
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची २७३ वी यादी 

 
महाराष्ट्र विधानसभा 

  

पहहले अधधिेशन, २०१७ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

राज्यातील शतेिऱयाांना सानुग्रह अनुदान ममळण्याबाबत 
  

(१)  ११४१ (२३-१२-२०१४).   श्री.रवि राणा (बडनेरा) :   सन्माननीय पुनिवसन ि मदत िायव 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील विविध जिल्ह्यात भुममहिन शेतकरी, मिूर गररब शेतकरी आपली आर्थिक 
पररजथथती सुधारािी ्या िेतून ेलागिनीन,े भाडपेट्टयान ेइतर शेतधारकाींकडून िममनी उत्पन्न 
काढण्यासाठी घेतात, सदर शेतकऱयाींना ननसगािची अननयममतता यामुळे नावपकी िोऊन सींबींर्धत 
शेतकरी आत्मित्या करतो परींत ुसदरचे शेतकऱयाला शासनाच ेसानुग्रि अनुदान ननकषाअभािी 
ममळत नािी, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, त्याची कारणे काय, 
(३) सींबींर्धत शेतकऱयाींना मोबदला आर्थिक अनुदान ममळाि ेयासाठी शासन ननणिय घेणार आिे 
काय ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१७-०१-२०१७) : (१) िोय. 
(२) ि (३) मिसलू ि िन विभाग, शासन ननणिय क्र. एससीिाय-१२०५/प्र.क्र. १८९/म-९ हदनाींक 
२७ फेब्रुिारी, २००६ अन्िये मतृकाच्या कु्ुींबात कोणत्यािी व्यजततच्या नािे शेत िमीन असेल 
ि त्यान ेसततची नावपकी, थकीत किि ि किाि बाबत तगादा इत्यादी कारणामुळे आत्मित्या 
केली असेल तर सदर प्रकरण िे शेतकरी आत्मित्या सदराखाली पात्र ठरविण्यात येते. तसचे 
मतृकाच्या कु्ुींबातील कोणतािी व्यतती शते िमीन धारणे करीत असेल तर सदर व्कततीस 
शेतकरी म्िणून धरण्यात येते याव्यनतररतत अद्याप सदर ननकषाींमध्ये कोणतािी बदल 
करण्यात आलेला नािी. 

___________ 
  



वि.स. २७३ (2) 

रायगड जिल्ह्यातील मजछिमाराांसाठी िरांिा येथे ससुज्ि मासेमारी बांदर उभारणेबाबत 
  

(२)  १९८३४ (१२-०८-२०१५).   श्री.मनोहर भोईर (उरण) :   सन्माननीय मत््यव्यिसाय मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) रायगड जिल्ह्यातील मजच्िमाराींसाठी करींिा येथे सुसज्ि मासेमारी बींदर उभारणेबाबत 
थथाननक लोकप्रनतननधीींनी हदनाींक १३ म,े २०१५ रोिी िा त्यासुमारास मा.सािििननक बाींधकाम 
मींत्री, याींना लेखी ननिेदन हदले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, याबाबत शासनान ेननणिय घेतला आिे काय, त्याींचे थिरुप काय आिे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. महादेि िानिर (१५-०२-२०१७) : (१) िोय. 
(२) शासन ननणिय हदनाींक १ डडसेंबर, २०१६ अन्िये करींिा, (ता.उरण, जि.रायगड) येथे मथत्य 
िेट्टीच्या बाींधकामासाठी रु. १५३.९६ को्ीच्या रकमेस सुधारीत प्रशासकीय मींिूरी देण्यात आली 
आिे. कें द्र शासनाकड ेसधुारीत प्रशासकीय मान्यता ममळण्यासाठी प्रथताि सादर करण्यात आला 
आिे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नािी. 

___________ 
  

ििवत (जि.रायगड) येथे सन २०१३ मध् ये निुसान लालेल्ह या शेतिऱ याांना दोन िाावनी  
देण् यात ेलेली मदत अअतअल्ह प असल्हयाबाबत 

  

(३)  २०९७४ (०६-०८-२०१५).   श्री.सुरेश लाड (ििवत), श्री.जितेंद्र ेव्हाड (मुांब्रा िळिा), 
श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.भा्िर िाधि (गुहागर), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.अिधूत 
तटिरे (श्रीिधवन) :   सन्माननीय पुनिवसन ि मदत िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) किित (जि.रायगड) येथे सन २०१३ मध् ये नुकसान लालेल्ह या शेतकऱ याींना दोन िषािनी 
देण् यात आलेली मदत अनतअल्ह प असल्ह याचे मािे एवप्रल २०१५ च् या दसुऱ या स तािात 
ननदशिनास आली, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्ह यास, शेतकऱ याींच्या लालेल्हया नुकसानीच् या प्रमाणात मदत देणेबाबत शासनान ेकाय 
कायििािी केली िा करण् यात येत आिे, 
(३) नसल्ह यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२०-०९-२०१६) : (१) िे खरे नािी. 
(२) ि (३) प्रश्न उद्् ाित नािी. 

___________ 
  



वि.स. २७३ (3) 

िोल्हहापुर जिल्ह्यात सिव तालुकयाांमध्ये टांचाई ि दषु्ट्िाळसदृश  
पररज्थती अनमावण लाल्हयाबाबत 

  

(४)  २८५१२ (१३-०१-२०१६).   श्री.सुरेश हाळिणिर (इचलिरांिी) :   सन्माननीय पुनिवसन ि 
मदत िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) कोल्हिापुर जिल्ह्यात सरासरीच्या ५०% पेक्षा कमी पाऊस लाल्हयामुळे सिि तालुतयाींमध्ये 
ी्ंचाई ि दषुकाळसदृश पररजथथती ननमािण लाली आिे, िे खरे आिे काय, 

(२) असल्हयास, ी्ंचाईग्रथत जिल्ह्याींमध्ये पैसेिारी न पािता उपाययोिना राबविण्याच े ननदेश 
शासनाने हदलेले आिेत, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्हयास, त्याअनुषींगाने कोल्हिापुर जिल्ह्यात कोणत्या उपाययोिना करण्यात आल्हया िा 
येत आिेत, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१७-०१-२०१७) : (१) कोल्हिापूर जिल्ह्यात मान्सुन २०१५ मधील मािे िून 
२०१५ ते मािे ऑत्ोबर, २०१५ अखेर सरासरी ८५६.९४ मम.मी इततया पािसाची नोंद लाली 
असून दषुकाळसदृश पररजथथती नािी. 
(२), (३) ि (४) प्रश्न उद्् ाित नािी. 

___________ 
  

िालठण (ता.इांदापूर, जि.सातारा) पररसरात हुमनी रोगामळेु  
हिारो एिर ऊस नष्ट्ट होत असल्हयाबाबत 

  

(५)  ३०३९८ (१६-०१-२०१६).   श्री.ियिुमार गोरे (माण), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अब् दलु सत्तार (मसल्हलोड) :   सन्माननीय पुनिवसन ि मदत िायव 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) कालठण (ता.इींदापूर, जि.सातारा) येथील पररसरात िुमनी रोगामुळे ििारो एकर ऊस नष् 
िोण्याच्या मागाििर असल्हयाच ेमािे ऑगथ्, २०१५ मध्ये िात्यादरम्यान ननदशिनास आले आिे, 
िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, पुणे, अिमदनगर, सोलापूर जिल्ह्यातील कािी तालुतयाींतिी उिनी धरणाच्या 
पाणलो् के्षत्रात पाऊस नसल्हयान े उिनीच्या पाणीसाठ्यात िाढ लाली नािी ि पाण्याअभािी 
ऊस वपकाला िुमनी या अळयाींनी ग्रासले असून या अळया सींपूणि ऊस मुळापासून आतून 
शेड्यापासनू पोखरत िात असून त्यामुळे सींपूणि पीक िळत आिे त्यामुळे शेतकऱयाींचे आर्थिक 
नुकसान लाले असल्हयाने शासनाने त्िरीत शेतकऱयाींना आर्थिक मदत करण्याबाबत कोणती 
कायििािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  



वि.स. २७३ (4) 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२९-११-२०१६) : (१) ि (२) अींशत: खरे आिे. 
मािे ऑगथ्, २०१५ मध्ये िा त्या दरम्यान अिमदनगर, सोलापूर जिल्ह्याींमध्ये 

िुमणीचा प्रादभुािि आढळून आला नािी. परींत,ु पुणे जिल्ह्यातील कालठण ता.तइींदापूर, 
जि.सातारा येथ ेअल्हप प्रमाणात िुमणी अळीचा प्रादभुािि आढळून आला. इींदापूर तालतुयातील 
ऊस वपकाचे के्षत्र २४८५० िे. असनू, त्यामध्ये कालठण गािातील १८३ िेत्र के्षत्रािर िुमणी 
अळीचा प्रादभुािि आढळून आला. 

कृवष खात्यामाफि त इींदापूर तालतुयात ि विशेषत: कालठण गािामध्ये िुमणीचा 
प्रादभुािि आ्ोतयात आणण्यासाठी प्रचार ि प्रमसध्दी करण्यात आले ि शेतकरी शतेीशाळाींद्िारे 
शेतकऱयाींना मागिदशिन करण्यात आले. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नािी. 

___________ 
 

मुांबईतील चेंबुर िॉलनी, मुलुांड िॉलनी सायन िोळीिाडा येथील मसांधी समािाछया पुनिवमसत 
घरे त्याांना मालिी हकिान ेदेणे ि इतर विविध मागण्याांबाबत 

 

(६)  ३०४६९ (२१-०१-२०१६).   श्री.तुिाराम िात े(अणुशकती नगर) :   सन्माननीय पुनिवसन 
ि मदत िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) मुींबईतील चेंबुर कॉलनी, मुलुींड कॉलनी, सायन कोळीिाडा येथील मसींधी समािाची 
पुनििमसत घरे त्याींना मालकी ितकाने देणे ि सदर िसाितीचा पुनवििकास करण्यात यािा, 
मानखुदि येथील मिाराषर नगर सामाजिक िनीकरण िागेिर थि.बाळासािेब ठाकरे याींचे 
थमरणाथि पयि् नाची योिना राबविणे, चेंबूर, िाशी नाका, मािूल गाि, लल्हलूभाई कीं पाऊीं ड 
येथील प्रकल्हपग्रथताींच्या इमारतीत पाणी पुरिठा, थिच्िता, सुरक्षा इत्यादी सोयी सुविधा 
पुरविणे इत्यादी विविध मागण्याचे थथाननक लोकप्रनतननधीींनी हदनाींक १६ फेब्रुिारी, २०१५ 
रोिीच्या सुमारास मा.मुख्यमींत्री याींना ननिेदन सादर केले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, याबाबत चौकशी केली आिे काय, 
(३) असल्हयास, चौकशीनुसार पुढे कोणती कायििािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(४)  नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१५-०२-२०१७) : (१) लोकप्रनतननधीींचे हद.१६/२/२०१५ च े ननिेदन आढळून 
आले नािी. तथावप, विषयाशी साधम्यि असलेले हद.१६/६/२०१५ चे ननिेदन प्रात लालेले आिे. 
चेंबुर ि सायन कोळीिाडा िसाितीच्या पुनवििकासासींबींधीची बाब तपासण्यात येत आिे. 

चेंबूर िाशी नाका, मािूल गाि येथील प्रकल्हपग्रथत इमारती एम/ पजश्चम 
विभागातींगित येतात. सदर इमारतीपैकी प्रकल्हपग्रथत रहििाशाींसाठी िा्प करण्यात आलेल्हया 
इमारतीींना मिानगरपामलकेतफे पाणी पुरिठा करण्यात आलेला आिे. तसेच खािगी 
सुरक्षारक्षकामाफि त सुरक्षा पुरविण्यात आलेली आिे ि दैनींहदन थिच्िता देखील करण्यात येत 
आिे. 
(२), (३) ि (४) प्रश्न उद्् ाित नािी. 

___________ 



वि.स. २७३ (5) 

हहांगोली जिल्ह्यात खरीप हांगामाची पैसेिारी ६७ पैसे पेक्षा  
िमी दाखविण्यात ेली असल्हयाबाबत 

  

(७)  ३११९४ (११-०१-२०१६).   श्री.अममत विलासराि देशमुख (लातूर शहर) :   सन्माननीय 
पुनिवसन ि मदत िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शासनाकडून खरीप िींगामाची पैसेिारी ६७ पशैा पेक्षा कमी दाखविण्यात आल्हयामुळे हिींगोली 
जिल्ह्यातील शेतकऱ याींमध्ये आनींद ननमािण िोऊन त्याींच्या अपेक्षािी िाढल्हया असताींनाच आता 
पुन्िा पुिीप्रमाणेच ३० स े्ंबर,२०१५ रोिी पासून एकदा पैसेिारी िािीर करण्याचे आदेश 
शासनाने हदले असल्हयाने हिींगोली जिल्ह्यातील शतेकरी िगाित असींतोष ननमािण लाला 
असल्हयाच ेमािे ऑत्ोबर, २०१५ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशिनास आले आिे, िे खरे आिे 
काय, 
(२) असल्हयास, निीन धोरणानसुार ३३ ्तकयाींपेक्षा शेतकऱयाींच े नुकसान लाल्हयास त्याींना 
भरपाई ममळणार असल्हयाच े हिींगोली जिल्हिा प्रशासनान े िािीर केल्हयाप्रमाणे जिल्ह्यात ७०७ 
गािाींमध्ये ४ लाख िेत्र पेरणी के्षत्राचे नुकसान दाखविले त्यामुळे अपेक्षक्षत ननधी २०५ को्ी 
िोता मात्रा शासनाच्या नव्या ननणियामुळे शतेकरी िगाित ननमािण लालेला असींतोष दरू 
करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायििािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१७-०१-२०१७) : (१) िे खरे नािी. 

कें द्र शासनान ेहद. ८/४/२०१५ रोिी ननगिममत केलेल्ह या आदेशानुसार ३३% पेक्षा अर्धक 
वपक नुकसान असल्हयास त्या वपकाखालील िममनीच्या मालकास  ननविषठा अनुदान देण्याचा 
ननणिय घेतला. त्यानसुार निर अींदाि बाींधताींना वपकाींच्या पररजथथतीचे अचूक ननधािरण करणे 
शतय नसल्हयामुळे निर पैसेिारी ्यामध्ये ६७ पैसेपेक्षा कमी ककीं िा िाथत पैसेिारीचा अींदाि 
ननधािरण शतय िोत नसल्हयामुळे उतत सूचना मागे घेऊन पुिीप्रमाणे ५० पैसेपेक्षा कमी ककीं िा 
िाथत अशी निर पैसेिारी िािीर करण्याचा ननणिय शासनान े घेतल्हयामुळे निर अींदाि 
पैसेिारी ५० पैसेपेक्षा कमी ककीं िा िाथत अशी सुधाररत करुन ३०.०९.२०१५ रोिी िािीर करणे 
आिश्यक असल्हयामुळे  पुन:श्च एकदा के्षत्रीय पातळीिर रॅडम पध्दतीने लॉ् ननिडून प्रत्येक 
गािाींमध्ये ककमान १२ भखुींड ननिडून त्याची प्रत्यक्ष पािणी करुन निर अींदाि बाींधून सुधाररत 
निर पैसेिारी अििाल सादर करण्यात आला. 
(२) ि (३) प्रश्न उद्् ाित नािी. 

