अताराांकित प्रश्नोत्तराांची १५५ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
दस
ु रे अधधवेशन, २०१६
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

रत्नाधिरी जिल्ह्यातील धचपळूण येथे उपप्रादे शशि पररवहन िायाालय स्थापन िरणेबाबत
(१)

३८९४ (१५-०१-२०१५).

श्री.भास्िर िाधव (िुहािर), श्री.जितेंद्र आव्हाड ( (मुांरा ा िळवा) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रत्नागगरी जिल्ह्यातील उपप्रादे शिक पररवहन ववभागाचे ववभािन करुन जिल्ह्याच्या
मध्यवती ठिकाणी गचपळूण येथे उपप्रादे शिक कायाालय व्हावे अिाप्रकारची मागणी स्थाननक
लोकप्रनतननधीींनी िासनाकडे केली होती, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, लोकप्रनतननधी व वाहनधारकाींनी केलेल्हया मागणीबाबत कोणती कायावाही केली
वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (१५-०१-२०१६) : (१) होय.

(२) राज्यामध्ये भववषयकाळात नवीन प्रादे शिक/उप प्रादे शिक पररवहन कायाालय ननमााण
करण्याकररता ननकषाींची तपासणी करुन अहवाल सादर करण्यासािी पररवहन आयुक्त याींच्या
स्तरावर अभ्यास ग्ाची स्थापना करण्यात आली आहे .
(३) प्रश्न उदभ्ावत नाही.
___________
नवी मुांबई शहरातील उपप्रादे शशि पररवहन ववभाि िायाालय एपीएमसी
मािेटच्या टोयाया िािेत सु अ असल्हयाबाबत

(२)

६९७८ (०७-०४-२०१५).

श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.जितेंद्र आव्हाड ( (मुांरा ा िळवा),

श्री.िणपत िायिवाड ( (िल्हयाण पव
ू )ा , श्री.किसन िथोरे (मरु बाड (), श्री.पाांड (ुरां ि बरोरा (शहापरू ),
श्री.रमेश िदम (मोहोळ) : सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

वव.स. १५५ (2)
(१) नवी मुींबई िहरातील उपप्रादे शिक पररवहन ववभाग कायाालय ीपीीमसी माके्च्या टोयया
िागेत सुरु आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, शसडकोने नेरुळ सेक््र-१३ येथे उपप्रादे शिक पररवहन ववभागाच्या ामारतीसािी
भूखड
ीं उपलब्ध करुन ठदला असन
ू त्यासािी उपप्रादे शिक पररवहन ववभागाने शसडकोला अनामत
रकक्म ही अदा केली आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उवाररत रक्कम शसडकोला अदा करण्यासींबींधीची परवानगी अदयावप िासनाकडून
शमळालेली नसल्हयाने ामारतीचे बाींधकाम सुरु करण्यात आलेले नाही, हे खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, मींिरु ी शमळण्याबाबत िासनस्तरावरुन काय कायावाही करण्यात आली आहे वा
येत आहे ?

श्री. ददवािर रावते (०७-०४-२०१६) : (१) व (२) होय.
(३) हे खरे नाही.
मुळ कराराची सवा रक्कम शसडकोला अदा करण्यात आली आहे .

(४) सावािननक बाींधकाम ववभागाच्या नवीन अींदािपत्रकानुसार नवी मुींबई उप प्रादे शिक
पररवहन कायाालयाची ामारत बाींधकाम प्रस्तावास मान्यता दे ण्याची बाब कायावाहीखाली आहे .
___________
अमरावती जिल्ह्यातील पे्ी प्रिल्हपाच्या षेतेत्रात बाधधत
(३)

१२५४० (०८-०४-२०१५).

(१)

अमरावती

ालेल्हया िुटुांबाच्या पुनवासनाबाबत

अॅड (.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी) :

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

पेढी

प्रकल्हपाच्या

षेतेत्रात

आळणगाव,

कींु डखुदा,

कींु डसिाापूर,

गोपगव्हाण, हातुणाा, सावरखेड व ओझरखेड ही गावे येतात या सात गावातील १ हिार ७६१
कु्ुींब प्रकल्हपबागधत झाली असल्हयाचे ठदनाींक १७ डडसेंबर, २०१४ रोिी वा त्या सम
ु ारास
ननदिानास आले हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उपरोक्त प्रकल्हपामुळे बागधत झालेल्हया कु्ुींबाच्या पुनवासना सींदभाात िासनाने
काय कायावाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराव खड (से (०७-०१-२०१६) : (१) होय.
(२) पेढी प्रकल्हपामुळे कींु डखुदा, गोपगव्हाण, आळणगाव, हातुणाा व कींु ड सिाापुर ही ५ गावे
पूणत
ा : ओझरखेड व सावरखेड ही २ गावे अींित: बागधत होत आहे त. पुणत
ा : बागधत होणाऱ्या
या पाच गावाींच्या पुनवासनाची स्थळ ननजश्चती झालेली असून, त्या पैकी कींु डखुदा व आळणगाव

या दोन पन
ु वाशसत गावाींच्या ९० ्क्के नागरी सवु वधा पण
ु ा झाल्हया आहे त. कींु ड सिाापरु ,
गोपगव्हाण या गावच्या नागरी सवु वधेच्या कामाची अींदाि पत्रके मींिूर प्रक्रियेत आहे . कींु डखुदा,

सिाापुर, गोपगव्हाण या गावाच्या िुन्या घराींचा मोबदला वा्प झाला आहे . अळणगाव या
गाविाणाच्या घराच्या मुल्हयाींकनाची केस ननवाडा स्तरावर आहे व म िा हातुणाा या गावाच्या

वव.स. १५५ (3)
पुनवासन िागेबाबत ग्रामसभेमध्ये गावकऱ्याींचे ीकमत होत नसल्हयामुळे, गावकऱ्याींचे लेखी

ववकल्हप मागववण्यात आले होते. आता स्थळ ननजश्चती झाली असन
ू म िा पाींढरी येथे पुनवासन
करण्याचे ननजश्चत झाले आहे . नवीन गाविाणाचा ताबा अदयाप अप्राप्त आहे . बागधत

गाविाणातील घराींचे सींपादन नवीन कायदयानुसार कलम ११ च्या प्रिीयेत आहे . म िा
सावरखेड या गावचे अींित: पुनवासन करावयाचे असून पुनवासन स्थळ ननजश्चती व्हावयाची
आहे .

(३) प्रश्न उदभ्ावत नाही.
___________
सातारा जिल्ह्यातील धरणरस्स्ताांच्या ववववध माियायाांसाठ
श्रशमि मुक्ती दलाच्या आांदोलनाबाबत
(४)

१७२४१ (१४-०८-२०१५).

श्री.पथ्
ृ वीराि चव्हाण (िराड ( दषषेतण), श्री.अशमन

पटे ल

(मांब
ु ादे वी), श्री.नसीम खान (चाांददवली), श्री.भारत भालिे (पां्रपरू ), श्री.सतु नल िेदार (सावनेर),
श्री.ियिुमार िोरे (माण), ड (ॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :
िाया मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पुनवासन व मदत

(१) सातारा जिल्ह्यातील धरणग्रस्ताींच्या ववववध मागण्याींसािी श्रशमक मुक्ती दलाचे आींदोलन
सरू
ु असल्हयाचे माहे ीवप्रल, २०१५ वा त्यादरम्यान ननदिानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, या धरणग्रस्ताींच्या मागण्या काय आहे त तसेच या मागण्याींवर िासनाने ननणाय
घेवून कोणती कायावाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. एिनाथराव खड (से (१७-०२-२०१६) : (१) व (२) होय. श्रशमक मक्
ु ती दल याींचेमार्ात ठद.
२६.३.२०१५ रोिी जिल्हहागधकारी, सातारा याींना नवीन भूसींपादन कायदयात केंद्र िासनाने केलेले
अन्यायकारक बदल तातडीने मागे घ्यावेत व अन्य तीन मागण्याींबाबत ननवेदन ठदलेले आहे .

सदर मागण्याींच्या अनुषींगाने ठदनाींक १२ मे, २०१५ रोिी माझ्या अध्यषेततेखाली श्रशमक मक्
ु ती
दल याींचे समवेत बैिक घेण्यात आली असन
ू , उगचत कायावाही करण्याचे ननदे ि दे ण्यात आले
आहे त.

(३) प्रश्न उदभ्ावत नाही.
___________
उपप्रादे शशि िायाालयासाठ भड (िाांव (जि.िळिाांव) हे ७-८ तालक्
ु याांसाठ मययवतती  दठिाण
असल्हयाचे या दठिाणी आरटीओ िायाालय सु अ िरयायाबाबत

(५)

१९७४२ (०६-०८-२०१५).

रस्ामीण) :

श्री.किशोर पाटील (पाचोरा), श्री.िुलाबराव पाटील (िळिाव

सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

वव.स. १५५ (4)
(१) उपप्रादे शिक कायाालयासािी भडगाींव (जि.िळगाींव) हे ७-८ तालुक्याींसािी मध्यवती ठिकाण

असल्हयाचे या ठिकाणी प्रादे शिक पररवहन कायाालय सुरु करण्याचा प्रस्ताव िासनाकडे अनेक
वषाापासन
ू प्रलींबबत आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, प्रादे शिक पररवहन कायाालय सुरु करण्याच्या प्रस्तावावर ननणाय घेण्याबाबत
िासनाने काय कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (२८-०३-२०१६) : (१) होय.
(२) राज्यामध्ये भववषयकाळात नवीन प्रादे शिक/उप प्रादे शिक पररवहन कायाालय ननमााण
करण्याकररता ननकषाींची तपासणी करुन अहवाल सादर करण्यासािी पररवहन आयक्
ु त याींच्या
स्तरावर ठदनाींक ११.०२.२०१६ च्या आदे िान्वये अभ्यास ग्ाची स्थापना करण्यात आली आहे .
(३) प्रश्न उदभ्ावत नाही.
___________
भांड (ारा जिल्ह्यातील धानाच्या किां मतीबाबत
(६)

२१५०४ (०६-०८-२०१५).

श्री.रािेश िाशीवार (सािोली) :

मदत िाया मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पन
ु वासन व

(१) भींडारा जिल्ह्यात सम
ु ारे ८० ्क्के बारीक धानाची िेती केल्हया िात असन
ू मागीलवषी

१८०० ते २००० भाव असलेल्हया बारीक धानाला यावषी ७०० ते ८०० रुपये कमी भावाने ववकावे
लागत असून िासनाने खतावरील सबशसडी कमी केल्हयाने खताच्या क्रकींमतीत मोिया प्रमाणात
वाढ झाली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, िासनाने धानाच्या

क्रकींमती वाढवून रासायननक खताच्या क्रकींमती कमी

करण्यासािी काय कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. एिनाथराव खड (से (२३-०३-२०१६) : (१) हे खरे नाही.
(२) प्रश्न उदभ्ावत नाही.
(३) प्रश्न उदभ्ावत नाही.
___________
खामिाांव (जि.बुलड (ाणा) येथे नववन उपप्रादे शशि पररवहन िायाालय सु अ िरणेबाबत
(७)

२१६५२ (१२-०८-२०१५).

अॅड (.आिाश फुांड (िर (खामिाांव) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) खामगाींव (जि.बुलडाणा) येथे नववन उपप्रादे शिक, पररवहन कायाालय सुरु करणेबाबत
लोकप्रनतननधी याींनी मा.मींत्री पररवहन याींचेकडे माहे डडसेंबर, २०१४ मध्ये वा त्यादरम्यान
पत्रादवारे मागणी केली, हे खरे आहे काय,

वव.स. १५५ (5)
(२) असल्हयास, खामगाींव हे जिल्ह्यातील मध्यवती तालुक्याचे ठिकाण असून याठिकाणी केंद्र
व राज्य िसनाची बरीच कायाालये आहे त, हे खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, खामगाींव, िेगाव, नाींदरु ा, िळगाींव िामोद, सींग्रामपरू या गाींवातील नागररकाींना
सुध्दा बुलडाणा येथे पासीींग करीता िावे लागते, हे खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, सदर गाींवातील नागररकाींसािी खामगाींव येथे नववन उपप्रादे शिक कायाालय सुरु
करण्याबबत िासनाने काय कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (२८-०३-२०१६) : (१) व (२) होय.
(३) होय. उप प्रादे शिक कायाालय, बुलडाणा याींच्यामार्ात प्रत्येक मठहन्यात खामगाव येथे २ व
िेगाव, नाींदरू ा, िळगाव िामोद येथे प्रत्येकी १ असे कॅम्प घेण्यात येतात. या कॅम्पाच्या
ठिकाणी शिकाऊ अनज्ञ
ु प्ती, पक्के अनज्ञ
ु प्ती, नवीन नोंदणी व वाहनाचे योग्यता प्रमाणपत्र

दे ण्याचे काम करण्यात येते. या शिबीराच्या ठदवसाींव्यनतररजक्त िर वाहन/अनुज्ञप्तीधारकाचे
कामकाि असल्हयास बुलडाणा येथे येणे आवश्यक आहे तसेच वाहन हस्ताींतर, भाडे खरे दी
करार, परवाना, ना-हरकत प्रमाणपत्र, अनुज्ञप्ती नुतनीकरण व ातर कामाकररता मुख्यालय
कायाालय बुलडाणा येथे वाहन/अनज्ञ
ु प्ती धारकास यावे लागते.

