अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ४०१ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
पहहले अधधवेशन, २०१८
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

प्रादे शशि पररवहन िायाालय, नाांदेड अांतर्ात वाहनाची तपासणी
िरतेवेळी रि अपघातामध्ये झालेला मत्ृ यू
(१)

३४४४६ (२०-०१-२०१६).

श्री.सभ
ु ाष साबणे (दे र्लरू ) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) प्रादे शिक पररवहन कायाालय, नाींदेड अींतगात गैरकारभाराची व अिा गैरकारभराच्या
प्रकारातून ददनाींक ८ जुल,ै २०१५ रोजीच्या मध्यरात्री वाहनाची तपास ी करतेवे ी रकचकच्या

अपघातामध्ये मत्ृ यू पावलेल्या सींग्राम शिींदे मत्ृ यू प्रकर ाची उच्चस्तरीय चौकिी करुन दोषीवर
कारवाई करण्यासींबींधी स्थाननक लोकप्रनतननधींनी आयक्
ु त, पररवहन ववभाग, महाराषरकच राज्य
याींना ददनाींक ३० जुल,ै २०१५ रोजी वा त्या सुमारास लेखी ननवेदन ददले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या ननवेदनानस
ु ार िासनाने को ती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३)

नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहे त ?

श्री. हदवािर रावते (२५-०१-२०१८) : (१) होय, हे अींित: खरे आहे . सदर प्रकर ी स्थाननक
लोकप्रनतननधीींनी मा.मींत्री (पररवहन) याींना ददनाींक २३.७.२०१५ रोजी ननवेदन ददले आहे.
(२) व (३) सदर प्रकर ी उस्माननगर पोलीस स््े िन येथे गु.र.क्र.४१/२०१५ भादवव कलम २७९,
३३७,

३०४

(अ)

अन्वये

गुन्हा

नोंद करण्यात

आला

मा.न्यायालयात दाखल करण्यात आलेला असन
ू सदर प्रकर

आहे .

सदर

प्रकर ाचे

दोषारोप

न्यायप्रववषठ आहे .

___________

िृवष अशभयाांत्रत्रिी पदवीधारिाांचा शासनाच्या जलसांपदा व जलसांधारण
ववभार्ामध्ये समावेश िरण्याची िेलेली मार्णी

(२)

४३८०३

(२८-०४-२०१६).

श्री.शामराव

ऊर्ा

बाळासाहे ब

पाटील

(िराड

उत्तर),

श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे र्ाव), श्री.मिरां द जाधव-पाटील (वाई), श्री.हसन मुश्रीर् (िार्ल) :
सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

वि.स. ४०१ (2)
(१)

राज्यात

कृषी

अशभयाींत्रत्रकी

पदवीधारकाींचा

िासनाच्या

जलसींपदा

व

जलसींधार

ववभागामध्ये समावेि करण्याची माग ी कृषी, उत्पादन िुल्क, अल्पसींखयाींक मींत्री याींचेकडे
कराड, जज.सातारा येथील लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक ८ नोव्हें बर, २०१५ रोजी वा त्या सम
ु ारास
केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त माग ीच्या अनुषींगाने िासनाने को ती कायावाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. पाांडुरां र् र्ुांडिर (२३-०२-२०१८) : (१) हे खरे नाही.

राज्यात कृवष अशभयाींत्रत्रकी पदवीधारकाचा िासनाच्या जलसींपदा व जलसींधार

ववभागामध्ये

समावेि करण्याची माग ीबाबतचे कराड, जज.सातारा येथील लोकप्रनतननधीींचे दद.८.११.२०१५ चे
ननवेदन मा.मींत्री (कृषी) याींचेकडे प्राप्त झालेले नाही.
(२) प्रश्न उद्ावत नाही.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
राज्यातील मच्छीमाराांचे उपजजवीिेसाठी येणाऱ्या ववववध प्रिरणी आलेल्या
तक्रारी व असलेल्या प्रलांत्रबत मार्ण्या सोडववण्याबाबत
(३)

४८३४९ (२०-०४-२०१६).

श्री.ववलास तरे (बोईसर), श्री.हहतेंद्र ठािूर (वसई), श्री.क्षितीज

ठािूर (नालासोपारा) : सन्माननीय मत््यवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील मच्छीमाराींचे उपजजवीकेसाठी ये ाऱ्या ववववध प्रकर ी आलेल्या तक्रारी व

असलेल्या प्रलींत्रबत मागण्या सोडववण्यासाठी महाराषरकच मजच्छमार कृनत सशमती याींनी ददनाींक ०३
नोव्हें बर, २०१५ रोजी तसेच लोकप्रनतननधी याींनीही ददनाींक १८ नोव्हें बर, २०१५ रोजी वा त्या
दरम्यान ननवेदनादवारे मा.मख
ु यमींत्री याींचेकडे माग ी केली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याप्रकर ी िासनाने चौकिी केली आहे काय

(३) असल्यास, चौकिीच्या अनुषग
ीं ाने ननवेदनावर को ती कायावाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. महादे व जानिर (२७-०२-२०१८) : (१) होय.
(२) व (३) ननवेदनाच्या अनुषींगाने मा.मुखयमींत्री याींचे अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजजत
करण्यासाठी प्रस्ताववत करण्यात आलेले आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

वि.स. ४०१ (3)
िोल्हापूर जजल््यात उसासाठी हठबि शसांचनाने पाणी दे ण्याबाबत
(४)

५७९२६

(हातिणांर्ले) :

(२०-०८-२०१६).

श्री.उल्हास

पाटील

(शशरोळ),

डॉ.सुजजत

सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

शमणचेिर

(१) कोल्हापूर जजल््यात १ लाख २५ हजार हे क््र क्षेत्रावर उसाचे पीक असन
ू त्यापैकी केव
दहा हजार हे क््र क्षेत्रावरच दठबक करण्यात आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, नुकतेच िासनाने उसासाठी दठबकने पा ी दे ण्याबाबत िासनाचे धोर

आहे , हे

ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, जजल््यातील सवा क्षेत्र दठबकखाली आ ण्याकररता िासनाने को ती कायावाही
केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. पाांडुरां र् र्ुांडिर (१४-०२-२०१८) : (१) होय.

(२) महाराषरकच जलसींपत्ती ननयमन प्राधधकर ाने दद. २५ जून, २०१५ च्या अधधसूनेन्वये (१) ्ें भू

उपसा शसींचन योजना, (२) भीमा (उजनी), (३) मु ा, (४) ननम्न मानार, (५) हतनूर, (६) उध्वा
पस
ु , (७) कान्हो ी नाला (नागपरू ) व (८) अींबोली (शसींधद
ु ग
ु )ा या प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील ऊस,

के ी व फ बाग या बागायती पीकाच्या शसींचनासाठी दठबक/तुषार शसींचन यासारखया शसींचन
पध्दतीचा जन
ू २०१८ पयंत अवलींब करण्याचे बींधनकारक केले आहे. वरील पथदिाक प्रकल्पावर

दठबक/तुषार पद्धतीची अींमलबजाव ी झाल्यानींतर आलेल्या अनभ
ु वाच्या आधारे हा ननबंध
राज्यातील अन्य प्रकल्पाींवर जन
ू , २०१९ पासन
ू लावण्यात येईल.

(३) सूक्ष्म शसींचन सींच बसवव ा-या िेतक-याींना व्याज अनुदान दे ण्याचा नन य
ा िासनाने
घेतलेला आहे .

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
तोहोर्ाव (जज.चांद्रपूर) या पररसरातील बहुताांश र्ावाांमध्ये उष्ट्ण व ढर्ाळ वातावरणामळ
ु े
सोयाबीनच्या वपिावर उां ट अळीचा झालेला प्रादभ
ु ााव
(५)

६६७३८ (१६-१२-२०१६).

श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील

(१) तोहोगाव (जज.चींद्रपूर) व पररसरातील परसोडी, कुडेसावली, लाठी, वेजगाव, सराींडी आदद
गावाींमध्ये उष

व ढगा

वातावर ामु े सोयाबीनच्या वपकावर उीं ् अ ीचा प्रादभ
ू ााव माहे

सप््ें बर, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान झाला आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, िासनाने चौकिी केली आहे काय,

(३) असल्यास, चौकिीअींती या उीं ् अ ीचा प्रादभ
ू ााव रोखण्याकररता िासनाने को त्या
उपाययोजना केल्या आहे त वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहे त ?

वि.स. ४०१ (4)
श्री. पाांडुरां र् र्ुांडिर (२१-०२-२०१८) : (१) व (२) होय.

(३) उीं ् अ ीचा प्रादभ
ु ााव रोखण्याकररता सदर गावातील कृषी सहाय्यक व ककड रोग सवेक्ष

व

सल्ला प्रकल्प अींतगात गावातील िेतकऱ्याींमध्ये प्रचार प्रशसध्दी तसेच जनजागत
ृ ी करण्यात
आलेली होती.

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
राज्यात िृषी पदवी शशिणासाठी सीईटी परीिा घेण्याबाबत
(६)

७३९७२ (१४-०४-२०१७).

श्री.र्णपतराव दे शमख
ु (साांर्ोले) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िृषी मांत्री

(१) राज्यात कृषी पदवी शिक्ष ासाठी सीई्ी परीक्षा घेण्याचा नन य
ा महाराषरकच कृषी शिक्ष

व

सींिोधन पररषदे ने ददनाींक ५ जानेवारी, २०१७ रोजी वा त्या सुमारास घेतला आहे, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, राज्यातील १५६ अनुदाननत आण

३५ ववनाअनुदाननत कृषी महाववदयालयामध्ये

इमारती व अन्य साधने व परु े से प्राध्यापक नसल्याच्या तक्रारी िासनाकडे आल्या आहे त, हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, िासनाने यासींदभाात को त्या उपाययोजना केल्या आहे त वा कर ार आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. पाांडुरां र् र्ुांडिर (०६-०२-२०१८) : (१) होय.
(२) अींित: खरे आहे.

(३) िासनाच्या दद.२ जुल,ै २०१६ च्या पत्रान्वये कृवष महाववदयालयामधील ररक्त पदे

भरण्याबाबत सुचना दे ण्यात आल्या आहे त. तसेच कृवष ववदयापीठातील आवश्यक कामासाठी
ववदयापीठाच्या माग ीनुसार िासनाकडून
कायमस्वरुपी

ववनाअनुदाननत

कृवष

वे ोवे ी ननधी उपलब्ध करुन दे ण्यात येतो. तसेच

महाववदयालयाच्या

िैक्षण क

मुल्यमापनाचे

तपास ी

करण्याकररता डॉ.पुरी सशमती गठीत करण्यात आली असून ‘क’ व ‘ड’ वगाातील कृवष
महववदयालयाची तपास ी करण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
अणुशक्तीनर्र, मौजे तभ
ु े (रॉम्बे) मुांबई येथील जेटीचा वविास िरण्यासाठी नेमलेल्या
ठे िेदाराांची व िेलेल्या िामाांची चौिशी िरण्याबाबत

(७)

७६७५९

(२१-०४-२०१७).

श्री.ति
ु ाराम

िाते

(अणश
ु क्ती

मत््यवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

नर्र) :

सन्माननीय

वि.स. ४०१ (5)
(१) मौजे तुभे रकचाम्बे (मुींबई-चें बूर) येथील जे्ीचा ववकास करण्याकररता ६५३ को्ी रुपयाींचा
ननधी २०१३-१४ व २०१४-१५ च्या अथासींकल्पात मत्स्यव्यवसाय ववभागाने उपलब्ध केलेला आहे
हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, ननधी उपलब्ध होउन अदयाप गत अनेक वषे कामे अपू ा अवस्थेत आहे त, हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त कामाकररता नेमण्यात आलेलया ठे केदाराींची व केलेलया कामाींची सखोल
चौकिी करण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीनी ददनाींक २१ जून, २०१६ रोजी वा त्या सुमारास
मा.मख
ु यमींत्री याींच्याकडे पत्रादवारे माग ी केली आहे , हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त माग ीनुसार सदर कामाची सखोल चौकिी करण्यात आली आहे काय,
त्यात काय आढ ू न आले,तदनस
ु ार यास जबाबदार अस ाऱ्या व्यक्तीींवर िासन स्तरावर
को ती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे ,

(५) नसलयास, ववलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. महादे व जानिर (१८-०१-२०१८) : (१) राज्य िासनाने अथासक
ीं ल्पात तरतूद केली नाही.

परीं तु मौजे तुभ,े रकचॉम्बे (मुींबई- चें बूर) येथील जे््ीचा ववकास करण्याकररता रु.६४१.७३ लक्ष
इतक्या कामास ददनाींक २५.११.२०११ रोजीच्या िासन नन य
ा ान्वये प्रिासकीय मान्यता दे ण्यात

आली असन
ू या योजनेसाठी राषरकचीय कृवष ववकास योजनेअींतगात सन २०१३-१४ मध्ये रु.३४.००
लक्ष व सन २०१४-१५ रु.८१.०० लक्ष अिा एकू

रु.११५.०० लक्ष रकमेचे ववतर

केलेले आहे .

(२) हे खरे नाही. मींजूर प्रकल्पातील जे््ी व मास ी सुकववण्याचा चौथरा या कामाींना जागा
उपलब्ध झाल्याने वे े त पू ा करण्यात आली आहे त. परीं तु बो् दरु
ु स्ती केंद्र व जा ी

वव ण्याचे िेड, शललावगह
ृ या कामाींना जागा उपलब्ध न झाल्याने सदरची कामे हाती घेण्यात
आलेली नाहीत.

(३) होय, हे खरे आहे .
(४) जागा उपलब्ध असलेली कामे ठे केदाराने वे े त पू ा केली असल्याने व केलेली कामे
सुजस्थतीत असल्याने सदरच्या कामाींची सखोल चौकिी करण्याचा प्रश्न उद्ावत नाही.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
राज्यातील िृषी उत्पादन वाढण्यासाठी भारत-इ्त्राईल
(८)

याांची सांयुक्त िांपनी ्थापन िरण्याबाबत

७८२२२ (१४-०४-२०१७).

श्री.डड मल्लीिाजन
ूा रे ड्डी (रामटे ि), डॉ.तष
ु ार राठोड (मख
ु ेड) :

सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील कोरडवाहू िेती, सक्ष्
ु मशसींचन, त्रबयाण्याींची ननवड याबाबत िेतकऱ्याींना ये ाऱ्या
अडच ीींचे ननराकार
कर े तसेच राज्यातील कृषी उत्पादन वाढावे यासाठी इस्त्राईली

तींत्रज्ञानाची मदत घेऊन भारत-इस्त्राईल याींची सींयुक्त कींपनी स्थापन करुन त्यात गुींतव ुक

करण्याचा प्रस्ताव सादर केल्याची मादहती मा.कृषी मींत्री, याींनी माहे जानेवारी, २०१७ च्या
दस
ु ऱ्या आठवययात ददली, हे खरे आहे काय,

वि.स. ४०१ (6)
(२) असल्यास, उक्त तींत्रज्ञानाच्या दे वा -घेवा ीच्या माध्यमातन
कृषी उत्पादने वाढ ार
ू
आहे त, हे ही खरे काय,

(३) असल्यास, त्यानष
ु ींगाने िासनाने को ती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे काय,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहे त ?

