन खोतिर 
(िालना) :   सन्माननीय राज् य उत् पादन शुल्ह ि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) चींद्रपूर जिल्ह ्यात सींपूर्न दारुिींदी करण् याचा ननर्नय राज् य मींत्रीमींडळाने हदनाींक २० 
िानेवारी, २०१५ रोिी वा त् या समुारास झालेल्ह या मींत्रीमींडळाच् या िठैकीत ेेतला आहे, हे खरे 
आहे काय, 

(२) असल्ह यास,उक्त  ननर्नयामुळे राज् य शासनाचा तकती महसलू िडुर्ार आहे व परवानाधारक 
दारु पविेत् याींचे पुनवनसन कशाप्रकारे करण् यात येर्ार आहे, 
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(३) असल्ह यास, सदर ननर्नयापवरुध् द चींद्रपूर जिल्ह ्यातील दारु पवित् या महहलाींनी मा.पवत् त व 
ननयोिन मींत्री याींच् या ननवासस थानासमोर आत् मदहन करण् याचा इशारा हदला आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४)तसेच अहमदनगर जिल्ह ्यातही दारुिींदी करण् याची मागर्ी जिल्ह ्यातील नागररकाींनी माहे 
िानेवारी, २०१५ मध् ये केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(५) असल्हयास, उक्त िाितीत शासनाने कोर्ती कायनवाही केली वा करण्यात येत आहे 
(६) नसल्हयास, पवलींिाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथराव खडसे (२०-१०-२०१५) :(१) होय. 
(२) उक्त ननर्नयमळेु राज्य शासनाचा अींदािे रु. ३६० को्ीचा महसूल िुडर्ार आहे. चींद्रपूर 
जिल्ह्यातील सवन तकरकोळ अनजु्प्तत्याींच्या सथलाींतरािाित सींिींचधत अनुज्प्ततीधारकान े पवनींती 
केल्हयास वधान, गडचचरोली तसेच चींद्रपूर जिल्हहे वगळून राज्यात अन्य जिल्ह्यामध्ये प्रचसलत 
ननयम व मागनदशनक तत्व ेयाींच्या अधीन राहून त्याींच्या पवचार करण्यात येईल, अशा सूचना 
शासन पररपत्रक, गहृ पवभाग, हद. १० माचन, २०१५ अन्वये देण्यात आल्हया आहेत. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) व (५) होय.तथापप अहमदनगर जिल्ह्यात दारुिींदी करयण्यािाितचा कोर्ताही प्रसताव 
शासनाच्या पवचाराधीन नाही. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज् यातील शतेि-याांचे वपि ववमा योिनेचे ६५० िोवी रुपये थिीत असल्हयाबाबत 
  

(४३)  २५७१५ (०८-०९-२०१५).   श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.भासिर िाधव (गुहागर), 
श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळवा), श्री.हदलीप वळस-ेपावील (आांबेगाव), श्री.पाांडुरांग बरोरा 
(शहापूर), श्री.रमशे िदम (मोहोळ) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) राज् यातील शेतक-याींचे पपक पवमा योिनेचे ६५० को्ी रुपये थकीत असल्ह याचे माहे म,े 
२०१५ च् या शेव्च् या सप्त ताहात ननदशननास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्ह यास, सदर पपकपव याचे ६५० को्ी तातडीने देर्ेिाित शासनाने कोर्ती कायनवाही 
केली वा करण् यात येत आहे, 
(३)  नसल्ह यास, पवलींिाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथराव खडसे (०५-१२-२०१५) :(१) व (२) राषरीय कृपर् पवमा योिनअेींतगनत खरीप 
२०१४ मध्ये राज्यातील ४४.७९ लाचा शेतकऱ्याींनी रु. १७६.२४ को्ी पवमा हप्तता भरुन २८.०८ 
लाख हेक््र िेत्र पवमा सींरिीत केले होते. त्यापैकी ३४.८७ लाख शेतकरी नुकसान भरपाईस 
पात्र ठरले. पात्र ठरलेल्हया शेतकऱ्याींना रु. १५९५.६५ को्ी नुकसान भरपाई भारतीय राज्य 
शासनाच्या हहश्श्याची रु. ६९०.७४ को्ी, कें द्र शासनाच्या हहश्श्याची रु.६९०.७४ को्ी आणर् 
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भारतीय कृर्ी पवमा कीं पनीच्या हहश्श्याची रु. २१४.१७ को्ी इतकी रक्कम होती. भारतीय कृपर् 
पवमा कीं पनीने सदर नुकसान भरपाईची रक्कम रु. १५९५.६५ को्ी शेतकऱ्याींच्या खात्यावर 
सींिींचधत िँकामार्न त वगन केलेली आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
बीड जिल्ह ्यात िून-िुल,ै २०१४ च् या खरीप हांगामासाठी शासनािडून जिल्ह हा िृषी िायानलयास 

