
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ८४ वी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

पहहले अधधवेशन, २०१६ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

मानखुदद, गोवांडी (मुांबई) येथील सशुशक्षित बेरोजगाराांसाठी िौशल् य वविास व उद्योजिता 
अांतगदत सोयीसुववधाांचे लाभ प्रत् यावपदत िर याबाबत 

  

(१)  २२८४९ (०६-०८-२०१५).   श्री.अबू आजमी (मानखूदद शशवाजीनगर) :   सन्माननीय 
अल्पसांख्याांि वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मानखुर्द, गोवींडी (मुींबई पवूद उपनगर जिल् हा) या धवनानस ा ष्ेतरातील सुक्षषेतत 
ब्रोिगाराींसाठी कौ्ल् य धवकास व उर्योिकता ंींतगदत ंल् पसीं् याक ब्रोिगार उम्र्वाराींसाठी 
आवश् यक ् या सोयीसुधवनाींच ् ला  रत्् याधपदत कर यासाठी धवनानस ा ष्ेतरातील सुक्षषेतत 
ब्रोिगार तस्च ंल् पसीं् याींक तांसाींसाठी ् याींच् या पयादय रोिगारधवषयी स् थाननक िागांक 
नागररक, सामाजिक कायदकत,े लोकरत्नतनननी तसच् धवधवन रािककय पषेताींच ्पर्ाधनकारी याींनी 
मा. मींरी (ंल् पसीं् याक धवकास) मा. रा यमींरी (ंल् प सीं् याक धवकास), जिल् हाधनकारी (मुींबई 
पूवद उपनगर्), ंल् पसीं् याींक धवकास सींचानालय आजस जिल् हा ंल् पसीं् याींक कौ्ल् य धवकास व 
उर्योिकता ंधनकारी (रोिगार धवननमय) याींच् याकड ् ताींररक / ंताींररक / ंहदताकारी स्वा 
पर्ाींसाठी माह् िान्वारी, २०१५ वा ् यासुमास ल्खी ननव्र्नावावार् क्रारस क्ली आह्, ह् खर् 
आह् काय, 
(२) ंसल् यास, सर्रच् काम ककती कालावनीत हाती घ् यात य्ईल वा य्त आह्, 
(३) ंसल् यास, उक् त रत्करसी माह् म,् २०१५ ंखर् पयतं ्ासनान् कोसती कायदवाही क्ली वा 
कर यात य्त आह्, 
(४) नसल् यास, धवलींबाची कारस् काय आह्त ? 
 
श्री. एिनाथराव खडसे (२०-१०-२०१५) :(१) ननव्र्न रत्ाप्त नाही. 
(२), (३) व (४) रायातील ंल्पसीं्याींक समािातील बरोिगार उम्र्वाराींना रोिगाररषेतम 
बनधवयासाठी सन २००८-०९ पासून रोिगाराक मखु रत्क्षेतस कायदक्रम ही योिना सुां क्ली 
आह्. या योिनम्ध्य् सींचालक, तींरक्षेतस याींच्याकडून ंल्पसीं्याक उम्र्वाराींना 
ंल्पकालावनीसाठी रत्क्षेतस र््यात य्त.् 

___________ 
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िोिण िृषी ववद्यापीठामार्द त मोठ्या प्रमाणात जशमनी सांपाहदत िरयात  
आल्या आहेत व सदर जशमनी बिीसपत्र न िरता जशमनीवर 
 शाळा बाांधिाम ेव ववहहरी खोदनू बाांधिाम ेिेल्याबाबत 

  

(२)  २३०२५ (११-०८-२०१५).   श्री.सांजय िदम (दापोली) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोकस कृषी धववायापीठामारद त मोठ्या रत्मासात िकमनी सींपादर्त करयात आल्या आह्त 
व सर्र िकमनी बषेतीसपर न करता सर्र िकमनीवर ्ाळा बाींनकाम् व धवदहरी खोर्नू 
बाींनकाम् क्ली आह्त, ह् खर् आह् काय, 
(२) तस्च कृषी धववायापीठान् िकमनी सींपादर्त क्ल्या आह्त ्यापकैी काही िकमनी वापराधवना 
पडून आह्त, ्या िकमनी ््तक-याींना परत कमळाव्यात ं्ी मागसी सात्यान् होत आह्, ह् 
ही खर् आह् काय, 
(३) ंसल्यास, रत्श्न  ाग (१) व (२) बाबत चौक्ी क्ली आह् काय, 
(४) ंसल्यास, चौक्ींींती ्या िकमनी ्त्क-याींना परत कमळयाबाबत ्ासनान ् काय 
कायदवाही क्ली वा करयात य्त आह्, 
(५) नसल्यास, धवलींबाची कारस् काय आह्त ? 
  
श्री. एिनाथराव खडस े(२३-०९-२०१५) :(१) कोकस कृधष धववायापीठाकड ्एकूस १९५८.०३ ह्क््र 
िकमन ंसून कृधष धववायापीठाच्या ताब्यात ंसल्ल्या िकमनीवर ंनधनकृत बाींनकाम् झाल्ली 
नाहीत. 
(२) ह् खर् नाही. 
(३), (४) व (५) रत्श्न उवा् ावत नाही. 
  

___________ 
  
लोहा तालुक् यात (.ज.नाांदेड) खरीपाच् या हांगामात लोहा बाजारात आांध्रप्रदेश, गुजरात, िनादटि 

राज् यातून ननिृष्ट्ट दजादची बबयाण ेयेत असल् याबाबत 
  

(३)  २३७५३ (०६-०८-२०१५).   श्री.प्रतापराव पाटील धचखलीिर (लोहा) :   सन्माननीय िृषी 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लोहा तालुक् यात (जि.नाींर््ड) खरीपाच् या हींगामात  लोहा बािारात आींध्ररत्र्््, गुिरात, 
कनाद्क रा यातनू ननकृष् र्िादची रबयास् य्त ंसल् याच् माह् म,् २०१५ च् या ््व्च् या 
आठवड्यात वा ्यार्रम्यान ननर््दनास आल्  ह् खर् आह् काय, 
(२) ंसल् यास, ं्ा रत्कारामुळ् ््तक-याींची रसवसूक होऊ नय् म् हसून ्ासनान् काय 
कायदवाही क्ली वा करयात य्त आह्, 
(३) नसल् यास, धवलींबाची कारस् काय आह्त ? 
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श्री. एिनाथराव खडसे (०९-११-२०१५) :(१) ं्ी घ्ना ननर््दनास आल्ली नाही. 
(२) ््तकऱयाींची रसवसूक होऊ नय् म्हसून तालुका स्तरावांन तक्रारी ननवारस सकमती व 
 रारी पथक तयार करयात य्ऊन ्याींच्यामारद त कृषी कें द्ाींना  ्् ी र््ऊन कृषी स्वा कें द्ाची 
तपाससी कांन रबयास् नमुन ् काढयात आल्ल् आह्त. काढयात आल्ल्या नमुन्यापैकी २ 
कापूस रबयायाच् नमुन् ंरत्मासीत आढळून आल्ल् आह्त. ्यासींर् ादत सींबींधनत र्कुानर्ार, 
रबयास् धवक््रता / उ्पार्क याींना नो्ीस र््ऊन खुलासा मागधवयात आल्ला आह्. 
(३) कायदवाही चालू आह्. 

___________ 
  

भडगाव तालुक् यासाठी िृवष सहायकयिाच् या पदे करक् त असल् याने िृवष 
ववभागाच् या ववववध योजना व माहहती शेतिऱ याांपयतत 
पोहचवव यात अनेि अडचणी येत असल्याबाबत 

(४)  २४०१३ (१२-०८-२०१५).   डॉ.सतीश (अणासाहेब) पाटील (एरांडोल) :   सन्माननीय िृषी 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  डगाव तालुक् यासाठी कृधष सहाय्यकाच् या २४ मींिूर पर्ापैकी ९ पर्् ररक् त ंसल् यान ्कृधष 
धव ागाच् या धवधवन योिना व मादहती ््तक-याींपयतं पोहचधव यात ंन्क ंडचसी य्त आह्त, 
ह् खर् आह् काय, 
(२) ंसल् यास, या रत्करसी ्ासनान् चौक्ी क्ली आह् काय,  ् यात काय आढळून आल् 
तस्च ररक् त पर््  र याच ्दृष ्ीन ््ासनान ्कोसती कायदवाही क्ली वा कर यात य्त आह्, 
(३) नसल् यास, धवलींबाची कारस् काय आह्त? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (०५-१०-२०१५) :(१) तालुका कृषी ंधनकारी कायादलय,  डगाींव य्थील 
मींिूर ंसल्ल्या एकूस २५ पर्ाींपकैी ९ पर्् सवाय:जस्थतीत ररक्त आह्त. सर्र ररक्त पर्ाींचा 
ंनतररक्त कायद ार निीकच्या ष्ेतरीय कमदचाऱयाींना र््वून कृधष धव ागाच्या धवधवन योिनाींच् 
कामकाि करयात य्त आह्, 
(२) ग् क व ड सींवगादतील सरळस्व्ची ररक्त पर्् तातडीन्  रयाधवषयी कालबध्र् कायदक्रम 
आखून ्यानुसार कायदवाही कायादजन्वत ंसल्यान् चौक्ीचा रत्श्न उवा् ावत नाही. 
(३) रत्श्न उवा् ावत नाही. 

___________ 
  

महात्मा रु्ले िृषी ववद्यापीठ राहुरी अांतगतत रोजांदारीवर िाम िेलेल्या रोजांदारी मजुराांना 
(मागास प्रवगद व खुला प्रवगद) गट-ि, गट-ड च्या सांवगादतील करक्त पदावर नोिरीमध्ये 

सामावून घेयात आलेले नसल्याबाबत 
 (५)  २४२८५ (०६-०८-२०१५).   श्री.चांद्रदीप नरिे (िरवीर) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महा्मा रुल् कृषी धववायापीठ राहुरी ंींतगतं नऊ जिल्हयातील योिना व कें द्ामध्य् सन 
२००० ंख्र ग्ली १५ त् २० वषे रोिींर्ारीवर काम क्ल्ल्या रोिींर्ारी मिुराींना (मागास रत्वगद व 
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खुला रत्वगद) ग्-क, ग्-ड च्या सींवगादतील ररक्त पर्ावर नोकरीमध्य् सामावून घ्यात आल्ल् 
नाही, ह् खर् आह् काय, 
(२) ंसल्यास, सर्र ८६५ रोिींर्ारी कमदचाऱयाींचा सन २००७ ंख्रच्या स्वा य्षठता यार्ीमध्य् 
समाव्् होता, ह् खर् आह् काय, 
(३) ंसल्यास, स्वा य्षठता रोखल्ल्या व ररक्त पर्ावर नोकरीींमध्य् न घ्तल्ल्या 
कमदचाऱयाींनी राहुरी य्थील मु्य कायादलय व मु्य रत्व््वावार बींर् नरस् आींर्ोलनाबाबत 
दर्नाींक ९-२-२०१५ रोिी वा ्यासमुारास मा.मु्यमींरी महोर्य व मा.कृषी मींरी याींना ननव्र्न 
दर्ल् आह्, ह् खर् आह् काय, 
(४) ंसल्यास, रोिींर्ारी मिुराींची ररक्त पर्ावर  रती करस्बाबत ्ासनान ्कोसती कायदवाही 
क्ली वा करयात य्त आह्, 
(५) नसल्यास, धवलींबाची कारस् काय आह्त ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (१४-१०-२०१५) :(१) होय, ह् खर् आह्. 
(२) नाही, रोिींर्ारी मिूराींची ंींतीम स्वा य्षठता यार्ी दर्.३१.१२.२००० ंख्र रत्कसर्न 
करयात आली आह्. 
(३) होय. 
(४) राहूरी कृधष धववायापीठान् दर्ल्ल्या िादहरातीनुसार कृषी धववायापीठात रोिींर्ारीवर काम 
करसाऱया कमदचाऱयाींची ननयमानसुार ंिद कांन सर्र पररषेता य्स्वीपस् उ्तीसद होस् 
आवश्यक आह्. रोिींर्ारीवरील कमदचारी ग्- क ग्-ड या पर्ाींसाठी धवदहत करयात आल्ली 
्षैेतजसक ंहदता वयोमयादर््ची ं् पूसद करत ंसल्यास व ्याींनी धवदहत मुर्तीत ंिद क्ल् 
ंसल्यास व पररषेता उ्तीसद झाल्यास ्याींच्या ननवडीस कोसतीच ंडचस नसल्याच् ्ासन 
पर क्र.मकृधव-२०१२/रत्.क्र.६/६-ं्/सु.ना. दर्. ०६.०१.२०१५ ंन्वय् धववायापीठाला कळधवयात 
आल् आह्. 
(५) रत्श्न उवा् ावत नाही. 

___________ 
  

अहमदनगर .जल््यात खरीप हांगामाच्या पाश्वदभूमीवर िृषी िें द्रातून शेतिऱयाांना खत,े 
बबयाणे व औषधाांच्या होणाऱया पुरवठ्यातील िाळाबाजार रोखयाबाबत 

  

(६)  २४५२२ (०८-०९-२०१५).   श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), 
श्री..जतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळवा) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) ंहमर्नगर जिल््यात खरीप हींगामाच्या पाश्वद ूमीवर कृषी कें द्ातून ््तकऱयाींना खत,् 
रबयास् व औषनाींच्या होसाऱया पुरवठ्यातील काळाबािार  रोखयासाठी जिल्हा पररषर् कृषी 
धव ागान् जिल््यात १५  रारी पथकाची ननयुक्ती क्ली आह्, ह् खर् आह् काय, 
(२) ंसल्यास, या पथकान ्आतापयतं ककती व कोस्या दठकासच्या कृषी कें द्ाची तपाससी 
क्ली आह् व ्यात ्याींना कोस्या रत्कारच्या रु्ी आढळून आल्या आह्त, 
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(३) ंसल्यास, तपाससीमध्य्  रारी पथकाला कृषी कें द्ात आढळून आल्ल्या रु्ीच्या सींर् ादत 
सींबींधनताींवर ्ासनान् कोसती कारवाई क्ली वा करयात य्त आह्, 
(४) नसल्यास, धवलींबाची कारस् काय आह्त ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (०९-१०-२०१५) :(१) होय, ह् खर् आह्. 
(२)  रारी पथकान ्ंहमर्नगर जिल््यातील खत ् रबयास् व कक्कना्क् ननधवषठाींच्या १४५ 
कृषी स्वा कें द्ाची तपाससी क्ली .्यामध्य् ्याींना  ाव रलक र््दनी  ागात न लावस्, 
माकसक धवक्री ंहवाल ननयकमतपस् सार्र न करस्, धवक्री करत ंसल्ल्या ननधवषठाींच् उगम 
रत्मासपर परवान्यामध्य् समाधवष् न करस्, रबलावर ग्राहाची स्वाषेतरी न घ्स्, खतसाठा 
रजिस््र मनील ंहवाल रत््यषेत साठ्या्ी न िळुस्, इ्यार्ी रत्कारच्या रु्ी आढळून आल्या 
आह्त. 
(३) तपाससीमध्य्  रारी पथकाला कृषी स्वा कें द्ात आढळून आल्ल्या रु्ीींसींर् ादत 
पुढीलरत्मास् कारवाई करयात आल्ली आह्. 
     ं) रबयास ् ननधवषठाींच्याबाबतीत १ परवाना रद्द व २० रत्करसात धवक्री बींर् आर््् 
र््यात आल्ल् आह्त. 
     ब) रासायाननक खत ् ननधवषठाींच्या बाबतीत १ परवाना रद्द व १२ रत्करसात धवक्री बींर् 
आर््् आजस ३ दठकासी माल िप्ती करयात आल्ली आह्. 
     क) कक्कना्क् ननधवषठाींबाबतीत १ परवाना रद्द व ९ रत्करसात धवक्री बींर् आर््् 
र््यात आल्ल् आह्त. 
(४) रत्श्न उवा् ावत नाही. 

