अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ४५४ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
दस
ु रे अधधवेशन, २०१८
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________
राज्यातील मराठवाडा व ववदभाातील दष्ट्ु िाळजन्य पररस्थितीमळ
ु े
शेतिऱयाांची िजे व वीज दे यिे माफ िरण्याबाबत

(१)

२९१५५ (१३-०१-२०१६).

श्री.अबू आजमी (मानखूदा शशवाजीनगर) :

व पुनवासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील मराठवाडा व ववदर्भ येथील दषु काळजन्य पररस्थथतीमळ
ु े

सन्माननीय मदत
शेतकऱयाींची कजे व

वीज बिल माफी दे ण्यािाितची माग ी समाजवादी पक्षातफे जनप्रतततनधी, समाजवादी कृषक
सेवा सींघ, शेतकरी व कायभकते तसेच पक्षाचे ववववध सेल (ववर्ाग) याींनी ददनाींक ८ सप््ें िर
२०१५ रोजी वा त्यासुमारास लेखीतनवेदनाद्वारे मा. मींत्री (महसूल), राज्यमींत्री (महसल
ू ),

अततररक्त मख्
ु य सचचव (महसूल) तसेच सींिींचधत प्रशासकीय ववर्ागाचे ववर्ागीय आयक्
ु त,
स्जल्हाचधकारी, सींिींचधत उपववर्ागीय महसल
ू अचधकारी तसेच ववर्ागीय सींचालक/उपसींचालक
(कृषी) याींच्याकडे माग ी केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकर ी शासनाने सखोल चौकशीअींती को ती कायभवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींिाची कार े काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०९-०७-२०१८) : (१) हे खरे आहे .
(२) सन २०१५-१६ च्या खरीप हीं गामात राज्यातील एकू

२७६०९ गावाींमध्ये ५० पैशाींपेक्षा कमी

पैसेवारी आल्याने दषु काळसदृश्य पररस्थथती जाहीर करून ववववध सवलती व उपाययोजना लागू
करण्यात आल्या होत्या. त्यामध्ये कृषी पींपाच्या वीज दे यकात ३३.५% सु्, शेतीच्या पींपाची
वीज जोड ी खींडीत न कर े व सहकारी वपक कजाभचे पुनगभठन या उपाययोजनाींचा अींतर्ाभव
होता.

सहकार,प न व वथत्रोद्योग ववर्ागामाफभत ददनाींक २८ जन
ू , २०१७ रोजीच्या शासन

तन य
भ ान्वये छत्रपती शशवाजी महाराज सन्मान योजना कायाभस्न्वत करण्यात आली आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. ४५४ (2)
सोलापूर आणण साांगली स्जल्ह्यात पाणी आणण चारा टां चाई ननमााण झाल्हयाबाबत
(२)

२९९४५ (१६-०१-२०१६).

श्री.किसन ििोरे

(मुरबाड), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर),

श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.स्जतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.जयांत पाटील (इथलामपूर),

श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.मिरां द जाधव-पाटील (वाई), श्री.धनजांय (सध
ु ीर) गाडगीळ
(साांगली) :

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

(१) सोलापरू आण

साींगली स्जल््यात शर्ष

पा ी आण

चारा ्ीं चाई तनमाभ

झाल्याने आण

चारा पुरववण्याची माग ी शासनाकडे श्रशमक मुक्ती दल सींघ्नेमाफभत माहे ऑगथ्, २०१५
मध्ये वा त्यादरम्यान केली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यािाित शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीअींती काय आढळून आले व तद्नुसार शासनाने को ती कायभवाही केली
वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींिाची कार े काय आहे त

?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (०९-०७-२०१८) : (१) अशींत: खरे आहे .
सोलापरू आण

साींगली स्जल््यात पा ी ्ीं चाई तनमाभ

झाली होती. त्यानष
ु ींगाने आवश्यक

तेथे ्ँ करने वपण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यात आला होता. मात्र सदर स्जल््यात सन २०१५
खरीप हीं गामात चारा ्ीं चाई नसल्याने चारा छाव ी सरू
ु करण्यात आली नव्हती.
(२), (३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
बुलढाणा स्जल्ह्यातील आत्महत्याग्रथत शेतिऱयाांसाठी राबववण्यात
येणाऱया पिदशी प्रिल्हपाच्या सवेक्षणाबाबत

(३)

४१६३५ (१५-०५-२०१७).

डॉ.सांजय रायमुलिर (मेहिर) :

सन्माननीय मदत व

पुनवासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील शेतकरी आत्महत्याग्रथत स्जल्हयात रािववण्यात ये ा-या पथदशी प्रकल्पाींतगभत
सवेक्ष ाचे काम माहे डडसेंिर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान पू भ झाले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या सवेक्ष ामध्ये िुलढा ा स्जल्हयातील २५ हजार शेतकरी त ावग्रथत
असल्याचे तनदशभनास आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या सवेक्ष ात तनदशभनास आलेल्या त ावग्रथत शेतक-याींना त ावमुक्त
करण्याकररता शासनाने को त्या उपाययोजना केल्या वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींिाची कार े काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२०-०६-२०१८) : (१) िुलढा ा स्जल्हा पथदशी प्रकल्पात समाववष् नाही.

(२) िुलढा ा स्जल््यात शासनाचे ववववध योजनाींचा लार् अडच ीत असलेल्या शेतकरी
कु्ुींिाींना दे ण्याचे उद्देशाने शेतकरी सव्हे क्ष

२०१५ मध्ये करण्यात आले. िुलढा ा स्जल््यात

वव.स. ४५४ (3)
केलेल्या सव्हे क्ष ानुसार एकू
आले.

१९,८०० शेतकरी अडच ीत/त ावग्रथत असल्याचे आढळून

(३) िुलढा ा स्जल्हा पथदशी प्रकल्पात समाववष् नाही. परीं तु स्जल्हाचधकारी याींच्या पुढाकाराने
व मागभदशभनात स्जल््यातील त ावग्रथत शेतकऱयाींना शासनाच्या ववववध योजनाींचा लार्
प्राथम्याने दे ण्याच्या हे तन
ू े शेतकरी सव्हे क्ष

करण्यात आले आहे . त्यानुसार अडच ीत

असलेल्या शेतकऱयाींची यादी ववववध शासकीय ववर्ागाींना पुरवून दद.२४ जुल,ै २०१५ च्या शासन

तन य
भ ातील सूचनाींनुसार पात्र शेतकरी कु्ुींिाींना ववववध योजनेचा प्राधान्याने लार् दे ण्यािाित
सच
ू ना दे ण्यात आल्या आहे त.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
राज्यातील दष्ट्ु िाळ, टां चाईबाबत उपाययोजना िरण्याबाबत
(४)

५५६७६ (१५-०५-२०१७).

श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपरू ी), श्री.अथलम शेख (मालाड

पस्श्चम), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.अशमन पटे ल
(मुांबादे वी) :

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

(१) राज्यातील
र्ीष

सतत पड ारा दषु काळ, पावसाचे िदलत चाललेले वेळापत्रक आण

पाण्याची

्ीं चाई यावर उपाययोजना करण्यासाठी राज्य शासनाला दषु काळी उपाययोजना यशथवी

अींमलिजाव ीसाठी थवतींत्र खाते तनमाभ

करण्याची माग ी शासनाकडे होत असल्याचे माहे मे,

२०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशभनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राज्यातील दषु काळी र्ागात दषु काळी उपाययोजना यशथवी अींमलिजाव ी
करण्यासाठी थवतींत्र खाते तनमाभ

करण्यािाित

शासनाने

को ती कायभवाही केली वा

करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींिाची कार े काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२०-०६-२०१८) : (१) व (२) राज्यातील दषु काळ, ्ीं चाई िाित उपाययोजना

कर े व त्याची अींमलिजाव ी कर े यासाठी महसल
ु व वन ववर्ागाच्या मदत व पुनवभसन या
प्रर्ागामाफभत कामकाज पाहीले जाते. त्यामुळे थवतींत्र खाते तनमाभ

करण्याचा प्रथताव

ववचाराधीन नाही.

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
पुणे प्रादे शशि पररवहन िायाालयात दलालाांमाफात होत असलेली फसवणूि
(५)

७४१५४ (१२-०४-२०१७).

श्री.शभमराव तापिीर (खडिवासला) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पररवहन

वव.स. ४५४ (4)

(१)

पु े प्रादे शशक पररवहन कायाभलयात एस्ीच्या चालक कम वाहक पदाींच्या र्रतीसाठी

लाग ाऱया परवान्याींसाठी दलाल वाहकासाठी एक हजार तर चालकासाठी पाच हजार रुपये

उमेदवाराींकडून घेऊन त्याींची फसव ूक करत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा
त्यादरम्यान तनदशभनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकर ाची शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, त्यानुसार सींिींचधताींववरुद्ध शासनाने को ती कारवाई केली वा करण्यात येत
आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींिाची कार े काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (०४-०७-२०१८) : (१) व (२) अशा आशयाची िातमी वत्ृ तपत्रात प्रशसध्द
झाली होती. उप प्रादे शशक पररवहन कायाभलय िारामती कायाभलयाने

चालक/वाहक अनुज्ञप्ती,

बिल्ला या कररता अजभ केलेल्या व्यक्तीींकडून ववहीत शुल्क आकारून व त्याींना योग्य ते

मागभदशभन करून अनज्ञ
ु प्ती जारी केलेल्या आहेत. यािाित को त्याही तक्रारी प्राप्त झालेल्या
नाही.

(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
शेतिरी आत्महत्याांबाबत असलेल्हया शासिीय ननयमाांत शशधिलता आणण्याबाबत
(६)

७४३७७ (१३-०४-२०१७).

श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीण) :

सन्माननीय मदत व

पुनवासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यात नावपकी, कजभिाजारीप ा व कजभ परतफेडीचा तगादा आदीींमुळे शेतकरी आत्महत्या
करीत असतानाही गत १३ वषाभत तब्िल ४७ ्क्के शेतकऱयाींच्या आत्महत्या शासनाने अपात्र
ठरववल्या आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शेतकरी आत्महत्या अपात्र ठरववताींना शासकीय तनयमात िसत नसल्याचे माहे
डडसेंिर, २०१६ रोजी वा त्यादरम्यान तनदशभनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास, शासनाने शेतकरी आत्महत्याींिाित असलेल्या शासकीय तनयमाींत शशचथलता
आ ण्यािाित को ती कायभवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींिाची कार े काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०९-०७-२०१८) : (१) व (२) नाही.
राज्यात गेल्या १३ वषाभत एकू

२५९५९ आत्महत्या आढळून आल्या त्यापैकी १३१६८

शेतकरी आत्महत्या पात्र ठरल्या असन
ू १२४४० आत्महत्याींची
जानेवारी,

२००६

अन्वये

अपात्र

ठरल्या

आहे त.

पात्र

प्रकर े शासन तन य
भ दद.२३

असलेल्या

१३१३६

आत्महत्याग्रथत शेतकऱयाींच्या वारसाींना रु.१.०० लक्ष ची मदत दे ण्यात आली आहे.

प्रकर ातील
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(३) शेतकरी आत्महत्याींिाित असलेल्या शासकीय तनयमाींत शशचथलता आ ण्यािाित ददनाींक
२७ फेब्रुवारी, २००६ नुसार पुढीलप्रमा े सच
ू ना दे ण्यात आल्या आहेत.

१) मत
ृ शेतकऱयाींच्या वारसाींना मदत दे ण्यािाित चौकशी करतेवेळी सदर व्यक्ती शेतकरी

होता ककीं वा कसे यािाित तनकष सुधारण्यात आले
को तीही व्यक्ती शेतजमीन धार
धरण्यात यावे.

असून मत
व्यक्तीच्या कु्ुींिातील
ृ

करीत असेल तर सदर व्यक्तीस शेतकरी म्ह ून गह
ृ ीत

२) सदर व्यक्तीने शेतीसाठी, शेती सध
ु ारण्यासाठी कजभ घेतले होते ककीं वा कसे यािाित

तनकष सुधारण्यात येत असून मत
ृ व्यक्तीच्या कु्ुींिातील को त्याही व्यक्तीने राषरीयकृत
िँका, सहकारी िँका, सहकारी पतसींथथा व मान्यताप्राप्त सावकार याींचेकडून कजभ घेतले

असल्यास व सदर कजाभची परतफेड न करता आल्यामळ
ु े कजाभचे हप्ते प्रलींबित असल्यास सदर
व्यक्तीस मदतीसाठी पात्र ठरववण्यात यावे.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
मराठवाडयातील आत्महत्याग्रथत शेतिऱयाांच्या मुलाांच्या शशक्षणाबाबत
(७)

७९६४७ (१३-०४-२०१७).

श्री.अब्दल
सत्तार (शसल्हलोड) :
ु

सन्माननीय मदत व

आत्महत्या

५६१

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

दषु काळाने

केलेल्या

त्र्यिींकेश्वर येथील आधारतीथभ आश्रमाकडे शशक्ष

शेतक-याींच्या

अनाथ

मुलाींनी

,तनवा-यासाठी मदत माचगतली असल्याचे

माहे जानेवारी, २०१७ वा त्यादरम्यान तनदशभनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या आश्रमाकडे १४७७ ववदयार्थयाभची प्रततक्षा यादी आहे त्यामुळे या मल
ु ाींच्या
शशक्ष

व तनवा-याचा प्रश्न बिक् झाला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३)असल्यास, शासनाने यासींदर्ाभत चौकशी केली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकशीअींती आत्महत्याग्रथत शेतक-याींच्या मुलाींसाठी शशक्ष

व तनवारािाित

शासनाने पयाभयी व्यवथथा करण्यािाित को ती कायभवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींिाची कार े काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०९-०७-२०१८) : (१) होय, हे अींशत: खरे आहे .
मराठवाडयातील औरीं गािाद, जालना, िीड,उथमानािाद, परर् ी, लातूर, नाींदेड, दहींगोली या

स्जल्हयातील आत्महत्याग्रथत, आपत्तीग्रथत व शेतमजुराींच्या ५२३ मुलाींनी शशक्ष ासाठी आसरा
माचगतलेला आहे .

(२) सदर आश्रमाकडे महाराषरातील ७९३-मल
ु े, ७५०-मल
ु ी असे एकू
यादी आहे .
(३) होय.

१५४३ मल
ु ा-मल
ु ीींची प्रततक्षा
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(४) राज्यात इ.१० वी पयभन्त सवाांना मोफत शशक्ष

व इ.१२ वी पयभन्त मल
ु ीींना मोफत शशक्ष

ददले जाते. तसेच ्ीं चाईग्रथत र्ागातील शालेय/महाववद्यालयीन ववद्यार्थयाांच्या परीक्षा शुल्कात

माफी दे ण्यात येत.े सदर योजनाींचा लार् आत्महत्याग्रथत शेतकरी कु्ुींिातील पाल्याींनाही होत
आहे .

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
यवतमाळ स्जल्हहयात प्रत्यक्ष वपि पाहणी प्रयोग न िरता आणेवारी जाहीर िेल्हयाबाबत
(८)

७९९८६ (१३-०४-२०१७).

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

सन्माननीय मदत व पुनवासन

(१) यवतमाळ स्जल्हयात महसुल व कृषी ववर्ागाकडून आ ेवारी काढण्यासाठी शेतात पाडल्या
जा ा-या वपकाींच्या र्ख
ु ींडावर ‘त्याच वेळी‘ (ऑन दी थपॉ्) पीक काप ी प्रयोग होत नसल्याचे,
माहे जानेवारी २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशभनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, महसुल व कूषी ववर्ागाने अनेक गावाींत घेतलेल्या वपक काप ी प्रयोगात
एकु

३३ र्ख
ु ींड तनरीं क तनघाले असून, खरीप हीं गामात एक ककलो ज्वारीचे उत्पादन झाले

नसल्याचे काही तहशसलदाराींनी नमूद केले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या प्रकर ी शासनाने चौकशी करुन प्रत्यक्षात वपककाप ी प्रयोग न करता
आ ेवारी जाहीर कर ा-या सींिींधीत अचधका-याींवर को ती कारवाई केली आहे वा करण्यात येत
आहे
(४) नसल्यास, ववलींिाची कार े काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०९-०७-२०१८) : (१) हे खरे नाही.

