अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ४९६ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
ततसरे अधधवेशन, २०१८
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________
हातरुण (जि.अिोला) पररसरातील मोणाा नदीच्या पुरामुळे बागायतदार
शेतिऱयाांचे नुिसान झाल्याबाबत

(१)

२९८६० (१६-०१-२०१६).

श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी) :
करतील काय :-

श्री.अममत झनि (ररसोड), श्री.अब्दल
सत्तार (मसल्लोड),
ु

सन्माननीय मदत व पुनवासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) हातरुण (जि.अकोला) पररसरातील मोणाा नदीच्या पुराने शेतकऱयाींचे व बागायतदार
शेतकऱयाींचे मोठया प्रमाणात नक
ु सान झाल्याचे माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, नुकसान झालेल्या शेतकऱयाींना शासनाने आर्थाक मदत दे ण्याबाबत कोणती
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०८-१०-२०१८) : (१) होय.
(२) शासन ननणाय ददनाींक २०.०९.२०१६ अन्वये, अकोला जिल््यात माहे िल
ु ै ते ऑक््ोबर
२०१५ या कालावधीत वादळी वारा, अवेळी पाऊस, अनतवषृ ्ी व पूर यामुळे झालेल्या

शेतिमीनीच्या नुकसानीसाठी बार्धत शेतकऱयाींना रु. ५९.०५ लक्ष रुपये ननधी मींिूर करण्यात
आला आहे . त्यापैकी रु. २२,४८,९७५/- एवढा ननधीचे वा्प करण्यात आले असून उवाररत ननधी
शासनास समवपात करण्यात आला आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
मांगळवेढा (जि.सोलापुर) या तालुक्याचा टां चाईग्रस्त यादीमध्ये समावेश िरण्याबाबत
(२)

४६९०६ (१५-०५-२०१७).

श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), प्रा.ववरें द्र िगताप (धामणगाव

रे ल्वे), श्री.अममन पटे ल (मांब
ु ादे वी) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मदत व पन
ु वासन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

वव.स. ४९६ (2)
(१) मींगळवेढा (जि.सोलापुर) या तालुक्याचा ्ीं चाईग्रस्त यादीमध्ये समावेश करण्याबाबत
मा.लोकप्रनतननधी याींनी सींबींर्धींकाडे वारीं वार मागणी करण्यात येऊनही अदयापही याबाबत

कोणतीही कायावाही करण्यात आली नसल्याचे माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, मींगळवेढा या तालुक्याच्या ्ीं चाईग्रस्त यादीत समावेश करण्याबाबत शासनाने
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१५-१०-२०१८) : (१) शासन ननणाय दद.२७.४.२०१६ अन्वये सन २०१५-१६
च्या रब्बी हीं गामात ५० पैसेपेक्षा कमी पैसेवारी आलेल्या मींगळवेढा तालुक्यातील ८१ गावाींमध्ये
दषु काळसदृश्य पररजस्थती िाहीर करण्यात आली आहे .

(२) सन २०१५-१६ च्या रब्बी हीं गामातील अींनतम पैसेवारी ५० पैशाींपेक्षा कमी असलेल्या
मींगळवेढा तालक्
ु यातील ८१ गावाींमध्ये खालील उपाययोिना िाहीर करण्यात आल्या होत्या.
१) िमीन महसूलात सू्

२) सहकारी वपक किााचे पन
ु गाठन

३) शेतीशी ननगडीत किााच्या वसूलीस स्थर्गती
४) कृषी पींपाच्या चालू वविबबलात ३३.५% स्
ू

५) शालेय/महाववदयालयीन ववदयार्थयाांच्या पररक्षा शुल्कात माफी.
६) आवश्यक तेथे वपण्याचे पाणी पुरववण्यासाठी ्ॅं कसाचा वापर

७) दषु काळ सदृश्य पररजस्थती िाहीर केलेल्या गावात शेतक-याींच्या शेतीच्या पींपाची वीि

िोडणी खींडीत न करणे.

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
राज्यात स्िूल व्हॅन धोरण िाहहर िरण्याबाबत
(३)

४९१४२ (१५-०५-२०१७).

अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्टी) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय पररवहन मांत्री

(१) राज्यात िादहर करण्यात आलेल्या स्कूल बस धोरणाच्या धतरवर स्कूल हॅहन धोरण
ठरववण्यासाठी शासनाने सममती गठीत केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू सममतीचा अहवाल शासनास प्राप्त झाला आहे काय,
(३) असल्यास, सदरहू अहवालाचे थोडक्यात स्वरुप काय आहे,

(४) असल्यास, सदरहू अहवालातील मशफारशीची तातडीने अींमलबिावणी करण्याबाबत शासनाने
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. हदवािर रावते (१५-१०-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
स्कूल बस धोरणाच्या धतरवर स्कूल हॅहन धोरण ठरववण्यासाठी शासनाने सममती गठीत

केलेली नाही.

(२), (३), (४) व (५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
अिोला जिल््यातील डॉ.पांिाबराव िृषी ववद्यापीठाचे िुलगुरु
याांना पदावरुन हटववण्याबाबत

(४)

५२२४३ (१५-०५-२०१७).

श्री.गोवधान शमाा (अिोला पजश्चम) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िृषी मांत्री

(१) अकोला जिल््यातील डॉ. पींिाबराव कृषी ववदयापीठाचे कुलगुरु डॉ.रवव प्रकाश दाणी हे
मागील साडेतीन वषाापासन
ू कायारत होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, त्याींना वषाातून १८० ददवसा अमेररकेत वास्तव करणे बींधनकारक आहे व

ववदे शी नागररकाला कुलगुरुपदी सहा मदहन्याींसाठी नेमण्याचे अर्धकार केंद्र शासन व एक वषा
राज्य शासनाला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, असे असतानाही ते साडेतीन वषा कुलगुरुपदी असून त्याींनी अिूनपयांत मी
भारतीय नागरीक होईल असे शपथपत्र सुध्दा ददलेले नसल्याचे ननदशानास आले आहे , हे खरे
आहे काय,

(४) असल्यास, या प्रकरणी डॉ.दाणी याींना कृषी सींशोधन पररषदे ने कुलगुरु व कुलसर्चव याींना
नोद्स बिावन
ू स्पष्ीकरणासाठी मद
ु त दे वन
ू ही अदयापयांत दाणी याींनी कोणतेही

स्पष्ीकरण

ददलेले नसल्याचे आढळून आले आहे , हे खरे आहे काय,

(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी सखोल चौकशी करण्यात आली आहे काय,
(६)

असल्यास,

चौकशीच्या

अनुषींगाने

डॉ.दाणी

याींना

शासनाकडून कोणती कायावाही करण्यात आली वा येत आहे ,

कुलगुरुपदावरुन

ह्ववण्याबाबत

(७) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (१५-१०-२०१८) : (१) डॉ.रवव प्रकाश दाणी याींची डॉ.पींिाबराव कृषी

ववदयापीठ, अकोला येथे कुलगुरु या पदावर ददनाींक १३/८/२०१२ च्या आदे शान्वये मा.राज्यपाल
तथा कुलपती याींनी ननयक्
ु ती केली होती.

(२) ववदयापीठ सेवेतील पदावरील नेमणक
ू ीबाबत महाराषर कृवष ववदयापीठे पररननयम, १९९०
मधील पररननयम-१३३ मध्ये तरतद
ू ी ववदहत केलेल्या आहे त.

(३) भारताचा ववदे शी नागररक असल्याने कुलगुरु पदावरील ननयक्
ु तीची पात्रता डॉ.दाणी पूणा
करतात ककीं वा कसे याबाबत मा.राज्यपाल तथा कुलपती याींच्या कायाालयाकडे त्ार प्राप्त
झाली होती.

(४) या प्रकरणी डॉ,दाणी याींनी मा.राज्यपाल तथा कुलपती याींच्या कायाालयाकडे ददनाींक ९/३/१६
च्या पत्रान्वये खल
ु ासा सादर केला होता.
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(५) या प्रकरणी ववधी व न्याय ववभाग, मींत्रालय, मुींबई आणण महार्धवक्ता, महाराषर राज्य
याींचेकडून अमभप्राय घेण्यात आले.