___________ 
  

शासनाच् या िृषी ववभागाअांतगदत अनुदानावरील योजनाांमध् ये लालेल् या ग रव् यवहाराबाबत 
  

(७)  २४५९० (११-०८-२०१५).   श्री.मदन येरावार (यवतमाळ), श्री.राजेंद्र नजरधने (उमरखेड), 
श्री.सां.जवरेड्डी बोदिुरवार (वणी) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) ्ासनाच् या कृषी धव ागामारद त ंनुर्ानावार धवतरीत होसा-या रबयास,् खत,् ंविार्, 
पाईप, स् रत्् पींप आर्ी ्त्ी सादह् याची खर्र्ी र्र करारानसुार (आरसी) जिल् हास् तरावर क्ली 
िात ंसून एम.आय.डी.सी.,  माके्ीींग र्डर््न व लघु उवायोग महामींडळ याींच् या मारद त या 
सादह् याींचा थ्् तालुका कृषी ंधनकारी कायादलयाला पुरवठा कांन ननयमानसुार ला ार्थ यांच् या 
दहस्स्याची रक् कम या पुरवठार्ार सींस् थाींकड ्िमा होस ्बींननकारक आह्, ह् खर् आह् काय, 
(२) ंसल् यास, यवतमाळ जिल् ्यातील सवदच तालुक्याींमध् य् सादह् य पुरवठाराींना ला ाथथ 
दहस् सा पोहचलाच नसून तालुका कृषी कायादलयाच् या यींरस्कडून ला ादथथ दहस् याच् या को्यवनी 
ांपयाींच् या रक् कम्ची वसुली क्ली ग्ली परींतु दह रक् कम पुरवठार्ार महामींडळाकड ्  रलीच 
नसल् याचा रत्कार ननर््दनास आला, ह् ही खर् आह् काय, 
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(३) सर्र गैरव् यवहार ्ासनाच् या जिल् हा पररषर््च् या कृषी धव ागात ला ाथथ दहस् याची रक् कम 
डडमाींड ड्रॉफ््वावार् (डीडी) स् वीकारली िात,् मार रा य ्ासनाच् या कृषी धव ागात कृषी   
कमदचाऱ याींकड ् रोखीन ् रकम्चा  रसा कर याची सवलत आह्. एवढ्च नव् ह् तर ला ार्थ यादला 
् याची ररतसर पावतीही दर्ली िात नाही, एकाच खा् यात र्ोन वग्व्गळ् ननयम आह्, ह् ही 
खर् आह् काय, 
(४) ंसल् यास, सर्र गैरव् यवहार रत्करसी ्ासनाकडून कोसती कायदवाही क्ली वा कर यात 
आली, 
(५) नसल्यास, धवलींबाची कारस् काय आह्त ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (०९-११-२०१५) :(१) ंीं्त: खर् आह्. 
     सवाय:जस्थतीत ््तकऱयाींना ंनुर्ानावर कृषी ंविार्, पाईप, स्रत्् पींप इ. कृषी सादह्याींच् 
धवतरस करयासाठी महाराषर कृषी उवायोग धवकास महामाडळ (एम.ं्.आय.डी.सी) या एकम्व 
्ासन मान्य पुरवठार्ार सींस्थ्ची ननयुक्ती क्ली आह्. रबयायाच् र्र उ्पार्क सींस्थाकडून 
ननजश्चत क्ल् िातात व महाराषर राय रबयास ् महामींडळ व राषरीय रबि ननगम या 
सींस्थामारद त ्याींचा पुरवठा क्ला िातो. िैधवक खताींचा पुरवठा िैधवक ककड ननयींरस 
रत्योग्ाळा, कृषी धववायापीठ् व महाराषर कृषी उवायोग धवकास महामींडळ याींच्मारद त तर सुक्ष्म 
मुलद्व् याींचा पुरवठा महाराषर कृषी उवायोग धवकास महामींडळ याींच्मारद त करयात य्तो. 
्यानुसार ला ार्थयांच्या दहश्याची रक्कम सींबींधनत पुरवठर्ार सींस्थ्कड ् धवदहत ल्खा 
पध्र्तीनुसार िमा क्ली िात.् 
(२) ह् खर् नाही. 
(३) तालुका स्तरावांन कृषी औिाराींना पुरवठा करताना पुरवठार्ार सींस्थ्च्या नाव ् डी.डी. 
जस्वकारयात य्तात. ्यामुळ् पावती र््यात य्त नाही. तथाधप, ग्रामस्तरावर वा्प करयात 
य्त ंसल्ल्या ननधवषठा/रबयास्/सादह्याचा ला ाथथ दहस्सा ष्ेतररय कमदचाऱयाींकडून वा्पाच्या 
व्ळी िमा करून डी.डी. वावार् एकररतरर्या पुरवठार्ार सींस्थ्कड ् रसा करयात य्तो. 
(४) व (५) रत्श्न उवा् ावत नाही. 

___________ 
  

रायगड .जल््यातील महाड व माणगाांव तालुक्याच्या सीमेवर असणाऱया िाळ  
जलववद्युत प्रिल्पाचे िाम मागील ११ वषादपासून चालू असल्याबाबत 

  

(८)  २५०२४ (११-०८-२०१५).   श्री.भरतशेठ गोगावले (महाड) :   सन्माननीय पुनवदसन व 
मदत िायद मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रायगड जिल््यातील महाड व मासगाींव तालुक्याच्या सीम्वर ंससाऱया काळ िलधववायुत 
रत्कल्पाच् काम मागील ११ वषादपासून चालू आह्, ह् खर् आह् काय, 
(२) ंसल्यास, सर्र रत्कल्पामुळ् बाधनत झाल्ल्या गावातील नागररकाींच्या पुनवदसनाचा रत्श्न 
ंवायापी रत्लींरबत आह्, ह् ही खर् आह् काय, 
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(३) ंसल्यास, सर्र रत्कल्पग्रस्ताींच्या पुनवदसनाबाबत सात्यान् धवनानस ्मध्य् धवधवन 
आयुनाींवावार् ्ासनाच ्लषेत व्नूनही ंवायापी कोसतीच कायदवाही न होयामागची कारस् काय् 
आह्त, 
(४) ंसल्यास, याबाबत ्ासन स्तरावर काय कायदवाही करयात आली आह् वा य्त आह्, 
(५) नसल्यास, धवलींबाची कारस् काय आह्त ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (१०-०३-२०१६) :(१) ह् खर् आह्. 
(२) ंीं्त: खर् आह्, 
(३) व (४) काळ िलधववायुत रत्कल्पामुळ् बाधनत होसाऱया रत्कल्पग्रस्ताींच् पुनवदसन ननिामपूर 
(नोमरी), ननिामपूर (परडी), साींर्ो्ी (आढावा) वाघ्री,नासोर् या पाच गावठासामध्य् करयाच ्
ननयोिन आह्. या पाचही गावठासामध्य् पुनवदसनाची काम ्ननम्म्याप्षेता ंधनक पूसद झाल्ली 
ंसून, उवदररत काम् रत्गतीपथावर आह्त. 
(५) रत्श्न उवा् ावत नाही. 

___________ 
  

हठबि शसांचनापासून पाणलोट वविासाांपयतत १८ योजनाांिकरता िें द्र  
शासनािडून देयात आलेला ननधी खचद न िेल्याबाबत 

  

(९)  २५०४९ (१७-०८-२०१५).   श्री.चांद्रिाांत सोनावण े (चोपडा) :   सन्माननीय िृषी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) दठबक कसींचनापासून पासलो् धवकासाींपयतं िवळपास १८ योिनाींकररता कें द् ्ासनाकडून 
ग्ल् या सात वषादत रा य ्ासनाला तब् बल ४ हिार ९४० को्ी ांपय् कमळाल् ंसून ् यातील 
रक् त ३ हिार ५६७ को्ी खचद क्ल् ंसून समुार् १ हिार ३७३ को्ी खचादधवना पडून आह्त, 
ह् खर् आह् काय,  

(२) ंसल् यास, ्ासनान ् व्ळ्वर नननी खचद करीत नसल् यान ् कें द् ्ासनान् नननीचा ओघ  
कमी क्ला आह्, ह् ही खर् आह् काय, 
(३) ंसल् यास, याबाबत ्ासनाची  ूकमका काय आह् ? 
 
श्री. एिनाथराव खडसे (२३-०२-२०१६) :(१) नाही. दठबक कसींचन, वसुींनरा पासलो् धवकास 
यींरसा व पासलो् ष्ेतर धवकास कायदक्रमाींतगदत ग्ल्या सात वषादत कें द् ्ासनाकडून एकूस 
ां.४६१३.९३ को्ी नननी रत्ाप्त झाला ंसून ्यापैकी ां. ४३७२.६७ को्ी नननी खचद झाल्ला 
आह्. 
(२) ह् खर् नाही. 
(३) रत्श्न उवा् ावत नाही. 
  

___________ 
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शसल्लोड तालुक्यात खरीप मोसमात बाजारात वविल्या जाणाऱया 
ननिृष्ट्ट दजादची बबयाणाांवर िारवाई िरयाबाबत 

  

(१०)  २५४०४ (०८-०९-२०१५).   श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड) :   सन्माननीय िृषी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कसल्लोड तालुक्यात खरीप मोसमात प्ूखावायाच्या आवश्यकतन्ुसार ननयोिन कांन प्रसी 
पूवद बािारात धवकल्या िासाऱया नकली रबयासावर ्ासनान् कडक कारवाई करावी, ंस ्
ननरे्् कृषी ंधनकाऱयाींना लोकरत्नतनननीींन् दर्ल् ंसल्याच ् माह् म्, २०१५ मध्य् वा 
्यार्रम्यान ननर््दनास आल् आह् ह् खर् आह् काय, 
(२) ंसल्यास, या ननरे््ानुसार प्ुखावायाींच ् ननयोिन करयाबाबत व ननकृष् रबयास् धवक्री 
करसाऱयाींधवांध्र् कारवाई करयाबाबत  ्ासनान् कोसती कायदवाही क्ली आह् वा करयात 
य्त आह्, 
(३) नसल्यास, धवलींबाची कारस् काय आह्त ? 
  
श्री. एिनाथराव खडस े(२४-११-२०१५) :(१) ह् खर् नाही. तथाधप र्षुकाळसदृश्य पररजस्थतीच्या 
पाश्वद ूमीवर रत््य्क, जिल्हयात आवश्यकत्नुसार वैरस धवकास कायदक्रम हाती घ्याबाबत सवद 
जिल्हाधनकाऱयाींना दर्.१० सप् े्ंबर, २०१५ च्या परान्वय् सचूना र््यात आल्ल्या आह्त. 
(२) रबयास् ंधनननयमातील तरतूर्ीनुसार ननकृष् रबयायाींच्या धवक्रीची रत्करस् आढळल्यास 
सींबींधनताींधवांध्र् कायर्््ीर उधचत कायदवाही करयात य्त्. 
(३) रत्श् न उवा् ावत नाही. 

___________ 
  

िरमाळा तालुक्यातील िोटी पकरसरात शतेतळयातील प्लॅ.टटि िागद  
चोरीला जात असल्यामुळे शेतिरी धचांताग्रटत असल्याबाबत 

(११)  २५९५६ (१७-०८-२०१५).   श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी) :   
सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) करमाळा तालुक् यातील को्ी पररसरात मोठ्या रत्मासावर पासी कमळ्ल ं्ा रत्कारचा 
िलस् रोत उपलब् न नसल् यामुळ् ््तक-याींनी पा यासाठी ््ततळी तयार क्ली आह्त ् यासाठी 
लागसारा चाींगल् या रत्तीचा प्लॅजस््क कागर् वापरला िातो. यासाठी गरीब ््तक-याींना प् लॅस् ्ीक 
कागर्ाच् या खर्र्ीसाठी सानारसतः .२ लाख ांपय् इतका खचद य्तो. परींतु ््ततळ्यासाठी 
प् लॅस् ्ीक कागर् चोरीला िात ंसल् यामुळ् ््तक-याींमध् य् घबरा्ीच् वातावरस ननमादस झाल् 
ंसल् याच ्माह् िून, २०१५ र्रम् यान समोर आल् आह्, ह् खर् आह् काय, 

(२) ंसल् यास, ््ततळ्यातील प् लॅस् ्ीक कागर् चोरीला िात ंसल् यामुळ् ंनुर्ान 
कमळ यापूवथच ््तक-याींना प् लॅस् ्ीकचा कागर् र्ोनवळ्ा स् वखचादन ् ्ाकावा लागला आह् या 
््तक-याींना ंनुर्ानही रत्ाप् त झाल्ल् नाही, ह् खर् आह् काय, 
(३) ंसल् यास, ्ासनान् यावर कोसती उपाययोिना क्ली वा कर यात य्त आह् काय, 
(४) ंवायाप, कोसतीही उपाययोिना क्ली नसल् यास, धवलींबाची कारस् काय आह्त ? 
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श्री. एिनाथराव खडसे (२६-०२-२०१६) :(१) ह् खर् नाही. 
     ््ततळयातील प् लॅस् ्ीक कागर्ाच्या चोरीबाबत करमाळा पोकलस ठायात कोसताही गुन्हा 
र्ाखल नाही, ंथवा ््तकऱयाींमध्य् घबरा्ीच ् वातावरस ननमादस झाल्याबाबत तक्रार र्ाखल 
नाही. 
(२), (३) व (४) रत्श्न उवा् ावत नाही. 

___________ 
  

औरांगाबाद .जल् ्यामध् ये राष्ट् रीय िृषी वविास योजनअेांतगदत लालेल् या 
 ननधीचा खचद लालेला नसताांना तो खचद लाल् याचे प्रमाणपत्र शासनाला 

सादर िरुन र्सवणूि िेल्याबाबत 
(१२)  २६४७७ (११-०८-२०१५).   श्री.सांदीपानराव भुमरे (प ठण) :   सन्माननीय िृषी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सीं ािीनगर (जि.औरींगाबार्) य्थ् राष रीय कृषी धवकास योिन्ंींतगदत आल्ल् या नननीचा 
खचद झाल्ला नसताना तो खचद झाल् याच् रत्मासपर ्ासनाला सार्र कांन रसवसूक क्ल् याची 
बाब माह् म,् २०१५ च् या सुमारास ननर््दनास आली आह्, ह् खर् आह् काय, 
(२) ंसल् यास, या रत्करसी ्ासनान् चौक्ी क्ली आह् काय,  
(३) ंसल्यास,चौक्ींींती सींबींनीतावर कोसती कारवाई क्ली वा कर यात य्त आह्, 
(४)  नसल् यास, धवलींबाची कारस् काय आह्त ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (०४-१२-२०१५) :(१) नाही. 
(२), (३), व (४) रत्श्न उवा् ावत नाही. 
  

