अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ९२ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
पहहले अधधवेशन, २०१६
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

राज्यातील तालि
ु ा िृषी िायाालयातील सवा िमाचारी आणण अधधिाऱयाांनी व राज्यातील प्रमख
ु
पाच सांघटनाांनी ववववध मागण्यासाठी िेलेले आांदोलन

(१)

२३४ (२२-१२-२०१४).

श्रीमती ननमाला गाववत (इगतपूरी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी),

श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), श्री.सुधािर दे शमख
(नागपूर
ु

पश्श्चम), श्री.िृष्ट्णा खोपडे (नागपूर पूव)ा , श्री.वविास िांु भारे (नागपूर मध्य), डॉ.मममलांद माने
(नागपूर उत्तर) :

सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील तालक
ु ा कृषी कायाालयातील सर्ा कमाचारी आणि अधिकाऱयाींनी राज्यातील प्रमख
ु

पाच सींघ्नाींनी वर्वर्ि मागण्यासाठी पोलादपूर जिल्हाधिकारी कायाालयासमोर िरि आींदोलन
सुरु केले असन
ू आमरि उपोषि करण्याचा इशाराही माहे ऑगस््, २०१४ रोिी र्ा त्यासुमारास
ददला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कृषी कायाालयातील सर्ा कमाचारी आणि अधिकारी याींच्या मागण्याबाबत
शासनाने काय कायार्ाही केली आहे र्ा करिार आहे ,

(३) नसल्यास, त्याची सर्ासािारि कारिे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराव खडसे (१०-०२-२०१५) : (१) होय. हे खरे आहे .
(२) महाराषर राज्य कृवष सेर्ा महासींघ, पि
ु े (शाखा रायगड) याींनी त्याींचे ननर्ेदनात नमद
ु
केलेल्या काही मागण्याींबाबत ननिाय घेण्याबाबतची बाब न्यायप्रवर्षठ आहे . काही सेर्ावर्षयक

र् आधथाक भारासींबींिीच्या मागण्या अमान्य करण्यात आल्या असुन उर्ाररत िोरिात्मक
स्र्रुपाच्या मागण्याबाबत प्रस्तार् सादर करण्यात येत आहे.
(३) प्रश्न उद्ार्त नाही.
___________

वर्.स. ९२ (2)
मुांबई जव्हे री बाजार येथे झालेल्या बॉम्बस्फोटातील िुटुांबाांना
नुिसान भरपाई दे ण्याबाबत

(२)

६५० (१५-०१-२०१५).

सन्माननीय

श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मुांरा ा िळवा) :

पुनवासन व मदत िाया मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मींब
ु ई िव्हे री बािार येथे दद. १३ िल
ु ,ै २०१४ रोिी झालेल्या बॉम्बस्फो्ातील चार बळीच्या
कु्ुींबाींना अदयाप नक
ु सान भरपाई दे ण्यात आली नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर बॉम्बस्फो्ातील कु्ुींबबयाींना तातडीने मदत दे िेबाबत शासनाने कोिती
कायार्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,
(३)

नसल्यास, वर्लींबाची कारिे काय आहे त ?

श्री. एिनाथराव खडसे (२८-२-२०१५) :(१) सदर बॉम्बस्फो्ात मत
ृ पार्लेल्या व्यकतीींच्या
र्ारसाींना नुकसान भरपाई दे ण्यात आली आहे.
(२) र् (३) प्रश्न उद्ार्त नाही.

___________
राज्यात सतत िोसळणा-या दरडीमुळे होत असलेले मत्ृ यू
(३)

९१२ (२३-१२-२०१४).

श्री.सांजय िदम (दापोली) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मदत व पुनवासन मांत्री

(१) राज्यात सतत कोसळिा-या दरडीमुळे होत असलेले मत्ृ यू ्ाळण्यासाठी दरडीच्या खाली
राहिा-या कु्ुींबाचे पुनर्ासन करण्याची बाब शासनाच्या वर्चारािीन आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, त्यानस
ु ार शासनाने कोिती कायार्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,
(३) अदयाप कोितीच कायार्ाही केली नसल्यास, वर्लींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराव खडसे (११-०२-२०१५) :(१) होय.
(२) मादहती सींकलीत करण्याची कायार्ाही सुरु आहे .
(३) प्रश्न उद्ार्त नाही.

___________
राज्यासह ववदभाातील िृषी हवामान सांशोधन िेंद्राचा प्रस्ताव प्रलांतबत असल्याबाबत
(४)

११८६ (२२-१२-२०१४).

श्री.बाळासाहे ब मरु िुटे (नेवासा) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िृषी मांत्री

(१) राज्यासह वर्दभाातील वर्दयार्थयाांना कृषी हर्ामान ेेाात सींशोिन करता यार्े याकररता

कृषी वर्दयापीठाकडून पाठवर्लेला कृषी हर्ामान सींशोिन केंद्राचा प्रस्तार् राज्य शासनाकडे
प्रलींबबत असल्याचे ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

वर्.स. ९२ (3)
(२) असल्यास, राज्यात कृषी वर्दयापीठे अजस्तत्र्ात असताींना या वर्दयापीठाींतगात माा स्र्तींा
सींशोिन केंद्र नसल्याचे ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, भवर्षयात हर्ामान बदल तीर ह होण्याची शकयता असल्याने महाराषरातील
शेतीला या सींक्ातून बाहे र काढता यार्े याकररता इतर राज्याप्रमािे महाराषरातही स्र्तींा
हर्ामान सींशोिन केंद्र ननमााि करण्याची अत्यींत गरि आहे तरीही शासनाकडे याबाबतचा
प्रस्तार् मान्यतेसाठी प्रलींबबत आहे , हे खरे आहे काय,
(४) असल्यास, याबाबत शासनस्तरार्र कोिती कायार्ाही करण्यात आली आहे र्ा येत आहे ,
(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारिे काय ?
श्री. एिनाथराव खडसे (१०-०२-२०१५) :(१) हे खरे नाही.
(२) राज्यात कृवष वर्दयापीठाींतगात स्र्तींा कृवष हर्ामान सींशोिन केंद्र अजस्तत्र्ात नसले तरी

कृवष वर्दयापीठाींतगात दापोली, परभिी र् अकोला येथे अणखल भारतीय समजन्र्त कृवष
हर्ामान सींशोिन प्रकल्प कायारत आहे त. त्यादर्ारे कृवष हर्ामानातील वर्वर्िता वर्षयक
वर्श्लेषि र् पीक उत्पादनार्र होिारा पररिाम अ्यासला िात आहे . तसेच वपकाींर्रील कीड

र् रोगाींचा प्रादभ
ु ाार् र् प्रसार यार्र हर्ामानाचा पररिाम अ्यासण्याच्या दृष्ीने सींशोिनात्मक
कायाक्रम राबवर्ले िात आहे त.

(३) त्यासाठी प्रत्येक महसल
ू मींडळात स्र्यींचललत हर्ामान केंद्र स्थावपत करण्याचा ननिाय
राज्य शासनाने घेतलेला आहे .

(४) राज्यात कृवष वर्दयापीठाींतगात कृवष हर्ामान सींशोिन केंद्र स्थापन करण्याची आर्श्यकता

वर्चारात घेऊन त्याबाबत प्रस्तार् शासनास सादर करण्याच्या सच
ू ना कृवष वर्दयापीठाींना र्
महाराषर कृवष लशेि आणि सींशोिन पररषदे ला दे ण्यात आल्या आहे त.
(५) प्रश्न उद्ार्त नाही.

___________
राज्यातील उत्तर महाराष्ट्रासह ववदभा तसेच अन्य भागात िापूस हे
प्रमख
ु पीि असन
ू या पीिाला िमी भाव ममळत असल्याबाबत

(५)

१२३३ (२२-१२-२०१४).

श्री.सुधािर दे शमुख (नागपूर पश्श्चम), श्री.िृष्ट्णा खोपडे (नागपूर

पूव)ा , श्री.वविास िांु भारे (नागपूर मध्य), डॉ.मममलांद माने (नागपूर उत्तर) :
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िृषी

(१) राज्यातील उत्तर महाराषरासह वर्दभा तसेच अन्य भागात कापूस हे प्रमुख पीक असून या
पीकाला मागील र्षााच्या तुलनेत यींदा कमी भार् लमळत असल्यामुळे शेतकऱयाींमध्ये असींतोष
ददसून येत आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कापस
ू पीकाला उत्पादन खचा हा एकरी २० ते २५ हिाराींपेेा अधिक असताना

शासनाने िाहीर केलेल्या दरात तो शेतकऱयाींना परर्डिारा नाही त्यासाठी शासनाने हमी भार्
र्ाढर्ून दे ण्याबाबत काय कायार्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, वर्लींबाची कारिे काय आहे त ?

वर्.स. ९२ (4)
श्री. एिनाथराव खडसे (१७-०३-२०१५) :(१) केंद्र शासनाने सन २०१३-१४ च्या खरीप वर्क्री
हीं गामाकररता कापूस (लाींब िागा) या वपकासाठी प्रनत जकर्ीं्ल रु. ४०००/- तर, खरीप वर्क्री

हीं गाम २०१४-१५ कररता रु.४०५०/- इतकी ककमान आिारभत
ू ककीं मत िाहीर केलेली आहे . मगील
खरीप हीं गामापेेा िालू खरीप हीं गामासाठी िाहीर केलेला हमीभार् रु.५०/- ने िास्तीचा आहे .

(२) कापूस पीकाचा उत्पादन खचा वर्चारात घेऊनच राज्य शासनाने खरीप वर्क्री हीं गाम सन
२०१३-१४ कररता रु.६०६८/- तर खरीप वर्क्री हीं गाम २०१४-१५ कररता रु.६५०५/- इतकया ककमान
हमी भार् रकमेची लशफारस केंदद्रय कृवष मूल्य र् ककीं मत आयोगाला केलेली होती. तथावप

केंद्र शासनाने राषरीय पातळीर्र वर्वर्ि बाबी वर्चारात घेऊन उकतप्रमािे हमीभार् ककीं मती
िाहीर

केलेल्या

आहे त.

ककमान

आिारभूत

अखत्याररतील बाब आहे.

ककीं मती

िाहीर

करिे

ही,

केंद्रशासनाच्या

ककमान आिारभूत ककीं मती ननजश्चत करताना महाराषराची भौगोललक जस्थती र् इतर बाबीींचा
वर्चार करता राज्य शासनाने लशफारस केलेल्या ककीं मती वर्चारात घेण्यात याव्यात, याबाबत
राज्य शासनाकडून केंदद्रय कृवष मूल्य र् ककीं मत आयोगाकडे नेहमीच आ्रहही भूलमका घेण्यात
येते.

(३) प्रश्न उद्ार्त नाही.

___________

चोपडा तालुक्यातील (श्ज. जळगाांव) अडावद व गोरगाांवले सिाल आणण यावल तालुक्यातील
यावल सिाल येथील शेति-याांना नुिसान भरपाई दे ण्याबाबत
(६) १३३५ (२३-१२-२०१४).
श्री.चांद्रिाांत सोनावणे (चोपडा) :
सन्माननीय फलोत्पादन मांत्री
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) चोपडा तालुकयातील (जि.िळगाींर्) अडार्द र् गोरगाींर्ले सकाल आणि यार्ल तालुकयातील
यार्ल

सकाल

येथील

शेतक-याींना

माहे

नोव्हें बर,

२०१४

च्या

सुमारास

चक्रीर्ादळ

/

अनतर्षृ ्ीमळ
ु े शेतक-याींच्या केळी बागाींचे झालेल्या नक
ु सानीची सदोष हर्ामान यींाामळ
ु े
नुकसान भरपाई लमळू शकली नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, हयाबाबत हर्ामान यींा कोठे र् ककती बसर्ार्े याबाबत शासनाने वपक वर्मा
कींपन्याींना काही मागादशाक तत्र्े घालून ददले आहे काय,

(३) असल्यास, गेल्या दोन र्षाापासन
ू उपरोकत सकाल मिील शेतक-याींना तातडीने नक
ु सान
भरपाई दे ण्याबाबत शासन काय कायार्ाही करिार ?

श्री. एिनाथराव खडसे (१९-०३-२०१५) :(१) हे , खरे नाही.
तापमान,

शासन ननिाय दद.१० सप््ें बर, २०१४ मिील तरतूदीनस
ु ार केळी या वपकास कमी
र्ेगाचे

नक
ु सानभरपाई

र्ारे

अनज्ञ
ु ेय

र्

िास्त

आहे.

तापमान

तथावप,

या

सदर

हर्ामान

शासन

िोकयामुळे

ननिायामध्ये

चकक्रर्ादळ/अनतर्षृ ्ी इ.बाबीींचा िोकयाींचा समार्ेश वर्मा सींरेिात नाही.

होिाऱया

केळी

या

सींभाव्य
वपकास

(२) होय, केंद्र शासनाच्या मागादशाक तत्त्र्ानूसार महसूल मींडळ ननहाय स्र्ींयसचलीत हर्ामान
केंद्र ायस्थ सींस्थेमाफात उभारण्यात येते.
(३) प्रश्न उद्ार्त नाही.
___________

वर्.स. ९२ (5)
िृषी सेविाांच्या अनुपश्स्थतीतमळ
ु े िोिणातील शेति-याांचे होत असलेले नि
ु सान
(७)

१८२१ (२२-१२-२०१४).

श्री.आमसफ शेख (मालेगाांव मध्य) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िृषी मांत्री

(१) राज्यातील शेतकरी सेम व्हार्ा तसेच आिुननक शेतीतींााचा त्याींने र्ापर करार्ा या

कररता शासनाने जिल्हा पररषदे माफात अनेक योिना शेतक-याींसाठी उपलब्ि केल्या आहे त
तसेच या योिना शेतक-याींपयात पोहचवर्ण्यासाठी कृवष सेर्काींची ननयुकतीदे खील करण्यात
आली परीं तू कोकि वर्भागात या कृवषसेर्काींचे अनप
ु जस्थतीमळ
ु े अनेक शासककय योिना शेतक-

यापयात पोहचत नाहीत तसेच या योिनाकररता जिल्हापररषदे कडून उपलब्ि करुन दे ण्यात
आलेला ननिीचा वर्ननयोगही होत नसल्याचे माहे ऑक्ोबर, २०१४ रोिी र्ा त्या सुमारास
ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उकत प्रकरिी कृषी सेर्काींच्या अनप
ु जस्थतीतमळ
ु े कोकिातील शेतक-याींचे होत
असलेले नुकसान रोखण्याकररता शासन त्र्रीत आर्श्यक ती कायार्ाही करिार र्ा करीत आहे
काय,

(३) नसल्यास, वर्लींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराव खडसे (२६-०२-२०१५) :(१) हे खरे नाही. जिल्हा पररषदे च्या योिना कृवष

वर्भागाकडून राबवर्ल्या िात नाहीत अथर्ा त्याकरीता जिल्हा पररषदे कडून कृवष सेर्काींच्या

ननयुकत्याही केल्या िात नाहीत. तसेच याकरीता जिल्हा पररषदे कडून अनुदान उपलब्ि करुन
ददले िात नाही.