(६) मा.राज्यपाल तथा कुलपती याींच्या ददनाींक २९/७/२०१७ च्या आदे शान्वये डॉ.दाणी याींची
कुलगरु
ु , डॉ.पींिाबराव कृषी ववदयापीठ, अकोला या पदावरील सेवा समाप्त करण्यात आल्या
आहे त.

(७) सदर प्रकरणी शासन स्तरावरुन आणण मा.राज्यपाल तथा कुलपती याींच्या कायाालयाकडून
कायावाही सुरु होती. त्यामुळे प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

दष्ट्ु िाळी भागातील बागायतदार शेति-याांना मदत दे ण्याबाबत
(५)

५४५२४ (१५-०५-२०१७).

श्री.किशोर पाटील (पाचोरा), श्री.चांद्रिाांत सोनवणे (चोपडा) :

सन्माननीय मदत व पुनवासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) शासनाने दषु काळी भागातील बागायतदार शेतक-याींना मदत दे ण्याचा घेण्यात आलेल्या
ननणायात

ज्या भागात सवाार्धक बागायती असते अशा धरण लाभक्षेत्रातील िममनीवरील

बागायती वपकाींनाच यातन
ू वगळण्यात आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यामुळे राज्यातील पा्चा-या लाभक्षेत्रातील येणा-या दषु काळी भागातील शेतकरी
बागायती वपकाींच्या मदतीपासन
ू वींर्चत राहणार आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०६-११-२०१८) : (१) व (२) हे खरे आहे .

महसूल व वन ववभाग, शासन ननणाय ददनाींक ३१/१२/२०१५ ला अनुसरून महसूल व वन

ववभाग, पत्र ्.एससीवाय-२०१५/प्र.्.३१५/म-७, ददनाींक २२ माचा, २०१६ अन्वये धरणाखालील
लाभक्षेत्रातील लाभार्थयाांना/ शेतकऱयाींना दषु काळाची मदत अमभप्रेत नाही.
(३) व (४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

बुलढाणा, िळगाांव व औरां गाबाद जिल््यातील शेतिऱयाांनी िेलेली आत्महत्या
(६)

५५३५४ (१५-०५-२०१७).
श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम),
श्री.अममन पटे ल (मांब
ादे
व
ी),
श्री.ि
ु
ु े ग्रामीण), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी),
ु णाल पाटील (धळ
श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.भास्िर िाधव (गुहागर),
श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (मशडी), डॉ.सांिय रायमुलिर (मेहिर), श्री.गोवधान शमाा (अिोला
पजश्चम) :
(१)

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

पाींगरखेड

(जि.बुलढाणा)

येथील

श्री.उत्तक

श्रीरीं ग

वपींपळे ,

गोंडखेल

(ता.िामनेर,

जि.िळगाींव) येथील श्री.कामशनाथ कडू वाघ व तलवाडा (ता.वैिापूर, जि.औरीं गाबाद) येथील

श्री.ददगींबर कारभारी मगर या शेतकऱयाींनी सततची नावपकी किाबािारीपणा, वीि ववतरण
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कींपनीचा िाच आणण खासगी सावकाराच्या छळाला कीं्ाळून आत्महत्या केली असल्याची
मदहती ददनाींक १९ एवप्रल, २०१६ रोिी वा त्यासम
ु ारास ननदशानास आली, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(३) असल्यास, चौकशीअींती उक्त शेतक-याींच्या कु्ुींबबयाींना आर्थाक मदत दे ण्याबाबत तसेच
आत्महत्या रोखण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१५-१०-२०१८) : (१) बल
ु ढाणा जिल््यातील पाींगरखेड येथील उत्तम श्रीरीं ग
वपींपळे याींनी ददनाींक १९/०४/२०१६ रोिी किाबािारीपणामळ
ु े आत्महत्या केली आहे .

िळगाींव जिल््यातील िामनेर तालुक्यातील मयत कामशनाथ कडू कोळी, रा.गोंडखेड,

ता.िामनेर याींनी ददनाींक १९/०४/२०१६ रोिी गळफास घेऊन आत्महत्या केलेली असून मयताचे
नावे शेती अगर कोणतेही बँकेचे अगर पतसींस्थेचे किा नसल्याकारणाने शासन ननणाय ददनाींक
२३ िानेवारी, २००६ अन्वये किाबािारीपणा, नावपकी व किाबािारीपणाचा तगादा या तीन
ननकषात मोडत नसल्याने प्रकरण अपात्र ठरववण्यात आलेले आहे .
औरीं गाबाद जिल््यातील वैिापूर तालुक्यातील तलवाडा येथील ददगींबर कारभारी मगर या

शेतकऱयाने

सततची

नावपकी

व

किाबािारीपणाला

कीं्ाळून

ददनाींक

१८/०४/२०१६

रोिी

आत्महत्या केली आहे . परीं तु वीि ववतरण कींपनीचा िाच आणण खासगी सावकाराच्या छळाला
कीं्ाळून आत्महत्या केलेली ददसून येत नाही.
(२) होय.

(३) बुलढाणा जिल््यातील पाींगरखेड येथील उत्तम श्रीरीं ग वपींपळे व औरीं गाबाद जिल््यातील

वैिापूर तालुक्यातील तलवाडा येथील ददगींबर कारभारी मगर या आत्महत्याग्रस्त शेतकऱयाींच्या
पात्र प्रकरणी त्याींच्या कु्ुींबबयाींना रू.१ लक्षची मदत दे ण्यात आली आहे .

िळगाींव जिल््यातील िामनेर तालुक्यातील मयत कामशनाथ कडू कोळी याींचे नावे शेती

अगर कोणतेही बँकेचे अगर पतसींस्थेचे किा नसल्याकारणाने शासन ननणाय ददनाींक २३
िानेवारी, २००६ अन्वये किाबािारीपणा, नावपकी व किाबािारीपणाचा तगादा या तीन
ननकषात मोडत नसल्याने प्रकरण अपात्र ठरववण्यात आले असल्याने मदत दे ण्याचा प्रश्न
उद्ावत नाही.
कै.वसींतराव नाईक शेती स्वावलींबन ममशन अींतगात सवा गरिू शेतकऱयाींना अन्न सुरक्षा

योिना

व

रािीव

गाींधी

िीवनदायी

योिनेचा

लाभ

दे ण्यात

येत

आहे.

तसेच

शेती

ववकासासींदभाात सवा ववभागाकडील शासकीय योिना राज्यात राबववण्यात येत आहे त.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

नावपिी व ििाबािारीपणाला िांटाळून आत्महत्या िेलेल्या शेति-याांच्या वारसास रक्िम
दे ताांना शासनाने िाचि अटी घतल्याबाबत

(७)

५८७६० (१६-०५-२०१७).

श्री.हे मांत पाटील (नाांदेड दक्षिण) :

पुनवासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मदत व
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(१) नावपकी व किाबािारीपणाला कीं्ाळून आत्महत्या केलेल्या शेतक-याींच्या वारसास शासन
स्तरावरुन १ लाख रुपयाींची मदत ददली िाते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू रक्कम दे ताींना शासनाने काही िाचक अ्ी घालून उक्त ननधीपैकी
केवळ ३० हिार रुपये नगद दे ण्यात येत असन
ु उवाररत ७० हिार रुपये बँक खात्यात ठे वीच्या
स्वरुपात ठे वण्यात येते ती रक्कम सहा वषाापयात बक खात्यातून काढताच येत नसल्यामुळे
आत्महत्याग्रस्त शेतक-याींच्या वारसाला केवळ ३० हिार रुपयाींवर सींक्ाचे ओझे पेलावे लागत
आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उपरोक्त रक्कम दे ताींना िाचक अ्ी घालण्यामागची कारणे काय आहे त,
(४) असल्यास, उक्त िाचक अ्ी तात्काळ काढून ्ाकण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही
केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१५-१०-२०१८) : (१) होय.
(२) होय.
शासन ननणाय दद.२३ िानेवारी, २००६ नुसार जिल्हास्तरीय सममतीमध्ये पात्र ठरलेल्या

शेतकऱयाींच्या वारसाींना रु.१ लक्ष सानुग्रह दे ण्यात येत.े सदर मदत रु.३०,०००/- धनादे शाहॅदारे व
रु.७०,०००/- पोस््/बँकेच्या मामसक प्राप्ती योिनेमध्ये मत
ृ शेतकऱयाच्या वारसाच्या नावे िमा
करण्यात येतात.