___________ 
  

भोिरदन येथे भाडपेट्याचे उल्लांघन िेल्याबाबत 
  

(१३)  २७२०२ (१२-०८-२०१५).   श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन) :   सन्माननीय अल्पसांख्याांि 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) स.नीं.१८४ ष्ेतर ह्क््र ४१ आर िमीन कब्रस्तानच् ७/१२ नोंर् ंसून महाराषर ्ासन 
रािपर दर्नाींक ३० ऑगस््, १९७३  ाग - ए  पान क्र. ४ ंनकु्रमाींक २५ व २६ वर कब्रस्तान 
िुना उस्मानप्ठ  ोकरर्न म्हसून कें द् ंसताींना िनाब ्ब्बीर खॉन इब्राहीम खान याींनी 
 ाडप्ट्याच ्उल्लींघन कांन नगरपररषर्  ोकरर्न य्थ्  एयुक््न सोसाय्ीची नमुना नीं. ४३ 
वर नोंर् कांन घ्तल्ली ंसल्याच् नकुत्च माह् म,् २०१५ मध्य् वा ्यार्रम्यान ननर््दनास 
आल् आह्, ह् खर् आह् काय, 
(२) ंसल्यास, वक्र ंधनननयम, १९९५ च् कलम ३ नुसार वक्र कमळकत ह् न्हमी वक्र 
राहत् ्यात बर्ल करता य्त नाही परींत ु सर्रच्या िाग्वर ंल्पसीं्याींक समािाची ्ाळा 
ंसून ्यामध्य् ७० ्क्क् धववायार्थयांची सीं्या ंसल्याच ्नमुर् क्ल् आह्, ह् खर् आह् काय, 
(३) ंसल्यास, याबाबत ्ासनान ्सखोल चौक्ी क्ली आह् काय, 
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(४) ंसल्यास, चौक्ींींती  ंलरलाह एयक्ु्न ॲड वल््र्ंर सोसाय्ी,  ोकर्न, 
जि.िालना याींचा  ाड ्र्र माह ठरवून वक्र ंधनननयम, १९९५ च ्कलम ५६ नसुार कायर्््ीर 
 ाडप्टृ्ा कांन घ्ऊन ्यानसुार बाींनकाम परवानगी र््याबाबत ्ासन स्तरावर काय कायदवाही 
करयात आली वा य्त आह्, 
(५) नसल्यास, ्याची कारस् काय आह्त ? 
  
श्री. एिनाथराव खडस े(२३-०९-२०१५) :(१) होय. श्री.्ब्बीर इब्रादहम खान, ंध्यषेत याींनी नगर 
पररषर्  ोकरर्न य्थ ् नमुना नीं.४३ वर ंलरलाह एयक्ु्न सोसाय्ीची नोंर् घ्तल्याच ्
आढळून आल् ंसून सर्र नाव कमी कांन महाराषर राय वक्र मींडळाच्या नावाची नोंर् 
घ्स्बाबत कायदवाही करयात य्त ंसल्याच् वक्र मींडळान ्कळधवल् आह्. 
(२) होय. ंलरलाह एयुक््न सोसाय्ीमध्य् एकूस १४०० धववायाथथ क्कत ंसून ्यामध्य् 
७०% मुलीींची सीं्या आह्. वक्र ंधनननयम, १९९५ च् कलम ३ नुसार वक्र कमळकत ही 
न्हमी वक्रच राहत्. 
(३) रत्श्न उवा् ावत नाही. 
(४) व (५) ंलरलाह एयुक््न सोसाय्ीला ्ाळ्साठी ११ मदहन्याच्या  ाडक्रारावर िागा 
र््यात आली होती. सर्र  ाडक्राराची मुर्त सींपल्ली ंसून कलि ांल्स, २०१४ च् कलम ७ 
नुसार पुढील  ाडक्रार करस्बाबत वक्र मींडळाकडून कायदवाही सुां आह्. 

___________ 
  

घनसावांगी (.ज.जालना) तालुक्यातील अल्पसांख्याांि मुलीच्या वसनतगहृाची रमारत 
बाांधूनही सदर वसनतगहृात अद्याप प्रवेश देयात येत नसल्याबाबत 

  

(१४)  २७४९३ (१२-०८-२०१५).   श्री..जतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळवा) :  सन्माननीय अल्पसांख्याांि 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) घनसावींगी तालुक्यात (जि.िालना) य्थ ्ंल्पसीं्याींक मुलीच्या वसनतगहृाची इमारत एक 
वषादपूवथ बाींननू पूसद झाली ंसून सर्र वसनतगहृात ंवायाप रत्व्् र््यात य्त नाहीत, ह् खर् 
आह् काय, 
(२) ंसल्यास, सर्र वसनतगहृात मुलीींना तातडीन ्रत्व्् र््स्बाबत ्ासनान् कोसती कायदवाही 
क्ली वा करयात य्त आह्, 
(३) नसल्यास, धवलींबाची कारस् काय आह्त ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (१४-०९-२०१५) :(१) नाही. 
(२) सन २०१५-१६ या ्ैषेतजसक वषादसाठी रत्व्् रत्कक्रया सुां करयात आली ंसून आतापयतं 
४३ धववायाथींनीच् रत्व््  ननजश्चत करयात आल् आह्त. 
(३) रत्श्न उवा् ावत नाही. 
  

___________ 
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वपि िापणी प्रयोग मयादहदत िरयाच्या प्रिल्पास मुदतवाढ देणेबाबत 
  

(१५)  २८१७२ (१५-१२-२०१५).   श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (उटमानाबाद) :   सन्माननीय 
िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राषरीय कृषी धवकास योिनेंतगदत पीपीपी-आएडी ंींतगदत TOPS तींरज्ञानावावार् धपक 
कापसी रत्योग मयाददर्त करयाच्या रत्कल्पास मुर्तवाढ र््स्बाबत ्ासनान् दर्नाींक २ िून, 
२०१५ रोिी वा ्यासुमारास ननसदय घ्तला आह्, ह् खर् आह् काय, 
(२) ंसल्यास, सर्र रत्कल्पात सन २०१४-२०१५ मध्य् र््यात आल्ल्या धपक कापसी 
रत्योगातील साींज्यकीय मादहती रत्मास् कोस्या गोष्ी रत्ाम्ुयान ्ननर््दनास आल्या, 
(३) ंसल्यास, सर्र साींज्यकीय मादहती रत्नतमान कें व्हापयतं धवककसत होऊ ्क्ल व याचा 
रत््यषेत उपयोग ककती रत्मासात होस् ंप्षषेतत आह् ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (२३-०२-२०१६) :(१) होय. 
(२) सन २०१४-१५ मध्य् रायात र्षुकाळ सदृषय पररजस्थतीमळ्ु वारी, बािरी, कापसू, 
सोयाबीन या धपकाींच्या पीक कापसी रत्योगाची उ्पार्कत्ची ककमान पातळी ंसल्यान ्सर्र 
मादहती रत्नतमान धवककसत करयाकरीता उपयुक्त ठरसार नसल्यामुळ् सन २०१५-१६ मध्य् 
रत्कल्प राबधवयात मुर्त वाढ र््यात आली. 
(३) सर्रचा सीं्ोनना्मक रत्कल्प रत्ायोधगक स्वांपात राबधवयात य्त ंसल्यामळ्ु या 
रत्कल्पाींतगदत रत्ाप्त होसाऱया ननषकषाींच्या आनार् पुढील योग्य ती कायदवाही करयात य्ईल. 

___________ 
  

उटमानाबाद .जल््यात साधारण ११६ पॉली हाऊस असून यात  
प्रामुख्याने जरबेरा या रु्लाची शतेी िरयाबाबत 

  

(१६)  २८१८७ (२७-१०-२०१५).   श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (उटमानाबाद) :   सन्माननीय 
िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) उस्मानाबार् जिल््यात सानारस ११६ पॉली हाउस ंसून यात रत्ामु्यान् िरब्रा या 
रुलाची ्त्ी क्ली िात,् ह् खर् आह् काय, 
(२) ंसल्यास, जिल््यातील मोठ्या रत्मासात रुल ््ती होत ंसल्यामुळ् रुलाींची योग्य र्रात 
धवक्री होयासाठी व बािारप्ठ कमळवून र््याबाबत ्ासनान ् कोसती कायदवाही क्ली वा 
करयात य्त आह्, 
(३) नसल्यास, धवलींबाची कारस् काय आह्त ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (२२-०२-२०१६) :(१) होय. 
(२) कृधष धव ागाकडून जिल््यामध्य् व्ळोव्ळी कायद् ाळा घ्ऊन ्यामध्य् बािारप्ठ रत्नतनननी, 
व्यापारी व ््तकरी याींचा समन्वय साननू धवक्रीसाठी सहाय्य क्ल् िात्. 
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     राषरीय सुगी पश्चात तींरज्ञान तळ्गाव र्ा ाड,् जि.पुस् या सींस्थ्वावार् दर्. ०१.०४.२०१४ 
त् २३.१२.२०१५ या कालावनीत उस्मानाबार् जिल््यातील १६५ ््तकऱ याींना पॉलीहाऊस मनील 
रुल््ती व  ािीपाला लागवड, रुलाींची रत्तवारी व पॅकीींग बािारप्ठाींचा ं्यास व 
बािारप्ठाींची ननवड, धवक्री व्यवस्थापन याबाबत रत्क्षेतस र््यात आल्ल् आह्. तसच् 
लगतच्या लातूर जिल््यात ननयादत सुधवना कें द्ामध्य् पॅक होऊस, धरत्कुलीींग व क्तगहृ इ्यार्ी 
सुधवना सवद ््तकऱयाींना उपलब्न कांन र््यात आल्या आह्त. 
(३) रत्श्न उवा् ावत नाही. 

___________ 
  

रायगड .जल््यातील मोबे प्रिल्प तयार िरताांना त्या प्रिल्पाला  
पुनवदसन िायदा लागू िरयाबाबत 

  

(१७)  २८२१५ (२७-१०-२०१५).   श्री.मनोहर भोईर (उरण) :   सन्माननीय पुनवदसन व मदत 
िायद मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रायगड जिल््यातील मोब े रत्कल्प तयार करताींना ्या रत्कल्पाला पुनवदसन कायर्ा लागू 
करयात आला होता ह् खर् आह् काय, 

(२) ंसल्यास, यासींर् ादत रत्कल्पग्रस्ताींची एक बैठक उपजिल्हाधनकारी (पुनवदसन) ंकलबाग 
याींच्यासोबत दर्नाींक ११ म,् २०१२ रोिी झाली होती ह् खर् आह् काय, 
(३) ंसल्यास, या बैठकीत कोस्या मागयासींर् ादत चचाद व कोसत ् ननसदय घ्यात आल् 
आह्त, 
(४) ंसल्यास, या ननसदयाची ंींमलबिावसी करयाबाबत ्ासनान ्कोसती कायदवाही क्ली वा 
करयात य्त आह्, 
(५) नसल्यास, धवलींबाची कारस् काय आह्त ? 
 
श्री. एिनाथराव खडसे (१७-०२-२०१६) :(१) ह् खर् नाही. 
(२) होय. 
(३) व (४) या बैठकीत रत्कल्पग्रस्ताींना र्ाखल् र््स् , नागरी सुधवना र््स्,  ूखींड र््स् व सानुग्रह 
ंनुर्ान र््स् या मगायाींबाबत चचाद करयात आली . या ंनुषींगान् रत्कल्पग्रस्ताींना र्ाखल् 
र््यासाठी िून, २०१२ मध्य् क्बीर आयोजित कांन र्ाखल् वा्प करयात आल्. ४०४ 
््तकऱयाींना व ६३२ रबगर ्त्कऱयाींना  खूींडाच ् वा्प करयात आल् आह्. तसच् 
रत्कल्पग्रस्ताींना सानुग्रह ंनुर्ानाच् वा्पही करयात आल्ल् आह्. सानुग्रह ंनुर्ान न 
जस्वकारल्ल्या रत्कल्पग्रस्ताींची रक्कम महसलू ंनामतीस िमा आह्. 
(५) रत्श्न उवा् ावत नाही. 
  

___________ 
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भोर, वेल्हे, मावळ, जुन्नर, खेड, आांबेगाव व पुरांदर (.ज.पुणे) येथे भात  
वपिाांच्या लागवडीच े५१ हजार हेक्टर िेत्र प्रभाववत प्रभाववत लाले  

असून पायाअभावी वपिां  वाळून गेली असल्याबाबत 
  

(१८)  २८३७० (१५-०१-२०१६).   श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेवी), श्री.नसीम खान (चाांहदवली) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१)  ोर, व्ल्ह्, मावळ, िुन्नर, ख्ड, आींब्गाव व पुरींर्र (जि.पुस्) य्थ्  ात धपकाींच्या 
लागवडीच ् ५१ हिार ह्क््र ष्ेतर रत् ाधवत  झाल् ंसून पायां ावी धपक् वाळून ग्ली 
ंसल्याची बाब माह् ऑक््ोबर ,२०१५ रोिी वा ्या र्रम्यान ननर््दनास आली ह् खर् आह् 
काय, 
(२) ंसल्यास, सर्र नुकसान झाल्ल्या ््तकऱयाींना नुकसान  रपाई र््यासाठी ्ासनान ्काय 
कायदवाही क्ली आह् वा करयात य्त आह्, 
(३) नसल्यास, धवलींबाची कारस् काय आह्त ? 

  
श्री. एिनाथराव खडसे (०५-०३-२०१६) :(१) होय. ंी्ं त: खर् आह्. 
     खरीप हींगाम २०१५ मध्य् पुस् जिल््यातील  ोर, व्ल्ह्, मावळ, िुन्नर, ख्ड, आींब्गाव, 
पुरींर्र तालुक्यात एकूस ४६००३ ह्क््र ष्ेतरावर  ाताची लागवड झाल्ली होती. िुलै व ऑगस्् 
मदहन्यातील पावसाच्या र्ीघद खींडामुळ् आजस ंननयकमतत्मुळ्  ात धपक धपवळ् पडत होत.् 
परींतु, सप् े्ंबर व ऑक््ोबर मदहन्यातील चाींगल्या पावसान ् ात धपकास िीवनर्ान कमळाल्. 
(२) व (३) रत्श्न उवा् ावत नाही. 

___________ 
  

येवला येथील बसटथानि आणण आगारव्यवटथापि  
ननवाटथानासह व्यापारी सांिुल बाांधयाबाबत 

  

(१९)  २८४५० (१३-०१-२०१६).   श्री.छगन भुजबळ (येवला) :   सन्माननीय पकरवहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) य्वला य्थील बसस्थानक आजस आगारव्यवस्थापक ननवास्थानासह व्यापारी सींकुल 
बाींनयाच्या बी.ओ.्ी त्वावरील कामास ्ासनान ् दर्नाींक २६ ऑगस्् २०१४ रोिी मींिुरी 
र््वूनही माह् ऑक््ोंबर २०१५ पयतं काम सुां झाल्ल् नाही, ह् खर् आह् काय, 
(२) ंसल्यास, सर्र बसस्थानकाची ं्यींत र्रुवस्था झाल्ली ंसल्यामुळ् रत्वा्ाींच्या 
सोयीसाठी या स्थानकाच्या आनुननकीकरसाच् काम तातडीन् हाती घ्याची स्थाननक 
लोकरत्नतनननीींनी माह् ऑक््ोबर २०१५ रोिी वा ्यासमुारास ्ासनाकड ्मागसी क्ल्ली आह्, 
ह्ही खर् आह् काय, 
(३) ंसल्यास, दर्नाींक २६ ऑगस्् २०१४ रोिी ्ासनान ् मींिुरी दर्ल्ल् काम तातडीन ् सुां 
करयासाठी ्ासनामारद त कोसती कायदवाही क्ली, 
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(४) तसच् बी.ओ.्ी. त्वावर सर्र काम न करयाबाबत ्ासनाचा धवचार ंसल्यास रत्श्न 
 ाग (१) व (२) मनील कामासाठी ्ासनस्तरावरून ंनुर्ान  मींिूर करयासाठी ्ासनामारद त 
कोसती कायदवाही क्ली वा करयात य्त आह्, 
(५) नसल्यास, धवलींबाची कारस् काय आह्त  ?     