(२) र् (३) प्रश्न उद्ार्त नाही.
___________
राज्यातील अल्पसांख्याि समुदायातील होतिरु उच्च मशक्षण घेण्यािररता इच्छुि मुला-मुलीांची
(८)

आधथाि दब
ा तेमळ
ु ल
ु े परराष्ट्रात मशक्षण घेण्यासाठी जाऊ शित नसल्याबाबत

१८४२ (२२-१२-२०१४).

श्री.आमसफ शेख (मालेगाांव मध्य) :

सन्माननीय अल्पसांख्याांि

वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील अल्पसींख्याक समुदायातील होतकरु उच्च लशेि घेण्याकररता इच्छुक मुलामुलीींची आधथाक दब
ा तेमुळे परराषरात लशेि घेण्यासाठी िाऊ शकत नसल्याचे माहे
ु ल
नोव्हें बर,२०१४ रोिी र्ा त्या सुमारास ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

सदरहू उच्च लशेि घेण्याकरीता इच्छुक मल
ु ा-मुलीींना आधथाक
दे ण्याकररता शासनाने कोिती कायार्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, वर्लींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराव खडसे (१७-०१-२०१५) :(१) नाही. हे खरे नाही.
(२) सदरहू वर्षयाबाबतचा प्रस्तार् शासनाच्या वर्चारािीन आहे .
(३) प्रश्न उद्ार्त नाही.
___________

मदत

वर्.स. ९२ (6)
राज्यातील शेति-याांच्या वविासासाठी वविास आराखडा िरण्याबाबत
(९)

१९३९ (२२-१२-२०१४).

श्री.राणाजगजीतमसांह पाटील (उस्मानाबाद) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िृषी

(१) राज्यातील शेतक-याींच्या वर्कासासाठी वर्कास आराखडा करण्याचा ननिाय शासनाने माहे
िल
ु ,ै २०१४ च्या पदहल्या सप्ताहात घेतला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) सदर वर्कास आराखड्यानुसार भूम र् उस्मानाबाद तालुकयाींचा समार्ेश केलेला आहे हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, त्यानुसार शासनाने आतापयांत कोिती कायार्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारिे काय आहे त ?

श्री. एिनाथराव खडसे (१६-०१-२०१५) :(१) र् (२) होय. राषरीय कृवष वर्कास योिनें तगात
महाराषरातील सर्ा जिल्हयाींचा (जिल्हयाींतगात तालुकयाींच्या समार्ेशासह) सर्ांकष कृवष वर्कास
आराखडा तयार करण्यात येत आहे .
(३) कायार्ाही प्रगतीपथार्र आहे.
(४) प्रश्न उद्ार्त नाही.
___________
राज्यातील ववयायाथयाासाठी स्िूल बस ननयमाांची अांमलबजावणी प्रभावीपणे िरण्याबाबत
(१०)

२०८८ (२२-१२-२०१४).

आव्हाड (मांरा 
ु ा िळवा) :

श्री.भाऊसाहे ब पाटील - धचिटगाांविर (वैजापूर), श्री.श्जतेंद्र

सन्माननीय पररवहन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील वर्दयार्थयाासाठी स्कूल बस ननयमाींची अींमलबिार्िी प्रभार्ीपिे करण्याच्या
सूचना शासनाने राज्यातील सर्ा पररर्हन अधिका-याींना ददल्या, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, त्याची अींमलबिार्िी न करता सराास अर्ैि र्ाहनाने वर्दयाथव र्ाहतूक सुरु
आहे , हे खरे आहे काय,
(३)

याबाबत अींमलबिार्िीसाठी कोिती उपाययोिना केली आहे र्ा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास वर्लींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. हदवािर रावते (२१-०२-२०१५) :(१) होय.
(२) अींशत: खरे आहे.

महाराषर मो्ार र्ाहन (स्कूल बस कररता वर्ननमय) ननयम, २०११ चा भींग करुन

वर्दयार्थयाांची र्ाहतूक करिाऱया खािगी र् इतर र्ाहनाींच्या वर्रोिात कारर्ाई करण्यात येत.े

सन २०१३-१४ मध्ये एकूि ६४१३ स्कूलबस र् वर्दयार्थयाांची र्ाहतूक करिारी इतर ९५३०

अर्ैि र्ाहने तपासण्यात आली. त्यामध्ये २२३१ स्कुल बस र् २१२९ वर्दयार्थयााची र्ाहतूक
करिारी इतर अर्ैि र्ाहने दोषी आढळून आली ९३८ र्ाहने अ्कार्ून ठे र्ण्यात येऊन रुपये
६९०९४३७/- इतके तडिोड शल्
ु क र्सल
ू करण्यात आले.

वर्.स. ९२ (7)
एवप्रल ते नोव्हें बर २०१४ मध्ये एकूि ५०१४ स्कूलबस र् वर्दयार्थयाांची र्ाहतूक करिारी

इतर ६७३९ अर्ैि र्ाहने तपासण्यात आली. त्यामध्ये ११२१ स्कूल बस र् १२०६ वर्दयार्थयाांची
र्ाहतक
ू करिारी इतर अर्ैि र्ाहने आढळून आली. ४३२ र्ाहने अ्कार्न
ू ठे र्ण्यात येऊन रुपये
४९७७३०२/- इतके तडिोड शुल्क र्सूल करण्यात आले.

(३) र्रील कायार्ाही व्यनतररकत, केर्ळ शालेय मुलीींची र्ाहतूक करिाऱया स्कूल बस मध्ये

मुलीींच्या सुरक्षेततेच्या दृष्ीने मदहला सहर्तव आर्श्यक असण्याबाबतची तरतूद स्कूल बस
ननयमार्लीमध्ये करण्यात आली आहे . वर्वर्ि प्रसार माध्यमाींदर्ारे स्कूल बस ननयमार्लीस

व्यापक प्रलसध्दी दे ण्यात आली आहे . राज्यात एकूि १९५२७ स्कूल बस सरु क्षेतता सलमत्याींची
स्थापन करण्यात आली आहे . शालेय लशेि र् कक्रडा वर्भागामाफात शासन ननिाय दद.

१४.९.२०११ र् दद. २६.६.२०१२ नुसार शाळा प्रशासनाींना मागादशाक सूचना दे ण्यात आलेल्या

आहे त. स्कूल बस र्ाहन चालक र् सहर्तव याींच्यासाठी प्रलशेि लशबीराींचे आयोिन करण्यात
आलेले आहे .

(४) प्रश्न उद्ार्त नाही.
___________
राज्यातील वक्फ जममनीवरील बेिायदे शीर अनतक्रमणे हटवण्याबाबत
(११)

२२१० (२२-१२-२०१४).

श्री.इम्तीयाज सय्यद (औरां गाबाद मध्य) :

सन्माननीय

अल्पसांख्याांि वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील र्कफ िलमनीर्रील बेकायदे शीर अनतक्रमिे ह्र्ण्याची मागिी अल्पसख्याींक
समािातील

लोकप्रनतननघी,

वर्वर्ि

सामाजिक,

िालमाक

सींघ्नाचे

पदाधिकारी,

िागरुक

नागररकाींनी मा. मींाी (अल्पसींख्याक वर्कास / ाकाफ), मा. राज्यमींाी (अल्पसख्याींक वर्कास
/ ाकाफ), मा. मुख्य कायाकारी अधिकारी (ाकाफ) याींचक
े डे माहे ऑगस््, २०१४ र्ा
त्यासुमारास ननर्ेदनादर्ारे केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरिी शासनातफे आिर्र कोिती कायदे शीर कारर्ाई करण्यात आली र्

कताव्यात कुचराई करिा-या अधिका-याींर्र कोिती अशासककय र् दीं डात्मक कारर्ाई करण्यात
आली,

(३) नसल्यास, वर्लींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराव खडसे (१७-०१-२०१५) :(१) होय.
(२) राज्यातील र्कफ िमीनीर्रील अनतक्रमिे ह्वर्ण्यासाठी र्कफ अधिननयम, १९९५ मिील
कलम ५४ नुसार कारर्ाई करण्याबाबत र्कफ मींडळाला र्ेळोर्ेळी सूचना दे ण्यात आलेल्या
आहे त.

(३) प्रश्न उद्ार्त नाही.
___________

वर्.स. ९२ (8)
वक्फ बोडााच्या लीजवर दे ण्यात आलेल्या जममनीसाठी िाययायामध्ये िाही बदल िरण्याबाबत
(१२)

२२२८ (२२-१२-२०१४).

श्री.सुननल राऊत (ववक्रोळी), श्री.हनम
ु ांत डोळस (माळमशरस) :

सन्माननीय अल्पसांख्याांि वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) र्कफ बोडााच्या लीिर्र दे ण्यात आलेल्या िलमनी यापुढे त्याच व्यकती ककीं र्ा सींस्था याींना
नत
ु नीकरि न दे ता लललार्ाच्या माध्यमातन
ू त्याींचे नत
ु नीकरि क दन दे ण्यासाठी कायदयामध्ये

काही बदल करण्यात येईल अशी घोषिा अल्पसींख्याींक खात्याचे मींाी याींनी नोव्हें बर, २०१४
मध्ये र्ा त्या दरम्यान केल्याचे ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, राज्य शासनाने या बाबतीत काही िोरिात्मक पाऊले उचलली आहे काय,
(३) आल्यास, त्याची अींमलबिार्िी करण्याबाबत शासनाने कोिती कायार्ाही केली र्ा
करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराव खडसे (१७-०१-२०१५) :(१) नाही.
(२) प्रश्न उद्ार्त नाही.
(३) प्रश्न उद्ार्त नाही.
(४) प्रश्न उद्ार्त नाही.
___________
िृवष आयक्
ु ताांनी बी-बीयाणेंवर अॅडव्हान्स बि
ु गांग होणा-या िांपन्याांवर िारवाई िरण्याबाबत
(१३)

२३१७ (२२-१२-२०१४).

श्री.जयप्रिाश मांद
ु डा (बसमत) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िृषी मांत्री

(१) राज्यात शासनाने बी बबयािे ननलमाती करिा-या कींपन्याींर्र बुकीींग करिेस बींदी घातली
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सन २०१४ -१५ करीता काही कींपन्याींची व्यापा-याींकडून अॅडव्हान्स बुकीींग करुन
घेतली आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, मागील काळात कृवष आयक
ु ताींनी अॅडव्हान्स बक
ु ीींग होिा-या कींपन्याींर्र कारर्ाई
करण्याचे आदे श ददले होते, हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, अदयापी या कींपन्याींर्र कोिती ही कारर्ाई झालेली नाही, हे ही खरे आहे
काय,
(५) असल्यास, अशा प्रकारे कारर्ाई न करिा-या अधिका-याींर्र र् कींपन्याींर्र शासनाने कोिती
कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, वर्लींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराव खडसे (१९-०३-२०१५) :(१) होय, हे खरे आहे.
(२) सन २०१४-१५ मध्ये ॲडव्हान्स बुकीींग झाल्याचे ननदशानास आलेले नाही.
(३) होय, हे खरे आहे .
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(४) ॲडव्हान्स बक
ु ीींग झाल्याचे ननदशानास आलेले नाही. त्यामळ
ु े कारर्ाई करण्याचा प्रश्न
उद्ार्त नाही.

(५) प्रश्न उद्ार्त नाही.
(६) प्रश्न उद्ार्त नाही.
___________
राज्यातील वल्फ बोडाा सांदभाातील श्री.ए.टी.ए.िे शेख
(१४)

२३८२

चौिशी आयोगाने सादर िेलेल्या अहवालाबाबत

(२२-१२-२०१४).

श्री.अस्लम

शेख

(मालाड

पश्श्चम) :

सन्माननीय

अल्पसांख्याांि वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील र्ल्फ बोडाा सींदभाातील श्री.ए.्ी.ए.के शेख चौकशी आयोगाने सादर केला
अहर्ालातील लशफारशीच्या अनुषींगाने करार्याच्या कायार्ाहीचा कृती अहर्ाल तयार करण्यासाठी
शासनाने मुख्य सधचर् याींच्या अध्येतेखाली उच्चस्तर सधचर् सलमतीची ननयुकती करण्यात
आली असन
ू सदर सलमतीने काम पि
ू ा केलेले नाही, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, त्याची सर्ासािारि कारिे काय आहे त,

(३) असल्यास, सदर सलमतीच्या अहर्ाल त्र्रीत सादर करण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोिती
कायार्ाही केली र्ा करण्यात आली आहे ,
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराव खडसे (१६-०२-२०१५) :(१) होय.
(२), (३) र् (४) सदर अहर्ाल वर्स्तत
स्र्रुपातील असून अनेक वर्भागाींशी सींबींधित
ृ
असल्यामळ
ु े कृती अहर्ाल तयार करण्यास अर्िी लागत आहे .
___________

शेमलाई, (ता.िारां जा, श्ज.वामशम) येथील चारही धरणाांमधून पाणी सोडल्यावर
(१५)

शेमलाई गाव पुराच्या पाण्याने वेढून जात असल्याबाबत.

२५९१ (२४-१२-२०१४).

श्री.राजेंद्र पाटणी (िारां जा) :

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मदत व पन
ु वासन

(१) शेमलाई (ता.कारीं िा, जि.र्ालशम) येथील चारही िरिाींमिून पािी सोडल्यार्र बेंबळा नदीला
महापरू येतो, त्यामुळे शेमलाई गार् परु ाच्या पाण्याने र्ेढून िाते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, त्यामळ
ु े गार्क-याींचे िीर् नेहमीच िोकयात असते, म्हिून या गार्ाींचे
पुनर्ासनाचा प्रश्न बरे च ददर्साींपासन
ू शासन दरबारी प्रलींबबत आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उकत गार्ाींचे पन
ु र्ासन करण्याबाबत शासन काय कायार्ाही करीत आहे र्ा
करिार आहे ,
(४)

असल्यास, तातडीने या गार्ाींचे पुनर्ासन करण्याबाबत शासन काय कायार्ाही केली आहे

र्ा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारिे काय आहे त ?
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श्री. एिनाथराव खडसे (३०-०६-२०१५) :(१) नाही.
बेंबळा नदीत र् स्थाननक नाल्यास येिाऱया पुरामळ
ु े गार्ाचा काही भाग प्रभावर्त होतो.

(२), (३) र् (४) गार्ाचे पर्
ु ेस खोलग् भागामळ
ु े गार्ाचे बािस
ु पािी पसरते र् गार्ात िािारी

र्ाहतुक बींद होते. आता सार्ािननक बाींिकाम वर्भाग, र्ालशम माफात बेंबळा नदीर्र पुलाचे
काम सुरु करण्यात आले आहे .
(५) प्रश्न उद्ार्त नाही.