श्री. पाांडुरां र् र्ुांडिर (२३-०१-२०१८) : (१), (२) व (३) हे खरे नाही. तथावप, अमरावती

ववभागातील वेंब ा धर ाच्या लाभक्षेत्रात अशभयाींत्रत्रकी आराखडयामध्ये बदल करुन कॉनॉल
ऐवजी पाईपदवारे

पाण्याचा प्रवाह ननयोजजत करुन सक्ष्
ु म शसचींनाची व्यवस्था ननमाा

करण्याबाबतचा पथदिी प्रकल्प जेथ्रो या इस्त्राईलच्या कींपनीसोबत राबववण्याबाबत प्राथशमक
स्तरावर चचाा झाली आहे . सदर

प्रकल्पाबाबत जलसींपदा ववभागाकडून पाईपदवारे पाण्याच्या

प्रवाहाबाबत कायावाही होत असल्याचे या चचेत स्पष् करण्यात आले होते. परीं तु त्याची
अींमलबजाव ी करण्यासाठी भारत इस्त्राईल याींच्या सींयक्
ु त कींपनीच्या स्थापनेबाबत ननजश्चत
मादहती या ववभागाकडे उपलब्ध नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
त्रबयाणे उत्पादि िांपन्याची जबाबदारी ननजश्चत िरण्याबाबत
(९)

८०८५१ (१४-०४-२०१७).

श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांर्मनेर), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी) :

(१)

राज्यातील काही त्रबया े उत्पादक कींपन्याींनी पीक उगवून

सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

न आल्यास नक
ु सान भरपाई

ददली जाईल असे दावे केले होते मात्र ऐनवे ी त्याींनी नक
ु सान भरपाई न ददल्याने अनेक

िेतकरी कजाबाजारी झाले असल्याचे माहे नोव्हें बर, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदिानास
आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, ननकृष् व

बोगस

त्रबया ाींमु े

अनेकदा िेतक-याींचे नुकसान होते ते

्ा ण्यासाठी त्रबया े उत्पादक कींपन्याची जबाबदारी ननजश्चत करण्याबाबत िासनाने को ती
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहे त ?

श्री. पाांडुरां र् र्ुांडिर (१०-०१-२०१८) : (१) त्रबया े उत्पादक कींपन्या सदोष त्रबया ाीं प्रकर ी

िेतकऱ्याींना नक
ु सान भरपाईपो्ी त्रबया ाींची रक्कम दे तात अथवा त्रबया े बदलून दे तात. जर
त्रबया े उत्पादक कींपन्याींनी िेतकऱ्याींना आधथाक अथवा वस्तुरूपातील नुकसान भरपाई दे ण्याचे
नाकारल्यास नुकसान भरपाईचा दावा ग्राहक तक्रार ननवार
ववभागाचे अधधकारी िेतकऱ्याींना मागादिान करतात.

मींचात दाखल करण्यासाठी कृवष

(२) त्रबया े अधधननयम १९६६, त्रबया े ननयम १९६८, त्रबया े ननयींत्र

आदे ि १९८३ आण

जजवनाश्यक

सदर

वस्तु

कायदा-१९५५

हे

केंद्र

िासनाचे

कायदे

आहे त.

कायदयातील

तरतुदीींनुसार कायावाही करण्यात येते. तसेच, महाराषरकच कापूस त्रबया े (पुरवठा, ववतर , ववक्री

वि.स. ४०१ (7)
व ववक्रीच्या ककीं मतीचे ननजश्चतीकर
स्वतींत्र कायदा असून सदर

याींचे ववननयमन) अधधननयम-२००९ हा राज्य िासनाच्या

कायदयात नुकसान भरपाई दे ण्याची तरतुद आहे . त्यानुषींगाने

त्रबया े कींपनीववरूद्ध कायदे िीरररत्या नक
ु सान भरपाई दे ण्यासींदभाात कारवाई केली जाते. तसेच,
न्यायालयीन

कारवाईसुध्दा

केली

जाते.

ननकृष्

त्रबया ाींचे

नमुने

प्रयोगिा े त

तपासून

अप्रमाण त नमुन्याींवर कायदे िीर कारवाई केली जाते. गु वत्ता ननयींत्र ासाठी राज्यात भरारी
पथकाींची स्थापना करण्यात आलेली आहे. त्रबया े अधधननयम १९६६ हा केंद्र िासनाचा कायदा
असून सदर कायदयात बदल करण्याबाबत केंद्र िासनास ववनींती करण्यात आलेली आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
दौंड (जज.पुणे) तालक्
ु यातील शेतिऱ्याांना हठबि शसांचनाचे प्रलांत्रबत अनुदान दे ण्याबाबत
(१०)

८१५४७ (१४-०४-२०१७).

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

श्री.राहूल िुल (दौंड) :

सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील

(१) दौंड (जज.पु े) तालुक्यातील सुमारे ९९० िेतकऱ्याींचे ३ को्ी ४६ लाख रुपये दठबक

शसींचनाचे अनुदान रखडले असन
ु सदर अनुदान माहे डडसेंबर, २०१६ पयंत दे ण्याचे मा.कृषी
राज्यमींत्री याींनी आश्वासन ददले होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, लोकप्रनतननधी याींनी व तालक
ु ा कृषी कायाालयाकडून सदर अनद
ु ान शम

ेबाबत

वे ोवे ी प्रस्ताव दाखल केले व पत्रव्यवहार दे खील केला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदरहू िेतकऱ्याींना सन २०१२ पासूनचे प्रलींत्रबत अनुदान दे ण्यासाठी िासनाने
को ती कायावाही केली वा कर ार आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. पाांडुरां र् र्ुांडिर (१२-०२-२०१८) : (१) प्रलींत्रबत प्रकर ाचे अनुदान माचा, २०१७ पयंत
दे ण्याची व्यवस्था केली जाईल असे आश्वासन ददले होते.
(२)

होय.

(३) दौंड (जज.पु े) तालक्
ा ींमती ददलेल्या
ु यातील सन २०१२ ते सन २०१५ या कालावधीतील पव
ु स

५७९ अजादाराींच्या प्रलींत्रबत अनुदानाची रक्कम रु.१५७.८६ लक्ष त्याींच्या बँक खात्यावर जमा
करण्यात आली आहे. दौंड तालक्
ु यातील पूवा सींमती ददलेल्या

को त्याही पात्र लाभार्थयांचे

अनुदान प्रलींत्रबत नाही.

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
हवामान बदलामुळे महाराष्ट्रातील मत््यव्यवसाय अडचणीत असल्याबाबत
(११)

८३२२९ (२०-०४-२०१७).

श्री.अशमत ववलासराव दे शमख
ु (लातूर शहर) :

मत््यवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय

वि.स. ४०१ (8)
(१) हवामान बदलामु े महाराषरकचातील मत्स्य व्यवसाय धोक्यात असून उत्पादनात सातत्याने
घ् होत असल्याची धचींता मुींबई ववदयापीठात आयोजजत करण्यात आलेल्या आठव्या भारतीय
ववज्ञान पररषदे त व्यक्त करण्यात आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सागरी क्षेत्रावर हो ारे हवामान बदलाचे परर ाम लक्षात घेता खारफू्ीच्या
सींरक्ष ाच्या ववषयाबाबत को ती का जी घेण्यात येत आहे ,

(३) तसेच हवामान बदलातील परर ाम लक्षात घेता मत्स्य व्यवसायाच्या क्षेत्रात बदल
घडववण्यासाठी को त्या उपाययोजना करण्यात आल्या वा येत आहे ,
(४) नसल्यास ववलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. महादे व जानिर (१७-०१-२०१८) : (१) हवामानातील बदल व त्याचे सागरी क्षेत्रावर होत
असलेले परर ाम या ववषयावर ८ व्या इींडडयन युथ सायन्स काँग्रेसच्या पररषदे त पररसींवाद पार
पडला. त्यात समद्र
ु ककनारी पया्नात वाढ झाल्यामु े मत्स्य व्यवसायावर परर ाम होत
असल्याच्या मुदयावर चचाा झाली.
(२), (३) व (४)

खारफु्ीचे सींरक्ष

व सींवधान कर ाऱ्या दृष्ीने सदरचे क्षेत्र सींरक्षक्षत क्षेत्र

करण्याचा नन य
ा
राज्य िासनाने घेतला त्यानुसार १५०८७ हे क््र िासकीय जमीनीवर
काींद वन क्षेत्र भारतील वन अधधननयम १९२७ कलम ४ अींतगात “ राखीव वन”
अधधसच
ू ीत करण्यात आलेले आहे. तसेच

म्ह ून

अवनत २२६.४९ हे क््र काींद वन क्षेत्रावर रोपवन

कायाक्रम हाती घेण्यात आले आहे . काींद वनाचे सींरक्ष

करण्याचे दृष्ीने

वनववभागाचे

ताब्यातील काींद वन क्षेत्रात ननयशमत गस्ती घालण्यात येत आहे . काींद वनाचे महत्व व
सागरी जैवववववधता याींची मादहती दे ारे मादहती केंद्र मौजे ऐरोली नवी मुींबई येथे उभारण्यात
आलेले आहे. सदर मादहती केंद्राअींतगात सागरी क्षेत्राचे जैवववववधता, हवामान तसेच काींद वन
याींची सववस्तर मादहती दे ऊन महत्व प्वून
काींद वन क्षेत्रावर हो ारे अनतक्रम

जनतेमध्ये जनजागत
ृ ी करण्यात येत आहे .

तातडीने ननषकावषत करण्यात येत आहे . मुींबई, नवी मुींबई

येथील या ववभागाच्या ताब्यातील सुमारे २७०५ अनधधकृत बाींधकामावर कारवाई करुन ते
ननषकाशसत केलेली आहे . समुद्र ककनारा तसेच काींद वन क्षेत्र स्वच्छ करण्यासाठी काींद वन

क्षेत्रातील वाहून ये ारा कचरा प्लॉ स््ीक व घनकचरा काढण्याकरीता पथदिी तत्वावर कायाक्रम
हाती घेण्यात आले आहे . राज्यातील काींद वनाच्या सींवधान, सागरी ककनारी जैवववववधता तसेच
उपजजवीकेची साधने ननमाा

करण्याच्या दृष्ीने ववववध उपक्रम "काींद वन सींधार

व सागरी

जैवववववधता प्रनतषठानामाफात" राबववण्यात येत आहे .
___________
राज्यातील शेतिरी िुटुांब शेती उत्पन्नात अधधि सिम
होण्यािररता शासनाने िेलेल्या उपाययोजना

(१२)

८५२२९

(१६-०८-२०१७).

श्री.सुननल

शशांदे

(वरळी),

श्री.नारायण पाटील (िरमाळा), श्री.सनु नल राऊत (ववक्रोळी) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

डॉ.राहूल पाटील (परभणी),
सन्माननीय िृषी मांत्री पढ
ु ील
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(१) राज्यातील एका िेतकरी कु्ुींबाचे सरासरी माशसक उत्पन्न ककती आहे व िेतीसाठी दरमहा

सरासरी २ हजार ६५४ रुपये खचा केल्यानींतर ककती वपक उत्पन्न खचा वजा जाता िेतकऱ्याला
शम ते याबाबतचे सवेक्ष

एनएसएस

ने केल्याचे त्याींच्या अहवालात ननषपन्न झाले आहे , हे

खरे आहे काय,
(२) असल्यास, राज्यातील िेतकरी कु्ुींबाचे उत्पन्न दे िात १३ व्या क्रमाींकाचे आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, राज्यातील िेतकरी कु्ुींब िेती उत्पन्नात अधधक सक्षम व्हावा यासाठी
िासनाने को त्या पयाायी उपाययोजना करण्यासाठी नन य
ा घेतला आहे वा याबाबत िासनाची
भूशमका काय आहे ?
श्री. पाांडुरां र् र्ुांडिर (०८-०१-२०१८) : (१) केंद्र िासनाच्या साींजखयकी व कायाक्रम अींमलबजाव ी

मींत्रालयाींतगात राषरकचीय नमन
ु ा पाह ी कायाालयामाफात दे िपात ीवर व राज्य िासनाच्या
ननयोजन ववभागाच्या अधधपत्याखालील अथा व साींजखयकी सींचालनालयामाफात राज्य पात ीवर

राषरकचीय नमुना पाह ीतील ७० व्या फेरीमध्ये (जुलै २०१२ ते जून २०१३), सदर मादहती, नमुना
पाह ी तत्वावर सींकशलत करण्यात आलेली असन
ु ती अींदाजजत आहे . सदर नमुना पाह ी

अहवालात राज्यातील िेतकरी कु्ुींबाचे सरासरी माशसक उत्पन्न रु. ७३८६ /- असे दिाववण्यात
आलेले आहे . तर, माशसक खचा रु. २६५४/- दिाववण्यात आलेला आहे.
(२) होय.
(३) राज्यातील िेतकरी अधधक सक्षम व्हावा व िेतक-याींचे उत्पन्न दप
ु ्ीने वाढववण्यासाठी व
त्याचा उत्पादन खचा कमी करुन उत्पादन वाढीसाठी खालीलप्रमा े उपाययोजना करण्यात येत
आहे .
१.

ननववषठावर

हो ा-या

खचाात

कपात

करण्याच्या

ग्रामत्रबजोत्पादन कायाक्रम कृषी ववभागामाफात घेण्यात येतो.

दृष्ीने

गाव

पात ीवर

२. जशमननची सुवपकता वाढववण्यासाठी मद
ृ आरोग्य पत्रत्रकाींचे वा्प करण्यात येत आहे .

िेतक-याींना मद
ृ आरोग्य पत्रत्रकेप्रमाने खताचा वापर करण्याबाबत शिफारस केली जाते. त्यामु े
खत वापरामध्ये बचत होते, परर ामी उत्पादन खचाात बचत होते.

३. तींत्रज्ञान प्रसार होण्याकररता पीक प्रात्यक्षक्षकाींचे आयोजन करण्यात येते.
४.

कृषी ववभागामाफात पीक ककड व रे ाग सव्हे क्ष

व सल्ला प्रकल्प(क्रॉप सॉप) ही

योजनेमाफात मोबाईल सींदेिादवारे

िेतक-याींना िास्त्रोक्त पध्दतीने ककड व रोगाचे बाबत सल्ला ददला जातो.
कक्कनािकाचा वापर ननयींत्र ात ठे वून खचाामध्ये बचत करण्यात येते.
५.

त्यामु े अनावश्यक

िेतीचे उत्पन्न वाढववण्यासाठी काही मयाादा असल्याने इतर पूरक उदयोगापासून

उत्पन्न आवश्यक आहे .

या अनष
ु ींगाने कोरडवाहू िेती अशभयान राबववले जात असून यामध्ये
भूववकासाींव्यनतररक्त दग्ु ध िेती, मत्स्यव्यवसाय, मधूमक्षीका पालन, रे िीम उदयोग, मेंढीपालन
यासारखे उत्पन्न वाढवव ा-या जोडधींदयाींना प्रोत्साहन ददले जाते.
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६. िेतीमाल मूल्यवधानासाठी कृषी ववभागाअींतगात प्राथशमक व दय्ु यम प्रकक्रया केंद्रे

उभारण्यासाठी प्रोत्साहन ददले जाते. िेतीमालास त्रबगर हीं गामात भाव शम ण्यासाठी ववववध
योजनाींतगात गोडावन
ू व अनुषींधगक सवु वधा परु ववल्या जातात. शितगह
ृ ाची साख ी ननमाा
करण्यात येते.

७. समूह िेतीस चालना दे ण्यासाठी महामॅंगो, महाग्रेप, महाबनाना, महाअनार यासारखे

वपकाींनुसार ग् स्थापन केले असून अदयापपयंत १३३३ िेतकरी उत्पादक कींपन्या स्थावपत
केल्या असून सदर िेतकरी ग्ाींना व एसएफअेसी व आत्मा अींतगात आधथाक सहाय्य केले
जाते. इ. उपाययोजना िेतकरी सक्षम होण्यासाठी राज्य िासनाकडून केल्या जातात.
___________

धुळे जजल्हयाचा नानाजी दे शमख
ु िृषी सांजीवनी योजनेत समावेश िरण्याबाबत
(१३)

८५५३५ (१५-०८-२०१७).