  
श्री. हदवािर रावत े(२२-०२-२०१६) :(१) होय. 
(२), (३) व (४) य्वला य्थील बसस्थानकातील पाया ूत सुधवना सुजस्थतीत आह्त. य्वला 
य्थील बाींना, वापरा, हस्ताींतरीत करा (BOT) बस स्थानकासींर् ादत छोट्या गाळा नारकाींची 
बाींनकाम् पाडयाची कारवाई सुां करयात आली होती. ्याचव्ळी दहवाळी ंधनव््न-२०१४  
मध्य् स्थाननक धवनान स ा सर्स् य  व रत्श्नकत ेयाींनी क्ल्ल्या धवनींतीस ंनुसांन सर्रील 
रत्करसी ता्पुरती स्थधगती र््यात आली आह्. 
(५) रत्श्न उवा् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील िृवष ववद्यावपठाचे ववभाजन िरयाचा ननणदय 
  

(२०)  २८६८३ (१५-०१-२०१६).   श्री.दत्तात्रय भरणे (रांदापूर), श्री.भाऊसाहेब िाांबळे (श्रीरामपूर), 
श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), डॉ.सांतोष टाररे् (िळमनुरी), श्री.जयांत पाटील (रटलामपूर), 
श्री..जतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळवा), श्री.व भव वपचड (अिोले), श्री.मिरांद जाधव-पाटील (वाई), 
डॉ.सांजय रायमुलिर (मेहिर), श्री.बसवराज पाटील (औसा), श्री.हदलीप वळस-ेपाटील 
(आांबेगाव), श्री.हनमुांत डोळस (माळशशरस), श्री.समीर िुणावार (हहांगणघाट), श्री.प्रशाांत ठािूर 
(पनवेल) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रायातील कृधष धववायाधपठाच् धव ािन करयाचा ननसदय ्ासनान ्माह् ऑगस््, २०१५ 
मध्य् वा ्यार्रम्यान घ्तला ंसताीं सर्र ननसदयास धववायाथथ आजस ंधनकाऱयाींनी धवरोन 
र््दधवला आह् ह् खर् आह् काय, 
(२) ंसल्यास, रायातील कृधष धववायाधपठाच् धव ािन व्हाव ्याबाबत ्ासनान ्कोसती     
कायदवाही क्ली वा करयाींत य्त आह्, 
(३) नसल्यास, धवलींबाची कारस् काय आह्त ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (१७-०२-२०१६) :(१), (२) व (३) डॉ.पींिाबराव र्््मुख कृधष धववायापीठ, 
ंकोला व महा्मा रुल् कृषी धववायापीठ, राहुरी या धववायापीठाींचा धवस्तार लषेतात घ्ऊन ्याींच ्
धव ािन कांन स्वतींर धववायापीठ आवश्यक आह् का याची तपाससी कांन ्ासनास मागदर््दन 
करयासाठी दर्. १९ ऑगस््, २०१३ च्या ्ासन ननसदयान्वय् डॉ.वाय.एस.पी थोरात याींच् 
ंध्यषेतत्खाली सकमती नम्यात आली होती. सर्र सकमतीच्या नुळ् य्थील र्ौऱयात महा्मा 
रुल् कृधष धववायापीठाच ्धव ािन करयास धववायार्थयांनी धवरोन र््दधवला होता. तस्च यासींबींनी 
महा्मा रुल् कृधष धववायापीठ राहुरी य्थ ् झाल्ल्या बैठकीत धववायापीठाच्या ंधनकाऱयाींनी 
धव ािनास धवरोन र््दधवला होता. धवर् द कृधष धववायापीठ स्मारक सकमती, ंमरावती याींनी 
डॉ.पींिाबराव र्््मुख कृधष धववायापीठ, ंकोलाच ्धव ािन कां नय् ं्ी मागसी क्ली आह्. 
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     सर्र सकमतीन ् ्ासनास सार्र क्ल्ल्या ंहवालावर कायदवाही करयासाठी काही 
आधथदक, ताींररक व रत््ासकीय बाबीींची मादहती घ्स् व ्या ंनुषींगान् आवश्यक तप्ील रत्ाप्त 
करयासाठी दर्.१४.५.२०१५ च्या ्ासन ननसदयान्वय् डॉ.वेंक््श्वरल ू कुलगुां, वसींतराव नाईक 
मराठवाडा कृधष धववायापीठ, पर सी याींच ्ंध्यषेतत्खाली सकमती न्मयात आली आह्. सर्र 
सकमतीचा ंहवाल ्ासनाींस रत्ाप्त झाला ंसून ्यानुसार  पुढील कायदवाही चाल ूआह्. 

___________ 
  

राज् य ट तरावर िृषी ववद्यापीठ ट थापन िर याच् या ष्ष्ट् टीन े 
तयार िर याांत आलेल् या बहृत आराखड्याबाबत 

(२१)  २८७७४ (१३-०१-२०१६).   श्री.हषदवधदन सपिाळ (बुलढाणा), श्री.सुरेश धानोरिर 
(वरोरा) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रा य स् तरावर कृषी धववायापीठ स् थापन कर याच् या दृष ्ीन् ्ासानाकडून बहृत आराखडा 
तयार कर याींत आला आह्, ह् खर् आह् काय, 
(२) ंसल् यास, ् यामध् य् धवर् ादसह बुलडासा जिल् ्यात मोठ्या रत्मासावर ंनु््ष ंसल् याची 
बाब ननर््दनास आली आह्, ह् खर् आह् काय, 
(३) ंसल् यास, सर्र ंनु््ष  रून काढ यासाठी तस्च बहृत आराखडयाला ंनुसांन बुलडासा 
य्थ् कृधष क्षेतसासाठी उच् च महाधववायालय सुां कर याींबाबत ्ासनान ्कोसती कायदवाही क्ली 
वा करयात य्त आह्, 

(४) नसल्यास, धवलींबाची कारस् काय आह्त ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (१५-०२-२०१६) :(१) ह् खर् नाही. 
(२) रत्श्न उवा् ावत नाही. 
(३) रत्श्न उवा् ावत नाही. 
(४) रत्श्न उवा् ावत नाही. 

___________ 
  

वासणी मध्यम प्रिल्पामधील बोरगाव तळणी या गावाच्या पुनवदसनाच्या  
प्रटतावास ववशेष बाब म्हणून मांजरुी देयाबाबत  

(२२)  २८८९१ (१३-०१-२०१६).   श्री.ओमप्रिाश ऊर्द  बच्चू िडू (अचलपूर) :   सन्माननीय 
पुनवदसन व मदत िायद मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ंचलपूर मतर्ार सींघातील वाससी मध्यम रत्कल्पामनील बोरगाव तळसी या गावाच्या 
पुनवदसनाच्या रत्स्तावास धव््ष बाब म्हसून मींिुरी र््याबाबत स्थाननक धवनानस ा सर्स्य 
ंचलपूर याींनी ्ासनास दर्नाींक १६/१/२०१५ रोिी वा ्यासुमारास मागसी क्ली ह् खर् आह् 
काय, 
(२) ंसल्यास, याबाबत ्ासनान ्कोसती कायदवाही क्ली वा करयात य्त आह्, 
(३) नसल्यास, धवलींबाची कारस् काय आह्त ?  
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श्री. एिनाथराव खडसे (२३-०२-२०१६) :(१) होय, ह् खर् आह्. 
(२) वाससी मध्यम रत्कल्पामनील बोरगाींव तळसी या गावच ् धव््ष बाब म्हसून पुनवदसन 
करयास ्ासन ननसदय क्र.आरपीए-१०१५/रत्.क्र.७६/र-१ दर्-२०/०८/२०१५ नुसार मान्यता दर्ल्ली 
आह्. 
(३) रत्श्न उवा् ावत नाही. 

___________ 
  

िृषी अशभयाांबत्रिी सेवेच ेटवतांत्र शे्रणी ननमादण िरयाबाबत 
  

(२३)  २९०५६ (१३-०१-२०१६).   श्री.सत्यजीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी) :   सन्माननीय िृषी 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रायाच्या कृषी धव ागामध्य् कृषी ंक याींररकी स्व्च् स्वतींर श््रसी ननमादस व्हाव ्यासाठी 
रायातील १६ महाधववायालयातील धववायार्थयांनी ननव्र्न पाठधवल् आह् ह् खर् आह् काय, 

(२) ंसल्यास, कृषी ंक यीं्याींना धवधवन धव ागातील स्वा व योिनाींमध्य् सींनी वायावी ं्ी 
मागसी सर्र धववायाथथ व पर्वीनाराकाींकडून होत आह् ह् खर् आह् काय, 
(३) ंसल्यास, कृषी ंक यीं्याींना धवधवन धव ागातील स्वा व योिनाींमध्य् सींनी र््याबाबत 
्ासनान् कोसती कायदवाही क्ली वा करयात य्त आह्, 
(४) नसल्यास, धवलींबाची कारस् काय आह्त ? 
 

श्री. एिनाथराव खडसे (१०-०३-२०१६) :(१) होय, ह् खर् आह्. 
(२) होय. 
(३) कृधष धव ागातील महाराषर कृधष स्वा ग्-ं, ग्-ब, ग्-ब (कननषठ), कृधष पयदव्षेतक व 
कृधष सहाय्यक या सींवगादतील पर्ाच्या स्वा रत्व्् ननयमानसुार कृधष ंक याींररकी पर्वी नारस 
करसाऱया उम्र्वाराींना सरळस्व्न् स्पनाद पररष्ेतवावार् ननयुक्तीच्या सींनी उपलब्न आह्त. 
(४) रत्श्न उवा् ावत नाही. 
  

___________ 
  

सावनेर (.ज.नागपूर) तालुक्यातील िोदेंगाव येथून येणाऱया नाल्याला आलेल्या पुरामुळे 
नुिसानीचा पांचनामा िरुन नुिसानग्रटत शेतिऱयाांना मदत देयाबाबत 

(२४)  २९४५० (१५-०१-२०१६).   श्री.सुननल िेदार (सावनेर), श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), 
श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), डॉ.सांतोष टाररे् (िळमनुरी), श्री.अटलम शखे (मालाड प.श्चम) :   
सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सावन्र (जि.नागपूर) तालुक्यातील कोर्ेंगाव य्थून य्साऱया नाल्याला आल्ल्या पुरामुळ् 
्ाकळी ( .) माळ्गाव, मान्गाव, वाकोडी,  ेंडाळा, पा्ससावींगी पररसरातील नाल्याकाठावरील 
््तातील पीक् पुरान् खरडली ग्ली. परींतु ंवायापपयतं सर्र घ्न्च्या नुकसानीचा पींचनामा 
करयात आला नसल्यामळ्ु सींबींधनत कृषी सहाय्यकाधवांध्र् ््तकऱयाींमध्य् ंसींतोष पसरला 
ंसल्याच ् दर्नाींक २३ ऑगस््, २०१५ रोिी वा ्यासुमारास ननर््दनास आल्, ह् खर् आह् 
काय, 
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(२) ंसल्यास, याबाबतची ्ासनान् चौक्ी क्ली आह् काय, 
(३) ंसल्यास, चौक्ींींती ्ासनान् नकुसानीचा पींचनामा कांन नुकसानग्रस्त ्त्कऱयाींना 
मर्त र््याबाबत ्ासनान ्कोसती कायदवाही क्ली वा करयात य्त आह्, 
(४) नसल्यास, धवलींबाची कारस् काय आह्त ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (०५-०३-२०१६) :(१) ह् खर् नाही. 
     सावन्र (जि.नागपूर) तालुक्यात दर्नाींक १३ ऑगस््, २०१५ रोिी झाल्ल्या ंनतवषृ्ीमुळ् 
६,५०८ ह्क््र ष्ेतरावरील ््तीधपक् व रळधपकाींच ्३३ ्क्क्याप्षेता ंधनक नकुसान झाल्ल् आह्. 
्यासींर् ादतील ंहवाल ्ासनाला रत्ाप्त झाल्ला ंसून तो ्ासनाच्या धवचारानीन आह्. 
(२) होय. 
(३) बाधनत ष्ेतराचा रत्स्ताव कृषी आयुक्तालय कायादलयाकडून ्ासनास रत्ाप्त झाल्ला ंसून 
तो ्ासनाच्या धवचारानीन आह्. 
(४) रत्श्न उवा् ावत नाही. 

___________ 
  

पुणे .जल््यात पावसाचा खांड पडल्याने समुारे सोळा हजार  
हेक्टरवरील पेरया वाया गेल्याबाबत 

  

(२५)  २९५७३ (१५-०१-२०१६).   श्री.अ.जत पवार (बारामती), श्री..जतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळवा), 
श्री.व भव वपचड (अिोले), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाव), श्री.दत्तात्रय भरणे (रांदापूर), श्री.मिरांद 
जाधव-पाटील (वाई), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव), श्री.अशमन 
पटेल (मुांबादेवी), डॉ.सांतोष टाररे् (िळमनुरी), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.हदलीप वळस-े
पाटील (आांबेगाव), श्री.हसन मुश्रीर् (िागल) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुस् जिल््यात पाऊस नसल्यान् सुमार् सोळा हिार ह्क््रवरील प्रया वाया ग्ल्या 
ंसल्याच् माह् ऑगस््, २०१५ च्या पदहल्या सप्ताहात ननर््दनास आल् आह्, ह् खर् आह् 
काय, 
(२) ंसल्यास, उक्त रत्करसी ्ासनामारद त पाहसी करयात आली आह् काय, 
(३) ंसल्यास, पाहसीच ् ननषकषद काय आह्त व तवानुसार नकुसानग्रस्त ््तकऱयाींना आधथदक 
मर्त करस्बाबत ्ासनान् कोसती कायदवाही क्ली वा करयात य्त आह्, 
(४)  नसल्यास, धवलींबाची कारस् काय आह्त ? 
  
श्री. एिनाथराव खडस े (०५-०३-२०१६) :(१) पावसात खींड पडल्यान्, ंननयकमत व ंपूऱया 
पावसामळ्ु पुस् जिल््यातील १५६६५ ह्क््र ष्ेतरावरील धपक् बाधनत झाल्ली आह्त, ह् खर् आह् 
काय. 
(२) होय. 
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(३) खरीप हींगाम २०१५ मध्य् पुस् जिल््यातील ७६ गावाींची पैस्वारी ५० पै्ाींप्षेता कमी 
आल्यान् महसूल व वन धव ाग, ्ासन ननसदय क्र. एससीवाय-२०१५/रत्.क्र..३११/ म-७, दर्नाींक 
२०/१०/२०१५ ंन्वय् पुस् जिल््यातील क्ांर, पुरींर्र, आींब्गाींव व िुन्नर तालुक्यातील ७६ 
गावाींमध्य् र्षुकाळदृश्य पररजस्थती िादहर कांन धवधवन उपाययोिना िादहर करयात आल्ल्या 
आह्त. 
(४) रत्श्न उवा् ावत नाही. 