बी-ववयाणे वपिाांवर फवारय याची साहहत्य ववतरण न झाल्हयाबाबत 
(४४)  २६१०४ (११-०८-२०१५).   श्री.सांदीपानराव भुमरे (पैठण) :   सन्माननीय िृषी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िीड जिल्ह ्यात िून-िुल,ै २०१४ च् या खरीप हींगामासाठी शासनाकडून जिल्ह हा कृर्ी 
कायानलयास िी-पवयार्े पपकाींवर र्वारण् याची और्धी, शेती औिारे व खत ेप्राप्त त झाली होती हे 
साहहत् य तालुका कृर्ी कायालनयास पाठवून त् याच े पवतरर् शेतकऱ्याींना कररे् आवश् यक होते 
मात्र त ेझाले नसल्ह याचे नकुतेच माहे म,े २०१५ मध् ये ननदशननास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्ह यास, प्रत् यिात मुदत सींपण् यापूवर त े गोदामाच् या समोरच रे्कून हदले असल्ह याचे 
ननदशननास आले, हेही खरे आहे काय, 
(३) असल्ह यास, लाखोच ेखत-िी उेययावर असूनही याकड ेशासनाच ेदलु िन होत आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(४) असल्ह यास, यािाित शासनान ेसखोल चौकशी केली आहे काय, 
(५) असल्हयास, चौकशीअींती  शासन स तरावर काय कायनवाही करण् यात आली वा येत आहे, 
(६)  नसल्ह यास, पवलींिाची  काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (११-१२-२०१५) :(१), (२), व (३) हे खरे नाही. 
     तालुका कृर्ी अचधकारी व मींडळ कृर्ी अचधकारी , िीड याींचे कायानलय TCD च्या 
गोडावून मध्ये आहे. या कायानलयाच्या रींग-रींगो्ीसाठी गोडावनूमधील और्धे तात्पुरत्या 
सवरुपात िाहेर ठेवण्यात आली होती. काम पूर्न होताच और्धे गोडावूनमध्ये ठेवण्यात आली व 
त्यानींतर पात्र लाभाथींनी वा्प करण्यात आली आहेत, त्यामुळे ननपवषठा सशल्हलक नाहीत. 
(४), (५) व (६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मावळ तालुक् यातील पवना धरणािरीता १९६५ ते १९७० या िालावधीत  
भूसांपादन होऊन आिवर धरणग्रस ताांचे पुननवसन न झाल्हयाबाबत 

  