(४) व (५) राज्यामध्ये भववषयाकाळात नवीन प्रादे शिक /उप प्रादे शिक पररवहन कायाालय
ननमााण करण्याकररता ननकषाींची तपासणी करुन अहवाल सादर करण्यासािी पररवहन आयक्
ु त
याींच्या स्तरावर ठदनाींक ११.०२.२०१६ च्या आदे िान्वये अभ्यास ग्ाची स्थापना करण्यात आली
आहे .
___________
रामटे ि (जि.नािपूर) स्टे ट बेिेने तहशसल िायाालयािड (ून शेति-याांना
नुिसानभरपाई पासून वांधचत ठे वल्हयाबाबत

(८)

२२८३१ (१०-०८-२०१५).

श्री.डड ( मल्हलीिािन
ूा रे ड्ड (ी (रामटे ि) :

व मदत िाया मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

राम्े क

(जि.नागपूर) येथील

स््े ्

बेकेने

तहशसल

सन्माननीय पुनवासन

कायाालयाकडून

िेतक-याींना

नक
ु सानभरपाई पासन
ू वींगचत िे वल्हयाची बाब माहे मे, २०१५ च्या सम
ु ारास ननदिानास आली, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, या तालुक्यातील िेतक-याींकररता १६,५२,०२१/- रुपयाींचा धनादे ि ठदनाींक २३
िानेवारी, २०१५ रोिीच्या सुमारास स््े ् बेकेत बॅक

र् बडोदा मार्ात पािववण्यात आला

(३)

दे ता

होता, हे ही खरे आहे काय,
असल्हयास,

िेतक-याींना

नक
ू सान

भरपाई

न

बेकेवर िासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

नाहक

त्रास

दे णा-या

स््े ्
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श्री. एिनाथराव खड (से (०४-०४-२०१६) : (१) व (२) होय. हे खरे आहे .
(३) व (४) तहशसलदार, राम्े क याींचे खाते बेक

र् बडोदा आहे . तर खरीप हीं गाम २०१४

मधील बागधत वपक नक
र् ाींडडया,
ु सान झालेल्हया पात्र खातेदाराींचे बहुताींि खाते हे स््े ् बेक
िाखा राम्े क येथे आहेत. तहशसलदार राम्े क याींनी ठद. २३.१.२०१५ नुसार रक्कम रु.
१६,५२,०२१/- धनादे ि ि. ००२५४८ अन्वये वपक नक
ु सान झालेल्हया ३२१ बागधत खातेदाराींच्या
बेक खात्यात िमा करण्याकररता पािववण्यात आली. त्यानुसार बेक

र् ाींडडया, िाखा

राम्े क याींचेकडे सींपूणा रक्कम ३२१ बागधत खातेदाराींच्या खात्यात वळती केली. परीं तु स््े ् बेक
र् ाींडडया, िाखा राम्े क याींनी सदर रक्कम सींबींगधत बागधत खातेदाराच्या खात्यामध्ये िमा

केली नव्हती, रु. १६,५२,०२१/- या रकमेत तर्ावत असल्हयाने बेकेने सींबींगधत खातेदाराच्या
खात्यात रक्कम िमा केली नव्हती. बेकेत च किी केली असता सदर बाब लषेतात आली.
त्यानींतर तर्ावतीची रक्कम रु. ५३,००१/- तात्काळ दस
ु ऱ्या ठदविी धनादे ि ि. ००२२६० ठद.
६.५.२०१५ अन्वये स््े ् बेक

र् ाींडडया िाखा राम्े क याींना ननगाशमत केला. त्यानींतर सदर

रक्कम सींबींगधत बागधत खातेदाराच्या खात्यामध्ये िमा केली.
___________
मांब
ु ईतील उबर टॅ क्सी चालिाने एिा मदहला प्रवाशाशी अरे रावी ि अन धमिी ददल्हयाबाबत
(९)

२३९८६ (११-०८-२०१५).

श्री.योिेश सािर (चारिोप) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मुींबईतील उबर ्ॅ क्सी चालकाने ीका मठहला प्रवािािी अरे रावी केली व धमकी ठदली असे
ताननया शसकींद या मठहलेने र्ेसबुकवरील पोस््च्या माध्यमातून कळववल्हयाचे ठदनाींक ६ िून,
२०१५ व त्या दरम्यान ननदिानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर मठहलेसािी तीच्या शमत्राने लोअरपरे ल ते लोखींडवाला अींधेरी येथे
िाण्यासािी उबर ्ॅ क्सी बक
ु केली होती, या पोस््नींतर उबर ने सदर ्ॅ क्सी चालकावर कारवाई
करण्याचे आश्वासन ठदल्हयाचे समिते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, ठदल्हली गुडगाव येथे ्ॅ क्सी चालकाने मठहलाींसोबत टे डटाड व अत्याचार
केल्हयाच्या घ्ना घडल्हया आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, उक्त घ्ना ्ाळण्याबाबत िासनाने काय कायावाही केली वा करण्यात येत
आहे ,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (२१-०६-२०१६) : (१) व (२) हे खरे आहे व आश्वाससनानस
ु ार उबेरने सदर
घ्नेतील ्ॅ क्सीचालकास सेवेतन
ू काढून ्ाकले आहे .

(३) अिी घ्ना घडल्हयाची माठहती केंद्र िासनाकडून प्राप्त झाली होती.

(४) ्ॅ क्सी सेवेचे ननयमन करण्यासािी “शस्ी ्ॅ क्सी जस्कम, २०१५” ही ननयमावली तयार
करुन व ती प्रशसध्द करुन त्यावर सवासामान्याींच्या सूचना व हरकती मागववण्यात आल्हया
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होत्या. त्याप्रमाणे प्रापत झालेल्हया सूचनाींनुसार सध
ु ाररत केलेला ननयमावलीचा मसुदा अींनतम
करण्यासािीची कायावाही सुरु आहे .
(५) प्रश्न उदभ्ावत नाही.

___________
लोहारा तालुक्यातील (जि.उस्मानाबाद) मािणी येथे बसथाांबा नसल्हयाबाबत
(१०)

२६१४७ (११-०८-२०१५).

श्री.ज्ञानराि चौिुले (उमरिा) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) माकणी (ता.लोहारा, जि.उस्मानाबद) येथे मींिूर असलेले बसथाींबा अदयापपावेतो बाींधण्यात

न आलेल्हयाबाबत व सदर बसथाींबा बाींधण्यास ववलींब होण्यास कारणीभत
असणा-याींवर
ू
कायदे िीर

कारवाई

होणेबाबत

उमरगा

- लोहारा

मा.मुख्यमींत्री, महाराषर राज्य याींना ठदनाक २९

येथील

स्थाननक

लोकप्रनतननधी

याींनी

गस््, २०१२ रोिी लेखी ननवेदनादवारे

ववनींती केली होती, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर प्रकरणी दोषीींवर कारवाई करण्याबाबत तसेच माकणी येथे मींिूर असलेला
बसथाींबा बाींधण्याबाबत िासनाने काय कायावाही केली वा करण्यात येत आहे
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (१५-०६-२०१६) : (१) होय.
स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी ठदनाींक २१.०८.२०१२ रोिी ननवेदन ठदले होते, हे खरे आहे .
(२) प्रवासी ननवाऱ्याच्या बाींधकामासािी अनतिमणववरहीत आवश्यक मोकळी िागा ग्रामपींचायत
माकणी

याींनी

अदयाप

राज्य

पररवहन

महामींडळाच्या

ताब्यात

ठदलेली

नाही.

तसेच

लोकप्रनतननधीकडून त्याींच्या स्थाननक ववकास कायाािमाींतगात ननधी अिूनही उपलब्ध झालेला

नाही. त्यामळ
ु े िागा ताब्यात आल्हयानींतर तसेच ननधीच्या उपलब्धतेनुसार माकणी येथे प्रवासी
ननवारा बाींधणे िक्य होणार आहे . ननधीकरीता स्थाननक लोकप्रनतननधीींकडे पािपुरावा करण्याची
बाब राज्य पररवहन महामींडळाच्या कायावाही खाली आहे .
(३) प्रश्न उदभ्ावत नाही.
___________
पुणे जिल्ह्यातील प्रिल्हपरस्स्ताांिरीता भख
ू ांड ( शमळयायाबाबत
(११)

२६७१४ (१७-०८-२०१५).

श्री.लक्ष्मण ििताप (धचांचवड () :

मदत िाया मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पन
ु वासन व

(१) पुणे जिल्ह्यातील २२५७१ धरणग्रस्त/प्रकल्हपग्रस्ताींकरीता वा्प करण्याकरीता २३०२९ भूखींड
आरक्षषेतत करण्यात आले असूनही केवळ १८३४५ कु्ूींबाींनाच पुनवाशसत करण्यात आलेचे माहे
िून, २०१५ रोिी वा त्या सम
ु ारास ननदिानास आले, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्हयास, पानिेत, वरसगाव, उिनी ही धरणे बाींधून चाळीस वषे उल्ूनही ५५० वर
प्रकल्हपग्रस्ताींना आिवर भूखींड शमळाला नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी िासनाने च किी केली आहे काय व च किीअींती काय आढळून
आले,

(४) तसेच पुनवासन होण्याकररता काय कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. एिनाथराव खड (से (१७-०२-२०१६) : (१) होय.
(२) सदर प्रकल्हपामुळे बाींगधत झालेल्हया व पुनवासनाींतगात भूखड
ीं वा्प करावयाच्या ीकूण
१०५५३ प्रकल्हपग्रस्ताींपैकी ५८४ प्रकल्हपाग्रस्ताींना भूखींड वा्प करणे बाकी आहे .

(३) व (४) जिल्हहागधकारी कायाालय, पुणे याींचेकडे उिनी, ववरबािी पासलकर व पानिेत

प्रकल्हपग्रस्ताींना भूखींड मागणीच ४९ अिा प्राप्त झाले असून, भख
ू ींड वा्पाबाबतची कायावाही
प्रगतीपथावर आहे .

(५) प्रश्न उदभ्ावत नाही.

___________

पनवेल व पेण आरटीओ ववभािात येणा-या ररषेता मालािाांना आधथाि भुदंड ( पड (ू नयेबाबत
(१२)

२८५९९ (१५-०१-२०१६).

श्री.वविय िाळे
(ददहसर) :

श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), अॅड (.आशशष शेलार (वाांद्रे पजश्चम),

(शशवािीनिर), श्री.समीर िुणावार (दहांिणघाट), श्रीमती मतनषा चौधरी

सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) महाराषर िासनाच्या नवीन धोरणानस
ु ार ररषेता परवाना वैधता प्रमाणपत्राचा दीं ड ीक

रक्कमी करण्यात आला आहे . त्याच धतीवर ्ा्ा मेजिक व ्े क्सी धारकाींना तसेच ्ूररस््

्े क्सी चालक मालकाींना आगथाक भुदड पडू नये म्हणून गाडी पाशसींगसािी भरावा लागणारा दीं ड
मार् करावा अिी मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी माहे

क््ोबर २०१५ रोिी वा त्या

दरम्यान सगचव, पररवहन ववभाग याींना ननवेदनादवारे मागणी केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, पेण-पनवेल प्रादे शिक पररवहन ववभागातील ्ा्ा मॅजिक व ्ॅ क्सी धारकाींना
तसेच ्ूररस्् ्े क्सी चालक मालकाींना गाडी पाशसींगसािी भरावी लागणारी र्ी उशिरा भरल्हयास
प्रती ठदन १०० रुपये दीं ड आकारला िात आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उक्त चालक मालकाींना आगथाक भुदड पडू नये म्हणून िासनाने

कोणती

कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (३१-०५-२०१६) : (१) व (२) होय.
(३) या ववषयीचे अगधकार प्रदान करण्यात आलेल्हया मुींबई महानगर षेतेत्र पररवहन प्रागधकरणाने

योग्यता प्रमाणपत्र मद
ु त समाप्ती नींतरच्या प्रत्येक ठदवसासािी रु. १००/- (मात्र क्रकमान रु.
१०००/- व कमाल वाहनाच्या क्रकींमती ातके) तडिोड िुल्हक ननजश्चत केले आहे .
(४) प्रश्न उदभ्ावत नाही.

___________
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साखर,  अईला तसेच अन्य ड (ाळी हरभरा आणण ताांदळ
ू याांना हमीभाव शमळयायाबाबत
(१३)

२८८९५ (२२-१२-२०१५).

श्री.ओमप्रिाश ऊफा बच्चू िड (ू (अचलपूर) :

सन्माननीय

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

ऊसाला

क्रकींमत

शमळण्याकररता

साखरे ला

हमीभाव

त्याचप्रमाणे

कापसाला

क्रकींमत

शमळण्याकररता रुईला तसेच अन्य डाळी हरभरा आणण ताींदळ
ू याींना त्याच धतीवर हमीभाव

शमळण्याकररता केंद्र िासनास शिर्ारस करणेबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधी अचलपूर याींनी
ठदनाींक ८ सप््ें बर, २०१५ रोिी िासनास पत्र शलहून मागणी केली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, िासनाने याबाबत केंद्र िासनास शिर्ारस केली आहे काय,
(३) असल्हयास, केंद्र िासनाकडून याबाबत राज्यास कोणता प्रनतसाद शमळाला आहे ,

(४) नसल्हयास, राज्य िासन हमीभाव शमळण्याकररता कोणती कायावाही करणार आहे ?
श्री. एिनाथराव खड (से (२१-०३-२०१६) : (१) नमद
ू ववषयाबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीचे
ठदनाींक ३१ िुल,ै २०१५ रोिीचे पत्र िासनाला प्राप्त झालेले आहे , हे खरे आहे ,

(२), (३) व (४) क्रकमान अधारभूत क्रकींमती िाहीर करणे ही बाब केंद्र िासनाच्या अखत्याररतील
आहे . केंद्र िासन ज्या िेतवपकाींच्या क्रकमान आधारभूत क्रकींमती िाठहर कररत असते. त्यामध्ये

ऊस, कापस
ू , हरभरा व धान तसेच अन्य डाळी आणण ताींदळ
ु हे िेती पीकावर (मालावर)

प्रक्रिया करुन तयार केलेले उत्पादन आहे. त्यामुळे या प्रक्रिया केलेल्हया मालाकररता केंद्र िासन
क्रकमान आधारभूत क्रकींमती िाहीर करत नसते.केंद्र िासनाने ववहीत केलेल्हया कायापध्दतीमध्ये

प्रक्रिया केलेल्हया मालाचे हमीभाव घोवषत केले िात नसल्हयाने केंद्र िासनाला लोकप्रनतननधीींचा
प्रस्ताव पािववण्यात आलेला नाही.