श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय िृषी मांत्री

(१) िासनातफे िेतक-याींच्या आत्महत्या थाींबवण्यासह िेतीची उत्पादकता वाढववण्यासाठी
राबववण्यात येत असलेल्या नानाजी दे िमख
ु कृषी सींजीवनी योजनेच्या दस
ु -या ्प्प्यात धु े

जजल्हयाचा समावेि करण्यात येईल असे आश्वासन मा. कृषीमींत्री याींनी ददले असल्याचे माहे
एवप्रल, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदिानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, धु े जजल्हयात सन २००५ पासून ९०० िेतक-याींनी आत्महत्या केल्या आहे त व
गेल्या चार वषाापासून दषु का ाचा सामना करावा लागला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर बाबीींचा ववचार करता िासनाने धु े जजल्हयाचा नानाजी दे िमुख कृषी
सींजीवनी योजनेत समावेि करण्याबाबत को ती कायावाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. पाांडुरां र् र्ुांडिर (१२-०१-२०१८) : (१) धु े जजल्हयाच्या समावेिाबाबत लोकप्रनतननधीच्या

माग ीस अनुसरून नानाजी दे िमख
ु कृषी सींजीवनी प्रकल्पाची कायावाही अींनतम ्प्प्यात आली
असल्याने आता या प्रकल्पात धु े जजल््याचा समावेि करता ये ार नाही तथावप, प्रकल्पाचा

पुढील ्प्पा राबववण्याबाबत नन य
ा घेते वे ी प्रकल्पात धु े जजल्हयाचा समावेि करण्याबाबत
ववचार करण्यात येईल.असे िासनातफे सींबींधधताना क ववले आहे .

(२) धु े जजल्हयात सन २००५ ते सप््ें बर, २०१७ पयात ५६० िेतकरी आत्महत्या झाल्या असून

त्यापैकी ३२१ प्रकर े पात्र व २२८ प्रकर े अपात्र ठरली असून ११ प्रकर े चौकिीस्तव प्रलींत्रबत
आहे . धु े जजल्हयात सन २०१४-१५
मध्ये ३६६ गावाींत दषु का

/दषु का

मध्ये ४२०, सन २०१५ -१६ मध्ये ६१४, व सन २०१६-१७

उपाययोजना राबववण्यात आल्या आहे त.

सदृि पररजस्थती जाहीर करून त्यानुषींगाने ववववध

(३) नानाजी दे िमुख कृवष सींजीवनी प्रकल्पाच्या पदहल्या ्प्प्यातील कायावाही अींनतम ्प्प्यात

आहे .सबब प्रकल्पाचा या ्प्प्यावर धु े जजल्हयाचा समावेि कर े िक्य नाही. तथावप
प्रकल्पाचा पुढील ्प्पा राबववताना धु े जजल्हयाच्या समावेिाबाबत ववचार कर े िक्य आहे.
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(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
राज्यातील शेति-याांना तुषार व हठबि शसांचन सांच खरे दी िरण्यासाठी
अनुदान दे णे शासनाने रखडववलेले असल्याबाबत

(१४)

८६९४९

(१५-०८-२०१७).

श्रीमती

ननमाला

र्ाववत

(इर्तपूरी),

(मुांबादे वी), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.एिनाथराव खडसे (मुक्ताईनर्र) :
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

श्री.अशमन

पटे ल

सन्माननीय िृषी

(१) राज्यातील िेतक-याींना तुषार व दठबक शसींचन सींच खरे दी करण्यासाठी िासन अनुदान दे त
असले तरी मागील काही वषाापासून हे अनुदान दे े िासनाने रखडववलेले असल्याने गेल्या
वषाापेक्षा यींदा दठबक व तुषार शसींचनाच्या क्षेत्रात कमी झाले असल्याचे माहे एवप्रल, २०१७
मध्ये वा त्या दरम्यान ननदिानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, िासनाच्या धोर ाींमधील ववसींगतीमु े सवासामान्य िेतकऱ्याींचे आधथाक नक
ु सान
होते ते नुकसान होऊ नये याबाबत िासनाने को ती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहे त ?

श्री. पाांडुरां र् र्ांु डिर (१९-०१-२०१८) : (१) नाही. सन २०१६-१७ या वषाात २.१५ लाख पात्र प्राप्त
अजांपैकी उपलब्ध अनुदानाच्या मयाादेत १.६३ लाख िेतक-याींना पूवा सींमती दे ण्यात आली.
त्यापैकी १.६२ लाख िेतक-याींनी सुक्ष्म शसींचन बसववले आहे त. त्यामधून सुमारे

१.३४ लाख

हे क््र क्षेत्र सुक्ष्म शसींचनाखाली आले आहे .

(२) सन २०१७-१८ या वषाात सध्यजस्थतीत ३ लाख ४२ हजार एवढे अजा प्राप्त झाले आहे त.

त्यापैकी १ लाख ७७ हजार अजांना पव
ा मती दे ण्यात आली आहे . त्यासाठी रु. ६५८ को्ी
ु स

एवढया ननधीची आवश्यकता आहे . सन २०१७-१८ या वषाात सुक्ष्म शसींचनासाठी रु. ७६३ को्ी
एवढा ननधी उपलब्ध हो ार आहे .

पुवस
ा मती दे वून सुक्ष्म शसींचन सींच बसववलेल्या ६४ हजार िेतकऱ्याींच्या बँक खात्यावर

सम
ु ारे रु. १७३ को्ी एवढी अनद
ु ानाची रक्कम जमा करण्यात आली आहे.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
उ्मानाबाद येथील िृषी ववद्यालयातील ररक्त पदे भरणेबाबत
(१५)

८७७३४ (१५-०८-२०१७).

श्री.राणाजर्जीतशसांह पाटील (उ्मानाबाद) :

सन्माननीय

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

उस्मानाबाद

येथील

कृषी

महाववदयालयील

कमाचाऱ्याींची

पदे

ररक्त

असन
ू

ववववध

अडच ीमु े ववदयार्थयांचे नुकसान होत असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये वा त्या
दरम्यान ननदिानास आले, हे खरे आहे काय,
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(२)

असल्यास,

सदर

सींस्थेतील

ररक्त

पदे

व

तेथे

ववदयार्थयांना

लाग ाऱ्या

ववववध

सोयीसवु वधेच्या माग ीचा प्रस्ताव वररषठ कायाालयाकडे पाठववला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर सींस्थेतील ररक्त पदे व ववदयार्थयांना लाग ाऱ्या ववववध सोयीसुववधेच्या
माग ीबाबत िासनाने को ती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. पाांडुरां र् र्ांु डिर (१०-०१-२०१८) : (१) कृवष महाववदयालय उस्मानाबाद

येथील कमाचाऱ्याींची

पदे ररक्त आहे त, ही बाब खरी आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .

(३) सदयजस्थतीत कृवष महाववदयालय, उस्मानाबाद
पदे ररक्त आहे त. ररक्त

अींतगात

एकू

पदे भर ेबाबतची कायावाही ववदयापीठ

मींजूर ४८ पदाींपक
ै ी

स्तरावरुन

२४

चालु आहे . वगा-

३ व ४ पदभरती प्रकक्रयेबाबत िासन धोर ानस
ु ार कायावाही केली जात आहे . तसेच
ववदयार्थयांना लाग ाऱ्या वीज, िुध्द पा ी, वसतीगह
ृ , ग्रींथालय इत्यादी आवश्यक सोयीसुववधा
ववदयापीठ स्तरावरुन/महाववदयालय स्तरावरुन पू ा कर े सींदभाात ननयमानुसार कायावाही
करुन

ववदयार्थयांच्या मागण्या पू ा करण्याची कायावाही पार पाडली जाते.

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
राष्ट्रीय र्लोत्पादन धोरणातून शेति-याांना अनुदान वाढववण्याबाबत
(१६)

८८०१८ (१५-०८-२०१७).

डॉ.सांजय रायमल
ु िर (मेहिर) :

सन्माननीय र्लोत्पादन

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राषरकचीय फलोत्पादन धोर ातून िेतक-याींना अनुदान दे ण्यात येते हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, महागाईच्या का ात फलोत्पादन याींत्रत्रकीकर ातील घ्काींसाठी खचा तीन
लाखाींच्यावर येत असताींनाही अनुदान केव

७५ हजार रुपये दे ण्यात येत,े हे ही खरे आहे

काय,

(३) असल्यास, सदरचे अनुदान वाढववण्याबाबत िासनाने को ती कायावाही केली वा करण्यात
येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. पाांडुरां र् र्ुांडिर (०५-०१-२०१८) : (१) राषरकचीय फलोत्पादन अशभयानाींतगात िेतकऱ्याींना
अनुदान दे ण्यात येते हे खरे आहे .

(२) राषरकचीय फलोत्पादन अशभयान (NHM) अींतगात पॉवर द्लर (८ अश्विक्ती ककीं वा त्यापेक्षा
जास्त) साठी ककीं मतीच्या ५० ्क्के जास्तीत जास्त रू.०.७५ लाख प्रती युनन् अनुदान दे ण्यात
येते.
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(३) राषरकचीय फलोत्पादन अशभयानाींतगात याींत्रत्रकीकर

घ्कासाठी दे य असलेल्या अनुदानात

वाढ करण्याबाबतचा प्रस्ताव केंद्र िासनास दद.१५.११.२०१७ च्या पत्रान्वये सादर करण्यात आला
आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
राज्यातील शेति-याांना ननिृष्ट्ट दजााची हठबि शसांचन सामुग्री पुरववल्याबाबत
(१७)

८८०२० (१५-०८-२०१७).

श्री.नारायण पाटील (िरमाळा), श्री.ज्ञानराज चौर्ुले (उमरर्ा),

श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (शशडी), श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.सुननल िेदार (सावनेर),

श्री.अमर िाळे (आवी), डॉ.सांतोष टारर्े (िळमनुरी), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.अब्दल
ु
सत्तार (शसल्लोड) :

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

(१) िेतकऱ्याींना ननकृष् दजााची दठबक सामग्री पुरवव ाऱ्या कींपन्याववरुध्द प्राप्त झालेल्या

तक्रारीनस
ु ार तत्कालीन मा.मख
ु य सधचवाचे अध्यक्षतेखाली सन २०१६ मध्ये उच्चस्तरीय सशमती
नेमण्यात आली होती, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सशमतीने चौकिी करुन गज
ु रात येथील वविाखा इररगेिन प्रा.शल. कींपनी.
ज गाव येथील तुलिी एक्स्रकचयि
ु न शल. कींपनी, पु े येथे कफनोलेक्स प्लासन इींडस्रकचीज तसेच

नाशिक येथील ईपीसी इींडस्रकचीज प्रा.शल. या चार कींपन्या दोषी असल्याचे दिावून सदर चारही
कींपन्याींचा परवाना १० वषाासाठी रद्द करण्याबाबतचे आदे ि िासनाने ददनाींक ३० जल
ु ,ै २०१६
रोजी काढले होते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त चारही कींपन्याींचा बींदीचा कालावधी सींपण्यापूवीच सदर कींपन्यावरील बींदी
रद्द करुन कींपन्याींना पुन्हा परवाना दे ण्याचे आदे ि िासनाचे उपसधचव, कृषी ववभाग मींत्रालय
याींनी माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये ननगाशमत केले आहे हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, अहवालातील ननषकषामय शिफारिीच्या अनुषींगाने कींपन्याींवरील १०

वषााचा

कालावधी सींपण्यापूवीच बींदी रद्द करुन कींपन्याींना पुन्हा परवाना दे ाऱ्या अधधकाऱ्याींवर
िासनाने को ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहे त ?

श्री. पाांडुरां र् र्ुांडिर (०३-०२-२०१८) : (१) व (२) नाही. मा.मुखय सधचवाींच्या अध्यक्षतेखाली
प्रधानमींत्री कृवष शसींचन योजनेच्या मान्यता सशमतीच्या ददनाींक २९ जुल,ै २०१७ रोजी आयोजजत

बैठकीत, प्रश्न भाग २ मध्ये नमद
ु चार कींपन्यानी वसींतदादा िुगर इजन्स्््यू्च्या तपास ी

अहवालानस
ु ार एकापेक्षा जास्त वे ा ननकृष् दजााचे सादहत्य परु ववल्याने सदर कींपन्याना सक्ष्
ु म
शसींचन सींचाचा पुरवठा

करण्यास बींदी घालण्यात येत असल्याची बाब सींचालक (फलोत्पादन)

याींनी सशमतीच्या ननदिानास आ ली. त्यावर सदर सशमतीच्या मान्यतेनुसार, सींचालक
(फलोत्पादन) याींनी ददनाींक ३० जल
ु ै, २०१६ रोजी आदे ि ननगाशमत केले.
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(३) व (४) सदर आदे िाववरुध्द कींपन्याींनी िासनाकडे केलेल्या ननवेदनास अनुसरुन, सेंरकचल
इन्स््ी्यु् ऑफ प्लॉस््ीक इींजजननअरीींग (शसपे्), औरीं गाबाद या सुक्ष्म शसींचन सादहत्य
तपास ीसाठी अधधकृत सींस्थेकडुन करण्यात आलेल्या पन
ु तापास ीमध्ये सवा नमन
ु े प्रमा ीत
असल्याचे आढ ु न आले. या ववसींगतीमु े नैसगीक न्यायाच्या द्दष्ीने या चार कींपन्याींना सींधी

दे े आवश्यक असल्याने त्याचेवर १० वषााच्या कालावधीसाठी घातलेली बींदी २०१६-१७ या
वषाापुरती मयााददत करुन सन २०१७-१८ या वषाापासुन सदर कींपन्याींची पुननोंद ी करण्याचा
िासनाचा नन य
ा दद. ०५ एवप्रल, २०१७ च्या पत्रान्वये आयुक्त (कृवष) याींना क ववला आहे.

सदर प्रकर ी नैसधगाक न्यायाच्या तत्वानस
ा ाप्रमा े कायावाही केली
ु ार िासनाने घेतलेल्या नन य
असल्याने कारवाई करण्याचा प्रश्न उद्ावत नाही.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

अशलबार् (जज.रायर्ड) तालक्
ु यातील आवास ग्रामपांचायत हद्दीतील शासिीय िृषी
र्ळरोपवाटीिेमधून आांब्याची पर्पर ववक्री िेल्याबाबत

(१८)

८८२२३ (१५-०८-२०१७).

श्री.सभ
ु ाष उर्ा पांडडतशेठ पाटील (अशलबार्) :

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

अशलबाग

(जज.रायगड)

तालुक्यातील

आवास

ग्रामपींचायत

हद्दीतील

सन्माननीय
िासकीय

कृषी

फ रोपवा्ीकेमधील ग् नीं.५४२, ५४५, ५६१ या क्षेत्रामध्ये ३८ आींब्याची झाडे असन
ू कृषी
ववभाग दरवषी आींबे पाडण्यासाठी ग्रामपींचायत व प्रशसध्दीमाफात येथील ग्रामस्थाींना ववश्वासात
घेऊन शललाव केला जातो, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कृषी सहाय्यक व आवास ग्रामपींचायतीचे उपसरपींच याींनी ग्रामस्थाींना
ववश्वासात न घेता दोन आींबा पाडेकऱ्यामाफात ददनाींक ७ एवप्रल २०१७ रोजी झाडाींवरील आींबे
काढून परस्पर व्यापाऱ्याला ववक्री करण्यात आली हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याबाबतची चौकिी करुन िासनाला शम

ाऱ्या उत्पन्नाचे नक
ु सान कर ा-या

सींबींधधताींवर िासनाने को ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहे त ?