महसुल व वन ववर्ाग शासन तन य
भ ददनाींक ३/११/२०१५ मधील तरतूदीनस
ु ार यवतमाळ

स्जल््यात

शेतात पाडल्या जा ा-या वपकाींच्या र्ख
ू ींडावर याचवेळी (ऑन दी थपॉ्) आ ेवारी

काढण्यासाठी वपक काप ी प्रयोग महसूल ववर्ागाकडून करण्यात आले.

(२) यवतमाळ स्जल््यात आ ेवारी काढण्याकरीता ्ाकण्यात आलेल्या पीक काप ी प्रयोगात
ज्वारी वपकाचे उत्पन्न कुठे ही तनरीं क आलेले नाही. खरीप हीं गाम २०१६ मध्ये स्जल््यात
महाराषर राज्यात वपकाींचे उत्पन्न कळववण्याच्या योजनेतींगत
भ सोयािीन-३७२, कापूस-७०८, तुर-

५८८, ज्वारी-४४४, मुींग-२९६, उडीद-१८४ इत्यादी वपकाींचे वपक काप ी प्रयोग (रॅण्डम प्लॉ्)
महसल
ू , कृषी व स्जल्हा पररषद या ततनही यींत्र ा माफभत ्ाकण्यात आले. यामधील ज्वारी
वपकाचे ३३ वपक काप ी प्रयोगामध्ये (रॅण्डम प्लॉ्) वपकाचे उत्पादन तनरीं क आण

नगण्य

आले असल्याचे ददसून आले. या प्लॉ्मध्ये ये ारे उत्पन्न पैसेवारी करीता गह
ृ ीत धरण्यात
येत नाही.

(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
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पापरी (ता.मोहोळ, स्ज.सोलापूर) येिील शेतिऱयाने आत्महत्या िेल्हयाबाबत
(९)

८३१२७ (१३-०४-२०१७).

श्री.गणपतराव दे शमख
(साांगोले) :
ु

सन्माननीय मदत व

पुनवासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पापरी (ता. मोहोळ स्ज. सोलापरू ) येथील श्री. अरु

जगन्नाथ ्े कळे (वय ५५) याींनी

शेतातील उत्पनात घ् झाल्याने नैराश्यातून घरासमोरील झाडाला गळफास लावन
ू ददनाींक १२
फेब्रुवारी, २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास आत्महत्या केली आहे, हे खरे आहे

काय,

(२) असल्यास शासनाने या प्रकार ी चौकशी केली आहे काय,

(३) असल्यास, त्यानुषींगाने उक्त मत
शेतक-याच्या कु्ुींिाला शासनाने आचथभक मदत
ृ
दे ण्यािाित को ती कायभवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींिाची कार े काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०९-०७-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय.
(३) शासन तन य
भ दद.२३ जानेवारी, २००६ अन्वये नावपकी, राषरीयकृत िँक/सहकारी िँक ककीं वा
मान्यताप्राप्त

सावकाराकडून

घेतलेल्या

कजाभची

परतफेड

करू

न

कजभिाजारीप ा व कजभपरतफेडीचा तगादा या तीन तनकषामध्ये सदर प्रकर
स्जल्हाथतरीय सशमतीद्वारे

दद.०६/०३/२०१७

रोजीच्या सर्ेमध्ये

शकल्यामळ
ु े

हो ारा

िसत नसल्यामुळे

तालुकाथतरीय सशमतीच्या

अहवालानस
ु ार अपात्र ठरववण्यात आले असल्याने मदत दे ण्याचा प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

उथमानाबाद मतदारसांघातील शेळी पालन व्यवसायास चालना दे ण्याबाबत
(१०)

८६८५३ (१४-०८-२०१७).

श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (उथमानाबाद) :

सन्माननीय

पशुसांवधान मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) उथमानािाद स्जल््याची शेळी महाराषरात प्रशसध्द असन
ु शेतकरी वगाभचे ग् थथापन करुन
त्याींना शेळी पालन व्यवसाय करण्यासाठी शासन आचथभक मदत कर ार आहे , हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास,

उथमानािाद

मतदारसींघातील

शेतकरी

वगाभचे

शासनाकडे मींजरू ीसाठी प्राप्त झाले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

शेळीपालनासींिींधीचे

प्रथताव

(३) असल्यास, शेतीपालन व्यवसायास चालना दे ण्यािाित शासनाने को ती कायभवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींिाची कार े काय आहे त ?
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श्री. महादे व जानिर (२०-०६-२०१८) :(१) हे

खरे नाही.

पशुसींवधभन ववर्ागामाफभत सन २०१७-१८ मध्ये उथमानािाद स्जल््यातील अनुसूचचत

जाती उपयोजना (स्जल्हाथतरीय), िळीराजा चेतना अशर्यान व नाववन्यपू भ योजना या

व्यक्तीगत लार्ाच्या योजनेअींतगभत ४११ लार्ार्थयाांना १०+१ शेळी ग्ाचा पुरवठा करण्यात
आला आहे .

(२), (३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
रायगड स्जल्ह्यातील मािेरानमध्ये पयाावरणािररता ई ररक्षास परवानगी दे ण्याबबात
(११)

८८८३४ (१२-०९-२०१७).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.सरु े श लाड (िजात) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री पढ
ु ील

(१) रायगड स्जल््यातील माथेरानमध्ये पयाभवर ाकरीता ई ररक्षा सरु
ु करण्यािाित थथातनक

लोकप्रतततनधीींनी माहे एवप्रल,२०१७ मध्ये वा त्यासुमारास मा.मुख्यमींत्री याींच्याकडे लेखी
पत्राद्वारे माग ी केली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, यािाित शासनाने को ती

कायभवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींिाची कार े काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (२७-०६-२०१८) : (१) व (२) केंद्र शासनाने व राज्य शासनाने
नोंद ीचे धोर
येते.

मुक्त अवलींबिलेले आहे . माथेरान ववर्ाग पयाभवर

माथेरान सींतनयींत्र

सींरक्ष

कायद्याअींतगांत

सशमती याींच्या दद.२३.०८.२०१७ रोजीच्या िैठकीतील तनदे शानुसार ई-

ररक्षास परवानगी दे ेिाितचा प्रथताव प्रादे शशक पररवहन कायाभलय, पनवेल
माथेरान सींतनयींत्र

ई-ररक्षा

सशमती याींना

दद.३०.०८.२०१७ रोजीच्या पत्रान्वये

याींच्याव्दारा

सादर करण्यात आलेला

आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
साांगली (स्ज.साांगली) ववभागात नववन ररक्षाांचे परवाने ववतरीत िरण्याबाबत
(१२)

९३९९४ (१४-०८-२०१७).

श्री.जयांत पाटील (इथलामपूर) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) साींगली (स्ज.साींगली) ववर्ागात नववन ररक्षाींचे परवाने ववतरीत करण्याचा तन य
भ शासनाने
घेतला आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या ववर्ागात आधीच ररक्षाींचे परवाने अततररक्त असल्यामळ
ु े नववन ररक्षाींचे
परवाने ददल्यास तेथील ररक्षाचालकाींवर उपासमारीची पररस्थथती उद्वर्व ार आहे , हे ही खरे
आहे काय,
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(३) असल्यास, नववन ररक्षा परवाने दे वू नयेत यासाठी तेथील १५ ररक्षा सींघ्नाींनी पररवहन

आयुक्त मुींिई, स्जल्हाचधकारी साींगली, प्रादे शशक पररवहन अचधकारी, कोल्हापूर याींचेकडे ददनाींक
२८ जून, २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास तनवेदनाद्वारे माग ी केलेली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, यािाित शासनाने को ती कायभवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींिाची कार े काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (२०-०६-२०१८) : (१) ते (४) दद.२६.११.१९९७ च्या अचधसूचनेव्दारे राज्यातील
मींि
ु ई शहरात चालववण्यात ये ाऱया ्ॅ क्सी व मींि
ु ई, ठा े, पु े, नागपरू , सोलापरू , नाशशक व
औरीं गािाद या शहरातील ऑ्ोररक्षाींची सींख्या त्या ददनाींकापयांत शसमीत करण्याचा तनिांध
घालण्यात आलेला होता. उक्त अचधसूचनेस अनस
ु रून राज्यातील
ऑ्ोररक्षा

परवाने

जारी करण्यािाित

शासनाने दद.१७.०६.२०१७ रोजीच्या

उवभररत क्षेत्रात नव्याने

राज्य पररवहन प्राचधकर ाने तनिांध घातले होते.

अचधसूचनेन्वये

दद.२६.११.१९९७ च्या अचधसूचनेव्दारे

घातलेले तनिांध रद्द करण्याचा तसेच दद.२२.०९.२०१७ च्या शासन तन य
भ ान्वये
प्राचधकर ाव्दारे

घातलेले तनिांधािाितचे

येवून मुक्त परवाना धोर

सवभ सींिींचधत

राज्य पररवहन

ठराव रद्द करण्याचा तन य
भ घेण्यात

अवलींबिण्यात आलेले आहे .

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
राज्यात पररवहन ववभागाने नववन टॅ क्सी चालिाांना परवाना दे ण्याचे जादहर िेल्हयाबाबत
(१३)

९५०८० (२७-१२-२०१७).

श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.समीर िुणावार (दहांगणघाट),

अॅड.आशशष शेलार (वाांद्रे पस्श्चम), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पस्श्चम), श्री.किसन ििोरे
(मरु बाड), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापरू ) :
करतील काय :-

सन्माननीय पररवहन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) राज्यात पररवहन ववर्ागाने मागेल त्याला ररक्षा व ्ॅ क्सी परवाना दे ण्याची योजना जादहर
केली असल्याचे माहे नोव्हें िर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशभनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, सदरहू धोर
अवलींबिल्याने ररक्षा व ्ॅ क्सीच्या वाढत्या सींख्येमळ
ु े वाहतक
ू
कोंडीचे प्रमा सुद्धा वाढले असन
ू गेल्या ४० ते ५० वषाभपासून ररक्षा व ्ॅ क्सी व्यवसाय कर ाऱया
व्यावसातयकाींमध्ये असींतोष तनमाभ

झाला, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, यािाित शासनाने चौकशी केली आहे काय ?
(४) असल्यास,चौकशीअींती ररक्षा व ्ॅ क्सी परवाने दे ण्याचा नेमका ककती इष्ाींक आहे तसेच या
नवीन ररक्षा व ्ॅ क्सी परवान्यािाित शासनाने तनयोजन करण्यािाित को ती कायभवाही केली
वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींिाची कार े काय आहे त ?
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श्री. ददवािर रावते (२०-०६-२०१८) : (१), (२), (३) व (४) दद.२६.११.१९९७ च्या अचधसूचनेव्दारे

राज्यातील मुींिई शहरात चालववण्यात ये ाऱया ्ॅ क्सी व मुींिई, ठा े, पु े, नागपूर, सोलापूर,
नाशशक व औरीं गािाद या शहरातील ऑ्ोररक्षाींची सींख्या त्या ददनाींकापयांत शसमीत करण्याचा

तनिांध घालण्यात आलेला होता. उक्त अचधसच
ू नेस अनस
ु रून राज्यातील उवभररत क्षेत्रात नव्याने
ऑ्ोररक्षा परवाने जारी करण्यािाित राज्य पररवहन प्राचधकर ाने तनिांध घातले होते. शासनाने

दद.१७.०६.२०१७ रोजीच्या अचधसच
ू नेन्वये दद.२६.११.१९९७ च्या अचधसूचनेव्दारे घातलेले तनिांध
रद्द करण्याचा तसेच दद.२२.०९.२०१७ च्या शासन तन य
भ ान्वये राज्य पररवहन प्राचधकर ाव्दारे
घातलेले तनिांधािाितचे
धोर

सवभ सींिींचधत ठराव रद्द करण्याचा तन य
भ घेण्यात येवन
ू मक्
ु त परवाना

अवलींबिण्यात आलेले आहे .

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
राज्यातील अनधधिृत ररक्षा दां डात्मि शल्ह
ु ि भरुन अधधिृत िरण्याबाबत
(१४)

९६७७२ (२९-१२-२०१७).

श्री.अजय चौधरी (शशवडी) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील सन २०१२ नींतर घरगुती वापरासाठी घेण्यात आलेल्या अनचधकृत ररक्षा
दीं डात्मक शुल्क र्रुन अचधकृत करण्याचा तन य
भ पररवहन ववर्ागाने घेतला आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, आतापयांत ककती अनचधकृत ररक्षा दीं डात्मक शुल्क वसूल करुन अचधकृत
करण्यात आल्या आहे त व यासाठी दीं डाची रक्कम ककती आहे ,

(३) असल्यास, सन २०१२ पूवीच्या घरगुती वापरासाठी असलेल्या अनचधकृत ररक्षा अचधकृत न
करण्याची कार े काय आहे त ?

श्री. ददवािर रावते (२७-०६-२०१८) : (१), (२) व (३) खाजगी सींवगाभत नोंद ी झालेली
ऑ्ोररक्षा वाहने अततररक्त शुल्क आकारुन दद.२२.०९.२०१७ रोजीच्या शासन अचधसूचनेनुसार
पररवहन सींवगाभत नोंद ी करण्यास मान्यता दे ण्यात आलेली आहे . अशा खाजगी सींवगाभतील
ऑ्ोररक्षाींची पररवहन सींवगाभत नोंद ी करण्याची अींततम मद
ु त दद.३१.३.२०१८ पयांत होती.

दद.२२.०९.२०१७ च्या अचधसच
ू नेन्वये खालीलप्रमा े शुल्क ववदहत करण्यात आलेले आहे -

(i) ॲ्ोररक्षास प्रथम नोंद ी
असल्यास रूपये १,०००/(ii) ॲ्ोररक्षास प्रथम नोंद ी

ददनाींकापासून

एक वषाभपक्ष
े ा

कमी कालावधी झाला

ददनाींकापासन
ू एक वषाभपेक्षा अचधक आण

दोन वषाभपेक्षा

कमी कालावधी झाला असल्यास रूपये २,०००/-

(iii) ॲ्ोररक्षास प्रथम नोंद ी ददनाींकापासन
ू

दोन वषाभपेक्षा अचधक आण

तीन वषाभपेक्षा

कमी कालावधी झाल्या असल्यास रूपये ३,०००/(iv) ॲ्ोररक्षास प्रथम नोंद ी

ददनाींकापासन
ू

कमी कालावधी झाला असल्यास रूपये ४,०००/-

तीन वषाभपक्ष
े ा अचधक

चार वषाभपेक्षा
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(v) ॲ्ोररक्षास प्रथम नोंद ी ददनाींकापासून चार वषाभपेक्षा अचधक कालावधी झाला

असल्यास रूपये ५,०००/-

वरील योजनेखाली राज्यात माहे जानेवारी २०१८ पयांत एकू

४९ वाहनाींची नोंद ी

झालेली असन
ू ३७ वाहन परवाने जारी करण्यात आलेले आहे त. वाहन नोंद ीतन
ू रू.१,२०,०००/-

शुल्क आकारण्यात आलेले असन
ू वाहन परवाने जारी केल्यापो्ी रू.३,७०,०००/-एवढे शुल्क
वसूल करण्यात आले आहे. शासन खाती एकू

रू.४,९०,०००/-

आलेला आहे .
आहे .

सदर धोर ामध्ये सन २०१२ पव
ू ीच्याही ऑ्ोररक्षा

एवढा महसूल जमा करण्यात

तनयशमत करण्याचे प्रयोजन

केलेले

___________
थव. गोपीनाि मुांडे शेतिरी अपघात ववमा योजनेचा लाभ शेतमजुराांनाही शमळण्याबाबत
(१५)

१००४९० (२७-१२-२०१७).