___________

(१४)

मौिे लाखनवाड (ा (ता.खामिाव, जि.बुलड (ाणा) येथे नवीन बस स्थानि उभारयायाबाबत
२९१८१ (१३-०१-२०१६).

अॅड (.आिाश फुांड (िर (खामिाांव) :

सन्माननीय पररवहन

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

म िे

लाखनवाडा (ता.खामगाव,

जि.बुलडाणा)

येथील

प्रवाश्याींच्या

व

ववदयार्थयाच्या

सोयीसािी वारीं वार बसस्थानकाची मागणी होत आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्हयास,

ीस.्ी.

महामींडळाने

सदर

मागणीच्या

करण्याबाबतचा प्रस्ताव िासनाकडे सादर केला आहे काय,
(३) नसल्हयास, ववलींबाची करणे काय आहे त ?

अनष
ु ींगाने

नवीन

बसस्थानक
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श्री. ददवािर रावते (१४-०६-२०१६) : (१) नाही.
(२) लाखनवाडा येथे नवीन बसस्थानक बाींधण्याबाबत कोणताही प्रस्ताव नाही. तथावप, प्रवासी
सवु वधा ववचारात घेता म िे लाखनवाडा (ता.खामगाींव, जि.बल
ु ढाणा) येथे राज्य पररवहन

महामींडळामार्ात प्रवासी मागा ननवारा ४०x१० र्ु् आकाराचा बाींधण्यात आलेला आहे. तेथील
लोकसींख्या ८७८८ असून िाणाऱ्या - येणाऱ्या र्ेऱ्या ४८ आहे त. वाहतूकीसािी सध्याचा प्रवासी
ननवारा पयााप्त आहे .

(३) प्रश्न उदभ्ावत नाही.
___________
मांिळवे्ा (जि.सोलापूर) तालुक्यातील लक्ष्मी ददहवाड (ी िावाला िोरड (वाहू शेती अशभयान
िायाक्रमाांतिात अनुदान शमळयायाबाबत
(१५)

२९३२१ (१५-०१-२०१६).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.भारत भालिे (पां्रपूर) :

सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील

(१)

मींगळवेढा (जि.सोलापरू ) तालक्
ु यातील लक्ष्मी दठहवाडी गावाची कोरडवाहू िेती अशभयान
कायािमाींतगात ननवड केली परीं तु या योिनेचे अनुदान रखडले असल्हयाने लक्ष्मी दठहवाडीतील
िेतकरी आींदोलनाच्या पाववत्र्यात असल्हयाचे ठदनाींक ७
ननदिानास आले, हे खरे आहे काय,

गस््, २०१५ रोिी वा त्यासम
ु ारास

(२) असल्हयास, सदरील प्रलींबबत असलेले अनुदान तातडीने शमळण्याबाबत िासनाने कोणती
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराव खड (से (१६-०२-२०१६) : (१) हे खरे आहे .

(२) सन २०१५-१६ करीता कोरडवाहू िेती अशभयान कायािमाींतगात अथासींकजल्हपत ीकुण रु.
५०.०० को्ी रकमेपैकी रु.३५.०० को्ी ातका ननधी ववतररत करण्यात आला आहे .
(३) प्रश्न उदभ्ावत नाही.
___________
नािपरू िृषी ववभािासाठ स्वतांत्र प्रशासिीय इमारत तयार ि अन दे यायाबाबत
(१६)

२९३२७ (१५-०१-२०१६).

श्री.सुतनल िेदार (सावनेर), श्री.िोपालदास अरस्वाल (िोंददया),

श्री.अब्दल
ु सत्तार (शसल्हलोड (), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील

(१) नागपूर कृषी ववभागाचे चार उपववभागीय (ीसडीीओ) कायाालये आणण १३ तालक
ु ा
कायाालये भाडयाच्या िागेत असल्हयाचे माहे

गस््, २०१५ रोिी वा त्यादरम्यान ननदिानास

आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, या कायाालयाींच्या भाडयापो्ी लाखो रुपये दयावे लागत आहे , हे ही खरे आहे
काय,
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(३) असल्हयास, प्रश्न भाग १ व २ बाबत च किी करण्यात आली काय,
(४) असल्हयास, च किीत काय आढळून आले व त्यानुसार नागपूर कृषी ववभागासािी स्वतींत्र
प्रिासकीय ामारत तयार करुन दे ण्याबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत
आहे ,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराव खड (से (१२-०२-२०१६) : (१) व (२) अींित: खरे आहे.
(३) व (४) नागपरू जिल्ह्यात ४ उपववभागीय कृवष अगधकारी याींची कायाालये असन
ू नागपरू
मुख्यालयातील कायाालय िासकीय ामारतीत कायारत आहे त. उमरे ड, राम्े क, का्ोल येथील

उपववभाग कायाालये खािगी ामारतीत आहे त. ीकूण १३ तालुका कृवष अगधकारी याींची स्वतींत्र

कायाालये असून अगधनस्त मींडळ कृवष अगधकारी याींची सुध्दा स्वतींत्र कायाालये त्याच ामारतीत

कायारत आहे त. १३ तालक्
ु याींपैकी नागपरू , कामिी, सावनेरे, कुही या चार तालक्
ु याींची कायाालये
िासकीय ामारतीत व ९ तालुक्याींची कायाालये खािगी ामारतीत कायारत आहे त.
(५) प्रश्न उदभ्ावत नाही.

___________
नॅशनल थमाल पॉवर िॉपोरे शन (एनटीपीसी) सोलापरू येथील प्रिल्हपामळ
ु े बाधधत

ालेल्हया

शेतिऱयाांना पुनवासनाचे लाभ दे यायाबाबत

(१७)

२९५६८ (१८-०१-२०१६).

श्री.पथ्
ृ वीराि चव्हाण (िराड ( दषषेतण), श्री.नसीम खान

(चाांददवली), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पुनवासन व मदत िाया मांत्री पुढील

(१) नॅिनल थमाल पॉवर कॉपोरे िन (ीन्ीपीसी) सोलापूर येथील प्रकल्हपामुळे बागधत झालेल्हया
िेतकऱ्याींना पन
ु वासनाचे लाभ दे ण्यासािी प्रकल्हपग्रस्ताींना प्रत्येक ीकरसािी २.५ लाख रुपींयाची

िादा नक
ु सानभरपाई दे ण्याचा ननणाय ठदनाींक १५ सप््ें बर, २०१५ रोिी वा त्यासम
ु ारास घेण्यात
आला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, त्यानुषींगाने प्रकल्हपाग्रस्ताींना प्रत्येक ीकरसािी २.५ लाख रुपींयाची िादा
नुकसानभरपाई दे ण्याबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. एिनाथराव खड (से (२२-०३-२०१६) : (१) व (२) हे खरे आहे .
ठदनाींक १५.९.२०१५ रोिी माझ्या अध्यषेततेखाली पार पडलेल्हया बैिकीमध्ये ीन्ीपीसी
प्रकल्हपबागधताींना १२.५ ्क्के ववकशसत िशमनीऐविी रुपये २.५ लाख प्रनत ीकर ातकी रोख
रक्कम दे ण्याबाबत ननणाय घेण्यात आलेला आहे. त्या अनुषींगाने ीन्ीपीसीच्या सुधाररत
पुनवासन योिनेला ठदनाींक १.१.२०१६ च्या बैिकीत मींिूरीही दे ण्यात आली आहे.
(३) प्रश्न उदभ्ावत नाही.

___________
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पुणे जिल्ह्यातील पानशेत, वरसिाांव, वीर, चासिमान धरणरस्स्ताांचे
जिल्हहा पातळीवरील प्रश्न प्रलांबबत असल्हयाबाबत

(१८) २९६३७ (१४-०१-२०१६).
खान (चाांददवली) :
करतील काय :-

श्री.सांरस्ाम थोपटे (भोर), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.नसीम

सन्माननीय पुनवासन व मदत िाया मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) पुणे जिल्ह्यातील पानिेत, वरसगाींव, वीर, चासकमान धरणग्रस्ताींचे जिल्हहा पातळीवरील
प्रश्न मागील अनेक वषाापासन
ू प्रलींबबत असल्हयाचे माहे

गस््, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान

ननदिानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी ववभागीय आयुक्त आणण जिल्हहागधकाऱ्यासोबत बैिक घेऊन प्रश्न
भाग १ मधील प्रलींबबत प्रश्न सोडववण्याचे आश्वासन पण
ु े जिल्ह्याचे मा.पालकमींत्री याींनी ठदले
असून याबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. एिनाथराव खड (से (१०-०३-२०१६) : (१) व (२) हे खरे आहे नाही. अिी बैिक घेण्यात
आलेली नाही.
पुणे

जिल्ह्यातील

पानिेत,

वरसगाींव,

वीर

व

चासकमान

प्रकल्हपबागधताींना

पुनवासनाींतगात नागरी सुववधा पुरववण्यात आलेल्हया आहे त तसेच बहुताींि प्रकल्हपग्रस्ताींना पयाायी
िशमनीचे वा्पही करण्यात आले आहे .
(३) प्रश्न उदभ्ावत नाही.
___________
लातूर जिल्हहा िृषी अधीषेति िायाालयात येणा-या सवा िृषी
िायाालयातील ररक्त पदे भरयायाबाबत

(१९)

३०००८ (१५-०१-२०१६).

श्री.अशमत ववलासराव दे शमख
ु (लातरू शहर) :

सन्माननीय

िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) लातरू जिल्हहा कृषी अधीषेतक कायाालयात येणा-या सवा कृषी कायाालयातील ररक्त पदावर
भरती गेल्हया अनेक वषाापासन
ू झाली नसल्हयाने अप-ु या कमाचा-याींना कायाभार पहावा लागत
असल्हयाचे माहे सप््ें बर, २०१५ रोिी वा त्या सुमारास ननदिानास आले हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, लातूर जिल्हहा कृषी अधीषेतक कायाालयाअींतगात ६५० िागाींना मींिूरी शमळाली
आहे यापैकी ५२४ िागाींची भरती करण्यात आली असन
ू उवाररत सव्वािे िागा मात्र अदयापही
ररक्तच असल्हयाने तु्पुींज्या कमाचा-याींवर कामाचा अनतररक्त भार पडत आहे हे पाहता

िासनाने उवाररत सव्वािे िागा त्वरीत भरण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत
आहे ,
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. १५५ (13)
श्री. एिनाथराव खड (से (१२-०२-२०१६) : (१) हे अींित: खरे आहे .
(२) कृवष अगधकारी/मींडळ कृवष अगधका-याींची पदे भरण्यासािी सामान्य प्रिासन ववभागाच्या

मान्यतेप्रमाणे सरळसेवा कोययातील ५० पदाींचे मागणीपत्र महाराषर लोकसेवा आयोगास
पािववण्याची कायावाही कायााजन्वत आहे . तसेच पदाींचा आढावा व अदययावत िेषिता सूची
प्रशसध्दीची कायावाही झाल्हयानींतर सदर सींवगाात पदोन्नतीची कायावाही करण्यात येत आहे .

ग्-क व ड मधील सरळसेवेच्या कोययातील ररक्त पदे भरणेसींदभाात अनुिमे कृवष

आयुक्तालय व ववभागीय कृवष सहसींचालक स्तरावर कायावाही सुरु आहे .
(३) प्रश्न उदभ्ावत नाही.

___________
वरसिाांव (ता.वेल्हहे , जि.पुणे) धरण येथील पाटबांधारे खात्याचे शासिीय िमीनीवरील
अततक्रमण िा्णेबाबत

(२०) ३०१२१ (१८-०१-२०१६).
खान (चाांददवली) :
करतील काय :-

श्री.सांरस्ाम थोपटे (भोर), श्री.अशमन पटे ल (मांब
ु ादे वी), श्री.नसीम

सन्माननीय पुनवासन व मदत िाया मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) वरसगाींव (ता.वेल्हहे , जि.पुणे) धरण येथील पा्बींधारे खात्याचे िासकीय िमीनीवरील
अनतिमण

काढणेबाबत

स्थाननक

लोकप्रनतननधीींनी

ठदनाींक

१५

िून,

२०१५

रोिी

वा

त्यासुमारास मा.मदत व पुनवासन मींत्री महोदय याींना ननवेदन ठदले होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर ननवेदनावर िासनाने काय कायावाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराव खड (से (२२-०३-२०१६) : (१) अिा प्रकारचे ननवेदन मींत्री (मदत व पुनवासन)
याींचे कायाालयास प्राप्त झाल्हयाचे आढळून येत नाही.
(२) व (३) प्रश्न उदभ्ावत नाही.

___________
अहमदनिर जिल्ह्यात २०१४-२०१५ या िालावधीत अपघातरस्स्ताांना
अद्याप िनता अपघात ववम्याची मदत न शमळाल्हयाबाबत
(२१)

३३०४८ (१५-०१-२०१६).