___________
हहांगोली श्जल््यात या वषअति अनतशय िमी पाऊस पडल्यामळ
ु े
(१६)

सोयाबीन या वपिाचे उत्पादन िमी झाल्याबाबत

२६९३ (२८-१२-२०१४).

श्री.तानाजी मुटिुले (हहांगोली) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय िृषी मांत्री

(१) दहींगोली जिल्हयात या र्षव अनतशय कमी पाऊस पडल्यामुळे सोयाबीन या वपकाचे
उत्पादन एकरी १ते २ जकर्ीं्ल झाले आहे र् त्यामळ
ु े शेतक-याींचा सोयाबीन वपक उत्पादनाचा
उत्पादन खचा ही ननघू शकला नाही त्याींचे आधथाक नक
ु सान झाले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाकडून आर्श्यक ते सव्हे ेि करण्यात आले आहे काय,
(३) असल्यास, सदर सव्हे ेिाचा अहर्ालात काय नमूद करण्यात आले आहे ,

(४) असल्यास, सींबींधित सोयाबीन उत्पादक शेतक-याींना शासनाकडून मदत करण्याबाबत
कोिती कायार्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराव खडसे (१०-०२-२०१५) :(१) होय.
(२) होय.
(३) दहींगोली जिल्हयात १२० गार्ात पीक कापिी प्रयोग घेण्यात आलेले होते. त्यानुसार
सोयाबीनचे हे क्री उत्पादन २८६ ककलो इतके आलेले आहे .

(४) खरीप हीं गाम सन २०१४-१५ मध्ये दहींगोली जिल्हयातील ७०७ गार्ाींची पैसेर्ारी ५० पैशाींपेेा
कमी आलेली आहे . त्यानुषींगाने बाधित शेतक-याींना अथासहाय्य करण्यासाठी पदहल्या ्प्प्यात
शासनाने दहींगोली जिल्हयासाठी रु.५५.४४ को्ीचा ननिी उपलब्ि करुन ददलेला आहे. सदर
ननिीचे र्ा्प ेेबाय स्तरार्र महसूल यींािेमाफात सुरु आहे .
(५) प्रश्न उद्ार्त नाही.

___________
वधाा श्जल्हयातील हहांगणघाट शहरातील नदी व नाल्यावरील पुरग्रस्ताांचे पुनवासन िरण्याबाबत
(१७)

२६९९ (२३-१२-२०१४).

श्री.समीर िुणावार (हहांगणघाट) :

पुनवासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मदत व
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(१) र्िाा जिल्हयातील दहींगिघा् शहरातील नदी र् नाल्यार्रील पुर्रहस्ताींचे पुनर्ासन
शासनाच्या िी.आर.प्रमािे तातडीने आर्श्यक असून सुध्दा माहे नोव्हें बर, २०१४ पयांत झाले
नसल्याचे ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या पुर्रहस्त वर्भागातील पुर्रहस्ताींचे पुनर्ासन करण्याबाबत शासनस्तरार् दन
कोिती कायार्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, वर्लींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराव खडसे (२७-०१-२०१५) :(१) हे खरे नाही. सन १९७९ मध्ये र्िा नदीला
आलेल्या पुरामध्ये बाधित झालेल्या व्यकतीींचे पुनर्ासन मौिा वपींपळगार् र् मौिा नाींदगार् (बो)

येथे करण्यात आलेले आहे . मौिा वपींपळगार् येथे एकूि ११४२ भख
ू ींड पुर्रहस्ताींना दे ण्यात
आलेले आहे त. त्याचप्रमािे मौिा नाींदगार् (बो.) येथे ८०६ भूखड
ीं ्ाकण्यात आलेले असून
परु ्रहस्ताींचे पन
ु र्ासन करण्यात आलेले आहे.
(२) प्रश्न उद्ार्त नाही.

(३) प्रश्न उद्ार्त नाही.
___________
मौजे ननळा (ता.पण
ू ाा, श्ज.परभणी) या गावाच्या पन
ु वासनाबाबत
(१८)

२९६४ (२३-१२-२०१४).

श्री.मधस
ु ूदन िेंद्रे (गांगाखेड) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मदत व पुनवासन

(१) मौिे ननळा (ता.पूिाा, जि.परभिी) या गार्ाच्या पुनर्ासनास सन २००७ मध्ये सुरुर्ात
करण्यात येर्न
ू अदयाप घराींचे बाींिकाम पूिा झाले नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर पुनर्ालसत गार्ातील घरे सर्ा प्राथलमक सुवर्िाींसह (नळ लार्िे, वर्दयुत
िोडण्या) पूिा करिेबाबत शासनाने कोिती कायार्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,
(३) तसेच सदरचे काम ककती कालार्िीत पि
ू ा होिे अपेक्षेत आहे ?
(४)

नसल्यास, वर्लींबाची कारिे काय आहे त,

श्री. एिनाथराव खडसे (१२-०२-२०१५) :(१) होय.
(२) पुनर्ासन बाींिकाम प्रगतीपथार्र आहे .

(३) र् (४) ननिी उपलब्ितेनुसार कामे त्र्रीत पूिा करण्याची कायार्ाही सुरु आहे.
___________

मराठवाडा िृषी ववयायापीठ परभणी अांतगात ववयायापीठाच्या मालिगच्या जममनीवर पण
ु ा
िरण्यात आलेली जलसांधारणाची व इतर िामे तसेच िरारातील अटीचे

(१९)

पालन न िरताच िरण्यात आल्याबाबत

३१४७ (२२-१२-२०१४).

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

श्री.मोहन फड (पाथरी) :

सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील
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(१) गेल्या पाच र्षाापासून मराठर्ाडा कृषी वर्दयापीठ परभिी अींतगात बदनापूर, उस्मानाबाद,

लातुर, नाींदेड, आींबेिोगाई वर्दयापीठाच्या मालकीच्या िलमनीर्र पुिा करण्यात आलेली

िलसींिारिाची र् इतर कामे केंद्र शासनाच्या मागादशान सच
ु ना प्रमािे तसेच करारातील अ्ीचे
पालन न करताच करण्यात आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शासनाने या कामाची चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, सींबींधित दोषी वर्रुध्द शासनाने कोिती कायदे शीर कारर्ाई केली आहे अथर्ा
करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराव खडसे (१७-०३-२०१५) :(१) मागील पाच र्षाापासून र्सींतरार् नाईक मराठर्ाडा
कृवष वर्दयापीठ, परभिी अींतगात बदनापूर, उस्मानाबाद, लातूर, नाींदेड, अींबािोगाई येथील
वर्दयापीठाच्या मालकीच्या िलमनीर्र िलसींिारिाची कुठलेही कामे करण्यात आलेली नाहीत.
(२), (३) र् (४) प्रश्न उद्ार्त नाही.

___________
िोळिेवाडी-बोलाडवाडी, बौद्धवाडी (ता.धचपळून, श्ज.रत्नाधगरी) हे गावठाण डोंगराळ व दग
ा
ु म
भागात असन
ू अनतवष्ट्ृ टी व सततच्या भि
ू ां पामळ
ु े या भागातील

(२०)

३१७३ (२३-१२-२०१४).

जममनीला तडे गेले असल्याबाबत

श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण) :

सन्माननीय मदती व

पुनवासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कोळकेर्ाडी-बोलाडर्ाडी, बौद्धर्ाडी (ता.धचपळून, जि.रत्नाधगरी) हे गार्ठाि डोंगराळ र् दग
ा
ु म

भागात असन
ू कोळकेर्ाडी िरिाच्या तीरार्र र्सलेले असून अनतर्षृ ्ी र् सततच्या भूकींपामुळे

या भागातील िलमनीला सुमारे ५/६ फु्ाच्या भेगा/तडे गेले असल्याने ्रहामस्थाींमध्ये लभतीचे
र्ातार्रि आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, महसूल वर्भागाकडे यापूर्वही पाहिी क दन सदर गार्ठािामध्ये राहिे अत्यींत
िोकादायक असल्याचे नमद
ु केले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, नुकत्याच माळीि (पूिे) येथे घडलेल्या दघ
ा नेच्या पाश्र्ाभूमीर्र अशी
ु ्
िोकादायक घ्ना ्ाळण्याच्या दृष्ीने योग्य ती खरबदारी घेिे आर्श्यक असून स्थाननक
लोकप्रनतननिीींनी मा.जिल्हाधिकारी याींचेकडे र्ारीं र्ार पाव्यर्हार क दन योग्य त्या तातडीच्या
उपाययोिना करिेची मागिी केली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, याबाबत कोिती कायार्ाही केली आहे र्ा करिेत येत आहे ,
(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराव खडसे (२१-०४-२०१५) :(१) होय.
(२) होय.
(३) होय.
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(४) र् (५) सींभाव्य दरड्रहस्त गार्ाींचे पुनर्ासन करण्याचे प्रचलीत िोरि नाही.
___________

लातूर श्जल््यातील शेति-याांना िमी पाण्यात चाांगल्याप्रिारे शेती
उत्पादन िरण्याचे तांत्र अवगत िरण्याबाबत

(२१)

३२८२ (२२-१२-२०१४).

श्री.अममत ववलासराव दे शमुख (लातूर शहर) :

सन्माननीय

िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) लातूर

जिल्हयातील यींदाच्या र्षव पार्साची सरासरी ४३४.९३ लम.लम. असल्यामळ
ु े रब्बी

हीं गाम िोकयात आला आहे र् पाण्याअभार्ी यींदा रब्बीचे ेेा गतर्षवपेेा कमी राहण्याची
शकयता ननमााि झाल्याचे माहे नोव्हें बर, २०१४ रोिी ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, लातूर जिल्हयातील शेतक-याला कमी पाण्यात चाींगल्याप्रकारे शेती उत्पादन
करण्याचे तींा अर्गत व्हार्े, त्याची मादहती सर्ा शेतक-याींना लमळार्ी यासाठी कृषी वर्भागातफे
मोदहम हाती घेतली आहे काय,

(३) नसल्यास, त्यामागील सर्ासािारि कारिे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराव खडसे (१७-०३-२०१५) :(१) होय
(२)

प्रादे लशक

कृवष

प्रलशेि

व्यर्स्थापन

सींस्था

ारीं गाबाद

माफात

शेतार्रील

पािी

व्यर्स्थापनाबाबत दद.२८.१.२०१५ ते ३०.१.२०१५ या कालार्िीमध्ये ेेबाय कृवष कमाचाऱयाींना
प्रलशेि दे ण्यात आले असन
ेेबात पातळीर्र याबाबत प्रलशक्षेत कृवष कमाचाऱयाींमाफात
ू
शेतक-याींमध्ये तींाज्ञानाचा प्रसार करण्याचे ही ननयोजित आहे.

अन्य योिनेच्या माध्यमातून अदा. सूक्ष्म लसींचन प्लॅ जस््क अच्छादनाचा र्ापर,

हररतगह
ृ ातील

शेती,

शेड

ने्,

फळबागासाठी

शेततळे /सामूदहक

शेततळे

या

घ्काच्या

अींमलबािर्िीतून पाण्याचा का्े कोर र्ापर करुन अधिक शेती उत्पादन काढण्याचे तींा शेतकयाींपयांत पोहचवर्ण्यात येत आहे .
(३) प्रश्न उद्ार्त नाही.
___________
पीि ववमा योजनेचे ननिष बदलववणेबाबत
(२२)

३५३३ (२२-१२-२०१४).

श्री.चरण वाघमारे (तुमसर) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील

(१) सध्या प्रचलीत िुन्याच पध्दतीनुसार वपक वर्मा काढल्या िातो, हे खरे आहे काय,

(२) वर्मा कींपनी शेताचा र्ैयजकतक वर्मा उतरवर्ले परीं तू नक
ु सान भरपाई दे ताींना दहा
गार्ाींमध्ये नुकसान झाले ककीं र्ा नाही या ननकषार्र नुकसान भरपाई दे ते, हे खरे आहे काय,

(३) या िाचक अ्ीींमुळे नुकसान्रहस्त शेतकऱयाींना प्रत्येात आधथाक मदत लमळत नाही, हे ही
खरे आहे काय,
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(४) पीक वर्मा काढताींना दहा गार्ाींमध्ये झालेल्या नक
ु सानीचा ननकष लार्ून शेतकऱयाींना
र्ेठीस िरण्याचे कारि काय,

(५) असल्यास, पीक वर्मा योिनेच्या अ्ीींमळ
ु े सि
ु ारिा केले नसल्याचे खरे आहे काय,
(६) असल्यास, यामुळे शेतकऱयाींचे आधथाक नुकसान होते, हे खरे आहे काय,

(७) असल्यास, पीक वर्म्याचा लाभ दे ताींना दहा गार्ाींच्या नुकसानीचा ननकष न लार्ता प्रत्ये
गार्ननहाय नक
ु सानीचा ननकष लार्ण्याबाबत सुिारिा करण्याबाबत शासनाने कोिती कायार्ाही
र् उपाययोिना केली र्ा करण्यात येत आहे ,

(८) नसल्यास, वर्लींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराव खडसे (१२-०२-२०१५) :(१) राषरीय कृषी वर्मा योिना ही केंद्र शासनाची

योिना असन
सदर योिना राज्यात भारतीय कृवष वर्मा कींपनीमाफात केंद्र शासनाच्या
ू
मागादशाक सच
ू नानस
ू ार राबवर्ण्यात येते.

(२) राषरीय कृवष वर्मा योिना राज्यात ेेा हा घ्क घरुन राबवर्ण्यात येत.े राषरीय कृवष
वर्मा योिनेअींतगात ननजश्चत करण्यात येिारी नक
ु सान भरपाई ही वपक कापिी प्रयोगादर्ारे

प्राप्त सरासरी उत्पन्नाच्या आिारे ननजश्चत केली िाते. योिनेंअींतगात नुकसान भरपाई

ननजश्चत करण्यासाठी आर्श्यक असिारे अधिसुधचत वपकननहाय र् मींडळ/मींडळग्ननहाय
सरासरी उत्पन्न ननजश्चत करण्यासाठी सींबींिीत मींडळात महसल
वर्भाग, कृवष वर्भाग र्
ू
जिल्हा पररषद या यींािामाफात मींडळ/मींडळग् स्तरार्र १२ वपक कापिी प्रयोग घेतने िातात.
त्यापैकी ककमान १० वपक कापिी प्रयोगादर्ारे प्राप्त झालेल्या मींडळ/मींडळग्ननहाय सरासरी

उत्पन्नाची तुलना सींबींिीत मींडळ/मींडळ ग्ाच्या उीं बरठा उत्पन्नाशी करुन कमी आलेल्या
उत्पन्नाच्या प्रमािात कृवष वर्मा कींपनीमाफात नक
ु सान भरपाई ननजश्चत केली िाते.