श्री. पाांडुरां र् र्ुांडिर (१७-११-२०१७) : (१) कृवष ववभाग दरवषी फ रोपवाद्केतील आींबे
शललावाने ववक्री करतात हे खरे आहे .

(२) दद ७ एवप्रल, २०१७ रोजी झाडाींवरील आींबे काढण्यात आले, मात्र रोपवाद्केवरील आींब्याींची
व्यापाऱ्याींना परस्पर ववक्री करण्यात आलेली नाही.
(३) रोपवाद्केवरील आींबा फ ाींची प्रथमत: कृवष उत्पन्न बाजार सशमती वािी येथे ववक्री करुन
शम ालेले उत्पन्न रु.७४,८९१/- व रु. ३४२९/- असे एकू
रु. २,१०,०००/-असे एकू

रक्कम रु. २,८८,३२०/- िासनास चलनाव्दारे भर ा करण्यात आलेली

आहे . त्यामु े कारवाई करण्याचा प्रश्न उद्ावत नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

रु ७८,३२०/- व शललावाव्दारे शम ालेले

___________
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येवला (जज.नाशशि) येथे शासिीय िृषी महाववद्यालय व शेतिरी
प्रशशिण िेंद्र ्थापन िरण्याबाबत

(१९)

८९१८७ (१५-०८-२०१७).

श्री.छर्न भुजबळ (येवला) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील

(१) येवला (जज.नाशिक) येथे िासकीय कृषी महाववदयालय व िेतकरी प्रशिक्ष

केंद्र बाींधण्याची

आवश्यकता तपासून िासनाला अहवाल सादर करण्याबाबत महात्मा फुले कृवष ववदयापीठ
राहुरी याींना िासनाने माहे सप््ें बर, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदे ि ददले होते, हे खरे
आहे काय,
(२) असल्यास, िासकीय कृवष महाववदयालय व िेतकरी प्रशिक्ष

केंद्र स्थापन करण्याबाबत

स्थाननक लोकप्रनतननधीने माहे आक््ोंबर, २०१५ व ददनाींक ५ एवप्रल, २०१७ रोजी वा त्या
सुमारास महाराषरकच कृवष शिक्ष

व सींिोधन पररषद आण

िासनाकडे माग ी केलेली आहे , हे

ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, येवला येथे िासकीय कृवष महाववदयालय व िेतकरी प्रशिक्ष

केंद्र स्थापन

करण्यासाठी िासनामाफात को ती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४)

नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहे त ?

श्री. पाांडुरां र् र्ुांडिर (२३-०२-२०१८) : (१), (२) व (३) येवला, जज.नाशिक येथे कृषी
महाववदयालय व िेतकरी प्रशिक्ष

केंद्र मींजूर करण्याची स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी माग ी

केली होती. सदर माग ीच्या अनष
ु ींगाने तपास ी करण्याचे ननदे ि महाराषरकच कृषी शिक्ष

व

सींिोधन पररषद, पु े याींना दे ण्यात आले आहे त.

कृषी महाववदयालय स्थापन करावयाच्या ननकषानुसार येवला येथे जमीन उपलब्ध

नसल्याबाबत महात्मा फुले कृषी ववदयापीठ, राहुरी याींच्याकडून अहवाल प्राप्त झाला आहे .
तसेच ददनाींक १०.०७.२०१७ रोजी झालेल्या बैठकीत मा.राज्यपाल महोदयाींनी “सध्या
िासनाने मींजूर केलेल्या कृषी महाववदयालयाींना आवश्यक त्या िैक्षण क व इतर सोईसुववधा

उपलब्ध करुन दे ण्याचे दानयत्व पू ा होईपयंत नवीन कृषी महाववदयालयाींना मान्यता दे ण्यात
येऊ नयेत” असे ननदे ि ददले आहेत.

त्याचप्रमा े कृषी शिक्ष ाच्या गु वत्तेचा ववचार न होता

झालेला ववस्तार, अप-ु या सुववधा तसेच चालू कामाींचा आवती खचा, भारतीय कृषी अनुसींधान
पररषदे ने कृषी ववदयापीठाींची मान्यता ननलींत्रबत कर े या अनष
ीं ाने कृषी शिक्ष ाचा बह
ु ग
ृ त
आराखडा िासनास तातडीने सादर करण्याकररता महाराषरकच कृषी शिक्ष

व सींिोधन पररषदे स

सूचना दे ण्यात आल्या आहे त.
िेतकरी प्रशिक्ष

तथावप,

केंद्र स्थापन करण्याबाबत सदय:जस्थतीत को तीही योजना नाही.

हीं गामननहाय वेगवेग या पीक योजनेमधून िेतक-याींना प्रशिक्षक्षत करण्याची कायावाही

ववस्तार व प्रशिक्ष

कायाक्रमाींतगात तालक
ु ा स्तरावरुन वे ोवे ी करण्यात येत.े

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

वि.स. ४०१ (16)
सातबाऱ्यावर नाव नसणाऱ्या शेतिऱ्याांच्या पाल्याला अपघात
ववम्याचा लाभ वारस हक्िाने दे ण्याबाबत
(२०)

८९७६६ (१९-०८-२०१७).

डॉ.दे वराव होळी (र्डधचरोली), श्री.नानाजी शामिुळे (चांद्रपूर),

श्री.चरण वाघमारे (तम
ु सर) : सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) वीज पडून, साप चावून ,पाण्यात बुडून ईत्यादी प्रकारच्या दघ
ा नाींमध्ये मत्ृ यू झाल्यास
ु ्
सातबारावर नाव अस ाऱ्या िेतकऱ्याींना िासनाकडून अपघात ववमा ददला जातो, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, सातबारावर नाव नस ाऱ्या मात्र वडीलोपाजजात िेती कर ाऱ्या िेतकऱ्याींच्या
पाल्याचा िेतात अपघाताने मत्ृ यू झाल्यास त्याच्या पररवारास को त्याही प्रकारचे अपघात
ववम्याचे लाभ ददले जात नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबतची चौकिी िासनाने केली आहे काय,
(४) असल्यास, त्यानुसार सातबारावर नाव नस ाऱ्या मात्र वडीलोपाजजात िेती कर ाऱ्या

िेतकऱ्याींच्या पाल्याचा िेतात अपघाताने मत्ृ यू झाल्यास त्याच्या पररवारास अपघात ववम्याचे
लाभ दे ण्याबाबत िासनाने को ती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. पाांडुरां र् र्ांु डिर (१६-०२-२०१८) : (१) होय.

(२), (३) व (४) योजनेच्या मागदिाक सूचनाींनुसार केव

७/१२ अशभलेखामध्ये नाव अस ाऱ्या

िेतकऱ्याींनाच योजनेचा लाभ अनज्ञ
ु ेय असून त्याींच्या अन्य नातेवाईकाींना लाभ अनुज्ञेय नाही.

मात्र, िेतकऱ्याींना, स्वत: पाल्याींना प्रधानमींत्री जीवन ज्योती ववमा योजना व प्रधानमींत्री

सुरक्षा योजनेचा लाभ घेता येतो. या पाश्वाभूशमवर त्यात अपघाताच्या पररजस्थतीमध्ये ववम्याचे
लाभ खालीलप्रमा े उपलब्ध आहेत:

अ) प्रधानमींत्री जीवन ज्योती ववमा योजना : को त्याही कार ास्तव मत्ृ यु झाल्यास २

लाख रुपये रक्कम सदस्यास दे य. ववमा हप्ता रु.३३० प्रती वषा.
ब) प्रधानमींत्री सुरक्षा ववमा योजना:-

१) सदस्याचा मत्ृ यु झाल्यास २ लाख रुपये.

२) दोन डो े ननकामी हो े अथवा दोन्ही पाय अथवा दोन्ही हात ननकामी हो े अथवा
एका डो याचे अींधत्व,एक हात ककीं वा एक पाय ननकामी हो े. वरील सवा बाबी अपररवतानीय
असल्यास २ लाख रूपये.
३) एका डो याचे अींधत्व, एक हात ककीं वा एक पाय ननकामी हो े. वरील सवा बाबी
अपररवतानीय असल्यास १ लाख रूपये. ववमा हप्ता रु.१२ प्रती वषा.
वडडलोपाजजात िेतजमीनीवर वारस म्ह ून नावे नोंद ी केल्याशिवायही वरील योजनाींचा

लाभ अनुज्ञेय आहे . त्यासींबध
ीं ी अ्ी खालीलप्रमा े आहे त :

अ) प्रधानमींत्री जीवन ज्योती ववमा योजना : योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सदस्य सहभागी

बँकेचा खातेधारक व वय वषा १८ ते ५० या वयोग्ातील अस े आवश्यक आहे .
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ब) प्रधानमींत्री सुरक्षा ववमा योजना: योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सदस्य सहभागी बँकेचा

खातेधारक व वय वषा १८ ते ७० या वयोग्ातील अस े आवश्यक आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

िाटोल व नरखेड तालुक्यात सोयात्रबन वपिाांच्या झालेल्या
नि
ु सानाची भरपाई शमळण्याबाबत

(२१)

९१४६४ (२२-०८-२०१७).

डॉ.आशशष दे शमख
(िाटोल) :
ु

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िृषी मांत्री

(१) नागपूर जजल्हयातील का्ोल तालुक्यात सोयात्रबन वपकाींचे एकून खरीप क्षेत्र हे १९३२१
हे क््र आहे व नरखेड तालुक्यातील सोयात्रबन वपकाींचे एकून खरीप क्षेत्र हे १४१४४ हे क््र आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, का्ोल तालुक्यातील सोयात्रबनच्या एकू

खरीप क्षेत्रापैकी वपव ा मोझॉक

रोगामु े ७५ ्क्के व नरखेड तालक्
ु यातील ७५ ्क्के हे क््र क्षेत्र हे वपव या मोझॉक या रोगाने
व २० ्क्के हे क््र क्षेत्र हे अपुऱ्या व खींडीत पावसामु े पू त
ा ः नुकसानग्रस्त

झाले आहे हे

खरे आहे काय,

(३) असल्यास, का्ोल व नरखेड तालुक्यातील रोगामु े ककीं वा पावसामु े खराब झालेल्या
सोयात्रबन वपकाींच्या झालेल्या नक
ु सानीबाबत नक
ु सान भरपाई दे ण्याबाबत िासनाने को ती
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. पाांडुरां र् र्ुांडिर (१२-०२-२०१८) : (१) नागपूर जजल्हयातील का्ोल व नरखेड तालुक्यातील
सेायाबीन पीकाखालील सरासरी लागवड क्षेत्र अनुक्रमे ३९,५६६ हे व २९,४९० हे एवढे आहे. सन

२०१७ मध्ये का्ोल व नरखेड तालुक्यात अनुक्रमे १३७४५ व १२३७० हे . क्षेत्रावर सोयाबीन
वपकाची पेर ी करण्यात आली.

(२) नाही. का्ोल तालुक्यातील २५० हे वर अत्यल्प व नरखेड तालक्
ु यात ८२० हे क्षेत्रावर ९ ते
१० ्क्के वपव ा मोझॉकच्या प्रादभ
ु ाावाची तीव्रता ददसन
ू आली.

का्ोल व नरखेड तालुक्याची सोयाबीन पीकाींची सरासरी उत्पादकता अनुक्रमे ५८३ व

४९८ कक.ग्रॉ/ हे . एवढी अहे . तथावप, वपक काप ी प्रयोगानस
ु ार सन २०१७ मध्ये सदर
तालुक्याींची प्रनत हे क््री उत्पादकता अनक्र
ु मे ८५० कक.ग्रॉ. व ५९७ कक.ग्रॉ एवढी आहे .

(३) सोयाबीन पीकाच्या उत्पादनात को त्याही प्रकारची घ् झालेली नसल्याने नक
ु सान भरपाई
दे ण्याचा प्रश्न उद्ावत नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

वि.स. ४०१ (18)
र्लोत्पादन याांत्रीिी िरणातील घटिासाठी अनुदानाची मयाादा वाढववणेबाबत
(२२)

९१६४९ (१५-०८-२०१७).

श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली) :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय र्लोत्पादन मांत्री

(१) राषरकचीय फलोत्पादन धोर ातन
ू फलोत्पादन याींत्रत्रकीर ातील घ्काींसाठी खचा ३ लाखापेक्षा
जास्त येत असताींनाही िेतक-याींना अनद
ु ान फक्त ७५ हजार रूपयाींपयंत शम त असल्याचे माहे
एवप्रल, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यामु े िेतक-याींना या योजनेचा लाभ घे े परवडत नाही, हे ही आहे काय,

(३) असल्यास, या योजनेत लाभार्थयांना भरीव अनुदान शम ावे, यासाठी िासनस्तरावरून केंद्र
सरकारकडे को ता पाठपुरावा केला आहे वा करण्यात येत आहे
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहे त ?

श्री. पाांडुरां र् र्ुांडिर (०५-०१-२०१८) : (१) व (२) अींित: खरे आहे .

राषरकचीय फलोत्पादन अशभयान (NHM) अींतगात पॉवर द्लर (८ अश्विक्ती ककीं वा

त्यापेक्षा जास्त) साठी ककीं मतीच्या ५० ्क्के, जास्तीत जास्त रू. ०.७५ लाख प्रती युनन्
अनद
ु ान दे ण्यात येते.

(३) राषरकचीय फलोत्पादन अशभयानाींतगात याींत्रत्रकीकर

घ्कासाठी दे य असलेल्या अनुदानात

वाढ करण्याबाबतचा प्रस्ताव केंद्र िासनास दद.१५.११.२०१७ च्या पत्रान्वये सादर करण्यात आला
आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
अिोट तालुक्यात (जज.अिोला) ववशेष घटि योजनेचा लाभ एिाच
िुटुांबातील चौघाांना हदल्याबाबत

(२३)

९१८६१ (१८-०८-२०१७).

श्री.हररष वपांपळे (मनु ताजापरू ) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िृषी मांत्री

(१) अको् तालक्
ु यात ( जज.अकोला) वविेष घ्क योजनेचा लाभ एकाच कु्ुींबातील चौघाींना
ददल्याप्रकर ी तसेच गतवषी प्राप्त सादहत्य लाभाथीना परस्पर वा्प केल्याची चौकिी करून

फौजदारी कारवाई करण्याची माग ी मख
ु य कायाकारी अधधका-याींकडे माहे मे,२०१७ मध्ये वा
त्यादरम्यान केली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकर ी िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय आढ ू न आले,
(३) असल्यास,चौकिीनस
ु ार पुढे िसनाने को ती कायाावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहे त ?

श्री. पाांडुरां र् र्ुांडिर (१२-०२-२०१८) : (१) सभापती, कृषी, पिुसींवधान, व दग्ु धिा ा सशमती,
जज.प, अकोला याींनी दद. १७ जन
ू , २०१७ रोजी मख
ु य कायाकारी अधधकारी याींना पत्र ददले होते.
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(२) जजल्हा अधधक्षक कृषी अधधकारी (ववघयो), जज.प. अकोला याींचे माफात प्रकर ाची चौकिी

करण्यात आली. चौकिीमध्ये एकाच कु्ुींबातील चौघाींना लाभ ददल्याचे तसेच योजनेमध्ये
अननयशमतता ककीं वा भ्रष्ाचार झाल्याचे आढ ू न आले नाही.
(३) व (४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
राज्यात भािड र्ायी, ननरुपयोर्ी बैलाच्या सांर्ोपणासाठी
३४ जजल्हयात र्ोवांश िेंद्र उभारण्याबाबत
(२४)

९२२४९

(१४-०८-२०१७).