श्री.वैभव वपचड ( (अिोले) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) अहमदनगर जिल्ह्यात १ नोव्हें बर, २०१४ ते ३१

सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील
क््ोबर, २०१५ या कालावधीत

जिल्ह्यातील १०६ अपघातग्रस्त िेतकऱ्याींचे प्रस्ताव जिल्हहा अगधषेतक कृषी कायाालयाकडे प्राप्त
झाले असता काही प्रस्ताव रद्द तर काही त्रु्ीची पूतत
ा ा करण्यासिी परत पािववण्यात आले
असून मींिूर २१ अपघातग्रस्ताींना अदयाप िनता अपघात ववम्याची मदत दे ण्यात आली नाही,
हे खरे आहे काय,

वव.स. १५५ (14)
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी िासनामार्ात च किी केली आहे काय,
(३) असल्हयास, च किीत काय आढळून आले व त्यानस
ु ार अपघात ववमा योिनेतील त्रु्ीची
पत
ा ा करावयाचे प्रस्ताव मींिरू करुन व मींिरू प्रस्तावाींना िनता अपघात ववम्याची रक्कम
ू त
तातडीने दे णेबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराव खड (से (१२-०२-२०१६) : (१) अहमदनगर जिल्ह्यात ठद. १ नोव्हें बर, २०१४ ते
३१

क््ोबर, २०१५ या कालावधीतील ीकूण १९९ अपघातग्रस्त िेतकऱ्याींचे प्रस्ताव जिल्हहा

अगधषेतक कृवष अगधकारी, अहमदनगर कायाालयाकडे प्राप्त झालेले होते. प्राप्त झालेले सवाच

प्रस्ताव ववमा कींपनीकडे पािववण्यात आलेले आहे त. त्यापैकी १३२ प्रस्ताव मींिूर होऊन १३१
प्रकरणात सींबींगधताींचे खात्यावर ववमा कींपनीने ीनईीर््ीदवारे रक्कम वगा केलेली आहे . ीका

प्रकरणात बेक खात्याची माठहती अपण
ू ा असल्हयाने रक्कम वगा होऊ िकलेली नाही. २५ प्रकरणे

योिनेच्या अ्ी व ितीत बसत नसल्हयाने मींिूर होऊ िकली नाहीत व २३ प्रकरणे
कागदपत्राींअभावी प्रलींबबत असून १९ प्रकरणे ववमा कींपनीस्तरावर कायावाहीत आहे त.
(२) प्रश्न उदभ्ावत नाही.
(३) प्रश्न उदभ्ावत नाही.
(४) प्रश्न उदभ्ावत नाही.
___________
औरां िाबाद जिल्ह्यातील आरटीओ िायाालयात वाहनधारिाांची ववववध िामाांसाठ
सादर िेलली िािदपत्रे िहाळ
(२२)

३३१८० (१८-०१-२०१६).

ाली असल्हयाबाबत

श्री.अब्दल
ु सत्तार (शसल्हलोड (), श्री.अशमन पटे ल (मांब
ु ादे वी),

श्री.अस्लम शेख (मालाड ( पजश्चम) :
करतील काय :-

सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) औरीं गाबाद जिल्ह्यातील प्रादे शिक पररवहन कायाालयात वाहनधारकाींची ववववध कामाींसािी
सादर

केलली

कागदपत्रे ठिकठिकाणी

ढीग

पडून

असल्हयामळ
ु े

अनेक

वाहनधारकाींची

कागदपत्रे गहाळ झाली असल्हयाचे ठदनाींक १२ सप््ें बर, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास ननदिानास
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, कागदपत्राींअभावी कामे अडत असल्हयाने वाहनधारकाींना अनेक अडचणीींना
सामोरे िावे लागत आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने सींबींगधताींवर काय कारवाई केली आहे वा करणार
आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (१९-०३-२०१६) : (१) व (२) प्रादे शिक पररवहन अगधकारी, प्रादे शिक
पररवहन कायाालय, औरीं गाबाद याींनी माहे सप््ें बर, २०१५ मध्ये कायाालयातील सवा ववभागातील

वव.स. १५५ (15)
अशभलेखाची पहाणी केली असता िुने व कालबा्य कागदपत्रे ितन करण्याची आवश्यकता
नसताींना दे णखल गठ्ठे बाींधून िे वण्यात आल्हयाचे व त्यामुळे कायाालयातील ववभागाींमधील िागा

अिा कागदपत्राींमळ
ु े व्यापन
ू गेल्हयाचे ननदिानास आले. सबब, दै नींठदन प्राप्त झालेली कागदपत्रे
िे वण्यासािी िागा राठहलेली नव्हती तसेच कायाालयातील अशभलेख कषेतामध्ये दे खील ातर

अनेक ननकाली काढण्यात आलेली कागदपत्रे िे वण्यात आल्हयाचे ननदिानास आल्हयाने ठद.
०४/०९/२०१५ व ठद. १०/०९/२०१५ रोिी कायाालयीन आदे िान्वये ननयमानुसार नष् करण्यात
येणाऱ्या सवा कागदपत्राींचे व्यवजस्थत गठ्ठे बाींधण्याबाबत. सींबींगधत कमाचारी याींना सूचना दे ण्यात
आल्हया होत्या. त्यानस
ु ार कालबा्य कागदपत्राींचे गठ्ठे बाींधन
ू व हाींड्यात िे वण्यात आले होते.
कायाालयातील कागदपत्रे गहाळ झालेली नाहीत.

(३) व (४) प्रश्न उदभ्ावत नाही.
___________
शसल्हलोड ( तालुक्यातील शमरची उत्पादि शेतिऱयाांना आधथाि मदत दे यायाबाबत
(२३)

३३१८८ (१५-०१-२०१६).

श्री.अब्दल
ु सत्तार (शसल्हलोड (), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी),

श्री.अस्लम शेख (मालाड ( पजश्चम) :
काय :-

सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) शसल्हलोड तालुक्यातील मान्सून पूवा शमरचीवर उषणतेचा पररणाम झाला आहे वाढत्या
उन्हामुळे शमरचीच रोपे अधे मेली झाली असन
ती वाळण्याची िक्यता ननमााण झाली
ू
असल्हयाचे माहे मे २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, शसल्हलोड तालुक्यातील शमरची उत्पादक िेतकऱ्याींना िासनाने आगथाक मदत
दे ण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराव खड (से (१६-०३-२०१६) : (१) हे खरे नाही.
(२) व (३) प्रश्न उदभ्ावत नाही.
___________
औरां िाबाद येथे खताचा साठा सरु षषेतत िरयायासाठ िृषी आयक्
ु तालयाने
परवानिी दे ऊन िायाजन्वत िरयायाबाबत

(२४)

३३१८९ (१५-०१-२०१६).

श्री.अब्दल
ु सत्तार (शसल्हलोड (), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी),

श्री.अस्लम शेख (मालाड ( पजश्चम) :
काय :-

सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) औरीं गाबाद येथे खताचा सािा सुरक्षषेतत करण्यासािी कृषी आयुक्तालयाने परवानगी ठदली
नसल्हयाने यींदा बाींधावर खत योिना अडचणीत असल्हयाची माहे मे, २०१५ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदिानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

वव.स. १५५ (16)
(२) असल्हयास, िेतकऱ्याींमध्ये लोकवप्रय िरलेल्हया ही योिना परवानगी दे ऊन कायााजन्वत
करण्याबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराव खड (से (१२-०२-२०१६) : (१) हे खरे नाही, रासायननक खताचा सींरक्षषेतत सािा
करणे व बाींधावर खत वा्प उपिम या दोन्ही बाबी शभन्न आहे त, औरीं गाबाद जिल्ह्यात खरीप
हीं गामात २२१ ्क्के खत पुरविा झालेला आहे. जिल्ह्यात मे २०१५ अखेर ७००५१ मे. ्न खत
सािा शिल्हलक होता. त्यामळ
ु े रासायननक खताींचा सींरक्षषेतत सािा करण्यात आलेला नाही.

औरीं गाबाद येथे खतसािा मुबलक प्रमाणात उपलब्ध असल्हयामळ
ु े िेतक-याींकडून

बाींधावर खत वा्प उपिमाींतगात खताची मागणी आलेली नाही त्यामुळे या उपिमाींतगात खते
ववतरीत करण्यात आलेली नाही.
(२) प्रश्न उदभ्ावत नाही.
(३) प्रश्न उदभ्ावत नाही.
___________
राज्यातील दष्ट्ु िाळी पररजस्थती असताांना हवामानावर अधाररत फळ वपि ववमा
योिनेच्या हप्तत्यात िांपनीने वा् िेल्हयाबाबत

(२५)

३३४०८ (१५-०१-२०१६).

श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांिमनेर), श्री.भाऊसाहे ब िाांबळे

(श्रीरामपूर), श्री.सांरस्ाम थोपटे (भोर), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी) :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िृषी मांत्री

(१) राज्यातील दषु काळी पररजस्थती असताींना हवामानावर अधाररत र्ळ वपक ववमा योिनेच्या
हप्त्यात कींपनीने वाढ केल्हयाचे

गस््, २०१५ दरम्यान ननदिानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, नगर जिल्ह्याला या योिनेतून वगळण्यात आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, र्ळ उत्पादक िेतकऱ्याींना योिनेचा लाभ शमळण्यासािी व वाढीव हप्ता कमी
करण्यासािी िासनाने कोणती कायावाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराव खड (से (०३-०२-२०१६) : (१) अींित: खरे आहे .
आींबबया बहार सन २०१५-१६ कररता ठद. १९.८.२०१५ रोिी उघडण्यात आलेल्हया
ननववदाींमध्ये भाग घेणाऱ्या कींपन्याींनी काही र्ळवपके व काही जिल्ह्याींकररता मागील वषाापेषेता
अगधक दर नमद
ू केल्हयाचे ननदिानास आले आहे .
(२) हे खरे नाही,

(३) व (४) ववमा कींपन्याींिी ठद. ३१

गस््, २०१५ व ठद. १२

क््ोंबर, २०१५ रोिी वा्ाघा्ी

केल्हयानींतर ठद. ३ डडसेंबर, २०१५ रोिीच्या िासन ननणायान्वये हवामानावर आधाररत र्ळ पीक
ववमा योिना आींबबया बहार सन २०१५-१६ सािी लागू करण्यात आली आहे.
___________

वव.स. १५५ (17)
राज्य पररवहनच्या इितपुरी आिाराच्या स्थातनि बसेसना
घोटी पथिर नाक्यावर पथिर माफी शमळणेबाबत

(२६)

३५७३९ (१३-०१-२०१६).

श्री.रािाभाऊ (पराि) वािे (शसन्नर) :

सन्माननीय पररवहन

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्य पररवहनच्या ागतपरु ी आगारापासन
ू ५ ते ६ क्रक. मी. अींतरावर मींब
ु ई – नाशिक

महामागाावर घो्ी पथकर नाका असन
ू ागतपुरी आगाराच्या स्थाननक बसेस या मागाावरून
दररोि २० ते २५ र्ेऱ्या मारतात. पैकी बऱ्याच बसेसचा पथकर मागाावरील वापर ागतपुरी ते
घो्ी असा ६ क्रक. मी. ीवढाच असून सदर बसेसना घो्ी पथकर नाक्यावर पथकर मार्ी

शमळावी अिी मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीनी मा. पररवहन मींत्री याींचेकडे ठद. २६/०८/२०१५
रोिी वा त्या सम
ु ारास लेखी पत्रादवारे केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर मागणीच्या अनि
ु ींगाने िासनाने काय कायावाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (०४-०३-२०१६) : (१) हे खरे आहे .
(२) नाशिक ते मुींबई महामागाावरील घो्ी येथे िासनामार्ात सन २०११ मध्ये पथकर नाका

सुरु करण्यात आला. ागतपुरी आगार ते घो्ी पथकर नाका यामधील अींतर ६ क्रक.मी. ातके
असून ागतपूरी आगाराच्या ीकूण १५७ र्ेऱ्या या पथकर नाक्यावरुन ये-िा करतात. पथकराचा

प्रनतर्ेरी दर रु. ३४५/- ातका आहे . मात्र रा.प. महामींडळाच्या ागतपूरी आगाराच्या १५७
र्ेऱ्याींना रु. ८५/- या सवलतीच्या दराने पथकर आकारणी करण्यात येते. माशसक पथकराची

रक्कम रु. ३,५७,८८५/- ातकी आहे . आठदवासी व दग
ा भागात प्रवािी सेवा दे णाऱ्या ३ शमडी
ु म
बसेसच्या ीकूण ६ र्ेऱ्या ीक पाणी वाहतक
ू ्े कर याींना पथकर मार्ी दे ण्यात आली आहे .
(३) प्रश्न उदभ्ावत नाही.

___________
युरीया खताचा िाळा बािार रोखयायािररता शेतिऱयाांना िृषी िाड (ा योिना लािू िरयायाबाबत
(२७)

३५७९६ (१५-१-२०१६).

श्री.रणधीर सावरिर (अिोला पूव)ा :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय िृषी मांत्री

(१) राज्यातील िेतकऱ्याींना पुरववण्यात येणाऱ्या युरीया खताचा काळा बािार रोखण्यासािी,

यरु ीया खत मागणी करणाऱ्या िेतकऱ्याींना कृषी काडा दे ण्याची योिना िासनाचे ववचाराधीन
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर कृषी काडा ववतरण योिनेबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. १५५ (18)
श्री. एिनाथराव खड (से (१६-०२-२०१६) : (१) हे खरे नाही.
(२) प्रश्न उदभ्ावत नाही.
(३) प्रश्न उदभ्ावत नाही.
___________
राज्यातील आत्महत्या िेलेल्हया शेतिऱयाांची जिल्हहातनहाय पाहणी ि अन
त्याांच्या िुटुांबाांना आधथाि मदत दे यायाबाबत
(२८)

३५७९९ (१४-०१-२०१६).