(४५)  २६२६६ (११-०८-२०१५).   श्री.लष्मणमण िगताप (धचांचवड) :   सन्माननीय पनुवनसन व 
मदत िायन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मावळ तालुक् यातील पवना धरर्ाकरीता १९६५ ते १९७० या कालावधीत भूसींपादन होनन 
आिवर धरर्ग्रस ताींच ेपुननवसन झाले नाही हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्ह यास, १०११ ककर िेत्र आवश् यकता नसताना त ेसींपाहदत करण् यात आले असल्ह याच े
माहे िनू, २०१५ मध् ये वा त्यादरयान ननदशननास आले , हे खरे आहे काय, 
(३) असल्ह यास, १२०३ शेतक-याच ेपुननवसन करण् याचा १९६९ सालचा शासनाचा आदेश असूनही 
केवळ ३४० शेतक-याींच ेपुननवसन झाले हेही खरे आहे काय, 
(४) उक् त प्रकरर्ी उवनररत शेतक-याींच े पुनवनसन करण्यािाित शासनान े काय कायनवाही केली 
वा  करण् यात येत आहे , 
(५) नसल्ह यास, पवलींिाची  काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (१४-०१-२०१६) :(१) अींशत: खरे आहे.. 
पवना प्रकल्हपान े िाधीत १२०३ प्रकल्हपग्रसताींपैकी ३४० प्रकल्हपाग्रसताींनर पयानयी िमीन वा्प 
करण्यात आली आहे. 
(२), (३) व (४) पवना प्रकल्हप हा िलकुीं भ असल्हयान े त्यास लाभिेत्र नाही त्यामळेु उपलब्ध 
शासकीय िसमनीपैंकी खेड व मावळ तालुक्यात ३४० प्रकल्हपग्रसताींना पयानयी िमीनीचे वा्प 
करण्यात आले आहे. तसेच पवना प्रकल्हपाच ेिाधीत पररमींडळातील पुररेर्ेच्या िाहेर असलेल्हया 
१०११ ककर िेत्रापैकी प्रत्येक खातेदारास खास िाि हरु्न १ पयानयी िसमन वा्प करण्यास 
हद. ०७.०७.२०१० रोिीच्या शासन ननर्नयान्वये मान्यता प्रदान करण्यात आली होती व 
त्याद्वारे उवनररत ८६३ प्रकल्हपग्रसताींना भखूींडाच े वा्प करण्यासाठी उप पवभागीय अचधकारी, 
मावळ जि.पुरे् याींना प्रारचधकृतही करण्यात आले होते. तथापप, सदर प्रकरर्ी मा. उच्च 
न्यायालय, मुींिई येथ े याचचका ि. ४६८८/२०१३ दाखल झाली असुन सदरील याचचकेत मा. 
उच्च न्यायालयान े वा्प कायनवाहीची पररजसथती “िैसे थ”े ठेवर्ेचे आदेश हद. ०३.१०.२०१३ 
रोिी हदले आहेत. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील िृषी ववद्यापीठाांमधील रोिांदार मिूर, िुशल व अधनिुशल  
िमनचाऱ्याांना सेवेत िायम िरययाबाबत 

  

(४६)  २६७४५ (०६-०८-२०१५).   अॅड.भीमराव धोंड े (आष्ट्वी), श्री.सुननल मशांदे (वरळी) :   
सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील कृर्ी पवद्यापीठाींमधील रोिींदार मिूर, कुशल व अधनकुशल कमनचाऱ्याींना सेवेत 
कायम / ननयसमत करण्यािाित शासनाने ननर्नय ेेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदरहू ननर्नयानसुार राज्यातील कृर्ी पवद्यापीठाींमधील रोिींदार मींिूर, कुशल व 
अधनकुशल कमनचाऱ्याींना शासन सवेेत कायम / ननयसमत करण्यािाित शासनान ेकाय कायनवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, पवलींिाची  काररे् काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथराव खडसे (१४-०९-२०१५) :(१) होय. 
(२) शासनान ेशासन ननर्नय हदनाींक २४/०७/२०१५ रोिी ननगनसमत केला आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्य शासनाने िोरडवाहू शेती अमभयान राबववययाबाबत 
(४७)  २६९५० (१२-०८-२०१५).   श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर) :   सन्माननीय िृषी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य शासनान े कोरडवाहू शतेी असभयानाींतगनत राज्यातील ४०३ गावाींमध्ये हे असभयान 
रािपवण्याचे ठरपवले आहे, त्यासाठी २००० को्ी रुपये खचन होर्ार आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, कोरडवाहू शेतीच्या सींदभानत राज्याच्या कोरडवाहू शेती असभयानाचे मा.अध्यि 
याींनी सवारसया अभावी त्याींच ेपदाचा रािीनामा हदला हे खरे आहे काय, आणर् त्याींच ेऐविी 
पुन्हा अध्यिाींची नेमरू्क न करता अशासकीय ससमतीच िरखासत केली हेही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, राज्य शासनास कोरडवाहू िेत्र पवकासासाठी कोरडवाहू शेती असभयान  
रािवावयाच ेनाही हे खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, कोरडवाहू शेती असभयानाींतगनत राज्यातील ४०३ गावाींमध्ये  असभयान 
रािपवण्यािाि त शासनान ेकाय कायनवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, पवलींिाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (१४-०९-२०१५) :(१) होय हे खरे आहे. 
(२) अींशत खरे आहे. 
     कोरडवाहू शेती असभयानाचे अींमलििावर्ी करण्यासाठी डॉ.वाय.कस. थोरात याींची 
हद.०७.०६.२०१३ या शासनननर्नयान्वये कोरडवाहू शेती असभयानाच ेकायानध्यि हरू्न शासनाने 
ननयुक्ती केली होती. त्याींनी त्याींच्या पदाचा रािीनामा हदला नसून हद.०१.१०.२०१४ च्या 
शासनननर्नयान्वये कृर्ी पवभागाींतगनत रािपवण्यात येर्ाऱ्या पवपवध योिना अचधक 
पररर्ामकारकररत्या रािपवरे् व पवपवध योिनाींचे पुनपवनलोकन करण्याच्या अनुर्ींगाने गठीत 
केलेल्हया ससमतीमधील सवन अशासकीय सदसयाींची ननयुक्ती रि करण्यात आली आहे. नव्यान े
ननयुक्ती करावयाच्या अशासकीय सदसयाींची ननयुक्ती रि करण्यात आली आहे. नव्यान े
ननयुक्ती करावयाच्या अशासकीय सदसयाींची नाव े शासन सतरावरुन लवकरच ननगनसमत 
करण्यात येर्ार आहेत. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) राज्यामध्ये सन २०१२-१३ पासून कोरडवाहू शेती असभयान रािपवण्यात येत असून सन 
२०१२-१३ मध्ये या असभयानासाठी रु.८०.०० को्ी ननधी उपलब्ध करुन देण्यात आला होता. 
सन २०१३-१४ मध्ये शासनान े ककूर् २७१ गाव कोरडवाहू शेती असभयानाींतगनत समापवष् 
करण्यास मान्यता देनन रु.१२०.०० को्ी ननधी उपलब्ध करुन हदला होता. सन २०१४-१५ 
मध्ये राज्यातील ३४७ तालुक्यातील ककूर् ४०३ गावाींमध्ये कायनिमाची अींमलििावर्ी 
करण्यास मान्यता देण्यात आली व रु. ११२.५० को्ी ननधी उपलब्ध करुन देण्यात आला. 
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     सन २०१५-१६ कररता सदर असभयानासाठी रु.५०.०० को्ी तरतूद अथनसींकल्हपीत करण्यात 
आली आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत  नाही. 