श्री.अजजत

पवार

(बारामती),

श्री.हदलीप

वळसे-पाटील

(आांबेर्ाव), श्री.जयांत पाटील (इ्लामपूर), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे र्ाव), श्री.पाांडुरां र् बरोरा
(शहापूर), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा) :

सन्माननीय

पशुसांवधान मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात भाकड गायी, ननरुपयोगी बैलाच्या सींगोप ासाठी मुींबई वग ता ३४ जजल्हयात
गोवींि केंद्र उभारण्याचा नन य
ा िासनाने माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान घेतला
आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, त्यानुसार िासनाने गोवींि केंद्र उभारण्याबाबत िासनाने

को ती कायावाही

केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. महादे व जानिर (२०-०२-२०१८) : (१) व (२) हे खरे आहे .
१. गोवींिाचा साींभा

(भाकड गाई, अनुत्पादक / ननरुपयोगी बैल, व ू इ.) करण्यासाठी

गोिा ाींना अथासहाय्य दे ण्यासाठी राज्यस्तरीय योजनेअींतगात “गोवधान गोवींि सेवा केंद्र” ही
नवीन योजना सन २०१७-१८ या आधथाक वषाामध्ये राज्यातील मब
ुीं ई व मुींबई उपनगर हे २
जजल्हे वग ता उवारीत ३४ ग्रामी

जजल््यात राबववण्यासाठी दद.२६.४.२०१७ रोजी िासन

नन य
ा ननगाशमत करण्यात आला आहे .
२.

सदर

योजना

राज्यात

राबववण्यासाठी

प्रा ी

कल्या ाचे

कामकाज

कर ाऱ्या

सींस्थाींकडून ववहीत नमून्यातील प्रस्ताव जजल्हास्तरावर स्थापन केलेल्या छाननी सशमतीकडून
स्वीकारण्याची कायावाही सरू
ु आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
अांबरनाथ तालुक्यातील शेतिऱ्याांना वपि ववम्याचा लाभ तातडीने शमळणेबाबत
(२५)

९२७०७ (१८-०८-२०१७).

श्री.र्णपत र्ायिवाड (िल्याण पव
ू )ा :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िृषी
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(१) अींबरनाथ तालुक्यातील प्रधानमींत्री वपकववमा योजना खरीप हीं गाम २०१६ अींतगात बाधधत
िेतकऱ्याना वपकाींचे पींचनामे होऊन दे खील अदयापयात वपक ववमा योजनेचा लाभ शम त
नसल्याचे ननदिानास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, यामु े बाधीत िेतकरी आधथाक अडच ीत असल्याचे ननदिानास आले आहे , हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर प्रकर ी िेतकऱ्याना वपक ववम्याचा लाभ तातडीने शम

ेबाबत िासनाने

को ती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. पाांडुरां र् र्ुांडिर (०८-०१-२०१८) : (१) व (२) हे खरे नाही.

प्रधानमींत्री वपक ववमा योजना खरीप २०१६ अींतगात योजनेच्या मागादिाक सूचनाींनुसार

अींबरनाथ तालक्
ु यातील स्थाननक नैसधगाक आपत्ती या बाबी अींतगात ववमा कींपनीकडे प्राप्त

नुकसानीच्या सूचनाींच्या आधारे ववमा कींपनीने ३८ िेतकऱ्याींची रु. ४.१० लाख नुकसान भरपाई
ननजश्चत केली असून सींबींधीत बँकामाफात िेतकऱ्याींना अदा करावयाची कायावाही सुरु आहे.

(३) प्रधानमींत्री वपक ववमा योजना खरीप २०१६ अींतगात स्थाननक नैसधगाक आपत्ती या
जोणखमेअींतगात बाधीत िेतकऱ्याींची नुकसान भरपाई तात्का

अदा कर ेबाबत ववमा कींपनीस

सधू चत करण्यात आले आहे.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
अमळनेर (जज.जळर्ाव) तालक्
ु यातील सवा लघु पशधु चिीत्सालयाच्या
नवीन इमारतीचे बाांधिाम िरण्याबाबत

(२६)

९४०६१ (१४-०८-२०१७).

श्री.शशरीषदादा चौधरी (अमळनेर) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पशस
ु ांवधान

(१) अम नेर (जज.ज गाव) तालुक्यातील सवा लघु पिुधचकीत्सालयाच्या नवीन इमारतीचे
बाींधकाम करण्याबाबतची माग ी मा.मुखयमींत्री व मा.पिुसींवधान व दग्ु धववकास राज्यमींत्री

याींचेकडे अम नेर ववधानसभा क्षेत्राचे लोकप्रनतननधीनी ददनाींक ६ जून, २०१७ रोजी वा त्या
सम
ु ारास केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(२) सदर प्रकर ी मा.मुखयमींत्री व मा.राज्यमींत्री महोदयाींनी कायावाही करण्याचे आदे ि सींबींधधत
ववभागाच्या अधधकाऱ्याींना ददले होते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर प्रकर ी िासनाने को ती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. महादे व जानिर (२७-०२-२०१८) : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे आहे .
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(३) अींम नेर येथे जजल्हा पररषद ज गाींव अींतगात पिुवैदयकीय दवाखाना श्रे ी-१ कायारत
आहे . सदर इमारतीची सन २०१४-१५ मध्ये पिुवैदयकीय दवाखान्याचे ब क्ीकर

कर े या

केंद्र परु स्कृत योजना अींतगात रू.४.७२ लक्ष एवढा ननधी मींजरू करण्यात आला असन
ू सदर
इमारतीची दरू
ु स्ती करण्यात आलेली आहे.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
लातरू जजल््यात िृषी ववभार्ाांतर्ात अधधिारी व िमाचारी याांची ररक्त पदे भरण्याबाबत
(२७)

९४९५२ (२२-०९-२०१७).

(औसा) :

श्री.त्र्यांबिराव शभसे (लातूर ग्रामीण), श्री.बसवराज पाटील

सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) लातूर जजल््यात कृषी ववभाग अींतगात जजल्हा अधीक्षक कृषी अधधकारी,तालुका कृषी
अधधकारी,मींड

कृषी अधधकारी सह कमाचारी याींची

पदे ररक्त असल्याचे माहे सप््ें बर २०१७

मध्ये वा त्या दरम्यान ननदिानास आले आहे हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर ववभागाींतगात अधधकारी व कमाचारी याींची एकू

ककती पदे आहे त व

(३) असल्यास, सदर ररक्त पदे तातडीने भरण्याबाबत िासनाने को ती

कायावाही केली आहे

त्यापैकी ककती पदे ररक्त आहे त,
वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. पाांडुरां र् र्ुांडिर (३०-०१-२०१८) : (१) हे खरे आहे .

लातूर जजल््यामध्ये माहे सप््े बर, २०१७ अखेर एकू

भरलेली असून १३४ पदे ररक्त आहे त.

६५८ मींजूर पदाींपैकी ५२४ पदे

(२) ववभागीय कृवष सहसींचालक लातूर व अधधनस्त कायाालयामध्ये शम ू न एकत्रत्रतररत्या माहे
सप््े बर, २०१७ अखेर एकू
आहे त.

३३७७ मींजरू पदाींपक
ै ी २५५९ पदे भरलेली असन
ू ८१८ पदे ररक्त

(३) महाराषरकच कृवष सेवा, ग्-ब (कननषठ) या सींवगाात ददनाींक १०/११/२०१७ रोजी ५०

उमेदवाराींना ननयुक्ती दे ण्यात आलेली असून त्यामध्ये लातूर जजल््यात १ उमेदवारास ननयुक्ती
दे ण्यात आलेली आहे . तसेच ७९ पदाींचे माग ीपत्र महाराषरकच लोकसेवा आयोगास सादर करण्यात

आलेले असून लोकसेवा आयोगाकडून ददनाींक १२/०४/२०१७ रोजी जादहरात ववज्ञावपत करण्यात
आलेली आहे .

तसेच या सींवगाातील पदोन्नतीच्या को्यातील १०२ ररक्त पदे पदोन्नतीने भरण्याची
कायावाही चालू आहे .

कृवष सहाय्यक या सींवगाातील ७३० कृवष सेवकाींची ननवडयादी सवा ववभागीय कृवष

सहसींचालक याींना पाठववण्यात आलेली असून त्याबाबत प्रचलीत ननयमानुसार पुढील कायावाही
करण्याच्या सूचना दे लेल्या आहे त.
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िासन नन य
ा , ददनाींक २५/०५/२०१७ नुसार आकृनतबींध अींनतम मींजूर होईपयात नवीन

पदननमीती तसेच पदभरती करता ये ार नाही. यास्तव ववभागातील पदाींचा आढावा घेवून कृवष

ववभागाचा सध
ु ाररत आकृनतबींध मान्यतेस्तव ववत्त ववभागास सादर करण्यात आलेला आहे.
प्रस्ताववत

आकृनतबींधाच्या

अनष
ु ींगाने

कृवष

आयुक्तालयातील

तसेच

अधधनस्त

क्षेत्रत्रय

कायाालयातील या सींवगााची पदे ननजश्चतीनींतर त्या सींवगााची पदे ननयुक्ती प्राधधकाऱ्याींचे
स्तरावर प्रचशलत ननयमानुसार भरण्याची कायावाही अनस
ु रण्यात ये ार आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

(२८)

अहमदनर्र जजल््यातील िोरडवाहू शेती अशभयाांनाअांतर्ात ननवड
झालेल्या र्ावाांना अनुदान मांजूर िरण्याबाबत

९५०२६ (२७-१२-२०१७).

श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (शशडी), श्री.ववजय वडेट्टीवार

(ब्रम्हपूरी), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.अशमत ववलासराव दे शमख
ु (लातूर शहर), श्री.अशमन
पटे ल (मुांबादे वी), श्री.त्र्यांबिराव शभसे (लातूर ग्रामीण), श्री.सुननल िेदार (सावनेर), श्री.हषावधान

सपिाळ (बुलढाणा), डॉ.सांतोष टारर्े (िळमनुरी), श्री.अ्लम शेख (मालाड पजश्चम) :
सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अहमदनगर जजल््यातील सींगमनेर व राहाता तालक्
ु यातील अस्तगाींव, गोगलगाींव, केलवड
वप. ननमा , धनगरवाडी, डोऱ्हा े , धचत ी, िेडगाींव, धचींचपूर, ख ी, वपींपरी-लोकी, शिबलापूर या
गावाींची सन २०१६-१७ या वषी कोरडवाहू िेती अशभयानाींतगात ननवड करण्यात आली होती, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कोरडवाहू िेती अशभयानासाठी सन २०१७-१८ मध्ये रक्कम रुपये ३५३४.२७
इतकी अथासींकल्पीय तरतूद करण्यात आली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, कोरडवाहू िेती अशभयानासाठी यावषी आधथाक तरतूद करुनही सींगमनेर व
राहाता तालुक्यातील गावाींना अदयाप काहीही ननधी ववतररत करण्यात आला नसल्याच्या
तक्रारी ननवड केलेल्या सींबींधधत गावाच्या गावकऱ्याींनी मा.कृषी मींत्री,

कृषी आयुक्त पु े व

कृषी अधधकारी अहमदनगर, याींचक
े डे माहे मे, २०१७ पासन
ू ते आजतागायत अनेकदा तक्रारी
करुनही अदयाप कायावाही झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, चौकिीअींती दरम्यानच्या का ात सींगमनेर व राहाता तालुक्यातील ननवडण्यात
आलेल्या गावाींतील अपू ा कामे पू ा करण्यासाठी

ननधी उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत तसेच

गावातील कामे पू ा करण्याबाबत िासनाने को ती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहे त ?

श्री. पाांडुरां र् र्ांु डिर (२३-०२-२०१८) : (१) दद.२९.११.२०१३ व ४.३.२०१४ च्या िासननन य
ा ान्वये

कोरडवाहू िेती अशभयानाींतगात अनुक्रमे ३३ व अनतरीक्त ४२ गावाींचा समावेि करण्यात आलेला
आहे . यामध्ये नगर जजल््यातील सींगमनेर व राहाता तालक्यातील अस्तगाींव, गोगलगाींव,
ककलवड, वप.ननमा , धनगरवाडी, डो-हा े , धचत ी, िेडगाींव, धचींचपूर, ख ी, वपींपरी-लोकी,
शिबलापरू या गावाींचा समावेि आहे .
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(२) सन २०१७-१८ या वषाात या योजनेकरीता रू. ३५३४.२७ लक्ष ननधी अथासींकजल्पत करण्यात
आला असन
ू तसेच, कामे अपू ा असलेल्या गावाींसाठी आवश्यक रू. ४५०२.४६ लक्ष ननधी
ववचारात घेता

अथासक
ीं जल्पत तरतूद वग ता

रू. ९६८.४६ लक्ष

अनतरीक्त लाग ारा

ननधी

सन २०१७-१८ च्या पुरव ी माग ी दवारे उपलब्ध करून दे ण्यात आला आहे.
(३) नाही.

(४) िासन नन य
ा दद.२३.८.२०१७ अन्वये ७०% च्या मयााददत ववतरीत रू. २४७३.८० लक्ष मधून
उवारीत अपू ा कामे असलेल्या व

कमीत कमी ननधीची आवश्यकता

असलेल्या १९ गावाींपैकी

९ गावाींसाठी रू. ३८५.३५ लक्ष ननधी उपलब्ध करून दे ण्यात आला आहे . यामध्ये सींगमनेर व
राहाता तालुक्यातील गोगलगाींव (रू. ५१.००लक्ष),

ककलवड (रू. ४६.०३ लक्ष), धनगरवाडी

(रू.४६.५० लक्ष), िेडगाींव (रू. ४४.८२ लक्ष) याप्रमा े एकू

रू. १८८.३५ लक्ष ननधी उपलब्ध

करून दे ण्यात आला आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही

___________
न्याहभेद (ता.जज.धुळे) पररसरात अपूणा पावसामुळे येथील मिा
वपिाांचे पण
ा : नि
ू त
ु सान झाल्याबाबत

(२९)

९५१३३ (२९-१२-२०१७).

श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीण), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील

(शशडी), श्रीमती ननमाला र्ाववत (इर्तपूरी), प्रा.ववरें द्र जर्ताप (धामणर्ाव रे ल्वे), श्री.अशमन
पटे ल (मुांबादे वी), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.अ्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.ववजय
वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांर्मनेर), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :

सन्माननीय

मदत व पन
ु वासन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) न्याहभेद (ता.जज.धु े ) पररसरात अपू ा पावसामु े खररप हीं गाम वाया गेला असन
ू येथील
मका वपकाींचे पू त
ा : नक
ु सान झाले असल्याचे माहे सप््ें बर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान
ननदिानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, नुकसानग्रस्त वपकाींचा पींचनामा करुन िेतक-याींना मोबदला दे ण्यात यावा अिी
माग ी ग्रामस्थाींतफे करण्यात आली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, ग्रामस्थाींच्या या माग ीची दखल घेऊन िासनाने वपक पींचनामे करुन बाधधत
िेतक-याींना आधथाक मदत दे ण्याबाबत को ती कायावाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२०-०२-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे आहे .
(३) मौजे न्याह ोद ता.जज.धु े पररसरात अपुऱ्या पावसामु े खररप हीं गाम वाया गेल्याची
तसेच मका वपकाींचे पु त
ा : नुकसान झाले असल्याबाबतची बाब माहे सप््ें बर, २०१७ मध्ये वा
त्या दरम्यान ननदिानास आली नसल्याने वपकाींचा पींचनामा करण्याचा प्रश्न उद्ावत नाही.
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(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
पांतप्रधान िृषी शसांचन योजनेअांतर्ात हठबि शसांचनिमता वाढववण्यासाठी
िेंद्राचा मान्य झालेला ननधी शमळण्याबाबत

(३०)

९५३५१ (२७-१२-२०१७).