श्री.हनुमांत ड (ोळस (माळशशरस) :

सन्माननीय महसूल मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील दषु काळी पररजस्थतीमुळे है रान झालेल्हया आणण अवकाळी पाऊस यामुळे िेकडो
िेतक-याींनी आत्महत्या केल्हया आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, त्याबाबत जिल्हहाननहाय पाहणी केली आहे काय,
(३) असल्हयास, पाहणीचे ननषकषा काय आहे त व तदनस
ु ार आत्महत्या केलेल्हया िेतक-याच्या
कु्ुींबाना िासनाने कोणती आगथाक मदत केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. एिनाथराव खड (से (१४-०३-२०१६) : (१), (२) व (३) ठदनाींक १ िानेवारी, २०१५ ते ३१
डडसेंबर, २०१५ या कालावधीत राज्यात ीकूण ३२२८ िेतकरी आत्महत्या झाल्हया असन
ू
त्यापैकी जिल्हहा स्तरीय सशमतीने १८४१ आत्महत्या मदतीस पात्र िरववल्हया आहेत. पात्र

प्रकरणाींपैकी १८१८ प्रकरणी आत्महत्याग्रस्त िेतकऱ्याींच्या वारसाींना प्रत्येकी रु. १.०० लषेत मदत
दे ण्यात आली आहे .
(४) प्रश्न उदभ्ावत नाही.
___________
आटपाड (ी (जि. साांिली) यादठिाणी ड (ाशळांब लािवड (ीचे षेतेत्र वा्ववणेबाबत
(२९)

३५९५९ (१५-०१-२०१६).

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

श्री.अतनल बाबर (खानापूर) :

सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील

(१) आ्पाडी (जि. साींगली) याठिकाणी िासन मान्यताप्राप्त डाशळींब नसारी नसल्हयाचे माहे
गस््, २०१५ च्या िेव्च्या आिवड्यात वा त्या सम
ु ारास ननदिानास आले आहे, हे खरे आहे

काय,

(२) असल्हयास, याबाबत िेतकऱ्याींना डाशळींब लागवडीचे िासकीय अनुदान शमळत नाही,
याप्रकरणी िासनाने च किी केली आहे काय, च किीत काय आढळून आले,

(३) असल्हयास, सदर डाशळींब लागवडीचे षेतेत्र वाढववणेबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली वा
करणेत येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. १५५ (19)
श्री. एिनाथराव खड (से (१५-०२-२०१६) : (१) होय.
(२) आ्पाडी (जि.साींगली) येथील िेतक-याींना “कसबे डडग्रस” येथील कृवष ववदयापीिाच्या र्ळ

रोपवाठ्केतन
कलमे/रोपाींचा पव
ू
ु िा करण्यात येतो. त्यानस
ु ार डाशळींब लागवडीचे अनद
ु ान
िेतकऱ्याींना अदा करण्यात येते.

(३) रोिगार हमी योिना व महात्मा गाींधी ग्रामीण रोिगार हमी योिनेअींतगात िेतक-याींना
र्ळबाग लागवड करण्यास प्रवत्ृ त केले िाते.
(४) प्रश्न उदभ्ावत नाही.

___________
राज्यात रब्बी हां िामासाठ युरीया खताचा साठा उपलब्ध िरयायाबाबत
(३०)

३६१४७ (१५-०१-२०१६).

श्री.रणधीर सावरिर (अिोला पूव)ा :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िृषी मांत्री

(१) राज्यात रब्बी हीं गामासािी आवश्यक असलेल्हया युरीया खताचा सािा िासनाकडे पुरेसा
उपलब्ध नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, िासनाचे उक्त प्रकरणी काय ननयोिन केले आहे,
(३) असल्हयास, युरीया खताचा परु े सा सािा उपलब्ध करण्याबाबत िासनाने कोणती कायावाही
केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराव खड (से (१६-०२-२०१६) : (१), (२) व (३) राज्यात रब्बी हीं गाम २०१५-१६ कररता
केंद्र िासनाने ११.५० लाख मे. ्न युरीया खताींचा सािा मींिुर केलेला आहे . त्यामळ
ु े युरीया
खताचा सािा पुरेिा प्रमाणात उपलब्ध आहे .
(४) प्रश्न उदभ्ावत नाही.

___________

राज्यात भाज्या, फळे , दध
ू इत्यादी अन्नपदाथााच्या नमुन्याांमयये
िीटिनाशिाांचा अांश आ्ळल्हयाबाबत

(३१)

३६३१६ (२१-१२-२०१५).

शशांदे (वरळी) :

अॅड (.भीमराव धोंड (े (आष्ट्टी), श्री.राहूल िुल (दौंड (), श्री.सुतनल
सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) केंद्रीय कृषी मींत्रालयाने दे िभरातील घाऊक व क्रकरकोळ दक
ु ानाींमधन
ू िमा केलेल्हया भाज्या,

र्ळे , दध
ू ात्यादी अन्नपदाथाच्या नमुन्याींचे प्रयोगिाळाींमध्ये केलेल्हया पररषेतणाींमध्ये मान्यता
नसलेल्हया की्कनािकाींचा अींि आढळल्हयाचे, तसेच क्रक्कनािकाींचे प्रमाण कमाल मयाादेपषेता
अगधक असल्हया बाबतचा अहवाल प्रशसध्द केल्हयाची बाब माहे
त्यादरम्यान ननदिानास आली आहे , हे खरे आहे काय,

क््ोबर, २०१५ मध्ये वा

वव.स. १५५ (20)
(२) असल्हयास, तदनुषींगाने राज्य िासनाने राज्यातील अन्न पदाथााचे परीषेतण केले आहे काय,
असल्हयास सदर परीषेतणात काय आढळून आले आहे आणण राज्यातील नागररकाींच्या नेहमीच्या

आहारातील अन्नपदाथाातील की्कनािकाींचे प्रमाण कमी करण्याबाबत कोणती कायावाही केली
वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराव खड (से (०५-०३-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय, राज्यातील की्कनािक माहे िानेवारी, २०१६ अखेरपयत १३५६ नमन
ु े तपासण्यात
आले असून त्यापैकी ७ नमुन्यामध्ये की्कनािकाींचा अींि षेतम्य मयाादेपेषेता िास्त आढळून
आला आहे. याबाबत राज्याच्या ववस्तार व प्रशिषेतण यींत्रणेमार्ात की्कनािकाींचा योग्य
प्रमाणात

लेबल

िेतकऱ्याींमध्ये

क्लेम

िनिागत
ृ ी

प्रमाणे

वापर

करण्यासािी

करणे, िेतकरी

प्रशिषेतण

ीकाजत्मक
कायािाळा

कीड
राबववणे

व्यवस्थापनाींतगात
याबाबत

षेतेत्रीय

यींत्रणाींना कळववण्यात आले आहे . तसेच बबयाणे, खते, कीडनािके खरे दी करताना िेतकऱ्याींनी
घ्यावयाची

काळिी

याबाबत

शभतीपत्रकादवारे

िनिागत
ृ ी

करणे

यासािी

ववभागामार्ात ननरीषेतकाींना सूचना दे ण्यात आलेल्हया आहे त.

गुणननयींत्रक

(३) प्रश्न उदभ्ावत नाही.

___________
नािपूर जिल्ह्यामधील ड (ॉ.पांिाबराव िृषी ववद्यापीठातील
५० ते ६० टक्िे पदे ररक्त असल्हयाबाबत

(३२)

३६३३४ (१५-०१-२०१६).

श्री.सुधािर दे शमुख (नािपूर पजश्चम) :

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय िृषी

(१) नागपूर जिल्ह्यामधील डॉ.पींिाबराव कृषी ववदयापीिातील ५० ते ६० ्क्के पदे ररक्त
असल्हयामळ
ु े त्याींचा पररणाम सींिोधन आणण ातर कामावर िाणवत असल्हयाबाबतची बाब माहे
क््ोबर, २०१५ दरम्यान ननदिानास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, ववदयापीिातील अपु-या कमाचा-याींमुळे ववदयापीिाची यींत्रणा पुणत
ा : कोलमडली
असून कामाचा अनतररक्त भार कायारत कमाचा-याींवर पडत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, कृषी ववदयापीिातील कमाचा-याींची ररक्त पदे भरण्याकरीता मागील अगधवेिनात

मुख्यमींत्र्याींनी आश्वासन ठदले होते परीं तु अदयापपयत सदर पदे भरण्यात आली नाही, हे ही
खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, ररक्त कमाचा-याींची पदे भरण्याबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. एिनाथराव खड (से (२०-०२-२०१६) : (१) नाही.
(२) नाही.
(३) नाही.
डॉ.पींिाबराव दे िमख
ु कृवष ववदयापीिाने वरीषि व कननषि सींिोधन सहाय्यकाींची ीकूण

१२९ पदे माचा, २०१५ मध्ये भरली आहे त. तसेच ३० सहयोगी प्राध्यापकाींची पदे भरण्याची कृवष
ववदयापीिाकडून कायावाही सुरु आहे . २५३ मिुर, कुिल व अधाकुिल कमाचाऱ्याींचे ननयुक्ती
आदे ि ठद.१६.०१.२०१५ रोिी ववदयापीिाने ननगाशमत केले आहे त. ववत्त ववभागाचा िासन

ननणाय ठद.०२.०६.२०१५ नस
ु ार ररक्त पदाींपैकी ५०% क्रकींवा ीकूण सींवगााच्या ४% यापैकी िे

कमी असेल ातकी पदे भरण्यास परवानगी आहे . त्यानुसार कृवष ववदयापीिास कळववण्यात
आले आहे.

(४) िा.नन.०२.०६.२०१५ नुसार ररक्त पदाींपैकी ५०% क्रकींवा ीकूण सींवगााच्या ४% यापैकी िे
कमी असेल ातकी ररक्त पदे भरण्याबाबत डॉ.पींिाबराव दे श्मख
कृवष ववदयापीि, अकोला
ु
याींना ननदे ि दे ण्यात आले आहे त.
(५) प्रश्न उदभ्ावत नाही.
___________
सावनेर तालक्
ु यातील सवा शशवारात तणनाशि फवारणीमळ
ु े पीि नि
ु सान
ालेल्हया शेतिऱयाांना नि
ु सान भरपाई दे यायाबाबत

(३३)

३६३६३ (१५-०१-२०१६).

ड (ॉ.शमशलांद माने (नािपूर उत्तर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िृषी मांत्री

(१) तननािक र्वारणीमुळे सावनेर तालुक्यातील सवा शिवारात पीक नुकसानीचे तालुका कृषी
अगधकारी श्री. अिोक गायमुखे याींनी स्वत: पाहणी न करता मींडळ अगधकाऱ्याींकडून

पाहणी

केली आहे हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, तालुका कृषी अगधकाऱ्याींची तिार कृषी आयुक्ताकडे केली आहे हे खरे आहे
काय,

(३) असल्हयास, पीक नुकसान झालेल्हया १० िेतकऱ्याींना िासनाने नुकसान भरपाई दे ण्याबाबत
तसेच तालक
ु ा कृषी अगधका-यावर कारवाई करण्याबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराव खड (से (२६-०२-२०१६) : (१) हे खरे नाही.
(२) ीका ऊस उत्पादक िेतकऱ्याने र्वारलेल्हया तणनािकामुळे िेिारील िेतकऱ्याींच्या िेतातील

वपकाींवर त्याचा दषु पररणाम झाल्हयाबाबत व त्यासींदभाात कृवष अगधकाऱ्याने पहाणी करुन
पींचनामा न केल्हयाने त्याची कृवष आयुक्तालयाकडे तिार झाल्हयाबाबतची बातमी स्थाननक
वत्ृ तपत्रात प्रशसध्द झालेली होती, हे खरे आहे.
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(३) या प्रकरणी तालुका तिार ननवारण सशमतीचे सदस्य सगचव कृवष अगधकारी, पींचायत
सशमती सावनेर, तालुका कृवष अगधकारी, सावनेर व सींबींगधत कृवष सहाय्यक याींनी ठदनाींक
२३/१०/२०१५ रोिी प्राप्त तिारीच्या अनष
ु ींगाने प्रत्यषेत मोका पाहणी केली असता तिारीत
नमुद केल्हयानुसार तननािक वापरामुळे नुकसान झाल्हयाचे पाहणीत आढळून आलेले नाही.
(४) प्रश्न उदभ्ावत नाही.

___________
रत्नाधिरी जिल्ह्यातील १०४ िावाांमयये चालि, वाहि याांची
तनवास व स्वच्टतािह
ृ ाची व्यवस्था िरणेबाबत
(३४)

३६५९३ (१३-०१-२०१६).

श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रत्नागगरी जिल्ह्यातील राज्य पररवहन महामींडळाच्या वस्ती गाडयाींपैकी १०४ गावाींत
चालक, वाहकाींना रात्री वस्तीचे वेळी ननवारा व स्वच्टतागह
ृ ाची व्यवस्था नसल्हयाने त्याींची
प्रचींड गैरसोय व असुरक्षषेतततेचे होत आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर वस्ती गाड्याींचे चालक, वाहकाींना वस्तीचेवळ
े ी ननवारा व स्वच्टतागह
ृ ाची
गैरसोईबाबत ीस.्ी.कामगार सींघ्नेने आींदोलनही केले होते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, सदर १०४ गावाींमध्ये चालक, वाहक याींची सदर ननवारा व स्वच्टतागह
ृ ाची
व्यवस्था करणेबाबत िासनाने कोणती

कायावाही केली आहे वा करणेत येत आहे ,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (२२-०२-२०१६) : (१) होय.
(२) हे खरे नाही.
(३) ननमालग्राम/हागणदारी मुक्त गाव या योिनेंतगात ि चालय/ननवास पुरववण्याची बाब ही

जिल्हहा पररषदे च्या अखत्याररत येते. त्याप्रमाणे मुख्य कायाकारी अगधकारी, जिल्हहा पररषद ,

रत्नागगरी याींन चालक/वाहकाींसािी रात्रवस्तीचे ठिकाणी ि चालय/ननवास पुरववणेबाबत राज्य
पररहवन महामींडळाच्या स्तरावरुन केलेल्हया पािपरु व्याअींती २०३ रात्रवस्तीपैकी ९९ ठिकाणी
ि चालयाची व ननवासाची व्यवस्था उपलब्ध झाली आहे .
(४) प्रश्न उदभ्ावत नाही.
___________
पाचोरा आिारात (जि.िळिाव) नवीन बसेस शमळणे बाबत
(३५)

३६७७६ (१३-०१-२०१६).