___________ 
 

बुलडाणा जिल्ह ्यामध् ये महाराष्ट् र राज्य बबयान ेमहामांडळान ेगहु बबिोत् पादि  
शेति-याांिडून सन २०१४-१५ मध् ये गहू उत् पानाची खरेदी न िेल्ह याबाबत 

(४८)  २७३०९ (२१-०८-२०१५).  श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), श्री.अममन पवेल (मुांबादेवी), 
अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा) : सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील     
काय :- 
(१) िुलडार्ा जिल्ह ्यामध् ये महाराष र राज्य बियाने महामींडळाने गहु बििोत् पादक शतेक-याींकडून 
सन २०१४-१५ मध् ये गहू उत् पानाची खरेदी न केल्ह यामुळे महाराष र राज् य बियान ेमहामींडळान े
प्रनत जक्वीं्ल रुपये १००० हिार नुकसान भरपाई शेतक-याना दयावी अशी मागर्ी भागधारक 
शेतक-याींकडून होत असल्ह याच ेमाहे म,े २०१५ अथवा त् या सुमारास ननदशननास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 

(२) असल्ह यास, नुकसानग्रस त शतेक-याींनी प्रनत जक्वीं्ल रुपये १००० हिार नुकसान भरपाई 
देण् यासाठी शासनाकडून कोर्ती कायनवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल्ह यास, पवलींिाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथराव खडसे (२४-११-२०१५) :(१) महाराषर राज्य बियार्े महामींडळान े , िुलढार्ा 
जिल्ह्यामध्ये सन २०१४-१५ च्या रब्िी हींगामामध्ये गहू पीक खार्ाच्या बििोप्तपादन कायनिम 
रािपवलेला होता हे खरे आहे. तथापप, महािीि व बििोत्पादक शेतकरी याींच्यामध्ये झालेल्हया 
बििोत्पादन शेतकरी याींच्यामध्ये झालेल्हया बििोत्पादन कायनप्रर्ाली कारारनायानसुार बिि 
पररिर्ात अपात्र ठरर्ारे बियारे् महािीिकडून जसवकारले िात नाही, तसेच त्याकरीता 
नुकसान भरपाईही हदली िात नाही. 
    उक्त प्रकरर्ी नुकसान भरपाईची मागर्ी करण्यात आल्हयाची िाि ननदशननास आलेली 
नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यात शेतिऱ्याांिडून िादा वापर होत असलेल्हया डीएपी या  
खताच्या दरात वा  झाल्हयाबाबत 