(३) ददनाींक २६ िल
ु ,ै २०१६ च्या शासन ननणायानस
ु ार मामसक प्राप्तीच्या योिनेमध्ये ठे वलेल्या
रु.७० हिार रकमेच्या ५०% रक्कम वारसाींना खालील तीन कारणाींसाठी उपलब्ध करुन दे ण्यास
मींिूरी दे ण्यात आली आहे.

१. मुलाींच्या शाळे ची/महाववदयालयाची फी भरण्यासाठी शाळे चा ककीं वा महाववदयालयाचा

फी प्रलींबबत असल्याचा दाखला.
२.

कु्ुींबातील

हॅयक्तीच्या

आिारपणासाठी

लागणाऱया

खचााबाबत

शासकीय

शल्यर्चककत्सकाचा दाखला.
३. मुला-मुलीींच्या लग्नाच्या खचाासाठी रक्कम हवी असल्यास लग्न िळ
ु लेनींतर सदर

रक्कम

त्याच

प्रयोिनाथा

वापरण्यात

येईल,

याबाबतचे

दोन

साक्षीदाराींच्या

स्वाक्षरीसह

स््ँ पपेपरवर शपथपत्र.
(४) आत्महत्याग्रस्त शेतकऱयाींच्या वारसाींना उवाररत रु.७०/- हिाराच्या अधर रक्कम उपलब्ध
करुन दे ण्याच्या हे तन
ू े सदर अ्ी ्ाकण्यात आल्या आहे त. त्यामुळे सदर अ्ी काढून
्ाकण्याबाबतची कोणतीही बाब शासनाच्या ववचाराधीन नाही.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

रािमाता वविास मजच्िमार सहिारी सांस्था मयाा.,ससून डॉि या सांस्थेने
िोटयवधी रुपयाांचा अपहार िेल्याबाबत

(८)

७४५५२ (१३-०४-२०१७).

श्री.सरदार तारामसांह (मल
ु ांड
ु ), श्री.शरददादा सोनावणे (िन्
ु नर) :

सन्माननीय मत्स्यवविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) रािमाता ववकास मजच्छमार सहकारी सींस्था मयाा.,ससून डॉक या सींस्थेला एनसीडीसी
योिनेतून ददनाींक ३० माचा २००९ रोिी वा त्यासुमारास ३ को्ी ४२ लाख रुपये बफा कारखाना

व मशतगह
ृ े उभारण्याकरीता व सन २००६-०७ या काळात मासेमारी याींबत्रक नौकेकरीता ११ को्ी
८४ लाख रूपये ननधी ममळाला होता, परीं तु गेल्या ९-१० वषाात या सींस्थेने याींबत्रक बो्ीचे वा

मशतगह
ु ै
ृ ाींची उभारणी न करता सदर १३-१४ को्ी रुपयाींचा अपहार केल्याचे ददनाींक १४ िल
२०१६ रोिी वा त्यासुमारास ननदशानास आली, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(३) असल्यास, चौकशीअींती दोषी अर्धकाऱयाींववरुध्द शासनाने कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. महादे व िानिर (११-१०-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे . आयुक्त मत्स्यहॅयवसाय याींच्या
दद. ३०.०३.२००९ रोिीच्या आदे शान्वये सींस्थेच्या मासळी प्रक्या प्रकल्प, बफा कारखाना व
शीतगह
ृ ासाठी रू. २३.०७ को्ी इतक्या प्रकल्प खचाास मान्यता दे ण्यात आलेली आहे. सदर

प्रकल्प खचााच्या एकूण रकमेपैकी ९० ्क्के रक्कम अथासहाय्य म्हणून मींिुर करण्यात आली

असून त्यात रू. ३.४२ को्ी इतकी रक्कम ही बर्फा कारखाना व शीतगह
ृ उभारणीसाठी ववतरीत
करण्यात आलेली आहे.

सन २००६-०७ व सन २००७-०८ मध्ये १५ ग्ाींना १५ नौकाींसाठी किा मींिूर करण्यात

आले असन
ू त्यापैकी ५ नौकाींचे बाींधकाम पूणा झालेले आहे . तर उवारीत १० ग्ाींनी लाकडी
नौके ऐविी फायबर नौकाचे बाींधकाम पूणा करून ६ मदहन्यात नौका कायााजन्वत करण्यात
येईल असे हमीपत्र ददले आहे .

सींस्थेने सादर केलेल्या मासळी प्रक्या प्रकल्प, बफा कारखाना व शीतगह
ृ ासाठीच्या रू.

४६,७४,००,०००/- इतक्या प्रकल्प रकमेस एनसीडीसीने मान्यता ददलेली आहे . त्यापैकी सींस्थेला

सन २०१६-१७ व सन २०१७-१८ मध्ये रु.८,५४,५२,४००/- एवढा ननधी मींिूर झाला असन
ू

रु.५,२०,००,०००/- एवढा ननधी सींस्थेला ववतरीत करण्यात आलेला आहे . सींस्थेने कामाची
अपेक्षक्षत प्रगती न राखल्याने उवाररत रक्कम रु.३,३४,५२,४००/- रोखन
ू ठे वण्यात आलेली आहे .

तसेच सींस्थेकडे थकीत असलेली रक्कम व इतर वसल
ू पात्र रक्कमेच्या वसुलीसाठी

महाराषर िममन महसूल अर्धननयम १९६६ मधील कलम १७६/१८४ अींतगात सक्तीच्या वसुलीची

कायावाही चालू केलेली असून, या सींस्थेच्या मालकीच्या िागेच्या ७/१२ उताऱयावर शासनाचा
किा/अथासहाय्याचा बोिा चढववलेला आहे.

(२) होय, याप्रकरणी आयक्
ु त, मत्स्यहॅयवसाय याींनी दद. ०८.०६.२०१६ रोिीच्या पत्रान्वये
सहकार आयुक्त व ननबींधक सहकारी सींस्था याींना ववभागीय चौकशीची कारवाई करण्यास
कळववले आहे.

(३) सहकार अर्धकारी श्रेणी-२ याींचेववरुद्ध ववभागीय चौकशी सुरु आहे .
(४) कायावाही सरु
ु असल्यामळ
ु े प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

वव.स. ४९६ (8)
खरीप हां गामात अततवष्ट्ृ टीमुळे नुिसान झालेल्या शेतिऱयाांना नुिसान भरपाई दे ण्याबाबत
(९)

७८७१९ (१५-०४-२०१७).

श्री.वैभव नाईि (िुडाळ) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मदत व पुनवासन

(१) खरीप हीं गामात माहे िल
ु ै ते ऑक््ोंबर, २०१६ या कालावधीमध्ये झालेल्या अनतवषृ ्ीमुळे
नुकसान झालेल्या १६० गावातील एक हिार ९८९ शेतक-याींच्या २६३ हे क््र क्षेत्रावरील शेती

वपकाींच्या नक
ु सानीचा अहवाल राज्य शासनाच्या कृषी ववभागामाफात शासनास सादर करण्यात
आला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मसींधुदग
ु ा जिल्हयातील तालुकाननहाय ककती नक
ु सान झाले आहे ,

(३) असल्यास, सदरहू अहवालाचे सवासाधारण स्वरुप काय आहे ,
(४) असल्यास, तदनुसार उक्त अहवालावर केहॅहापयात अींमलबिावणी होणे अपेक्षक्षत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त,

?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (०८-१०-२०१८) : (१) मसींधुदग
ु ा जिल््यात माहे िुन ते ऑक््ोबर २०१६ या
कालावधीमध्ये

झालेल्या

अनतवषृ ्ीमुळे

११८९

शेतकऱयाींच्या

२६३.६०हे क््र

क्षेत्रावरील

शेतीवपकाच्या झालेल्या नक
ु सानीबाबतचा अहवाल कृषी ववभागामाफात शासनास सादर करण्यात
आला आहे .