___________ 
 

मराठिाडयातील औरांगाबाद, िालना, बीड, उ्मानाबाद, परभणी ेणण लातूर  
या दषु्ट्िाळी भागाची िें द्रीय दषु्ट्िाळी पथिान ेपाहणी िेल्हयाबाबत 

  

(८)  ३३३७४ (१५-०१-२०१६).   श्री.िसांतराि चव्हाण (नायगाांि), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), 
श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), डॉ.सांतोा टारफे (िळमनुरी) :   सन्माननीय पुनिवसन ि मदत 
िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मराठिाडयातील औरींगाबाद, िालना, बीड, उथमानाबाद, परभणी आणण लातूर या दषुकाळी 
भागाची कें द्रीय दषुकाळी पथकान ेपािणी केल्हयाच ेमािे ऑगथ्, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान 
ननदशिनास आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, कें द्रीय दषुकाळी पथकाने केलेल्हया पािणीनुसार मराठिाडयातील दषुकाळ 
भागासाठी कें द्र शासनाने ककती ननधी हदला, 
(३) असल्हयास, मराठिाडयातील दषुकाळ भागासाठी कें द्र शासनान े ननधी देण्याबाबत  शासनान े
कोणती कायििािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१७-०१-२०१७) : (१) िोय, िे खरे आिे. 
(२) ि (३) कें द्र शासनाने मिाराषर राज्यातील दषुकाळ ननिारणासाठी रुपये ३०४९.३६ को्ी 
इतका ननधी घोषीत केला. राज्य शासनाकडून मराठिाड्यातील दषुकाळ भागासाठी रुपये 
२०५६.७० को्ी इतका ननधी देण्यात आला आिे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नािी. 

___________ 
  

राज् यातील शतेिऱयाांना अपघात विमा योिना लागू िरण्याबाबत 
  

(९)  ३४५०२ (१६-०१-२०१६).   श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), श्री.जितेंद्र ेव्हाड (मुांब्रा 
िळिा) :   सन्माननीय िृाी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील शतेकऱयाींना अपघात विमा योिना लागू करण्यात ननणिय शासनाने मािे िुल,ै 
२०१५ मध्ये घेतला आिे िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, राज् यातील शेतकऱयाींना अपघात विमा योिना लागू करण्याबाबत 
शासनान ेकोणती कायििािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(३)  नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. पाांडुरांग फुां डिर (१७-०१-२०१७) : (१) िोय. 
(२) राज्यात शेती व्यिसाय करताींना िोणारे अपघात, िीि पडणे, पूर, सपिदींश, विींचूदींश, 
वििेचा शॉक असणे इ. नैसर्गिक आपत्तीमुळे िोणारेअपघात, रथत्यािरील अपघात, िािन 
अपघात तसेच अन्य कोणत्यािी कारणामळेु िोणाऱया अपघातामुळे येणारा मतृ्य ू अथिा 
अपींगत्ि यासाठी राज्य शासनाने हद. १ डडसेंबर, २०१५ ते हद. ३० नोव्िेंबर, २०१६ या 
कालािधीसाठी गोपीनाथ मुींड े शेतकरी अपघात विमा योिना कायािजन्ित केली आिे. या 
योिनेअींतगित राज्यातील सिि ७/१२ धारक शेतकऱयाींचा विमा उतरिीला आिे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नािी. 

___________ 
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राज्यातील शतेिऱयाांछया िुटुांबाला ेधथवि मदत ममळण्यासाठी  
राज्य शासनाने िेलेल्हया घोाणेबाबत 

 

(१०)  ३८२०८ (१८-०१-२०१६).   अॅड.िारीस पठाण (भायखळा), श्री.इम्तीयाि सय्यद 
(औरांगाबाद मध्य) :   सन्माननीय पुनिवसन ि मदत िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यातील शेतकऱयाींच्या कु्ुींबाला सपिदींश, वििेच्या धततयामळेु शेतकऱयाींचा मतृ्यु लाला 
तरच शासनाकडून आितागायत आर्थिक मदत ममळत िोती परींतु आता घरात काम करताना, 
िािन अपघातानींतरिी शेतकऱयाच्या कु्ुींबाला मदत ममळण्यासाठी राज्य शासन राज्यातील 
शेतकऱयाींचा अपघात िीमा काढणार असल्हयाची घोषणा शासनामाफि त मािे ऑगथ्, २०१५ 
मध्ये िा त्यादरम्यान करण्यात आली, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, अपघात विम्या अींतगित पुढील ित ेशेतकऱयाींनी भरायच ेकी त े िते देखील 
सरकारने भरायच,े याबाबत शासनातफे धोरणात्मक ननणियाबाबत शासनाने कोणती कायििािी 
केली िा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१७-०१-२०१७) : (१) ि (२) िोय, िे खरे आिे. 

राज्यात शेती व्यिसाय करताींना िोणारे अपघात, िीि पडणे, पूर, सपिदींश, विींचूदींश, 
वििेचा शॉक असणे इ. नैसर्गिक आपत्तीमुळे िोणारेअपघात, रथत्यािरील अपघात, िािन 
अपघात तसेच अन्य कोणत्यािी कारणामळेु िोणाऱया अपघातामुळे येणारा मतृ्य ू अथिा 
अपींगत्ि यासाठी राज्य शासनाने हद. १ डडसेंबर, २०१५ ते हद. ३० नोव्िेंबर, २०१६ या 
कालािधीसाठी गोपीनाथ मुींड े शेतकरी अपघात विमा योिना कायािजन्ित केली आिे. या 
योिनेअींतगित शासनाकडून सिि खातेदार शेतकऱयाींचा विमा िता भरण्यात येतात. शेतकऱयाींनी 
थित: ककीं िा त्याींच्याितीने अन्य कोणत्यािी सींथथेन े ्या योिनते पुन्िा थितींत्रररत्या विमा 
ित्याची रतकम भरण्याची गरि नािी. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नािी. 

___________ 
 

राज्यातील िृाि िगावछया वििासासाठी िें द्र सरिारछया धतीिर  
वपि विमा योिनेची तदथव अांमलबिािणी िरण्याबाबत 

 

(११)  ३९८४६ (२८-०४-२०१६).   श्री.अब ूेिमी (मानखूदव मशिािीनगर) :   सन्माननीय िृाी 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यातील कृषक िगािच्या विकासासाठी कें द्र सरकारच्या धतीिर वपक विमा योिनचेी 
तदथि अींमलबिािणी आगामी खरीप िा रब्बी िींगामापसून (मािे िून/स े्ंबर, २०१६) पासून 
करण्याबाबत समाििादी कृषक सभेच्या ितीने मा. मींत्री (कृषी), तसेच सींबींर्धत विभागीय कृषी 
सींचानालयास िा त्या अर्धनथत असलेल्हया के्षत्रीय कृषी सिाकयाकाींकड ेमािे िानेिारी, २०१६ िा 
त्यादरम्यान लेखी ननिेदनाद्िारे करण्यात आली आिे, खरे आिे काय, 
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(२) असल्हयास, प्रश्नोतत बाब (१) च्या अनुषींगाने राज्यातील कृषक सींथथा, िनप्रनतननधी याींनी 
सदरची बाब शासनाच्या कृषी विभागाकड े  लेखी थिरुपात िा िेळोिेळी लालेल्हया कृषक 
मेळाव्यात नोंदविली, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्हयास, सदर बाबतीत शासनान ेधडककृती कायिक्रम आखण्याबाबत कोणती कायििािी 
केली िा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आिेत ?    
  
श्री. पाांडुरांग फुां डिर (१७-०१-२०१७) : (१), (२) ि (३) अशा प्रकारचे ननिेदन प्रात लाल्हयाच े
हदसून येत नािी. मात्र, कें द्र शसनाच्या मागिदशिक सुचनाींनसुार खरीप िींगमा २०१६ पासून 
प्रधानमींत्री पीक विमा योिनेची अींमलबिािणी राज्यात करण्यात येत आिे. या योिनेंतगित 
नैसर्गिक आपत्ती, ककड आणण रोगाींमुळे वपकाींच ेनुकसान लाल्हयास शेतकऱयाींना विमा सींरक्षण 
अनुजे्ञय असून, याबाबतचा शासन ननणिय हद. ०५.०७.२०१६ रोिी ननगिममत करण्यात आला 
आिे. 
(४) प्रश् न उद्् ाित नािी. 

___________ 
  
रायगड जिल्हहयातील िरांिा येथे मासेमारी बांदर वििमसत िरण्याच ेिाम बांद असल्हयाबाबत. 

  

(१२)  ४०३७४ (२०-०५-२०१६).   श्री.मनोहर भोईर (उरण), श्री.सुअनल मशांदे (िरळी), श्री.अनतेश 
राणे (िणििली), श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्री.भरतशेठ गोगािले (महाड) :   
सन्माननीय मत््यव्यिसाय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) मुींबईतील ससून डॉकला पयािय म्िणून रायगड जिल्हियातील करींिा येथे मासेमारी बींदर 
विकमसत करण्याचे काम नोव्िेंबर, २०१२ पासून सुरु करण्यात आले परींत ुगत तीन िषािपासून 
िे काम बींद आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, सदर बींदर विकासाचे काम बींद असण्याची कारणे काय आिेत, 
(३) असल्हयास, सदर कामास तातडीने सुरुिात करण्याकररता शासनाने कोणती कायििािी केली 
िा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. महादेि िानिर (०५-०१-२०१७) : (१) िोय. 
(२) सदर कामास सन २०१२ मध्ये सुरुिात करण्यात आली आिे. माचि २०१३ पयतं ४७५ मी. 
लाींबीचे ब्रकेिॉ्रचे काम पूणि करण्यात आले आिे. बींदरामध्ये खोदाईचे काम करताना मातीच्या 
हठकाणी खडकाचा भूथतर आढळून आला. त्यामळेु हद.१५ त े१९ एवप्रल, २०१३ च्या दरम्यान 
करींिा येथ ेCICEF याींचे समिेत सींयुततीक चाचणी निदे्र घेण्यात आली. करींिा येथील रायल 
बोअरच्या अििालानसुार ननयोजित हठकाणी Weathered rock ममळाला.त्यामुळे सदरच ेकाम 
बींद करण्यात आले आिे. 
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(३) बींदराच्या ननयोजित हठकाणी खडक ममळाला. त्यामळेु खडक फोडून तेथ े बाींधकाम 
कराियाच ेआिे. खडक फोडण्याच्या कामासाठी िोणार खचि अींदािपत्रकात नसल्हयामळेु खडक 
फोडण्याचे ि इतर अनुषींगीक खचि विचारात घेता अींदािपत्रकाच्या ककमतीमध्ये िाढ लाली. 
त्यामुळे मुख्य अमभयींता, विशेष प्रकल्हप सािििननक बाींधकाम विभाग याींनी रु.१५३.९६ को्ी 
इततया सुधारीत अींदािपत्रक ि आराखडा मान्यतेसाठी सादर केला असून सदर ककीं मतीस 
शासन ननणिय कृवष ि पदमु विभाग, क्रमाींक : मत्थयवि-१५१४/प्र.क्र.१७०/पदमु-१४, हदनाींक १ 
डडसेंबर, २०१६ अन्िये सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आिे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नािी. 

___________ 
  

पोलादापूर (जि.रायगड) तालुकयामध्ये पाणलोट वििास िायवक्रमामध्ये  
लाखो रूपयाांचा लालेला गैरव्यिहार 

  

(१३)  ४०९९१ (२८-०४-२०१६).   श्री.सुभाा उफव  पांडडतशेठ पाटील (अमलबाग), श्री.धैयवशील 
पाटील (पेण) :   सन्माननीय िृाी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) पोलादपूर शिरालगत असलेल्हया बबनशेती िममनीमध्ये बोगस प्रकरणे तयार करून कृषी 
विभागाने पाणलो् विकास कायिक्रम सन २०१२-१३ मध्ये न राबिता न लाखोरूपयाींचा अपिार 
केल्हयाच े ननदशिनास आल्हयाची तक्रार दाखल िोिूनिी मािे िानेिारी २०१६ पयतं 
सींबींर्धताींविरूध्द कोणतीिी कारिाई करण्यात आली नािी, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, या सींदभाित कोकण विभागीय आयुतताींनी लालेल्हया रष्ष्ाचारा सींबींधात चौकशी 
करण्यात यािी अशी मागणी असताना चौकशी करण्यात आली आिे काय, 
(३) असल्हयास, चौकशीमध्ये रष्ष्ाचारासींबींधी कायििािी करण्यात आली आिे काय, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. पाांडुरांग फुां डिर (०५-१२-२०१६) : (१) प्रथततु प्रकरणी िबाबदार असणाऱया िगि-३ 
सींिगाितील ८ कमिचाऱयाींना सन २०१४ मध्ये ननलींबबत करण्यात आले आिे. 
(२) ि (३) प्रथतुत प्रकरणी चौकशीची कायििािी सुरु आिे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नािी. 