ववखे-पाटील

(शशडी),

श्री.अशमत ववलासराव दे शमुख (लातूर शहर), श्री.राधािृष्ट्ण

श्री.बाळासाहे ब

थोरात

(सांर्मनेर),

श्री.अशमन

पटे ल

(मांब
ु ादे वी),

अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.नसीम खान (चाांहदवली),
श्री.वैभव नाईि (िुडाळ) :

सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पींतप्रधान कृषी शसींचन योजनेअींतगात दठबक शसींचनक्षमता वाढववण्यासाठी राज्याने ४४०
को्ी रुपयाींचा ननधी केंद्र िासनाकडे माधगतल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्या
दरम्यान ननदिानास आली आहे हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, केंद्राने ननधााररत केलेल्या ३८० को्ी रुपयाींच्या ननधीपैकी प्रत्यक्षात १९० को्ी
रुपयाींचेच साहाय्य प्रत्यक्षात मींजरू करुन केंद्राने ननधी दे ण्यास दल
ा केले आहे हे खरे आहे
ु क्ष
काय,

(३) असल्यास, िासनाने चौकिी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकिीअींती केंद्राचा मान्य झालेला ननधी शम ण्याबाबत िासनाने को ती
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. पाांडुरां र् र्ुांडिर (१२-०२-२०१८) : (१), (२) व (३) केंद्र िासनाने वावषाक ननयतव्यय
क ववल्याींनतर सदर रक्कमेचा वावषाक कृती आराखडा केंद्र िासनास सादर करण्याची प्रचशलत

पद्धत आहे. तथावप, योजनेची अींमलबजाव ी पारदिाक पद्धतीने व आधथाक वषाात पु ा
होण्याच्या दृष्ीने दद. १० जानेवारी, २०१७ च्या राज्यस्तरीय मान्यता सशमतीच्या बैठकीत केंद्र
दहस्सा रु.४२९ को्ी व राज्य दहस्सा रु. २७१ को्ी अिा एकू

रु. ७०० को्ी रक्कमेच्या

कायाक्रमास सशमतीची मान्यता घेण्यात आली व केंद्र िासनास क ववण्यात आली होती.
केंद्र िासनाने रु. ३८० को्ी एवढया केंद्र दहश्श्याच्या ननयतव्यय मींजरू केल्याचे दद.१२

एवप्रल, २०१७ च्या पत्रान्वये क ववले व सदर हप्त्याचा ननधीपैाकी पदहल्या हप्त्याचा ५०%
ननधी रु.१९० को्ी दद.१४ जुन, २०१७ च्या पत्रान्वये राज्यास ववतरीत केला आहे.

(४) उवाररत ननधी ववतर ासाठीचा प्रस्ताव केंद्र िासनास दद. ३० डडसेंबर, २०१७ च्या पत्रान्वये
सादर करण्यात आल आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
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शेतिऱ्याांना हवामानाचा अचि
ू अांदाज शमळण्याबाबत राज्य शासनाने राज्यभर
्वयांचशलत हवामान िेंद्र ्थापन िरण्याचा घेतलेला ननणाय

(३१)

९६०१५ (२७-१२-२०१७).

श्री.अतल
ु भातखळिर (िाांहदवली पूव)ा :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िृषी

(१) िेतकऱ्याींना हवामानाचा अचक
ू अींदाज शम ावा म्ह ून राज्य िासनाने महावेध प्रकल्पा

अींतगात राज्यभर स्वयींचशलत हवामान केंद्र स्थापन करण्याचा नन ाय घेतल्याचे माहे सप््ें बर,
२०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदिानास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर योजने अींतगात पदहले स्वयींचशलत हवामान केंद्र नागपुरात उभारण्यात
आले

काय,

असन
ू ते स्वयींचशलत हवामान केंद्र ५ मदहन्यातच चोरीला गेले आहे , हे ही खरे आहे

(३) असल्यास, सदर योजने अींतगात राज्यभरामध्ये २०५९ स्वयींचशलत हवामान केंद्र उभारण्यात
ये ार आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, सींपू ा राज्यभरामध्ये स्वयींचशलत हवामान केंद्र कधीपयंत उभारण्यात येतील,
(५) असल्यास, चौकिीअींती उभारण्यात आलेल्या स्वयींचशलत हवामान केंद्राच्या सरु क्षेच्या
दृष्ीने िासनाने को ती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. पाांडुरां र् र्ांु डिर (०७-०२-२०१८) : (१) दद.०८ माचा, २०१७ रोजीच्या िासन नन य
ा ान्वये
राज्यातील

प्रत्येक

महसल
ू

मींड

स्तरावर

सावाजननक-खाजगी

भागीदारीतून

स्वयींचशलत

हवामान केंद्र (महावेध प्रकल्प) स्थापन करण्यास मींजूरी प्रदान करण्यात आली.

(२) होय, सदर स्वयींचशलत हवामान केंद्रामधील सोलर पॉनलची चोरी झालेली असून,
प्रकल्पाच्या सेवा पुरवठादार सींस्थेने नव्याने पॉनल बसवून स्वयींचशलत हवामान केंद्र कायााजन्वत
केले आहे.

(३) सदर प्रकल्पाींतगात राज्यातील २०६५ स्वयींचशलत हवामान केंद्र उभारण्यात ये ार आहे त.
(४) राज्यातील २०६५ महसूल मींड ाींपैकी २०४४ महसल
मींड ाींमध्ये स्वयींचशलत हवामान
ू

केंद्राची उभार ी झाली असून उवाररत २१ महसल
ू मींड ाींमध्ये हवामान केंद्र उभारण्याचे काम
प्रगतीपथावर आहे .

(५) सुरक्षक्षततेच्या दृष्ीने राज्यातील सवा महसूल मींड

स्वयींचशलत हवामान केंद्र उभार ीचे

काम पू ा झाल्यानींतर सींबींधधत पूरवठादार ववमा सींरक्ष
स्वराज्य सींस्थेने उपभोक्ता म्ह ून सींसाधनाचे सींरक्ष
(६) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

घे ार असून तदनींतर स्थाननक

कर े अपेक्षक्षत आहे .
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हातिणांर्ले (जज.िोल्हापूर) तालुक्यातील िृषी याांत्रत्रिी योजनेअांतर्ात िृषी ववभार्ामार्ात
पुरववल्या जाणाऱ्या औजारासाठीचे अनुदान ववतररत िरण्याबाबत

(३२)

९६०३५ (२७-१२-२०१७).

श्री.हसन मश्र
ु ीर् (िार्ल), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा) :

सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) हातक ींगले (जज.कोल्हापरू ) तालक्
ु यातील कृषी याींत्रत्रकी योजनेअींतगात कृषी ववभागामाफात
पुरववल्या जा ाऱ्या औजारासाठी ८३ लाखाचे अनुदान दे य असतानाही तालुक्यातील केव

४५०

िेतकऱ्याींचे ११ लाख रुपये जमा झाले आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त योजनेच्या लाभासाठी िासनाने को त्या अ्ी व िथी ववदहत केल्या
आहे त तसेच या योजनेअत
ीं गात को को त्या बाबीसाठी अनुदान ददले जाते,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रश्न भाग (१) बाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकिीअींती उवाररत लाभार्थयांवर अनुदान ववतरीत करण्याबाबत िासनाने
को ती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. पाांडुरां र् र्ांु डिर (१२-०२-२०१८) : (१) नाही. सन २०१७-१८ या वषाात पव
ा ींमती प्राप्त ९८
ु स

अजादाराींपक
ै ी अवजारे खरे दी करुन अनुदानासाठी प्रस्ताव सादर केलेल्या ६३ लाभार्थयांना
रु.४५.६० लाख एवढ्या रकमेच्या अनुदानाचे वा्प करण्यात आले आहे .

(२) योजनेच्या अींमलबजाव ीसाठी दद १३ एवप्रल, २०१७ च्या िासन नन य
ा ान्वये कायापद्धती
ववदहत करण्यात आली आहे. सदर िासन नन य
ा ानस
ु ार, योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अजादाराने
खालील कागदपत्राींची पुतत
ा ा कर े व खरे दी प्रक्रीया अवलींब े आवश्यक आहे.
(अ) कागदपत्रे:

i. ७/१२ व ८-अ चा दाखला
ii. अजादार अनस
ु ुधचत जाती/जमाती प्रवगाातील असल्यास प्राधधकृत अधधकाऱ्याचे वैध जात

प्रमा पत्र

iii. आधार काडाची झेरॉक्स प्रत
iv. बँक खाते पासबुकाच्या प्रथम पषृ ठाची स्वयीं साक्षाींककत प्रत.

(ब) खरे दी प्रक्रीया:

i. लाभाथी िेतकऱ्याने औजाराींची खरे दी पू ा रक्कम भरुन खल्
ु या बाजाराजन
ू कॉिलेस

पद्धतीने कर े आवश्यक आहे. यासाठी िेतकऱ्याने ववक्रेत्याला दे यकाची अदायगी आधार

क्रमाींकािी ननगडीत स्वत:च्या बॅंक खात्यातून एमएफ्ी/आर्ीजीएस/आयएमपीएस/धनादे ि/
धनाकषा ादवारे कर े आवश्यक आहे .

ii. यींत्र/औजार BIS अथवा अन्य सक्षम सींस्थाींनी ननजश्चत केलेल्या प्रमा ाकानुसार/ ताींत्रत्रक

ननकषानस
ु ार असल्याचे केंद्र व राज्य िासनाच्या तपास ी यींत्र ेचे प्रमा पत्र आवश्यक आहे .
(क) अनुदानासाठी अनुज्ञेय बाबी:
i. रकचॉ क््र/शमनी रकचॉ क््र
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ii. रकचॉ क््रचलीत/स्वयींचशलत औजारे - १.पॉवर द्लर २. रो्ाव्हे ्र ३. कल््ीव्हे ्र ४.सवा
प्रकारचे प्लँ ्र ५. म

ी यींत्र ६. भात लाव ी यींत्र ७. भात म

ी यींत्र ८. शमनी भात शमल

९.पॉवर ववडर १०. ररपर व ररपर कम बाईंडर ११. दाल शमल व परु क यींत्र १२. कापस
ू पहा्ी

श्रेडर १३. उस पा् कु््ी/श्रेडर/मल्वर १४ रकचॉ क््र चलीत फवार ी यींत्र १५. शमस्् ब्लोअर १६
सब सॉईलर

(३) प्रश्न भाग-१ प्रमा े.
(४) व (५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
धामणी (ता.राधानर्री, जज.िोल्हापूर) मध्यम प्रिल्पाच्या िामास
सुरुवात िरण्यास त्वररत ननधीची तरतूद होण्याबाबत

(३३)

९६२३५ (२९-१२-२०१७).

श्री.प्रिाश आत्रबटिर (राधानर्री) :

सन्माननीय मदत व

पन
ु वासन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) धाम ी (ता.राधानगरी, जज.कोल्हापूर) मध्यम प्रकल्पास ७८२ को्ी रुपयाींची मींत्रीमींड ाची

मान्यता शम ू नही अदयाप प्रकल्पाचे पन
ा सनाचे पश्न मागी लावन
ु व
ू प्रकल्पाचे काम तातडीने
मागी लावण्याकरीता मा.मींत्री महसूल, मदत व पुनव
ा सन याींच्या अध्यक्षतेखाली बैठक होवूनही
प्रिासनाकडून को तीही कायावाही करण्यात आली नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पुनव
ा सन करण्यासाठी चौके, मानबे् या बुडीत क्षेत्रातील प्रकल्पग्रस्ताींचे व
धर

पायामध्ये बसलेल्या राई येथील २२ घराींचा प्रश्न मागी लावण्याबाबत सच
ु ना मींत्री मदत

पुनव
ा सन याींनी प्रिासनाला करून ३ मदहन्याहून अधधक कालावधी लो्ूनही को तीही कायावाही
झाली नाही हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास, धर

पायातील २२ घराींना खास बाब म्ह न
इतर प्राथशमक सुववधा
ू

दे ण्याबाबत प्रस्ताव तात्का

िासनास सादर करण्याचे ननदे ि मींत्री मदत पुनव
ा सन याींनी

दे वूनही अदयाप या प्रस्तावावर को तीही कायावाही झाली नाही हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, धाम ी मध्यम प्रकल्पाचे पुनव
ा सनाचे प्रश्न तातडीने मागी लावन
ू प्रकल्पाच्या
कामास सुरुवात करण्यास त्वररत ननधीची तरतूद होण्याबाबत िासनाने को ती कायावाही केली
वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहे त

?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२३-०२-२०१८) : (१), (२) व (३) हे खरे नाही.
मौजे राई येथील २७ घराींचा मोबदला दे ण्याबाबत आवश्यक प्रस्ताव महाराषरकच कृष ा खोरे

ववकास महामींड , पु े याींचक
े डे मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला आहे.

(४) धाम ी प्रकल्पासाठी सन २०१७-१८ या वषााकरीता रुपये १० को्ी इतका ननधी मींजरू
करण्यात आला आहे .

(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
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वसांतराव नाईि मराठवाडा िृषी ववद्यापीठ परभणी या हठिणी सहाय्यि प्राध्यापि
(िृषी अथाशा्त्र) या पदाची भरतीतील र्ुणवांत उमेदवारास न्याय शमळण्याबाबत

(३४)

९७२८६ (२७-१२-२०१७).

श्री.तानाजी मुटिुले (हहांर्ोली) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िृषी मांत्री

(१) वसींतराव नाईक मराठवाडा कृषी ववदयापीठ परभ ी या दठक ी सहाय्यक प्राध्यापक (कृषी
अथािास्त्र) या पदाची भरती ददनाींक १४ जुलै, २०१६ रोजी झाली अन्य इतर उमेदवाराच्या
कागदपत्राींची छाननी न करता व गु

असलेल्या उमेदवारास डावलून कमी उमेदवाराची ननवड

केली असल्याचे ननदिानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या भरतीसाठी ५ उमेदवाराींना ददनाींक १४ जुल,ै २०१६ रोजी मुलाखती कररता
बोलवले होते प

त्यातील ननवड झालेल्या व कमी गु

असलेल्या उमेदवाराचे वरील

अधधषठाता याींचे वगाशमत्र असल्याने ही ननवड झाली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास, ज्या गु वत उमेदवारावर जा ीवूपवाक अन्याय झाला आहे व त्या उमेदवाराींनी

या प्रकर ाची चौकिी करण्यात यावी यासाठी ववदयापीठाचे कुलगरु
ु याींना ननवेदन ददले आहे ,
हे ही खरे आहे काय,
(४)

असल्यास, िासनाने चौकिी केली आहे काय,

(५) असल्यास, चौकिीअींती गु वींत उमेदवारास न्याय शम ावा यासाठी िासनाने को ती
कायावाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ,

(६) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. पाांडुरां र् र्ुांडिर (०२-०२-२०१८) : (१) नाही. हे खरे नाही.
(२) नाही. खरे नाही.

याबाबत ववदयापीठ अवलींत्रबत असलेल्या ववदहत ननवड प्रकक्रयेमाफात गु ानुक्रमे पाच

उमेदवाराींना मुलाखतपत्र दे ण्यात आले होते. मल
ु ाखतीअींती ननवड सशमतीने योग्य उमेदवाराींची
ननवड केली आहे .

(३) ननवेदन प्राप्त झाले आहे .
(४) कृवष पररषद याींचम
े ाफात प्राप्त झालेल्या चौकिी अहवाल मा.राज्यपाल तथा कुलपती
याींच्या कायाालयास आदे िाथा सादर केला आहे .
(५) तत
ू ाास सदर प्रकर ी न्यायालयीन प्रकर

उदभवले आहे . प्रकर

न्यायप्रववष् आहे .

(६) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
उचांर्ी (ता.आजरा, जज.िोल्हापरू ) प्रिल्पात वव्थावपत होणाऱ्या प्रिल्पग्र्ताांबाबत
(३५)

९७३८८ (२९-१२-२०१७).