(२) (३) व (४) सदर आपत्तीमळ
ु े मसींधुदग
ु ा जिल््यातील कणकवली तालुक्यात २४ हे क््र,

वैभववाडी तालुक्यात १३.७० हे क््र, सावींतवाडी तालुक्यात ४.९० हे क््र, दोडामागा तालुक्यात ३६
हे क््र व वेंगुलाा तालुक्यातील १८५ हे क््र शेतीवपकाींचे नुकसान झाल्याचे ननदशानास आले.

त्याअनुषींगाने शासन ननणाय ददनाींक १९.०७.२०१८ अन्वये मसींधुदग
ु ा जिल््यात माहे िुन

ते ऑक््ोबर२०१६ या कालावधीमध्ये अनतवषृ ्ीमुळे झालेल्या नक
ु सानीसाठी रु. ५१.३१ लक्ष
एवढा मदत ननधी मींिूर करण्यात आला आहे.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
राहता (जि.अहमदनगर) येथील शेति-याांना पैसे दे ण्यास महाबीििडून निार हदल्याबाबत
(१०)

८६२६८ (१५-०८-२०१७).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.वविय औटी (पारनेर) :

सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील

(१) राहता (जि.अहमदनगर) येथील शेतक-याींच्या शेतात तूर बबिोत्पादन काया्म राबवन
ू

ठरलेल्या कराराप्रमाणे शेतक-याींना पैसे दे ण्यास महाबीिकडून नकार ददल्याचे ददनाींक १५
िन
ू ,१७ रोिी वा त्यासुमारास ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणी शेतक-याींनी मा. कृषी मींत्री याींच्याकडे त्ार केल्याचेही ननदशानास
आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या प्रकरणातील फसवणूक झालेल्या शेतक-याींना कराराप्रमाणे पैसे दे ण्यात आले
आहे काय,
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(४) असल्यास, चौकशीअींती सींबींर्धत शेतक-याींची फसवणूक करणा-या महाबबिाववरोधात
शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे कायआहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०३-१०-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
अहमदनगर जिल््यातील राहता तालुक्यात खरीप हीं गाम २०१६ मध्ये राबववण्यात

आलेल्या तूर बबिोत्पादन काया्मात २९ बबिोत्पादक शेतकऱयाींकडून ४८.४० हे क््र बबिोत्पादन
क्षेत्रातन
ू ७७२.९९ जक्वीं्ल कच्चे बबयाणे प्राप्त झाले होते. त्यापैकी महाराषर राज्य बीि

प्रमाणीकरण यींत्रणेच्या उगवन शक्ती चाचणीत ११ शेतकऱयाींचे १६३.५० जक्वीं्ल पायाभुत
बबयाणे पात्र ठरले. अहमदनगर जिल््यासाठी ठरलेल्या अींनतम बबयाणे खरे दी दरानुसार पात्र
ठरलेल्या बबयाणाींची रक्कम अदा करण्यात आलेली आहे . महाराषर राज्य बीि प्रमाणीकरण

यींत्रणेच्या उगवन शक्ती चाचणीत अपात्र ठरलेले बबयाणे सींबींर्धत शेतकऱयाीं ना परत करण्यात
येतात.
(२), (३) व (४) महाराषर राज्य बीि प्रमाणीकरण यींत्रणेच्या उगवन शक्ती चाचणीत पात्र
ठरलेल्या बबयाणाींना कराराप्रमाणे ननधाारीत खरे दी धोरणानुसार अींनतम बबयाणे खरे दी दरानुसार

रक्कम अदा करण्यात आलेली आहे . अपात्र बबयाणे साठ्यास बबिोत्पादन ननयमावली अनस
ु ार
रक्कम दे ता येत नाही. अपात्र ठरलेले बबयाणे परत घेऊन िाण्याची सच
ू ना दे ऊनही िे

बबिोत्पादक शेतकरी सदर बबयाणे नेत नाहीत, अशा बबयाणाींची ई ननववदे दवारे महाबीिकडून
वव्ी केली िाते व त्यानुसार प्राप्त रक्कम सींबींर्धत बबिोत्पादक शेतकऱयाींना दे ण्यात येते.

महाराषर राज्य बीि प्रमाणीकरण यींत्रणेच्या उगवन शक्ती चाचणीत पात्र ठरलेल्या

बबयाणाींची रक्कम सींबींर्धत बबिोत्पादक शेतकऱयाींना अदा करण्यात आल्यामळ
ु े , महाबीिमाफात
कोणत्याही बबिोत्पादक शेतकऱयाची फसवणक
ू झालेली नाही.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
अल्प भध
ू ारि शेतिऱयाांना मोफत बबयाणे, किटिनाशिे दे ण्याच्या तनणायाबाबत
(११)

८७७०४ (१५-०८-२०१७).

पजश्चम) :

श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), श्री.सध
(नागपरू
ु ािर दे शमख
ु
सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात उत्पादन खचाास कमीत कमी ठे वता येईल आणण शेतक-याींचे कमीत कमी
नुकसान होईल यादृष्ीने छो्े शेतकरी, अल्पभूधारक याींना मोफत बबयाणे,खते व कक्कनाशके
पुरववण्याचा ननणाय शासनाने ददनाींक १५ एवप्रल, २०१७ रोिी वा त्यासुमारास घेतला आहे, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर ननणायानस
ु ार शासनाने आतापयांत कोणती कायावाही केली वा करण्यात
येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (०३-१०-२०१८) : (१), (२) व (३)

हे खरे नाही.

कृवष ववभागामाफात शेती ववकासाच्या, तसेच, शेतकरी कल्याणाच्या ववववध योिना व

काया्म राज्यात राबववण्यात येतात. सन २०२२ पयांत शेतकऱयाींचे उत्पन्न दप्ु प् करण्याचे
शासनाचे उदिष् आहे . सदर उदिष्पत
ु रसाठी ददनाींक १३ एवप्रल, २०१७ रोिीच्या शासन

ननणायान्वये सन २०१७-१८ च्या खरीप व रब्बी हीं गामात “उन्नत शेती-समद्ध
ृ शेतकरी” मोहीम
राबववण्यात

येत

आहे .

कृवष

ववभागाच्या

प्रचमलत

योिनाींच्या

अींमलबिावणीत

अर्धक

सु्सु्ीतपणा व सुसूत्रता आणून योिना पारदशाकरीत्या व अर्धक प्रभावीपणे राबववण्याचा

शासनाचा उिेश आहे . त्याचप्रमाणे “उन्नत शेती-समद्ध
ृ शेतकरी” या मोदहमेदवारे आधनु नक कृवष
तींत्रज्ञान राज्यातील सवा शेतकऱयाींपयांत पोहचववण्यात येत आहे .
___________
मलांगटी (ता.पाांढरिवडा, जि.यवतमाळ) येथील शेतातील ज्वारी वपिाला
आग लागल्याने ज्वारी वपिाांचे नि
ु सान झाल्याबाबत.
(१२)

८८६२६ (१५-०८-२०१७).

श्री.रािु तोडसाम (अणी) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मदत व पुनवासन

(१) मलींग्ी (ता.पाींढरकवडा, जि.यवतमाळ) येथील शेतकरी श्री.मयुर पुरुषोत्तम कु-हे वार

याच्या शेतातील ज्वारी वपकाला ददनाींक २१ एवप्रल,२०१७ रोिी वा त्यासुमारास अचानक आग
लागल्याने त्याींचे अडीच एकर मधील ज्वारी वपकाींचे नुकसान झाले असून याबाबत त्याींनी
कफयााद दाखल केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या आगीची चौकशी करून पींचानामा करण्यात आले आहे काय,
(३) असल्यास, सदरहू शेतक-याला नुकसान भरपाई दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही
केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०८-१०-२०१८) : (१), (२) व (३) पाींढरकवडा (जि.यवतमाळ) तालक्
ु यातील

मलींग्ी येथील शेतकरी मयुर पुरुषोत्तम कुऱहे वार याच्या शेतातील ज्वारी वपकाला ददनाींक २१
एवप्रल २०१७ रोिी आग लागल्याचे ननदशानास आले. त्याबाबत पोमलस स््े शन, पाींढरकवडा येथे
अज्ञात हॅयक्तीववरुद्ध कफयााद दाखल करण्यात आली आहे .
शासन

ननणाय

ददनाींक

१३.०५.२०१५

मधील

तरतद
ू ीींनस
ु ार

सदर

बाब

नैसर्गाक

आपत्तीमध्ये येत नसल्याने आगीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी मदत दे ण्यात आलेली नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

िोल्हापरू जिल्हयात तनिृष्ट्ट दिााची बबयाणे व खताांची ववक्री होत असल्याबाबत
(१३)

८९७३६ (१५-०८-२०१७).