___________ 
  

राज्यातील ग्रामीण भागातील शेतिरी ेत्महत्या रोखण्यासाठी  
दलालमुकत बािारपेठेची अनममवती िरण्याबाबत 

  

(१४)  ४२२४२ (२८-०४-२०१६).   श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अ्लम शेख (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय िृाी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील ग्रामीण भागातील शेतकरी आत्मित्या रोखण्यासाठी दलालमुतत बािारपेठेची 
ननममिती करुन शतेी िमीभाि, खात्रीशीर विमा द्यािा अशी मित्िपूणि मशफारस शासनान े
नेमलेल्हया तज्ञाींनी केली, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, उतत प्रश्नाच्या मशफारशीनुसार शेतकरी आत्मित्या रोखण्यासठी शतेीला 
िमीभाि, खात्रीशीर विमा देण्याबाबत शासनान ेकोणती कायििािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. पाांडुरांग फुां डिर (२१-०१-२०१७) : (१) शेतकरी आत्मित्या प्रकरणी कें द्र ि राज्य शासनान े
िािीर केलेल्हया पॅकेिेसच्या अींमलबिािणीचे मुल्हयमापन करण्यासाठी मिसूल ि िन 
विभागाच्या शा.नन.क. एससीिाय- २००७/प्र.क्र. ३२८/- म.-७, हद. १३.११.२००७ अन्िये अथितज्ञ 
डॉ. नरेंद्र िाधि याींची एक सदथयीय सममती थथापन करण्यात आलेली िोती. सदर सममतीन े
त्याींचा अििाल हद.२७/०७/२००८ रोिी शासनास सादर केला. सदर  अििालात दलालमुतत कृषी 
उत्पन्न बािार सममतीची ननममिती, शेती मालाला िाििी भाि देणे, सुधाररत पीक विमा 
योिना लागू करणे ि शेतकरी कु्ुींबाींना अनुदाननत िीिन विमा उपलब्ध करुन देणे इ. 
मित्िपूणि मशफारशीचा समािेश आिे. 
(२) १. शेतमालाला ककमान िमीभाि िािीर करणे िी बाब कें द्र शासनाच्या अखत्याररतील आिे. 
शेतमालाला िाििी िमी भाि ममळािेत म्िणून राज्य शासन कें द्र शासनाकड ेनेिमीच आग्रिी 
भूममका माींडत असत.े 
     २. कृषी ि पदमु विभाग शा.नन.क्र. प्रपीवियो- २०१६/प्र.क्र. ९७/११-अ,े हद. ०५/०७/२०१६ 
अन्िये राज्यात सिि व्यापक अशी प्रधानमींत्री फसल विमा योिना राबविण्यास मींिूरी देण्यात 
आलेली आिे. सदर योिनेंतगित पीक विमा िता रतकमेच्या केिळ २% रतकम खरीप 
िींगामासाठी, १.५% रतकम रब्बी िींगामासाठी आणण ५% रतकम नगदी वपकाींसाठी शेतकऱयाींनी 
भराियाची असून उििररत अनकु्रमे ९८%, ९८.५% आणण ९५% रतकम अनदुान थिरुपात 
शासनाकडून हदली िाणार आिे. 
     ३. कृषी ि पदमु विभाग शा.नन.क्र. शअेवि-२०१५/प्र.क्र.१५९/११-अे, हदनाींक २६/११/२०१५ 
अन्िये राज्यातील १.३७ को्ी खातेदार शेतकऱयाींना गोपीनाथ मुींड े शेतकरी अपघात विमा 
योिना लागु करुन रु. २ लाखापयतंचे विमा सींरक्षण देण्यात  आलेले आिे. 
     ४. शेतकरी ि ग्रािक याींच्या हिताकररता मिाराषर कृषी उत्पन्न पणन (विकास ि 
विननयमन) अर्धननयम,  १९६३ यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी सिकार, पणन ि 
िथत्रोद्योग विभागाने हद. ०५/०७/२०१६ रोिी ि्िुकुम प्रख्यावपत करुन पणन अर्धननयमात ई-
रेडड ींग, मसींगल पॉई् लेव्िी, शेतकऱयाींऐििी खरेदीदाराींकडून अडत िसूल करण्यात यािी. 
शेतकऱयाींना त्याींनी उत्पाहदत केलेल्हया फळे ि भािीपाल्हयाची विक्री कृषी उत्पन्न बािार 
सममतीच्या आिार बरोबरच कोठेिी विकण्याची मुभा इ. तरतूदी करण्यात आलेल्हया आिेत. 
     ५. शतेकरी, शेतकरी ग्, शेतकरी उत्पादक कीं पनी, शेतकरी उत्पादक सिकारी सींथथा 
याींच्या सभासदाींचा माल थे् ग्रािकाींना विकण्यासाठी सिकार, पणन ि िथत्रोद्योग 
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विभागाद्िारे सींत मशरोमणी श्री. सािता माळी शेतकरी आठिड े बािार अमभयान राज्यात 
राबविण्यात येत आिे. या योिनेंतगित आतापयतं राज्यात एकूण ६९ शेतकरी आठिड ेबािार 
सुरु करण्यात आले आिेत. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नािी. 

___________ 
  

िामशम जिल्ह्यामध्ये सांत्रा ि डाळीांब वपिासाठी हिामान ेधाररत  
फळ वपिविमा योिनेस मुदतिाढ देण्याबाबत 

  

(१५)  ४३२५१ (२८-०४-२०१६).   प्रा.विरेंद्र िगताप (धामणगाि रेल्हिे), श्री.अममन पटेल 
(मुांबादेिी), श्री.अ्लम शेख (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय िृाी मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) िामशम जिल्ह्यामध्ये सींत्रा ि डाळीींब वपकासाठी ििामान आधाररत फळ वपकविमा 
योिनेची माहिती जिल्हिा कृषी अर्धक्षक कायािलयाने अींनतम मदुतीला प्रमसध्दी हदल्हयामुळे 
येथील दषुकाळग्रथत शेतकऱयाींमध्ये असींतोष लाला असल्हयाच े मािे डडसेंबर, २०१५ दरम्यान 
ननदशिनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, यासींदभाित शसनाने चौकशी करुन सदर योिनेस मुदतिाढ देण्याबाबत कोणती 
कायििािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. पाांडुरांग फुां डिर (१३-०१-२०१७) : (१) िे खरे नािी. 
(२) ि (३) प्रश्न उद्् ाित नािी. 

___________ 
  

मौिा रेंगेपार (ता.तमुसर, जि.भांडारा) येथील गािातील नदीिाठािर  
असलेल्हया घराांच ेपुनिवसन िरण्याबाबत 

  

(१६)  ४७५७३ (२८-०४-२०१६).   श्री.चरण िाघमारे (तुमसर), श्री.रामचांद्र अिसरे (भांडारा), 
श्री.सांिय पुराम (ेमगाि) :   सन्माननीय पुनिवसन ि मदत िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 

(१) मौिा रेंगेपार (ता.तुमसर, जि.भींडारा) येथील गािातील नदीकाठािर असलेल्हया घराींच े
पुनििसन करण्याची मागणी थथाननक लोकप्रनतननधीींकडून करण्यात आली, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, शासनान ेिारींिार आश्िासन ेदेऊनिी कोणत्याच प्रकारची कायििािी केली नािी, 
िे खरे आिे काय, 
(३) असल्हयास, मौिा रेंगेपार (ता.तुमसर, जि.भींडारा) येथील गािातील नदीकाठािर असलेल्हया 
घराींचे पुनििसन करण्याबाबत शासनाने कोणती कायििािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 



वि.स. २७३ (12) 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (०५-०१-२०१७) : (१) िोय, िे खरे आिे. 
(२) िे खरे नािी. 
(३) मौिा रेंगेपार येथील एकूण ११ कु्ूींबाींना गािठाणामध्ये लॉ् िा्प करण्यात आलेले आिे. 
पुनििमसत ११ कु्ूींबाींपकैी ४ कु्ुींबधारकाींची नाि े इींहदरा आिास योिनअेींतगित प्रनतक्षा 
यादीमध्ये समाविष् करण्यात आले आिे. तसेच ७ कु्ूींबधारकाना प्रधानमींत्री आिास 
योिनेंतगित घरकुल ममळण्याबाबत प्रथतावित केले आिे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नािी. 

___________ 
  

राज्यात मोत्याांची शेती िरण्यास प्रोत्साहन देण्याबाबत 
  

(१७)  ५३२३८ (२८-०४-२०१६).   श्री.राहूल िुल (दौंड) :   सन्माननीय मत््यव्यिसाय मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) मोत्याींची शेती करण्यास प्रोत्सािन देण्याचा ननणिय राज्य शासनान ेमािे फेब्रुिारी, २०१६ 
मध्ये िा त्या दरम्यान ननणिय घेतला असनू तशी योिना सुरु करण्यात आली आिे, िे खरे 
आिे काय, 
(२) असल्हयास, मोत्याींची शेती करण्याच्या योिनेच े थिरूप काय आिे ि अर्धकार्धक 
शेतकऱयाींनी या योिनेचा लाभ घ्यािा यासाठी योिना अींमलबिािणीबाबत शासनाने कोणती 
कायििािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आिेत ?  
  
श्री. महादेि िानिर (२५-०१-२०१७) : (१) नािी. िे खरे नािी. 

या विभागामाफि त असा कोणतािी ननणिय घेण्यात आलेला नािी. 
(२) प्रश्न उद्् ाित नािी. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नािी. 

___________ 
  

उरण, निी मुांबईछया भुममहीन शतेिरी ि त्याांछया िुटुांबबयाांना लाभ देण्याबाबत 
  

(१८)  ५३८५४ (२२-०८-२०१६).   श्री.मनोहर भोईर (उरण), डॉ.बालािी किणीिर (अांबरनाथ), 
श्री.िैभि नाईि (िुडाळ), श्री.गणपत गायििाड (िल्हयाण पूिव) :   सन्माननीय पुनिवसन ि 
मदत िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) शासकीय प्रकल्हपासाठी ज्याींच्या िममनी शासन सींपाहदत करणार त्याींना देण्यात येणाऱ या 
प्रकल्हपग्रथत दाखल्हयाचा लाभ वपढीिात कु्ुींबातील एका व्यततीला देण्याचा ननणिय शासनान े
घेतला आिे, िे खरे आिे काय, 
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(२) असल्हयास, सदर ननणियाच्या अनुषींगाने शासनाने प्रकल्हपाींसाठी उरण, निी मुींबईच्या 
थथाननक भुममपुत्राींच्या वपकत्या िमीनी किडीमोल भािाने सींपाहदत केल्हया गेल्हया असलेल्हया 
भुममिीन शेतकरी ि त्याींच्या कु्ुींबबयाींना  लाभ देण्याबाबत शासनाने कोणती कायििािी केली िा 
करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०३-०१-२०१७) : (१) िोय िे खरे आिे. 

मिाराषर शासन, सामान्य प्रशासन विभाग याींचेकडील शासन ननणिय क्रमाींक-
एमईएम-१०८०/३५/१६-अ, हद.२१/०१/१९८० नुसार प्रकल्हपग्रथत कु्ुींबातील, प्रकल्हपग्रथतािर 
अिलींबून असणाऱया एका व्यततीस नोकरीविषयक प्रकल्हपग्रथत दाखला देण्यात येतो. 
(२) प्रकल्हपग्रथत दाखला धारकास उपरोतत शासन ननणिय ि मिाराषर प्रकल्हपबार्धत व्यजततींच े
पुनििसन अर्धननयम १९९९ मधील तरतूदीनसुार “क” ि “ड” िगि नोकऱयाींत प्राथम्य देण्यात 
येते. तसेच प्रकल्हपग्रथताींच्या नेमणुका त्याींची सेिाप्रिशे अििता तपासून ि सेिाप्रिेश 
ननयमानुसार िाहिरात देऊन थपधाि पररके्षद्िारे करण्याबाबत मा.उच्च न्यायालयाच्या औरींगाबाद 
खींडपीठान ेआदेश हदले िोते. त्या अनुषींगाने सामान्य प्रशासन विभागाने हदनाींक २७/१०/२००९ 
रोिी आदेश ननगिममत केले असून त्यानसुार प्रकल्हपग्रथताींच्या नेमणूकीची कायििािी केली िात.े 
(३) प्रश्न उद्् ाित नािी. 

___________ 
  

िोयना प्रिल्हपग्र्ताांछया प्रलांबबत वििास िामाांिरीता तसेच पुनिवसनाछया िामाांना  
राज्य शासनािडून विशेा अनधी ममळणेबाबत 

  

(१९)  ५३९४८ (२२-०८-२०१६).   श्री.शांभूराि देसाई (पाटण) :   सन्माननीय पुनिवसन ि मदत 
िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोयना प्रकल्हपाग्रथताींच्या प्रलींबबत विकासकामाींकरीता तसेच या पुनििसनाच्या कामाींना 
राज्य शासनाकडून विशेष ननधी ममळणेबाबतचा प्रथताि उप अधीक्षक अमभयींता कोयना 
बाींधकाम मींडळ सातारा याींनी हदनाींक ३० माचि, २०१५ रोिी  िा त्यासुमारास शासनाकड े
पाठविला आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, सदरचा प्रथताि गेले अनेक हदिस  शासनाकड े प्रलींबीत असल्हयान े कोयना 
प्रकल्हपग्रथताींची प्रलींबीत कामे तसचे पुनििसनाींची कामे रखडली आिेत, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्हयास, कोयना प्रकल्हपग्रथताींच्या प्रलींबीत विकासकामाींकरीता तसेच या 
पुनििसनग्रथताींच्या पुनििसनाच्या कामाींना शासनाकडून विशेष ननधी देणेबाबत शासनान ेकोणती 
कायििािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आिेत ?  
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (०५-०१-२०१७) : (१) िे खरे आिे. 
(२) ि (३) अींशत: खरे आिे . उपरोतत प्रमाण े हद.३०/०३/२०१५ च्या पत्रान्िये शासनास 
उपअर्धक्षक अमभयींता, कोयना बाींधकाम मींडळ, सातारा याींच्याकडून ननधी मागणी प्रथताि 
प्रात लाला िोता. तथावप, वित्त विभागाकडून प्रात विविध सूचनाींची अींमलबिािणी 
करण्याच्या अनुषींगान,े हद.१८/०४/२०१५ च्या शासन पत्रान्िये सिि प्रकल्हपयींत्रणाींना, विभागीय 
आयुतत/जिल्हिार्धकारी याींच े थतरािरुन प्रशासकीय मान्यता प्रदान नागरी सुविधाींकररता 
आिश्यक ननधी मागणी प्रथताि वििीत प्रपत्र ि प्रमाणत्राींसि सींबींर्धत विभागीय आयुतत 
याींचेमाफि त सादर करािेत असे कळविण्यात आले आिे. सदर सूचनेनुसार सींदमभिय प्रथताि 
प्रकल्हपयींत्रणेकडून विभागीय आयुतत, पुणे याींचेकड े पाठविण्यात आला आिे. विभागीय 
आयुतताींकडून सदर प्रथताि प्रात लालेनींतर पुढील कायििािी करण्याचे ननयोिन आिे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नािी. 

___________ 
  

िळगाि जिल्ह्यातील धगरणा धरण के्षत्रातील बागायती शेतिरी  
शासिीय मदतीपासून िांधचत ठेिल्हयाबाबत 

  

(२०)  ५४९१४ (२०-०८-२०१६).   श्री.सुभाा उफव  पांडडतशेठ पाटील (अमलबाग), श्री.धैयवशील 
पाटील (पेण) :   सन्माननीय पनुिवसन ि मदत िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) भडगाींि, चाळीसगाि, पाचोरा, एरींडोल (जि.िळगाींि) तालुतयातील र्गरणा धरण के्षत्रात 
सुमारे ६० ििार िेत्र बागायती के्षत्र आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, िरील तालुके दषुकाळी तालकेु म्िणून िािीर लाले आिेत, िे खरे आिे काय, 
(३) असल्हयास, चाल ूिींगामात उतत तालुतयातील बागायती नष् लाल्हया असून देखील सींबींर्धत 
के्षत्रातील बागायतीदाराींना दषुकाळी अनुदान नाकारण्याींत आले आिे  िेिी खरे आिे काय, 
(४) असल्हयास, त्याबाबत शासनान ेचौकशी केली आिे काय, 
(५) असल्हयास, चौकशीअींती बागायतीदाराींना अनुदान देण्याबाबत शासनाने कोणती कायििािी 
केली िा करण्यात येत आिे, 
(६) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०६-०१-२०१७) : (१) िे अींशत: खरे आिे. 
(२) िोय, िे खरे आिे. 
(३) िे खरे नािी. 