(३) हे खरे नाही. राषरीय कृवष वर्मा योिनेअींतगात सन १९९९-२००० पासून रब्बी हीं गाम सन

२०१३-१४ अखेर राज्यातील एकूि ३४५.५५ लाख शेतकऱयाींनी रककम रु. १०३१.२३ को्ी वर्मा
हप्ता भरुन ३०२.९४ लाख हे क्र ेेा सरीं क्षेत केले होते त्यापैकी १०८ लाख शेतकऱयाींना

रककम रु. २९२६.७४ को्ी नक
ु सान भरपाई भारतीय कृवष वर्मा कींपनीमाफात अदा करण्यात
आलेली आहे .

(४) राषरीय कृवष वर्मा योिना ही केंद्र शासनाची योिना असल्याने या योिनेअींतगात

अधिसुधचत वपकासाठी अधिसूधचत मींडळ/मींडळ ग् अींतगात समावर्ष् गार्ाींमध्ये १२ वपक
कापिी प्रयोगाचे ककीं र्ा तालुका/तालुका ग् अींतगात समावर्ष् गार्ाींमध्ये १८ वपक कापिी
प्रयोगाचे आयोिन करुन त्यादर्ारे प्राप्त झालेले मींडळ/मींडळ ग् ननहाय ककीं र्ा तालक
ु ा/
तालुकाग्ननहाय सरासरी उत्पन्न र् त्या मींडळ/मींडळग्ाचे ककीं र्ा तालुका/तालुकाग्ाचे उीं बरठा
उत्पन्न या अिारे नुकसान भरपाई ननजश्चत करण्यात यार्ी अशी केंद्र शासनाच्या मागादशाक

सुचना आहे त. त्यामळ
ु े नक
ु सान भरपाई ननजश्चत करताना अधिसुचीत मींडळ/मींडळग्ामध्ये
ककीं र्ा तालुका/तालुकाग्ामध्ये समावर्ष् गार्ाींच्या उत्पन्नाच्या ननकष लार्ला िातो.
(५) प्रश्न उद्ार्त नाही.
(६) प्रश्न उद्ार्त नाही.
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(७) सदरची योिना ही केंद्रशासनाची योिना असून केंद्र शासनाच्या मागादशाक सूचनाींनुसार
राज्यात राबवर्ण्यात येत आहे.
(८) प्रश्न उद्ार्त नाही.
___________
वधाा श्जल््यातील हहांगणघाट, समद्र
ु पूर, मसांदी रे ल्वे या तालक्
ु यात िापसाच्या
वपिावर मोठ्या प्रमाणात लाल्या रोगाचा प्रादभ
ु ााव झाल्याबाबत

(२३)

३६०१ (२३-१२-२०१४).

श्री.समीर िुणावार (हहांगणघाट) :

सन्माननीय मदत व

पुनवासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) र्िाा जिल्हयातील दहींगिघा्, समद्र
ु परू , लसींदी रे ल्र्े या तालक
ु यात कापसाच्या वपकार्र

मोठ्या प्रमािात लाल्या रोगाचा प्रादभ
ु ाार् झाल्याने कापसाचे सरासरी उत्पादन एकरी १
जकर्ीं्लपेेा कमी उत्पन्न आल्यामुळे उत्पादन खचा भ दन येिे कठीि झाले आहे र् यामळ
ु े
शेतकऱयाींच्या आत्महत्या र्ाढल्याची शकयता ननमााि झाल्याचे माहे नोव्हें बर, २०१४ मध्ये
ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, दहींगिघा्, समद्र
ु परू , लसींदी रे ल्र्े तालक
ु याींना तात्काळ दषु काळ्रहस्त घोवषत

क दन शेतकऱयाींना एकर  दपये १५,०००/- या प्रमािे आधथाक मदत दे ण्यात यार्ी, बँकेची किा
र्सूलीस त्र्रीत स्थधगती दे ण्यात यार्ी, शेतकऱयाींचे र्ीि बील सींपूिा माफ करण्यात यार्े, अशा
मागण्या स्थाननक शेतकऱयाींमिून होत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या तालक
ु यातील शेतकऱयाींना प्रश्न भाग २ प्रमािे नक
ु सान भरपाई दे ण्याबाबत
शासनाने कोिती कायार्ाही करण्यात आली आहे र्ा येत आहे,

(४) अदयाप, याबाबत कायार्ाही करण्यात आली नसल्यास, वर्लींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराव खडसे (१०-०२-२०१५) :(१) होय, हे खरे आहे.
(२) होय.
(३) र्िाा जिल्हयाची सन २०१४ ची खरीप हीं गामातील वपकाींची १३६१ गार्ींची अींनतम पैसेर्ारी
५० पेशाींपेेा कमी आल्यामळ
ु े सदर गार्ाींमध्ये ्ीं चाईसदृश्य पररजस्थती िादहर करुन शासनाने
खालील उपाययोिना लागू केल्या आहे त :१) िमीन महसल
ू ात स्
ु

२) सकारी किााचे पुनगाठन

३) शेतीशी ननगडीत किााच्या र्सल
ु ीस स्थधगती
४) र्ीि बबलात ३३.५% इतकी सु्

५) परीेा शुल्कात माफी (इयत्ता १० र्ी र् १२ र्ी)

६) रोहयो अींतगात कामाींच्या ननकषाींत काही प्रमािात लशथीलता
७) आर्श्यक तेथे वपण्याचे पािी पुरवर्ण्यासाठी ्ँ कसाचा र्ापर

८) ्ीं चाई िाहीर केलेल्या गार्ात शेतकऱयाींच्या शेतीच्या पींपाच्या र्ीि िोडिी खींडीत न
करिे,
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तसेच र्िाा जिल्हयातील खरीप २०१४ मिील बािीत शेतकऱयाींना रु. ५३.७४ को्ी
एर्ढ्या अनुदानाचे वर्तरि करण्यात आले आहे.
(४) प्रश्न उद्ार्त नाही.

___________
डॉ. पांजाबराव दे शमख
ु िृषी ववयायापीठ अिोला येथील िामगाराांच्या
सेवा ननयममत िरून सेवेत सामावून घेणेबाबत

(२४) ३९८३ (२२-१२-२०१४).

श्री.मदन येरावार (यवतमाळ) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िृषी मांत्री पढ
ु ील

(१) डॉ. पींिाबरार् दे शमख
ु कृषी वर्दयापीठ अकोला याींनी वर्दयापीठात प्रददघा कालार्िीसाठी
रोिींदारी मिुर म्हिून सेर्ा केलेल्याींच्या तात्पुरत्या ननयुकत्या र्न वर्भागाने दद. ३१ ऑक्ोबर,
२०१२ रोिी घेतलेल्या ननिायाच्या ितवर्र वर्दयापीठातील रोिदारी

मिुराींच्या सेर्ा ननयलमत

करण्याकरीता अपर मख्
ु य सधचर् (कृषी) महाराषर शासन याींच्याकडे दद. ३१ मे, २०१३ रोिी
र्ा

त्यासम
ु ारास प्रस्तार् सादर केला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उकत प्रस्तार्ाच्या अनष
ु ींगाने सकारात्मक कायार्ाही करण्याकररता कृषी मींाी

आणि अपर मुख्य सधचर् (कृषी र् पिन) याींना दद. ३ ऑक्ोबर, २०१३ रोिी र् त्यासुमारास
लोकप्रनतनीिीव्दारा ननर्ेदन दे ण्यात आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उकत प्रस्तार्ाच्या अनुषींगाने शासनाने कोिता ननिाय घेतला र् त्याचे स्र् दप
काय आहे,

(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराव खडसे (२५-०३-२०१५) :(१) होय, हे खरे आहे.
(२) र् (३) सदर ननर्ेदन प्राप्त झाल्याचे आढळून येत नाही. माा रोिींदारी मिुराींच्या सेर्ा

ननयलमत करण्याबाबत शासनाने ननिाय घेतला असन
ू त्याबाबतचे आदे श पारीत करण्याची
कायार्ाही शासन स्तरार्र सुरु आहे .
(४) प्रश्न उद्ार्त नाही.

___________
अमरावती श्जल््यातील िाही पररसरामध्ये िपाशी वपिाांवर लाल्या रोग
(२५)

आल्याने शेतिऱयाांचे अतोनात आधथाि नि
ु सान झाल्याबाबत

४३०८ (२२-१२-२०१४).

अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील

(१) अमरार्ती जिल्हयातील काही पररसरामध्ये कपाशी वपकाींर्र लाल्या रोग आल्याने सोयाबीन
वपकासह

आता रोख रककम दे िारे सदरहू कपाशी वपक असन
ू या वपकाींर्र लाल्या रोग्य
झाल्याने सदरहू वपक घेिाऱया शेतकऱयाींचे अतोनात आधथाक नक
ु सान झाले असल्याचे माहे
नोव्हें बर, २०१४ मध्ये र्ा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

वर्.स. ९२ (17)
(२) असल्यास, सदरहू नुकसान्रहस्त शेतकऱयाींच्या कपाशी वपकाींचे शासन सव्हे करुन त्याींना
नुकसान लमळण्याबाबत आर्श्यक ती कायार्ाही करिार र्ा करीत आहे काय,
(३) नसल्यास, वर्लींबाची कारिे काय आहे त ?

श्री. एिनाथराव खडसे (१०-०२-२०१५) :(१) अींशत: खरे आहे.
(२) खरीप हीं गाम २०१४ मध्ये अमरार्ती जिल्हयात १९६५२६ हे क्र ेेाार्र कापूस वपकाची
पेरिी झालेली होती. त्यापैकी २९४३१ हे क्र ेेाार्रील (१४ ते १५%) कापूस वपकार्र लाल्या
रोगाचा

प्रादभ
ु ाार्

झालेला

होता.

त्याकररता

लाल्या

रोगावर्षयी

शेतक-याींना

मागादशान

करण्याकररता ेेबाय भे्ी, शास्ाज्ञ भे्ी, शेतकरी प्रलशेि तसेच, ्रहामपींचायत स्तरार्र
लभींतीपाके लार्िे, मादहतीपाके र्ा्प करिे इत्यादी प्रकारे कायार्ाही करण्यात आली.
अमरार्ती जिल्हयात खरीप हीं गाम २०१४-१५ मध्ये १९८१ गार्ाींची पैसेर्ारी ५०
पैशाींपेेा कमी आल्याने बाधित शेतक-याींना अथासहाय्य करण्यासाठी शासनाने पदहल्या
्प्प्यात रु.१२५.७९ को्ी इतका ननिी उपलब्ि करुन ददलेला आहे . सदर मदतीचे र्ा्प ेेबाय
स्तरार्र महसूल यींािेमाफात चालू आहे .
(३) प्रश्न उद्ार्त नाही.

___________
वसांतराव नाईि मराठवाडा िृषी ववयायापीठ परभणी येथील २७९
रोजांनदारी िुशल/अधािुशल िमाचाऱयाांना सामावून घेणेबाबत

(२६)

४४४५ (२२-१२-२०१४).

श्री.ववजय भाांबळे (श्जांतूर) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील

(१) र्सींतरार् नाईक मराठर्ाडा कृषी वर्दयापीठ परभिी येथील सध्या कायारत असलेले २७६
रोिींनदारी कुशल अिाकुशल कमाचारी गेल्या २५ ते ३०

र्षाा पासून रोिींदारीर्र कायारत असून

त्याींना कायम आस्थापनेर्र पुर्ल
ा ेी प्रभार्ाने घेण्यासाठी दे ण्यात आलेला प्रस्तार् अदयापही
शासनाच्या वर्चारािीन आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने कोिता ननिाय घेतला आहे , घेतला असल्यास त्याचे स्र्रुप
काय आहे, र् त्याबाबतची शासनस्तरार्रची सदय:जस्थती काय आहे ,
(३) असल्यास,शासनाने सदरहू रोिींदारीर्र काम करिा-या कमाचा-याींना कायम करण्याबाबत
शासनाने कोिती कायार्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराव खडसे (१०-०२-२०१५) :(१) होय.
(२) र् (३) शासन स्तरार्र कायार्ाही सरु
ु आहे .
(४) प्रश्न उद्ार्त नाही.

___________

वर्.स. ९२ (18)
इांदापूर तालुक्यातील (श्ज.पुणे) पश्श्चम भागातील ननमसागर
येथे वीर धरणग्रस्ताांना पायाभूत सुववधा पुरवश्ण्याबाबत

(२७)

१०९७१ (०८-०४-२०१५).

श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर) :

मदत िाया मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पुनवासन व

(१) इींदापूर तालक
ु यातील (जि.पि
ु े) पजश्चम भागातील ननमसागर येथे र्ीर िरि्रहस्ताींचे
पुनर्ासन करण्यात आले आहे माा तेथे पािी, रस्ते, र्ीि यासारख्या पायाभत
ू सुवर्िा
पुरवर्ण्यात आल्या नाहीत, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उकत प्रकरिी चौकशी करण्यात आली आहे काय,
(३) असल्यास, त्यात काय आढळून आले र् त्यानुसार सदर प्रकल्प्रहस्त गार्ात पायाभूत
सुवर्िा पुरवर्िेबाबत शासनाने कोिती कायार्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,

(४) अदयाप कोितीच कायार्ाही केली नसल्यास, वर्लींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराव खडसे (१६-०६-२०१५) :(१) हे अींशत: खरे आहे .
शासन

ननिाय

क्र.

आरपी/१०६६,

आर

१,

दद.१२/०८/१९६७

अन्र्ये

पुरर्ार्याच्या

सुवर्िाींपैकी दे ऊळ/प्राथानास्थळ र्गळता इतर पायाभूत सुवर्िा परु वर्ण्यात आलेल्या आहे त.

सदर प्रकल्प सन १९७६ पुर्वचा असून पुनर्ालसत गार्ाींमध्ये नागरी सुवर्िा पुरर्िेबाबतच्या
िोरिाींमध्ये सन १९७६ नींतर र्ेळोर्ेळी झालेल्या बदलाींप्रमािे त्या त्या र्ेळी अजस्तत्र्ात
आलेल्या सन १९७८ च्या ननयमाींनस
ु ार ६ नागरी सुवर्िा पुरवर्ण्यात आलेल्या आहे त.

(२) होय. सदर प्रकरिी यापूर्वच र्स्तुजस्थतीदशाक अहर्ाल उपजिल्हाधिकारी (पुनर्ासन), पुिे
याींचेकडून मागवर्ण्यात आला आहे.

(३) सदय:जस्थतीत महाराषर प्रकल्पबाधिताींचे पुनर्ासन अधिननयम १९९९ मिील तरतूदीनस
ु ार
दे य नागरी सवु र्िाींपैकी सदर गार्ास दे य नागरी सवु र्िा दे ण्याची देता घेण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद्ार्त नाही.

___________
राज्यातील अविाळी पाऊस व गारपीटीचा फटिा बसलेल्या शेति-याांच्या
मदतीसाठी िेंद्र शासनािडे मदतीची मागणी िरण्यात आल्याबाबत
(२८)

१६२८३ (१९-०८-२०१५).