(शाहूवाडी) :

श्री.चांद्रदीप नरिे (िरवीर), श्री.सत्यिीत पाटील-सरुडिर

सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) कोल्हापूर जिल्हयात ननकृष् दिााची बबयाणे व खताींची वव्ी होत असल्याचे माहे
िानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबतच्या ककती त्ारीवर कृषी ववभागाकडून कारवाई करण्यात आली आहे
वा येत आहे ,

(३) असल्यास, जिल्हयात ननकृष् दिााची बबयाणे व खताींची वव्ीवर वचक ठे वण्याकरीता
शासनाने कोणत्या ववशेष उपाययोिना केल्या आहे त वा करण्यात येत आहे त,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०३-१०-२०१८) : (१), (२) व (३) कोल्हापूर जिल््यात बोगस बबयाणे व

खताींच्या वव्ीवर वचक ठे वण्याकरीता प्रत्ये क तालक
ु ास्तरावर १ अशी १२ आणण जिल्हास्तरावर
१ भरारी पथके स्थापन करण्यात आलेली आहे त. तसेच, जिल्हास्तरावर १, तीन उपववभागीय

स्तरावर प्रत्येकी १ आणण १२ तालुकास्तरावर प्रत्येकी १, अशी एकूण १६ त्ार ननवारण कक्ष
जिल््यात कायारत आहे त.

जिल््यातील गुणननयींत्रण ननरीक्षकाींकडून सन २०१६-१७ मध्ये बबयाणे ववतरकाींच्या

१४०४, खते ववतरकाींच्या १५३२ व खते उत्पादकाींच्या ७५ तपासण्या करण्यात आलेल्या होत्या.

त्यापैकी, बबयाणाींचे ५ व खताींचे १०९ नमुने अप्रमाणणत आढळून आलेले आहे त. बबयाणे व
खताींचे १७ आणण कक्कनाशकाींचे १० वव्ी बींद आदे श ववतरकाींना लागू करण्यात आलेले
आहे त. तसेच, ७ बबयाणे वव्ेते, ३ खते वव्ेते व २ कक्कनाशके वव्ेते याींचे परवाने
ननलींबबत करण्यात आलेले आहे त.
अप्रमाणणत ९ बबयाणे नमन्
ु याींवर आणण अप्रमाणणत ३२ खते नमुन्याींवर को्ा केसेस

दाखल करण्यात आलेल्या आहे त. अप्रमाणणत नमुन्याींच्या अनुषींगाने १० प्रकरणाींमध्ये सुमारे
४५ ्न साठा िप्त करण्यात आलेला आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
अिोला जिल्हयातील सात भरारी पथिाांबाबत

(१४)

९१८६८ (१५-०८-२०१७).

श्री.हररष वपांपळे (मुततािापूर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िृषी मांत्री

(१) कृवष ववभागामाफात अकोला जिल्हयातील सात तालुका स्तरावर भरारी पथकाींना. बबयाणे-

खताींच्या वव्ीतील काळाबािार रोखण्यासाठी दक
ु ानाींची तपासणी करुन अहवाल सादर
करण्याचे ननदे श माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ददले होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या भरारी पथकाींनी अदयापही तपासणी अहवाल ददलेला नाही, हे ही खरे आहे
काय,
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकशीअींती तपासणी अहवाल न दे णा-या भरारी पथकाींवर शासनाने कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास,ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (०८-१०-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही,
अमरावती ववभागातील अकोला जिल््यात सात भरारी पथके गठीत करण्यात आलेली
आहे त. सदर पथकाींनी त्याींच्या तालक्
ु यातील कृवष ननववषठा वव्ी केंद्राच्या तपासण्या करून
ननववषठाींचे नमुने काढलेले असुन यासींदभाात प्रयोगशाळाींचे तपासणी अहवाल प्राप्त झालेले

आहे त. तपासणीत अप्रमाणणत आढळून आलेल्या नमुन्याींवर कायदयातील तरतूदीनस
ु ार कारवाई
करण्यात आलेली आहे.

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
नैसधगाि आपत्तीग्रस्त शेतिऱयाांना दे ण्यात येणारी आपत्ती तनवारण
तनधीची (एनडीआरएफ) मदत बांद िरण्यात आल्याबाबत
(१५)

९२१५५ (१५-०८-२०१७).

श्री.ियप्रिाश मुांदडा (बसमत) :

सन्माननीय मदत व

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

शासनाच्या

मदत

व

पन
ु वासन

ववभागादवारे

नैसर्गाक

आपत्तीग्रस्त

शेतकऱयाींना

शेतवपींकाींच्या नक
ु सानी करीता दे ण्यात येणारी आपत्ती ननवारण ननधीची (एनडीआरएफ) मदत
बींद करण्यात आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर नुकसान प्रधानमींत्री वपक ववमा योिनेच्या ननकषाशी िोडल्यामुळे शेतकरी
मदतीपासन
ू वींर्चत राहणार आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर योिना शेतकऱयाींच्या दहतासाठी त्यातील ननकषात बदल करुन तात्काळ
कायााजन्वत करण्यासाठी शासनाने कोणती उपाययोिना केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०५-१०-२०१८) : (१) हे खरे नाही
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
हहांगणघाट तालुक्यातील पुरवपडीत िुटुांबबयाांना मालिी हक्िाचे पट्टे
अद्यापही न ममळाल्याबाबत.

(१६)

९२४७१

(१५-०८-२०१७).

श्री.प्रभुदास

मभलावेिर

(मेळघाट),

(हहांगणघाट), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), डॉ.अशोि उईिे (राळे गाव) :
पन
ु वासन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

श्री.समीर

िुणावार

सन्माननीय मदत व
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(१) वधाा जिल््यातील दहींगणघा् तालुक्यातील १९८० च्या महापुरामध्ये ववस्थावपत झालेल्या
पुरवपडीत कु्ुींबबयाींना मालकी हक्काचे पट्टे अदयापही दे ण्यात आले नाहीत, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, पुरवपडीताींना मालकी हक्काचे पट्टे न दे ण्याची कारणे काय आहे त,

(३) असल्यास, परु वपडीताींना मालकी हक्काचे पट्टे दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली
वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०१-१०-२०१८) : (१) होय.
(२) दहींगणघा् तालुक्यातील मौिा वपींपळगाव मा. व मौिा नाींदगाव बो. येथे पुरग्रस्त पुनवासन
अमभन्यास तयार करून त्यामधील भुखींड पुरवपडीत कु्ुींबबयाींना आवीं्ीत करून ताब्यात दे ण्यात
आले आहे त. सदर पुरवपडीत कु्ुींबाींना वा्प करण्यात आलेल्या भुखींडाचा अमभलेख हा काही

प्रमाणात जिणा झाला असून काही अजस्तत्वात असलेल्या अमभलेखावरून मालकी हक्काबाबत
पट्टे तयार करण्याचे काम सरू
ु आहे .
(३)

मौिा घा्सावली,्ें भा,शेकापरु ,वाई, धानोरा, दहवरा व फुक्ा येथील पुरवपडीत कु्ुींबबयाींना

भुखींडाचा ताबा दे ण्यात आलेला आहे व जिल्हार्धकारी, वधाा कडुन ववशेष मोदहम राबवुन
मालकी हक्काचे पट्टे तयार करण्यात आले असुन त्याींचे लवकरच वा्प करण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
गोंहदया जिल््यात महाराष्ट्र राज्य बबयाणे महामांडळाने खािगी
िांपन्याांपेिा बबयाणाांच्या किां मतीत वाढ िेल्याबाबत
(१७)

१०३६३६ (२७-१२-२०१७).