सन २०१५ च ेखरीप िींगामात ७/१२ उताऱयािरील वपक नोंदीनसुार बार्धत शतेकऱयाींना 
दषुकाळी अनुदान िा्प करण्यात येत आिे. 
(४), (५) ि (६) प्रश्न उद्् ाित नािी. 

___________ 
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धचखली (ता.जि.बुलढाणा) येथील शेतिऱयाांना वपि विम्याची रकिम देण्याबाबत 
  

(२१)  ५५३५७ (२२-०८-२०१६).   श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली) :   सन्माननीय िृाी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) र्चखली (ता.जि.बलुडाणा) येथील शतेकऱयाींना वपक विम्याची रतकम तात्काळ देण्यात यािी 
अशी मागणी नागररकाींकडून िोत असल्हयाचे मािे िून, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशिनास 
आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, उतत पररसरातील शेतकऱयाींनी आपल्हया शेतातील वपक विम्याच्या िता बकेँत 
भरला आिे, दषुकाळी पररजथथती असल्हयान े सोयाबीन, मुग, उडीद, कपाशी, तूर, वपकाींच े
अत्यल्हप उत्पादन लाल्हयान े शेतकऱयाींची ितकाची वपक विम्याची रतकम तातडीने ममळणे 
आिश्यक असतानािी ती ममळत नसल्हयान े शेतकऱयाींची गैरसोय िोत आिे, िे िी खरे आिे 
काय, 
(३) असल्हयास, शासनाने चौकशी केली आिे काय, 
(४) असल्हयास, चौकशीअींती शेतकऱयाींची वपक विम्याची रतकम तातडीने ममळणेबाबत शासनान े
कोणती कायििािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. पाांडुरांग फुां डिर (१७-०१-२०१७) : (१) िोय. 
(२), (३) ि (४) नािी. 

खरीप िींगाम २०१५ ची नुकसान भरपाई भारतीय कृवष विमा कीं पनीमाफि त ननजश्चत 
करण्यात आली असून हद.२० त े२५ म,े २०१६ च्या दरम्यान पात्र शेतकऱयाींच्या बँक खात्यािर 
िमा करणेसाठी शेतकऱ याींच्या सींबींर्धत बँकाकड े िगि करण्यात आली िोती. र्चखली 
तालुतयातील ६१,९९३ शेतकऱयाींनी रु.३.१५ को्ी विमा िता भरुन योिनते सिभाग घेतला 
िोता. त्यापकैी ४४,८०० शेतकऱयाींना रु.३२.११ को्ी नुकसान भरपाई मींिूर लाली असून सदरची 
रतकम बँकामाफि त सींबींर्धत शेतकऱयाींना अदा करण्यात आली आिे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नािी. 

___________ 
 

राज्यातील ेपत्ती व्यि्थापन िें द्राबाबत 
  

(२२)  ५५९५१ (२९-०८-२०१६).   श्री.त्र्यांबिराि मभसे (लातूर ग्रामीण), श्री.अममन पटेल 
(मुांबादेिी), श्री.वििय िडटे्टीिार (ब्रम्हपूरी), श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), डॉ.सांतोा टारफे 
(िळमनुरी), श्री.अ्लम शेख (मालाड पजश्चम), डॉ.राहूल पाटील (परभणी) :   सन्माननीय 
पुनिवसन ि मदत िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) राज्य आपत्ती व्यिथथापन धोरणाच्या नविन आराखड्यास शासनान ेमान्यता हदली असून 
आपदग्रथताींना द्याियाच्या ककमान सिाकयाबाबत राषरीय आपत्ती व्यिथथापन प्रार्धकरणाचे 
ननकष आता राज्यातिी लागू िोणार असल्हयाच ेमािे एवप्रल, २०१६ दरम्यान ननदशिनास आले 
आिे, िे खरे आिे काय, 
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(२) असल्हयास, राज्यातील २२ मिापामलका ि २२५ नगरपामलकाींमधील नागरी भागामध्ये 
नैसर्गिक आपत्तीत िोणारे नुकसान ्ाळण्यासाठी राज्यात निी मुींबई, ठाणे, पुणे, साींगली, 
सोलापूर, औरींगाबाद, नाींदेड, नामशक, अमरािती ि नागपूर या २० शिरामध्ये प्रादेमशक आपत्ती 
व्यिथथापन कें द्र थथापन करण्याचा ननणिय हदनाींक २५ िुलै २००६ मध्ये शासनाने घेतला िोता, 
िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्हयास, िुलै २००६ मध्ये थथापन लालेली िी आपत्ती व्यिथथापन कें दे्र ननधी अभािी 
अद्यापिी सुरु लालेली नािीत, िे िी खरे आिे काय, 
(४)  असल्हयास, या आपत्ती व्यिथथापन कें द्रासाठी ननधी उपलब्ध करून न देण्याची कारणे 
काय आिेत ि याबाबत शासनान ेकोणती कायििािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२७-१२-२०१६) : (१) िोय. 
(२) िोय. 
(३) नािी. 
(४) ि (५) प्रश्न उद्् ाित नािी. 

___________ 
 

अिोला, अमरािती, ेणण बुलडाणा जिल्ह्यातील खारपानपट्टय्ातील  
४.१६ लाख हेकटर िममनीची पोत सुधारुन वििास िरण्याबाबत 

  

(२३)  ५६१२० (२०-०८-२०१६).   श्री.वििय िडटे्टीिार (ब्रम्हपूरी), श्री.िुणाल पाटील (धुळे 
ग्रामीण), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), डॉ.सांतोा टारफे (िळमनुरी) :   सन्माननीय िृाी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) अकोला, अमरािती, आणण बुलडाणा जिल्ह्यातील १६ तालुतयाींमध्ये असलेल्हया 
खारपानपट्टय्ातील ४.१६ लाख िेत्र िममनीची पोत सुधारुन विकास करण्याबाबतचा प्रथताि 
राज्य शासनान े कें द्र शासनाकड े पाठविला असून कें द्र शासनान े त्यास तत्ित: मींिूरी हदली 
असल्हयाच ेमािे म,े २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशिनास आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, सदरील खारपानपट्टय्ातील विकास कामाींना ककती खचि येणार आिे ि सदरील 
खचािस मींिूरी ममळाली आिे काय, 
(३) असल्हयास, खारपानपट्टय्ातील ४.१६ लाख िेत्र िममनीची पोत सुधारुन विकास 
करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायििािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. पाांडुरांग फुां डिर (०७-१२-२०१६) : (१), (२) ि (३) मराठिाडा ि विदभाितील दषुकाळग्रथत 
गािाींसाठी तसचे पूणाि नदीच्या खोऱयातील खारपाण पट्टय्ातील िममनीचा पोत सुधारुन सुमारे 
४९०० गािाींचा विकास करण्याची बाब अींतभुित असलेला ििामान अनुकूल कृषी प्रकल्हपाचा 
(POCRA) प्रथताि राज्य शासनाने िागनतक बँकेच्या अथिसिाकयासाठी कें द्र शासनास सादर 
केला िोता. 
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कें द्र शासनाने सदर प्रकल्हप प्रथतािाची िागनतक बकेँकड े मशफारस केली िोती ि 
त्यानुसार िागनतक बँकेने राज्य शासनासोबत सदर ननयोजित प्रकल्हपाची आखणी ि 
अींमलबिािणी करण्यास सिमती दशिविलेली आिे. त्यानुषींगान े हद.०७ िुल,ै २०१६ रोिीच्या 
शासन ननणियान्िये राज्य शासनाने सदर प्रकल्हपाच्या अींमलबिािणीस तत्ित: मान्यता हदली 
ि हद.१०.०८.२०१६ रोिीच्या शासन ननणियान्िये मुींबई येथे प्रकल्हप व्यिथथापन कक्ष थथापन 
करणे तसेच प्रकल्हपास आिश्यक पदाींच्या ननममितीस मींिूरी प्रदान केली आिे. 

सदर ननयोजित प्रकल्हपाचा आराखडा तयार करण्याकरीता सदर प्रकल्हपासाठी मुींबई 
येथे “प्रकल्हप व्यिथथापन कक्षाची” २३ पदाींसि थथापना करण्यात आली असनू, या कक्षामाफि त 
प्रकल्हपाचा आराखडा अींतीम करण्याची कायििािी सुरु आिे. सदर आराखडा अींनतमत: कें द्र शासन 
ि िागनतक बँकेन े मींिूर केल्हयानींतर प्रकल्हपाींतगित विविध कामाींकररता येणाऱया खचािचा 
तपशील थपष् िोईल. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नािी. 

___________ 
  

राज्यभरातील िृाी विभागातील िृाी सहाय्यिाांनी त्याांछया  
प्रलांबबत मागण्याबाबत िेलेले ेांदोलन 

  

(२४)  ५७३०२ (२०-०८-२०१६).   श्रीमती सांध् यादेिी देसाई-िुपेिर (चांदगड), श्री.जितेंद्र ेव्हाड 
(मुांब्रा िळिा), श्री.भा्िर िाधि (गुहागर), श्री.हसन मशु्रीफ (िागल) :   सन्माननीय िृाी 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) राज्यभरातील कृषी विभागातील कृषी सिायकाींनी मािे फेब्रुिारी, २०१६ च्या नतसऱया 
सतािात त्याींच्या विविध मागण्याींसाठी आींदोलन केले िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, आींदोलनकत्यांच्या मागण्या कोणकोणत्या आिेत, 
(३) असल्हयास, कोणकोणत्या मागण्या मान्य करण्यात आल्हया आिेत तसेच उििररत मागण्याीं 
मान्य करण्याबाबत शासनाने कोणती कायििािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. पाांडुरांग फुां डिर (१०-०१-२०१७) : (१) िे खरे नािी. 
(२) कृवष सिाकयक सींघ्नेच्या विविध प्रकारच्या एकूण २१ मागण्या आिेत. त्यापैकी प्रमुख 
मागण्या खालीलप्रमाणे आिे. 

1. १२ िषािच्या सेिेनींतर पहिली ि २४ िषािच्या सेिेनींतर दसुरी कालबध्द पदोन्नती लागु 
करािी. 

2. कृवष सेिक पदाींचा ३ िषािचा कालािधी अििताकारी सेिा म्िणून ग्रा्य धरािा. 
3. कृवष सिाकयक, कृवषसेिक ि कृवष पयििेक्षक सींिगािच्या कायम प्रिास भत्यामध्ये 

िाढ करणेबाबत. 
4. कृवष सिाकयकाींना तदथि पदोन्नती ममळणेबाबत. 
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5. कृवष विभागाचा प्रलींबबत सुधाररत आकृतीबींध लिकर ननजश्चत करुन कृवष 
सिाकयकाींचे पदे िाढ करण्यात यािी. तसेच पदोन्नतीच्या सींधी िाढिण्यात याव्यात. 

6. गाि पातळीिर िगि-३, मींडळ थतरािर िगि-२ ि तालकुा थतरािर िगि-१ अर्धकारी 
आणण बत्रथतरीय रचना करण्यात यािी. तसचे सिि अर्धकारी ि कमिचारी याींच्या 
कतिव्य ि िबाबदाऱयाींची फेररचना करुन कृवष सिाकयकाींिरील कामाचा ताण कमी 
करण्यात यािा. 

7. मिाराषर कृवष सेिा ग्-अ, ग्-ब पदाच्या परीके्षसाठी कृवष विभागातील ताींबत्रक 
कमिचाऱयाींना ियाच्या उच्चत्तम मयािदेत सु् देण्यात यािी. तसचे कािी पदाींच्या 
ठराविक िागा या ताींबत्रक कृवष कमिचाऱयाींसाठी आरक्षीत करण्यात याव्यात. 

(३) कृवष सिाकयक सींघ्नेच्या कािी मागण्या न्यायप्रिीष् आिेत तसेच कािी मागण्याींबाबत 
शासनथतर ि कािीींबाबत कृवष आयुततालय थतरािर कायििािी सुरु आिे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नािी. 

___________ 
  

राज्य शासनाने शतेिऱयाांना हठबि मसांचनासाठी ममळणाऱया अनुदानाची  
ऑनलाईन प्रकक्रया बांद िेल्हयाबाबत 

  

(२५)  ५७४१७ (२०-०८-२०१६).   श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.जितेंद्र ेव्हाड (मुांब्रा िळिा), 
श्री.भा्िर िाधि (गुहागर), श्री.सरेुश लाड (ििवत), श्री.शामराि ऊफव  बाळासाहेब पाटील (िराड 
उत्तर) :   सन्माननीय िृाी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्य शासनान ेपाण्याचा िापर योग्य प्रकारे गरिेनुसार व्िािा म्िणून शेतकऱयाींना हठबक 
मसींचनासाठी ५० ्तके अनुदान िाहिर केले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, हठबक मसींचनकड े िळलेल्हया शेतकऱयाींना गेल्हया मािे नोव्िेंबर, २०१५ पासून 
हठबकसाठी ऑनलाईन अनुदान प्रकक्रया शासनान ेबींद केली आिे, िे खरे आिे काय, 
(३) असल्हयास, शासनाने चौकशी केली आिे काय, 
(४) असल्हयास, चौकशीअींती हठबकसाठी बींद असलेली अनुदान ऑनलाईन प्रककया चाल ू
करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायििािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. पाांडुरांग फुां डिर (२८-१२-२०१६) : (१) कें द्र शासनाच्या मागिदशिक सूचनाींनुसार आिषिण प्रिण 
के्षत्रातील अल्हप ि अत्यल्हप भूधारक शेतकरी ६०% ि इतर शेतकरी ४५% आणण आिषिण प्रिण 
के्षत्राबािेरील अल्हप ि अत्यल्हप भूधारक शतेकरी ४५% ि इतर शेतकरी ३५% याप्रमाण े
अनुदानाचे प्रमाण ननजश्चत केलेले आिे. 
(२) नािी. प्रत्येक िषी त्या-त्या िषाित उपलब्ध् ा िोणाऱया अनुदानाच्या मयािदेत सू्म मसींचनाचा 
कायिक्रम राबविण्यासाठी शेतकऱयाींकडून विहित कालािधीत ऑनलाईन अिि थिीकारण्यात 
येतात. त्यानुसार सन २०१५-१६ या िषाित सू्म मसींचनाचा कायिक्रम राबविण्यासाठी 
शेतकऱयाींकडून अिि थिीकारण्यासाठी हदनाींक १५ ऑत्ोबर, २०१५ ते हदनाींक १५ नोव्िेंबर, 
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२०१५ या कालािधीत ऑनलाईन प्रणाली सुरु िोती. सन २०१६-१७ या िषाित योिना 
राबविण्यासाठी हदनाींक ०७ स े्ंबर, २०१६ ते हदनाींक ०६ ऑत्ोबर, २०१६ या कालािधीत 
ऑनलाईन प्रणाली सुरु िोती. 
(३), (४) ि (५) प्रश्न उद्् ाित नािी. 