श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (मशडअति), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी),

श्री.अतल
सावे (औरां गाबाद पूव)ा , श्री.बसवराज पाटील (औसा), श्री.त्र्यांबिराव मभसे (लातूर
ु

ग्रामीण), श्री.सममर मेघे (हहांगणा), श्री.सुधािर दे शमुख (नागपूर पश्श्चम), श्री.िृष्ट्णा खोपडे
(नागपरू पव
ू )ा , श्री.वविास िांु भारे (नागपरू मध्य), श्री.सध
ु ािर िोहळे
श्री.अजन
ुा

(पराांडा) :

खोतिर

(जालना),

श्री.राणाजगजीतमसांह

पाटील

(नागपरू दक्षक्षण),

(उस्मानाबाद),

सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.राहुल

मोटे

(१) अर्काळी पाऊस र् गारपीठीने उध्दर्स्त झालेल्या राज्यातील शेतक-याींना केंद्र सरकारची
मदत लमळण्यास वर्लींब झाला हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, राज्यातील तब्बल २ लाख ४६ हिार २५६ हे क्र िलमनीर्रील वपकाींची नासाडी
झाल्याचे साींगतानाच केंद्रीय आपत्ती

ननर्ारि कोशातून (एनडीआरएफ) आधथाक मदत

लमळण्यासाठी अत्यार्श्य असलेला प्रस्तार् राज्य सरकारने पाठवर्ला नसल्याचे केंदद्रय कृषीमींाी
रािामोहन लसींह याींनी दद.८ मे २०१५ रोिी राज्यसभेत प्रश्नोत्तराींच्या तासाला स्पष् केले आहे ,
हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, राज्याींककडून शेतीच्या नुकसानाबाबत प्रस्तार् न येण्याचा प्रकार अललकडच्या
काळात ककमान नतस-याींदा घडला आहे असेही त्याींनी स्पष् केले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, केंद्राने राज्याला आपत्ती ननर्ारि कोशातन
ू (एनडीआरएफ) मिन
ू काही मदत

हर्ी असेल तर प्रस्तार् दया, असे साींधगतले असतानाही राज्य शासनाकडून प्रस्तार्च
पाठवर्लेला नाही, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, राज्य शासनाकडून एनडीआरएफ मिून मदत लमळर्ण्याचा प्रस्तार् केंद्र
शासनाकडे पाठवर्ण्यास वर्लींब करिा-याींर्र कारर्ाई करण्याबाबत तसेच राज्यातील शेतकऱयाींना
एनडीआरएफ मिून लर्करात लर्कर मदत लमळण्याच्या दृष्ीने शासनाने काय कायार्ाही केली
आहे र्ा करण्यात येत आहे ,

(६) नसल्यास, वर्लींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराव खडसे (१५-१०-२०१५) :(१) हे खरे नाही.
(२), (३), (४) राज्यात माहे फेब्रुर्ारी र् माचा, २०१५ या कालार्िीत २.६८ ले हे क्र शेती र्

फळवपकाींचे ५०% पेेा अधिक नक
ु सान झाले आहे. सदर नुकसानीसाठी राज्य शासनाने ददनाींक

१३.४.२०१५ च्या शासन ननिायानस
ु ार वर्शेष दराने मदत ददली आहे . त्यासाठी रु. ४८१ को्ी
इतका ननिी उपलब्ि करुन दे ण्यात आला आहे.

केंद्र शासनाच्या एसडीआरएफ च्या ननकषानस
ु ार गारपी् या आपत्तीसाठी मदत अनुज्ञेय

आहे . या ननकषानुसार पररगिना केली असता रु. १८० को्ी इतकी मदत अनुज्ञेय होते.

फेब्रुर्ारी र् माचा, २०१५ मध्ये अर्ेळी पाऊस र् गारपी् ही नैसधगाक आपत्ती सलगपिे

आलेली नसून, काही कालखींडानींतर झालेली आहे . त्यामुळे आपत्तीबाबतची नतर हता आकलन

झाली नाही र्रील पाश्र्ाभम
ू ीर्र फेब्रर्
ु ारी र् माचा, २०१५ मध्ये अर्ेळी पाऊस र् गारपी् यामळ
ु े
बाधित झालेल्या आपद्रहस्ताींना मदत दे ण्याबाबतचा ननिी मागिीचा प्रस्तार् केंद्र शासनाकडे
सादर करण्यात आलेला नाही. सदर आपत्ती राज्य शासन स्तरार्र हाताळण्यात आली असून,
आपद्रहस्ताींना वर्शेष दराने मदत दे ण्यात आली आहे .

(५) र् (६) राज्य शासनाने वर्शेष दराने मदत दे ण्याचा ननिाय घेतल्याने केंद्र शासनाकडे र्रील
नैसधगाक आपत्तीसाठी ननिीची मागिी करण्यात आलेली नाही.
___________

वर्.स. ९२ (20)
नैसधगाि आपत्तीतील बाधीताांच्या पीि नि
ु सानीसाठी किमान
५० टक्िे नि
ु सानीची अट मशधथल िरण्याबाबत

(२९)

१६५२२ (१२-०८-२०१५).

अॅड.िे.सी.पाडवी
पश्श्चम) :

(अक्िलिुवा),

श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीण), श्री.डी.एस.अहहरे (साक्रग),
श्री.अममन

पटे ल

(मांब
ु ादे वी),

श्री.अस्लम

शेख

(मालाड

सन्माननीय पुनवासन व मदत िाया मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नैसधगाक आपत्तीतील बािीताींच्या पीक नुकसानीसाठी ककमान ५० ्कके नुकसानीची अ्

आता लशथील करण्यात आली असून नर्ीन ननकषानस
ु ार ३३ ्कके नुकसानही शासनाच्या

मदतीसाठी पाा ठरवर्ण्यात आले आहे तसेच नक
ु सान भरपाईच्या प्रमािात ही ५० ्ककयाींनी
र्ाढ करण्यात आली असल्याचे माहे मे २०१५ मध्ये र्ा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे हे
खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर नुकसान भरपाईची योिना योग्य ररतीने राबवर्ण्यासाठी शासनाने काय
कायार्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, वर्लींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराव खडसे (१५-१०-२०१५) :(१), (२), (३) केंद्र शासनाने नैसधगाक आपत्तीमुळे
बाधित होिा-या आपद्रहस्त व्यकतीींना सन २०१५ ते २०२० या कालार्िीमध्ये दयार्याच्या

राज्य आपत्ती प्रनतसाद ननिीचे सि
ु ाररत दर र् ननकष ननजश्चत केले असन
ू त्यानस
ु ार राज्यात
सदर दर ददनाींक १ एवप्रल, २०१५ पासून लागू करण्याचा ननिाय ददनाींक १३ मे, २०१५ च्या

शासन ननिायान्र्ये घेण्यात आला आहे . त्यानुसार शेती वपके, फळ वपके आणि र्हुर्ावषाक फळ
वपकाींच्या ३३ ्कके पेेा िास्त नुकसानीकररता प्रनतहे क्री खालीलप्रमािे दर ननजश्चत
करण्यात आले असून त्यानुसर कायार्ाही करण्याच्या सूचना सर्ा जिल्हाधिकारी याींना दे ण्यात
आल्या आहे त.

कोरडर्ाहू ेेा

आश्र्ालसत िललसींचन ेेा

बहुर्ावषाक वपके

रु.६८००/-

रु.१३५००/-

रु.१८०००/-

___________
ववदभाात िृषी ववभागात सम
ु ारे ८८२ अधधिारी व िमाचाऱयाांची पदे ररक्त असल्याबाबत
(३०)

१६८०६ (१७-०८-२०१५).

अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी),

श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), प्रा.ववरें द्र जगताप (धामणगाव रे ल्वे), श्री.मधुिरराव चव्हाण
(तुळजापूर), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधान), श्री.रमेश िदम (मोहोळ),
श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मुांरा ा िळवा), श्री.रमेश बुांदीले (दयाापूर) :
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) वर्दभाात

सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील

कृषी वर्भागात सम
ु ारे ८८२ अधिकारी र् कमाचाऱयाींची पदे ररकत असल्याचे माहे

मे, २०१५ र्ा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,

वर्.स. ९२ (21)
(२) असल्यास, वर्दभा वर्भागातील कृषी वर्भागातील ररकत पदे भरण्याबाबत शासनाने कोिती
कायार्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, वर्लींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराव खडसे (०९-११-२०१५) :(१) होय. वर्दभाातील अमरार्ती वर्भागातील ८४१ र्
नागपूर वर्भागातील १०५५ इतकी पदे मे, २०१५ अखेरीस ररकत होती.
(२)

कृषी

आयुकतालयाच्या

आस्थापनेर्रील

एकूि

६२०६

ररकत

पदाींपक
ै ी

पदोन्नतीच्या

को्यातील ग्-अ, ब र् क ची ररकत पदे भरण्याबाबत कायार्ाही करण्यात येत आहे . तसेच
सरळसेर्ेची ररकत पदे भरण्याबाबत शासनाने घातातलेले ननबांि वर्चारात घेऊन पदे भरण्याची
कायार्ाही सुरु आहे . ग्-क र् ड सींर्गााची र् वर्शेषत: कृषी सहाय्यकाींची ररकत पदे

भरण्यावर्षयी कृवष आयुकतालयास पदभरतीचा कालबध्द कायाक्रम ननजश्चत करुन दे ण्यात
आला आहे .

(३) प्रश्न उद्ार्त नाही.
___________
बल
ु ढाणा श्जल््यातील शेतिऱयाांना हदल्या जाणाऱया
(३१)

शासिगय अनुदानामध्ये गैरव्यवहार िेल्याबाबत

१७३०७ (१०-०८-२०१५).

श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी),
श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), डॉ.सांजय रायमुलिर (मेहिर) :
सन्माननीय पन
ु वासन व मदत िाया मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) बल
ु ढािा जिल्हयातील शेतकऱयाींना ददल्या िािाऱया शासकीय अनुदानामध्ये ९० ते १००

शेतकऱयाींची साकळी तयार करुन त्याींचे खात्यार्र पाच सहा र्ेळा अनद
ु ान सींबींधित बॅंकाकडे
पाठवर्ण्याचा प्रकार ननलींबबत तलाठी उज्िैनकर याींनी क दन लाखो रुपयाींचा भ्रष्ाचार केला
असून या प्रकरिी

काही

सींबींधित कायाालयातील कमाचारी यामध्ये

सहभागी असल्याचे माहे

मे, २०१५ मध्ये र्ा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उकत कारिास्तर् नुकसान झालेल्या शेतकऱयाींना तु्पुींिी मदत ददली तर काही
शेतकऱयाींना अिन
ू ही मदत ददली नसल्याने त्याींना हे लपा्े मारार्े लागत असल्याचे तसेच काही
शेतकऱयाींनी

चुकीचे खाते क्रमाींक ददल्याने त्याींच्या नाींर्ार्र एकही गुींठा दे खील िमीन

नसताींना त्याींना लाखो रुपये लमळाले, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास याप्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(४)असल्यास चौकशीच्या अनष
ु ींगाने भ्रष्ाचार करिाऱया सींबींधिताींर्र कोिती कारर्ाई केली
आहे र्ा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, वर्ींलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराव खडसे (०५-११-२०१५) :(१) होय, हे अींशत: खरे आहे.
(२) अींशत: खरे आहे. तथावप, ज्या शेतक-याींनी बॅक खाते क्रमाींक ददले नाहीत ककीं र्ा चुकीचे
खाते क्रमाींक ददलेत त्या शेतक-याींना मदत वर्तरीत करण्यास वर्लींब झाला. तसेच अदयापही
शेतक-याींची खाते क्रमाींक प्राप्त करुन मदत वर्तरीत करण्याची कायार्ाही करण्यात येत आहे .
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(३) र् (४) होय. दोषी तलाठी याींना ननलींबबत करुन त्याींचेर्र फौिदारी गुन्हा दाखल केला आहे
र् इतर दोषी कमाचा-याींर्र ननलींबनाची कारर्ाई केली आहे .
(५) प्रश्न उद्ार्त नाही.
___________
अलोरे (ता.धचपळूण, श्ज.रत्नाधगरी) येथे असलेले भि
ू ां पमापन
िेंद्र वषाभरापासून बांद असल्याबाबत

(३२)

१८३९६ (०६-०८-२०१५).

श्री.भास्िर जाधव (गह
ु ागर), श्री.रमेश िदम (मोहोळ),

श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधान) :

सन्माननीय पुनवासन व मदत िाया मांत्री पुढील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) अलोरे (ता.धचपळूि, जि.रत्नाधगरी) येथे असलेले भूकींपमापन केंद्र र्षाभरापासून बींद आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या भूकींपमापन केंद्राच्यािर्ळ कोयना र्ीि प्रकल्पाींमिील कोळकेर्ाडी पोफळी
र्ीिगह
ृ , कोळकेर्ाडी िरि हा महत्र्ाचा भाग आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, हे भक
ू ीं पमापन केंद्र तातडीने सरु
ु करण्याबाबत शासनाने काय कायार्ाही केली
र्ा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराव खडसे (०६-११-२०१५) :(१) होय.
(२) र् (३) सदय:जस्थतीत National Geophysical Institute Hyderabad याींचेमाफात
कोयना िरि पररसरात भुकींप मापन र् त्यानुषींगाने इतर तत्सम सर्ाकष अ्यास करण्यासाठी
कोयना

प्रकल्प

भुकींपमापन

पररसरातील

र्ेिशाळा

कोयनानगर,

अदयार्त

स्र्रुपात

महाबळे श्र्र,
सुरु

राहिार

कोल्हापूर
आहेत.

र्

रत्नाधगरी

तथावप

मोिे

येथील
अलोरे

(जि.रत्नाधगरी ता.धचपळूि) येथील भुकींपमापन केंद्र एवप्रल, २०१३ पासून बींद करण्यात आले
आहे .

(४) प्रश्न उद्ार्त नाही.
___________
सातारा श्जल््यातील वेणेखोल ग्रामस्थाांच्या जममनीवर उरमोडी हे धरण
उभारून या प्रिल्पबाधधत िुटुांबाचे पुनव
ा सन न िेल्याबाबत
(३३)

१८७१२ (१७-०८-२०१५).