श्री.सांिय परु ाम (आमगाव) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िृषी मांत्री

(१) गोंददया जिल््यातील ८ तालक्
ु यात महाराषर राज्य बबयाणे महामींडळाने (महाबीि) खािगी

कींपन्याींपेक्षा धानाच्या बबयाणाींच्या ककीं मतीत वाढ केल्याने याच धानाची खािगी कींपन्याींकडून
२० रु. ककलो दराने वव्ी केली िाते सदर शेतक-याींची शासनाकडून फसवणक
ू होत असल्याचे
ददनाींक ४ िून, २०१७ वा त्यासुमारास ननदशानास आले आहे हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, चौकशीअींती शासनाने त्याची प्रभावीपणे अींमलबिावणी करणे व शेतक-याींना
त्याचा लाभ दे ण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०३-१०-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
गोंददया जिल््यात जिल्हा पररषदे माफात महाराषर राज्य बबयाणे महामींडळ मयाादीत
(महाबीि), अकोला याींनी एम.्ी.यु.१०१० या वाणाचा ७१४ जक्वीं्ल पुरवठा केलेला आहे . तसेच,
बबयाणे वव्ेत्याींना ६१६० जक्वीं्ल बबयाणे पुरवठा केलेला आहे . गोंददया जिल््यात महाबीि,
अकोला याींनी रू.७००/- प्रती बग (प्रती २५ ककलो) या दराप्रमाणे वव्ी केलेली आहे .
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महाबीिच्या तुलनेत इतर खािगी बबयाणे कींपन्याींचे दर हे िास्त असल्याचे ननदशानास आलेले
आहे . तसेच, खरीप २०१७-१८ या हीं गामात धान बबयाणाींची ककीं मत िास्त असल्याबाबतची
त्ार महाबीि अकोला याींच्याकडे प्राप्त झालेली नाही.
(२) प्रश्न उद्ावत नाही.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
िोल्हापरू जिल्हयात डॉ.बाबासाहे ब आांबेडिर िृषी स्वावलांबन योिना व ववशेष
घटि योिना एिबत्रत राबववण्यात आल्याबाबत

(१८)

१०७३८६ (०१-०४-२०१८).

श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा),

श्रीमती सांध्यादे वी दे साई-िुपेिर (चांदगड) :

सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा

करतील काय :-

(१) कोल्हापूर जिल्हयात डॉ.बाबासाहे ब आींबेडकर कृषी स्वावलींबन योिना व ववशेष घ्क
योिना या दोन योिना स्वतींत्रपणे न राबववता एकबत्रत राबववण्यात आल्या आहे त, हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, या योिनेचे पींचायत सममती ननहाय लाभाथर ककती तसेच या योिनेच्या अ्ी
व शथर काय होत्या,
(३) असल्यास, हातकणींगले पींचायत सममतीमध्ये या योिनेचे केवळ तीनच लाभाथर असल्याचे
ननदशानास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(५) असल्यास,

या

योिनेच्या

अींमलबिावणीसाठी

कोल्हापूर

जिल्हयाला

ननधी

करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

मींिूर

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०१-१०-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. अनुसूर्चत िाती उपयोिना

(ववशेष घ्क योिना) अींतगात, अनूसूर्चत िाती/नवबौद्ध शेतकऱयाींना शेतीसाठी अथासहाय्य
दे ण्याची योिना ददघाकालावधी पासुन राबववण्यात येत असल्याने योिनेचे पुनवा वलोकन करुन

प्रचमलत असलेली अनस
ु ूर्चत िाती उपयोिना (ववशेष घ्क योिना) व मा. मींत्री (ववत्त) याींनी
घोवषत केलेली डॉ.बाबासाहे ब आींबेडकर कृवष स्वावलींबन योिना स्वतींत्रपणे न राबववता

बदललेल्या पररजस्थतीची गरि ववचारात घेऊन प्रचमलत ववशेष घ्क योिना, डॉ. बाबासाहे ब
आींबेडकर कृवष स्वावलींबन योिना या नावाने राज्यात राबववण्यास शासन ननणाय ्. ववघयो२०१६/प्र.्ीं.

१७६/४अे,

दद.

५

िानेवारी,

२०१७

अन्वये

मान्यता

दे ण्यात

आली

आहे .

त्याअनष
ु ींगाने डॉ. बाबासाहे ब आींबेडकर कृवष स्वावलींबन योिना कोल्हापरू जिल््यामध्ये
राबववण्यात येत आहे .
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(२) पींचायात सममती मलहाय लाभाथर
पींचायत सममती २०१६-१७ २०१७-१८ पींचायत सममती २०१६-१७ २०१७-१८
मशरोळ

३

२२

कागल

१

२७

गगनबावडा

१

३

राधानगरी

६

४

आिरा

३

१३

चींदगड

६

९

गडदहींग्लि

१

२८

हातकणींगले

३

३३

पन्हाळा

४

२४

करवीर

-

१५

शाहुवाडी

-

१८

भुदरगड

-

१०

योिनेच्या अ्ी व शतर१. लाभाथर हा अनस
ु र्ू चत िाती /नवबौद्ध शेतकरी असला पादहिे.

२. शेतकऱयाकडे सक्षम प्रार्धकाऱयाने ददलेले िात प्रमाणपत्र असले पादहिे
३. शेतकऱयाचे नाींवे िमीनधारणेचा ७/१२ दाखला व ८अ उतारा असणे आवश्यक आहे .
४. लाभार्थयााकडे आधारकाडा असणे आवश्यक आहे .
आहे .

५. अनुदान ववतरणासाठी लाभार्थयााचे बँक खाते आधारकाडाशी सींलग्न असणे आवश्यक
६. दाररद्र रे षेखालील लाभार्थयाास प्राधान्य दे णेत यावे.
७. दाररद्र रे षेखालील नसलेले अन.ु िाती/नवबौद्ध शेतकऱयाींचे सवा मागाांने ममळणारे वावषाक

उत्पन्न रु. १५००००/- पेक्षा िास्त नसेल तर या योिनेचा लाभ घेण्यास ते पात्र असतील.
८. ववहीरीचा लाभ घेण्यासाठी कमीत कमी ०.४० हे क््र क्षेत्र असणे आवश्यक आहे.

९. प्रस्ताववत ववहीर पव
ू रपासन
ू अजस्तत्वात असलेल्या ववहीरीपासन
ु ५०० फु्ापेक्षा िास्त

अींतरावर असावी.

१०. लाभाथरच्या ७/१२ वर तसेच प्रत्यक्षात ववहीरी असल्यास त्याची योिनेसाठी ननवड

करता येणार नाही.
११. लाभ धारकाकडे तलाठी याींच्या स्वाक्षरीचा एकूण क्षेत्राचा दाखला आवश्यक.

१२. भुिल सहॅहे क्षण ववकास यींत्रणेकडुन पाणी उपलब्धतेचे प्रमाणपत्र वररषठ भू-वैज्ञाननक

याींचेकडन आवश्यक.

१३. यापूवर राज्य शासन/केंद्र शासन, जिल्हा पररषदे च्या ननधीतून मसींचन ववहीर या

सुववधेचा लाभ घेतलेला नसावा.

१४. इतर योिनेतुन घेतलेल्या व अधाव् रादहलेल्या अपूणा ववहीरीचे काम पूणा

करण्यासाठी या योिनेचा लाभ घेता येणार नाही.

(३) होय, डॉ. बाबासाहे ब आींबड
े कर कृवष स्वावलींबन योिना २०१६-१७ अींतगात पीं.स.
हातकणींगले कडील एकुण १० लाभार्थयाांच्या प्रस्तावाींना जिल्हास्तरीय लाभाथर ननवड सममतीने
मान्यता ददली आहे व त्यापैकी ताींबत्रक छाणनीअींती ३ लभाथर पात्र झालेले आहे त.
(४), (५) व (६) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
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आरे दग्ु ध वसाहतीमधील झाडे नष्ट्ट िरण्यात येत असल्याबाबत
(१९)

१०७४५० (०७-०४-२०१८).