श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पररवहन मांत्री

(१) पाचोरा आगारात (जि.िळगाव) सुमारे ६६ वाहने असून यातील ८० ्क्के गाड्या

या

७

ते ८ लाख क्रकलो मी्र चाललेल्हया आहे त व ७ ते ८ वषाापूवी िुन्या आहे त, तसेच यातील
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काही बस गाड्या ्ा्ा कींपनीच्या असन
ू त्याचे पा्ा शमळत नसल्हयाने िुनेच पा्ा दरु
ु स्त करून

वापरत असल्हयाने काही ठिकाणच्या र्े-या रद्द होत असल्हयामुळे या आगाराकारीता नवीन ५०
बसेस दे ण्यासींभाात स्थाननक लोकप्रतीननधीींनी ठद.१४.७.२०१५ रोिीच्या सम
ु ारास मा.पररवहन
मींत्री याींना लेखी ननवेदन ठदले हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, या ननवेदनानुसार या आगारास नवीन बसेस दे ण्यासींदभाात िासनाने कोणती
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (२२-०२-२०१६) : (१) होय.
(२) पाचोरा आगारात ीकूण ६९ बसेस असून त्यापैकी २ बसेस ्ा्ा बनाव्ीींची आहे त. पाचोरा
आगारास

गाड्याींचे

सु्े

भाग

दरकरारधारक

पुरविाधारकाकडून

िळगाव

ववभागामार्ात

आवश्यकतेप्रमाणे सय
ु या भागाींची खरे दी करुन परु ववले िातात.

पाचोरा आगारास सन २०१३-१४ मध्ये २, सन २०१४-१५ मध्ये २ व सन २०१५-१६ मध्ये

(डडसेंबर, २०१५ पयत) ४ अिी ीकूण ८ नवीन वाहने उपलब्ध करुन दे ण्यात आलेली आहे त.
(३) प्रश्न उदभ्ावत नाही.

___________
राज्यातील दररोि एि िोटी प्रवाशाांची वाहति
ु िरयायाची षेतमता असलेल्हया
एस.टी. महामांड (ळाची जस्थती सध
ु ारयायाबाबत

(३६)

३६८७९ (१८-०१-२०१६).

श्री.सांजिवरे ड्ड (ी बोदिुरवार (वणी) :

सन्माननीय पररवहन

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील दररोि ीक को्ी प्रवािाींची वाहतक
करण्याची षेतमता असलेल्हया ीस.्ी.
ु
महामींडळाची जस्थती गेल्हया काही वषाापासून मोठ्या प्रमाणात खालावली आहे हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, याची कारणे काय आहे त व ही जस्थती सध
ु ारण्यासािी कोणकोणत्या
उपाययोिना केल्हया आहे त,

(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (२२-०२-२०१६) : (१) हे खरे आहे .
(२) दर चार वषानी होणारा कामगार करार, दर सहा मठहन्यात महागाई भत्यात होणारी वाढ,

भाींडार सामुग्री क्रकींमतीत होणारी वाढ, खािगी व अवैध वाहतक
ू ीत वाढ ा. कारणाींमळ
ु े
महामींडळाला तो्ा होत आहे.

राज्य पररवहन महामींडळाचे भारमान, उत्पन्नामध्ये वाढ व खचाात कपात करण्याच्या
दृष्ीने सच
ु ना प्रसाररत करण्यात आलेल्हया असन
ू उत्पन्नात वाढ करण्यासािी प्रवासी वाढवा
योिना, नैशमजत्तक करारावर दे ण्यात येणाऱ्या बसेसच्या अ्ीमध्ये बदल, सषेतम
तपासणी व अवैध वाहतुकीदवारे

मागा

उत्पन्न गळती रोखणे, प्रवासी आकवषात करण्यासािी

समािाती २४ ववववध घ्काींना ५० ते १०० ्क्केपयत प्रवास भाड्यात सवलत, वावषाक सवलत

वव.स. १५५ (24)
काडा, माशसक/त्रैमाशसक काडा योिनाींना व्यापक प्रशसध्दी दे ऊन प्रवासी व उत्पन्न् वाढीसािी
उपाययोिना करण्यात येत आहे .
(३) प्रश्न उदभ्ावत नाही.
___________
नाशशि जिल्ह्यातील िायाालयात ववववध योिना िोयायावधी  अपयाांचा तनधी
शमळूनही तब्बल दोन वषाापासून बांद असल्हयाबाबत
(३७)

३६८८१

(१२-०१-२०१६).

श्री.योिेश

(बाप)ू

घोलप

(दे वळाली) :

सन्माननीय

अल्हपसांख्याांि वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील लोकसींख्येपैकी १७ ्क्के असलेल्हया अल्हपसींख्याक समद
ु ायाच्या आगथाक
उन्नतीसािी असलेल्हया योिनेसािी असलेल्हया म लाना आझाद आगथाक ववकास महामींडळाचा

नाशिक जिल्ह्यातील कायाालयात ववववध योिना, को्यवधी रुपयाींचा ननधी शमळूनही तब्बल
दोन वषाापासून बींद आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, या कायाालयातील ववववध योिना बींद असल्हयाची कारणे काय आहे त व त्या
तातडीने सरु
ु करण्याबाबत िासनामार्ात कोणत्या उपाययोिन केल्हया आहे त,
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. एिनाथराव खड (से (१८-०३-२०१६) : (१) नाही.
(२) प्रश्न उदभ्ावत नाही.
(३) प्रश्न उदभ्ावत नाही.
___________
िृषी ववभािािड (ून वपिाांवर फवारयायात येणा-या औषधे व किटिनाशिाांबाबत
शेतिऱयाांना मािादशान िरयायाबाबत

(३८)

३६९७९ (१५-०१-२०१६).

श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानिरी) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िृषी मांत्री

(१) कृषी ववभागाकडून वपक उत्पादन वाढण्यासािी वेगवेगळे उपाय व मागादिान केले िाते या

मागादिानाने िेतकरी आपल्हया िेतामध्ये अगधक उत्पादन घेण्यासािी औषधे व क्रक्कनाषकाींचा
उपयोग करत असतो, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्हयास,

िेतक-याींना

वपकावरील

औषधे

व क्रक्कनाषके

मारण्याबाबत

कोणतेही

मागादिान व प्रशिषेतण ठदले िात नाही िादा वपक उत्पादनासािी अगधकागधक औषधाींचा वापर
करण्याची िेतक-याींची मानशसकता वाढलेली आहे , हे खरे आहे काय,
(३) असल्हयास, अगधक उत्पादन घेणेच्या हे तून चुकीच्या पध्दतीने केलेल्हया र्वारणीमळ
ु े अनेक
नागरीकाींचे आरोग्य धोक्यात येत असन
या सवा प्रकाराला आळा घालण्यासािी कृषी
ू
ववभागाच्या वतीने सींपण
ू ा राज्यातील नागरीकाींचे सरु क्षषेतत राहण्यासािी िेतकरी याींना उत्पादन

वव.स. १५५ (25)
केलेल्हया र्ळे , भािीपाला व ातर वपकाींवर र्वारण्यात येणा-या औषधे व क्रक्कनािकाींवर
ननयींत्रण

व

मागादिान

करण्याबाबत

ीक

स्वतींत्र

यींत्रणा

कायााजन्वत

करणेबाबत

ववभागामार्ात ननणाय घेण्याबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

कृषी

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराव खड (से (२६-०२-२०१६) : (१), (२) व (३) कापस
ू , सोयाबीन, भात, तरू व हरभरा

या वपकावरील क्रकडरोगाींच्या व्यवस्थापनासािी “वपकावरील क्रकडरोग सवेषेतण व सल्हला प्रकल्हप
(िॉपसॅप)“ हा प्रकल्हप कृषी ववभागामार्ात राबववण्यात येतो. यामध्ये उपरोक्त नमुद वपकाींचे
क्रकड सवेषेतकाींदवारे

सवेषेतण करण्यात येते. सवेषेतण केलेल्हया क्रकडरोगाबाबतचे ववश्लेषन

राज्यातील कृषी ववदयापीिाींतील सींिोधनाकडून करण्यात येऊन, त्याबाबतच्या उपाययोिना
बाबतचे सल्हले िेतकऱ्याींना ीसीमीस दवारे दे ण्यात येतात.
वपकाींवर

केलेल्हया

सवेषेतणाच्या

आधारे

िेतकऱ्याींना

क्रकड

रोगाींववषयी

करावयाच्या

वपकसींरषेतण उपाययोिना याबाबतचे सींदेि दे ण,े िेतकऱ्याींमध्ये कीड रोगाची ओळख ननमााण
करणे,

त्याींना

प्रशिक्षषेतत

करुन

कीडरोगाचे

वेळीच

व्यवस्थापन

करणे,

कीडरोगाींच्या

प्रादभ
ु ाावाबाबत िागरुकता ननमााण करणे व पुढील सींभाव्य नुकसान ्ाळून उत्पादनात वाढ
करणे, हे िॉपसॅप प्रकल्हपाचे मख्
ु य उद्देि आहे त.

ीसीमीसदवारे सींदेि दे ण्याव्यनतररक्त शभत्ती पत्रके, घडीपबत्रका, आकािवाणी, दरु दिान,

वत्ृ तपत्र व ातर प्रसार माध्यमादवारे , त्याचप्रमाणे गावबैिका, िम्बो झेरॉक्सदवारे िेतकऱ्याींना
क्रकडरोगाबाबतच्या उपाययोिनाींचा िेतकऱ्याींपयत प्रसार केला िातो.

त्याचप्रमाणे, र्ळे व भािीपालावरील क्रकडरोग व्यवस्थापनासािी हॉ्ा सॅप हा प्रकल्हप

राबववण्यात येतो.

वपकाींवर क्रकडरोगाींचा प्रादभ
ु ााव झाला असल्हयास क्रकडरोग दरु करण्यासािी िेतकऱ्याींना

क्रक्कनािके व औषधे ५० % अनुदानावर उपलब्ध करुन दे ण्यात येतात.
(४) प्रश्न उदभ्ावत नाही.

___________
शभवांड (ी-तनिामपूर शहरात मोठ्या प्रमाणात अल्हपसांख्याांि समािाला पायाभूत सुववधाांसाठ
अल्हपसांख्याांि सध
ु ार िामासाठ तनधी शमळयायाबाबत

(३९)

३७००४ (१२-०१-२०१६).

श्री. अपेश म्हात्रे (शभवांड (ी पूव)ा :

सन्माननीय अल्हपसांख्याांि

वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ५शभवींडी-ननिामपूर िहरात मोठ्या प्रमाणात अल्हपसींख्याींक समाि रहात असून त्या

वस्त्यामधील पायाभूत सुववधाींसािी अल्हपसींख्याींक सुधार कामासािी ननधी शमळण्याबाबत
स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी मा.अल्हपसींख्याींक मींत्री याींच्याकडे माहे

गस््, २०१५ मध्ये वा

त्या दरम्यान लेखी ननवेदनादवारे मागणी केली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी िासनाने च किी केली आहे काय, च किीत काय आढळून आले
व तदनुसार िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. १५५ (26)
श्री. एिनाथराव खड (से (१०-०३-२०१६) : (१) होय.
श्रीमती

नठदया

खान,

नगरसेवक्रका

शभवींडी-

ननिामपूर

महानगरपाशलका,

याींनी

ठद.१०/६/२०१५ रोिी मा. राज्यमींत्री, सामाजिक न्याय याींना तसेच श्री. रुपेि म्हात्रे, ववधानसभा
सदस्य (शभवींडी पूव)ा याींचे ठद. २७/०७/१५ व ठद. १८/०६/१५ रोिीचे मा.अल्हपसींख्याक मींत्री याींना
पत्र पािववलेले आहे .
(२)

िासन

ननणाय,

अल्हपसींख्याक

ववकास

ववभाग,

ि.

षेतेववका-२०१५/प्र.ि.७६/का.९,

ठद.१८/०६/१५ अन्वये अल्हपसींख्याक बहुल िहराींसािी प्राधान्याने तसेच महानपगरपाशलका
नगरववकास/नगरपींचायत
याींच्या
ीकूण
लोकसींख्येपैकी
क्रकमान
१०%
लोकसींख्या
अल्हपसींख्याकाींची आहे . अिा िहराींतील अल्हपसींख्याक बहुल षेतेत्रात मल
ु भूत नागरी सुववधा
उपलब्ध करुन ठदल्हया िातात. त्याकररता सींबींगधत जिल्हहागधकारी याींच्या मान्यतेने पररपूणा
प्रस्ताव प्राप्त होणे आवश्यक आहे. उपरोक्त लोकप्रनतननधी याींचे पत्रासोबत जिल्हहागधकारी िाणे
याींच्या मान्यतेने प्रस्ताव अप्राप्त

होते. त्यामळ
ु े

सदर पत्र जिल्हहागधकारी िाणे याींना

ठद.०९/११/२०१५ च्या िासन पत्रान्वये उगचत कायावाही कररता त्रु्ीपत्र पािववण्यात आले.