श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधान),

श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मुांरा ा िळवा), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड),
श्री.सध
ु ािर भालेराव (उदगीर), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.हदपि चव्हाण (फलटण),
श्री.सत्यजीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.मिरां द जाधव-पाटील
(वाई) : सन्माननीय पुनवासन व मदत िाया मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

वर्.स. ९२ (23)
(१) सातारा जिल्हयातील र्ेिेखोल ्रहामस्थाींच्या १० हे क्र िलमनीर्र १८ र्षाापूर्व उरमोडी हे
िरि उभारण्यात आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, १८ र्षा होर्न
ा सन अदयाप केले नाही, हे ही
ू ही या प्रकल्पबाधित कु्ुींबाचे पन
ु र्
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उरमोडी िरिासाठी सींपाददत केलेल्या ्रहामस्थाींचे पन
ा सन म्हसर्ड येथे
ु र्

करण्यात यार्ी अशी मागिी सतत १८ र्षे करुनही कोितीही कायार्ाही करण्यात आली नाही,
हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, याबाबत ्रहामस्थाींनी आपल्या कु्ुींबासह आमरि उपोषि करण्याचा ननिाय
शासनाला माहे एवप्रल, २०१५ मध्ये र्ा त्यादरम्यान ददला आहे, हे ही खरे आहे काय ,

(५) असल्यास, ्रहामस्थाींच्या मागण्याबाबत शासनाने काय कायार्ाही केली र्ा करण्यात येत
आहे ,
(६) नसल्यास, वर्लींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराव खडसे (०७-१२-२०१५) :(१) अींशत: खरे आहे.
उरमोडी िरिासाठी र्ेिेखोल येथील ्रहामस्थाींची २५.७१ हे . िलमन सींपादीत करण्यात
आली आहे .
(२), (३), (४) र् (५) र्ेिखोल गार्ाचे पन
ु र्ासन म्हसर्ड येथे करण्याची मागिी ्रहामस्थाींकडून

करण्यात येत होती. त्या मागिीसाठी प्रकल्प्रहस्ताींनी माहे एवप्रल, २०१५ मध्ये आींदोलनाचा
इशारा ददला होता. ददनाींक ०९.०८.२०१५ रोिीच्या आदे शानर्ये र्ेिेखोल पन
ु र्ासनाच्या मळ
ु

ननयोिनात बदल करुन मौिे म्हसर्ड येथे पुनर्ासन करण्यास मान्यता दे ण्यात येत आली
असन
ु त्यानस
ु ार १३९.५४ हे . आर िलमन सींपादनाची कायार्ाही सरु
ु आहे .
(६) प्रश्न उद्ार्त नाही.

___________
महाराष्ट्र शासनाने िेंद्र शासनाप्रमाणे शेतिऱयाांना नुिसान भरपाई दे ण्याच्या ननणायाबाबत
(३४)

२०३०६ (११-०८-२०१५).

श्री.गणपतराव दे शमख
ु (साांगोले) :

मदत िाया मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पन
ु वासन व

(१)र्ादळ, गारपीठ, अनतर्षृ ्ी र् अर्ेळी पार्सामळ
ु े कृषी उत्पन्न, फळबाग इ. शेतकऱयाींच्या

वपकाचे ३३ ्कके नुकसान झाल्यास महाराषर शासनाने केंद्र शासनाप्रमािे नुकसान भरपाई
दे ण्याचा तसेच दर हे क्री मदतीच्या रकमेमध्ये र्ाढ करण्याचा ननिाय ददनाींक ५ मे, २०१५
रोिी र्ा त्यासम
ु ारास घेतला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मदतीची रककम वपकासाठी, फळबागेसाठी दर हे क्री ककती राहिार आहे ,
(३) असल्यास, शेतकऱयाींच्या वपकाचे ३३ ्कके नक
ु सान झाल्यास नक
ु सान भरपाई दे ण्याबाबत
र् दर हे क्री मदतीच्या रकमेमध्ये र्ाढ करण्याबाबत शासनाने काय कायार्ाही केली र्ा
करण्यात येत आहे ,
(४) या ननिायाची अींमलबिार्िी केव्हापासून केली िािार आहे ?

वर्.स. ९२ (24)
श्री. एिनाथराव खडसे (१५-१०-२०१५) :(१), (२), (३) र् (४) केंद्र शासनाने नैसधगाक
आपत्तीमळ
ु े बाधित होिा-या आपद्रहस्त व्यकतीींना सन २०१५ ते २०२० या कालार्िीमध्ये

दयार्याच्या राज्य आपत्ती प्रनतसाद ननिीचे सि
ु ाररत दर र् ननकष ननजश्चत केले असन
ू

त्यानुसार राज्यात सदर दर ददनाींक १ एवप्रल, २०१५ पासून लागू करण्याचा ननिाय ददनाींक १३
मे, २०१५ च्या
आणि

शासन ननिायान्र्ये घेण्यात आला आहे. त्यानस
ु ार शेती वपके, फळ वपके

र्हुर्ावषाक फळ वपकाींच्या ३३ ्कके पेेा
खालीलप्रमािे दर ननजश्चत करण्यात आले आहे त.

िास्त

नुकसानीकररता

कोरडर्ाहू ेेा

आश्र्ालसत िललसींचन ेेा

बहुर्ावषाक वपके

रु.६८००/-

रु.१३५००/-

रु.१८०००/-

प्रनतहे क्री

___________
राज्यात अनतवष्ट्ृ टी वा नैसधगाि आपत्तीमळ
ु े फळवपिाांचे नुिसान झाल्यास शेति-याांना
(३५)

तातडीने नुिसान भरपाई म्हणून फळवपि ववमा योजना राबववण्याबाबत

२१२२२ (१२-०८-२०१५).

श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण

पूव)ा , श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मुांरा ा िळवा), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.रमेश िदम (मोहोळ) :
सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात अनतर्षृ ्ी र्ा नैसधगाक आपत्तीमुळे फळवपकाींचे नक
ु सान झाल्यास शेतक-याींना
तातडीने नक
ु सान भरपाई लमळार्ी म्हिून शासनाने नव्या स्र्रुपाची फळवपक वर्मा योिना
राबवर्ण्याचा ननिाय घेतला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, नव्या फळवपक वर्मा योिनेचे थोडकयात स्र्रुप काय आहे र् ती तातडीने लागू
करण्याबाबत शासन स्तरार्रुन काय कायार्ाही करण्यात आली र्ा येत आहे ,
(३) नसल्यास, वर्लींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराव खडसे (०८-१०-२०१५) :(१) हे खरे नाही. हर्ामानार्र आिाररत फळवपक वर्मा
योिना ही केंद्र शासनाच्या मागादशाक सूचनाींनुसार सन २०११-१२

पासून राबवर्ण्यात येत

आहे , या योिनेमध्ये अर्ेळी, पाऊस, कमी तापमान, िास्त तापमान, सापेेा आद्रा ता, र्ेगाचा
र्ारा, िास्त पाऊस र् गारपी् या नैसधगाक आपत्ती घ्काींचा समार्ेश करण्यात आलेला आहे .
(२) र् (३) प्रश्न उद्ार्त नाही.
___________
(३६)

पाटण तालुक्यातील भूिांपग्रस्ताना भूिांपग्रस्ताचे दाखले ममळणेबाबत.

२१८६४ (०६-०८-२०१५).

श्री.शांभरू ाज दे साई (पाटण) :

िाया मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पन
ु वासन व मदत

(१) सातारा जिल्हयातील पा्ि तालक
े ींदभाात
ु यातील भक
ु ीं प्रहस्ताना भक
ू ीं प्रहस्ताचे दाखले दे िस

ददनाींक १५ िून, २००९ रोिी राज्य शासनाच्या र्तीने राज्याचे तत्कालीन मदत र् पुनर्ासन
राज्यमींाी याींनी वर्िानसभा सभागह
ृ ात राज्य शासनाच्या र्तीने आश्र्ासन ददले, हे खरे आहे
काय,

वर्.स. ९२ (25)
(२) असल्यास, अदयापही याबाबत राज्य शासनाचा ननिाय न झाल्याने पा्ि तालुकयातील
भूकींप्रहस्त िनतेकडून भक
ू ीं प्रहस्त दाखल्याची सातत्याची मागिी होत आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, शासनाने भक
ू ीं प्रहस्ताींना दाखले दे ण्याबाबत शासनाने काय कायार्ाही केली आहे
र्ा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराव खडसे (२४-०९-२०१५) :(१) होय.
(२) होय.
(३) भुकींप्रहस्ताींना भुकींप्रहस्ताचे दाखले दे िेबाबतचा शासन ननिाय अींतीम ्प्प्यात आहे .
(४) प्रश्न उद्ार्त नाही.

___________

(३७)

दौंड तालुक्यातील पन
ु वासन गावठानामध्ये नागरी सुववधा ननमााण िरण्याबाबत

२८२४९ (२६-१०-२०१५).

श्री.राहूल िुल (दौंड) :
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पुनवासन व मदत िाया

(१) दौंड तालुकयातील पुनर्ासन गार्ठािामध्ये नागरी सुवर्िा ननमााि करण्यासाठी र् प्रलींबबत

मागिीसाठी बैठक आयोजित करिेबाबत स्थाननक वर्.स.स. याींनी मा.महसल
ू , मदत र्
पुनर्ासन मींाी याींना ददनाींक १० फेब्रुर्ारी, २०१५ रोिी र्ा त्यासुमारास

ननर्ेदन ददले आहे , हे

खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ५ मदहने उल्ूनही अदयाप बैठक आयोजित करण्यात आली नसून सदरहू,
बैठक आयोजित करण्यासाठी र् ननर्ेदनातील मागण्याबाबत शासनाने काय कायार्ाही केली
आहे र्ा करण्यात येत आहे ,
(३) असल्यास, उकत मागिीनस
ु ार बैठक ककती कालार्िी मध्ये आयोजित करण्यात येिार
आहे ,

(४) असल्यास, बैठक आयोजित न करण्याची र् उकत ननर्ेदनातील मागण्या सींदभाा अदयाप
कायार्ाही न करण्याची कारिे काय ?

श्री. एिनाथराव खडसे (०७-१२-२०१५) :(१) होय, हे खरे आहे.
(२) मा.वर्िानसभा सदस्य याींच्या ननर्ेदनाच्या अनुषींगाने दद. २३/११/२०१५ रोिी बैठक पार

पडली असन
ू पन
ु र्ासन िोरिानस
ु ार दे य असलेल्या परीं तु अदयापपयांत परु वर्ण्यात न आलेल्या

सुवर्िाींच्या आढार्ा घेऊन शासनास प्रस्तार् सादर करण्याच्या तसेच पुरवर्ण्यात आलेल्या परीं तु

दरु
ु स्तीची/दे खभालीची गरि असलेल्या सुवर्िाींबाबत िोरिात्मक ननिाय िेण्यासाठी आर्श्यक
प्रस्तार् सादर करण्याच्या सूचना सींबींधितास दे ण्यात आल्या आहे त.
(३) प्रश्न उद्ार्त नाही.
(४) प्रश्न उद्ार्त नाही.
___________

वर्.स. ९२ (26)
राष्ट्रीय वपिववमा योजनेत जास्तीत जास्त शेति-याांनी
समाववष्ट्ट व्हावे यािररता आणखी मुदतवाढ दे ण्याबाबत
(३८)

३३९७५ (१५-०१-२०१६).

(भोिर),

प्रा.ववरें द्र

जगताप

श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्रीमती अममता चव्हाण
(धामणगाव

रे ल्वे),

श्री.भाऊसाहेब

सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

िाांबळे

(श्रीरामपरू ) :

(१) राषरीय वपकवर्मा योिनेत िास्तीत िास्त शेतक-याींनी समावर्ष् व्हार्े याकररता शासनाने
पीकवर्मा भरण्यासाठी मुदतर्ाढ ददली आहे परीं तू ही मुदतर्ाढ शेतक-याींसाठी उपयोगाची
नसल्याचे माहे ऑक्ोबर, २०१५ रोिी र्ा त्या सुमरास ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, राज्यातील शेतक-याींना कोरड्या दषु काळाचा सामना करार्ा लागत आहे तसेच

नाींदेड जिल्हयातील काही शेतक-याींनी दब
ु ार पेरिीचे सींक् उभे ठाकले होते यामळ
ु े वर्मा

योिनेचे सींरेि शेतकऱयाींना लाभार्े याकररता शासनाकडून वर्मा योिना वर्वर्ि वपकाींसाठी
लागू करण्यात आली र् वर्मा भरण्याची ३१ िुल,ै २०१५ ही शेर््ची

तारीख होती माा वर्मा

योिनेला मुदतर्ाढ दयार्ी यासाठी शेतकरी तसेच लोकप्रनतननिीींनी तगादा लार्ल्यानींतर ही

मद
ु तर्ाढ ७ ऑगस्् पयांत र्ाढवर्ण्यात आली परीं तु मद
ु तर्ाढही शेतक-याींसाठी कुचकामी ठरली
आहे तरी आिखी मुदतर्ाढ दे ण्याबाबत शासन वर्चारािीन आहे अथर्ा नाही,
(३) नसल्यास, यामागील वर्लींबाची कारिे काय आहे त ?

श्री. एिनाथराव खडसे (२६-०२-२०१६) :(१) र् (२) राषरीय कृवष वर्मा योिना रब्बी १९९९२००० पासून केंद्र शासनाच्या मागादशाक सुचनानुसार राज्यात ेेा हा घ्क िरुन भारतीय
कृषी वर्मा कींपनी माफात राबवर्ण्यात येत आहे.

केंद्र शासनाने मागादशाक सच
ु नाींनुसार खरीप हीं गामामध्ये

योिनेंत सहभाग घेिेसाठी ३१

िुलै ही अींतीम तारीख ठररर्ण्यात आलेली आहे . परीं तु राज्यातील उशीरा सुरु झालेला पाऊस

तसेच दषु काळी पररजस्थतीमुळे पेरण्या लाींबल्याने खरीप २०१५ मध्ये शेतकरी सहभागाची मुदत
र्ाढर्ून प्रथम ती दद. ७ ऑगस््, २०१५ पयांत र्ाढवर्ण्यात आली होती र् त्यानींतर पुन:श्च दद.
१५ सप््ें बर, २०१५ अशी र्ाढवर्ण्यात आली होती. सदर र्ाढीर् मद
ु त ही,दद. १ ऑगस््, २०१५
ते १५ सप््ें बर, २०१५ या कालार्िीत वपकाींची पेरिी केलेल्या शेतकऱयाींसाठी लागू होती.

खरीप २०१५ हीं गामात नाींदेड जिल्हयातील ४.९२ लाख शेतकऱयाींनी रककम रु. १७.११

को्ी वर्मा हप्ता भरुन २.८१ लाख हे क्र ेेा वर्मा सींरक्षेत केलेले आहे .
(३) प्रश्न उद्ार्त नाही.
___________
धळ
ु े श्जल््यातील िृषी ववयायापीठ स्थापन िरण्यासाठी ७०० िोटीची िृषी
(३९)

महाववयायालयाची मालमत्ता धुळे िृषी महाववयायालयात असल्याबाबत

३४०७७ (१५-०१-२०१६).