(मुांब्रा िळवा) :

श्रीमती सांध्यादे वी दे साई-िुपेिर (चांदर्ड), श्री.जजतेंद्र आव्हाड

सन्माननीय मदत व पुनवासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) उचींगी (ता.आजरा, जज.कोल्हापूर) प्रकल्पात ववस्थावपत हो ाऱ्या प्रकल्पग्रस्ताींसाठी दद. २३
ऑगस््, २०१७ रोजी वा त्या सम
ु ारास कायािा ा आयोजजत करण्यात आली होती, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, या कायािा े त उचींगी प्रकल्पात ववस्थावपत हो ाऱ्या िेतकऱ्याींनी आपल्या
मागण्याींचे ननवेदन प्रकल्प अधधकाऱ्याींना ददले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, चौकिीअींती उचींगी प्रकल्पात ववस्थावपत हो ाऱ्या िेतकऱ्याींनी केलेल्या
मागण्याींबाबत िासनाने को ती कायावाही केली वा करण्यात ये त आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील

(२३-०२-२०१८)

:

(१) अींित:

खरे

आहे .

उचींगी

प्रकल्पग्रस्ताींच्या

अडीअडच ी सोडववण्या सींदभाात दद. १३.९.२०१७ रोजी प्रकल्पग्रस्ताींचे शिबीर आयोजजत
करण्यात आले होते.
(२) होय.
(३) सदर शिबीरात सींकलन दरु
ु स्तीबाबतचे २२ प्रकल्पग्रस्ताींचे अजा ननकाली काढण्यात आले

असून, उवाररत २२ प्रकल्पग्रस्ताींचे अजा फेरतपास ीसाठी उपववभागीय अधधकारी, आजराभद
ू रगड याींचेकडे पाठववण्यात आले आहे त. तसेच ९ प्रकल्पग्रस्ताींना पयाायी जमीन वा्प
करण्यास मींजूरी दे ण्यात आली आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

आटपाडी (जज.साांर्ली) तालक्
ु यातील डाळीांब बार्ाांत तेल्या
रोर्ाचा प्रादभ
ु ााव झाल्याबाबतत

(३६)

९७५२० (२७-१२-२०१७).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.अननल बाबर (खानापूर) :

सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील

(१) आ्पाडी (जज. साींगली) तालक्
ु यातील डा ीींब बागाींत माहे ऑक््ोबर, २०१७ च्या सुमारास
तेल्या रोगाचा प्रादभ
ु ााव झाला आहे हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, तेल्या रोग होण्याची कार े काय आहे त, यामु े िेतकऱ्याींचे ककती नुकसान
झाले आहे ,

(३) असल्यास, या रोगाचा प्रादभ
ु ााव रोखण्याकरीता िासनाने को ती तातडीची उपाययोजना
केली आहे वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. पाांडुरां र् र्ुांडिर (०७-०२-२०१८) : (१) अींित: खरे आहे .

अल्प प्रमा ात तेल्या रोगाचा प्रादभ
ु ााव ददसून आला आहे.

वि.स. ४०१ (30)

(२) ऑक््ोबर मदहन्यातील उष तेमु े जजवा ज
ू न्य रोगाची रोगकारक क्षमता वेगाने वाढलेली

असते. तापमानात वारीं वार बदल होत असल्यामु े आद्रा तेतही बदल होतो. त्यामु े रोगास परू क
असे सुक्ष्म वातावर

तयार होते. याच कालावधीत मध्यम सरीमु े रोगाचा प्रसार वाढल्याचे

ददसून आले आहे. आ्पाडी तालक्
ु यातील डा ीींब वपकाखालील एकु

२५१५ हे क््र क्षेत्रापैकी

५५३.३० क्षेत्रावर तेल्या रोगाचा प्रादभ
ु ााव ददसून आला आहे.
(३) फलोत्पादन वपकावरील कीड

व रोग सवेक्ष , सल्ला व व्यवस्थापन प्रकल्प (हॉ्ा सॉप)

अींतगात प्रत्येक आठवडयात ननजश्चत केलेल्या बागाींमध्ये ठराववक ददविी ननरीक्ष े नोंदववली
जातात. सदर ननरीक्ष ाींनस
ु ार वपक सींरक्ष

उपाय योजनाींबाबत प्रचार व प्रशसध्दी करण्यात

येते. फ वपकाची लागवड महात्मा फुले कृवष ववदयापीठ, राहुरी याींच्या शिफारिीप्रमा ,े योग्य
अींतरावर करण्यासींबींधी मागादिान करण्यात येत.े त्याचप्रमा े डाश ींब वपकावरील तेलक् डाग
रोगाचा प्रादभ
ु ााव रोखण्यासाठी मग
ृ बहार ऐवजी हस्त ककीं वा आींबे बहार घे ेबाबत तसेच
पाण्याचे सुयोग्य ननयोजन करण्याबाबत िेतकऱ्याींना मागादिान करण्यात येत आहे.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
मराठवाडा ववभार्ातील ३१२ र्ावाांची पैसेवारी ५० टक्क्याांपेिा िमी नोंद झाली असल्याबाबत.
(३७)

९८१६४ (२९-१२-२०१७).

श्री.वसांतराव चव्हाण (नायर्ाांव), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड

उत्तर), श्रीमती अशमता चव्हाण (भोिर), श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री), श्रीमती ननमाला र्ाववत

(इर्तपूरी), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.अ्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.ववजय वडेट्टीवार

(ब्रम्हपूरी), श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांर्मनेर), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), अॅड.यशोमती ठािूर
(नतवसा), श्री.शशवाजीराव िडडाले (राहुरी), श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन) :
पुनवासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मदत व

(१) मराठवाडा ववभागातील ३१२ गावाींची पैसेवारी ५० ्क्क्याींपेक्षा कमी नोंदली गेली असून
यासींबींधीचा अहवाल राज्य िासनास सादर करण्यात आला असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१७
मध्ये वा त्या दरम्यान ननदिानास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, औरीं गाबाद जजल्हयात ९३ व परभ ी जजल्हयात २१८ गावाींत दषु का

कायम

आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय,
(४) असल्यास,

िासनाने नन य
ा घेऊन सदर गावाींत दषु का ी उपाययोजना लागू करण्याबाबत

को ती कायावाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२०-०२-२०१८) : (१) हे खरे आहे .
(२) खरीप वपकाींची अींनतम पैसेवारी ददनाींक १५ डडसेंबर, २०१७ रोजी जाहीर करण्यात आली
असून औरीं गाबाद ववभागातील एकू

८५२५ गावाींपैकी ३५७७ गावाींची पैसेवारी ५० पैिाींपेक्षा कमी
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आहे . महसुल व वन ववभाग िासन नन य
ा ददनाींक ७ ऑक््ोबर, २०१७ अन्वये दषु का

घोवषत

करण्याची कायापध्दती ववदहत करण्यात आली आहे . सुधाररत ननकष व कायापध्दती ववचारात
घेऊन राज्यात दषु का

जाहीर करण्याबाबतची कायावाही करण्यात आली आहे. सन २०१७

खरीप हीं गामात औरीं गाबाद ववभागामध्ये दषु का

जाहीर करण्यात आलेला नाही.

(३), (४) व (५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
नाांदेड जजल्हयात किटिनाशि ववक्री िेंद्राच्या तपासणीसाठी महसल
ू व िृषी ववभार्ाच्या
अधधिा-याांमार्ात ववशेष पथिाची ्थापना िरण्यात आली असल्याबाबत

(३८)

९८१९० (२७-१२-२०१७).

श्री.वसांतराव चव्हाण (नायर्ाांव), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड

उत्तर), श्रीमती अशमता चव्हाण (भोिर), श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीण), श्रीमती ननमाला

र्ाववत (इर्तपूरी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अ्लम
शेख

(मालाड

पजश्चम),

श्री.अशमन

पटे ल

(मांब
ु ादे वी),

डॉ.सांतोष

सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

टारर्े

(िळमनरु ी) :

(१) नाींदेड जजल्हयात कक्कनािक ववक्री केंद्राच्या तपास ीसाठी महसल
ू व कृषी ववभागाच्या

अधधका-याींमाफात वविेष पथकाची स्थापना करण्यात येऊन ववक्री केंद्राच्या तपास ीची व्यापक
मोहीम हाती घेण्यात आली असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदिानास
आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

या

मोदहमेंतगात

ववक्री

केंद्राच्या

तपास ीत

त्र्
ु ी

आढ ू न

आलेल्या

कक्कनािकाींच्या कींपन्याींवर िासनाने को ती कायावाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. पाांडुरां र् र्ुांडिर (०९-०२-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) नाींदेड जजल््यात कक्कनािक ववक्री केंद्राींच्या तपास ी दरम्यान कक्कनािक ववक्रेते याींची
तपास ी केल्यावर दोषी आढ ू न आलेल्या एकू

१८१ ववक्रेत्याींच्या कक्कनािक साठयास

ववक्री बींद आदे ि दे ण्यात आलेले असून त्याची ककमींत रु. ४.७८ को्ी इतकी आहे .
दोन ववक्रेत्याींचे परवाने ननलींत्रबत करण्यात आलेले आहे त.

तसेच

मोदहमेअींतगात १३२ कक्कनािकाींचे

नमन
ु े काढून कक्कनािक प्रयोगिा े कडे पाठववण्यात आलेले आहे त.

त्यासींदभाातील ववश्लेष

अहवाल प्राप्त झाल्यानींतर अप्रमाण त आढ ू न आलेल्या नमुन्याींप्रकर ी कायदे िीर कारवाई
करण्यात येईल.

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

र्डधचरोली जजल्हयातील र्क्त १३ र्ावातील पैसेवारी ५० पैशापेिा िमी असल्याबाबत
(३९)

९८५०९ (२९-१२-२०१७).

श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :

पुनवासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मदत व
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(१) िासनाने ३ नोव्हें बर, २०१५ च्या आदे िानुसार सन २०१७-१८ मधील खरीप वपकाींची हीं गामी

पैसेवारी जादहर केली असन
ू गडधचरोली जजल्हयातील फक्त १३ गावातील पैसेवारी ५० पैिापेक्षा
कमी असल्याचे नक
ु तेच माहे ऑक््ोंबर,२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिानास आले आहे

हे

खरे आहे काय,

(२) असल्यास, जजल्हयात १६८८ गावे असून खररप वपकाींची १५३९ गावे आहे तर यापैकी ६०
गावात वपके नाही हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास,. ५० पैिाच्या आतील १३ गावे असन
ू ५० पैिाच्यावर पैसेवारी असलेल्या
गावाींची सींखया १४६६ एवढी आहे हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय,
(५) असल्यास,त्यानुसार िासनाने को ती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२७-०२-२०१८) : (१) हे खरे आहे .
आहे .

गडधचरोली जजल््यातील हींगामी पैसेवारीनस
ु ार १३ गावातील पैसेवारी ५० पैिाींपेक्षा कमी

(२) व (३) हे खरे आहे.
(४), (५) व (६) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
डॉ.पांजाबराव दे शमख
ु िृषी ववद्यापीठ, अिोलाचे ववभाजन िरून
पूवा ववदभाात नवे िृषी ववद्यापीठ ्थापन िरण्याबाबत

(४०)

९८९९१ (२७-१२-२०१७).

श्री.राजु तोडसाम (अणी), श्री.सुधािर दे शमख
(नार्पूर
ु

पजश्चम), श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (शशडी), श्री.सुननल िेदार

(सावनेर), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.अ्लम शेख (मालाड पजश्चम), अॅड.यशोमती ठािूर
(नतवसा), डॉ.सांतोष टारर्े (िळमनरु ी), श्री.हषावधान सपिाळ (बल
ु ढाणा), श्री.रणधीर सावरिर
(अिोला पूव)ा , अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्टी), श्री.सुननल शशांदे (वरळी), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड
उत्तर) :

सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) डॉ.पींजाबराव दे िमुख कृषी ववदयापीठ, अकोलाचे ववभाजन करून पूवा ववदभाात नवे कृषी
ववदयापीठ स्थापन करण्याबाबत कायावाही सुरू होती परीं तु याबाबतचा िासन नन य
ा अदयापही
झालेला नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, िासनाने चौकिी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकिीअींती तात्का

कृषी ववदयापीठाचे ववभाजन करण्याबाबत िासनाने

को ती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहे त ?

वि.स. ४०१ (33)
श्री. पाांडुरां र् र्ुांडिर (२३-०२-२०१८) : (१), (२) व (३) कृषी ववदयापीठाच्या ववभाजनाबाबत
व्यवहायाता तपासण्याचे काम सुरु आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
पाचोरा- भडर्ाांव मतदार सांघातील लाभिेत्रातील शेति-याांना शासनाच्या
दष्ट्ु िाळी वा टां चाई अनुदानात समावेश िरण्याबाबत
(४१)

९९३३० (२९-१२-२०१७).

श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :

सन्माननीय मदत व

पुनवासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) पाचोरा- भडगाींव मतदार सींघातील लाभक्षेत्रातील िेतकऱ्याींना िासनाच्या दषु का ी वा ्ीं चाई
अनुदानात समावेि करण्याबाबतचे लेखी ननवेदन स्थाननक लोकप्रनतननधीनी ददनाींक १९
सप््ें बर, २०१७ रोजी च्या सुमारास मा.महसूल मींत्री, मा.कृवष मींत्री याींना ददले, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, िासनाने चौकिी केली आहे काय,
(३)

असल्यास,

चौकिीअींती पाचोरा-भडगाींव मतदार सींघातील लाभक्षेत्रातील िेतकऱ्याींना

िासनाच्या दषु का ी वा ्ीं चाई अनुदानात समावेि करण्याबाबत िासनाने को ती कायावाही
केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२७-०२-२०१८) : (१) हे खरे आहे .
(२) व (३) दषु का

व्यवस्थापन सींदहता २०१६ व िासन नन य
ा ददनाींक ७ ऑक््ोबर, २०१७

मधील ननकषात सदर दोन तालुके बसत नसल्यामु े खरीप २०१७ च्या हीं गामात या तालक्
ु यात
दषु का

जाहीर करण्यात आलेला नाही. त्यामु े या दोन तालक्
ु याींना दषु का ी अनुदान मींजूर

करण्याचा प्रश्न उद्ावत नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
मराठवाड्यातील सवा जजल््यात मार्ील पावसाळ्याच्या सरासरीपेिा िमी पाऊस झाल्याने
शेतिऱ्याांना तातडीची मदत व नि
ु सानभरपाई दे ण्याबाबत
(४२)

९९३५८ (२९-१२-२०१७).

श्री.सांदीपानराव भुमरे (पैठण) :

सन्माननीय मदत व

पुनवासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मराठवाययात मागील पावसाळ्यात ७६ पैकी ३२ तालुक्यात ७० ते ८० मी.मी.पाऊस झाला

पावसाळ्याच्या १२० ददवसाींपक
ै ी फक्त ४८ ददवस पाऊस झाला व ७२ ददवस कोरडे गेल्यामु े व
परतीच्या पावसाची अपेक्षा असताना तो न आल्यामु े दषु का ाची भीष
झाली आहे हे खरे आहे काय,

पररजस्थती ननमाा

वि.स. ४०१ (34)
(२) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकिीअींती

िेतकऱ्याींना तातडीची मदत व नुकसानभरपाई दे ण्याबाबत

िासनाने को ती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२७-०२-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्ावत नाही
___________

धुळे येथे दष्ट्ु िाळ जाहहर िरुन दष्ट्ु िाळी उपाययोजना लार्ू िरण्याबाबत
(४३)

९९४७५ (२९-१२-२०१७).