जाधव-पाटील (अहमदपूर) :

श्री.ओमप्रिाश ऊफा बच्चू िडू (अचलपरू ), श्री.ववनायिराव

सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्य शासनाने शेतक-याींसाठी थव. गोपीनाथ मींड
ु े शेतकरी अपघात ववमा योजना लागू
केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या योजनेचा लार् शेतक-याींप्रमा च
े शेतमजुराींनाही दे ण्यात यावा अशी माग ी
सदर लोकप्रतततनधीींनी

मा. मुख्यमींत्री याींचेकडे केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या योजनेचा लार् शेतक-याींप्रमा ेच शेतमजुराींनाही दे ण्यािाित शासनाने
को ती कायभवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींिाची कार े काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०४-०७-२०१८) : (१) व (२) होय, हे खरे आहे.
(३) केंद्र शासनाने प्रधानमींत्री सरु क्षा ववमा योजना (वावषभक हप्ता रु. १२/- फक्त) आण

प्रधानमींत्री जीवन ज्योती ववमा योजना (वावषभक हप्ता रु.३३०/-फक्त) या २ ववमा योजना सुरु
केलेल्या आहे त. शेतमजुर त्याचे िचत खाते असलेल्या िँकेच्या शाखेच्या माध्यमातन
ू सदर
योजनेत सहर्ागी होवन
ू प्रत्येक योजनेंतगभत प्रत्येकी रु. २ लाखाींचे ववमा सींरक्ष

शमळवू

शकतो. सदर योजनाींची प्रशसध्दी करुन लोकाींमध्ये जनजागत
ृ ी करण्यािाित आयुक्त (कृवष)
याींना शासनामाफभत तनदे श दे ण्यात आलेले आहे त.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

अमरावती स्जल्ह्यातील शेतिऱयाांना सरसिट एिरी २५ हजार रुपये
शासनािडून आधिाि साहाय्य दे ण्याबाबत
(१६)

१०१८१९ (२७-१२-२०१७).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.रवव राणा (बडनेरा) :

सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील
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(१) अमरावती स्जल््यातील शेतकऱयाींच्या शेतातील वपके नष् झाल्यामळ
ु े व उत्पादनात घ्
आल्यामुळे व काही वपकाींवर ककडीचा प्रादर्
ु ाभव झाल्यामळ
ु े शेतकऱयावर गींर्ीर आचथभक
पररस्थथतीत तनमाभ

झाल्यामुळे सरकारने शेतकऱयाींना सरसक् एकरी २५ हजार रुपये

शासनाकडून आचथभक साहाय्य, मोिदला, अनद
ु ान, मदत मींजरू करण्यासाठी मा. मख
ु मींत्री
ददनाींक २३ ऑक््ोिर, २०१७ रोजी अमरावती दौऱयावर असताना आमदार रवी रा ा व असींख्य
युवा थवाशर्मान पा्ी च्या पदाचधकाऱयाींनी समक्ष र्े्ून तनवेदन ददले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सोयािीन वपकाला ०६ हजार रुपये प्रतत स्क्वीं्ल हमी र्ावाने व कापसाला ०७
हजार रुपये प्रतत स्क्वीं्ल हमी र्ावाने शासन खरे दी कर ार आहे काय, तसेच शेतकऱयाींना
सरसक् एकरी २५ हजार रुपये शासनाकडून आचथभक

साहाय्य, दे ण्यािाित शासनाने को ती

कायभवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींिाची कार े काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०७-०७-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) हीं गाम २०१७-१८ साठी केंद्र शासनाने सोयािीन करीता जादहर केलेली ककमान आधारर्ूत
ककीं मत रुपये ३०५० (रुपये २८५० + रुपये २०० िोनस) आहे . िाजारात सोयािीनला शमळ ारा

दर ककमान आधारर्ूत दरापेक्षा कमी असल्याने राज्यात नाफेडच्या वतीने प न महासींघामाफभत
१८,३०९ शेतकऱयाींकडून २,६२,८३८ स्क्वीं्ल इतके सोयािीन खरे दी करण्यात आलेले असन
ू , रुपये
८०.१६ को्ीचे चुकारे शेतकऱयाींना अदा करण्यात आलेले आहे त.

तसेच खरीप-२०१७ मध्ये

िोंडअळीच्या प्रादर्
ु ाभवामुळे कापूस व तुडतुडे रोगाच्या प्रादर्
ु ाभवामुळे धान या वपकाींच्या झालेल्या
नुकसानीपो्ी िाचधत शेतकऱयाींना महसूल व वन ववर्ागाच्या शासन तन य
भ क्र.सीएलएस-२०१७/
प्र.क्र.३२०/म-३, दद.१७/३/२०१८ नुसार मदत जादहर करण्यात आलेली आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

चाांदरु बाजार व अचलपूर (स्ज.अमरावती) या तालुक्याांमधील शेति-याांची ववम्याची
रक्िम स्थविारुन त्याांचे अजा ऑनलाईन भरून घेण्याबाबत

(१७)

१०२९२० (२७-१२-२०१७).

श्री.ओमप्रिाश ऊफा बच्चू िडू (अचलपरू ) :

सन्माननीय

िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) चाींदरु िाजार व अचलपरू (स्ज. अमरावती) या तालक्
ु याींमधील शेतक-याींकडून पीक ववम्याचे
अजभ ऑफलाईन र्रून घेण्यात आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शेतक-याींकडून पीक ववम्याची रक्कम र्रून घेण्यात आलेली नाही, हे खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, शेतक-याींची ववम्याची रक्कम तातडीने स्थवकारुन त्याींचे अजभ ऑनलाईन र्रून
घ्यावेत अशी माग ी सदर लोकप्रतततनधीींनी मा.कृषी मींत्री याींचेकडे ददनाींक २५ ऑक््ोिर,
२०१७ वा त्यासुमारास केली, हे खरे आहे काय,
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(४) असल्यास, चौकशीअींती सदरहू शेतक-याींची ववम्याची रक्कम तातडीने स्थवकारुन त्याींचे
अजभ ऑनलाईन र्रून घेण्यािाित शासनाने को ती कायभवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींिाची कार े काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०४-०७-२०१८) : (१) प्रधानमींत्री वपक ववमा योजना खरीप २०१७ अींतगभत
शेतकरी सहर्ाग केंद्र शासनाच्या वपक ववमा पो्भलच्या माध्यमातन
ु ऑनलाईन पध्दतीने घे े

िींधनकारक करण्यात आले. ऑनलाईन पध्दतीने सहर्ागाची मद
ु त ददनाींक ०४/०८/२०१७ अशी
होती.

ददनाींक ०५/०८/२०१७ रोजी आपले सरकार सामुदहक केंद्रामाफभत ऑफलाईन पध्दतीने

ववमा प्रथताव स्थवकारण्यात आले. चाींदरू िाजार तालुक्यातील ६६१ व अचलपूर तालुक्यातील
१३६२ शेतकऱयाींनी ददनाींक ०५/०८/२०१७ रोजी ऑफलाईन पध्दतीने योजनेत सहर्ाग घेतला.
(२) हे खरे आहे .
(३) हे खरे आहे .
(४) ददनाींक ०५/०८/२०१७ रोजी प्राप्त झालेल्या शेतकऱयाींच्या सहर्ाग घेतलेल्या ववमा
प्रथतावाींची स्जल्हातनहाय तपशीलवार मादहती आयुक्त (कृवष) याींच्याकडून मागववण्यात आलेली
असून सदर मादहती प्राप्त झाल्यानींतर पुढील आवश्यक ती कायभवाही करण्यात येईल.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
नाशशि स्जल्हहयातील ८३ वपडीत िुटुांबाांना आधिाि मदत दे ण्याबाबत
(१८)

१०४९३९ (०१-०४-२०१८).

श्री.सांजय साविारे (भुसावळ) :

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

सन्माननीय मदत व

(१) नाशशक स्जल्हयातील ८३ वपडीत कु्ुींिे मदतीपासून वींचचत रादहले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शेतकरी आत्महत्येच्या घ्नाींना तनकषामध्ये ताडून न पहाता एक लाखाची
मदत दे ण्याची राज्य सरकारने घोष ा केली आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उक्त घ्नेची शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनुषग
ीं ाने ८३ वपडीत कु्ुींिाींना आचथभक मदत शमळवून दे ण्यािाित
शासनाने को ती कायभवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींिाची कार े काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०९-०७-२०१८) : (१)
आत्महत्या केल्या. त्यातील ४६ प्रकर े
नावपकी,

राषरीयकृत

िँक/सहकारी

िँक

नाशशक स्जल्हयात सन २०१६ मध्ये ८७ व्यक्तीींनी
ददनाींक २६ जानेवारी, २००६ च्या शासन तन य
भ ातील
मान्यताप्राप्त

सावकाराकडून

घेतलेल्या

कजाभची

परतफेड करु न शकल्यामळ
ु े हो ारा कजभिाजारीप ा व कजभ परतफेडीचा तगादा या तीन
तनकषात िसत असल्याने पात्र ठरववली असन
ू ४१ प्रकर े तनकषात िसत नसल्याने अपात्र
झाली आहे त.
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तसेच सन २०१७ मध्ये १०४ व्यक्तीींनी आत्महत्या केल्या त्यातील ५६ प्रकर े शासन
तनकषानुसार पात्र झाली असून ४८ प्रकर े अपात्र झाली आहे त.
मागील २ वषाभत अशी एकू

८९ प्रकर े शासन तनकषात िसत नसल्याने अपात्र

झालेली आहे त.

(२) नावपकी, कजभिाजारीप ा व कजभ परतफेडीचा तगादा या ३ तनकषात िस ाऱया आत्महत्या
प्रकर ी मदत ददली जाते.
(३) व (४) जी प्रकर े वरील ३ तनकषात िसत नाहीत त्याींना मदत अनुज्ञेय नाही.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
राज्यात भािड जनावराांचा साांभाळ िरण्यासाठी गोवधान िेंद्रे चालू िरण्याच्या
योजनेला अल्हप प्रनतसाद शमळाल्हयाबाबत

(१९)

१०४९६२ (०१-०४-२०१८).

श्री.अतल
भातखळिर (िाांददवली पव
ु
ू )ा :

सन्माननीय

पशुसांवधान मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात र्ाकड जनावराींचा साींर्ाळ करण्यासाठी गोवधभन केंद्रे चालू करण्याच्या राज्य
सरकारच्या योजनेला अल्प प्रततसाद शमळाल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान
तनदशभनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, ३ लाख र्ाकड जनावराींचा र्ववषयात प्रश्न तनमाभ

हो ार आहे , हे ही खरे आहे

काय,
(३) तसेच, दध
ु उत्पादनात अग्रेसर अस ाऱया स्जल््याींमधून सदर योजनेकररता एकही अजभ
आलेला नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, योजनेमध्ये अस ाऱया ववववध कठोर तनकषाींमळ
ु े दे खील योजनेला अल्प
प्रततसाद शमळाला असल्याचे ही तनदशभनास आले, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, सदर योजनेतील तनकषाींमध्ये योग्य ते िदल करून प्रत्येक स्जल््याींमध्ये
गोवधभन केंद्रे लवकरात लवकर सरु
ु करण्यािाित शासनाने को ती कायभवाही केली वा करण्यात
येत आहे ,

(६) नसल्यास, ववलींिाची कार े काय आहे त ?
श्री. महादे व जानिर (२०-०६-२०१८) : (१), (२) व (३) गोवींशाचा साींर्ाळ (र्ाकड गाई,
अनुत्पदक/तनरुपयोगी िैल, वळू इ.) करण्यासाठी गोशाळाींना अथभसहाय्य दे ण्यासाठी “गोवधभन
गोवींश

सेवा

केंद्र”

स्जल्हयाींमधून एकू

या

राज्यथतरीय

योजनेतन
ू

अनद
ु ान

शमळण्यासाठी

राज्यातील

३४

१८४ सींथथाचे अजभ प्राप्त झालेले आहेत. दध
उत्पादनात अग्रेसर
ू

असलेल्या स्जल््याींपक
ै ी प्रामुख्याने साींगली, सातारा,कोल्हापूर आण

पू े या स्जल््यातून अल्प

प्रततसाद शमळाला आहे. परीं तु सोलापूर, उथमानािाद, नाशशक, बिड आण
इ.स्जल््याींमधून या योजनेसाठी मोठ्या प्रमा ावर प्रततसाद शमळाला आहे .

अहमदनगर
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(४) व (५) सदर योजनेचे तनकष कठोर नाहीत. त्यामुळे तनकषाींमध्ये सद्यस्थथतीत िदल
करण्याची आवश्यकता वा्त नाही.
(६) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
राज्यातील वपिाांचे नि
ु सान झालेल्हया शेति-याांना ववम्या पोटी नुिसान भरपाई दे ण्याबाबत
(२०)

१०५६४५ (०१-०४-२०१८).

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

(शशडी), श्री.सुननल िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.अथलम शेख (मालाड पस्श्चम),
श्री.हषावधान सपिाळ (बल
ु ढाणा), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी),

श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.अशमत ववलासराव दे शमुख (लातूर शहर), श्री.अशमन पटे ल
(मुांबादे वी),
(मालेगाांव

श्री.भारत

मध्य),

भालिे

श्रीमती

(पांढरपूर),

ननमाला

श्री.अब्दल
ु

गाववत

सत्तार (शसल्हलोड),

(इगतपूरी),

श्री.नसीम

श्री.आशसफ

खान

शेख

(चाांददवली) :

सन्माननीय िृषी मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यातील सन २०१७ च्या हीं गामात शेतक-याींचे धान, सोयाबिन, कापूस यासह अनेक
वपकाचे नक
ु सान झालेल्या शेतक-याींना ववम्या पो्ी नक
ु सान र्रपाई ददली आहे, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, ज्या ज्या शेतकऱयाींनी वपकाींचा ववमा काढलेला आहे त्या सवभ शेतकऱयाींना वपक
ववम्याची रक्कम अघापही शमळालेली नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, शेतकऱयाींकडून वपक ववमा काढण्यासाठी ज्या प्रमा े जिरदथती करण्यात आली
होती त्याप्रमा े त्याींना ववमा कींपनीकडून वपकाचे नक
ु सान र्रपाईची रक्कम व

ववम्याची

रक्कम शेतक-याींना तातडीने शमळण्यािाित शासनाने को ती कायभवाही केली आहे वा करण्यात
येत आहे ,
(४) असल्यास, ववम्याच्या हप्त्या पो्ी रकमेत महाराषर शासन व केंद्र शासनाचा वा्ा ककती
होता ते Agriculture In Sirance Company ला कधी उपलब्ध करुन दे ण्यात आला आहे ,
(५) असल्यास, सदर ववम्याची रक्कम शेतक-याींच्या खात्यात केव्हापयांत उपलब्ध होईल,
(६) असल्यास, चौकशीअींती सदर ववम्याची रक्कम उपलब्ध करुन दे ण्यािाित शासनाने
को ती कायभवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(७) नसल्यास, ववलींिाची कार े काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०४-०७-२०१८) : (१) प्रधानमींत्री पीक ववमा योजना खरीप हीं गाम २०१७

अींतगभत वपक ववमा नुकसान र्रपाई तनयुक्त ववमा कींपनीमाफभत ददली जाते. शासनामाफभत
ददली जात नाही. स्जल्हासमुहाींसाठी तनयुक्त ववमा कींपन्याींकडून प्राप्त झालेल्या अींतरीम
अहवालानस
ु ार पीक ववमा नक
ु सान र्रपाईची रक्कम रु. २३०४ को्ी इतकी आहे . सदर
नुकसान र्रपाई शेतकऱयाींना प्रदान करण्यािाित कायभवाही सुरु आहे .
(२) हे खरे नाही.
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प्रधानमींत्री वपक ववमा योजना खरीप २०१७ अींतगभत राज्यातील ८१.६१ लाख शेतकऱयाींनी
सहर्ाग घेतलेला आहे . ववमा कींपन्याींमाफभत प्राप्त अींतररम अहवालानुसार ४५.७७ लाख शेतकरी

नुकसान र्रपाईस पात्र ठरले असून रु. २३०४ को्ी इतकी नुकसान र्रपाई रक्कम तनस्श्चत

करण्यात आलेली आहे. त्यापैकी १२.७९ लाख शेतकऱयाींना रु. ६८३ को्ी नक
ु सान र्रपाई
रकमेचे वा्प करण्यात आलेले आहे . उवभरीत नक
ु सान र्रपाई रकमेचे वा्प करण्यािाित
कायभवाही चालू आहे .
(३)

प्रधानमींत्री वपक ववमा योजनेच्या मागभदशभक तत्वाींनस
ु ार कजभदार शेतकऱयाींना सदर योजना

सक्तीची असन
ू , बिगर कजभदार शेतकऱयाींना सदर योजना ऐस्च्छक आहे . ववमा कींपन्याींमाफभत
नुकसान र्रपाई रकमेचे वा्प शेतकऱयाींच्या िँक खात्यावर करण्यािाित कायभवाही चालू आहे .