___________ 
  

रायगड जिल्ह्यात यांदा सरासरीपके्षा िा्त पािसामळेु ८४ गािाांछया  
नैसधगवि ेपत्तीछया अहिालाबाबत 

  

(२६)  ५८४३८ (२२-०८-२०१६).   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार (हहांगणघाट), 
अॅड.ेमशा शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.वििय िाळे (मशिािीनगर) :   सन्माननीय पुनिवसन ि 
मदत िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) रायगड जिल्ह्यात ८४ गािाींना नैसर्गिक आपत्तीपासून नकुसान िोणार असल्हयाचा अििाल 
भूिल सिेक्षण ि विकास यींत्रणेन ेजिल्हिा प्रशासनाला हदला असल्हयाचे मािे मे, २०१६ मध्ये िा 
त्यादरम्यान ननदशिनास आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, दरड कोसळण्याची मभती असणारी जिल्हियातील १३ तालुतयातील सींभाव्य 
गािाींना पािसाळया दरम्यान पुनििसन ि थथलाींतरण करण्याच्या सचूना देण्यात आल्हया आिेत, 
िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्हयास, उतत प्रकरणी चौकशी करुन  सींभाव्य गािाींच्या पुनििसन ि थथलाींतर 
करण्याबाबत शासनान ेकोणती  कायििािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०१-०२-२०१७) : (१) िे खरे नािी. 
(२) ि (३) िे अींशत: खरे आिे. 

सन २००६-०७ ि २००७-०८ मध्ये भूिल सिेक्षण विकास यींत्रणा रायगड याींनी ८४ 
गािे / िाड्याींमध्ये अींशत: / पूणित: पनुििसन / थथलाींतर सुचविले आिे. त्यापकैी १३ गािाींमध्ये 
पुनििसनाची कायििािी करण्यात आली आिे. तसेच १७ गािाींच्या पुनििसनाच ेकाम विचाराधीन 
आिे. उििररत ५४ दरडग्रथत गािाींतील नागररकाींना मान्सून कालािधीमध्ये अनतिषृ्ी िोत 
असल्हयास सुरक्षक्षत हठकाणी थथलाींतर करण्याबाबत थथाननक तलाठी िा तिसील 
कायािलयाकडून सूचना देण्यात येतात. तसचे आिश्यक त्या हठकाणी गरिेनुसार तात्पुरते 
थथलाींतर करण्यात येते. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नािी. 

___________ 
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उ्मानाबाद जिल्ह्यातील शेतिरी अद्याप खरीप २०१५ मधील  
अनुदानापासून िांधचत राहहल्हयाबाबत 

  

(२७)  ५८५४३ (२२-०८-२०१६).   श्री.राणािगिीतमसांह पाटील (उ्मानाबाद), श्री.राहुल मोटे 
(पराांडा), श्री.अजित पिार (बारामती), श्री.जितेंद्र ेव्हाड (मुांब्रा िळिा) :   सन्माननीय 
पुनिवसन ि मदत िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) उथमानाबाद जिल्ह्यातील खरीप २०१५ या िींगामातील बार्धत शेतकऱयाींना अनुदानापो्ी 
देण्यात येणारी रुपये ३२१७७.०८ लक्ष रतकम मींिूर करून तसा मागणीचा प्रथताि शासनाकड े
पाठविण्यात आला, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, उपरोतत मागणीच्या अनुषींगाने आितागायत शासनाकडून फतत रुपये 
२५६३७.०० लक्ष रतकम जिल्हिा प्रशासनास प्रात लाली असून त्यातील रुपये २५५६९.३२ लक्ष 
इतकीच रतकम शेतकऱयाींना वितरीत करण्यात आली आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्हयास, जिल्हिा प्रशासनाकडील अींदाि े १००.०० लक्ष मशल्हलक रतकम ि शासनाकडून 
येणारी प्रलींबबत रतकम अशी एकूण रुपये ६५४०.०८ लक्ष शेतकऱयाींना अद्यापपयतं प्रात लाला 
नािी, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्हयास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आिे काय, 
(५) असल्हयास, चौकशीअींती सदर अनुदानाची रतकम तात्काळ शतेकऱयाींना देणेबाबत तसेच 
जिल्हिा प्रशासनाकड े वितरणाविना अनुदानाची रतकम मशल्हलक ठेिणाऱ याींविरुद कारिाई 
करण्याबबत शासनाने कोणती कायििािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(६) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०५-०१-२०१७) : (१) िोय िे खरे आिे. 
(२) उथमानाबाद जिल्ह्याकररता एकूण रु.२६६.४४ को्ी ननधी देण्यात आला िोता. त्यापैकी 
२०४९०४ एिढ्या शेतकऱयाींच्या खात्यािर एकूण रु.२६०.८१ को्ी िमा करण्यात आले आिेत. 
(३) उििररत शेतकऱयाींच्या बँक खात्यािर ननधी वितरणाची कायििािी सुरु आिे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नािी. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नािी. 
(६) प्रश्न उद्् ाित नािी. 

___________ 
  
उ्मानाबाद जिल्ह्यात सन २०१५- २०१६ या िालािधीत मांिुरी देण्यात ेलेल्हया पॉलीहाऊसचे 

अनुदान देण्याबाबत तसचे नविन प्र्तािाांना मांिुरी देण्याबाबत 
  

(२८)  ५८५५९ (२०-०८-२०१६).   श्री.राणािगिीतमसांह पाटील (उ्मानाबाद), श्री.राहुल मोटे 
(पराांडा), श्री.अजित पिार (बारामती) :   सन्माननीय िृाी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
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(१) उथमानाबाद जिल्ह्यात सन २०१५-२०१६ मध्ये मींिुरी देण्यात आलेल्हया पॉलीिाऊसचे 
अनुदान लिकर देण्याबाबतची  मागणी करणारे ननिेदन मािे िुन, २०१६ मध्ये िा 
त्यादरम्यान शेतकऱयाींनी जिल्हिार्धकारी याींच्याकड ेहदले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, अिषिणप्रिण असलेल्हया उथमानाबाद जिल्ह्यात आणखीन नविन पॉलीिाऊस 
उभारण्यास सींमती देण्याबाबतची मागणीिी शासनाकड ेिारींिार करण्यात येत आिे, िे िी खरे 
आिे काय, 
(३) असल्हयास, सद्यजथथतीत जिल्ह्यात मागणी करण्यात आलेल्हया प्रथतािाींपकैी ककती 
प्रथतािास मींिुरी देण्यात आली आिे, 
(४) असल्हयास, सदर अनुदान शतेकऱयाींना तात्काळ मींिूर करून देण्याबाबत शासनाने काय 
कायििािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. पाांडुरांग फुां डिर (२९-११-२०१६) : (१) ि (२) िे खरे आिे. 
(३) सन २०१५-१६ मध्ये पॉलीिाऊस च्या २५२ प्रथतािाींना पुििसींमती देण्यात आलेली आिे. 
(४) पूििसींमती हदलेल्हया २५२ प्रथतािाींपैकी १५१ प्रथताि जिल्हिा थतरािर अनुदान वितरणासाठी 
प्रात लाले असून त्यापैकी ५९ प्रथतािाींना सन २०१५-१६ मध्ये अनुदान वितरीत करण्यात 
आले आिे. उििरीत ९२ प्रथतािाींना सन २०१६-१७ मध्ये अनुदान वितरीत करण्याची कायििािी 
चालू आिे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नािी. 

___________ 
  

रामटेि, मौदा, पारमशिनी तालुकयातील शेतिऱयाांना  
हठबि मसांचनाछया सोयी उपलब्ध िरण्याबाबत 

  

(२९)  ५८९०७ (२०-०८-२०१६).   श्री.डड मल्हलीिािूवन रेड्डी (रामटेि) :   सन्माननीय िृाी 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपूर राम्ेक विधानसभा के्षत्रातील राम्ेक, मौदा, पारमशिनी तालुतयातील शेतकऱयाींना 
हठबक मसींचनाच्या सोयी उपलब्ध करण्याच े ननिेदन थथाननक लोकप्रनतननधी याींनी मािे माचि 
२०१६ च्या दसुऱया आठिड्यात मा.कृषी मींत्री याींना हदले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, उतत ननिेदनाच्या अनुषींगाने राम्ेक, मौदा, पारमशिनी तालुतयातील 
शेतकऱयाींना हठबक मसींचनाच्या सोयी उपलब्ध करण्याबाबत शासनाने कोणती कायििािी केली 
िा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. पाांडुरांग फुां डिर (२८-१२-२०१६) : (१) िोय. 
(२) प्रधानमींत्री कृषी मसींचाई योिनेंतगित राबविण्यात येणाऱया कें द्र पुरथकृत सू्म मसींचन 
योिनेच्या मागिदशिक सूचनाींनुसार उपलब्ध अनुदानाच्या मयािदेत जिल्ह्यातील खातेदार 
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सींख्येच्या प्रमाणात सू्म मसींचन योिनचेा िावषिक आराखडा तयार करण्यात येतो. त्यानुसार 
सन २०१६-१७ या िषाित नागपूर जिल्ह्यात रु.१२.८७ को्ी रकमेचा सू्म मसींचनाचा कायिक्रम 
राबविण्याचे प्रथतावित आिे. २०१६-१७ या आर्थिक िषाित राम्ेकसाठी रु.२७१५००, मौदा 
तालुतयासाठी रु.२९,००,००० ि पारमशिनी रु.१३,३५,००० याप्रमाणे सू्म मसींचन सींचासाठी 
आर्थिक लक्षाींक देण्यात आले आिेत. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नािी. 

___________ 
  
नागपूर जिल्ह ्यातील पारमशिनी तालुक यामध् ये िृाी विभागाछ या माध् यमातून माती पररक्षण 

िें द्र ि शेतिऱ याांना ेधुअनि शेती प्रमशक्षण िें द्र ् थापन िरण् याबाबत 
  

(३०)  ५९१२८ (२०-०८-२०१६).   श्री.डड मल्हलीिािूवन रेड्डी (रामटेि) :   सन्माननीय िृाी 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) नागपूर जिल्ह ्यातील पारमशिनी तालतु यामध् ये कृषी विभागाच् या माध् यमातून माती पररक्षण 
कें द्र ि शतेकऱ याींना आधुननक शेती प्रमशक्षण कें द्र थ थापन करण् याची मागणी थ थाननक 
लोकप्रनतननधी याींनी मािे म,े २०१६ च् या दसु-या आठिड्यात केली, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्ह यास, उत त ननिेदनािर शासनाने कोणती कायििािी केली िा करण् यात येत आिे, 
(३) नसल्ह यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. पाांडुरांग फुां डिर (१७-०१-२०१७) : (१) एवप्रल, २०१६ मध्ये अशा आशयाचे पत्र प्रात लाले 
आिे. 
(२) शेतकऱयाींना आधुननक शेती प्रमशक्षण कें द्र थथापन करण्याबाबत शासनथतरािर कोणतेिी 
धोरण नािी. 

नागपूर जिल्ह्यातील प्रत्येक उपविभागात मदृ चाचणी प्रयोगशाळा थथापन्याचा 
प्रथताि जिल्हिा ननयोिन सममतीच्या ननधीमधून करण्याबाबत कृषी सममतीच्या सभेत प्रथतावित 
केले िोत.े त्यानुषींगाने प्रत्येक उपविभागथतरािर मदृ चाचणी प्रयोगशाळा थथापन करणेबाबतचा 
प्रथताि जिल्हिा ननयोिन सममतीपुढे सादर करण्यात आला आिे. त्यानुषींगान े कायििािी 
करण्यात येत आिे. तसेच शेतकऱयाींना आधुननक शेती प्रमशक्षण कें द्र थथापन करण्याबाबत 
शासनथतरािर कोणतेिी धोरण नािी. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नािी. 

___________ 
  

नाांदेड जिल्हहयातील मुखेड तालुकयात ४१ गािात एिात्मीि पाणलोट िामात  
अअनयममतता ि गैरव्यिहार लाल्हयाबाबत 

  

(३१)  ५९५०५ (२०-०८-२०१६).   श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर) :   सन्माननीय िृाी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मुखेड (जि.नाींदेड) तालूतयातील ४१ गािात एकात्मीक पाणलो् कामात अननयममतता ि 
गैरव्यििार लाल्हयाचे ननदशिनात आले असून या प्रकरणी कृषी कायािलयातील कमिचारी ननलींबबत 
लाल्हयाचे ननषपन्न िोिूनिी त्याींच्या विरुध्द कायििािी करण्याऐििी त्याींना पुन्िा सेिेत सामािून 
घेतल्हयाची बाब ननदशिनास आली आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, कमिचाऱ याींिर कोणतीिी कारिाई न करता त्याींचे परथपर  ननलींबन रदद करुन 
त्याींना पुन्िा कामािर घेतले आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्हयास, शासनाने चौकशी केली आिे काय, 
(४) असल्हयास, चौकशीअींती उतत कमिचाऱ याींिर ननलींबनाची कारिाई करण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायििािी केली िा करण्यात  येत आिे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. पाांडुरांग फुां डिर (०५-१२-२०१६) : (१), (२) ि (३) मुखेड तालुतयातील एकाजत्मक पाणलो् 
व्यिथथापन कायिक्रमाींतगित लालेल्हया कामाींमध्ये व्यिथथापन कायिक्रमाींतगित लालेल्हया 
कामाींमध्ये शासन ननणिय ि मागिदशिक सूचनाींचे उल्हलींघन केल्हयामुळे ग्-क सींिगाितील ६ 
कमिचाऱयाींना विभागीय कृवष सिसींचालक, लातूर याींनी हद.१९.१२.२०१५ च्या आदेशान्िये 
ननलींबबत केले. तद्नींतर सिि सींबींर्धताींना विभागीय चोकशीच्या अधीन रािून हद.२३.०५.२०१६ 
च्या आदेशान्िये शासन सेिते पुन:थथावपत केले आिे. सींबींर्धताींविरुध्द विभागीय चौकशीची 
कायििािी प्रथतावित आिे. 
(४) ि (५) प्रश्न उद्् ाित नािी. 