___________ 
  

सातारा .जल््यातील मराठवाडी, मेंढ, घोटील, उमरिाांचन,  
.जांती येथील धरणग्रटताांच्या पुनवदसनाबाबत 

  

(२६)  २९६९४ (१८-०१-२०१६).   श्री.पथृ् वीराज चव्हाण (िराड दक्षिण), श्री.नसीम खान 
(चाांहदवली), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी) :   सन्माननीय पुनवदसन व मदत िायद मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वाींग मराठवाडी, मेंढ, घो्ील, उमरकाींचन, जिींती य्थील नरसग्रस्ताींची ्ासनान् ्याींच ्
योग्य पुनवदसन न क्ल्यास आम्ही जिल््यात तीर आ आींर्ोलन कां ंसा इ्ारा दर्ला ंसल्याच ्
माह् सप् े्ंबर, २०१५ मध्य् वा ्यार्रम्यान ननर््दनास आल् आह्, ह् खर् आह् काय, 
(२) ंसल्यास, सर्र नरसग्रस्ताींच्या योग्य पुनवदसनाबाबत ्ासनान ्कोसती कायदवाही क्ली वा 
करयात य्त आह्, 
(३)  नसल्यास, धवलींबाची कारस् काय आह्त ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (१०-०३-२०१६) :(१) व (२) ह् खर् नाही. 
     तथाधप, मेंढ, घो्ील, उमरकाींचन व जिींती य्थील १३३२ पैकी १०५३ रत्कल्पग्रस्ताींना 
पयादयी  ूखींडाच् वा्प करयात आल् आह्. ७३८ रत्कल्पग्रस्ताींना पयादयी िकमनीच् वा्प 
करयात आल् आह्. ५९४ ंी्ं त: बुडीत झाल्ल् रत्कल्पग्रस्त रत्कल्पस्थळी वर सरकून राहत 
आह्त. या व्यनतररक्त २६८ रत्कल्पग्रस्ताींच ् पुनवदसनाच् ननयोिन करयात आल्ल् आह्. 
्यापैकी १८४ रत्कल्पग्रस्ताींना ९३.३० ह्क््र िकमनीच् वा्प क्ल्ल् आह्. उवदररत ष्ेतरासाठी 
 ुसींपर्ानाची कायदवाही सुां ंसून, ्याींच ्पुनवदसनाच् काम रत्गतीपथावर आह्. 
(३) रत्श्न उवा् ावत नाही. 
  

___________ 
  

अहमदनगर येथील राहूरी येथील महात्मा रु्ले ववद्यापीठाच्या िमदचारी  
व अधधिाऱयाांचे तीन महहन्याचे थकित वेतनाबाबत 

(२७)  २९७६३ (२३-१२-२०१५).   श्री.भाऊसाहेब िाांबळे (श्रीरामपूर), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.अटलम शखे (मालाड प.श्चम) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
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(१) ंहमर्नगर य्थील राहूरी य्थील महा्मा रुल् धववायापीठाच्या कमदचारी व ंधनकाऱयाींच ्
तीन मदहन्याच ् व्तन कमळाल्ल् नाही, ्यामुळ् य्थील कमदचाऱयाींनी मोचाद काढला ंसल्याच ्
माह् सप् े्ंबर, २०१५ र्रम्यान ननर््दनास आल् आह्, ह् खर् आह् काय, 
(२) ंसल्यास, उपरोक्त धववायापीठातील ंधनकारी व कमदचारी याींच् थककत वत्न र््याबाबत 
्ासनान् कोसती कायदवाही क्ली आह् वा करयात य्त आह्, 
(३) ंवायाप उपययोिना क्ली नसल्यास होसाऱया धवलींबाची कारस् काय आह्त ? 
  
श्री. एिनाथराव खडस े (२६-०२-२०१६) :(१) रायातील कृधष धववायापीठाींतगदत ंधनकारी व 
कमदचारी याींची व्तन ् र््यक् साऊ स्वाथद या सींगसकीय रत्सालीवावार् तयार करयात य्तात. 
तस्च िलु,ै २०१५ पासून सीएमपी रत्सालीमारद त कमदचाऱयाींच ्व्तन थ्् ्याींच्या बँक खा्यात 
िमा होयाची रत्क्रीया सुां झाली. ्याकरीता महा्मा रुल् कृधष धववायापीठातील ंधनकारी व 
व कमदचारी याींचा राषरीयकृत बॅक्तील खा्याचा तप्ील ंवायावत करयाबाबत कायदवाही पूसद 
करस् तस्च रत्सालीतील ताींररक ंडचसीींमळ्ु िलु,ै २०१५ त् सप् े्ंबर २०१५ या मदहन्याची 
व्तन् र््यक् कोषागारात सार्र करयास धवलींब झाल्यामळ्ु ्या मदहन्याींच् व्तन वळ््वर झाल् 
नाही. ्यामुळ् धववायापीठ कमदचाऱयाींनी व्तन ंर्ायगीबाबत लषेत व्नयासाठी मोचाद काढून 
ननयींरकाींची  ्् घ्तली व वस्तुजस्थती िासून घ्तली. 
(२) महा्मा रुल् कृधष धववायापीठान् साऊ स्वाथद रत्सालीवावार् व्तन र््यक सार्र करयामध्य् 
य्साऱया ताींररक ंडचसीींच ् ननराकरस कांन थकीत व्तन ऑक््ोबर, २०१५ मध्य् ंर्ा 
करयात आल् आह्, 
(३) रत्श्न उवा् ावत नाही. 

___________ 
  
नाशशि येथील ववचूांर प्रिाश महामागादवरील ठेगोडा येथ ेसटाणा आगार तसेच नांदरूबार, साक्री, 

नवापूर आगाराच्या जलद बसेस थाांबत नसल्याबाबत 
  

(२८)  २९८४४ (१८-०१-२०१६).   श्रीमती ननमदला गाववत (रगतपूरी), श्री.आशसर् शेख (मालेगाांव 
मध्य), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अटलम शेख (मालाड 
प.श्चम) :   सन्माननीय पकरवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाक्क य्थील धवचूींर रत्का् महामागादवरील ठ्गोडा य्थ् स्ासा आगार तस्च नींर्रूबार, 
साक्री, नवापूर इ. आगाराच्या िलर् बस्स थाींबत नाहीत याबाबत ग्रामपींचायतीन ्व्ळोवळ्ी पर 
र््वून तस्च ग्रामस्थाींनी ग्रामस त् बस थाींबा कमळस्बाबत ठराव र््ऊनही बस थाींबा कमळत 
नसल्यान् य्थील ग्रामस्थाींची गैरसोय होत ंसल्याच् माह् ऑगस््, २०१५ र्रम्यान ननर््दनास 
आल् आह्, ह् खर् आह् काय, 
(२) ंसल्यास, य्थील ग्रामस्थाींच्या धवनींतीवांन य्थ् िलर् बस्स थाींबयाबाबत ्ासनान ्
कोसती कायदवाही क्ली आह् वा करयात य्त आह्, 
(३) नसल्यास, धवलींबाची कारस् काय आह्त ? 
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श्री. हदवािर रावत े(०४-०३-२०१६) :(१) ह् खर् आह्. 
(२) ठेंगोडा (जि.नाक्क) य्थील बस थाींब्यावर राय पररवहन बस्स थाींबवून रत्वाश्याींची चढ-
उतार करयाबाबतच्या सूचना राय पररवहन महामींडळाच्या स्तरावांन सींबींधनत आगाराींना 
र््यात आल्ल्या आह्त. ्यानसुार ठेंगोडा बस थाींब्यावर राय पररवहन महामींडळाच्या बस्स 
थाींबधवयात य्त आह्त. 
(३) रत्श्न उवा् ावत नाही. 

___________ 
  

रायगड .जल््यातील िजदत व ठाणे .जल््यातील मुरबाड, अांबरनाथ व शहापूर 
 तालुक्यातील भात वपिाांवर किडीचा प्रादभुादव लाल्याबाबत 

  

(२९)  २९८८३ (१५-०१-२०१६).   श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), 
श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री..जतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळवा), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), 
श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अटलम शेख (मालाड प.श्चम), श्री.सुरेश लाड (िजदत), श्री.हसन 
मुश्रीर् (िागल) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रायगड जिल््यातील किदत व ठास् जिल््यातील मुरबाड, ंींबरनाथ व ्हापूर 
तालुक्यातील  ात धपकाींवर ककडीचा रत्ार् ुादव झाल्याच ् माह् सप् े्ंबर, २०१५ मध्य् वा 
्यार्रम्यान ननर््दनास आल् ह् खर् आह् काय, 
(२) ंसल्यास, याबाबत ्ासनान ्चौक्ी क्ली आह् काय, 
(३) ंसल्यास, चौक्ींींती काय आढळून आल् व तवानसुार तालुक्यातील  ात धपकाच् 
नुकसान होव ूनय् म्हसून ्ासनान् कोसती कायदवाही क्ली वा करयात य्त आह्, 
(४) नसल्यास, धवलींबाची कारस् काय आह्त ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (२६-०२-२०१६) :(१), (२) व (३) ठास् जिल््यातील मुरबाड, ंींबरनाथ व 
्हापूर तालुक्याींमध्य् उन व ढगाळ वातावरसमळ्ु सुरळीतील ंळी (बगळ्या), पान् गुींडाळसारी 
ंळी, खोड ककडा, करपा या ककडरोगाचा ंल्प रत्मासात रत्ार् ुादव आढळून आला तस्च रायगड 
जिल््यातील किदत तालुक्यात सुरळीतील ंळी व पान ् गुींडाळसारी ंळी या ककडीचा ंल्प 
रत्मासात रत्ार् ुादव आढळून आला. 
     या सवद तालुक्याींमध्य् क्रॉपसॅप रत्कल्पांींतगदत  ात धपकावरील ककडरोगाच,् ककडरोग 
सवदषेतकाींकडून सवेषेतस कांन, ््तकऱयाींना एसएमएसवावार् उपाययोिनाींबाबतच ् सल्ल् र््यात 
आल्. गावबैठका, ग्रामपींचायतीच्या मादहतीरलकावर ककडरोग व ्याबाबतच्या 
उपायोिनाींबाबतची मादहती, िम्बो झर्ॉक्स, स्थाननक वतदमानपर इ्यार्ी माध्यमातून 
््तकऱयाींना ककडरोग ननमुदलनाबाबत मागदर््दन क्ल्. 
(४) रत्श्न उवा् ावत नाही. 
  

___________ 
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महाड (.ज.रायगड) येथील रट त् याांवर प्रचांड खड्डयाांने दगुदम  
भागातील एस.टी.सेवा बांद होणार असल् याबाबत 

  

(३०)  २९९८८ (१८-०१-२०१६).   श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), 
श्री.अटलम शेख (मालाड प.श्चम) :   सन्माननीय पकरवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) महाड (जि.रायगड) य्थील रस् ् याींवर  खड्ड ्ंसल् यान ्वाहनाींच् पाट्दस तु्ू लागल् यान ् न 
गस््ो् स् वात काही र्गुदम  ागातील एस.्ी.स्वा बींर् होसार ंसल् यान् नागररकाींची गैरसोय 
होसार ंसल् याच ् दर्नाींक १ सप् ्ेंबर, २०१५ रोिी वा ् या समुारास ननर््दनास आल् आह्, ह् 
खर् आह् काय, 
(२) ंसल् यास, उक् त रत्करसी ्ासनान् चौक्ी क्ली आह् काय, 
(३) ंसल्यास, चौक्ींींती महाड ता, जि.रायगड य्थील र्गुदम  ागातील एस.्ी.स्वा चाल ू
करयाबाबत तस्च रस््याींच् खड्ड ् बुिधवयाबाबत ्ासनान् कोसती कायदवाही  क्ली वा 
करयात य्त आह्,  
(३) नसल् यास, धवलींबाची कारस् काय आह्त ? 
  
श्री. हदवािर रावत े(०४-०३-२०१६) :(१) ह् खर् नाही. 
(२) व (३) खराब रस््याींमुळ् रत्वा्ाींची गैरसोय होऊ नय् म्हसून र्गुदम  ागातील कोसतीही 
बसस्वा बींर् करयात आल्ली नाही. तथाधप, खराब रस््याींची र्ाुंस्ती करस्बाबत सावदिननक 
बाींनकाम धव ाग व बाींनकाम धव ाग, रायगड जिल्हा पररषर् याींना राय पररवहन 
महामींडळाच्या स्तरावर कळधवयात आल्ल् आह्. 
(४) रत्श्न उवा् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील वक्र् बोडादच्या ९७ हजार एिर जशमनीप िी ७० हजार  
एिर जशमनी सरिारजमा िरयाबाबत 

(३१)  ३००५७ (१२-०१-२०१६).   श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.अटलम शखे (मालाड प.श्चम), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री..जतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा 
िळवा), श्री.सुरेश लाड (िजदत), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.िालीदास िोळांबिर (वडाळा), 
श्री.अजय चौधरी (शशवडी), श्री.सुननल शशांदे (वरळी), श्री.सांजय साविारे (भुसावळ), श्री.ववलास 
तरे (बोईसर), श्री.राधािृष्ट् ण ववखे-पाटील (शशडी), श्री.जयांत पाटील (रटलामपूर), श्री.मिरांद 
जाधव-पाटील (वाई), श्री.वविास िुां भारे (नागपूर मध्य), श्री.हदपि चव्हाण (र्लटण), श्री.डड 
मल्लीिाजूदन रेड्डी (रामटेि), श्री.हनुमांत डोळस (माळशशरस), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), 
श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाव), श्री.हसन मशु्रीर् (िागल), श्री.सुधािर देशमखु (नागपूर प.श्चम), 
श्री.िृष्ट्णा खोपड े (नागपूर पूवद), श्री.सुधािर िोहळे (नागपूर दक्षिण), श्री.सुरेश हाळवणिर 
(रचलिरांजी) :   सन्माननीय अल्पसांख्याांि वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
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(१) रायात वक्र बोडादची समुार् ९७ हिार एकर िमीन आह्, ्यापैकी ७० हिार एकर 
िकमनीवर ंनतक्रमस ् झाली आह्त, ्याच बरोबर या िकमनी कवडीमोल  ावान् धवकल्या 
ककीं वा  ाडत््वावर दर्ल्या आह्त, या सवदच  िकमनी ताब्यात घ्तल्या िातील ंस ्
मा.महसलूमींरी याींनी िादहर क्ल् ंसल्याच् माह् सप् े्ंबर, २०१५ र्रम्यान ननर््दनास आल् 
आह्, ह् खर् आह् काय, 
(२) ंसल्यास, ्ासनान् ननसदय घ्वून सर्र िकमनी सरकारिमा करयाबाबत कोसती 
कायदवाही क्ली आह् वा करयात य्त आह्, 
(३) नसल्यास, धवलींबाची कारस् काय आह्त  ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (२४-०२-२०१६) :(१) ंीं्त: खर् आह्. रायात वक्र मींडळाच्या 
ंधनप्याखाली सुमार् ९७ हिार एकर इतकी िमीन ंसून ्यापकैी ंींर्ाि ्७०% िकमनीवर 
ंनतक्रमस् झाल्ली आह्त. 
(२) वक्र मालम्त््ी सींबींधनत या रत्करसाींमध्य् ंनतक्रमस ् झाल्ली आह्त ं्ा सवद 
रत्करसाींमनील सींबींधनत वक्र मालमता वक्र मींडळाकड ् पूवदवत करयाच्या दृजष्न् वक्र 
ंधनननयम, १९९५ मनील तरतुर्ीींनुसार आवश्यक ती कायदवाही तातडीन् करयाबाबत वक्र 
मींडळाला ननर््् र््यात आल्ल् आह्त. 
(३) रत्श्न उवा् ावत नाही. 