(४) प्रधानमींत्री वपक ववमा योजना खरीप २०१७ अींतगभत ८१.६१ लाख शेतकऱयाींनी सहर्ाग
घेतला असून एकु
दहथसा रक्कम

ववमा हप्ता रु ३३९०.६९ को्ी इतका आहे . ववमा हप्ता अनुदानातील राज्य

रु १५०५.८६ को्ी व केंद्र शासन दहथसा रक्कम रु १५०५.८६ को्ी इतका

आहे .
ववमा हप्ता अनुदानातील राज्य दहथसा रक्कमेपक
ै ी रक्कम रु ११०१.३९ को्ी माहे

डडसेंिर २०१७ मध्ये.व उवभरीत ४०४.४७ को्ी माहे माचभ २०१८ मध्ये र्ारतीय कृवष ववमा
कींपनीस उपलब्ध करुन दे ण्यात आलेली आहे. त्याच प्रमा े केंद्र शासन दहथसा रक्कम रु.
१५०५.८६

को्ी केंद्र शासनामाफभत ववमा कींपन्याींना माचभ २०१८ मध्ये उपलब्ध करुन दे ण्यात

आलेला आहे .
(५) ववमा कींपन्याींकडून प्राप्त अींतररम अहवालानुसार ४५.७७ लाख शेतकरी नुकसान र्रपाईस
पात्र ठरले असून रक्कम रु.२३०४ को्ी नुकसान र्रपाई तनस्श्चत करण्यात आलेली आहे .
त्यापैकी

१२.७९

लाख शेतकऱयाींना रक्कम रु. ६८३ को्ी नुकसान र्रपाई वा्प करण्यात

आली असन
ू , उवभररत नक
ु सान र्रपाई रक्कम शेतकऱयाींच्या िँक खात्यावर जमा करण्याची
कायभवाही सुरु आहे .

(६) ववववधथतरावर िैठकाींचे आयोजन करुन योजनेंतगभत नक
ु सान र्रपाईस पात्र शेतकऱयाींना

नुकसान र्रपाई रक्कम तात्काळ उपलब्ध करुन दे ण्याच्या सूचना ववमा कींपन्याींना दे ण्यात
आलेल्या आहे त. मा.मख्
ु यमींत्री महोदय याींच्या अध्यक्षतेखाली सवभ पीक ववमा कींपन्याींचे वरीषठ
अचधकारी, केंद्र शासनाचे अचधकारी व राज्य शासनाचे अचधकारी याींच्या उपस्थथतीत यासींदर्ाभत

दद.३०.०५.२०१८ रोजी एक िैठक घेण्यात आलेली होती. सदर िैठकीत दद.०७.०६.२०१८ पयांत
नुकसान र्रपाईची रक्कम शेतकऱयाींच्या िँक खात्यावर जमा करण्यािाित सवभ ववमा कींपन्याींना
सक्त आदे श दे ण्यात आलेले आहेत.
(७) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

सायगाव व पाटोदा (ता.येवला स्ज.नाशशि) येिे पशुवैद्यिीय
दवाखान्याांच्या नवीन इमारती बाांधण्याबाबत

(२१)

१०५७४४ (०१-०४-२०१८).

श्री.छगन भज
ु बळ (येवला) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पशस
ु ांवधान मांत्री
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(१) सायगाव व पा्ोदा (ता.येवला, स्ज.नाशशक) येथील जन
ु े पशुवैद्यकीय दवाखान्याींच्या

इमारती तनकामी झाल्यामुळे सदर िाींधकामे तनलेणखत करून नवीन इमारती िाींधण्यासाठी

लोकप्रतततनधीींनी ददनाींक १० मे, २०१७ व ददनाींक ४ सप््ें िर, २०१७ रोजी वा त्या सुमारास
नाशशक स्जल्हा पररषदे कडे माग ी केलेली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३)

असल्यास,

चौकशीअींती

सायगाव

व

पा्ोदा

(ता.येवला,

स्ज.नाशशक)

येथील

जुने

पशुवैद्यकीय दवाखान्याींच्या इमारती तनकामी झाल्यामुळे सदर िाींधकामे तनलेणखत करून
नवीन इमारती िाींधण्यािाित शासनाने को ती कायभवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींिाची कार े काय आहे त ?
श्री. महादे व जानिर (२०-०६-२०१८) : (१) हे खरे आहे .
(२)

सदर

दोन्ही

पशुवैद्यकीय

दवाखान्याच्या

इमारती

२९.६.२०१६ रोजी स्जल्हा पररषद, नाशशकच्या सवभसाधार

तनलेखनाच्या

प्रथतावास

ददनाींक

सर्ेमध्ये ठराव क्र.८५४ व ८५५

अन्वये मींजूरी प्राप्त करून झाली आहे .

(३) उपरोक्त इमारत िाींधकामाचा समावेश सन २०१८-१९ च्या कृती आराखयायामध्ये करण्यात
आला आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
पनवेल महानगरपाशलिेतील टाटा मॅस्जि शशवग्रामीण टॅ क्सीला परवाना शमळण्याबाबत
(२२)

१०६०७४ (०१-०४-२०१८).

श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.समीर िुणावार (दहांगणघाट),

अॅड.आशशष शेलार (वाांद्रे पस्श्चम), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पस्श्चम), श्री.अतल
ु भातखळिर
(िाांददवली पूव)ा , श्रीमती मननषा चौधरी (ददहसर), श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन) :
पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) पनवेल महानगरपाशलका हद्दीत शमनीडोअर तीन चाकी सहा आसनीचा परवाना रद्द करून
्ा्ा मॅस्जक शशवग्रामी
लोकप्रतततनधी

माहे

्ॅ क्सीला चार चाकी सहा आसनी परवाना शमळण्याची माग ी

जानेवारी,

२०१८

मध्ये

वा

दरम्यान

प्रधान

सचचव,

पररवहन

ववर्ाग, याींचेकडे तनवेदनाद्वारे माग ी केली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, ्ा्ा मॅस्जक शशवग्रामी

्ॅ क्सीला परवाना शमळ ेिाित प्रशसद्ध करण्यात

आलेल्या शासन अचधसुचना क्र.एमव्हीआर-०२१३/प्र.क्र.६३/परर-२, दद.०४/०१/२०१७ रोजी मध्ये
अ्ी व शतीतील उपतनयम महापाशलका क्षेत्राव्यततररक्त इतर क्षेत्रासाठी जारी करण्यात
आल्यामुळे परवानगी िाितीत महानगपाशलका क्षेत्रामध्ये ्ा्ा मॅस्जक शशवग्रामी

्ॅ क्सीला

परवाना अदा करता ये ार नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, आपल्या कु्ुबियाींचा उदरतनवाभह कर ा-या एकमेव साधन असलेल्या ररक्षा

चालकाींना महानगरपाशलका हद्दीत परवाना न शमळाल्यामळ
ु े त्याींच्यावर उपासमारीची वेळ आली
आहे , हे खरे आहे काय,
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(४) असल्यास, उक्त प्रकर ी शासनाने चौकशी करून ्ा्ा मॅस्जक शशवग्रामी

्ॅ क्सीला

महानगरपाशलका क्षेत्रात परवाना शमळण्यासींदर्ाभत शासनाने को ती कायभवाही केली आहे वा
करण्यात येत आहे ,
(५)

नसल्यास, ववलींिाची कार े काय आहे त ?

श्री. ददवािर रावते (२८-०६-२०१८) : (१) अशा थवरूपाची थथातनक रायगड स्जल्हा ववक्रम
शमतनडोअर चालक-मालक सींघ या सींघ्नेने माग ी केलेली आहे .
(२) ते (५) राज्य पररवहन प्राचधकर ाने सन २०१० मध्ये ठराव क्र.२४/२०१० अन्वये ६+१
आसनी ररक्षाींना परवाना जारी करण्यावर तनिांध घातले. शासनाने दद.०४.०१.२०१७ रोजीच्या
अचधसूचनेव्दारे नव्याने दाखल केलेल्या उपतनयमान्वये “शशव ग्रामी

्ॅ क्सी” तीन चाकी सहा

आसनी मो्ार वाहनाचा परवाना असलेल्या परवनाधारकाला ७०० सी.सी. पेक्षा कमी इींस्जन
क्षमता नसलेले चार चाकी वाहन महानगरपाशलका क्षेत्रािाहे र िदली करण्यासाठी आहे .
शासनाने ददनाींक ०४.०१.२०१७ च्या अचधसच
ू नेद्वारे महाराषर मो्ार वाहन तनयम, १९८९

चे तनयम ११९ मधील उपतनयम (२) नींतर पुढील प्रमा े नव्याने उपतनयम २ अ (i) व (ii)
दाखल केला आहे.

सदर तनयमातील तरतूद केवळ महानगरपाशलका क्षेत्राव्यततरीक्त इतर क्षेत्रासाठी जारी

करण्यात आलेल्या परवान्यासाठी लागू आहे . त्यामळ
ु े पनवेल महानगरपाशलकामध्ये समाववष्
झालेल्या गावातील चालक व मालकाींना तीन चाकी सहा आसनी वाहनाींऐवजी चार चाकी वाहन
िदली करण्याचे प्रयोजन त्यामध्ये समाववष् नाही.

___________

वाळवणे (ता.पारनेर, स्ज.अहमदनगर) येिील बाांधलेला पशव
ु ैद्यिीय दवाखाना
पाण्यावाचून बांद असल्हयाबाबत

(२३)

१०६५६१ (०१-०४-२०१८).

श्री.ववजय औटी (पारनेर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पशुसांवधान मांत्री

(१) वाळव े (ता.पारनेर, स्ज.अहमदनगर) येथे सम
ु ारे ७७ लाख रुपये खचभ करुन िाींधलेला

पशुवैद्यकीय दवाखाना पाण्यावाचन
ू िींद असल्याचे ददनाींक १८ जोनवारी, २०१८ रोजी वा त्या
सुमारास तनदशभनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शेतक-याींच्या जनावराींना त्रास होऊ लागल्याने खाजगी पशव
ु ैद्यकीय दवाखानात
घेवुन जावे लागते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकशीअींती दवाखान्याला पा ी शमळण्यािाित शासनाने काय कायभवाही केली
वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींिाची कार े काय आहे त ?
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श्री. महादे व जानिर (२०-०६-२०१८) : (१) मौजे वाळव ,े ता.पारनेर, स्ज.अहमदनगर येथील
नवीन इमारतीमध्ये ददनाींक २८.११.२०१६ पासून पशुवैद्यकीय दवाखान्याचे दै नींददन कामकाज
तनयशमतप े सरू
ु आहे.

तथावप, सदर पशुवैद्यकीय दवाखान्यास ग्रामपींचायतीमाफभत अथवा इतर को त्याही

योजनेतून पा ी पुरवठा होत नाही. कार

दवाखान्याची इमारत गावापासून सुमारे १ कक.मी

दरू व ग्रामपींचायतीच्या पाण्याच्या ्ाकीच्या उीं चीपेक्षा जाथत उीं चावर आहे . त्यामुळे तेथे
ग्रामपींचायतीचे नळ, पा ी परु वठ्याचे पा ी पोहचू शकत नाही.

परीं तु, दवाखान्यातील पररचर दररोज दै नींददन कामकाजासाठी आवश्यक असलेले पा ी

ग्रामपींचायतीच्या ्ाकीवरून आ त आहे त व दवाखान्याचे कामकाज सुरळीतप े चालू आहे .
(२) हे खरे नाही.

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) पशव
ु ैद्यकीय दवाखाना, मौजे वाळव ,े ता.पारनेर, स्ज.अहमदनगर येथे पाईपलाईन व
इलेक्रीक पींपसे्द्वारे पा ीपुरवठा करण्यासाठी कायभवाही सुरू आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही

___________
अहमदनगर स्जल्हहयात गोपीनाि मुांडे अपघात ववमा योजनें तगात
प्रिरणे तातडीने ननिाली लावण्याबाबत

(२४)

१०७९४७ (०१-०४-२०१८).

श्री.बाळासाहे ब मुरिुटे (नेवासा) : सन्माननीय िृषी मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अहमदनगर स्जल्हयात गोपीनाथ मुींडे अपघात ववमा योजनें तगभत अपींगत्व आलेले शेतकरी
तसेच मत्ृ यूमख
ु ी पडलेल्या शेतक-याींची ६४ प्रकर े ववमा कींपनीकडे प्रलींबित असल्याचे माहे
ऑक््ोिर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशभनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू ववमा प्रकर े प्रलींबित असल्याची कार े काय आहे त,
(३) असल्यास, शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकशीअींती उक्त प्रकर े तातडीने तनकाली लावण्याकररता शासनाने

को ती

कायभवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींिाची कार े काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०४-०७-२०१८) : (१) हे अशींत: खरे आहे.
अहमदनगर स्जल्हयात गोपीनाथ मुींडे अपघात ववमा योजनेअींतगभत ऑक््ोिर, २०१७

अखेर ओररएन््ल इींशरु न्स कींपनी शल. या कींपनीकडे दद.०१ डडसेंिर,२०१६ ते ३० नोव्हें िर,
२०१७ या कालावधीचे एकु

१२७ अपघातग्रथत शेतकऱयाींचे प्रथताव मींजुरीसाठी सादर करण्यात

आलेले होते. त्यापैकी, ३१ ऑक््ोिर, २०१७ अखेर ४८ प्रथताव मींजूर होवन
ू त्याींची रक्कम
सींिींचधत वारसदार याींच्या िँक खात्यावर जमा करण्यात आलेली आहे . ४ प्रकर े योजनेच्या
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अ्ी व शतीत

िसत नसल्याने ती नाकारण्यात आली आहे त व ४१ प्रकर े ववमा कींपनी

थतरावर कायभवाहीत होती. तसेच ३४ प्रकर े तालुका थतरावर त्र्
भ ेसाठी कायभवाहीत
ु ीींच्या पूतत
होती.

आजअखेर ओररएन््ल इींशरु न्स कींपनी याींचेकडे एकु

२०४ प्रथताव पाठववण्यात आलेले

असून, त्यापैकी १०८ प्रथताव मींजूर, १३ प्रथताव नामींजूर, ५५ प्रथताव ववमा कींपनीथतरावर

कायभवाहीत व २८ प्रथतावाींिाित सींिींचधत वारसदाराींकडे क्षेबत्रय कायाभलयामाफभत त्रु्ीींच्या
पूतत
भ ेसाठी पाठपुरावा सुरु आहे .

(२), (३), व (४) ववमा प्रथताव शीघ्र गतीने मींजरू होण्यासाठी स्जल्हाथतरावर तसेच
आयुक्तालय थतरावर ववमा कींपनी व ववमा सल्लागार कींपनीचे प्रतततनधी याींच्या िैठका घेवून
सातत्याने प्रकर े तनकाली काढण्यासाठी सूचना दे ण्यात आल्या आहे त. तसेच त्यािाित
सातत्याने पाठपुरावा सुरु आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
आटपाडी (स्ज.साांगली) तालुक्यातील पाण्याअभावी वपिाचे नुिसान झाल्हयाबाबत
(२५)

१०८०४१ (०१-०४-२०१८).

श्री.अननल बाबर (खानापूर) :

सन्माननीय मदत व

पुनवासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) साींगली स्जल््यातील आ्पाडी तालुक्यातील ्ें र्च
ू े पा ी तालुक्यात सवभत्र पोहोचत नाही

त्यातच पाण्याचा दर रब्िी हीं गामातील ज्वारी वपकाींना परवड ारा नसल्यामळ
ु े पा ी असूनही
महागडे पा ी िहुताींश शेतकरी घेत नसल्याने पाण्याअर्ावी वपके करपून गेल्याचे माहे
जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशभनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यावषी आ्पाडी तालुक्यात सरासरीपेक्षा अचधक पाऊस होऊनही रब्िीची पीके
करपली असल्याने र्ववषयात चा-याची ्ीं चाई तनमाभ

हो ार आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, यािाित शासनाने पाह ी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले,

(४) असल्यास, पाह ीअींती तदनस
ु ार शासनथतरावर तातडीने को ती कायभवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींिाची कार े काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२०-०६-२०१८) : (१), (२) व (३) हे खरे नाही.
आ्पाडी तालुक्यात सरासरीपेक्षा अचधक पाऊस झाल्यामळ
ु े रब्िी वपके करपलेली नाहीत.

तालुक्यातील मींडळ अचधकारी याींच्यामाफभत पाह ी करण्यात आली असून सद्यस्थथतीत चारा
्ीं चाई तनमाभ

होण्याची पररस्थथती नाही.