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

(मशडी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.िालीदास िोळां बिर (वडाळा), प्रा.वषाा गायिवाड
(धारावी), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपरू ी), श्री.अममत ववलासराव

दे शमुख (लातूर शहर), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), अॅड.यशोमती
ठािूर (ततवसा), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.अब्दल
ु सत्तार (मसल्लोड), श्री.आमसफ शेख

(मालेगाांव मध्य), श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), श्री.हषावधान सपिाळ (बुलढाणा), श्री.राहुल
बोंद्रे (धचखली), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.भाऊसाहे ब िाांबळे (श्रीरामपूर), श्रीमती
तनमाला गाववत (इगतपरू ी), श्री.अमर िाळे (आवी) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय दग्ु धवविास मांत्री पढ
ु ील

(१) मुींबई आरे दग्ु ध वसाहतीमधील झाडे नष् करण्यासाठी ववषारी औषधाचा प्रयोग करुन

झाडाींना सक
ु वण्याचा प्रयत्न केला िात असल्याचा आरोप स्थाननकाींनी केला असून याप्रकरणी

स्थाननक पोमलस स््े शन त्ार करण्यात आल्याचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, आरे कॉलनीतील िन्
ु या झाडाींना धोका झाल्याने याबाबत शासनाने चौकशी
केली आहे काय व त्यात काय आढळून आले,

(३) असल्यास, त्यानुसार दोषीींवर कारवाई करण्यासह आरे वनराईचे सवींधन
ा करण्याबाबत
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. महादे व िानिर (११-१०-२०१८) : (१) होय,
(२) होय, आरे दग्ु ध वसाहतीमधील शासककय ननवासस्थान ्. एस.क्यू.-१ येथील िाींभळ
ू ाच्या
झाडाच्या खोडाला साधारणपणे २ ते ३ इींच लाींब ४७ नछद्रे केल्याचे व तेथीलच वपींपळाच्या
झाडाच्या खोडाला साधारणपणे २ ते ३ इींच लाींब ३० नछद्रे केल्याचे ननदशानास आले आहे.
यामशवाय साधारणपणे ६ ते ७ फु् खोडाींचा पररघ असलेले व अींदािे ३० फु् उीं च असलेल्या

आींब्याच्या फळझाडास २० नछद्र केल्याचे ददसून आले आहे . तसेच सदर नछद्राींमध्ये रसायन
सदृश्य पदाथा ्ाकल्याचा प्रकार घडला असल्याचा सींशय आहे .

(३) सदर प्रकरणी वनराई पोलीस ठाणे येथे दद.८/१/२०१८ रोिी अदखलपात्र गुन्हा ्. ४४/२०१८
व दद. ८/३/२०१८ रोिी आरे पोलीस ठाणे येथे अदखलपात्र गन्
ु हा ्माींक ३४४/२०१८ असे गन्
ु हे
दाखल करण्यात आलेले आहे त. सदर प्रकरणी पुढील तपास पोलीस ववभागामाफात सुरु आहे .

आरे वनराईचे सींवधान करण्यासाठी आरे वसाहतीत गस्त वाढवून वक्ष
ृ ाींचे व पयाावरणाचे

सींरक्षण राखले िाईल याची खबरदारी घेण्यात आली आहे . तसेच, आरे दग्ु धवसाहतीमधील सवा
परवानेधारकाींना

आरे

दग्ु ध

वसाहत

पररसरामधील

वक्ष
ृ ाींना/पयाावरणाला

कोणत्याही

परवानेधारकाींकडून अनर्धकृत कृत्य करून हानी पोहचववत असल्याचे ननदशानास आल्यास

सींबींर्धत परवानेधारकाींचा परवाना रि करण्याबाबत आरे प्रशासनाकडून लेखी कळववण्यात
आलेले आहे .
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(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
सोलापूर येथे राष्ट्रीय डाळीांब सांशोधन िेंद्रामध्ये डामळांबावर सांशोधन िरणेबाबत
(२०)

१०७७७८ (०१-०४-२०१८).

श्री.अतनल बाबर (खानापूर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िृषी मांत्री

(१) सोलापूर येथील राषरीय डाळीींब सींशोधन केंद्रामध्ये डामळींबापासून वाईन तयार करण्याचे
सींशोधन करण्यात आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, डामळींबापासून तेल तयार करण्याचाही उदयोग सुरु करण्यात येणार आहे व तो
केहॅहापासून सुरु करण्यात येणार आहे ,

(३) असल्यास, शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकशीअींती उक्त उदयोग सुरु करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली
वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०४-१०-२०१८) : (१) होय.
सोलापूर येथील भारतीय कृषी सींशोधन पररषद - राषरीय डाळीींब सींशोधन केंद्रामध्ये

डाळीींबापासून वाईन तयार करण्याचे सींशोधन झाले आहे .

(२), (३) व (४) सदर सींशोधन केंद्रामध्ये डामळींबाच्या बबयाींपासन
ू तेल काढण्याचे तींत्रज्ञान
ववकमसत केले असन
ू डामळींबाच्या बबयापासन
ू तेल काढण्याचे केंद्र (यनु न्) मादहती दे ण्यासाठी
उपलब्ध केले आहे . तसेच हे तींत्रज्ञान उदयोिकाींना हस्ताींतरीत करण्यासाठी उपलब्ध केले आहे .
असा नवीन उदयोग स्थापन करण्याचे राषरीय डामळींब सींशोधन केंद्रामध्ये सध्यातरी ननयोिन
नाही.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
राज्यातील िममनीची प्रत सुधारण्यासाठी उपाययोिना िरण्याबाबत
(२१)

१११४३९

धचखलीिर

(०१-०४-२०१८).

(लोहा),

डॉ.सजु ित

श्री.सांदीपानराव
ममणचेिर

भुमरे

(हातिणांगले),

(पैठण),

श्री.प्रतापराव

श्री.रािन

साळवी

पाटील

(रािापरू ),

अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्टी), श्री.सतु नल मशांदे (वरळी), श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन), श्री.उल्हास
पाटील (मशरोळ), श्री.योगेश (बापू) घोलप (दे वळाली) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) ननसगााचा बबघडलेला समतोल, वक्ष
ृ तोड, रासायननक खते, रासायननक ककडनाशके व
पाण्याचा अनतरे क वापर इत्यादी कारणाींमुळे राज्यातील वपकाऊ िममनीींची सुपीकता ढासळत
असल्याचे केलेल्या एका पहाणीत ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, दे शातील ज्या राज्याींत िममनीींची प्रत खराब होण्याचे प्रमाण सवाार्धक आहे
अशा राज्यात महाराषर नतस-या ्माींकावर आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, राज्यातील िममनीची प्रत सध
ु ारण्यासाठी तातडीने उपाययोिना राबववण्यात
यावी अशी मागणी या क्षेत्रातील िाणकाराींकडून होत आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास,

चौकशीअींती

राज्यातील िममनीची प्रत सुधारण्यासाठी तातडीने उपाययोिना

राबववण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (११-१०-२०१८) : (१) अींशत: खरे आहे .

रासायननक खताींचा असींतुमलत व

प्रमाणापेक्षा िास्त वापर, पाण्याचा अनत वापर, सतत वपकाखाली असणारी िममन त्याचबरोबर
सेंदद्रय पदाथाांचा मशफारशीपेक्षा कमी होत असलेला वापर इ.बाबी शेतिममनीच्या सुवपकता
पातळीत व िममनीचा कस कमी होण्याची प्रमख
ु कारणे आहे त.
(२) नाही.

(३) िममनीचे आरोग्य अबाधीत राखण्यासाठी त्याच बरोबर िममनीची प्रत सध
ु ारण्यासाठी

ववववध योिना/ मद
ृ सींधारणाच्या माध्यमातून उपचार तसेच, शेतकऱयाींना कृवष तज्ञाींमाफात
मागादशान इ.माध्यमातन
उपाययोिना सच
ू
ु ववल्या िातात व त्यासींबींधी योिना राबववल्या
िातात.