श्री.जयिुमार रावल (मशांदखेडा) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िृषी मांत्री

वर्.स. ९२ (27)

(१) िुळे जिल्हयातील कृषी वर्दयापीठ स्थापन करण्यासाठी

कृषी महावर्दयालयाची ६०० एकर

िलमन, तसेच वपींप्री फॉमाची ५० एकर िलमन दे खील उपयोगात आिता येिे शकय असन
ू

३०,००० पुस्तकाींचे ्रहींथालय, ७०० को्ीची कृषी महावर्दयालयाची मालमत्ता आिच्या जस्थतीत
िुळे कृषी महावर्दयालयात आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, िुळे शहर हे िळगाींर्, नालशक आणि नींदरू बार हे नतन्ही जिल्हयाचे मध्यर्तव
दठकाि असून राषरीय महामागा क्र.३ आणि राषरीय महामागा ६ र्र येत असल्याने
दळिर्ळिाच्या सर्ा सवु र्िा यादठकािी उपलब्ि आहे त, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, महाराषरातील कापूस, कडिान्य, ज्र्ारी, बािरी या पीकाींच्या सींशोिनासाठी

िुळे येथे र्ार् असल्याचे तज्ञाींचे मत असल्याने सर्ा सुवर्िा पाहता िळ
ु े येथे कृषी
वर्दयापीठाची स्थापना करार्ी अशी मागिी सातत्याने होत आहे , हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उकत प्रकरिी शासनाने काय कायार्ाही केली आहे र्ा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराव खडसे (१६-०२-२०१६) :(१) कृवष महावर्दयालय िुळे येथे ६०० एकर िलमन,
तसेच वपींप्री फॉमाची १०२ एकर िमीन आहे . त्याचप्रमािे कृवष महावर्दयालयातील ्रहींथालयात
४०,४६९ पस्
ु तके आहे त.

(२) िुळे शहर राषरीय महामागा क्र. ३ आणि राषरीय महामागा ६ या दोन महामागाार्र र्सलेले
आहे . िळ
ु े ते नींदरु बार अींतर सािारिपिे १०० कक.मी. तर ननलशक १६०कक.मी. आहे .
(३) िुळे येथे कृवष वर्दयापीठ स्थापन करार्े अशी मागिी आहे.

(४) र् (५) दद. १९ ऑगस््, २०१३ च्या शासन ननिायान्र्ये डॉ.पींिाबरार् दे शमख
कृवष
ु

वर्दयापीठ, अकोला र् महात्मा फुले कृवष वर्दयापीठ , राहुरी या वर्दयापीठाींचा वर्स्तार लेात
घेऊन त्याींचे वर्भािन करुन स्र्तींा वर्दयापीठ आर्श्यक आहे का याची तपासिी करुन
शासनास मागादशान करण्यासाठी डॉ.र्ाय.एस.पी. थोरात याींचे अध्येतेखाली सलमती नेमण्यात
आली होती.

सदर सलमतीने शासनास सादर केलेल्या अहर्ालार्र कायार्ाही करण्यासाठी काही
आधथाक, ताींबाक र् प्रशासकीय बाबीींची मादहती घेण्याच्या अनुषींगाने आर्श्यक तपशील प्राप्त

करण्यासाठी दद. १४ मे, २०१५ च्या शासन ननिायान्र्ये डॉ.र्ॅक्े श्र्रलू, कुलगुरु र्सींतरार्
नाईक मराठर्ाडा कृवष वर्दयापीठ परभिी याींचे अध्येतेखाली सलमती नेमण्यात आली होती.
सदर सलमतीने आपला अहर्ाल शासनास सादर केला आहे . सदर सलमतीच्या अहर्ालात नर्ीन

कृवष वर्दयापीठ स्थापनेच्या अनुषग
ीं ाने सादर करण्यात आलेल्या अहर्ालार्र यथोधचत कायार्ाही
करण्यात येत आहे.

___________

वर्.स. ९२ (28)
वाघाळा (ता.मसांदखेडराजा, श्ज.बुलढाणा) येथील ज्ञानेश्र्वर भाऊराव राठोड, याांच्या
शेतात िेलेल्या िपाशीच्या लागवडीला किडीांचा प्रादभ
ु ााव झाल्याबाबत

(४०)

३४२८० (१५-०१-२०१६).

डॉ.शमशिाांत खेडि
े र (मसांदखेड राजा) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िृषी

(१) र्ाघाळा (ता.लसींदखेडरािा, जि.बुलढािा) येथील ज्ञानेश्र्र्र भाऊरार् राठोड,याींच्या शेतात
केलेल्या कपाशीच्या लागर्डीला ककडीींचा प्रादभ
ु ाार् होऊ लागल्याने कक्कनाशक फर्ारिी केली
असता अर्घ्या दोनच तासाींत कपाशी सुकुन गेल्याचे नुकतेच

माहे सप््ें बर,२०१५ मध्ये र्ा

त्या सम
ु ारास ननदशानास आले आहे हे खरे आहे काय

(२)असल्यास,उकत शेतक-याींचे दोन लाखाींचे नक
ु सान झाले असून सींबींधित कक्कनाशक
कींपनीर्र कारर्ाई क दन नुकसान भरपाई दयार्ी अशी मागिी शेतकऱयाींने केली आहे हे ही खरे
आहे काय

(३) असल्यास,यासींदभाात शासनाने चौकशी केली आहे काय,त्यात काय आढळून आले,

(४) तदनस
ु ार दोषी कींपनीर्र कारर्ाई करण्याबाबत तसेच शेतक-याला नक
ु सान भरपाई
दे ण्याबाबत शासनाने कोिती कायार्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराव खडसे (१६-०८-२०१६) :(१) होय,
(२) होय, हे खरे आहे .
(३) या सींदभाात प्राप्त तक्रारीच्या अनुषींगाने तालुका कृवष अधिकारी र् कृवष अधिकारी (पींचायत
सलमती), लसींदखेडा रािा याींनी पाहिी केली असता तक्रारदार शेतकऱयाींच्या शेतातील कपाशीची
झाडे पुित
ा : सुकण्यास/र्ाळून िाण्यास सुरुर्ात झाल्याचे आढळून आले.

(४) कृवष केंद्रिारकाकडून नक
ु सान भरपाई दे ण्यात आलेली असल्याने तक्रारदार शेतकऱयाने

तक्रार मागे घेत असल्याबाबत पनतज्ञापा सादर केल्याने कृवष केंद्र िारकार्र कारर्ाई करण्यात
आलेली नाही.

(५) प्रश्न उद्ार्त नाही.
___________
श्री.पी.व्ही.उन्हाळे , ववभागीय तबज प्रमाणीिरण अधधिारी, अिोला
याांचा अनतररक्त िायाभार त्वररत िाढून घेण्याबाबत
(४१)

३४२८८ (१५-०१-२०१६).

डॉ.शमशिाांत खेडि
े र (मसांदखेड राजा) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िृषी

(१) श्री.पी.व्ही.उन्हाळे , वर्भागीय बबि प्रमािीकरि अधिकारी, अकोला याींनी केलेला गैरव्यर्हार
तसेच शासनाची ददशाभल
ू करुन एकाच दठकािी कायारत असल्याबाबत तसेच राज्यातील सर्ा
खािगी बबिोत्पादक सींस्थाींना िािूनबुिून ाास दे ि,े खरीप हीं गाम बबिोत्पादन नोंदिी र्
तपासिी तसेच इतर अनेक प्रकरिे िािुनबुिुन प्रलींबबत ठे र्िे, कायाालयात र्चास्र् दाखर्न
ू

वर्.स. ९२ (29)
वर्भागीय बबि प्रमािीकरि अधिकारी पदाचा अनतररकत कायाभार सुध्दा स्र्त: च हस्ताींतरीत

करुन घेिे आदद तक्रारी बल
ु डािा जिल्हा लसड प्रोसेलसींग प्लॅ न्् असोलसएशन, चे अध्ये/सधचर्
याींनी ददनाींक ७ सप््ें बर, २०१५ रोिी र्ा त्या सम
ु ारास कृषी मींाी महा. राज्य तसेच मा.कृषी
आयुकत, कृषी सींचलनालय, पुिे याींच्याकडे केल्या आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उकत तक्रारीच्या अनुषींगाने शासनाने सखोल चौकशी करुन मा.वर्भागीय बबि
प्रमािीकरि अधिकारी, अकोला

श्री.पी.व्ही.उन्हाळे याींच्यार्र कारर्ाई करण्याबाबत तसेच

त्याींच्याकडून वर्भागीय बबि प्रमािीकरि अधिकारी पदाचा अनतररकत कायाभार त्र्ररत काढून
घेण्याबाबत शासनाने कोिती कायार्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे
(३) नसल्यास, वर्लींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराव खडसे (१६-०२-२०१६) :(१) होय.
(२) सींचालक, महाराषर बीि प्रमाणिकरि यींािा, अकोला याींनी या प्रकरिी चौकशी केली
असून त्यामध्ये तर्थय ददसून आले नाही. श्री. उन्हाळे याींच्या वर्नींतीनुसार त्याींचा या पदाचा
अनतररकत पदभार सींपुष्ात आिला आहे.
(३) प्रश्न उद्ार्त नाही.

___________
राष्ट्रीय शाश्वत शेती अमभयानातांगत
ा िोिणातील पाच श्जल्हयातील सुमारे ९ हजार िृषी
गावाांतील जममनीचा िृती आराखडा तयार िरण्याबाबत

(४२)

३४६१० (१५-०१-२०१६).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राषरीय

श्री.वैभव नाईि (िुडाळ) :

सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील

शाश्र्त शेती अलभयानातींगत
ा कोकिातील पाच जिल्हयातील सुमारे ९ हिार कृषी

गार्ाींतील िलमनीची आरोग्य पबाका काढण्याची मोदहम कृवष वर्भागातफे करण्यात येिार आहे
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मोदहमेर्र किीपासून अींमलबिार्िी होिार आहे र् याकररता कृती आराखडा
तयार करण्यात आला आहे काय,

(३) असल्यास, त्याचे सर्ासािारि स्र्रुप काय आहे ?
श्री. एिनाथराव खडसे (१६-०२-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे.
(२) होय, चालू सन २०१५-१६ पासून या योिनेची अींमलबिार्िी करण्यात येत असून
त्याबाबतचा कृनत आराखडा तयार करण्यात आलेला आहे .

(३) मत
ू केंद्र र् राज्य शासनाच्या
ृ आरोग्य पबाका कायाक्रम चालू सन २०१५-१६ या र्षाापासन

सहयोगाने राज्यात राबवर्ण्यात येत आहे . यामध्ये आगामी ३ र्षााच्या कालार्िीत राज्यातील
सर्ा गार्ाींची ्प्पा ्प्प्याने ननर्ड करुन ३ र्षाात राज्यातील सर्ा शेतकऱयाींना, िलमन आरोग्य
प्रबाकेच्या

माध्यमातून,

त्याींच्या

शेत

िलमनीची

रासायननक

गुििमा

जस्थती,

प्रमुख

अन्नद्रव्याींची पातळी र् सुक्ष्म मल
ु द्रव्य कमतरता जस्थतीची मादहती दे ण्यात येिार आहे . या

वर्.स. ९२ (30)
योिनेत बागायत ेेाासाठी २.५० हे ेेाापासून एक मत
ृ नमुना तर जिरायत ेेाासाठी १० हे

ेेाातुन एक मद
ृ नमुना काढण्यात येिार आहे र् सदर ेेाातील सर्ा शेतकऱयाींना मद
ृ आरोग्य
पबाकेचे वर्तरि करण्यात येिार आहे .

___________
गडधचरोली श्जल््यातील धानोराचे तत्िालीन तालुिा िृषी अधधिारयावर फोजदारी गुन्हा
(४३)

दाखल िरून भ्रष्ट्टाचाराची चौिशी िरण्याबाबत

३४७१२ (१२-०१-२०१६).

श्री.ववजय वडेट्टीवार (रा म्हपरू ी) :

सन्माननीय िृषी मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) गडधचरोली जिल्हयातील िानोरा तालुका कृषी कायाालयाचे तत्कालीन तालक
ु ा कृषी

अधिकार याने सन २०१३-१४ मध्ये गनतमान पािलो् योिने अींतगात सायागा्ा येथील १७
ले ५० हिार आणि कन्हाळगार् येथील ३६ ले ५० हिार रुपयाचा गैरप्रकार करिे तसेच
कोकडकसा र् दे ऊळगार् पररसरात २ को्ी २५ ले रुपये ननिीमध्ये २२५ शेततळ्याचे
बाींिकाम न करता बोगस र् बनार्् कागदपाादर्ारे करोडो रुपयाींचा गैरप्रकार केल्याची तक्रार
माहे १ आक्ोंबर २०१५ तसेच १ िानेर्ारी २०१५, माचा २०१५, एवप्रल २०१५, मे, २०१५, िुलै

२०१५ च्या सुमारास लोक प्रनतननिीींनी मा.मुख्यमींाी, कृषी मींाी, िलसींिारि राज्यमींाी, अप्पर
मख्
ु य सधचर् कृषी वर्भाग याींना र्ारीं र्ार ददले असताींना अदयापही या गींभीर प्रकरिाची चौकशी
र् फौिदारी गुन्हा दाखल करण्यात आले नसल्याची
रोिी र् त्या सम
ु ारास ननदशानास आले
(२) असल्यास,

मादहती ददनाींक

२८ आक्ोंबर २०१५

हे खरे आहे काय,

प्रिान सधचर्, कृषी वर्भाग, मींाालय मुींबई याींना लोकप्रतीननधिनी ददनाींक

५/१/२०१५ रोिी ददलेल्या ननर्ेदनार्र तात्काळ एफआयआर करायला लार्ा असे ननदे श
ददल्यानींतर कृषी वर्भागाचे कायाासन अधिकारी याींनी पा क्र तक्रार-२०१५/पराक्र-१२/५अ दद

२०/१/२०१५ नुसार सदर गींभीर प्रकरिाची तात्काळ एफआयआर दाखल क दन या प्रकरिाची

चौकशी क दन अहर्ाल सादर करार्े असे कृषी आयुकत, पुिे याींच्या नार्े अनेक स्मरिपा
पाठवर्ले असताना सुध्या गेल्या दहा मदहन्यापासून सदर प्रकरि प्रलींबबत ठे र्ण्यात आले आहे
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर गींभीर प्रकरिाची चौकशी करण्याचे आदे श मा. मुख्यमींाी महोदय याींनी
पा क्र मुमस/१०४८९३२ ददनाींक ६ मे,२०१५ रोिी ददले असताींना सुध्या पाच मदहन्यापासन
ू
अदयापही चौकशी करण्यात आलेली नाही हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, तत्कालीन तालक
ु ा कृषी अधिकार यास ३१ िल
ु ै२०१५

रोिी नाममाा ननलींबबत

करण्यात आले असून या गींभीर प्रकरिाची सखोल चैकाशी क दन सींबींिीतार्र एफआयआर
दाखल करण्याबाबत शासनाने कोिती कायार्ाही केली आहे र् करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, वर्लींबाची करिे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराव खडसे (०३-०३-२०१६) :(१), (२), (३) र् (४) या प्रकरिी देता पथक , कृवष
आयुकतालय, पुिे याींनी प्राथलमक चौकशी करुन शासनास अहर्ाल सादर केला, त्याआिारे

वर्.स. ९२ (31)
सींबींधित तत्कालीन तालुका कृवष अधिकारी याींना सेर्ेतून ननलींबबत करण्यात आले होते. तसेच
त्याींना सेर्ेत पुन:स्थावपत करण्यात आले आहे . प्राथलमक
वर्चारत

घेऊन

सींबींधितावर्रुध्द

एफआयआर

दाखल

चौकशी अहर्ालातील ननषकषा

करण्यात

आलेला

नाही,

तथावप,

सींबींधिताींवर्रुध्द वर्भागीय चौकशीचा प्रस्तार् प्राप्त करुन पुढील कायार्ाही करण्यात येत आहे .
(५) प्रश्न उद्ार्त नाही.