(४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
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उथमानाबाद स्जल्ह्यामध्ये शेतिऱयाांना शेळी मेंढीचे पालन िरण्यासाठी
ननधी उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत
(२६)

१०८२११ (०१-०४-२०१८).

श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (उथमानाबाद) :

सन्माननीय

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

राज्य शासनाने शेतकऱयाींस जोडधींदा म्ह ून शेळी मेंढी पालन करण्यासाठी तनधीची खास

तरतद
ु केले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उथमानािाद स्जल््यामध्ये सदरहु शेळी/मेंढी पालन प्रकल्पास तनधी मींजूर केला
आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उथमानािाद स्जल््याकररता लोकप्रतततनधी ददनाींक ११ जल
ु ै, २०१७ रोजी वा

त्यासुमारास लेखी पत्र दे ऊन शेळी मेंढी पालन कररता रु.२० को्ीचा माग ीचा प्रथताव
शासनाकडे पाठववला होता, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(५) असल्यास, चौकशीअींती तनधी मींजूर करण्यािाित शासनाने को ती कायभवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(६) नसल्यास, ववलींिाची कार े काय आहे त ?
श्री. महादे व जानिर (२०-०६-२०१८) : (१) शेतकऱयाींस जोडधींदा म्ह ून शेळी,मेंढी पालन
करण्यासाठी तनधीची खास तरतूद करण्यात आलेली नाही. तथावप, तनयशमत राज्यथतरीय /
स्जल्हाथतरीय योजनाींमधून या िािीसाठी खास तरतूद करण्यात आलेली आहे .

(२) िळीराजा चेतना अशर्यान अींतगभत शेळी / मेंढी पालनासाठी स्जल्हा पररषदे स रू.६.०० को्ी
तसेच स्जल्हा तनयोजन सशमतीकडून स्जल्हा पशुसींवधभन अचधकारी, स्जल्हा पररषद उथमानािाद
याींना ववशेष घ्क योजनेमधून रू.७५.०० लक्ष इतका तनधी प्राप्त झाला असून स्जल्हा वावषभक
योजना आददवासी उपयोजने अींतगभत रू.५.०० लक्ष तनधी मींजूर झाला आहे . तसेच स्जल्हा
पररषद सेस योजनेमधन
ू रू.४,९९,०००/- इतका तनधी मींजरू आहे . नाववन्यपू भ योजनेसाठीही
रू.२९.४३ लक्ष इतका तनधी मींजूर आहे .
(३) होय, हे खरे आहे .

(४), (५) व (६) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
नायगाव (स्ज.नाांदेड) तालुक्यातील शेति-याांना पीि नि
ु सान भरपाई दे ण्याबाबत
(२७)

१०९१६५ (०१-०४-२०१८).

श्रीमती अशमता चव्हाण (भोिर), श्री.वसांतराव चव्हाण

(नायगाांव) :

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

(१) नायगाव

(स्ज.नाींदेड) तालुक्यात कमी पाऊस झाला असून येथील खरीप हीं गामातील मुग,

उडीद, सोयािीन व कापूस इ.पीकाींचे नुकसान होवुन तालुक्यात दषु काळ पडला आहे , हे खरे
आहे काय,
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(२) असल्यास, त्यातच येथील शेकडो एकरवरील सोयािीन पीकावर करपा रोगाचा पादर्
ु ाभव
होवून सोयािीन उत्पादक शेतकरी आचथभक सींक्ात सापडला आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकशीअींती

येथील शेतक-याींना पीक नक
ु सान र्रपाई दे ण्यासोितच येथे

दषु काळी उपाययोजना लागू करण्यािाित शासनाने को ती कायभवाही केली आहे वा करण्यात
येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींिाची कार े काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०९-०७-२०१८) : (१) सरासरी पेक्षा कमी पाऊस झाला असला तरी
नायगाव तालुक्यात खरीप २०१७ च्या हीं गामात दषु काळ ददसून आला नाही.
(२) हे खरे नाही.

(३) व (४) महसुल व वन ववर्ागाच्या ददनाींक २८ फेब्रुवारी, २०१८ रोजीच्या शासन तन य
भ ान्वये

सन २०१७-१८ च्या खरीप हीं गामात नाींदेड स्जल््यातील ११६८ गावाींची अींततम पैसेवारी ५०
पैशापेक्षा कमी असल्याने सदर

गावाींमध्ये खालील उपाययोजना जाहीर करण्यात आल्या

आहे त.
१) जमीन महसूलात सू्.

२) सहकारी कजाभचे पन
ु गभठन.

३) शेतीशी तनगडीत कजाभच्या वसल
ू ीस थथचगती.
४) कृषी पींपाच्या चालू ववजबिलात ३३.५% सू्.

५) शालेय/महाववद्यालयीन ववद्यार्थयाांच्या पररक्षा शुल्कात माफी.
६) रोहयो अींतगभत कामाच्या तनकषात काही प्रमा ात शशचथलता.
७) आवश्यक तेथे वपण्याचे पा ी परु ववण्यासाठी ्ॅं कसभचा वापर.

८) ्ीं चाई जाहीर केलेल्या गावात शेतक-याींच्या शेतीच्या पींपाची

वीज जोड ी खींडीत न

कर े.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
िांधार (स्ज.नाांदेड) येिील राज्यातील लालिांधारी गोसांवधान िेंद्रात ररक्त पदे
भरण्यासह िेंद्राला थवांतत्र इमारतीची ननशमाती िरण्याबाबत
(२८)

१०९१७६ (०१-०४-२०१८).

श्रीमती अशमता चव्हाण (भोिर), श्री.वसांतराव चव्हाण

(नायगाांव), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर) :
खुलासा करतील काय :(१) कींधार (स्ज.नाींदेड) येथील राज्यातील ऐकमेव

सन्माननीय पशस
ु ांवधान मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
लालकींधारी गोसींवधभन केंद्रात पशध
ु न ववकास

अचधकारी व पयभवेक्षकाचे इतरही ८ पदे ररक्त असन
ू पट्टीिींधक व

पररचरावर केंद्राची शर्थत

असल्याचे ददनाींक १८ डडसेंिर, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास तनदशभनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

वव.स. ४५४ (23)
(२) असल्यास, पींचायत सशमतीच्या केंद्रात ररक्त पदाींसोितच अथवच्छता, थवच्छतागह
ृ ाची
कमतरता जी भ इमारत यामळ
ु े येथील कमभचा-याींची गैरसोय व पशध
ु नाची परवड होत आहे , हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(४)

असल्यास,

चौकशीअींती

यासींदर्ाभत

शासनाने

मादहती

घेवून

येथील

ररक्त

पदे

र्रण्यासोितच या केंद्राला थवींतत्र इमारतीची तनशमभती करण्यािाित को ती कायभवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींिाची कार े काय आहे त ?
श्री. महादे व जानिर (२०-०६-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
कींधार (स्ज.नाींदेड) येथील लाल कींधारी गोसींवधभन केंद्रासाठी एकू

५ मींजूर पदाींपक
ै ी ३

पदे र्रलेली असून २ पदे ररक्त आहे त. पशुधन ववकास अचधकारी या ररक्त पदाचा अततररक्त
कायभर्ार पशध
ु न ववकास अचधकारी, पवैद श्रे-१ फुलवळ, स्ज.नाींदेड याींच्याकडे दे ण्यात आलेला

होता व या ररक्त पदावर ददनाींक १८.४.२०१८ च्या आदे शान्वये पदथथापना करण्यात आलेली
आहे . पशुधन पयभवेक्षक या ररक्त पदाचा अततररक्त कायभर्ार पशुधन पयभवेक्षक, पींचायत
सशमती कींधार, स्ज.नाींदेड याींच्याकडे सोपववण्यात आलेला आहे .

(२) कींधार तालक्
ु यातील पींचायत सशमती अींतगभत श्रे-१ व श्रे-२ असे एकू
दवाखाने असून पशध
ु न ववकास अचधकारी या पदाची एकू

१६ पशव
ु ैद्यकीय

११ मींजूर पदे आहे त. त्यापैकी १०

पदे र्रलेली आहे त, सहाय्यक पशुधन ववकास अचधकारी हे १ पद मींजूर असून ते पद र्रलेले
आहे . तसेच पशध
ु न पयभवेक्षकाची १३ मींजूर पदे असून त्यापैकी ११ पदे र्रलेली आहे त.

कींधार पींचायत सशमतीमध्ये पानशेवडी,गो ार व हळदा हे दवाखाने ग्रामपींचायतीींच्या

इमारतीमध्ये सरू
ु आहे त व उवभररत दवाखान्याींच्या इमारती जी भ झालेल्या नसन
ू जन्
ु या
असल्याने ककरकोळ डागडुजी करण्याचे काम प्रलींबित आहे . तसेच पशुधनाची वा कमभचाऱयाींची
कुठल्याही प्रकारची गैरसोय अथवा उपेक्षा हे ात नसन
दवाखान्याच्या इमारतीत तनयशमत
ू
थवच्छता ठे वण्यात येते व पशुपालकाींना तनयशमत थवरूपात सेवा पुरववल्या जातात.
(३), (४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
ओला, उबेर, जुगनूसारख्या प्रवासी वाहतूि सेवा दे णा-या िांपन्याांिडून
ग्राहिाांना योय य सेवा दे ण्याबाबत

(२९)

१०९६०३ (०१-०४-२०१८).

श्री.वविास िांु भारे (नागपरू मध्य) : सन्माननीय पररवहन

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ओला, उिेर, जग
ु नस
ू ारख्या प्रवासी वाहतक
ू सेवा दे ा-या कींपन्याींकडून ग्राहकाींना वेठीस
धरण्याचा प्रकार नागपूर शहरात वाढत असल्याचे जानेवारी २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान
तनदशभनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त कींपन्याींची चौकशी करण्यात आली आहे काय,

वव.स. ४५४ (24)
(३) असल्यास, चौकशीअींती ग्राहकाींना योग्य सेवा दे ण्यािाित शासनाने को ती कायभवाही केली
वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींिाची कार े काय आहे ?
श्री. ददवािर रावते (२०-०६-२०१८) : (१), (२) व (३) दद.०४.०३.२०१८ रोजीच्या अचधसूचनेन्वये

“महाराषर शस्ी ्ॅ क्सी तनयम, २०१७” लागू करण्यात आलेले आहे . ओला, उिेर, जुगनूसारख्या
समुच्चयक सेवा दे ाऱया कींपन्याकडून

ग्राहकाींना वेठीस धरण्यािाितची को तीही तक्रार

प्रादे शशक पररवहन कायाभलय, नागपरू (शहर) कायाभलयाकडे प्राप्त झालेली नाहीत.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
राज्यातील शेतिऱयाच्या आत्महत्या िाांबववण्यासाठी वसांतराव
नाईि शेतिरी थवावलांबी शमशन गठीत िेल्हयाबाबत
(३०)

१०९८४३ (०१-०४-२०१८).

डॉ.राहूल पाटील (परभणी) :
पुनवासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मदत व

(१) राज्यातील शेतकरी आत्महत्याींचा वाढता आलेख खाली आ ण्यासाठी राज्य शासनाने
वसींतराव नाईक शेतकरी थवावलींिी शमशन गठीत केले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, शेतकरी थवावलींिी शमशनने यािाितचा अ्यास करुन अहवाल शासनास सादर
केला आहे काय,
(३) असल्यास, अहवालातील शशफारशीींचे थवरुप काय आहे व त्यानुषींगाने शासनाने काय
अींमलिजाव ी केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(४)

नसल्यास, ववलींिाची कार े काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२०-०६-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे . ददनाींक २४ ऑगथ्, २०१५ च्या
शासन तन य
भ ानस
ु ार ववदर्ाभतील अमरावती ववर्ागातील सवभ स्जल्हे
वधाभ तसेच औरीं गािाद ववर्ागातील सवभ स्जल्हे अशा एकू

व नागपरू ववर्ागातील

१४ स्जल््याींसाठी शमशनची

पुनरभ चना करण्यात आली आहे.

(२) व (३) शासनाच्या उपाययोजनाींची अींमलिजाव ी करण्यासाठी शासकीय अचधकाऱयाींसोित
आढावा िैठका घेऊन तसेच सरकार आपल्या दारी हा कायभक्रम िळीराजा चेतना अशर्यान या
कायभक्रमाचा आढावा शमशनचे अध्यक्षाींकडून घेतला जातो. शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी

शासनाने ववववध ववर्ागाींकररता काढलेल्या शासन आदे शाच्या अींमलिजाव ीिाित त्याींचक
े डून
आढावा घेतला जातो.

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. ४५४ (25)
राज्यातील शेतिऱयाांना शेतमालाची किमान आधारभूत किां मत शमळत नसल्हयाबाबत
(३१)

१०९९९० (१९-०४-२०१८).

श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.राहुल मोटे (पराांडा),
श्रीमती सीमाताई दहरे (नाशशि पस्श्चम), श्रीमती सुमन पाटील (तासगाव - िवठे महाांिाळ),
श्री.ददलीप

वळसे-पाटील

(आांबेगाव),

श्री.जयांत

पाटील

(इथलामपरू ),

श्री.शशशिाांत

शशांदे

(िोरे गाव), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.राजेश टोपे (घनसावांगी),

श्री.शशरीषदादा चौधरी (अमळनेर), श्री.ओमप्रिाश ऊफा बच्चू िडू (अचलपूर), श्री.चांद्रिाांत
सोनवणे

(चोपडा),

श्री.हनुमांत

डोळस

(माळशशरस),

श्री.अशमत

साटम

(अांधेरी

पस्श्चम),

श्री.अस्जत पवार (बारामती), श्री.स्जतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा),
श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापरू ), श्री.मिरां द जाधव-पाटील (वाई), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण),

श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (उथमानाबाद), श्री.प्रदीप नाईि (किनवट), श्री.हसन मश्र
ु ीफ
(िागल), श्री.सुरेश लाड (िजात) :

सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

काय :-

(१) राज्यातील खरीप सन २०१८ साठीच्या कृषीमालाच्या ककीं मतीिाित पस्श्चम क्षेत्रीय
राज्याच्या

प्रतततनधीींची

िैठक

सहयाद्री

त्यादरम्यान घेतली, हे खरे आहे काय,

अततथीगह
ृ ात

माहे

जानेवारी,

२०१८

मध्ये

वा

(२) असल्यास, सदर शेतमालाची ककीं मत ठरववण्याचा अचधकार शेतकऱयाला नसल्याने त्यात
िदल करुन शेतमालाची ककमान आधारर्ूत ककीं मत तनश्चीत करताींना सींिधीत राज्याच्या
शशफारशी ववचारात घेऊन न्याय दे ण्याची माग ी केंद्रीय कृषी मल्
ु य आयोगाकडे केली आहे , हे
ही खरे आहे काय.

(३) असल्यास, सदर प्रकर ी राज्यर्रातील शेतकऱयाींना ककमान आधारर्त
ू दर दे ेिाित
शासनाने को ती कायभवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींिाची कार े काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०६-०७-२०१८) : (१) केंद्रीय कृषी मूल्य व ककीं मत आयोगाचे अध्यक्ष व
सदथय सचचव याींच्यासोित पस्श्चम क्षेत्रीय राज्याींच्या प्रतततनधीींची िैठक दद. ०९/०१/२०१८ रोजी
सहयाद्री राज्य अततचथगह
ृ , मलिार दहल, मुींिई येथे पार पडली, हे खरे आहे .
(२) होय.

(३) प्रथमच क्षेत्रीय थतरावर जाऊन, राज्य शासनाींच्या प्रतततनधीींची चचाभ करुन, खरीप हीं गाम
२०१८ पासुन वाजवी हमीर्ाव ककीं मतीची शशफारस केंद्र शासनाला करण्यात ये ार असल्याचे
केंद्रीय

कृषी

शेतमालाच्या

मूल्य

व

ककमान

ककीं मत

आधारर्त
ू

आयोगाच्या
ककीं मती

अध्यक्षाींनी

जाहीर

कर े

िैठकीत
ही

साींगीतले,

पू प
भ े

केंद्र

वाथतववक,

शासनाच्या

अखत्याररतील िाि आहे . राज्य शासन नेहमीच शेतमालाला वाजवी र्ाव शमळावेत म्ह ून केंद्र
शासनाकडे आग्रही र्ूशमका घेत असते.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. ४५४ (26)
राज्य शासनाच्या िृषी ववभागाच्या ववववध शेतिरी योजनाांचा
५९० िोटी रुपयाांचाननधी खचा न िेल्हयाबाबत

(३२)

११०३११ (०१-०४-२०१८).