___________ 
  

अल्पसांख्याांि ववभागातरे् अल्पसांख्याांि प्रवगादतील ववद्याथीसाठी राबववयात 
येत असलेल्या शशष्ट्यवतृ्ती उत्पन्नाची वावषदि मयाददा वाढववल्याबाबत 

  

(३२)  ३०४४३ (१२-०१-२०१६).   श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील 
(शशडी), श्री.अटलम शेख (मालाड प.श्चम), श्री.बसवराज पाटील (औसा), श्री.प्रिाश आबबटिर 
(राधानगरी) :    सन्माननीय अल्पसांख्याांि वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) राय ्ासनाच्या ंल्पसीं्याींक धव ागातरे ंल्पसीं्याींक रत्वगादतील धववायार्थयांसाठी 
राबधवयात य्त ंसल्ल्या क्षयव्ृती उ्पन्नाची वाधषदक मयादर्ा ंडीच लाखावांन सहा लाख 
ांपय् करयात आली आह्, ह् खर् आह् काय, 
(२) ंसल्यास, ्यामुळ् मुस्लीम, पार्ी, बौध्र्, िैन, जिश्चन, क्ख या रत्वगादतील 
ंधनकाधनक धववायार्थयानंा ्याचा रायर्ा झाला ंसला तरी, उ्पन्नाची मयादर्ा वाढधवयात 
आल्यान् ला ार्थयांची सीं्या वाढली ह् खर् आह् काय, 
(३) ंल्पसीं्याींक धववायार्थयादला व्यवसानयक व उच्चक्षेतसासाठी र््यात य्साऱया क्षयव्ृती 
रत््य्क रायाचा को्ा नननादररत क्ला आह्, ह् खर् आह् काय, 
(४) ंसल्यास,  गररब, रत्ामाजसक, आधथदकदृष्या वींधचत ंसल्ल्या सवदच ंल्पसीं्याींकाींना 
क्षयव्ृतीपासून वींधचत रहाव ्लागसार आह्, ह् खर् आह् काय, 
(५) ंसल्यास, यारत्करसी ्ासनान् ंधनक चौक्ी क्ली आह् काय, 
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(६) ंसल्यास, चौक्ीच ् ननषकषद काय आह्त व ्यानुसार िास्तीत िास्त ंल्पसीं्याींक 
धववायार्थयांना क्षयव्ृती कमळयाच्या दृष्ीन ् ्ासनान् कोसती कायदवाही क्ली आह् वा 
करयात य्त आह्, 
(७) नसल्यास, धवलींबाची कारस् काय आह्त ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (०९-०३-२०१६) :(१) खर् आह्. 
(२) खर् आह्. 
(३) खर् नाही. 
(४) खर् नाही. 
(५) रत्श्न उवा् ावत नाही. 
(६) रत्श्न उवा् ावत नाही. 
(७) रत्श्न उवा् ावत नाही. 

___________ 
  

िल्याण (.ज.ठाणे) येथील एसटी बसटथानिाांची दरुवटथा लाल्याबाबत 
  

(३३)  ३०४६७ (१८-०१-२०१६).   अॅड.िे.सी.पाडवी (अक्िलिुवा), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), 
श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), प्रा.वषाद गायिवाड (धारावी), 
श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर) :   सन्माननीय पकरवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) कल्यास (जि.ठास्) य्थील एस्ी बसस्थानकाींची र्रुवस्था झाली ंसनू बस स्थानक 
पररसर कचऱयाच्या धवळ्यात सापडला ंसल्याच् तस्च या एस्ी बसस्थानकाला र्रीवाल्याींनी 
धवळखा घातला ंसल्याच ्माह् ऑगस््, २०१५ मध्य् वा ्यार्रम्यान ननर््दनास आल् आह्, 
ह्खर् आह् काय, 

(२) ंसल्यास, उक्त कारसास्तव रत्वा्ाींची गैरसोय होत आह् ह् पाहता ्ासन ्वरीत 
आवश्यक कायदवाही करसार वा करीत आह् काय, 
(३) नसल्यास, धवलींबाची कारस् काय आह्त ? 
  
श्री. हदवािर रावत े(०४-०३-२०१६) :(१) ह् खर् नाही. 
(२) बसस्थानकामध्य् र्रीवाल्याींचा वावर नाही. बसस्थानकाबाह्र र्ल्व्स््््न पररसरात 
ररीवाल् ंसून सर्रची बाब ही कल्यास-डोंरबवली महानगर पाकलक्च्या हद्दीत य्त्. 
बसस्थानकातील कचरा र्ररोि उचलला िातो तस्च स्थानकाींची सारसराई र्ररोि खािगी 
ठ्क्र्ाराकडून क्ल् िात्. िमा झाल्ला कचरा कल्यास-डोंरबवली महानगर पाकलक्मारद त र्ररोि 
उचलला िात्. सवायजस्थतीत बसस्थानक सुजस्थतीत ंसून वाहनतळावर पडल्ल् खड्ड ् ांन 
घ्याची बाब राय पररवहन महामींडळाच्या कायदवाहीखाली आह्. 
(३) रत्श्न उवा् ावत नाही. 

___________ 
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अमरावतीच्या माहुली गावात एस.टी.अपघातात  
१२ वषद वयाच्या मुलीचा लालेला मतृ्यु 

  

(३४)  ३०८१७ (२०-०१-२०१६).   श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण) :   सन्माननीय पकरवहन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ंमरावतीच्या माहुली गावात एस.्ी.ंपघातात १२ वषद वयाच्या मुलीचा म्ृय ुझाल्याची 
घ्ना दर्नाींक २५/८/२०१५ रोिी वा ्यासुमारास घडली, ह् खर् आह् काय, 
(२) ंसल्यास, सर्र घ््नत मतृ झाल्ल्या मुलीींच्या कु्ूींरबयाींना ्ासनान ् कोसती आधथदक 
मर्त क्ली वा करयात य्त आह्, 
(३) नसल्यास, धवलींबाची कारस् काय आह्त ? 
  
श्री. हदवािर रावत े(०४-०३-२०१६) :(१) ह् खर् आह्. 
(२) सर्र ंपघातात मतृ झाल्ल्या मलुाच्या कु्ूींरबयाींना महाराषर राय मागद पररहवन 
महामींडळातरे ां. ३,००,०००/- एवढी रक्कम ंपघात नकुसान  रपाई म्हसून र््यात आल्ली 
आह्. 
(३) रत्श्न उवा् ावत नाही. 

___________ 
  

शसांधुदगूद .जल््यातील मालवण तालुक्यामध्ये भातशेतीवर िरपा, पाने गुांडाळणारी  
अळी, जळे, भुांगेरी या रोगाांचा प्रादभुादव लाला असल्याबाबत 

  

(३५)  ३१०२५ (१५-०१-२०१६).   श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधदन), श्री..जतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा 
िळवा) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कसींनुर्गूद जिल््यातील मालवस तालुक्यामध्य्  वातावरसाचा धवपररत पररसाम होऊन 
 ात््तीवर करपा, पान् गुींडाळसारी ंळी, िळ्,  ुींग्री या रोगाींचा रत्ार् ुादव झाला ंसल्याची 
मादहती दर्नाींक १९ ऑगस््, २०१५ रोिी वा ्यासुमारास ननर््दनास आली आह्, ह् खर् आह् 
काय, 
(२) ंसल्यास, उक्त रत्करसी सर्रच्या  ागात ्ासनामारद त पाहसी करयात आली आह् 
काय, 
(३) ंसल्यास, पाहसीच् ननषकषद काय आह्त व तवानुसार  ात््तीच्या रषेतसासाठी कोसती 
रत्नतबींना्मक उपाययोिना ्ासनामारद त करयात आली वा करयात य्त आह्, 
(४) नसल्यास, धवलींबाची कारस् काय आह्त ? 
  
श्री. एिनाथराव खडस े (२४-०२-२०१६) :(१), (२) व (३) कसींनरु्गुद जिल््यातील मालवस 
तालुक् यामध्य् पावसात खींड पडल्यामुळ् माह् िुल,ै २०१५ मध्य् तालकु्यात ननळ्,  ुींग्री, पान् 
गुींडाळसारी ंळी, जिवासूिन्य करपा या ककडरोगाींचा ंल्प रत्मासात रत्ार् ुादव आढळून आला. 
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       मालवस तालुक्यामध्य् क्रॉपसॅप रत्कल्पांींतगदत ३ ककड सवेषेतकाींवावार् ््तावर रत््यषेत 
िाऊन  ात धपकावरील ककडरोगाच् सवेषेतस क्ल् ंसून, ््तकऱयाींना एसएमएसवावार् 
उपाययोिनाींबाबतच् सल्ल् र््यात आल् आह्त. गावबैठका, ग्रामपींचायतीच्या मदहतीरलकावर 
ककडरोग व ्याबाबतच्या उपाययोिनाींबाबतची मादहती, िम्बो झर्ॉक्स, इ्यादर् माध्यमातून 
््तक-याींना ककडरोग ननमुदलनाबाबत मागदर््दन क्ल्. यादठकासी रत्ार् ुादवाच् रत्मास ं्यल्प 
रत्मासात आढळून आल्, त्थील ््तकऱयाींना ५० ्क्क् ंनुर्ानावर कक्कना्काींचा पुरवठा 
करयात आला. 
(४) रत्श्न उवा् ावत नाही. 

___________ 
  

बुलढाणा .जल््यातील धचखली तालुक्यात हजारो शेतिऱयाांची सन २०१४ मधील खरीप 
वपिाांच्या ववम्याची रक्िम राष्ट्रीयिृत बँिेिड ेजमा िरयात आल्याबाबत 

  

(३६)  ३१०९१ (१५-०१-२०१६).   श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बुलढासा जिल््यातील धचखली तालुक्यात हिारो ्त्कऱयाींची सन २०१४ मनील खरीप 
धपकाींच्या धवम्याची रक्कम राषरीयकृत बक्ँकड ् िमा करयात आली आह्, मार बँकाींकडून 
््तकऱयाींना वा्प करयात य्त ंसल्ल्या रत््य्क बक्ँच्या ह्क््री धपकामध्य् तरावत आढळून 
य्त आह्, ्यामळ्ु ््तकऱयाींमध्य् सींभ्रम ननमादस झाला ंसल्याच ्माह् सप् े्ंबर, २०१५ रोिी 
ंथवा ्या सुमारास ननर््दनास आल्  ह् खर् आह् काय, 
(२) ंसल्यास, या सींर् ादत ्ासनान ् चौक्ी करून य्थील ््तकऱयाींमनील सींभ्रम र्रू 
करयाबाबत ्ासनान ्कोसती कायदवाही क्ली आह् वा करयात य्त आह्, 
(३)  नसल्यास, धवलींबाची कारस् काय आह्त ? 
  
श्री. एिनाथराव खडस े (२६-०२-२०१६) :(१)  राषरीय कृधष धवमा योिन्ंींतगदत खरीप हींगाम 
२०१४ मध्य् बलुढासा जिल््यातील धचखली तालुक्यातील ३३९५४ ््तकऱयाींनी ां. १.८५ को्ी 
धवमा हप्ता  ांन सह ाग घ्तला होता. सह ागी ््तकऱयाींपैकी ३२८४४ ््तकारी नुकसान 
 रपाईस पार ठरल् ंसून ला ाथथ ््तकऱ याींना ांपय् ११.८७ को्ी नकुसान  रपाई  ारतीय 
कृषी धवमा कीं पनीमारद त ंर्ा करयात आल्ली आह्. योिनच््या तरतूर्ीनुसार सींबींधनत 
ंधनसूधचत धपकाींसाठी ंधनसूधचत ष्ेतराकररता ह्क््री नुकसान  रपाई ही एकसमान ंसत्. 
्यामुळ् धचखली तालुक्यातील ंधनसूधचत महसलू मींडळातील धपकाींसाठी र््यात य्साऱया 
ह्क््री नुकसान  रपाई रकम्मध्य् तरावत नाही. 
(२) रत्श्न उवा् ावत नाही. 
(३) रत्श्न उवा् ावत नाही. 
  

___________ 
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ननमसोड (ता.खटाव) येथे वडूजसाठी टवतांत्र मुक्िामी गाडी सुरु िरयाबाबत 

  

(३७)  ३१४१९ (२०-०१-२०१६).   श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :     सन्माननीय पकरवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) ननमसोड  (ता.ख्ाव )  य्थ् ्ाल्य धववायाथथ व रत्वा्ाींच्या सोयीसाठी वडूि आगारान ्
य्थ् मुक्कामी गाडी सुां करावी ंस् ननव्र्न ग्रामपींचायत पर्ाधनकाऱयाींनी मा.आगार रत्मुख 
वडूि याींना दर्ल् ंसल्याच ्माह् सप् े्ंबर, २०१५ वा ्यार्रम्यान ननर््दनास आल् आह्, ह् खर् 
आह् काय, 
(२) ंसल्यास, सर्र ननव्र्नावर ननसदय घ्ऊन ्ासनान् ननमसोड य्थ् वडूिसाठी स्वतींर 
मुक्कामी गाडी सुां करयाबाबत कोसती कायदवाही क्ली आह् वा करयात य्त आह्, 
(३)  नसल्यास, धवलींबाची कारस् काय आह्त ? 
  
श्री. हदवािर रावत े(२२-०२-२०१६) :(१) होय. 
(२) ननमसाड ् य्थील धववायार्थयांच्या सोयीसाठी दर्नाींक ०२.०१.२०१५ पासून सातारा-ननमसोड-
कामथी मुक्कामी र्री सुरू करयात आली आह्. सर्रची मुक्काम र्री र्सुऱया दर्व्ी परतीला 
कामथी-ननमसोड-वडुि ०६.१५ वा. ननघून ननमसोड मागे वडूिला परत य्त्. सर्र र्रीचा 
ननमसोड य्थील धववायाथथ ला  घ्त आह्त. 
(३) रत्श्न उवा् ावत नाही. 

___________ 
  

 सातारा .जल्हयातील टांचाईग्रटत भागात पाणी चारा याबाबत उपाययोजना िरणारा िृती 
आराखडा तयार िरुन त्याची प्रत्यि अांमजबजावणी िरयाबाबत 

  

(३८)  ३१४२२ (१५-०१-२०१६).   श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सातारा जिल्हयातील ी्ंचाईग्रस्त  ागात पासी चारा याबाबत उपाययोिना करसारा कृती 
आराखडा तयार ठ्वावा, ्याचबरोबर उपाययोिनाींची रत््यषेत ंींमलबिावसी करावी ं्ा सूचना 
र््ताना कतदव्यात कसूर करसाऱया ंधनकाऱयाींवर गुन्ह् र्ाखल क्ल् िातील ंसा इ्ारा 
मा.जिल्हाधनकारी, सातारा याींनी सींबींधनत ंधनकाऱयाींना दर्ला ंसल्याच् माह् सप् े्ंबर, २०१५ 
र्रम्यान ननर््दनास आल् आह्, ह् खर् आह् काय, 
(२) ंसल्यास, जिल्हयातील ी्ंचाईला आराखडा तयार कांन ्याची रत््यषेत ंींमिबिावसी 
करयाबाबत ्ासनान ्कोसती कायदवाही क्ली  वा करयात य्त आह्, 
(३) नसल्यास, धवलींबाची कारस् काय आह्त ? 
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श्री. एिनाथराव खडसे (२०-०२-२०१६) :(१) होय, ह् खर् आह्. 
(२) ग्रामीस  ागात धपयाच्या पायाची ी्ंचाई  ासू नय्, म्हसून सीं ाव्य पासी ी्ंचाई कृती 
आराखडा सन २०१५-१६ तयार करयात आल्ला आह्. ग्रामीस  ागात चारा ी्ंचाई  ासू नय् 
म्हसून सीं ाव्य ी्ंचाईच् काळात उपाययोिना म्हसून जिल्हा ंधनषेतक कृधष ंधनकारी, सातारा 
याींना सूचना दर्ल्ल्या आह्त. 
(३) रत्श्न उवा् ावत नाही. 