___________
िृषी ववयायापीठातील ववयायाथयाांना ई.बी.सी सवलत न ममळाल्या बाबत
(४४)

३४७४४ (१३-०१-२०१६).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

डॉ.राहूल पाटील (परभणी) :

सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील

(१) राज्यातील चार कृषी वर्दयापीठातील मान्यताप्राप्त खािगी वर्ना अनुदाननत र् कायम
वर्ना अनुदाननत कृषी अ्यासक्रमासाठी शासकीय कोट्यासाठी आधथाक दृषट्या मागासर्गवयाींना
लमळत असलेल्या ई.बी.सी. सर्लतीचा लाभ दे ण्यात येत नाही हे खरे आहे काय
(२) असल्यास, उकत सर्लत बींद करण्याची कारिे काय आहे त,
(३) असल्यास,

कृषी वर्दयापीठामध्ये शेतकऱयाींची मल
ु े मोठ्या प्रमािार्र लशकत असल्यामळ
ु े

र् सध्या दषु काळी पररजस्थती असल्यामळ
ु े दह सर्लत त्र्ररत सुरु करण्याबाबत शासनाने
कोिती कायार्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराव खडसे (१६-०२-२०१६) :(१) हे खरे नाही.
(२) प्रश्न उद्ार्त नाही.
(३) प्रश्न उद्ार्त नाही.
(४) प्रश्न उद्ार्त नाही.
___________
ममरा भाईंदर महानगरपामलिेच्या अपु-या बससेवेमळ
ु े महाराष्ट्र
(४५)

राज्य महामांडळाची बस सेवा पव
ा त सरु
ू व
ु िरण्याबाबत.

३४७९७ (१३-०१-२०१६).

श्री.प्रताप सरनाईि (ओवळा माश्जवडा) :

सन्माननीय

पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) लमरा भाईंदर महानकरपाललकेच्या हद्दीत महाराषर राज्य महामींडळाची बस सेर्ा पूर्र्
ा त सुरु
करण्याबाबत तेथील लोकप्रनतननिीींनी तसेच प्रर्ासी सींघ्नेने दद.१२ सप््ें बर २०१५ रोिी र्ा
त्या सुमारास मा.पररर्हन मींाी तसेच लमरा भाईंदर महापाललका आयक
ु त, व्यर्स्थापक,
महाराषर राज्य पररर्हन महामींडळ लमराभाईंदर याींना ननर्ेदन ददले होते हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, लमरा भाईंदर महानकरपाललकेच्या हद्दीत महाराषर राज्य महामींडळाची बस सेर्ा
पूर्र्
ा त सुरु करण्याबाबत शासनाने कोिती कायार्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, वर्लींबाची कारिे काय आहे त ?

वर्.स. ९२ (32)
श्री. हदवािर रावते (२२-०२-२०१६) :(१) होय.
(२) लमरा-भाईंदर महानगरपाललकेकडून त्याींच्या पररसरात बस सेर्ा चालवर्ण्याबाबत सन २००५
मध्ये राज्य पररर्हन महामींडळास “ना हरकत दाखल” दे ण्याबाबत कळवर्ण्यात आले होते.

त्यानुसार राज्य पररहर्न महामींडळाचे हकक अबाधित राखन
ू राज्य पररर्हन महामींडळाची
र्ाहतूक

एकदा

हस्ताींतररत

पररर्हन

उपक्रमास

केल्यानींतर

कोित्याही

कारिास्तर्

ही

राज्य

पररर्हन

महामींडळाकडून पुन:श्च चालवर्ली िािार नाही, या अ्ीर्र लमरा-भाईंदर महानगरपाललका
ना

हरकत

दाखल

ददलेला

आहे .

महाराषर

राज्य

मागा

पररर्हन

महामींडळाकडून हस्ताींतरीत केलेले महानगरपाललका ेेाातील र्ाहतक
सेर्ा सरु
ू
ु ठे र्िे ही
सींबींधित

महानगरपाललके/नगरपाललक

याींची

िबाबदारीअसल्यामुळे

राज्य

पररर्हन

महामींडळाकडून पन
ु :श्च र्ाहतूक सुरु करण्याबाबत प्रश्न उद्ार्त नाही.
(३) प्रश्न उद्ार्त नाही.

___________
नायगाव तालुक्यातील िांु टूर येथील बस स्टण्ड जवळ असलेले
दे शी दारूचे दि
ु ान गावाबाहे र हटववण्याबाबत

(४६)

३४९४९ (१२-०१-२०१६).

श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव) :

सन्माननीय राज्य

उत्पादन शल्
ु ि मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) कींु ्ूर (ता.नायगार्)

येथील बस स््ण्ड िर्ळ असलेले दे शी दा दचे दक
ु ान गार्ाबाहे र

ह्वर्ण्याबाबत मा.जिल्हाअधिकारी याींनी राज्य वर्भागीय उत्पादन शल्
ु क अधिकारी याींना

आदे श ददले परीं तू त्यार्र अदयाप काहीच कायार्ाही झाली नसल्याचे माहे सप््ें बर,२०१५
दरम्यान ननदशानास आले आहे हे खरे आहे काय

(२) असल्यास, शासनाने चौकशी क दन सदर दे शी दा दचे दक
ु ान गार्ाबाहे र ह्वर्ण्याबाबत
कोिती कायार्ाही केली आहे र्ा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, वर्लींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराव खडसे (०८-०३-२०१६) :(१) हे खरे नाही.
(२) र् (३) प्रश्न उद्ार्त नाही.
___________
घनसावांगी (श्ज.जालना) तालुिा िृषी अधधिारी िायाालयास
िायमस्वरुपी अधधिारी नसल्याबाबत

(४७) ३५०१८ (१५-०१-२०१६).

श्री.अजन
ुा खोतिर (जालना) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील

(१) घनसार्ींगी (जि.िालना) तालुका कृषी अधिकारी कायाालयास कायमस्र्रुपी अधिकारी

नसल्याने शासनाच्या अनेक योिनाींर्र अींमलबिार्िी अभार्ी प्रलींबबत असल्याचे नुकतेच माहे
ऑक्ोबर, २०१५ मध्ये ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

वर्.स. ९२ (33)
(२) असल्यास, तालुका कृषी अधिकारी कायाालयात अधिकारीच नसल्यामुळे शेतकऱयाींना
दषु काळात पेरिीसाठी असलेले बबयािे घेण्यासाठी र्ा् पाहार्ी लागत आहे हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले आहे ,

(४) तदनुसार यास िबाबदार असिाऱया व्यकतीींवर्रुध्द शासनाने कोिती कारर्ाई केली र्ा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराव खडसे (१०-०३-२०१६) :(१) अींशत: खरे आहे.
(२) हे खरे नाही. सदर पदाचा अनतररकत कायाभार अन्य अधिकाऱयाकडे सोपर्ून कामे र्ेळेत
पूिा करण्यात येत आहे त.
(३) प्रश्न उद्ार्त नाही.
(४) प्रश्न उद्ार्त नाही.
(५) प्रश्न उद्ार्त नाही.
___________
मल
ू तालक्
ु यातील (श्ज.चांद्रपरू ) शेतिरी राष्ट्रीय िृवष पीि ववमा
योजनेअत
ां गात ममळणा-या ववम्यापासुन वांधचत असल्याबाबत

(४८)

३५०६७ (१५-०१-२०१६).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :

सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील

(१) मूल तालुकयातील (जि.चींद्रपूर) तीन हिार २१३ शेतकरी राषरीय कृवष पीक वर्मा
योिनेअत
ीं गात लमळिा-या वर्म्यापासुन र्ींधचत असल्याचे माहे ऑगस््,२०१५ च्या दरम्यान
ननदशानास आले हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, हे शेतकरी वपक वर्म्यापासन
ू र्ींधचत असण्याची कारिे काय आहे त,

(३) असल्यास, या शेतक-याींना तातडीने वपक वर्म्याचा लाभ दे ण्यासींदभाात शासनाने कोिती
कायार्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराव खडसे (२६-०२-२०१६) :(१) खरीप हीं गाम २०१४ मध्ये चींद्रपूर जिल्हयातील मल
ु
तालुकयातील ५६१२ शेतकऱयाींनी रुपये ३२.०९ लाख वर्मा हप्ता

भरुन राषरीय कृवष वर्मा

योिनेत सहभाग घेतला होता त्यापैकी ४१शेतकऱयाींना रुपये ०.६७ लाख नुकसान भींरपाई

भारतीय कृवष वर्मा कींपनीमाफात मींिूर करण्यात आली. िन
ू र् िुलै २०१५ मध्ये सदर
नक
ु सान भरपाई लाभाथव शेतकऱयाींच्या बँक खात्यार्र िमा करण्यात आलेली आहे .

(२) राषरीय कृवष वर्मा योिनेंतगात येिारी नक
ु सान भरपाई ही केंद्र शासनाच्या मागादशाक
तत्र्ानुसार भारतीय कृवष वर्मा कींपनीमाफात ननजश्चत करण्यात येते.

वर्.स. ९२ (34)

या योिनेअतगात महूलस मींडळ / तालुकास्तरार्र घेण्यात येिाऱया पीक कापिी
प्रयोगाींर्र आिाररत सरासरी उत्पन्न र् उीं बरठा उत्पन्न याींची तल
ु ना करुन ननजश्चत केलेल्या
सुाानुसार

सरासरी उत्पन्न उीं बरठा उत्पन्नापेेा कमी असल्यास कमी आले ल्या उत्पन्नाच्या

आिारे नुकसान भरपाई भारतीय कृवष वर्मा कींपनी माफात ददली िाते. केंद्र शासनाच्या
सुाानुसार पाा ठरलेल्या शेतकऱयाींना र्रीलप्रमािे नुकसान भरपाई दे ण्यात आलेली आहे .

(३) राषरीय कृवष वर्मा योिनेंतगात खरीप २०१४ मिील मल
ू तालक
ु यातील नुकसान भरपाईस
पाा शेतकऱयाींना नक
ु सान

भरपाई रककम भारतीय कृवष वर्मा कींपनी माफात माहे िन
ू र्

िुल,ै २०१५ मध्ये अदा करण्यात आलेली आहे .
(४) प्रश्न उद्ार्त नाही.

___________
तालुिा िृषी अधधिारी नाांदगाव िायाालयातील

(ता.नाांदगाव श्ज.नामशि) ररक्त पदे भरणेबाबत
(४९)

३५५३१ (१३-०१-२०१६).

श्री.पांिज भुजबळ (नाांदगाव) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िृषी मांत्री

(१) नालशक जिल्हयातील नाींदगार् तालक
ु यातील तालक
ु ा कृषी अधिकारी नाींदगार् कायाालयातील
कृषी अधिकारी, कृषी सहायक, कृषी पयार्ेेक, रे सर र् अन्य अनेक पदे ररकत आहे त, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास उपरोकत कायाालयातील ररकत पदे भरिेबाबतची मागिी नाींदगार् वर्िानसभा

मतदार सींघातील लोकप्रनतननिीींनी माननीय कृषीमींाी याींच्याकडे दद.२४/७/२०१५ रोिी र्ा
त्यासम
ु ारास लेखी पाादर्ारे केलेली आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने कोिती कायार्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराव खडसे (१६-०२-२०१६) :(१) र् (२) हे खरे आहे .
(३) कृवष अधिकारी/मींडळ कृवष अधिकाऱयाींची पदे भरण्यासाठी सामान्य प्रशासन वर्भागाच्या

मान्यतेप्रमािे सरळसेर्ा कोट्यातील ५० पदाींचे मागिीपा महाराषर लोकसेर्ा आयोगास
पाठवर्ण्याची कायार्ाही कायााजन्र्त आहे . तसेच पदाींचा आढार्ा र् अदययार्त िेषठता सूची
प्रलसध्दीची कायार्ाही झाल्यानींतर सदर सींर्गाात पदोन्नतीची कायार्ाही करण्यात येत आहे .

ग्-क र् ड मिील सरळसेर्ेच्या को्यातील ररकत पदे भरण्यासींदभाात अनक्र
ु मे कृवष

आयुकतालय र् वर्भागीय कृवष सहसींचालक स्तरार्र कायार्ाही सुरु आहे .
(४) प्रश्न उद्ार्त नाही.

___________

वर्.स. ९२ (35)
रायगड श्जल््यातील श्रीवधान येथे नववन बसस्थानिाचे बाांधिाम सरु
ु िरण्याबाबात
(५०)

३५७२३ (२०-०१-२०१६).

िळवा) :

श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधान), श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मुांरा ा

सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रायगड जिल्हयातील श्रीर्िान येथील एस.्ी.बसस्थानकाची इमारत िीिा झाली असून
सींपि
ा ना होण्याची शकयता आहे , हे खरे आहे काय,
ू ा इमारत केव्हाही कोसळून मोठी दघ
ु ्

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास, चौकशीत काय आढळून
आले,

(३) जिल्हयातील श्रीर्िान शहर हे महत्र्ाचे असल्याने तसेच या बसस्थानकार्रुन राज्यातील
अनेक जिल्हयात होिारी बस र्ाहतूक र् शाळा, महावर्दयालयात लशेि घेिाऱया वर्दयार्थयाांची

होिारी गदी वर्चारात घेता नवर्न बसस्थानकाचे बाींिकाम सरु
ु करण्याचे दृष्ीने शासनाने
कोिती कायार्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. हदवािर रावते (०४-०३-२०१६) :(१) हे खरे नाही.
(२) र् (३) श्रीर्िान बसस्थानक हे सन १९८६-८७ साली बाींिण्यात आले आहे . बसस्थानकाची
इमारत सुजस्थतीत असल्यामळ
ु े येथे नर्ीन बसस्थानकाचे बाींिकाम करण्याची बाब वर्चारािीन
नाही.

(४) प्रश्न उद्ार्त नाही.
___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

मांब
ु ई.

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
शासकीय मध्यर्तव मुद्रिालय, मुींबई.