श्री.रणधीर सावरिर (अिोला पूव)ा :

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

सन्माननीय िृषी

ववर्ागाच्या ववववध शेतकरी योजनाींचा ५९० को्ी रुपयाचा

तसाच पडून असल्याची मादहती आयक्
ु त कृषी
त्यादरम्यान दे ण्यात आली, हे खरे आहे काय,

तनधी

याींचे कडून माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा

(२) असल्यास, शेतकऱयाचे आचथभक फायद्यासाठी इतके प्रचींड अनद
ु ान शासनाने उपलब्ध करून
दे ऊन सुद्धा शेतकऱयाींचा प्रततसाद नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास,कृषी खात्याकडून शेतकरी लार्ाच्या योजना लार्ार्थयाांपयांत पोहोचववण्यास
प्रचार/प्रसार होत नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, चौकशीअींती कृषी खात्याकडून शेतकरी लार्ाच्या योजना लार्ार्थयाांपयांत
पोहोचववण्यािाित शासनाने को ती कायभवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींिाची कार े काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०४-०७-२०१८) : (१), (२), (३), (४) व (५) नाही. तथावप, जुलै, २०१७

मध्ये कृवष ववर्ागाच्या अखत्यारीतील िँक खाती िींद करण्यािाितच्या सूचना शासनथतरावरुन

कृवष आयुक्तालयास दे ण्यात आल्या असता, त्यास अनुसरुन ववववध अनचधकृत िँक खाती िींद
करुन सदर खात्याींमधील शशल्लक रक्कम स्जल्हाथतरावर/आयुक्तालय थतरावर जमा करण्यात
आली.

उपरोक्तप्रमा े

िँक

खाती

िींद

करण्यात

आयुक्तालयथतरावर ववववध िँक खात्याींमध्ये सन-२०१२

आल्यानींतर

स्जल्हाथतरावर/

पासन
ते जुल,ै २०१७ अखेर
ू

रु.५८४.६१ को्ी इतका तनधी शशल्लक असल्याचे आयुक्त (कृषी) याींनी सप््ें िर, २०१७ मध्ये
शासनास कळववले.

सदर शशल्लक रकमेमध्ये सन २०१७-१८ मधील ववववध योजनाींचे अनद
ु ान,

मागील वषाभचे पुनस्भ जवीत झालेले अनुदान, सुरक्षा ठे व अनामत रक्कम, ववमा, उपकर, T.D.S.,
इतर ववर्ागाींकडून कृवष ववर्ागाच्या क्षेत्रीय कायाभलयास प्राप्त तनधी, िँक खात्यातील

रकमाींवरील व्याज इत्यादी रकमाींचा समावेश असल्याचे कृवष आयुक्तालयाने कळववले असता
त्यास अनुरुसरुन सन २०१७-१८ पूवीचा अखचचभत तनधी

शासन खाती जमा करण्यािाितच्या

व यासींदर्ाभत सववथतर मादहती शासनास सादर करण्यािाितच्या सच
ू ना दे ण्यात आल्या.

याअनुषींगाने दद.२८.०३.२०१८ पयांत रु.३९७.३० को्ी इतका तनधी शासनाच्या खात्यात जमा

करण्यात आल्याचे आयुक्ताींनी त्याींच्या दद.२८.०३.२०१८ च्या पत्रान्वये शासनास कळववले
आहे .

कृवष आयुक्तालयाकडून सप््ें िर २०१७ मध्ये खाते तनहाय अखचचभत रक्कम व शासनाचे

खात्यात र्र ा करण्यात आलेली रक्कमेचा ताळमेळ पत्राने सादर करण्याची सच
ू ना यापव
ू ी
दे ण्यात आली आहे आण

ती प्राप्त व्हायची आहे.

वव.स. ४५४ (27)
कृवष ववर्ागाचा पूवीच्या आचथभक वषाांमध्ये ववतरीत केलेला तनधी उघडलेल्या िँक

खात्याींमध्ये

पडून

असल्याचे

यावरुन

कायाभलयामाफभत ववशेष लेखापरीक्ष
असन
ू पढ
ु ील कायभवाही सरु
ु आहे .

ददसून

आले

असल्याने

यासींदर्ाभत

महालेखापाल

करण्याची ववनींती महालेखापाल याींना करण्यात आलेली
___________

अमरावती स्जल्ह्यािररता िै.वसांतराव नाईि शेती थवावलांबन शमशन योजनेतील ननधीबाबत
(३३)

१११०५९ (०१-०४-२०१८).

(बल
ु ढाणा),
(दे वळी) :

अॅड.यशोमती

ठािूर

प्रा.ववरें द्र जगताप (धामणगाव रे ल्हवे), श्री.हषावधान सपिाळ
(नतवसा),

श्री.अमर

िाळे

(आवी),

श्री.रणजीत

िाांबळे

सन्माननीय मदत व पुनवासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) वसींतराव नाईक शेती थवावलींिन शमशन योजनेअींतगभत अमरावती स्जल््याकररता २०१६-१७
मधील प्राप्त तनधी अचधकाऱयाींच्या तनषकाळजीप ामुळे शेतकऱयाींना वा्प न करता शासनास
परत करण्यात आला , यािाित थथातनक लोकप्रतततनधी याींनी दद. १२ सप््ें िर २०१७ रोजी वा
त्यासुमारास कळववले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शासनाने यािाित चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीअींती

सींिध
ीं ीत दोषी अचधकाऱयाींवर को ती कारवाई केली वा करण्यात

येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींिाची कार े काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०९-०७-२०१८) : (१), (२) व (३) अमरावती स्जल््यासाठी कै.वसींतराव
नाईक शेती थवावलींिन शमशन योजने अींतगभत सन २०१६-१७ मध्ये तनधी प्राप्त झालेला नाही.
कै.वसींतराव नाईक शेती थवावलींिन शमशन अींतगभत अन्न सरु क्षा योजना, राजीव गाींधी

स्जवनदायी योजना, मोफत शशक्ष ाची योजना तसेच शेती ववकास सींदर्ाभत सवभ ववर्ागाकडील
शासकीय योजना स्जल््यात रािववण्यात येत आहे त.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
हातिणांगले (स्ज.िोल्हहापूर) तालुक्यातील टोप येिे पाकििंगची व्यवथिा िरण्याबाबत
(३४) १११४८९ (०५-०४-२०१८).

डॉ.सस्ु जत शमणचेिर (हातिणांगले) :

सन्माननीय पररवहन

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

हातक ींगले

(स्ज.कोल्हापरू )

तालक्
ु यातील

्ोप

येथे

ग्राहकाींच्या

वाहनाींचे

पाककभग

महामागाभच्या साईडपट्टयावरच होत असल्याने अपघात होत असल्याचे नुकतेच तनदशभनास आले,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यािाित शासनाने चौकशी केली आहे काय,
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(३) असल्यास, चौकशीअींती िाजाराच्या ददवशी पाककांगची व्यवथथा करण्यािाित शासनाने
को ती कायभवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलिाींची कार े काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (२०-०६-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
यासींदर्ाभत पोशलस ववर्ागाकडून (पोशलस ठा े एमआयडीसी) को त्याही अपघाताची नोंद

नसल्यािाितची मादहती प्रादे शशक पररवहन अचधकारी, कोल्हापूर याींना प्राप्त झालेली आहे .

(२) व (३) स्जल्हा रथता सरु क्षा सशमतीच्या िैठकीत ददलेल्या तनदे शानस
ु ार मख्
ु य कायभकारी
अचधकारी, स्जल्हापररषद कोल्हापूर याींनी ग् ववकास अचधकारी, पींचायत सशमती, हातक ींगले

याींचेमाफभत वाहन तळाचे योग्य तनयोजन करावे व सदर दठका ी अपघात घडल्यास त्याची सवभ
जिािदारी
आहे त.

ग्रामपींचायतीवर तनस्श्चत करण्यात येईल अशा सूचना सींिचधताींना जारी केल्या

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
शसांदखेडराजा (स्ज.बुलढाणा) येिील ग्रामीण भागातील प्रधानमांत्री पीि ववमा योजनेबाबत
(३५)

१११९७६ (०१-०४-२०१८).

डॉ.शशशिाांत खेडि
े र (शसांदखेड राजा) :

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) शसींदखेडराजा (स्ज.िुलढा ा) येथील

ग्रामी

सन्माननीय िृषी

र्ागातील आपले सरकार सेवा केंद्र ऑफलाईन

राहत असल्यामळ
ु े शेतक-याींना या योजनेसाठी ऑनलाईन अजभ दाखल करताींना अनेक अडच ी
येत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशभनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, प्रधानमींत्री पीकववमा योजनेला मुदतवाढ दे ण्यात येवुनही शेतकऱयाींना लार्
शमळाला नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, यािाित शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकशीअींती उक्त योजनेपासून शेतक-याींना वींचचत ठे व ा-या दोषीींववरुध्द
शासनाने को ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींिाची कार े काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०४-०७-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.
खरीप हीं गाम २०१७ मधील प्रधानमींत्री वपक ववमा योजनेची अींतीम मुदत दद.३१.०७.२०१७

अशी होती. सदर मद
ु त दद.०४.०८.२०१७ पयांत वाढववण्यात आलेली होती. तथावप, ताींबत्रक
अडच

ववचारात

घेवून

स्थवकारण्यात आलेले होते.

दद.०५.०८.२०१७

रोजी

शेतकऱयाींचे

अजभ

ऑफलाईन

पध्दतीने
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प्रधानमींत्री पीक ववमा योजना रब्िी हीं गाम २०१७-१८ अींतगभत कजभदार व बिगर कजभदार
शेतकऱयाींनी ववमा प्रथताव सादर करण्याचा अींतीम ददनाींक १ जानेवारी २०१८ असा होता. सदर
योजनेला मुदतवाढ दे ण्यात आलेली नव्हती. रब्िी हीं गाम २०१७-१८ मध्ये िुलढा ा स्जल्हयातील
३०८३ शेतकऱयाींनी रु.२५.५० लाख इतका ववमा हप्ता र्रुन ५५९७ हे क््र क्षेत्र ववमा सींरक्षक्षत
केलेले आहे .
(३), (४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
उथमानाबाद स्जल्ह्यातील परतीच्या पावसामळ
ु े नि
ु सान झालेल्हया
शेतिऱयाांस नुिसान भरपाई दे ण्याबाबत

(३६)

११२७८५ (०१-०४-२०१८).

श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (उथमानाबाद) :

सन्माननीय

मदत व पुनवासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यामधील ववशेषत: उथमानािाद स्जल््यातील शेतकऱयाींचे परतीच्या पावसामुळे नक
ु सान
झाले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहु नक
ु सान झालेल्या शेतकऱयाींचे पींचनामे शासनामाफभत करण्यात आले
होते, हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास, शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकशीअींती

नुकसानग्रथत शेतकऱयाींस नक
ु सान र्रपाई दे ण्यािाित शासनाने

को ती कायभवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींिाची कार े काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१०-०७-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
(२), (३), (४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
मुक्ताईनगर-बोदवड व अमळनेर (स्ज.जळगाांव) या तालुक्यात
ननमााण झालेली पाणी टां चाई

(३७)

११३१६१ (०१-०४-२०१८).

श्री.एिनािराव खडसे (मुक्ताईनगर) :

सन्माननीय मदत व

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

(१) जळगाींव स्जल््यातील (ता.मक्
ु ताईनगर) तालुक्यात ५१ ्क्के, िोदवड तालुक्यात ४८ ्क्के
व अमळनेर तालुक्यात ४८ ्क्के इतके अल्पपजभन्यमान झाल्यामुळे दषु काळी पररस्थथती
तनमाभ

होऊन आजच्या पररस्थथतीत पाण्याची तीव्र ्ीं चाई तनमाभ

झालेली आहे , हे खरे आहे

काय,
(२) असल्यास, या तीन तालुक्याींमध्ये ३३ ्क्क्याींच्या वर वपकाींचे नुकसान झालेले असल्यामुळे
नवीन तनयमानस
भ घेतलेला आहे , हे ही खरे
ु ार शासनाने दषु काळ जादहर करण्यािाित तन य
आहे काय,
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(३) असल्यास, यािाित ददनाींक २४ ऑक््ोिर, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास लोकप्रतततनधीींनी
मा.मुख्यमींत्र्याींना तनवेदन दे ऊन दषु काळ जादहर करण्याची माग ी केलेली आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(४) असल्यास, उक्त तन य
भ ाच्या अनष
ु ींगाने आवश्यक सवु वधा उदा.वपण्याचे पा ी, रोजगार,
वीज पुरवठा खींडीत न कर े इत्यादीिाित शासनाने को ताही तन य
भ घेतलेला नाही, हे ही खरे
आहे काय,

(५) नसल्यास, ववलींिाची कार े काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०९-०७-२०१८) : (१) अींशतः खरे आहे .
जळगाींव स्जल््यात माहे सप््ें िर २०१७ अखेर मुक्ताईनगर तालुक्यात ५९.३ %, िोदवड

तालुक्यात ६२.०० % व अमळनेर तालुक्यात ४७.३% इतके पजभन्यमान झालेले आहे . पा ी
्ीं चाई तनवार ाथभ सदर तालुक्यात

्ॅं कर, ववहीर अचधग्रह , ववींधन

ववदहर याींसारख्या

उपाययोजना करण्यात आल्या आहे त.

(२) मुक्ताईनगर, िोदवड व अमळनेर या तीन तालुक्यामध्ये खरीप २०१७ च्या हीं गामात
दषु काळ जाहीर करण्यात आलेला नाही.
(३) हे खरे आहे .
(४) हे खरे

नाही.

सन २०१७ च्या खरीप हीं गामात ५० पैसे पेक्षा कमी पैसेवारी असलेल्या राज्यातील
गावाींमध्ये महसल
भ वये खालील
ु व वन ववर्ाग ददनाींक २८ फेब्रुवारी, २०१८ च्या शासन तन न्
उपाययोजना जाहीर करण्यात आल्या आहे त.
१) जमीन महसूलात सू्

२) सहकारी कजाभचे पुनगभठन

३) शेतीशी तनगडीत कजाभच्या वसल
ू ीस थथचगती
४) कृषी पींपाच्या चालू ववजबिलात ३३.५% सू्

५) शालेय/महाववद्यालयीन ववद्यार्थयाांच्या पररक्षा शुल्कात माफी.
६) रोहयो अींतगभत कामाच्या तनकषात काही प्रमा ात शशचथलता
७) आवश्यक तेथे वपण्याचे पा ी परु ववण्यासाठी ्ॅं कसभचा वापर

८) ्ीं चाई जाहीर केलेल्या गावात शेतक-याींच्या शेतीच्या पींपाची वीज जोड ी खींडीत न
कर े.

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वािेश्वर िोंढामेंढी (ता.मौदा, स्ज.नागपूर) येिील शेतिऱयाांनी
िजाबाजारीला िांटाळून आत्महत्या िेल्हयाबाबत

(३८)

११३२९९ (०१-०४-२०१८).

श्री.सुननल िेदार (सावनेर), श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी),

श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.अथलम शेख (मालाड पस्श्चम), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा) :
सन्माननीय मदत व पन
ु वासन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-
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(१) वाकेश्वर कोंढामेंढी (ता.मौदा, स्ज.नागपूर) येथील शेतकरी सींजय चावडे याींनी सततच्या
नावपकी आण

कजाभला कीं्ाळून ददनाींक ९ डडसेंिर, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास आत्महत्या

केली असल्याचे तनदशभनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सहकारी सींथथा आण

िँकेच्या सततच्या पाठपरु ाव्यामळ
ु े सदर शेतकऱयाला

आत्महत्या करावी लागली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या सींदर्ाभत शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानुषींगाने मत
ृ शेतकऱयाींच्या वारसदारास
आचथभक मदत शमळण्यािाित शासनाने को ती कायभवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींिाची कार े काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२०-०६-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
वाकेश्वर कोंढामेंडी (ता.मौदा, स्ज.नागपूर) येथील शेतकरी सींजय चचींतामन चवळे , वय ३५

वषे याींचे अज्ञात इसमाने गळा आवळून हत्या केल्यािाित पोलीस थ्े शन, अरोली, ता.मौदा,
स्ज.नागपूर येथे गुन्हा नोंद आहे .
(२) नाही.