___________ 
  

राज्यात गेल्हया िाीछया खररपातील शेतवपिाांछया नुिसानीपोटी शासनाने पहहल्हया टप्पप्प यात  
दोन हिारिोटी रुपयाांछया मदतीच ेिाटपाबाबत. 

  

(३२)  ६०२०४ (२२-०८-२०१६).   श्री.समीर िुणािार (हहांगणघाट) :   सन्माननीय पुनिवसन ि 
मदत िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) राज्यात गेल्हया िषीच्या खररपातील शेतवपकाींच्या नुकसानीपो्ी शासनाने पहिल्हया ् यात 
दोन ििारको्ी रुपयाींच्या मदतीचे िा्प िािीर केले असल्हयाच ेननदशिनास आले, िे खरे आिे 
काय, 
(२) असल्हयास, या सींदभाित शासनाने विशेष मोिीम राबिून मदत िा्पाचा आढािा घेण्यासाठी 
सींबींर्धत जिल्हिार्धकाऱ याींच्या अध्यक्षतेखाली सममती थथापन करणार आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्हयास, सदर सममत्या थथापन करण्याबाबत शासनाने कोणती कायििािी केली आिे िा 
करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०१-०२-२०१७) : (१) िोय. िे खरे आिे. 
(२) िे खरे आिे. 
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(३) शासन ननणिय एससीिाय-१२/२०१५/प्र.क्र.१८७/म-११ हद.२.१.२०१६ अन्िये सममती थथापन 
करण्याबाबत सूचना हदलेल्हया आिेत. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नािी. 

___________ 
 

राज्याछया हिामान विभागािडून शेतिऱयाांना पािसाचा अचूि अांदाि देण्याबाबत 
  

(३३)  ६०५७३ (२०-०८-२०१६).   श्री.शामराि ऊफव  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर) :   
सन्माननीय िृाी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१)  शेतकऱयाींना राज्यात मान्सनू दाखल लाल्हयामशिाय पेरण्या करु नयेत असा सल्हला कृषी 
ििामान खात्याच्या उपमिासींचालकाींनी शेतकऱयाींना हदनाींक १२ िून, २०१६ रोिी िा 
त्यासुमारास हदला आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, गेल्हया ३-४ िषािपासून ििामान खात्यान ेपािसाचा अींदाि हदल्हयाप्रमाणे पाऊस 
न पडल्हयामळेु शतेकऱयाींच ेमोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान िोत आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्हयास, शेतकऱयाींना पािसाचा अचकू अींदाि देण्याबाबत शासनान े पािसाचा अचकू 
अींदाि येण्याबाबत सींशोधन करण्याची गरि आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्हयास, शासनान े शेतकऱयाींना पािसाचा अचूक अींदाि देण्यासाठी कोणती कायििािी 
केली िा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. पाांडुरांग फुां डिर (२९-११-२०१६) : (१) िोय. िे खरे आिे. 
(२) खरीप, २०१४ मध्ये ी्ंचाईसदृश्य पररजथथतीमुळे राज्यातील ५० पैसेपेक्षा कमी पैसेिारी 
असलेल्हया एकूण २३८११ गािाींतील शेती/फळवपकाखालील एकूण ११२.७२ लाख िेत्र के्षत्र 
बार्धत लाले िोते. खरीप, २०१५ मध्ये दषुकाळसदृश्य पररजथथतीमुळे राज्यातील ५० पैसेपेक्षा 
कमी पसैेिारी असलेल्हया एकूण २७०७४ गािाींतील शेती/फळवपकाींखालील एकूण ८५.८० लाख 
िेत्र के्षत्र बार्धत लाले िोते. तसेच रब्बी २०१५-१६ िींगामात अिमदनगर ि सोलापूर 
जिल्ह्यात ५० पैसेपेक्षा कमी पैसिेारी असलेल्हया एकूण १९९१ गािाींतील शेती/फळवपकाखालील 
एकूण १३.३५ लाख िेत्र के्षत्र बार्धत लालेले आिे. बार्धत के्षत्राकरीता मिसूल यींत्रणेमाफि त 
मदत िा्प करण्यात येत.े 
(३) ििामान खात ेइतर नामाींककत सींथथेच्या सिकायािन ेप्रगत तींत्र िापरुन, थथाननक (spacial) 
आणण िेळ (temporal) प्रमाणात मान्सून अींदािाचे अचूकता िाढविण्यासाठी सातत्याने 
सींशोधन ि विकास करत आिे. 
(४) भारतीय ििामान खात ेmulti model तींत्र िापरुन देशातील सिि जिल्ह्याींसाठी पािसाचा 
अींदाि देते. तसेच िाथतीत िाथत शेतकऱयाींना ििामान अींदािाचा फायदा िोण्याच्या उद्देशाने 
भारतीय ििामान खाते प्रत्येक जिल्ह्यात ग् पातळीिर (block level) पािसाचा अींदाि 
देण्याचा प्रयास करीत आिे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नािी. 

___________ 
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िोल्हहापूरातील प्रिल्हपग्र्ताांना िममनीच ेिाटप िरण्याबाबत 
  

(३४)  ६०७४२ (१९-०८-२०१६).   श्री.उल्हहास पाटील (मशरोळ) :   सन्माननीय पुनिवसन ि 
मदत िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) कोल्हिापूर जिल्हियातील प्रकल्हपग्रथताींना िममनीच े िा्प करणे, िसाितीींमध्ये पायाभूत 
सुविधा उपलब्ध करणे, प्रकल्हपग्रथताींच्या िसािती, मिसुली गाि े म्िणून घोवषत करणे ि 
त्याींच्या िममनीिरील अनतक्रमणे काढणे, आदी कामे पूणि करुन त्याींचे प्रश्न मागी 
लािण्याबाबत विभागीय आयुतत याींनी  मािे िनू,२०१६ मध्ये िा त्या दरम्यान सूचना हदल्हया 
आिेत, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, उतत सूचनानसुार आतापयित ककती प्रकल्हपग्रथताींना िममनीच े िा्प पूणि 
करण्यात आले आिे ि ककती प्रकल्हपग्रथताींना िममनीच ेिा्प कराियाचे आिे, 
(३) असल्हयास, उतत प्रकरणी केव्िापयित कायििािी पूणि िोण्याचे अपेक्षक्षत आिे,  
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०९-१२-२०१६) : (१) िोय. 
(२) ि (३) कोल्हिापूर जिल्ह्यात विविध प्रकल्हपाद्िारे बार्धत प्रकल्हपग्रथताींपैकी ६८८८ 
प्रकल्हपग्रथत पयाियी िमीन ममळण्यास पात्र आिेत. सदर ६८८८ प्रकल्हपग्रथताींपैकी ५६२९ 
प्रकल्हपग्रथताींना पयाियी िममनीच े िा्प करण्यात आले असून, उििररत १२५९ प्रकल्हपग्रथताींना 
िा्प करण्याचे ननयोजित आिे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नािी. 

___________ 
  

पिना धरण (जि.पुणे) बाधधत शेतिऱ याांछया पनुिवसनाबाबत 
  

(३५)  ६०७६८ (२२-०८-२०१६).   श्री.महेश (दादा) लाांडगे (भोसरी), श्री.राहूल िुल (दौंड), 
श्री.शरददादा सोनािणे (िुन्नर), श्री.सांिय (बाळा) भेगड े(मािळ) :   सन्माननीय पुनिवसन ि 
मदत िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पुणे जिल्ह्यातील पिना धरणाच्या बाींधकामासाठी १९ गािातील १२०३ खातेदाराच्या 
िममनी शासनाने सींपाहदत केल्हया िोत्या, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, १२०३ बार्धत खातेदारापैकी ३४० खातेदाराींना ४ एकर िमीन देिून त्याचीं 
पुनििसन १९८२ मध्ये करण्यात आले, िे खरे आिे काय, 
(३) असल्हयास, १९७२ मध्ये धरणाचे बाींधकाम पूणि िोऊनिी ८६३ बार्धत खातेदाराींच्या 
पुनििसनाच ेकाम अद्यापपयतं लाले नािी, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्हयास, उििररत ८६३ खातेदाराचे पुनििसन  करण्याबाबत शासनाने कोणती कायििािी 
केली िा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (०३-०१-२०१७) : (१) िोय, िे खरे आिे. 
(२) िोय, िे खरे आिे. 
(३) िोय, िे खरे आिे. 
(४) पिना प्रकल्हपातील ८६३ प्रकल्हपग्रथताींना बार्धत पररमींडळाच्या पूर रेषेबािेर खास बाब 
म्िणून प्रत्येकी १ एकर पयाियी िमीन िा्प करण्यास हद.७.७.२०१० च्या शासन ननणियान्िये 
मान्यता देण्यात आली िोती. तथावप प्रथतुत प्रकरणी मा.उच्च न्यायालय, मुींबई येथ ेयार्चका 
क्र.४६८८/२०१३ दाखल लाली असून, त्यामध्ये मा.उच्च न्यायालयान े हद.३.१०.२०१३ रोिी 
थथर्गती (Status Quo) आदेश हदलेले आिेत. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नािी. 

___________ 
 

शाहुिाडी तालुकयातील िडिी मध्यम प्रिल्हपामुळे वि्थावपत लालेल्हया धरणग्र्ताांना  
सोळा िाे उलटूनही पाण्याची सोय नसलेबाबत 

  

(३६)  ६१२७८ (२२-०८-२०१६).   श्री.सत्यिीत पाटील-सरुडिर (शाहूिाडी) :   सन्माननीय 
पुनिवसन ि मदत िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कडिी मध्यम प्रकल्हपामुळे गोलीिणे येथील लोकाींना मशरगाि (ता.शािुिाडी) येथे विथथावपत 
करण्यात आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, सोळा िष े उल्ूनिी या धरणग्रथत लोकाींना मशरगाि येथील िसाितीत 
वपण्याच्या पाण्याची देखील सोय नािी, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्हयास, शासनाने चौकशी केली आिे काय, 
(४) असल्हयास, चौकशीअींती सदर धरणग्रथत लोकाींना सिि सोयीसुविधा ि पाण्याची सोय करून 
देण्याबाबत शासनान ेकोणती कायििािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आिेत ?  
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०९-१२-२०१६) : (१) िोय, िे खरे आिे. 
(२) िे खरे नािी. 
(३), (४) ि (५) प्रश्न उद्् ाित नािी. 

___________ 
 

उ्मानाबाद जिल्ह्यात २०१५-१६ या िाावसाठी िृाी विभागाछया ितीने  
५५० िाांदा चाळीांना अअतररकत परिानगी हदली गेल्ह याबाबत 

 

(३७)  ६१३०२ (२०-०८-२०१६).   श्री.प्रशाांत बांब (गांगापूर), श्री.राणािगिीतमसांह पाटील 
(उ्मानाबाद), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.अजित पिार (बारामती), श्री.जितेंद्र ेव्हाड (मुांब्रा 
िळिा) :   सन्माननीय िृाी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) उथमानाबाद जिल्ह्यात २०१५-१६ या िषािसाठी कृषी विभागाच्या ितीने ११९ काींदा चाळीच े
उद्दीष् ठरविण्यात आले िोते. परींतु प्रत्यक्षात ५५० काींदा चाळीींना अनतररतत परिानगी हदली 
गेली ि उद्दीषठा प्रमाण े११९ काींदा चाळीींना अनुदान देण्यात आले, िे खरे आिे काय, 
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(२) असल्हयास, अनतररतत काींदा चाळीींना केिळ कृषी विभागाने परिानगी हदल्हयामुळे, 
शेतकऱयाींनी काींदा चाळ उभारणेसाठी सोने-चाींदी गिाण ठेिुन चाळीींची उभारणी केली आिे, िे 
िी खरे आिे काय, 
(३) तसचे कृषी विभागाच्या पिूिपरिानगीन े काींदा चाळीची उभारणी केलेल्हया शेतकऱयाींना 
अनुदान िा्प करण्याबाबत शासनाने कोणती कायििािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्हयास,विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. पाांडुरांग फुां डिर (१७-०१-२०१७) : (१), (२), (३) ि (४) सन २०१५-१६ मध्ये उथमानाबाद 
जिल्ह्याकरीता ११९ काींदाचाळीींच े उद्दीष् देण्यात आले िोत.े त्यानुसार ११९ काींदाचाळीींना 
रु.७५.७५ लाख अनुदान वितरीत करण्यात आले आिे. त्याव्यनतरीतत ५६० काींदाचाळीींना 
पुििसींमती देण्यात आली िोती. त्याकरीता सन २०१६-१७ मध्ये रु.२९८.६८ लाख अनुदान 
वितरीत करण्यात आले आिे. अशा प्रकारे उथमानाबाद जिल्ह्यातील पूििपरिानगी हदलेल्हया सिि 
६७९ काींदाचाळीींना रु.३७४.४३ लाख अनुदान वितरीत करण्यात आले आिे. 

___________ 
  

शासनाने शेतिऱयाांना मिा ि सोयाबीन या वपिाांिर मदत िाहीर िेली असून लोहारा ि 
सारोळा ब ु(ता.पाचोरा) येथील शतेिरी या अनुदानापासून िांधचत असल्हयाबाबत 

  

(३८)  ६१४६१ (२०-०८-२०१६).   श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :   सन्माननीय पुनिवसन ि 
मदत िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) लोिारा, (ता.पाचोरा) ि सारोळा ब ु (ता.पाचोरा) येथील आशाबाई अशोक पा्ील, अननता 
रािेंद्र पा्ील ि प्रभाबाई दाम ूपिार ि पररसरातील शेतकऱयाींना शासनान े मका ि सोयाबीन 
या वपकाींिर िेत्री ६८०० मदत शेतकऱयाींना िािीर केलेल्हया या अनुदानापासून  िींर्चत 
असल्हयाच ेमािे म,े २०१६ च्या दरम्यान ननदशिनास आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, शासनाने चौकशी केली आिे काय, 
(३) असल्हयास, चौकशीअींती या शेतकऱयाींना तातडीन ेअनुदान ममळण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायििािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्हयास, विलबाींची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०५-०१-२०१७) : (१) िे खरे नािी. 
       लोिारा ि सारोळा ब (ता.पाचोरा) येथील आशाबाई अशोक पा्ील, अननता रािेंद्र 
पा्ील ि प्रभाबाई दामू पिार याींना िे. ६८००/- प्रमाणे त्याींच ेबार्धत के्षत्रानुसार मदत िाहिर 
केली िोती. त्याप्रमाणे त्याींना चके क्र.१०८४७० अन्िये रु.८३६४/- त्याींच्या थ्े् बँक ऑफ 
इींडडया  पाचोराच ेखात्यािर हद.१५.६.२०१६ रोिी िमा करण्यात आला आिे. 
(२), (३) ि (४) प्रश्न उद्् ाित नािी. 