जिल्हहागधकारी, िाणे याींच्या मान्यतेने शभवींडी-ननिामपूर महानगरपाशलकेचे पररपूणा प्रस्ताव
िासनास

प्राप्त

२०१५/प्र.ि.७६

झाल्हयानींतर िासन

(भाग-१)/

का.९,

ननणाय,

अल्हपसींख्याक

ठद.२३/११/१५

अन्वये

ववकास

रु.२०

ववभाग,

लषेत

ि.षेतेववका-

शभवींडी-ननिामपूर

महानगरपाशलकेस षेतेत्र ववकास कायािमाींतगात ववठहत करण्यात आलेल्हया मयाादेत अनद
ु ान
ववतरीत करण्यात आले.

(३) प्रश्न उदभ्ावत नाही.
___________
भड (िाव तालुक्यात (जि.िळिाव) येथील रद्द िरयायात आलेल्हया
बस फेऱया पुन्हा सु अ िरयायाबाबत

(४०)

३७७४६ (१३-०१-२०१६).

श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) भडगाव तालुक्यात (जि.िळगाव) िाळाींना सुयया लागताच अनेक बस र्ेऱ्या बींद करण्यात
येतात, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, यामळ
ु े येथील प्रवािाींची प्रचींड गैरसोय होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, याबाबत स्थाननकाींनी वारीं वार सींबींगधताींकडे तिारी करुनही या बस र्ेऱ्या सुरु
करण्यात येत नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास,येथील रद्द करण्यात आलेल्हया बस र्े-या पुन्हा सुरु करण्याकरीता िासनाने
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त

?

श्री. ददवािर रावते (२२-०२-२०१६) : (१), (२), (३) व (४) भडगाींव बसस्थानकावरुन िालेय
ववदयार्थयाकरीता राज्य पररवहन महामींडळामार्ात ४ ननयताींदवारे २३ िालेय र्ेऱ्या चालववल्हया
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िातात. सदरच्या र्ेऱ्या िाळाींना सुट्टी पडलेल्हया कालावधीमध्ये बींद करण्यात येतात व िाळा
सुरु झाल्हयावर पुवव
ा त सुरु करण्यात येतात.

िाळाींना सट्ट
ु ी पडलेल्हया कालावधीमध्ये बींद करण्यात येणाऱ्या र्ेऱ्याींमळ
ु े ववदयाथी व

प्रवािाींच्या गैरसोयीबाबत कोणत्याही तिारी राज्य पररवहन महामींडळाकडे प्राप्त झालेल्हया
नाहीत.
(५) प्रश्न उदभ्ावत नाही.
___________
िाफराबाद (जि.िालना) येथील बस आिारामयये डड ( ल
े टािी नववन बसववयायाबाबत
(४१)

३७८३१ (१३-०१-२०१६).

श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) िार्राबाद (जि.िालना) येथील बस आगारामध्ये बसववण्यात आलेल्हया डडझेल ्ाकीमध्ये
सहा हिार शल्र पाणी ननघाले असल्हयाचे नक
ु तेच माहे सप््ें बर,२०१५ मध्ये ननदिानास आले
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त डडझेल ्ाकी २१ वषाापूवीची असन
ू नवीन ्ाकीची मागणी सातत्याने होत
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, डडझेल ्ाकीमध्ये गळती होत असन
ू मोिया प्रमाणात डडझेल वाया िात
असताींनाही याकडे सींबींगधत अगधका-याकडून दल
ा होत आहे , हे ही खरे आहे काय,
ु षेत

(४) असल्हयास, उक्त डडझेल ्ाकी तात्काळ नववन बसववण्याबाबत िासन स्तरावर काय
कायावाही करण्यात आली आहे वा येत आहे ,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (२२-०२-२०१६) : (१) अींित: खरे आहे .
डडझेल

िार्राबाद आगार पररसरात ठद. ०५.०८.२०१५ रोिी अनतवषृ ्ी झाल्हयामळ
ु े भम
ू ीगत
्ाकीिवळ

मोठ्या

प्रमाणात

पाणी

बराच

काळ

साचल्हयामुळे

डडझेल

्ाकीच्या

झाकणातन
ू पाणी डडझेल ्ाकीत गेले असल्हयाचे ननदिानास आले आहे .
(२) हे खरे आहे .

(३) व (४) राज्य पररवहन महामींडळादवारे ठदनाींक १९.१२.२०१५, ठदनाींक ०२.०१.२०१६ व ठदनाींक
२४.०१.२०१६ च्या पत्रान्वये भुशमगत डडझेल ्ाकी बदलण्याबाबत मे.ाींडडयन

ईल कींपनीस

कळववण्यात आले असता, सींबींगधत तेल कींपनीकडून भूशमगत डडझेल ्ाकीची तपासणीअींती
दरु
ु स्ती करण्यात येवन
ू सदर ्ाकी बदलण्याची आवश्यकता नसल्हयाचे सींबींगधत कींपनीदवारे
कळववण्यात आल्हयाने सदरची ्ाकी बदलण्यात आलेली नाही.
(५) प्रश्न उदभ्ावत नाही.
___________
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शाळे च्या १०० मीटर पयंतच्या पररसरात दा अ आणण शसिरे ट
वविणे यास बांदी असल्हयाबाबत
(४२)

३७८५८ (१२-०१-२०१६).

श्री.शाांताराम मोरे (शभवांड (ी रस्ामीण) :

सन्माननीय राज्य

उत्पादन शुल्हि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) िासकीय ननयमानस
ु ार िाळे च्या २०० मी्र पयतच्या पररसरात दारु आणण शसगरे ् ववकणे
यासीं बींदी आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, म िे अींबरनाथ (जि.िाणे) येथे िाळे च्या आवारात २०० मी्रच्या आत दे िी
दारुचा बार उघडपणे चालू आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, िासनाने याबाबत च किी करुन सींबींगधतावर काय कारवाई केली आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराव खड (से (०८-०३-२०१६) : (१) महाराषर दे िी दारु ननयमावली, १९७३ मधील
ननयम २५ ४ (बी) अन्वये िैषेतणणक सींस्थेपासून दे िी दारु क्रकरकोळ वविीचे दक
ु ान
महानगरपाशलका तसेच अ व ब वगा नगर पररषद षेतेत्रात ५० मी्र व

ातर ठिकाणी १००

मी्र अींतराच्या आत नसावे, अिी तरतद
ू आहे . तसेच शसगारे ् व अन्य तींबाखि
ु न्य

कायदा,

२००३ च्या कलम ६ (ब) अनुसार, िैषेतणणक सींस्थाींच्या १०० मी्र पररसरात तींबाखुिन्य पदाथा
ववकण्यास बींदी आहे.

(२) सदर सीील-३ अनुज्ञप्तीचे ठिकाण व कल्हयाण- बदलापूर रोड, अींबरनाथ (प) येथील

महात्मा गाींधी महाववदयालय यामध्ये सींरषेतक शभींत असल्हयामळ
ु े महाववदयालयाचे प्रवेिदवार व
अनुज्ञप्ती यामधील अींतर १३० मी्र ीवढे होते. ननयमानस
ु ार सदर अनुज्ञप्तीची िागा
अींतरननबधमुक्त होती. तथावप सदयजस्थतीत रस्ता रुीं दीकरणामध्ये सींरषेतक शभींत पूणप
ा णे

तोडण्यात आल्हयाने महाववदयालयाचे प्रवेिदवार व अनुज्ञप्तीचे ठिकाण यातील अींतर सरळ
रस्त्याने ४५ मी्र ीवढे झाले आहे .

सदयजस्थतीत अनुज्ञप्तीधारकाींच्या मत्ृ यूनींतर वारसाींतील वादामुळे जिल्हहागधकारी, िाणे

याींच्या ठद. ७.१२.२०१५ च्या आदे िान्वये सदर अनुज्ञप्ती वारसाींतील वाद शम्े पयत ननलींबबत
िे वण्यात आली आहे .

(३) या प्रकरणी प्राप्त तिारीच्या अनुषींगाने अधीषेतक, राज्य उत्पादन िुल्हक, िाणे याींच्याकडून

च किी करण्यात आली आहे . सदयजस्थतीत सदर अनज्ञ
ु प्ती वारसाींतील वाद शम्े पयत
ननलींबबत िे वण्यात आली आहे .
(४) प्रश्न उदभ्ावत नाही.
___________
पाां्रिवड्यातील चनाखा (जि.यवतमाळ) येथे िांपनीच्या तनिृष्ट्ट बबयाणामळ
ु े
िपाशीची

(४३)

ाड (े मर रोिाने वपपळी पड (ली असल्हयाबाबत

३७८७३ (१५-०१-२०१६).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.रािु तोड (साम (अणती ) :

सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील

वव.स. १५५ (29)
(१) पाींढरकवड्यातील चनाखा (जि.यवतमाळ) येथे पवन शसतावर याच्या २० ीकर िेतात
कपािी व तुरीची लागवड करुन त्यामध्ये ीका कींपनीच्या बबयाींणाची पाच ीकरावर लागवड
केली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर कींपनीच्या ननकृष् बबयाणामळ
ु े कपािीची झाडे मर रोगाने वपपळी पडली
असल्हयाचे ठदनाींक २० सप््ें बर, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास ननदिानास आले, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्हयास, या बबयाींणामळ
ु े शसताावर याींचे मोठ्या प्रमाणात नक
ु सान झाले आहे , हे खरे
आहे काय,

(४) असल्हयास, सदर कींपनीची िासनाने च किी केली आहे काय,
(५) असल्हयास, च किीअींती सदरहू कींपीनीवर कारवाई करण्याबाबत तसेच शसताावर याींना
नुकसान भरपाई दे ण्याबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. एिनाथराव खड (से (२६-०२-२०१६) : (१) होय.
(२) मोन्सॅ्ो होल्हडीींग प्रा.शल. मब
ुीं ई या सीड कींपनीच्या ब्रम्हा बीिी-२ (लॉ् ि. ००७९) या

वाणाची बी्ी कपािीची झाडे ही कींपनीच्या बबयाणामुळे वपवळी पडून वाळली नसून ती
पावसातील खींड, िशमनीतील कमी ओलावा व वातावरणातील अगधक तापमान यामळ
ु े वपकास
अिैववक ताण (abiotic Stress) पडून कपािीची झाडे वपवळी पडून वाळली.

(३) बबयाणामळ
ु े नक
ु सान झालेले नसून वातावरणातील बदलामळ
ु े नक
ु सान झालेले आहे .

(४) व (५) श्री.शसताावर याींची तिार माहे ९/१५ मध्ये प्राप्त झाल्हयानींतर जिल्हहास्तरीय सशमती
मार्ात बागधत षेतेत्राची पाहणी ठदनाींक ८/१०/२०१५ रोिी करण्यात येऊन वरीलप्रमाणे ननषकषा
काढण्यात आलेला आहे . त्यामुळे कींपनीची च किी करण्याचा व कींपनीवर कारवाई करण्याचा
प्रश्न उदभ्ावत नाही. तसेच श्री.शसताावर याींना नुकसान भरपाई दे ण्याचा सुध्दा प्रश्न उदभ्ावत
नाही.

(६) ववलींब झालेला नाही.
___________
स्वाशमनाथन आयोिाच्या शशफारशी लािू िरयायाबाबत
(४४)

३७९३८ (२०-०१-२०१६).

ड (ॉ.दे वराव होळी (िड (धचरोली) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िृषी मांत्री

(१) भारतीय िेतकऱ्याींच्या पररजस्थतीत सुधारणा करण्याच्या हे तूने स्वाशमनाथन याींच्या

अध्यषेततेखाली राषरीय कृषक आयोगाची स्थापना ठदनाींक १८ नोव्हें बर, २००४ रोिी करण्यात
आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, राषरीय कृषक आयोगाची स्थापना करण्यासािी ५ वेळा शिर्ारिी करून सुद्धा
िासनाने शिर्ारिी स्वीकारल्हया नाहीत, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्हयास, स्वाशमनाथन आयोगाच्या शिर्ारिी लागू करण्याबाबत िासनाने कोणती
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराव खड (से (१७-०३-२०१६) : (१) हे खरे आहे . केंद्रीय कृवष मींत्रालय, नवी ठदल्हली
याींनी ठद. १८ नोव्हें बर, २००४ च्या िासन ननणायान्वये डॉ.स्वाशमनाथन याींच्या अध्यषेततेखाली
राषरीय कृषक आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे .

(२) राषरीय कृषक आयोगाची स्थापना करण्यासािी ५ वेळा शिर्ारस करण्यात आल्हयाची बाब
केंद्रीय कृवष मींत्रालय, नवी ठदल्हली याींच्या सींकेतस्थळावर आढळून येत नाही.
(३) डॉ. स्वाशमनाथन आयोगाने

क््ोंबर, २००६ मध्ये त्याींचा अींनतम अहवाल केंद्र िासनास

सादर केलेला होता. सदर अींनतम अहवालासोबत िेतकऱ्याींसािीच्या राषरीय धोरणाचा मसद
ु ा
सादर केला होता. सदर प्रारुप मुदयाींवर केंद्र िासनाच्या ववववध मींत्रालयीन ववभाग व दे िातील
सवा राज्य याींच्यािी चचाा करुन केंद्र िासनाने िेतकऱ्याींसािी राषरीय कृवष धोरण २००७
प्रशसध्द केले होते. सदर धोरण अींमलात आणण्याचा अींनतम आराखडा केंद्र िासनाने

क््ोंबर,

२००८ मध्ये तयार केला आहे. केंद्र िासनाने त्याींचे ठद. १६ सप््ें बर, २००९ च्या अधािासकीय
पत्रान्वये सदर कृनत आराखड्यातील ज्या मद
ु याींवर राज्य िासनाकडून कायावाही होणे अपेक्षषेतत

आहे असे ६६ मुद्दे कृवष ववभागासह ातर ववभागािी सींबींगधत असल्हयाने सींबींगधत ववभागास
कळववण्यात आले आहे व त्यावर त्या त्या ववभागाींमार्ात कायावाही सुरु आहे .
(४) प्रश्न उदभ्ावत नाही.