___________ 
  

शेतिऱयाांसाठी ववमा येाजना राबववयाबाबत 
  

(३९)  ३१५५५ (१५-०१-२०१६).   श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री), 
श्री.आशसर् शेख (मालेगाांव मध्य), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी) :   सन्माननीय िृषी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राय ्ासन १ को्ी ३७ लाख ््तकऱयाींचा ंपघाती धवमा काढसार ंसल्याच् माह् 
सप् े्ंबर, २०१५ र्रम्यान ननर््दनास आल्, ह् खर् आह् काय, 
(२) ंसल्यास, ््तक-याींसाठी धवमा य्ािना राबधवयासाठी ्ासनान् कोसती उपाययोिना 
क्ली वा करयात य्त आह्, 
(३) नसल्यास, धवलींबाची कारस् काय आह्त ? 
  
श्री. एिनाथराव खडस े (२६-०२-२०१६) :(१)  व (२) ््तकरी ंपघात धवमा योिन सन   
२००५-०६ पासून राबधवयात य्त आह्. रायातील १ को्ी ३७ लषेत ्त्कऱयाींकरीता सन 
२०१५-१६ साठी दर्. १ डडसेंबर, २०१५ त ् दर्. ३० नोव्हेंबर, २०१६ या कालावनीत ही योिना 
गोपीनाथ मुींड ् ््तकरी ंपघात धवमा योिना या नावान ् राबधवयात य्त आह्. सर्र  
योिनेंतगदत पूवथच ्ां. १ लाखच ्धवमा सींरषेतस ां. २ लाख ंस् करयात आल्ल् आह्. 
(३) रत्श्न उवा् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील अल्पसांख्याि समाजाच्या श क्षिणि, आधथदि आणण सामा.जि समटयाांबाबत 
  

(४०)  ३१६३१ (१२-०१-२०१६).   श्री..जतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळवा), श्री.सुरेश लाड (िजदत), 
श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाव), श्री.सांदीप 
नाईि (ऐरोली), श्री.हसन मशु्रीर् (िागल), श्री.जयांत पाटील (रटलामपूर) :   सन्माननीय 
अल्पसांख्याांि वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रायातील ंल्पसीं्याक समािाच्या ्ैषषेतसक, आधथदक आजस सामाजिक समस्याींबाबत 
रायातील लोकरत्नतनननीींनी दर्नाींक ३० सप् े्ंबर, २०१५ रोिी तस्च ंकलकडील काळात वारींवार 
मा.मु्यमींरी याींच्कड ्  ्् घ्ऊन मुजस्लमाींना ्ैषेतजसक आरषेतस कमळाव् व इतर 
मागयासींर् ादत ननव्र्नावावार् मागसी क्ल्ली आह्, ह् खर् आह् काय, 
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(२) ंसल्यास, उक्त रत्श्न  ाग (१) मनील रत्करसी ननव्र्नावावार् क्ल्ल्या मागयाींच् 
थोडक्यात स्वांप काय आह् व ्यानुसार कोसता ननसदय घ्तला वा घ्यात य्त आह्, 
(३) ंसल्यास, तस्च सर्र रत्करसी मुजस्लमाींना ्ैषेतसीक आरषेतस र््यात लवकरात लवकर 
ननसदय घ्ऊन ्याची ंींमलबिावसी करयासींर् ादत ्ासनान् कोसती कायदवाही क्ली वा 
करयात य्त आह्, 
(४) नसल्यास, धवलींबाची  कारस् काय आह्त ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (१८-०२-२०१६) :(१) होय. 
(२) व (३) रायातील मुजस्लम समािाच्या आधथदक, ्ैषेतजसक व रािकीय धवकासासाठी 
आरषेतस र््यत याव,् ं्ी मागसी क्ली आह्, परींतू ्ासनान ्सामान्य रत््ासन धव ाग, दर्. 
९ िुल,ै २०१४ रोिी ंध्यार्््ावावार् मुजस्लम समािासाठी ५% आरषेतस र््यात आल् होत्. 
याबाबत मा.उच्च न्यायालयान् दर्. १४/११/२०१४ रोिी ंींतररम ननसदय दर्ला ंसनू उपरोक्त 
ंध्यार््् ंजस्त्वात ंस्पयतं ्ासकीय व ंनुर्ाननत ्ैषेतजसक सींस्थ्मध्य् रत्व््ासाठी व 
्ासकीय स्व्तील  रतीसाठी दर्ल्ल् आरषेतस ंबाधनत ठ्वयात आल् आह्. सर्र ंध्यार्््ाच् 
दर्.२३/१२/२०१४  पयतं कायवायात ांपाींतर न झाल्यान ् व्यपगत झाला. या रत्करसी ॲड. 
िनरल याींच् मागदर््दन घ्यात आल् आह्. सर्र रत्करस मा.उच्च न्यायालयात ंींतीम 
ननसदयासाठी रत्लींरबत आह्. ्यामुळ् मा.उच्च न्यायालयाचा ंींतीम ननसदय झाल्यावर पुढील 
आवश्यक ती कायदवाही करस् योग्य होईल. 
(४) रत्श्न उवा् ावत नाही. 

___________ 
  

महाराष्ट्र राज्य मागद पकरवहन महामांडळाच्या एसटीच्या उत्पन्नात वाढ िरयाबाबत 
  

(४१)  ३१८१७ (१८-०१-२०१६).   श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार हहल), श्री.प्रिाश सुवे 
(मागाठाणे), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाद), श्री.गणपतराव देशमुख (साांगोले) :   सन्माननीय 
पकरवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर राय मागद पररवहन महामींडळाच्या (एस.्ी.) सन २०१३-१४ च्या सींधचत तो्ा  
सुमार् १८९९ को्ी आजस सन २०१४ -१५ च्या सींधचत तो्ा समुार् १९३४ को्ी ांपयाींवर ग्ला 
आह्, ह् खर् आह् काय, 
(२) ंसल्यास, तो्ा वाढत िायाची सवदसानारस कारस् काय आह्त, 
(३) ंसल्यास, एस्ीच्या उ्पन्नात वाढ करयाबाबत ्ासनान ् कोसती कायदवाही क्ली वा 
करयात य्त आह्, 
(४) नसल्यास, धवलींबाची कारस् काय आह्त ? 
  
श्री. हदवािर रावते (२२-०२-२०१६) :(१) महाराषर राय मागद पररवहन महामींडळाचा सन   
२०१३-१४ ंख्रचा सींधचत तो्ा ां.१२९४.३३ को्ी तर सन २०१४-१५ ंख्रचा सींधचत तो्ा 
ां.१६८५.३४ को्ी आह्. 
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(२) र्र चार वषांनी होसारा कामगार, करार, र्र सहा मदहन्यात महागाई  ्यात होसारी वाढ, 
 ाींडार सामुग्री ककीं मतीत होसारी वाढ, खािगी व ंवैन वाहतकूीत वाढ इ. कारसाींमळ्ु 
महामींडळाला तो्ा होत आह्. 
(३) राय पररवहन महामींडळाच ्  ारमान, उ्पनामध्य् वाढ व खचादत कपात करयाच्या 
दृष्ीन् सुचना रत्साररत करयात आल्ल्या ंसनू उ्पन्नात वाढ करयासाठी रत्वासी वाढवा 
योिना, नैकमज्तक करारावर र््यात य्साऱया बस्सच्या ं्ीमध्य् बर्ल, सषेतम मागद तपाससी 
व ंवैन वाहतकुीवावार् उ्पन्न गळती रोखस,् रत्वासी आकधषदत करयासाठी समािातील २४ 
धवधवन घ्काींना ५० त् १०० ्क्क्पयतं रत्वास  ाड्यात सवलत, वाधषदक सवलत काडद, माकसक/ 
रैमाकस काडद योिनाींना व्यापक रत्कसध्र्ी र््ऊन रत्वासी व उ्पन्न वाढीसाठी उपाययोिना 
करयात य्त आह्, 
(४) रत्श्न उवा् ावत नाही. 

___________ 
  

िोल्हापूर .जल््यातील चांदगड आगारातील प्रवाशाांची ग रसोय दरू िरणेबाबत 
 

(४२)  ३२५६२ (२०-०१-२०१६).   श्रीमती सांध् यादेवी देसाई-िुपेिर (चांदगड) :   सन्माननीय 
पकरवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापूर जिल््यातील चींर्गड आगारातून रारी ८ वा. सु्सारी बस माह् िुल,ै २०१५ 
पासून ंचानकरर्या बींर् क्ली आह् ह् खर् आह् काय, 
(२) ंसल्यास, सर्र बस बींर् क्ल्यान ्सर्र पररसरातील नागररकाींची मोठया रत्मासात गैरसोय 
होत आह् ह्ही खर् आह् काय, 
(३) ंसल्यास, उक्त रत्करसी ्ासनामारद त चौक्ी क्ली आह् काय, 
(४) ंसल्यास, चौक्ीत काय आढळून आल् व ्यानुसार रत्वा्ाींची गैरसोय र्रू करस्बाबत 
्ासनान् कोसती कायदवाही क्ली वा करयात य्त आह्, 
(५)  नसल्यास, धवलींबाची कारस् काय आह्त? 
  
श्री. हदवािर रावते (०४-०३-२०१६) :(१) चींर्गड बसस्थानकावरून रारी ०८.०० वा. कोसतीही 
र्री चालनात नसल्यान् ती बींर् करयाचा रत्श्नच य्त नाही. चींर्गड आगारातून १९.४५ वा. 
््व्च् ननगदम आह् व त ्सुां आह्. 
(२), (३), (४) व (५) रत्श्न उवा् ावत नाही. 

___________ 
  

चांदगड तालुक्यात (.ज.िोल् हापूर) िोवाडहून जादा बस सोडयाची िेलेली मागणी 
  

(४३)  ३२५७६ (२०-०१-२०१६).   श्रीमती सांध् यादेवी देसाई-िुपेिर (चांदगड) :   सन्माननीय 
पकरवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) चींर्गड तालुक्यात (जि.कोल् हापूर) य्थील रािगोळी मागादवर पासनारक धववायार्थयांची 
मोठ्या रत्मासात गर्ी होत ंसल्यान् कोवाडहून र्पुारी १२.०० वािता िार्ा बस सोडयाची 
मागसी चींर्गड आगार रत्मुखाींकड ्स्थाननक लोकरत्नतनननीींनी, धववायाथथ, पालक याींनी माह् िुल,ै 
२०१५ मध्य् क्ली आह्, ह् खर् आह् काय, 
(२) ंसल्यास, उक्त मागसीच्या ंनुषींगान ््ासनान ्कोसती कायदवाही क्ली वा करयात य्त 
आह्, 
(३)  नसल्यास, धवलींबाची कारस् काय आह्त ? 
  
श्री. हदवािर रावत े(२२-०२-२०१६) :(१) होय. 
(२) चींर्गड आगारामारद त धववायार्थयांच्या सोईकररता दर्.०२.१२.२०१५ पासनू कोवाड-रािगोळी 
मागादवर कोवाड त ्कक्वाड १२.०० वािताची र्री सुां करयात आली ंसून चींर्गड - कुर्नूर 
र्री रािगोळीपयदत धवस्तारीत करयात आल्ली आह्. या र्ोन र्ऱया रािगोळी मागादवर नधवन 
चालू क्ल्यान ्धववायार्थयाचंी सोय झाली ंसून सर्र स्व्चा धववायाथथ ला  घ्त आह्त. 
(३) रत्श्न उवा् ावत नाही. 

___________ 
  
जोडवपांपरी (ता.औढा, .ज.हहांगोली) येथील पुनवदशसत गावातील १८ नागरी सुववधाच्या िामाांप िी 

बहुताांश प्रलांबबत िामे तात्िाळ पणूद िरयाबाबत 
(४४)  ३२६८५ (१६-०१-२०१६).   श्री.जयप्रिाश मुांदडा (बसमत) :   सन्माननीय पुनवदसन व 
मदत िायद मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िोडधपींपरी (ता.औढा, जि.दहींगोली) य्थील पुनवदकसत गावातील १८ नागरी सुधवनाच्या 
कामाींपकैी बहुताी्ं  रत्लींरबत काम ् ता्काळ पूसद करयासाठी मा.लोकरत्नतनननीनी दर्नाींक २० 
िान्वारी, २०१५ ंन्वय् ्ासनास ल्खी ननव्र्न दर्ल्ल् आह् ह् खर् आह् काय, 
(२) ंसल्यास, सर्र कामाींची सवायजस्थती काय आह्, 
(३) ंसल्यास, एकूस १८ नागरी सुधवनाींच्या कामाींपैकी ककती व कोसकोसती काम् हाती 
घ्यात आली आह्त, 
(४) ंसल्यास,  रत्लींरबत काम् स्वर पूसद करयासाठी ्ासनान ्कोसती कायदवाही क्ली वा 
करयात य्त आह्, 
(५) नसल्यास, धवलींबाची कारस् काय आह्त ? 
  

श्री. एिनाथराव खडसे (०९-०३-२०१६) :(१) होय. 
(२) १८ नागरी सुधवनाींपकैी ८ मलु ूत नागरी सुधवना यापूवथच पुरधवयात आल्ल्या आह्त. 
(३), (४) व (५) पुनवदकसत गावठासात पासीपुरवठा, ंींतगदत रस्त,् ग्ार्, धविपुरवठा, ्ाळा, 
ग्रामपींचायत, ्ौचकुप, पोचरस्ता इ. नागरी सुधवना पुरधवयात आल्या आह्त उवदररत ंनुज््ञय 
नागरी सुधवनाींपैकी र्रन ूमी (पोचमागादसह) आजस गुरासाठी पायाचा हौर् या नागरी 
सुधवनाींची काम् ्वरीत हाती घ्यात य्त ंसनू ्यावर कायदवाही साुं आह्. 