(४९)  २७५४४ (१२-०८-२०१५).   श्री.राणािगिीतमसांह पावील (उसमानाबाद), श्री.राहुल मोवे 
(पराांडा) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात शतेकऱ्याींकडून िादा वापर होत असलेल्हया डीकपी या खताच्या दरात माहे िून, 
२०१५ मध्ये वा त्यादरयान ८० रुपयाींनी वाढ करण्यात आली, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, शासनान ेखताचे दर ननजश्चती केल्हयानींतर डीकपी खताच्या दरात वाढ करण्याची 
काररे् काय आहेत, 
(३) असल्हयास, खताचे भाव जसथर ठेवण्यासाठी शासनान े कोर्ती उपाययोिना केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, पवलींिाची काररे् काय ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (१५-०९-२०१५) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) मलुद्रव्याधाकरीत अनुदान योिनेअींतगनत (कनिीकस) खताच ेअनुदान कें द्र शासन ठरपवते. 
युररया खताींचे दर कें द्र शासनान े ननयींबत्रत केल्हयामळेु ते जसथर आहेत, परींतु, इतर खताींच्या 
तकमती ठरपवण्याचे अचधकारी उत्पादक कीं पन्याींना हदलेले आहेत. त्यामुळे खत  उत्पादक 
कीं पन्या आींतरराषरीय िािारातील खताींच्या व कच्च मालाच्या तकीं मतीमध्ये होर्ज्ऱ्या वाढ/े्ी 
नुसार पविी तकीं मतीमध्ये िदल करतात. 
(३) कें द्र शासन रासायननक खताींना अनुदान देत असल्हयान े अनुदाननत खताींच्या तकीं मती 
ठरपवण्याचे कोर्तेही अचधकार राज्य शासनास नाहीत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

नामशि जिल्ह्यात भात, बािरी, सोयाबीन आणण िापसू या वपिाांखालील के्षत्र मोयाया 
 प्रमाणात असूनही हवामानावर आधाररत पीि ववमा योिनेतून नामशि 

 जिल्ह्याला डावलययात आल्हयाबाबत 
  

(५०)  २७७४९ (१७-०८-२०१५).   श्री.छगन भुिबळ (येवला), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळवा), 
अॅड.भीमराव धोंड े(आष्ट्वी) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नासशक जिल्ह्यात भात, िािरी, सोयािीन आणर् कापूस या पपकाींखालील िेत्र मोठ्या 
प्रमार्ात असूनही हवामानावर आधाररत पीक पवमा योिनतेून नासशक जिल्ह्याला डावलण्यात 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, राज्यातील केवळ १२ जिल्ह्याींमध्येच उक्त योिना रािपवण्यासाठी शासनान े
मींिुरी हदली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, नासशकसह राज्यातील उवनररत जिल्ह्याींचा हवामानावर आधारीत पीक पवमा 
योिनेत समावेश करण्यासाठी शासनामार्न त कोर्ती कायनवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्हयास, पवलींिाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडस े(०९-१२-२०१५) :(१) हवामान आधाररत पीक पवमा योिना ही राज्यात 
पथदशर सवरुपात काही ननवउक जिल्ह्यात रािपवण्यात येत आहे. 
(२) खरीप हींगाम २०१४ मध्ये सदर योिना केवळ १५२ जिल्ह्यातच रािपवण्यात आली, हे ही 
खरे आहे काय, 
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(३) योिनेची उपयुक्तता पवचारात ेेनन नासशकसह राज्यातील उवनररत जिल्ह्यात हवामान 
आधाररत पीक पवमा योिना रािपवण्यािाित भपवषयात पवचार करण्यात येईल. 
(४) हवामान आधाररत पीक वीमा ही योिना केवळ पथदशर सवरुपातच रािपवण्यात येत आहे, 
त्यामुळे ती सवन राज्यात रािपवण्याचा प्रश्न उद्् ावत  नाही. 
  

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

महाराष्ट्र ववधानसभा. 
  

_________________________ 
शासकीय मध्यवतर मुद्रर्ालय, मुींिई. 