___________ 
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मभिांडी (जि.ठाणे) येथील शेत मिरूाांची िृाी विभागािड ेनोंदणी िरण्याबाबत 
  

(३९)  ६२६७७ (२०-०८-२०१६).   श्री.शाांताराम मोरे (मभिांडी ग्रामीण) :   सन्माननीय िृाी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मभिींडी (जि.ठाणे) िा तालकुा जिल्हियासाठी सिाित मोठा तालुका असनू पािसाळयात 
भातशेतीचे प्रमुख उत्पन्न आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, शासनाच्या कृषी विभागाकड ेशेतमिुराींना नोंदणी करण्याची कोणतीिी तरतूद 
नसल्हयान ेशेतीसाठी मिूर ममळणे कठीण लाले आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्हयास, त्यामुळे शेतकरी हदिसेंहदिस शेती करणे सोडत आिेत, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्हयास, कृषी विभागाकड ेशेतमिुराींना नोंदणीची तरतूद करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायििािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. पाांडुरांग फुां डिर (२०-०१-२०१७) : (१) िोय. 
(२) ि (३) शेतमिूराींना नोंदणी करण्याची तरतुद नसणे याचा शतेमिुर न ममळण ेयाच्याशी 
सींबींध नािी तथावप, ठाणे जिल्ह्यात भाताचे एकूण सरासरी के्षत्र ५५२०० िे. एिढे असून 
त्यापैकी ५५१०० िे. के्षत्रािर खरीप िींगाम-२०१६-१७ मध्ये पेरणी लालेली आिे, आणण मभिींडी 
तालुतयाचे भात वपकाच ेसरासरी के्षत्र १७८८९ िे. असून १६२७८.९८ िे. के्षत्रािर पेरणी लालेली 
आिे. यािरुन शेतकरी हदिसेंहदिस शेती करणे सोडत आिे िी बाब िथतुजथथतीिर आधारीत 
नसल्हयाच ेथपष् िोत.े 
(४) प्रश्न उद्् ाित नािी. तथावप, शेत मिुरीिरील खचि कमी करण्यासाठी राषरीय अन्न सुरक्षा 
अमभयान, राषरीय कृषी विकास योिना, कृषी याींबत्रकीकरण उपअमभयान इ. योिनाींद्िारे 
अनुदानािर कृषी उपयोगी औिाराींचा पुरिठा केला िात आिे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नािी. 

___________ 
  

खाांडिा (जि.अिोला) येथील सेठी सीडसछया सांचालिाांनी महाबीि िां पनीला  
बनािट टॅग लािून मोठ्या प्रमाणात बबयाणे वििल्हयाबाबत 

  

(४०)  ६२८३५ (२०-०८-२०१६).   श्री.रािेंद्र निरधन े (उमरखेड), श्री.रणधीर सािरिर (अिोला 
पूिव), श्री.हररा वपांपळे (मुअत विापूर), श्री.बळीराम मसरसिर (बाळापूर) :   सन्माननीय िृाी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अकोला जिल्ह्यातील खाींडिा येथे सेठी सीडसच्या सींचालकाींनी अकोला येथील मिाबीि 
कीं पनीला बनाि् ्ॅग लािून मोठ्या प्रमाणात बबयाणे विकण्याची बाब ननदशिनास आली आिे, 
िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, नकली ्ॅग लािून बबयाणे तयार करणाऱयाविरुद्ध कारिाईच े ननदेश 
जिल्हिार्धकाऱयाींनी हदले आिेत, िे िी खरे आिे काय, 
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(३) असल्हयास, शेतकऱयाींना फसविणाऱया कीं पनीिर शासनान ेकाय कारिाइि केली िा करण्यात 
येत आिे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. पाांडुरांग फुां डिर (१६-०१-२०१७) : (१) िोय. 
(२) त्यािेळी जिल्हिार्धकारी अकोला याींच्याकड े मिामींडळाचे व्यिथथापकीय सींचालक या 
पदाचािी पदभार असल्हयामळेु त्याींनी या प्रकरणी तात्काळ कायििािी करण्याच े ननदेश हदले िे 
खरे आिे. 
(३) मे.सेठी सीडस इींडीया प्रा.मलमम्ेड, खींडिा, मध्य प्रदेश या बबयाणे पुरिठादारास मिाबीि 
माफि त काळया यादीत ्ाकण्यात आलेले आिे. तसेच त्याींचकेडून कोणत्यािी वपकाच े/ िाणाच े
बबयाणे खरेदी करण्यात येणार नािी. या प्रकरणी पोलीस थ्ेशन िैगाि, जिल्हिा खींडिा, मध्य 
प्रदेश याींच े माफि त तपास पूणि लाला असून फौिदारी न्यायालय खींडिा, मध्य प्रदेश येथ े
प्रकरण न्यायप्रविष् आिे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नािी. 

___________ 
  

राष्ट्रीय महामागव २११ साठी सांपाहदत लालेल्हया िममनीचे प्रिरण प्रलांबबत असल्हयाबाबत 
  

(४१)  ६४०६२ (२६-०९-२०१६).   श्री.लक्ष्मण पिार (गेिराई) :   सन्माननीय पुनिवसन ि मदत 
िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राषरीय मिामागि २११ साठी सींपाहदत लालेल्हया िममनीचे प्रकरण प्रलींबबत असून 
त्यासींदभाित हदनाींक २ िून, २०१६ रोिी शासकीय विश्रामगिृ, गेिराई येथ ेसींबींर्धताींची बैठक 
घेण्यात आली आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, या बैठकीत सींबींर्धताींकडून असे ननदशिनास आले की, अथिपूणि व्यििार 
केल्हयामशिाय प्रथताि पुढे सरकत नसल्हयाने सींबींर्धत िममनीची प्रकरणे प्रलींबबत आिेत, िे खरे 
आिे काय, 
(३) असल्हयास, सींबींर्धत सिि प्रकरणाींचा अद्यापिी ननप्ारा करण्यात आला नसल्हयाने ि 
सींपाहदत िममनधारकाींना मािेिा ममळाला नसल्हयाने त्याबाबत िममनधारकाींमध्ये असींतोष 
पसरलेला असल्हयान ेत्याींनी राषरीय मिामागि क्रमाींक २११ चे काम बींद करण्याचा इशारा हदला 
आिे, िे खरे आिे काय, 
(४) असल्हयास, सींपाहदत िममनीची प्रकरणे मम्विण्याच्या बाबतीत शासनान ेकाय कायििािी 
केली िा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०२-०२-२०१७) : (१) िोय. 
(२) नािी. 
(३) िोय. 
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(४) सींबींर्धताींनी राषरीय मिामागि २११ च ेकाम बींद करण्याचा इशारा हदला िोता. तसेच काम 
बींद करण्यात आले िोत.े परींत ू जिल्हिार्धकारी, बीड, सक्षम प्रार्धकारी तथा उप विभागीय 
अर्धकारी, बीड याींनी प्रकरणात सींबींर्धताींशी चचाि करुन ि सींपाहदत के्षत्राचा मािेिा ननयमा 
प्रमाणे तात्काळ वितरत करण्यात येत आिे. अस े मा.आमदार श्री.ल्मण पिार ि सींबींर्धत 
शेतकरी याींना सदर बैठकीत विश्िास हदल्हयामळेु बींद केलेले काम तात्काळ सुरु करण्यात आले. 

गेिराई तालुतयातील एकूण १३ गािाींमधील राषरीय मिामागि २११ चे 
चौपदरीकरणासाठी सींपादीत लालेल्हया के्षत्राचा एकूण प्रात मािेिा रु.१४७,३६,३८,५११/- पैकी 
एकूण रु.९७,८८,२५,७४१/- मािेिा आि हदनाींकापयतं सींबींर्धत शेतकऱयाींना िा्प करण्यात आले 
असून रु.४९,४८,१२,७७०/- मशल्हलक आिेत. 

तसेच ५ प्रकरणाींमध्ये एकूण मािेिा रु.७२,०५,८०६/- मालकी ितक मसध्द िोत 
नसल्हयामळेु मा.जिल्हिा न्यायलयाकड े िगि करण्याबाबत आदेश पारीत करण्यात आले असून 
आता रु.४८,७६,०६,९६४/- एिढी रतकम मशल्हलक आिे. तसेच सींपाहदत के्षत्राचा मशल्हलक मािेिा 
सींबींर्धत शेतकऱयाींना त्याींच े मालकी ितकाबाबत कागदपत्राची पडताळणी करुन मािेिा िा्प 
करण्याची कायििािी चालु आिे. 

प्रलींबबत असलेल्हया प्रकरणात मा.न्यायालयाच ेननणिय ि सींबींर्धत शेतकरी याींच ेकडून 
मालकी ितकाची कागदपत्र ेप्रात िोताच त्िरीत कायििािी करण्यात येत आिे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नािी. 

___________ 
  

यितमाळ जिल्हहा पररादेिड ेिृाी िें द्र नतुनीिरणासाठी ि नविन  
परिान्यासाठी १४ हिारछयािर अिव ेल्हयाबाबत 

  

(४२)  ६४१४७ (२०-०८-२०१६).   श्री.रािेंद्र निरधने (उमरखेड) :   सन्माननीय िृाी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) यितमाळ जिल्हिा पररषदेकड े कृषी कें द्र नतुनीकरणासाठी ि नविन परिान्यासाठी १४ 
ििारच्यािर अिि आल्हयाचे मािे िून २०१६ च्या चौथ्या आठिडयात ननदशिनास आले, िे खरे 
आिे काय, 
(२) असल्हयास, उतत कृषी कें द्राच ेपरिाने म ेमहिन्यात देण्याच ेननदेश असतानािी अद्यापपयतं 
हदले नािीत, िे खरे आिे काय, 
(३) असल्हयास, सदर परिान ेिेळेत न ममळाल्हयाने शेतक-याींना बबयाण्याचा ि खताींचा तु्िडा 
िाणित आिे, िे खरे आिे काय, 
(४) असल्हयास, चौकशीकरुन शेतकऱ याींना बबयाण्याचा ि खताींचा परुिठा करण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायििािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
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श्री. पाांडुरांग फुां डिर (१६-०१-२०१७) : (१) ि (२) िे खरे नािी. 
जिल्हिा पररषद यितमाळकड ेकृवष कें द्र नुतनीकरणासाठी ि नविन परिान्यासाठी ३० 

िून, २०१६ अखेर ४२७ अिि प्रात लालेले िोते. नुतनीकरण ि नविन परिान्यासाठी प्रात 
अिािची िाननी करुन जिल्हिा अर्धक्षक कृवष अर्धकारी, यितमाळ याींच े अध्यक्षतेखालील 
जिल्हिाथतरीय कृवष ननविषठा समन्िय सममतीच्या सभेमध्ये ४२७ परिान्याींना मींिूरी घेऊन 
कृवष केद्राींना वितरीत करण्यात आलेले आिेत. 
(३), (४) ि (५) प्रश्न उद्् ाित नािी. 

___________ 
  
दारव्हा (जि.यितमाळ) येथ ेमांडळ िृाी अधधिारी पदािर िायवरत असलेले श्री. िे. िे. चव्हाण 

याांनी सन २००६ ते २००९ या िालािधीत िेलेल्हया गैरव्यिहाराबाबत 
  

(४३)  ६४१६७ (२८-११-२०१६).   श्री.रािु तोडसाम (अणी) :   सन्माननीय िृाी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) दारव्िा (जि.यितमाळ) येथ ेमींडळ कृषी अर्धकारी पदािर कायिरत असलेले श्री. के. के. 
चव्िाण याींनी सन २००६ ते २००९ या कालािधीत केलेल्हया गैरव्यििाराबाबत मींत्रालयीन 
थतरािरून चौकशी सममती नेमनू चौकशी करण्याबाबत थथाननक लोकप्रनतनीधी (आणी) याींनी 
मा. कृषी मींत्र्याना हदनाींक ९ डडसेंबर, २०१५ रोिी िा सुमारास ननिेदन देऊन मागणी केली 
आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, शासनाने चौकशी केली आिे काय, 
(३) असल्हयास, चौकशीअींती उतत मागणीनुसार सममती नमेून सन २००६ ते २००९ या 
कालािधीत केलेल्हया गैरव्यििाराबाबत चौकशी करण्याबाबत शासनाने कोणती कायििािी केली 
िा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. पाांडुरांग फुां डिर (०५-१२-२०१६) : (१) िोय. 
(२), (३) ि (४) प्रथतुत ननिेदनाच्या अनुषींगाने सदर प्रकरणी प्राथममक चौकशी करुन 
िथतुजथथतीदशिक अििाल सादर करण्याबाबत आयुतत (कृवष) याींच्यामाफि त विभागीय कृवष 
सिसींचालक, अमरािती याींना आदेश हदले असून विभागीय कृषी सिसींचालक, अमरािती याींच्या 
थतरािर प्राथममक चौकशीची कायििािी सुरु आिे. 

___________ 
  
मौि ेअली चनाखा रुढा (ता.िेळापूर, जि.यितमाळ) अांतगवत ि सगदा-सांगम सािांगी-मभमिुां ड-
चाांदापूर-िोळी-बु. िोपरी (धचांचोली)-िापशी (िोपरी) (ता.घाटांिी) गािाांचे पुनिवसन िरण्याबाबत 

  

(४४)  ६४१७७ (२२-०८-२०१६).   श्री.रािु तोडसाम (अणी) :   सन्माननीय पुनिवसन ि मदत 
िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मौिे अली चनाखा रुढा (ता.केळापूर, जि.यितमाळ) अींतगित ि सगदा-सींगम सािींगी-
मभमकुीं ड-चाींदापूर-कोळी-बु. कोपरी (र्चींचोली)-कापशी (कोपरी) (ता.घा ी्ंिी) इ. गािाींच े पुरामुळे 
नुकसान लाल्हयान े त्याींच े पुनििसन करण्याबाबत थथाननक लोकप्रनतननधी (आणी) याींनी मा. 
मदत ि पुनििसन मींत्र्याना हद. १४.३.२०१६ रोिी ननिेदन देऊन मागणी केली आिे, िे खरे आिे 
काय, 
(२) असल्हयास, सदरिू गािाींचे पुनििसन करण्याबाबत शासनान े कोणती कायििािी केली िा 
करण्यात येत आिे, 
(३)  नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०९-०१-२०१७) : (१) िोय. 
(२) पूरग्रथताींचे पनुििसन करण्याबाबत सििकष धोरण ठरविण्याची कायििािी प्रगतीपथािर आिे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नािी. 