पोलीस तपासात गळा आवळून हत्या केल्याचे तनषपन्न झाले आहे .

(३) होय.

(४) सदर व्यक्तीचा मत्ृ यु हा शेतकरी आत्महत्या नसून हत्या असल्याचे पोलीस तपासात
तनषपन्न झाल्यामुळे शेतकरी आत्महत्या अींतगभत आचथभक मदत दे ण्याचा प्रश्न उद््ावत नाही.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
पाऊस पडतच नसल्हयाने राज्यातील शेति-याांना बी-बबयाणे खते आदीसाठी िोट्यवधी
रूपयाांचा खचा होवून त्याची होत असलेल्हया आधिाि नुिसानीबाबत
(३९)

११३३४८ (०१-०४-२०१८).

श्री.ननतेश राणे (िणिवली) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िृषी मांत्री

(१) मागील अनेक वषाभपासून राज्याच्या हवामान खात्याच्या अींदाजाप्रमा े राज्यातील िळीराजा
शेतीची मशागत, पेर ी, बि-बियाने व खताींचा वापर करून त्यासाठी को्यवधी रूपयाींची

रक्कम खचभ होवन
ू ही हवामान खात्याने वतभववल्याप्रमा े पाऊस पडत नसल्यामळ
ु े राज्यातील
को्यवधी शेतक-याींच्या लाखो हेक््र शेतीवर खचभ करण्यात आलेली रक्कम वाया गेल्याचे
प्रकार घडत असून िळीराजा आचथभक अडच ीत सापडलेला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) राज्यातील हवामान खात्याच्या अींदाजाप्रमा े मागील काही वषाभत शेतक-याींना दि
ु ार प्रसींगी,

बत्रिार पेर ी करण्याची वेळ आलेली असन
ू हवामान खात्याचे अींदाज सराभसप े खो्े ठरण्याचे
प्रकार यापूवी दरवषी घडत असल्याने शेतक-याींवर मोठे आचथभक सींक् ओढवले असून प्रसींगी
शेतक-याींनी कजभिाजारीप ामळ
ु े आत्महत्या केलेल्या आहे त, हे ही खरे आहे काय
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(३) हवामान खात्याने वतभववलेले अींदाज मागील अनेक वषाभपासून खो्े व चक
ु ीचे ठरत
असतानाही याप्रकर ी हवामान खात्याववरोधात आजशमतीस शासनाने को तीही कारवाइभ केलेली
नाही, हे ही खरे आहे काय
(४) असल्यास,हवामान खात्याने वतभववलेले अींदाज सराभसप े चक
ु ीचे ठरत असल्याने शासनाने
याप्रकर ी गाींर्ीयाभने ववचार करून हवामान खात्याचे उत्तरदातयत्व तनस्श्चत करून त्याच्या
ववरोधात को ती ठोस कारवाइभ केली आहे वा करण्यात येत,
(५) नसल्यास, ववलींिाची कार े काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०४-०७-२०१८) : (१) नाही. राज्याचे थवतींत्र हवामान खाते नाही परीं त,ु
र्ारतीय हवामान खात्याचा अींदाज व प्रत्यक्षात पड ारा पाऊस यामध्ये अींशत: तफावत

आढळून येत.े मुळत: मॉन्सून ही अततशय गुींतागुींतीची हवामान सींकल्पना असून वातावर ातील
तत्कालीन िदलानुसार/ पररस्थथतीनुसार हवामान खात्यामाफभत हवामानाचे अींदाज वतभववले

जातात. सद्यस्थथतीत हवामान अींदाजाींची ६५% ते ७० % अचक
आधतु नक
ू ता असन
ू
तींत्रज्ञानाच्या वापराव्दारे हवामान अींदाजाची अचूकता वाढवव े ही अव्याहत प्रकक्रया आहे.

राज्यातील ८० % शेती मुख्यत: कोरडवाहू असून ती मान्सन
ू वर अवलींिून असल्याने पेर ी
योग्य पाऊस झाल्यानींतर शेतकरी वपकाींची पेर ी करतात. पेर ीनींतर हवामान ववषयक
स्थथतीतील िदलाींमुळे पावसाचा मोठा खींड आल्यास वपकाींची उत्पादकता घ्ून शेतकऱयाींचे
आचथभक नक
ु सान होते. अशाप्रसींगी, प्रधानमींत्री फसल वीमा योजनेतन
ू पीक वीमा काढलेल्या
शेतकऱयाींना ववम्याची रक्कम अदा करण्यात येते. त्याचप्रमा े उत्पादकतेत ३३
अचधक घ् झाल्यास राषरीय आपत्ती तनवार

% पेक्षा

तनधीतून शेतकऱयाींना अथभसहाय्य दे ण्यात येते.

त्यामुळे शेतकऱयाींचे आचथभक दहतसींिींध जपण्याचा शासन नेहमीच प्रयत्न करत आहे .

(२) नाही. मागील काही वषाांमध्ये शेतकऱयाींना क्वचचतच दि
ु ार व बत्रिार पेर ी करण्याची वेळ

आलेली आहे. हवामान खात्याच्या अींदाजात अींशत: तफावत ददसून आलेली आहे परीं तु, त्यामुळे
शेतकऱयाींवर आचथभक सींक् ओढवन
ू त्याींनी कजभिाजारीप ामुळे आत्महत्या केलेल्या आहे त असे
म्ह ने उचचत नाही.

(३) (४) र्ारतीय हवामान ववर्ाग (IMD) ही केंदद्रय सींथथा असल्याने सदरची िाि केंद्र
शासनाच्या अखत्याररतील आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

मौजा लसनपूर (ता.समुद्रपूर, स्ज.वधाा) येिील हररओम बाबा गोशाळे स
ननधीची तरतूद िरण्याबाबत

(४०)

११४२१२ (०१-०४-२०१८).

श्री.समीर िुणावार (दहांगणघाट) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पशुसांवधान

(१) मौजा लसनपूर (ता.समुद्रपूर, स्ज.वधाभ) येथील हररओम िािा गोशाळे स १ को्ी तनधीची

तरतूद करण्यािाित थथातनक लोकप्रतततनधी (दहींग घा्) याींनी ददनाींक ६ एवप्रल, २०१७ रोजी
वा त्यासुमारास मा.पशुसींवधभन मींत्र्याींना तनवेदन दे ऊन माग ी केली आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीअींती उक्त माग ीनस
ु ार सदरहू गोशाळे स तनधी मींजूर करण्यािाित
शासनाने को ती कायभवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींिाची कार े काय आहे त ?
श्री. महादे व जानिर (२०-०६-२०१८) : (१) हे खरे आहे .
(२) मौजे लसनपूर, (ता.समुद्रपूर, स्ज.वधाभ) येथील हररओम िािा गोशाळे चा आवश्यक तो
प्रथताव आयक्
ु त पशस
ु ींवधभन कायाभलयास/ शासनास प्राप्त झालेला नाही.
(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
रायगड स्जल्हहयातील मािेरान पयाटन नगरीत हातररक्षा ऐवजी बॅटरीवर
चालणाऱया ररक्षाांच्या मागणीबाबत
(४१)

११४२४६ (०१-०४-२०१८).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.सुरेश लाड (िजात) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील

(१) रायगड स्जल्हयातील माथेरान या पयभ्न नगरीत हातररक्षा ऐवजी िॅ्रीवर चाल ाऱया
ररक्षाींची माग ी तेथील श्रशमक ररक्षा चालक-मालक सींघ्नेने माथेरान महापाशलका तसेच राज्य
शासनाकडे (पररवहन) गेली दोन वषाभपासून तसेच ददनाींक ७ जानेवारी, २०१८ रोजी वा
त्यासुमारास केली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास,शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीअींती रायगड स्जल्हयातील माथेरान या पयभ्न नगरीत हातररक्षा ऐवजी
िॅ्रीवर चाल ाऱया ररक्षाींची माग ीिाित शासनाने को ती कायभवाही केली वा करण्यात येत
आहे

(४) नसल्यास, ववलींिाची कार े काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (२०-०६-२०१८) : (१) श्रशमक ररक्षा चालक-मालक
याींनी त्याींचे दद.२३.०८.२०१७ रोजीचे तनवेदन माथेरान सींतनयींत्र

सेवा सींथथा माथेरान

सशमतीच्या

िैठकीत सादर

केलेले आहे .
(२) व (३) केंद्र शासनाने व राज्य शासनाने

ई-ररक्षा नोंद ीचे धोर

तथावप, माथेरान ववर्ाग पयाभवर

कायद्याअींतगांत येत असल्यामुळे श्रशमक ररक्षा

सींरक्ष

चालक-मालक सेवा सींथथा, माथेरान याींचे तनवेदन

व

मक्
ु त अवलींबिलेले आहे .

माथेरान सींतनयींत्र

सशमती याींच्या

दद.२३.०८.२०१७ रोजीच्या िैठकीतील तनदे शानुसार ई-ररक्षास परवानगी दे ेिाितचा प्रथताव
प्रादे शशक

पररवहन

कायाभलय,

पनवेल

याींच्याव्दारा

माथेरान

दद.३०.०८.२०१७ रोजीच्या पत्रान्वये सादर करण्यात आलेला आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

सींतनयींत्र

सशमती

याींना

वव.स. ४५४ (34)

िृषी ववभागाच्या ववववध योजनाांसाठी मांजूर असलेल्हया ननधीबाबत
(४२)

११४४३८ (०१-०४-२०१८).

श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील

(उथमानाबाद), श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्रीमती सम
ु न पाटील (तासगाव -

िवठे महाांिाळ), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), श्री.अस्जत पवार (बारामती), श्री.जयांत पाटील
(इथलामपूर), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाव), श्री.स्जतेंद्र आव्हाड (मब्र
ुां ा िळवा), श्री.राजेश टोपे
(घनसावांगी), श्री.जयदत्त क्षीरसागर (बीड), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.वैभव वपचड
(अिोले), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.सुरेश लाड (िजात), श्री.मिरां द जाधव-पाटील (वाई),

श्री.हनम
ु ांत डोळस (माळशशरस), श्री.प्रदीप नाईि (किनवट), डॉ.सतीश (अण्णासाहे ब) पाटील
(एरां डोल), श्रीमती सांध्यादे वी दे साई-िुपेिर (चांदगड), श्री.हसन मश्र
ु ीफ (िागल), श्री.शामराव
ऊफा बाळासाहे ब पाटील (िराड उत्तर), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.पांिज भुजबळ (नाांदगाव),
श्री.ववजय भाांबळे (स्जांतूर) : सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कृषी ववर्ागाच्या ववववध योजनाींसाठी मींजूर असलेला तनधी फेब्रुवारी मदहन्यापयांत खचभ
करावा तसेच योजनेत जाथतीत जाथत शेतकऱयाींना सहर्ागी करुन घेण्याचे दृष्ीने प्रयत्न
करुन त्यानस
ु ार प्रत्येक स्जल्हयाचा थवतींत्र असा ५ वषाभचा आराखडा तयार करण्यािाितच्या
सूचना कृषी आयुक्ताींनी ददल्या आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, त्यानुसार को को त्या स्जल्हयाींचा असा आराखडा आतापयांत तयार करण्यात
आला आहे काय,

(३) असल्यास, या आराखडयामध्ये को को त्या िािीींचा/योजनाींचा प्राधान्याने समावेश
करण्यात आला आहे काय,
(४) असल्यास, ज्या स्जल्हयाींनी अशाप्रकारचा आराखडा केला नसल्यास, सींिींचधताववरुध्द
शासनाने को ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(५)नसल्यास, ववलींिाची कार े काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०४-०७-२०१८) : (१) होय.
दद.२७ व २८ जानेवारी, २०१८ च्या िैठकीमध्ये आयुक्त (कृषी) याींनी प्रथतुत प्रकर ी

पुढील ५ वषाांचे कृती आराखडे तयार करण्याच्या सूचना ददलेल्या आहे त.

(२) व (३) कृवष ववर्ागाच्या सवभ योजनाींचा समावेश करुन राज्यातील शेतकऱयाींच्या
उत्पन्नवाढीसाठी फळे व र्ाज्याींची ववक्री व्यवथथा, प्रकक्रया आण

फळाींच्या तनयाभतीवर र्र

दे ऊन सवभ स्जल्हयाींचे पुढील ५ वषाांचे आराखडे तयार करण्याची कायभवाही प्रगतीपथावर आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. ४५४ (35)
खरीप हां गामात वपि ववमा न भरलेल्हया मराठवाड्यातील शेतिऱयाांना
आधिाि मदत न शमळाल्हयाबाबत
(४३)

११५२५८ (०१-०४-२०१८).

श्री.सनु नल शशांदे (वरळी) :
करतील काय :-

अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्टी), श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन),

सन्माननीय मदत व पन
ु वासन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा

(१) खरीप सन २०१६ हीं गामातील वपकाींची अींततम पैसेवारी ५० पैशाींपैक्षा कमी आलेल्या
राज्यातील ६४७ गावाींतील पीक ववमा न काढलेल्या शेतकऱयाींना नक
ु सान र्रपाईच्या ५० ्क्के
रक्कम दे ण्यािाित ददनाींक १० फेब्रुवारी, २०१७ रोजी शासन तन य
भ तनगभशमत करण्यात आलेला
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) सदरहू शासन तन य
भ ात ५० पैशाींपेक्षा कमी पैसेवारी असलेल्या गावाींमध्ये मराठवायायातील
एकाही गावाचा समावेश करण्यात आलेला नाही, तसेच मराठवायायातील केवळ कापस
ू उत्पादक
शेतकऱयाींचा समावेश करण्यात आल्याने मराठवायायातील मोठ्या प्रमा ावर इतर वपके घे ारे
शेतकरी हवालददल झाले आहे त, हे दह खरे आहे काय,
(३) असल्यास, शासनाने उक्त प्रकर ाची चौकशी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकशीअींती उपरोक्त शासन तन य
भ ात सध
ु ार ा करून सन २०१६ मधील खरीप
हीं गामात वपक ववमा न र्रलेल्या व कापसाव्यततररक्त इतर वपके घे ाऱया मराठवायायातील
शेतकऱयाींना तातडीने आचथभक मदत दे ण्यािाित शासनाने को ती कायभवाही केली वा करण्यात
येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींिाची कार े काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०९-०७-२०१८) : (१) या हीं गामातील वपक नक
ु सानीमुळे िाधीत झालेल्या
शेतक-याींना मदत दे ताना ज्या शेतक-याींनी प्रधानमींत्री वपक ववमा योजनेंतगभत वपक ववमा
काढलेला आहे अशा शेतक-याींना प्रधानमींत्री वपक ववमा योजनेंतगभत मींडळतनहाय र्रपाईची जी
रक्कम दे य असेल त्या रक्कमेच्या ५०% रक्कम प्रधानमींत्री वपक ववमा योजनेत सहर्ागी
नसलेल्या शेतक-याींना शासनाकडून मदत म्ह ून दे ण्यात येईल.
(२) अींशतः खरे आहे .
सन

२०१६

मधील

खरीप

हीं गाींमात

५०

पैशाींपेक्षा

कमी

पैसेवारी

आलेल्या

गावाींत

मराठवायायातील एकाही गावाचा समावेश नसल्याने कापूस उत्पादक ककीं वा इतर वपके घे ा-या
शेतक-याींचा समावेश करण्याचा प्रश्न उद््ावत नाही.
(३), (४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

बुलढाणा स्जल्ह्यातील वाढत्या शेतिरी आत्महत्या रोखण्याबाबत
(४४)

११५३२४ (०१-०४-२०१८).