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

श्रीमती ननमाला र्ाववत (इर्तपूरी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), प्रा.वषाा र्ायिवाड (धारावी),
श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.अशमन पटे ल (मांब
ु ादे वी), श्री.अ्लम शेख (मालाड पजश्चम),
श्री.नसीम खान (चाांहदवली) :
करतील काय :-

सन्माननीय मदत व पुनवासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) धु े येथे सुरुवातीपासूनच पाऊस कमी झाल्यामु े ननम्म्यापेक्षा अधधक गावाींची पैसेवारी
५० ्क्क्याींपेक्षा कमी आली असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान
ननदिानास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकिीअींती िासनाने धु े येथे दषु का

जादहर करुन दषु का ी उपाययोजना

लागू करण्याबाबत को ती कायावाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२७-०२-२०१८) : (१) हे खरे नाही. धु े जजल््यातील ६७६ गावाींपैकी १९१
गावाींची अींनतम पैसेवारी पैिाींपेक्षा कमी आलेली आहे .
(२) व (३) दषु का

व्यवस्थापन सींदहता २०१६ व िासन नन य
ा ददनाींक ७ ऑक््ोबर, २०१७

मधील ननकषात धु े जजल््यातील तालुके बसत नसल्याने धु े जजल््यात दषु का

जाहीर

करण्यात आलेला नाही. त्यामु े धु े जजल््यात दषु का ी उपाययोजना लागू करण्याचा प्रश्न
उद्ावत नाही.

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

ररटे वाडी (ता.िरमाळा, जज.सोलापूर) र्ावाला मुख्य र्त्यापासन
ू
जाणारा र्ता मांजूर िरण्याबाबत

(४४)

९९८३१ (२९-१२-२०१७).

श्री.नारायण पाटील (िरमाळा) :

पन
ु वासन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मदत व

वि.स. ४०१ (35)
(१) रर्े वाडी (ता.करमा ा, जज.सोलापूर) हे गाव उजनी धर ामु े सन १९७६ साली पुनवासीत
होऊन ४१ वषे झाली तरीही सदर गावाला मुखय रस्त्यापासून जा ारा रस्ता िासनाने मींजूर
करावा अिी माग ी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी व ग्रामस्थाींनी राज्याचे मदत व पन
ु वासन मींत्री
याींच्याकडे सातत्याने लेखी पत्राव्दारे केली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय,
(३) असल्यास, त्यानुसार सदर गावाला मख
ु य रस्त्यापासून जा ारा रस्ता मींजूर करण्याबाबत
िासनाने को ती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१५-०२-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) व (३) होय, रर्े वाडी या गावाचे मुखय रस्त्यापासून अींतर १.६ कक.मी. असन
ू यापैकी १
ककमी खडीकर
रस्त्यासाठी

रस्ता जजल्हा पररषदे कडून यापव
ू ी करण्यात आला आहे . उवाररत ०.६ ककमी

आवश्यक

जमीन

दे ण्यास

सींबींधधत

िेतक-याींनी

ववरोध

दिाववला

असल्याने

सक्तीने/अगर सींमती शम ाल्यास खाजगी वा्ाघा्ीने भूसींपादनाची कायावाही करण्यात येत
असून, तदनींतर सदर कामाच्या अींदाजपत्रकाला िासन स्तरावरुन प्रिासकीय मान्यता प्रदान
करण्याचे ननयोजजत आहे.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
शेतमालाला हमीभाव दे ण्यासाठी ्वतांत्र मांत्रालयाची ननशमाती िरण्याबाबत
(४५)

१००८८२ (२७-१२-२०१७).

सोनावणे (जन्
ु नर) :

श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.शरददादा
सन्माननीय िृषी मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) िेतमालाचा हमीभाव ठरववण्यासाठी स्वतींत्र मींत्रालयाची स्थापना करण्याची माग ी
लोकप्रनतननधीींनी माहे जून-जुलै, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान सभागह
ृ ात केला आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकिीअींती स्वतींत्र मींत्रालय स्थापन करण्याबाबत िासनाने को ती कायावाही
केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. पाांडुरां र् र्ुांडिर (०९-०२-२०१८) : (१), (२), (३) व (४) िेतमालाला हमीभाव ठरववण्यासाठी

स्वतींत्र मींत्रालयाची स्थापना करण्याबाबतचा को ताही प्रस्ताव कृषी ववभागाकडे अथवा “राज्य
कृषी मल्
ू य आयोग कक्षास” प्राप्त झालेला नाही. तिा प्रकारचा को ताही प्रस्ताव राज्य
िासनाच्या ववचाराधीन नाही.

___________

वि.स. ४०१ (36)

र्ोंहदया जजल्हयात दष्ट्ु िाळी पररज्थतीत जा्त आणेवारी दाखववल्याबाबत
(४६)

१०१४८६ (२९-१२-२०१७).

श्री.राजेश िाशीवार (सािोली) :
करतील काय :-

श्री.ववजय रहाांर्डाले (नतरोडा), श्री.चरण वाघमारे (तम
ु सर),

सन्माननीय मदत व पुनवासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) गोंददया जजल्हयात यावषी सरासरी पावसाचे प्रमा
धानासह

७५० मी.मी. पाउस पडल्यामु े

सवाच वपकाींचे नक
ु सान झाले अिा परीजस्थतीत महसूल ववभागातफे को त्याही

प्रकारचे सवे न करता ५६ पैसे आ ेवारी दाखववली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय,

(३) असल्यास, चौकिीअींती सवे न करता चक
ु ीची आ ेवारी दाखवव ाऱ्या अधधकाऱ्यावर

कारवाई करण्याबाबत तसेच िेतकऱ्याींना नक
ु सान भरपाई दे ण्याबाबत िासनाने को ती
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२६-०२-२०१८) : (१) गोंददया जजल््याची दद.३०.९.२०१७ ची नजर अींदाज
पैसेवारी ५६ पैसे अिी असून दद.३१.१२.२०१७ ची अींनतम पैसेवारी ४४ पैसे आहे .

(२), (३) व (४) गोंददया जजल््यातील गोंददया, नतरोडा व गोरे गाव या तालुक्यामध्ये मध्यम
स्वरूपाचा दषु का

घोवषत करण्यात आला आहे . त्या तालुक्यातील बाधधत िेतकऱ्याींना ननववषठा

अनद
ु ान दे ण्याबाबत कायावाही प्रस्ताववत आहे .

___________

मौजा डोंर्रर्ाव (ता.मोहाडी, जज.भांडारा) येथे िृषी ववभार्ाच्या जार्ेवर िृषी
महाववद्यालयासाठी ननधी उपलब्ध िरण्याबाबत

(४७)

१०२१४२ (२७-१२-२०१७).

श्री.चरण वाघमारे (तम
ु सर), श्री.रामचांद्र अवसरे (भांडारा),

श्री.ववजय रहाांर्डाले (नतरोडा), श्री.िृष्ट्णा र्जबे (आरमोरी) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

मौजा

डोंगरगाव

(ता.मोहाडी,

जज.भींडारा)

येथे

कृषी

सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील
ववभागाच्या

जागेवर

कृषी

महाववदयालयासाठी ननधी उपलब्ध करण्याबाबतचे ननवेदन स्थाननक लोकप्रनतननधीने मा.ववत्त
व ननयोजन मींत्री याींना ददनाींक ०१ जून, २०१७ रोजी वा त्या सुमारास ददले हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, िासनाने चौकिी केली आहे काय,

(३) असल्यास, चौकिीअींती मौजा डोंगरगाव (ता.मोहाडी, जज.भींडारा) येथे कृषी ववभागाच्या
जागेवर कृषी महाववदयालयासाठी ननधी उपलब्ध करण्याबाबत िासनाने को ती कायावाही केली
वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहे त ?

वि.स. ४०१ (37)

श्री. पाांडुरां र् र्ुांडिर (०६-०२-२०१८) : (१) होय.

(२) व (३) भींडारा जजल्हयात मौजा डोंगरगाव ता.मोहाडी येथे कृवष महाववदयालय अदयाप
स्थापन झालेले नाही. यास्तव सदर महाववदयालयासाठी ननधी उपलब्ध करुन दे ण्याचा प्रश्न
उद्ावत नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
नेवासा तालुिा िृषी अधधिारी याांनी राष्ट्रीय अन्न सुरिा अशभयान सन २०१५-१६ मध्ये
िेलेल्या लाखो रुपये र्ैरव्यवहाराची चौिशी िरणे बाबत

(४८)

१०२३९८ (२७-१२-२०१७).

(मोशी),

श्री.ववनायिराव

श्री.ओमप्रिाश ऊर्ा बच्चू िडू (अचलपूर), डॉ.अननल बोंडे

जाधव-पाटील

श्री.बाळासाहे ब मरु िुटे (नेवासा) :
काय :-

(अहमदपूर),

श्री.शशरीषदादा

चौधरी

(अमळनेर),

सन्माननीय िृषी मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) नेवासा तालक
ु ा कृषी अधधकारी याींनी राषरकचीय अन्न सरु क्षा अशभयान सन २०१५-१६ मध्ये

केलेल्या लाखो रुपये गैरव्यवहाराची चौकिी करून त्याचा अहवाल ८ ददवसात िासनास सादर
करण्याचा नन य
ा कृषी सहसींचालक महाराषरकच िासन आण
याींचेकडून घेण्यात आला होता, हे खरे आहे काय,

ववभागीय कृषी सींचालक पु े

(२) असल्यास, सदरचा चौकिी अहवाल िासन प्लावर ठे वील काय,
(३)

असल्यास,

या

अहवालात

गैरव्यवहार

झाल्याचे

ननदिानास

आले

असल्यास

दोषी

अधधकाऱ्याींवर िासनाने को ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. पाांडुरां र् र्ांु डिर (२३-०२-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) व (३) चौकिी अहवाल सादर करण्याची कायावाही सुरु आहे.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
िरमाळा तालुिा िृषी अधधिारी िायाालयाची इमारत बाांधण्याच्या
(४९)

िामासाठी ननधीची तरतूद िरण्याबाबत

१०२६७७ (२७-१२-२०१७).

श्री.नारायण पाटील (िरमाळा) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

करमा ा

तालक
ु ा

कृषी

अधधकारी

कायाालयाची

इमारत

सन्माननीय िृषी मांत्री

बाींधण्याचा

प्रस्ताव

सादर

करण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी केलेल्या वारीं वार माग ीच्या अनुषींगाने मा.कृषीमींत्री
याींनी सींबींधधत कृषी अधधका-याींना नन य
ा ात्मक कायावाहीचे आदे ि ददले आहे त, हे खरे आहे
काय,

वि.स. ४०१ (38)
(२) असल्यास, चौकिीअींती कायाालयाची इमारत बाींधण्याच्या कामासाठी ननधीची तरतूद
करण्याबाबत िासनाने को ती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. पाांडुरां र् र्ुांडिर (२२-०२-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) तालुका कृषी अधधकारी, करमा ा याींचे कायाालयासाठी जजल्हाधधकारी, सोलापूर याींचेकडे
करण्यात आलेल्या पाठपुराव्यानस
ु ार महसूल ववभागाने तहशसलदार, करमा ा याींचे
सींकुलात शस्ी सवे क्र.३९२५ मधील एकू

प्रिासकीय

१२०० चौ.मी. जागेपैकी २००० चौ.फु् जागा दे ण्याचे

प्रस्ताववत केले आहे. इमारत बाींध ीसाठी आवश्यक प्रस्ताव, मुल्याींकन प्रमा पत्र, ना-हरकत

प्रमा पत्र इ.बाबीींवर कायावाही पू ा झाली आहे . जागेची मोज ी व नकािा कृवष ववभागाच्या
नावे झाल्यानींतर इमारत बाींधकामासींबींधी पुढील कायावाही करण्यात येईल.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
यवतमाळ जजल्हयातील शेतिरी औषध र्वारणीच्या ववषबाधेमळ
ु े मत्ृ यू पावले
नसल्याचे युनायटे ड र्ॉ्र्रस शलशमटे डचे अध्यि व क्रॉप प्रोटे क्शन
र्ेडरे शन ऑर् इांडडयाच्या अहवालात जाहहर िेल्याबाबत

(५०)

१०३०४२ (२७-१२-२०१७).

श्री.बळीराम शसरसिार (बाळापूर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) यवतमा

सन्माननीय िृषी मांत्री

जजल्हयातील िेतकरी औषध फवार ीच्या ववषबाधेमु े मत्ृ यू पावले नसल्याचे

युनाय्े ड फॉस्फरस शलशम्े डचे अध्यक्ष व क्रॉप प्रो्े क्िन फेडरे िन ऑफ इींडडयाच्या अहवालात

जादहर करण्यात आले असल्याचे ददनाींक १० नोव्हें बर, २०१७ रोजी वा त्या सुमारास ननदिानास
आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, िेतक-याींच्या मत्ृ युची व इतर बाबीींची िासनस्तरावर सखोल चौकिी करण्यात
आली आहे काय,

(३) असल्यास, राज्यामध्ये फवार ी करताींना ववषबाधा होऊन मत्ृ यू पावलेल्या िेतकऱ्याींचा

मत्ृ यू व कु्ूींबीयाींची अवहे लना करण्यात येत असून यात सवा िासकीय यींत्र ा सहभागी आहे त,
हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, िेतक-याींची अवहे लना कर ा-या या सींबींधधत यींत्र ेववरुध्द काय कारवाई वा
करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. पाांडुरां र् र्ांु डिर (०१-०२-२०१८) : (१) क्रॉप केअर फेडरे िन ऑफ इींडडया ही सींस्था खाजगी

सींस्था आहे . सदर सींस्थेने त्याींच्या ननवेदनात नमूद केलेले आहे की, रक्ताच्या नमुन्यात
कक्कनािकाींचा उवाररत अींि आढ ू न आलेला नाही.
(२) होय.

वि.स. ४०१ (39)
यवतमा
करण्याकरीता

जजल्हयामध्ये कक्कनािक फवार ीमु े झालेल्या ववषबाधा प्रकर ाची चौकिी

ददनाींक

१३/१०/२०१७

रोजीच्या

िासन

नन य
ा ान्वये

ववभागीय

(महसूल)

आयक्
ु ताींच्या अध्यक्षतेखाली िासन स्तरावरुन वविेष तपास पथकाची स्थापना करण्यात आली
असून सदर तपास पथकाने त्याींचा अहवाल िासनास सादर केलेला आहे .

सदर अहवालाची

छाननी करण्यात येत आहे.
(३) हे खरे नाही.
यवतमा

जजल््यातील

मत
ृ

िेतकरी/

िेतमजूर

याींच्या

कु्ुींत्रबयाींना

मा.मुखयमींत्री

सहाय्यता ननधीमधन
ू प्रत्येकी रू. २ लाख याप्रमा े आधथाक मदत दे ण्यात आलेली आहे .

मत
ा मदत
ृ िेतकऱ्याींच्या कु्ूींबीयाींना गोपीनाथ मुींडे िेतकरी अपघात ववमा योजनेतींगत

दे ण्यासाठी एकू

कायावाहीत आहे त.
यवतमा

१२ प्रस्ताव प्राप्त असून त्यापैकी ६ मींजूर, ३ नामींजूर आण

३ प्रस्ताव

जजल्हयामध्ये ब ीराजा चेतना अशभयानातींगत
ा कक्कनािकाींच्या फवार ीमु े

बाधीत झालेल्या ४०२ िेतकरी व ४२६ िेतमजूर (अिा एकू

८२८) याींना प्रत्येकी रु. ५०००/-

प्रमा े मदत दे ण्यात आलेली आहे.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही

___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

मांब
ु ई.

प्रधान सधचव,

महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
िासकीय मध्यवती मुद्र ालय, मुींबई.