___________ 
  

विदभव ि मराठिाड्यात राष्ट्रीय दगु्धवििास महामांडळाछया सहिायावने  
राबिीत असलेल्हया दगु्धवििास उपक्रमाबाबत 

  

(४५)  ६६०२२ (१६-१२-२०१६).   श्री.सुअनल मशांदे (िरळी), अॅड.भीमराि धोंड े (ेष्ट्टी) :   
सन्माननीय दगु् धवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) विदभि ि मराठिाड्यातील दोन ििार गािाींमध्ये राषरीय दगु्धविकास मिामींडळाच्या 
सिकायािने दगु्धविकास उपक्रम राबविण्याचा प्रथताि शासनाच्या विचाराधीन आिे, िे खरे आिे 
काय, 
(२) असल्हयास, सदर प्रथतािाचे थोडतयात थिरूप काय आिे, 
(३) असल्हयास, चौकशीअींती सदर उपक्रमातनू विदभि ि मराठिाड्यातील कु्ुींबाींना ितकाचा 
रोिगार ममळणेबाबत शासनाने कोणती कायििािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. महादेि िानिर (०८-०२-२०१७) : (१) िोय. 
(२) ि (३) विदभि ि मराठिाडा विभागात दगु्ध उत्पादनात िाढ िोण्याच्या दृष्ीने नागपूर 
येथील शासकीय दधु योिना राषरीय दगु्धविकास मींडळास शासनान ेिथताींतरीत केली आिे. 

विदभि ि मराठिाडा विभागातील अमरािती, अकोला, बुलढाणा, चींद्रपूर, िधाि, नागपूर, 
नाींदेड, लातूर, उथमानाबाद ि िालना या १० जिल्ह्यामध्ये दधू उत्पादनत िाढ िोण्याच्या 
अनुषींगान े विशेष कायिक्रम राबविण्यात येणार आिे. यासाठी िरील १० जिल्ह्यातील ३०२३ 
गािाींची ननिड राषरीय दगु्धविकास मींडळाकडून करण्यात आली आिे. सदर उपक्रमाकररता 
राषरीय कृवष  विकास योिनेअींतगित अथि सिाकय उपलब्ध करुन घेण्याची कायििािी करण्यात 
येत आिे. 
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सदर कायिक्रमाची अींमलबिािणी करताींना दधू उत्पादन ि उत्पादकात िजृध्द ि 
सींथथात्मक उभारणी या प्रमखु बाबीींिर विशेष भर हदला िाणार आिे. दरम्यान राषरीय 
दगु्धविकास मींडळान े विदभाित यापुिीच कायि सुरु केले असून आिममतीस ३६६ गािाींमध्ये 
एकुण ४०१७ दधु उत्पादकाींकडून प्रनतहदन २२८०० मल. इतके दधु राषरीय दगु्धविकास 
मींडळाकडून सींकमलत करण्यात येत आिे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नािी. 

___________ 
 

िोळगाि (ता.श्रीरामपूर, जि.अहमदनगर) येथे मयत लालेल्हया शेळयाांचे पांचनाम ेिरण्यासाठी 
पशुधन वििास अधधिाऱयाांनी शेतिऱयािडून लाच घेतल्हयाबाबत 

  

(४६)  ६६५१६ (१६-१२-२०१६).   श्री.वििय औटी (पारनेर) :   सन्माननीय पशुसांिधवन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) कोळगाि (ता.श्रीरामपूर, जि.अिमदनगर) येथ े मयत लालेल्हया शेळयाींचे पींचनामे 
करण्यासाठी एका शेतकऱयाकडून पशुधन विकास अर्धकारी याींनी साड े तीन ििार रुपयाची 
लाच घेताना लाचलुचपत प्रनतबींधक विभागाने हदनाींक ७ डडसेंबर, २०१६ रोिी िा त्या सुमारास 
त्याींना पकडण्यात आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, याबाबत सींबींर्धता अर्धकाऱयाविरुध्द पोमलसाींत गुन्िा दाखल केला आिे काय, 
(३) असल्हयास, शासनाने विभागीय चौकशी केली आिे काय, 
(४) असल्हयास, चौकशीअींती पशधुन विकास अर्धकारी  याींच्यािर शासनाने कोणती कारिाई 
केली िा करण्यात  येत आिे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आिेत  ? 
 
श्री. महादेि िानिर (०५-०१-२०१७) : (१) िोय, िे खरे आिे. 
(२) िोय. 
(३) ि (४) सींबींर्धत पशुधन विकास अर्धकारी याींना हद.१७.१०.२०१६ च्या शासन आदेशान्िये 
शासन सेिेतून ननलींबबत करण्यात आले असून त्याींच्याविरुध्द विभागीय चौकशीची कायििािी 
करण्यात येत आिे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नािी. 

___________ 
 

बुलढाणा जिल्हहयात ७ लाख ३३ हिार हेकटरिर पेरणी िरण्यात ेली असून िेिळ  
४ लाख ४९ हिार ४४५ हेकटरिरील वपिाांचाच विमा िाढण्यात ेल्हयाबाबत 

  

(४७)  ६६६१४ (१६-१२-२०१६).   डॉ.सांिय रायमुलिर (मेहिर) :   सन्माननीय िृाी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बुलढाणा जिल्हियात ७ लाख ३३ ििार िेत्रिर पेरणी करण्यात आली असून केिळ ४ 
लाख ४९ ििार ४४५ िेत्रिरील वपकाींचाच विमा काढण्यात आल्हयाचे मािे ऑत्ोबर, २०१६ 
च्या दरम्यान ननदशिनास आले, िे खरे आिे काय, 
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(२) असल्हयास, उििररत िेत्रिरील वपकाींचा विमा न काढण्याची कारणे काय आिेत, 
(३) असल्हयास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आिे काय, 
(४) असल्हयास,चौकशीअींती उििररत िेत्रिरील वपकाींचा विमा काढण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायििािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आिेत ?  
  
श्री. पाांडुरांग फुां डिर (१७-०१-२०१७) : (१), (२) ि (३) खरीप िींगाम २०१६ पासून राज्यात 
प्रधानमींत्री पीक विमा योिना कें द्र शासनाच्या मागिदशिक सचूनाींनसुर राबविण्यात येत आिे. 
प्रधानमींत्री पीक विमा योिना कििदार शेतकऱयाींसाठी बींधनकारक असून बबगर कििदार 
शेतकऱयाींना ऐजच्िक आिे. बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये योिनेत भाग घेतलेल्हया कििदार ि बबगर 
कििदार शेतकऱयाींचा तपशील खालीलप्रमाण.े 

ििवदार शेतिरी बबगर ििवदार शेतिरी एिूण 
शेतकरी सींख्या विमा सींरक्षक्षत 

के्षत्र (िे.) 
शेतकरी सींख्या विमा सींरक्षक्षत 

के्षत्र (िे.) 
शेतकरी सींख्या विमा सींरक्षक्षत 

के्षत्र (िे.) 
१७६५१६ १८०११२.४० २१०६०८ १४६१८०.६३ ३८७१२४ ३२६२९३.०३ 

खरीप िींगाम २०१६ मध्ये बलुढाणा जिल्ह्यातील ७ लाख ३३ ििार ९७७ िेत्र 
के्षत्रािर पेरणी लालेली आिे. विमा कीं पनीमाफि त प्रात अींतररम अििालानुसार सदर 
योिनेअींतगित बुलढाणा जिल्ह्यातील ३.८७ लाख शतेकऱयाींनी भाग घेतला असून ३.२६ लाख 
िेत्र के्षत्र विमा सींरक्षक्षत केले आिे. 
(४) प्रधानमींत्री पीक विमा योिना खरीप िींगाम २०१६ मध्ये िाथतीत िाथत शेतकऱयाींनी 
सिभाग घेिून ि पेरणी केलेली सिि अर्धसूर्चत वपके विमा सींरक्षक्षत करणेबाबत के्षबत्रय 
थतरािरुन प्रचार ि प्रमसध्दी करण्यात आली आिे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नािी. 

___________ 
  
धुळे जिल्ह्यातील सहायि पशुधन वििास अधधिाऱयाांचे ि पशुधन वििास अधधिाऱयाांची ि 

इतर िमवचाऱयाांची ररकत पदे भरण्याबाबत तसेच प्रिासभत्ता देण्याबाबत 
  

(४८)  ६७७०२ (१६-१२-२०१६).   श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री), श्री.ेमसफ शेख (मालेगाांि मध्य), डॉ.सांतोा टारफे (िळमनुरी) :   
सन्माननीय पशुसांिधवन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) धुळे जिल्ह्यातील पशुधन पयििेक्षकाींची मींिूर ४६ पदाींपकैी ३२ पदे ररतत असनू पररचराींची 
मींिूर ५१पैकी ३९ एिढी पदे ररतत आिेत. पररणामी ६० ते ७० कक.मी. पररसरातील २५ ते २८ 
खेडयाींच ेकायिके्षत्र असलेल्हया तीन ते चार सींथ थाींचा अनतररतत कायिभार एकिी सिायक पररचर 
नसताना िाताळला िात असल्हयाचे मािे ऑगथ्, २०१६ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशिनास 
आले आिे, िे खरे आिे काय, 
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(२) असल्हयास, यासींदभाित शासनाने ननणिय घेऊन येथील सिायक पशुधन विकास अर्धकाऱयाींच े
ि पशुधन विकास अर्धकाऱयाींची ि इतर कमिचाऱयाींची ररतत पदे भरण्याबाबत तसेच 
प्रिासभत्ता देण्याबाबत कोणती कायििािी केली आिे िा करण्यात येत आिे, 
(३)  नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. महादेि िानिर (२७-०१-२०१७) : (१) िे अींशत: खरे आिे. 

धुळे जिल्ह्यात पशुधन पयििेक्षकाींची ३३ पदे, पररचराींची २९ पदे ररतत आिेत. 
सद्य:जथथतीत निीकच्या पशुधन पयििेक्षकाकड ेअनतररतत कायिभार देण्यात आलेला आिे. 
(२) पशुधन विकास अर्धकारी या पदाची बबींदनूामािली सामान्य प्रशासन विभागाकडू प्रमाणणत 
करण्यात आली असून सरळसेिेची पदे मिाराषर लोकसेिा आयोगामाफि त करण्याची प्रकक्रया सुरु 
आिे. तसेच सिाकयक पशुधन विकास अर्धकारी ि इतर ग्-क ि ग्-ड सींिगाितील 
सरळसेिेची ि पदोन्नतीची भरती प्रकक्रया आयुतत पशुसींिधिन याींच्या थतरािर सुरु असून या 
दोन्िी प्रकक्रयेमधून पशुिैद्यकीय अर्धकारी ि कमिचारी याींची ररतत पदे भरण्याबाबत प्राधान्य 
देण्यात येईल. 

सिाकयक पशुधन विकास अर्धकारी ि पशुधन विकास अर्धकारी याींना ननयममत 
अथिसींकल्हपीय तरतूदीमधून प्रिासभत्ता अदा करण्यात येतो. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नािी. 

___________ 
 
ग्राहि सां्था, महहला बचत गट, सामाजिि मांडळाांमाफव त ्ितांत्र दधु व्यि्था उभारण्याबाबत 

 

(४९)  ६८२६६ (१६-१२-२०१६).   डॉ.पतांगराि िदम (पलूस िडगेाि), श्री.अममन पटेल 
(मुांबादेिी), श्री.अ्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), डॉ.सांतोा 
टारफे (िळमनुरी) :   सन्माननीय दगु् धवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) राज्यातीत शेतकऱयाींकडून उपलब्ध लालेल्हया दधुाची विक्री करण्यासाठी ग्रािक सींथथा, 
महिला बचत ग् आणण सामाजिक मींडळाच्या माध्यमातून थितींत्र विक्री व्यिथथा सुरु करणार 
असल्हयाची माहिती राज्याचे मा.कृषी ि पणन राज्यमींत्री याींनी मािे ऑगथ्, २०१६ मध्ये िा 
त्यादरम्यान ननदशिनास आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, ग्रािक सींथथा, महिला बचत ग्, सामाजिक मींडळाींमाफि त थितींत्र दधु व्यिथथा 
उभारण्याबाबत शासनाने कोणती कायििािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. महादेि िानिर (०८-०२-२०१७) : (१) नािी. 
(२) प्रश्न उद्् ाित नािी. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नािी. 

___________ 
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मराठिाडा दषु्ट्िाळमुकत िरण्यासाठी सूक्ष्म मसांचन प्रिल्हपाांसाठी अनदुान देण्याबाबत 
  

(५०)  ६९८७१ (१६-१२-२०१६).   श्री.बसिराि पाटील (औसा) :   सन्माननीय िृाी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) औरींगाबाद मध्ये हदनाींक ४ ऑत्ोबर, २०१६ लालेल्हया मींबत्रमींडळाच्या विशेष बैठकीत 
मसींचन योिनेतून मराठिाडा विभागात सु्म मसींचन प्रकल्हपाींसाठी १००% अनुदान पुढील ३ 
िषांसाठी देण्याचा ननणिय घेण्यात आला, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, उतत योिनेबाबत शासनाने कोणत्या अ्ी ि ननयम ठरविले आिे काय, 
(३) असल्हयास, िी योिना ३ िषाचं्या कालािधीसाठी राबविण्यात येणार आिे काय, 
(४) असल्हयास, लाभाथी शेतकऱयाींनी अनुदानाचा योग्य िापर केला आिे की नािी याबाबत 
शासनामाफि त प्रत्येक िषी शेतीच ेि शेतकऱयाींचे परीक्षण केले िाणार आिे काय ? 
 
श्री. पाांडुरांग फुां डिर (२०-०१-२०१७) : (१) मराठिाडा विभागासाठी सु्म मसींचन प्रकल्हपासाठी 
१००% अनुदान पुढील ३ िषािसाठी देण्याचा ननणिय औरींगाबादमध्ये लालेल्हया मींत्रीमींडळाच्या 
बैठकीत घेण्यात आला नसून, मराठिाडा विभागासाठी १००% राज्य पुरथकृत सु्म मसींचन 
योिना राबविण्याचा ननणिय घेण्यात आला आिे. 
(२) सदर योिना प्रधानमींत्री कृषी मसींचन योिनेंतगित राबविण्यात येणाऱया कें द्र पुरथकृत सु्म 
मसींचन योिनेच्या मागिदशिक सचूनानुसार राबविण्यात येणार आिे. 
(३) िोय. 
(४) शेतकऱयाींकडून अनुदानासाठी प्रथताि प्रात लाल्हयानींतर सु् म मसींचन सींचाची प्रत्यक्ष 
पािणी केल्हयानींतर ि ज्या प्रयोिनासाठी सु्म मसींचन सींचाचा प्रथताि सादर केला आिे त्याच 
प्रयोिनासाठी िापर िोत आिे याची खातरिमा केल्हयानींतरच शेतकऱयास अनुदानाचे िा्प 
करण्यात येईल. 

___________ 
  
  
विधान भिन :   डॉ. अनांत िळसे 
मुांबई.   प्रधान सधचि, 

महाराष्ट्र विधानसभा. 

  
_________________________ 
शासकीय मध्यिती मुद्रणालय, मुींबई. 