श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली), श्री.हषावधान सपिाळ (बल
ु ढाणा),
श्री.बाळासाहे ब िोरात (सांगमनेर), प्रा.ववरें द्र जगताप (धामणगाव रे ल्हवे) :
सन्माननीय मदत
व पुनवासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

वव.स. ४५४ (36)
(१) िुलढा ा स्जल्हयामध्ये सन २०१७ या वषाभत शेतकरी कु्ूींिातील ३०५ सदथयाींनी

आत्महत्या केल्या असून तालुका खामगाींव-४२, शेगाींव ११, मलकापरु १५, नाींदरु ा २३, जळगाींव

जामोद १९, सींग्रामपुर १७, मोताळा २४, िुलढा ा ३६, चचखली ४३, दे उळगाींव राजा ९, शसींदखेड
राजा १५, लो ार २२, मेहकर २९ या प्रमा े तालक
ु ा तनहाय शेतकरी व शेतकरी कु्ूींिातील
सदथयाींनी आत्महत्या केल्या असल्याचे माहे जानेवारी २०१८ रोजी वा त्यादरम्यान तनदशभनास
आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उपरोक्त िाित शासनाने चौकशी केली आहे

काय,

(३) असल्यास, िल
ु ढा ा स्जल््यातील वाढत्या शेतकरी आत्महत्या रोखण्यािाित व अपात्र व
प्रलींबित शेतकरी आत्महत्या प्रकर े मींजूर कर े िाित शासनाने काय कायभवाही केली, वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींिाची कार े काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२०-०६-२०१८) : (१) होय, अींशत: खरे आहे.
िुलढा ा स्जल््यामध्ये सन २०१७ मध्ये खामगाींव-४१, शेगाींव-११, मलकापूर-१५, नाींदरु ा-

२३, जळगाींव जामोद-१९, सींग्रामपूर-१६, मोताळा-२५, िुलढा ा-३७, चचखली-४५, दे ऊळगाींवराजा१०, शसींदखेडराजा-१७, लो ार-२२, मेहकर-३१ एकू

३१२ शेतकरी आत्महत्या तनदशभनास

आलेल्या आहे त. त्यापैकी १६४ शेतकरी आत्महत्याची प्रकर े शासन तन य
भ दद.२३/०१/२००६ व
दद.२७/०२/२००६ मधील तनकषान्वये पात्र ठरववण्यात आली असन
ू उवभररत १४८ प्रकर े ववववध
कार ाींमळ
ु े अपात्र आहे त.
(२) होय.

(३) िुलढा ा स्जल््यातील वाढत्या शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी स्जल््यात अडच ीत व
त ावात असलेल्या शेतकऱयाींचे सवेक्ष

करण्यात आले असन
ू यादी तयार करून ववववध

शासकीय ववर्ागाींना पाठवून शासन तन य
भ ातील तनकषानुसार पात्र शेतकरी कु्ुींिाींना ववववध
योजनेचा लार् दे ण्यािाित सच
ू ना दे ण्यात आलेल्या आहे त.

शेतकरी आत्महत्या प्रकर े तातडीने तनकाली काढण्याकररता स्जल्हाथतरीय सशमतीची

सर्ा प्रत्येक सोमवारी आयोस्जत करून त्यामध्ये पात्र/अपात्रतेचा तन य
भ घेण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
गोपीनाि मुांडे शेतिरी आत्महत्या योजने अांतगात ववदभाातील मत
ृ शेति-याांचे िुटूांब
अिासहायापासन
ू वांधचत असल्हयाबाबत

(४५)

११५३२५ (०१-०४-२०१८).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली) :

सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील

(१) गोपानाथ मुींडे शेतकरी आत्महत्या योजने अींतगभत ववदर्ाभतील अपघातामध्ये मुत्यू झालेल्या

शेतक-याींच्या प्रथताव पात्र असताींना जयका इन्शुरन्स ब्रोकेश प्रा शल नागपुर या कपींनीकडे

प्रलींिीत असून काही प्रथताव ककरकोळ कार ावरून नाकारत असल्याने या योजने पासून

वव.स. ४५४ (37)
शेतकरी कु्ूींि वींचचत राहत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदभ शनास
आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीअींती प्रलींिीत असलेल्या पात्र प्रथतावानस
ु ार शेतकरी कु्ूींिाला अथभसहाय
दे ण्यासाठी व ककरकोळ कार े दरु करून शेतकरी कु्ूींिाला मदत शमळण्यासाठी शासनाने
को ती कायभवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींिाची कार े काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०२-०७-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
गोपीनाथ मुींडे शेतकरी अपघात ववमा योजना, सन २०१७-१८ या वषाभसाठी, दद.०८

डडसेंिर २०१७ ते ०७ डडसेंिर २०१८ या कालावधीदरम्यान, ओररएन््ल इींशुरन्स कींपनीमाफभत
रािववण्यात येत आहे. जायका इींशुरन्स ब्रोकरे ज प्रा. शल. ही ववमा सल्लागार कींपनी आहे. सदर
योजनेंतगभत, दद.२७ एवप्रल २०१८ अखेरच्या अहवालानस
ु ार, ववदर्ाभतील अमरावती ववर्ागामध्ये
एकु

२९० ववमा प्रथताव ववमा कींपनीकडे दाखल झालेले असून, त्यातील १४२ प्रथतावासींदर्ाभत

शेतकऱयाींना रक्कम अदा करण्यात

आलेली आहे .

३४ प्रथताव ववमा कींपनीने नामींजूर केलेले

आहे त. ११४ प्रथताव ववमा कींपनीकडे कायभवाहीत आहे त. तर १४९ प्रथताव कागदपत्राींच्या
पत
भ ेसाठी प्रलींबित आहे त.
ू त

तसेच नागपूर ववर्ागामध्ये एकु

२९९ ववमा प्रथताव ववमा कींपनीकडे दाखल झालेले

असून, त्यातील ११८ ववमा प्रथतावाींसींदर्ाभत
आहे .

शेतकऱयाींना रक्कम अदा करण्यात

आलेली

३५ ववमा प्रथताव ववमा कींपनीने नामींजूर केलेले आहे त. १४६ ववमा प्रथताव ववमा

कींपनीकडे कायभवाहीत आहे त.तर १६३ प्रथताव कागदपत्राींच्या पूतत
भ स
े ाठी प्रलींबित आहे त.
(२) व (३)

गोपीनाथ मींड
ु े शेतकरी अपघात ववमा योजनेंतगभत ववमा प्रथताव शीघ्र गतीने मींजरू

होण्यासाठी स्जल्हाथतरावर, तसेच, कृवष आयुक्तालय थतरावर ववमा कींपनी व ववमा सल्लागार
कींपनीचे प्रतततनधी याींच्या िैठका घेवून त्यािाित पाठपुरावा करण्यात येतो.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
चाळीसगाव (स्ज.जळगाांव) तालुक्यातील आत्महत्याग्रथत शेतिऱयाांच्या
वारसाांना आधिाि मदत दे ण्याबाबत

(४६)

११५६४४ (०१-०४-२०१८).

श्री.उन्मेश पाटील (चाळीसगाव) :

सन्माननीय मदत व

पन
ु वासन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) चाळीसगाव (स्ज.जळगाींव) तालुक्यात गेल्या तीन वषाभत ५९ शेतक-याींनी आत्महत्या केली
आहे परीं त,ु यातील फक्त १५ मत
ृ शेतक-याींचे वारसदार शासकीय मदतीस पात्र ठरले आहे त, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उवभररत ४४ शेतक-याींची आत्महत्या कौ्ुींबिक व इतर कार ाींमुळे झाल्या
आहे त, हे खरे आहे काय,

वव.स. ४५४ (38)
(३) असल्यास, जे शेतकरी पात्र आहे त त्या शेतक-याींना को त्या थवरुपाची मदत दे ण्यात
आली आहे ,
(४)

असल्यास, चौकशीअींती शासकीय

मदतीस

पात्र असलेल्याींना

१५ मत
ृ

शेतक-याींचे

वारसदाराींना मदत दे ण्यािाित शासनाने को ती कायभवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींिाची कार े काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२०-०६-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे .
जळगाींव स्जल््यातील चाळीसगाींव तालक्
ु यात गेल्या तीन वषाभत ५९ शेतकऱयाींनी आत्महत्या

केल्याचे आढळून आले आहे . शासन तन य
भ ददनाींक २३ जानेवारी, २००६ मधील तनकषानस
ु ार
१५ प्रकर े पात्र असन
ू ४४ प्रकर े स्जल्हाथतरीय सशमतीने अपात्र ठरववली आहे त.
(२) होय, हे अशींत: खरे आहे .

अपात्र प्रकर े ददनाींक २३ जानेवारी, २००६ च्या शासन तन य
भ ातील नावपकी, राषरीयकृत

िँक/सहकारी िँक मान्यताप्राप्त सावकाराींकडून घेतलेल्या कजाभची परतफेड करू न शकल्यामळ
ु े
हो ारा कजभिाजारीप ा व कजभ परतफेडीचा तगादा या तीन तनकषात िसत नसल्यामुळे गेल्या
तीन वषाभतील नमूद केलेली प्रकर े अपात्र ठरववण्यात आलेली आहेत.
(३)

व

(४)

आत्महत्याग्रथत

शेतकऱयाींच्या

कु्ीं िाच्या

वारसास

शासन

रू.१,००,०००/- (अक्षरी रूपये एक लाख) आचथभक मदत दे ण्यात आली आहे.

तन य
भ ानस
ु ार

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
ववद्यार्थयािंच्या सुरक्षेसाठी शालेय बसमध्ये “आसनपट्टे” बसवण्याबाबत
(४७)

११५८९१ (०१-०४-२०१८).

डॉ.भारती लव्हे िर (वसोवा) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री

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

ववद्यार्थयाांच्या

वाहतूक

कर ाऱया

िसमधील

आसनाींना

पट्टे

(सी्िेल््)

िसववण्यािाितची सच
ु ना मींि
ु ई महानगर क्षेत्र प्राचधकर ाने पररवहन आयक्
ु ताींना माहे फेब्रव
ु ारी,
२०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ददली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास,शालेय िस सींघ्नाींनी आसनपट्टे िसवण्याच्या तन य
भ ास ववरोध केला आहे , हे ही
खरे आहे काय,
(३) असल्यास,प्रथतत
ू प्रकर ी नेमण्यात आलेल्या सशमतीचा अहवाल शासनास सादर करण्यात
आला आहे काय,

(४) नसल्यास,ववलींिाची कार े काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (२०-०६-२०१८) : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही. मि
ु ींई महानगर क्षेत्र पररवहन प्राचधकर ाच्या ददनाींक १९ जानेवारी, २०१८
रोजीच्या िैठकीत शालेय ववद्यार्थयाांची वाहतूक करण्याऱया वाहनामध्ये शालेय ववद्यार्थयाांसाठी

सी् िेल्् लावण्यािाित उत्पादक कींपन्याींना कळववण्यात यावे, असे ठरले. त्यानुसार पररवहन

वव.स. ४५४ (39)
आयुक्त कायाभलयाद्यारा सवभ िस उत्पादक कींपन्याींना ददनाींक २ मे, २०१८ रोजीच्या पत्रान्वये
सूचना जारी करण्यात आलेल्या आहे त.

तथावप, शालेय िस सींघ्नानी या तन य
भ ास ववरोध केल्यािाितचे को तेही तनवेदन

प्राप्त झालेले नाही.
(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

सोयगाव तालुक्यात बोंडअळीच्या बाधीत शेति-याांचे दाखल झालेले तक्रारअजा
(४८)

११५९०२ (०१-०४-२०१८).

श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन) :

सन्माननीय मदत व

पन
ु वासन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) सोयगाव तालुक्यात िोंडअळीच्या िाधीत शेतक-याींचे दाखल झालेले तक्रारअजभ आण

महसल
पथकाच्या रखडलेल्या सींयक्
ू
ु त पींचनाम्याअर्ावी तालक्
ु यातील शेतकरी िोंडअळीच्या
मदतीपासन
ू दरु ावण्याची शक्यता तनमाभ

झाली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सींयुक्त पींचनामे झालेल्या शेतक-याींचे खाते आण

आधारकाडभ सींकलीत

करण्यात येत असल्याने पींचनाम्यापासून वींचचत शेतक-याींमध्ये असींतोष पसरला आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(३) सोयगाव तालुक्यात महसल
ू ववर्ागाच्या तलाठ्याने वपकपे-याच्या नोंदीत मोठ्या प्रमा ावर
चुका केल्या असल्याने व शेतक-याींच्या शेती उता-यावर कपाशी ऐवजी इतर वपकपेरे लावण्यात
आल्याने काही कपाशी उत्पादक शेतकरी तलाठ्याींच्या चक
ु ाींमळ
ु े मदतीस पात्र ठर ार नाहीत, हे
ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, पींचनाम्यापासन
ू वींचचत शेतक-याींना व ज्या तलाठ्याींमळ
ु े शेतकरी मदतीस
अपात्र ठर ार आहे त त्याींच्यावर कारवाई करण्याच्या दृष्ीने शासनाने काय कायभवाही केली
आहे वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींिाची कार े काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२६-०६-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
(२), (३), (४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
वाशशम स्जल्ह्यात ववववध ववभागाची मख्
ु यालये थिापन िरण्याबाबत
(४९)

११६०१४ (१८-०४-२०१८).

श्री.अशमत झनि (ररसोड) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री

(१) वाशशम स्जल््याची तनशमभती होवून १९ ते २० वषाभचा कालावधी होऊनही वाशशम येथे
िऱयाच शासकीय ववर्ागाचे मुख्यालय नसल्यामुळे नागररकाींना ववववध कामासाठी अकोला येथे

वारीं वार जावे लागत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान आढळून आले आहे ,
हे खरे आहे काय,

वव.स. ४५४ (40)

(२) असल्यास, वाशशम स्जल््यात ववववध ववर्ागाची मुख्यालये थथापन करण्यािाित शासनाने
को ती कायभवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींिाची कार े काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२०-०६-२०१८) : (१) होय.
(२) व (३) वाशशम स्जल््यातील जनतेच्या गरजेची व दै नींददन कामकाजाशी सींिींचधत ५४
स्जल्हा

कायाभलये थथापन करण्यात आली आहे त. राज्य शासनाींतगभत उवभरीत

१६ स्जल्हा

कायाभलये थथापन करण्यािाित सींिींचधत सवभ ववर्ागाींना कळववण्यात आले आहे .
___________
राधानगरी-भद
ु रगड-आजरा तालक्
ु यामध्ये गोवपनाि मांड
ु े अपघात
ववमा योजनेतील अजा प्रलांबबत असल्हयाबाबत

(५०)

११६१७१ (०१-०४-२०१८).

श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िृषी मांत्री

(१) राधानगरी-र्ुदरगड-आजरा तालुक्यामध्ये गोवपनाथ मुींडे अपघात ववमा योजनेमधून ६५ हून
अचधक अजभ प्रलींबित असून गेले २ वषाभपासुन स्जल्हा कृषी अचधक्षक कायाभलयाकडून को तीही
करण्यात आलेली नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीअींती उक्त प्रलींबित प्रथतावािाित शासनाने को ती कायभवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींिाची कार े काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०४-०७-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
गोवपनाथ मुींडे अपघात ववमा योजनेंतगभत सन २०१५-१६ मध्ये राधानगरी-र्ूदरगड-आजरा
तालुक्याींमधील एकु

२४ प्राप्त प्रथतावाींपैकी २० ववमा दावा प्रकर े मींजूर करुन त्याींची रक्कम

अदा करण्यात आलेली आहे व
नामींजरू केलेली आहे त.

उवभरीत ४ ववमा दावा प्रकर े नॅशनल इींशुरन्स ववमा कींपनीने

सन २०१६-१७ मध्ये राधानगरी-र्ूदरगड-आजरा तालुक्याींमधील एकु

३३ प्राप्त ववमा

दावा प्रकर ाींपक
ै ी ११ ववमा दावे मींजूर करण्यात आलेली आहेत. उवभरीत २२ ववमा दावा

प्रकर ाींपैकी ७ ववमा दावा प्रकर े त्रु्ीच्या पूतत
भ ेसाठी प्रलींबित आहे त व १ ववमा दावा ववमा
कींपनीने नामींजरू केलेला आहे. तसेच १४ ववमा दावा प्रकर े तपास ीच्या प्रकक्रयेमध्ये ववमा
कींपनीकडे प्रलींबित आहे त.

वव.स. ४५४ (41)
(२) व (३) गोवपनाथ मुींडे शेतकरी अपघात ववमा योजनेंतगभत ववमा दावा प्रकर ाींच्या
मींजुरीिाित स्जल्हाथतरावरुन वेळोवेळी आढावा घेवून योग्य तो पाठपुरावा करण्यात येतो.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

ववधान भवन :
नागपरू .

डॉ. अनांत िळसे
प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

__________________________________________________________________
मुद्र पूवभ सवभ प्रकक्रया महाराषर ववधानमींडळ सचचवालयाच्या सींग क यींत्र ेवर
मुद्र : शासकीय मध्यवती मुद्र ालय, नागपूर.