___________
तळे िाव ठािूर (ता.ततवसा, जि.अमरावती) येथील शेतिऱयाला अपघात ववमा लाभ दे यायाबाबत
(४५)

३८१५१ (१६-०१-२०१६).

अॅड (.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी) :

सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) तळे गाव िाकूर (ता.नतवसा, जि.अमरावती) येथील गोपाळराव गुलाबराव याींचे ठद. १.६.२०००

रोिी म िे ववचोरी ता.नतवसा येथील िेत सव्हे नीं. ११९ मध्ये काींदयाच्या मचाींगाखाली दबुन ते
मरण पावले परीं तू त्याींच्या कु्ुींबबयाींना िेतकरी अपघात ववमाचा लाभ शमळाला नसल्हयाने

मा.लोकप्रनतननधी याींनी जिल्हहागधकारी, जि.अमरावती याींना श्री. सुरेि गोपाळराव ननमावत याींना
िेतकरी अपघात ववमाचा लाभ दे ण्याबाबत ठद.२३.२.२०१५ रोिी ननवेदन ठदले होते, हे खरे आहे
काय,
(२) असल्हयास, मा.लोकप्रनतननधी याींनी ठदलेल्हया ननवेदनानुसार िेतकरी उपघात ववमा लाभ
दे ण्याबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. १५५ (31)
श्री. एिनाथराव खड (से (१७-०२-२०१६) : (१) होय.
(२) राज्यात िेती व्यवसाय करताना होणारे अपघात, वीि पडणे, पूर, सपादींि, ववींचूदींि,

वविेचा िॉक बसणे ा. नैसगगाक आपत्तीमळ
ु े होणारे अपघात, रस्त्यावरील अपघात वाहन
अपघात तसेच अन्य कोणत्याही कारणामुळे होणाऱ्या अपघातात मत्ृ यू पावणाऱ्या अथवा

अपींगत्व येणाऱ्या िेतकऱ्याींना ववमा सींरषेतण ववमा सींरषेतण दे ण्यासािी िासनाने सन २००५-०६
पासून िेतकरी व्यजक्तगत अपघात ववमा योिना सुरु केली आहे . सदरची योिना ठद.10
िानेवारी, २००५ पासून सुरु झाली आहे. प्राप्त

ननवेदनातील िेतकरी गोपाळराव गुलाबराव

ननमावत याींचे ठद. १/६/२००० रोिी अपघाती ननधन झाले असल्हयाने त्याींना योिनेंअींतगात ववमा
लाभ दे ण्याचा प्रश्न उदभ्ावत नाही.
(३) प्रश्न उदभ्ावत नाही.
___________
राज्यातील अल्हपसांख्याांि ववद्याथ्यांसाठ उच्च शशषेतणासाठ महाराष्ट्र शासनातफे सुमारे
२५ हिार  अपयाांपयंत शशष्ट्यवत्ृ ती घोवषत िेल्हयाबाबत

(४६)

३८२५१

(१२-०१-२०१६).

(औरां िाबाद मयय) :
करतील काय :-

अॅड (.वारीस

पठाण

(भायखळा),

श्री.इम्तीयाि

सय्यद

सन्माननीय अल्हपसांख्याांि वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) राज्यातील अल्हपसींख्याींक ववदयार्थयासािी उच्च शिषेतणासािी महाराषर िासनामार्ात सुमारे

२५ हिार रुपयाींपयातची शिषयवत्ृ ती माहे िल
ु ,ै २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान घोवषत केली, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, अल्हपसींख्याक ववदयार्थयाना २५ हिार रुपयाींपयातची शिषयवत्ृ ती दे ण्याबाबत
िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराव खड (से (१६-०२-२०१६) : (१) नाही.
अल्हपसींख्याक ववदयार्थयााना उच्च शिषेतणासािी रु. २५,०००/- पयतची शिषयवत्ृ ती योिना

सन २००८-०९ पासून राबववण्यात येत आहे .

(२) आितागायत ीकूण १,७२,८७० अल्हपसींख्याक ववदयार्थयाना शिषयवत्ृ ती प्रदान करण्यात
आली आहे .

(३) प्रश्न उदभ्ावत नाही.
___________
मानवत (जि.परभणी) तालुक्यातील िृषी अधधिारी, सहायि िृषी अधधिारी,

मांड (ळ अधधिारी याांचस
े ह ११ िणाांवर फसवणूिीचा िुन्हा दाखल िेल्हयाबाबत
(४७)

३८७०४ (१५-०१-२०१६).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.मोहन फड ( (पाथरी) :

सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील

वव.स. १५५ (32)
(१) मानवत (जि.परभणी) तालक्
ु यातील कृषी अगधकारी, सहायक कृषी अगधकारी, मींडळ
अगधकारी याींचस
े ह ११ िणाींवर र्सवणुकीचा गुन्हा माहे २०१५ मध्ये मा.न्यायालयाच्या
आदे िाने दाखल करण्यात आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, परभणी जिल्ह्यातील तालक्
ु यामधील कृषी अगधकारी गैरव्यवहारा प्रकरणी
ननलींबबत करण्यात आले आहे त, हे खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, याप्रकरणी जिल्हहा कृषी अगधषेतक याींचेववरुध्द अदयापपयत कोणतीही कारवाई
करण्यात आलेली नाही, हे खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, जिल्ह्यातील कृषी ववभागात मोिया प्रमाणावर होत असलेल्हया गैरव्यवहारा
प्रकरणी कृषी अगधषेतकाींवर तातडीने कारवाई न करण्याची कारणे काय आहे त,
(५) असल्हयास, या प्रकरणी िासनाने पुढे कोणती कायावाही केली ?
श्री. एिनाथराव खड (से (२१-०३-२०१६) : (१) होय.
(२) व (३) नाही. राषरीय र्लोत्पादन अशभयानाींतगात सामुहीक िेततळे प्रकरणी अनुदान

प्राप्तीसािी लाभार्थयाने नो्री करारनाम्यावर खो्ी स्वाषेतरी केल्हयाबाबत तिारदाराने ११
िणाींववरुध्द मा.न्यायालयात ख्ला दाखल केला असून प्रकरण न्यायप्रववषि आहे . याप्रकरणी
कृवष ववभागाच्या कमाचाऱ्याींनी भ्रष्ाचार केला नसल्हयाने कारवाई करण्यात आली नाही.
(४) व (५) प्रश्न उदभ्ावत नाही.

___________
िृवष ववमा योिना २०१४-१५ अांतिात मांिूर
(४८)

३८७८३ (२१-१२-२०१५).

ालेल्हया खरीप ववमा रिमेबाबत

अॅड (.भीमराव धोंड (े (आष्ट्टी) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील

(१) कृवष ववमा योिना २०१४-१५ अींतगात खरीप ववम्यापो्ी सुमारे १६०० को्ी रुपये मींिूर
करण्यात आल्हयाची बाब माहे

गस््, २०१५ च्या नतसऱ्या सप्ताहात वा त्या सम
ु ारास

ननदिानास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदरहू रकमेचे तातडीने ववतरण करण्याबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली
वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराव खड (से (२६-०२-२०१६) : (१) हे खरे आहे .
राषरीय कृवष ववमा योिनेंतगात खरीप २०१४ मध्ये राज्यातील ीकूण ४४.७९ लाख

िेतकऱ्याींनी रु. १७६.२४ को्ी ववमा हप्ता भरुन २८.०५ लाख हे क््र षेतेत्र ववमा सींरषेतीत केलेले

होते. त्यापैकी ३४.८७ लाख िेतकरी नक
पात्र िरलेल्हया
ु सान भरपाईस पात्र िरले असन
ू
िेतकऱ्याींना रु. १५९५.६५ को्ी नुकसान भरपाई भारतीय कृवष ववमा कींपनीमार्ात अदा
करण्यात आलेली आहे.

वव.स. १५५ (33)
(२) भारतीय कृषी ववमा कींपनीमार्ात सदरची रक्कम सबींगधत बेकाकडे वगा करण्यात आलेली
असून सींबींगधत बेकामार्ात ती िेतकऱ्याींच्या बेक खात्यावर िमा करण्यात आलेली आहे .
(३) प्रश्न उदभ्ावत नाही.

___________
राज्य उत्पादन शुल्हि ववभािात सम
ु ारे २०० उपतनररषेति िोणत्याही
प्रशशषेतणाशशवाय िायारत असल्हयाबाबत

(४९)

३८८४१ (१२-०१-२०१६).

अॅड (.यशोमती ठािूर (ततवसा) :
खुलासा करतील काय :-

श्री.रणिीत िाांबळे (दे वळी), श्री.ड (ी.पी.सावांत (नाांदेड ( उत्तर),

सन्माननीय राज्य उत्पादन शुल्हि मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) राज्यात अवैदय दारुला प्रनतबींध करुन परवाना प्राप्त दारुची अगधकागधक वविी करुन
घेण्याची िबाबदारी असलेल्हया राज्य उत्पादन िुल्हक ववभागात सुमारे २०० उपननररषेतक
कोणत्याही

प्रशिषेतणाशिवाय

कायारत

असल्हयाची

माठहती

माहे

सप््ें बर,

२०१५

दरम्यान

ननदिानास आली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, िासनाने च किी केली आहे काय,
(३) असल्हयास, च किी या ववभागाच्या उपननरीषेतकाींना योग्य प्रशिषेतण दे ण्याबाबत िासनाने
कोणती कायावाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराव खड (से (१३-०३-२०१६) : (१), (२), (३) व (४) सींचालक, राषरीय सीमा िुल्हक,

उत्पादन िुल्हक तथा नारकोठ्क्स अकॅदमी, पजश्चम षेतेत्र, भाींडूप, मुींबई याींच्यामार्ात राज्य
उत्पादन िुल्हक ववभागातील ५० दय्ु यम ननरीषेतकाींना नारकोठ्क्स ड्रगचे प्रशिषेतण दे ण्यात आले

आहे . तसेच त्याींना १ मठहना अगधकारी आसवनी प्रशिषेतण व ३ मठहने पोलीस प्रशिषेतण
दे ण्याची तरतूद आहे. सींचालक महाराषर पोलीस अकॅदमी, नाशिक क्रकींवा तुरुींग अगधकारी,
प्रशिषेतण िाळा, येरवडा पुणे याींच्यामार्ात ननजश्चत केलेल्हया प्रशिषेतण कायािमानस
ु ार पेालीस

प्रशिषेतण दे ण्यात येते. सध्या या दोन्ही प्रशिषेतण केंद्रावर या ववभागातील दय्ु यम ननरीषेतक
तसेच ातर अगधकारी याींच्या प्रशिषेतणाची व्यवस्था अदयाप होऊ िकलेली नाही. मात्र

ववभागीय उपायक्
ु त, राज्य उत्पादन िल्ह
ु क याींच्या स्तरावर आवश्यक बाबीचे प्रशिषेतण त्याींना

दे ण्यात आले आहे . तसेच पोलीस प्रशिषेतणाकरीता पोलीस ववभागाकडे पािपुरवा करण्यात येत
आहे .

___________
राज्यातील सवा जिल्ह्याांत हवामानावर आधाररत पीि ववमा योिना िायााजन्वत िरयायाबाबत
(५०)

३८८७७ (३१-१२-२०१५).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

अॅड (.भीमराव धोंड (े (आष्ट्टी) :

सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील

वव.स. १५५ (34)
(१) हवामानावर आधाररत पीक ववमा योिना सदयजस्थतीत राज्यातील केवळ १२ जिल्ह्याींतच
कायााजन्वत करण्यात आली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, सदर योिना राज्यातील उवाररत जिल्ह्यात तातडीने कायााजन्वत करण्याबाबत
िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराव खड (से (२६-०२-२०१६) : (१) हवामानावर आधाररत पीक ववमा योिना
पथदिाक स्वरुपात खरीप हीं गाम २०१५ मध्ये राज्यातील १३ जिल्ह्यात राबववण्यात आलेली
आहे .
(२) सध्या हवामानावर आधाररत पीक ववमा योिना राज्यात षेतेत्र घ्क (Area Approach)
धरुन केंद्र िासनाच्या मागादिाक सुचनानुसार, पथदिाक स्वरुपात राबववण्यात येत आहे . सदर

योिनेंतील िेतकऱ्याींचा सहभाग, योिनेअींतगात ननजश्चत केलेली वपक ननहाय हवामानाची
प्रमाणके, िेतकऱ्याींना योिनेपासन
ू शमळणारा र्ायदा/नक
ु सान भरपाई ा. बाबीींच्या आधारे

योिनेची उपयुक्तता तपासून आलेल्हया ननषकषाच्या आधारे ती राज्यातील उवाररत जिल्ह्यात
राबववण्याबाबत ववचार करण्यात येईल.
(३) प्रश्न उदभ्ावत नाही.
___________

ववधान भवन :

ड (ॉ. अनांत िळसे

मांब
ु ई.

प्रधान सधचव,
_________________________
िासकीय मध्यवती मद्र
ींु ई.
ु णालय, मब

महाराष्ट्र ववधानसभा.