___________ 
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आांद्रा (ता.मावळ, .ज.पुणे) धरणग्रटत सांघटनेन ेआपल् या ववववध 
 मागयासाठी पांचायतीसमोर धरणे आांदोलन िेल्याबाबत 

(४५)  ३२९१० (१६-०१-२०१६).   श्री.सांजय (बाळा) भेगड े(मावळ) :   सन्माननीय पुनवदसन व 
मदत िायद मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आींद्ा (ता.मावळा, जि.पुस्) तील नरसग्रस्त सींघ्न्न ् आपल् या धवधवन मागयासाठी 
दर्नाींक १ िान्वारी, २०१५ रोिी वा ्यासुमारास पींचायतीसमोर नरस् आींर्ोलन क्ल् ह् खर् 
आह् काय, 
(२) ंसल्यास, ््तक-याींना १२/२ च्या नो्ीसा र््ऊनही ्याींना सरकारन् प्में् क्ल्ल् नाही, ह् 
ही खर् आह् काय, 
(३) ंसल्यास, नरसासाठी सींपादर्त क्ल्ल्या परींतु ंनतररक्त ठरल्ल्या िकमनी मुळ 
््तकऱ याींना परत कराव्यात, आद्ानरसातुन धपींपरी धचींचवड महानगरपाकलक्ला पासी र््ऊ नय् 
आर्ी मागया करयात आल्या, ह् ही खर् आह् काय, 
(४) या नरसग्रस्ताींच्या मागयाींबाबत ्वरीत कायदवाही न झाल्यास आगामी काळात तीर आ 
आींर्ोलन करयाचा इ्ारा आींद्ा नरसग्रस्त सींघ्न्न् दर्ला आह्, ह् ही खर् आह् काय, 
(५) ंसल्यास, आींद्ा नरसग्रस्ताींच्या मागया बाबात ्ासन स्तरावर कोसता ननसदय झाला 
आह् काय, 
(६) नसल्यास, धवलींबाची कारस् काय आह्त ? 
  

श्री. एिनाथराव खडसे (०५-०२-२०१६) :(१) ंीं्त: खर् आह्. 
     आींद्ा रत्कल्पग्रस्ताींनी ८ िान्वारी, २०१५ रोिी ंस ्आींर्ोलन क्ल् होत्. 
(२) ह् खर् नाही, उप जिल्हाधनकारी,  ुसींपार्न क्र.१३, पुस् याींच्कडून आींद्ा रत्कल्पातील 
रत्कल्पग्रस्ताींना नुकसान  रपाई ंर्ा करयात आल्ली आह्. मार काही रत्करसाींमध्य् 
सहनारकाींच् सींमतीपर सार्र नसल्यान् ती रत्करस् रत्लींरबत आह्त. 
(३) ंनतररक्त ठरल्ल्या िकमनी परत वायाव्यात ं्ी मागसी करयात आली आह्. तथाधप, 
नरसासाठी ंनतररक्त िमीन सींपार्ीत क्ल्याच् ननर््दनास आल्ल् नाही. तस्च 
आींर्ोलनक्यांची मागसी धपींपरी धचींचवड महापाकलक्ला बींर् नकलक्तुन पासी र््ऊ नय् ं्ी 
आह्. 
(४) व (५) ननव्र्नक्यांच्या दर्नाींक ०४ िान्वारी, २०१५ रोिीच्या ननव्र्नाच्या ंनुषींगान् ंपर 
जिल्हाधनकारी पुस् याींच् र्ालनात बैठक आयोिीत कांन ननव्र्नक्यांच्या मागयाींबाबत योग्य 
ती कायदवाही करस्बाबत सींबींधनत ंधनका-याींना सुचना र््यात आल्या आह्त. 
(६) रत्श्न उवा् ावत नाही. 

___________ 
  

अहमदनगर .जल््यात पाउस न लाल्याने खरीप  
हांगामातील बबयाणाची नासाडी लाल्याबाबत 

  

(४६)  ३३०३७ (१५-०१-२०१६).   श्री.व भव वपचड (अिोले) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) ंहमर्नगर जिल््यात पाउस न झाल्यान् खरीप हींगामातील रबयासाची नासाडी झाल्यान् 
््तकऱयाींच ्मोठया रत्मासात नुकसान झाल्, ह् खर् आह् काय, 
(२) ंसल्यास, उक्त रत्करसी ्ासनामारद त पाहसी क्ली आह् काय, 
(३) ंसल्यास, पाहसीच् ननषकषद काय आह्त व तवानुसार खरीपाच्या हींगामात नकुसान 
झाल्ल्या ््तकऱयाींना नकुसान  रपाई र््स्बाबत ्ासनान ्कोसती कायदवाही क्ली वा करयात 
य्त आह्, 
(४)  नसल्यास, धवलींबाची  कारस् काय आह्त ? 
  

श्री. एिनाथराव खडस े(०५-०३-२०१६) :(१) होय, ंीं्त: खर् आह् रबयायाींची नासाडी झाल्ली 
नाही. तथाधप, २०१५ च्या खरीप हींगामातील प्रसीनींतर पाऊस कमी पडल्यान ् धपकाींच्या 
वाढीवर पररसाम होऊन खरीप हींगामातील धपकाींच्या उ्पार्नात मोठ्या रत्मासात घ् आली 
आह्. 
(२) होय. 
(३) ंहमर्नगर जिल््यातील खरीप हींगामातील ५८२ गावाींपकैी, ५८१ गावाींमध्य् ५० पै्ाींप्षेता 
कमी पैस्वारी आल्ली आह्. खरीप हींगामातील बाधनत ष्ेतराकरीता ्ासन ननसदय क्र.एससीवाय-
१२/२०१५/रत्.क्र.१८७/ म-११, दर्.२/१/२०१६ ंन्वय् ां.२००० को्ी इतका नननी मर्त वा्पाकररता 
उपलब्न कांन र््यात आल्ला आह्. मर्त वा्पाची कायदवाही महसलू यींरस्मारद त सुां आह्. 
(४) रत्श्न उवा् ावत नाही. 

___________ 
  

महाबीज तरे् गनतमान व रण वविास िायदक्रम राबववला जाणार असल्याबाबत 
(४७)  ३३४१२ (१५-०१-२०१६).   श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.भाऊसाहेब िाांबळे 
(श्रीरामपूर), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :   सन्माननीय िृषी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाबीि तरे गनतमान वैरस धवकास कायदक्रम राबधवला िासार ंसल्याच् व रायातील 
२० जिल््यामध्य् ५२ हिार ८०० जक्वीं्ल रबयास् पुरधवसार ंसल्याच ्ऑगस््, २०१५ च्या 
र्रम्यान ननर््दनास आल् आह्, ह् खर् आह् काय, 
(२) ंसल्यास, आिपोवतो ककती जिल््यात हा कायदक्रम राबधवला ग्ला आह् व ककती 
रबयास्च् वा्प करयात आल् आह्, 
(३) नसल्यास, धवलींबाची कारस् काय आह्त ? 
  

श्री. एिनाथराव खडसे (१७-०२-२०१६) :(१) ह् ंी्ं त: खर् आह्. 
(२) सन २०१५-१६ मध्य् राषरीय कृधष धवकास योिन ्ंींतगदत गनतमान वैरस धवकास कायदक्रम 
२८ जिल््याींत राबधवयात य्त ंसून ्यासाठी महाबीि ंकोला याींच्मारद त दर्.१८-०१-२०१६ 
ंख्र ३०२९० जक्वीं्ल चारा धपकाींच् रबयास् उपलब्न कांन र््यात आल् आह्. ्यापैकी 
२९,४५१ जक्वीं्ल रबयायाची ््तक-याींनी रत््यषेतात उचल क्ली आह्. 
(३) रत्श्न उवा् ावत नाही. 

___________ 
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जालना .जल् ्यातील िृवष ववभागात एिूण ६६८ मांजूर िमदचाऱयाांच्या  
पदाांप िी जवळपास १७१ िमदचाऱयाांची पदे करक्त असल्याबाबत 

  

(४८)  ३३६१३ (१५-०१-२०१६).   श्री.अजुदन खोतिर (जालना) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िालना जिल् ्यातील कृधष धव ागात एकूस ६६८ मींिूर कमदचाऱयाींच्या पर्ाींपैकी िवळपास 
१७१ कमदचाऱयाींची पर्् ररक्त ंसल्याच् नकुत्च माह् सप् े्ंबर, २०१५ मध्य् वा ्यार्रम्यान 
ननर््दनास  आल् आह् खर् आह् काय, 
(२) ंसल्यास, ग्ल्या तीन वषादपासून िालना जिल्हयात र्षुकाळा पडल्ला ंसून यावषथ तर 
१९७२ प्षेताही  ीषस र्षुकाळाची जस्थती जिल्हयात ननमादस झाल्ली आह् ह् खर् आह् काय, 
(३) ंसल्यास, ्ासनान् र्षुकाळ ननवारसासाठी ंनक् कसींचनाची काम् हाती घ्तल्ली ंसताना 
कृधष धव ागामारद त र्षुकाळी योिना रत् ावीपस् राबवयासाठी कृधष धव ागाकड ् पुर्स ्
कमदचारीच उपलब्न नाहीत ह्ही खर् आह् काय, 
(४) ंसल्यास, याबाबत ्ासनान ्सखोल चौक्ी क्ली आह् काय, ्यात काय आढळून आल्, 
(५) तर्नुसार उक्त पर्् ता्काळ  रयाच्यादृष्ीन ् ्ासन स्तरावर कोसती कायदवाही क्ली 
आह् वा य्त आह्, 
(६) नसल्यास, धवलींबाची कारस् काय आह्त ? 
  
श्री. एिनाथराव खडस े (१६-०२-२०१६) :(१), (२), (३), (४) व (५) िालना जिल््यात 
ंधनकारी/कमदचाऱयाींची एकूस मींिरू पर्् ६९२ ंसून ्यापैकी ५१७ पर््  रल्ली आह्त व १७५ 
पर्् ररक्त आह्त. सर्र ररक्त पर्ाींचा ंनतररक्त कायद ार निीकच्या ंधनकारी/कमदचारी 
याींच्कड ्सोपवून काम पार पाडयात य्त आह्. 
       महाराषर कृधष स्वा ग्-ब (कननषठ) या सींवगादतील ंधनका-याींची पर््  रयासाठी 
सामान्य रत््ासन धव ागाच्या मान्यत्रत्मास् सरळस्वा कोट्यातील ५० पर्ाींच ् मागसीपर 
महाराषर लोकस्वा आयोगास पाठधवयाची कायदवाही कायादजन्वत आह्. तस्च पर्ाींचा आढावा व 
ंवाययावत ि्षठता सूची रत्कसध्र्ीची कायदवाही झाल्यानींतर सर्र सींवगादत पर्ोन्नतीची कायदवाही 
करयात य्त आह्. 
       ग्-क व ड मनील सरळस्व्च्या कोट्यातील रक्त पर््  रस्सींर् ादत ंनुक्रम् कृधष 
आयुक्तालय व धव ागीय कृधष सहसींचालक स्तरावर कायदवाही सुां आह्. 
(६) रत्श्न उवा् ावत नाही. 

___________ 
  
महाराष्ट्र लोिसेवा आयोगामार्द त सन २०१२ मध्ये घेयात आलेल्या िृषी सेवा पकरिा मधील 

पात्र उमेदवाराांप िी अनेि उमेदवाराांनी ननयुक्ती न घेतल्याबाबत 
  

(४९)  ३३७९४ (१५-०१-२०१६).   श्री.ज्ञानराज चौगुले (उमरगा) :   सन्माननीय िृषी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) महाराषर लोकस्वा आयोगामारद त सन २०१२ मध्य् घ्यात आल्ल्या कृषी स्वा पररषेता 
मनील ननयुक्ती र््यात आल्ल्या पार उम्र्वाराींपैकी ंनक् उम्र्वाराींनी ननयुक्ती न 
घ्तल्यामुळ् सर्रची पर्् ररक्त आह्त, ह् खर् आह् काय, 
(२) ंसल्यास, सर्र ररक्त पर्ावर रत्नतषेता यार्ीतील पार उम्र्वाींराना ननयुक्ती र््स्बाबत 
उमरगा-लोहारा य्थील लोकरत्नतनननी याींनी दर्नाींक २६ ऑक््ोबर, २०१५ रोिी वा ्यासुमारास 
ल्खी ननव्र्नावावार् धवनींती क्ल्ली होती ह् खर् आह् काय, 
(३) ंसल्यास, उक्त ननव्र्नाच्या ंनुषींगान् ्ासनान् कोसती कायदवाही क्ली वा करयात य्त 
आह्, 
(४) नसल्यास, धवलींबाची  कारस् काय आह्त ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (१०-०३-२०१६) :(१) ह् खर् नाही. 
     महाराषर लोकस्वा आयोगामारद त सन २०१२ मध्य् महाराषर कृषी स्वा ग्-ब मध्य् ५९ 
उम्र्वाराींची क्रारस करयात आली. ्यापैकी ५८ उम्र्वाराींना ननयुक्ती र््यात आली आह्. 
तस्च महाराषर कृधष स्वा ग्-ब (कननषठ) मध्य् क्रारस क्ल्ल्या १२० उम्र्वाराींपकैी ११५ 
उम्र्वाराींना ननयुक्त र््यात आली. तथाधप, ्यापैकी ५ उम्र्वार ह् ननयुक्तीच्या पर्ावर हिर 
झाल् नाहीत. 
(२) सर्र ननव्र्न ्ासनास रत्ाप्त झाल्ल् नाही. 
(३) रत्श्न उवा् ावत नाही. 
(४) रत्श्न उवा् ावत नाही. 
  

___________ 
  

पुणे .जल््यातील ग्रामीण भागातील हवेली तालुक्यातील वाघोली अथवा  
उरुळी िाांचन येथ ेशासिीय िृषी महाववद्यालय सुरु िरयाबाबत 

 

(५०)  ३३८९३ (१५-०१-२०१६).   श्री.बाबुराव पाचणे (शशरुर) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रायामध्य् ्ासकीय कृषी महाधववायालयाींची सीं्या मयादर्ीत ंसल्यान् खािगी कृषी 
महाधववायालयाींमध्य् रत्व््  घ्साऱया धववायार्थयांना लाखो ांपय् वाधषदक री रत्व््ासाठी   राव् 
लागत आह्त, ह् खर् आह् काय, 
(२) ंसल्यास, रायातील कृषी महाधववायालयात रत्व््  घ्सारी बहुताीं् धववायाथथ ््तकरी 
वगादतील आह्त ह् खर् आह् काय, 
(३) ंसल्यास, रायामध्य् ्ासकीय कृषी महाधववायालयाींची सीं्या मयादर्ीत ंसल्यान् व 
धववायार्थयांच्या रत्व्् ाची ओढ पाहून रत््य्क जिल््याच्या दठकासी ्ासकीय कृषी महाधववायालय् 
सुां करयाची मागसी ्ासनाकड ्होत आह् ह् खर् आह् काय, 
(४) ंसल्यास, पुस् जिल््यामध्य् पुस् ्हरात ्ासकीय कृषी महाधववायालय् सुां करयाची 
मागसी ्ासनाकड ्होत आह् ह् खर् आह् काय, 
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(५) ंसल्यास, पुस् जिल््यातील ग्रामीस  ागातील हव्ली तालुक्यातील वाघोली ंथवा उांळी 
काींचन य्थ् ्ासकीय कृषी महाधववायालय सुां करयाबाबत ्ासनान् कोसती कायदवाही क्ली 
वा करयात य्त आह्, 
(६) नसल्यास, धवलींबाची कारस् काय आह्त ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (१२-०२-२०१६) :(१) ह् खर् नाही. महाराषर कृधष क्षेतस व सीं्ोनन 
पररषर्, पुस् याींनी ठरवून दर्ल्ल्या ननकषानुसार कृधष महाधववायालयाींकरीता वाधषदक रत्व्् ्ुल्क 
आकारयात य्त.् 
(२) होय. 
(३) होय. 
(४) ह् खर् नाही. 
(५) रत््य्क जिल््यात एक ्ासकीय कृधष महाधववायालयात स्थापन करयाच ््ासनाच् नोरस 
आह्. पुस् जिल््यात ्ासकीय कृधष महाधववायालय कायदरत आह्. 
(६) रत्श्न उवा् ावत नाही. 
  

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

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 
्ासकीय मध्यवतथ मुद्सालय, मुींबई. 