(४) िममनीची प्रत सुधारण्यासाठी, अन्नद्रहॅयाची कमतरता असलेल्या िममनीत वपकाींना

सींतुमलत प्रमाणात व मशफारशीप्रमाणे अन्नद्रहॅयाचा पुरवठा करणे, तसेच, सेंदद्रय खताींचा

शेतामध्ये ननयममत वापर करणे, दरवषर वपकाींची फेरपाल् करणे, िममनीच्या प्रकारानुसार
वपके घेणे, माती पररक्षण अहवालानस
ु ार वपकाींना अन्नद्रहॅयाचा सींतमु लत प्रमाणात परु वठा करणे

व मसींचन करण्यापूवर पाण्याची प्रत तपासणे, इ.उपाययोिना करणेबाबत शेतकऱयाींना मागादशान
करण्यात येते.

(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
उमरखेड (जि.यवतमाळ) तालुक्यात बोंडअळीच्या प्रादभ
ु ाावाने वपिाांचे झालेले नुिसान
(२२)

११२०४८ (०१-०४-२०१८).

श्री.रािेंद्र निरधने (उमरखेड) :

सन्माननीय मदत व

पुनवासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) उमरखेड (जि.यवतमाळ) या मतदार सींघातील कपासाच्या वपकावर बोंडअळी, सोयाबीनला
आलेल्या अत्यल्प उत्पन्नामुळे मदत ननधी मींिूर करण्याबाबत मा.कृवष मींत्री, याींना स्थाननक
लोकप्रनतननधीनी ददनाींक १४ नोहॅहें बर, २०१७ वा त्यासम
ु ारास लेखी ननवेदन ददले हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, शासनाने चौकशी केली आहे काय,
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(३) असल्यास, चौकशीअींती उमरखेड (जि.यवतमाळ) या मतदार सींघातील कपासाच्या वपकावर
सींपूणा बोंडअळी, सोयाबीनला आलेल्या अत्यल्प उत्पन्नामळ
ु े मदत ननधी मींिूर करण्याबाबत
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०८-१०-२०१८) : (१) होय.
(२) व (३) खरीप २०१७ च्या हीं गामात झालेल्या बोंडअळीच्या प्रादभ
ु ाावामुळे यवतमाळ

जिल््यातील उमरखेड तालक्
ु यात २३७०६.२० हे क््र शेतीवपकाींच्या क्षेत्राचे ३३ ्क्क्याींच्या वर

नुकसान झाल्याचे ननदशानास आले. त्याअनुषींगाने यवतमाळ जिल््यातील उमरखेड तालुक्यात
झालेल्या नुकसानीसाठी पदहल्या ्प्प्यामध्ये रु. ४,१९,५७,४६३/- व दस
ु ऱया ्प्प्यामध्ये रु.

६,२९,३८,४५२/- एवढा मदतननधी मींिूर करण्यात आला असून, मदत वा्पाची कायावाही
तहमसलस्तरावर सुरु आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
हवेली (जि.पुणे) तालुक्यातील शेतिऱयाच्या िमीनी लाभ िेत्रात येत
नसल्याने त्याांच्या सातबाऱयावरील शेरे िाढण्याबाबत

(२३)

११३१७३ (०१-०४-२०१८).

श्री.बाबरु ाव पाचणे (मशरुर) :

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २८६९८

ला हदनाांि ९ डडसेंबर, २०१५ रोिी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाात:

सन्माननीय मदत व

पुनवासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) भामा आसखेड (ता.खेड, जि.पुणे) प्रकल्पातून पुणे आणण वपींपरी र्चचवड शहरासाठी पाणी
दे ण्याचे ननयोिन आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ददनाींक २० डडसेंबर २०१७ रोिी वा त्यासुमारास भामा आसखेड प्रकल्पग्रस्थाींनी
जिल्हार्धकारी कायाालयाच्या आवारात दठय्या मारुन ननषेध केला आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

भामा

आसखेड

प्रकल्पासाठी

हवेली

तालुक्यातील

सातबाऱयावर प्रकल्पसाठी राखीव असे शेरे ठे वले आहे , हे ही खरे आहे काय,

अनेक

िमीनीच्या

(४) असल्यास, शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(५) असल्यास, चौकशीअींती हवेली तालुक्यातील शेतकऱयाच्या िमीनी लाभ क्षेत्रात येत
नसल्याने त्याींच्या सातबाऱयावरील शेरे काढण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१०-१०-२०१८): (१) भामा आसखेड धरणातन
ू २.६८ द्.एम.सी. पाणी पण
ु े
व २.१५ द्.एम.सी. पाणी वपींपरी र्चींचवड शहरास मींिूर झाले आहे .
(२) व (३) हे खरे आहे.

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
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(५) भामा आसखेड प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात हवेली तालुक्यातील िममनीचा समावेश असल्याने
तूताास ७/१२ च्या अर्धकार अमभलेखातील राखीव शेरे कमी करता येत नाही.
(६) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
राज्य पररवहन महामांडळामध्ये आत्मसमपाण िेलेल्या निलवाद्याांना नोिरी ममळण्याबाबत
(२४)

११६८९६ (३१-०७-२०१८).

श्री.अतल
भातखळिर (िाांहदवली पूव)ा :
ु

सन्माननीय

पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्य पररवहन महामींडळामध्ये (ST) आत्मसमपाण केलेल्या ६० नक्षलवादयाींना वाहक
म्हणून नोकरी ददली असल्याचे माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले
असुन अिुन काही आत्मसमपाण केलेल्या नक्षलवादयाींनी महामींडळामध्ये नोकरी ममळणेबाबत
ववचारणा

केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) तसेच, महामींडळामाफात बबरसा मुींडा पुनवासन प्रकल्प योिना राबववण्यात येणार आहे , हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन राज्य पररवहन महामींडळामध्ये
आत्मसमपाण केलेल्या नक्षलवादयाींना नोकरी ममळणेसह बबरसा मुींडा प्रकल्पाअींतगात नक्षली
क्षेत्रामधील कामाबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हदवािर रावते (०४-१०-२०१८) : (१), (२) व (३) नक्षलवपडीत आत्मसमवपात नक्षल
सदस्याींना

एकवेळची “ववशेष बाब” म्हणून “बबरसा मुींडा पुनवासन प्रकल्प” असे नामकरण

केलेल्या उमेदवाराींना महामींडळाच्या सवेत वगा-३ व वगा-४ या घ्कसींवगाातील प्रवगाामध्ये

सामावून घेण्याबाबत महामींडळाने दद.१२.०१.२०१८ रोिी ठराव पारीत केलेला आहे . उक्त

ठरावाींन्वये एकूण ६८ नक्षलवपडीत व आत्मसमवपात नक्षल सदस्याींपैकी २६ उमेदवाराींना वाहक

(क) या पदावर व ५ उमेदवाराींना मलवपक-्ीं कलेखक (क) या पदावर नेमणूका दे ण्यात आलेल्या
आहे त.

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

रत्नाधगरी जिल्हयातील गोशाळे ला मांिूर िरण्यात आलेला तनधी अदा िरण्याबाबत
(२५)

११७२४७ (३१-०७-२०१८).

श्री.भास्िर िाधव (गुहागर) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पशस
ु ांवधान

(१) रत्नार्गरी जिल्हयातील लो्े -परशुराम एमआयडीसी येथे गोवधान गोवींश सेवा केंद्र या
राज्यस्तरीय योिनेंतगात श्री सींत ज्ञानेश्वर धाम सेवा सींस्थान या सींस्थेमाफात गोशाळा सरू
ु

करण्यात आली असून सदयजस्थतीत ५०० हून अर्धक अनाथ, भाकड व िखमी गोवींशाचे
सींगोपन केले िाते, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, या योिनेंतगात शासनाकडून मींिूर झालेले अनुदान न ममळाल्याने सींस्था
आर्थाकदृष्या

अडचणीत

आल्यामुळे

गोवींषाींना

चारा-खादय

परु ववला

िात

नाही

तसेच

ननधीअभावी ननवारा शेडचे बाींधकाम अपूणा असल्याने सुमारे ३०० गाईंचे रस्त्यावर सींगोपन
केले िाते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन गोशाळे ला मींिूर करण्यात आलेला
ननधी दे ण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. महादे व िानिर (११-१०-२०१८) : (१) होय. हे खरे आहे .
(२) व (३) सदर सींस्थेकडून प्राप्त झालेले खचााचे अींदािपत्रक व आराखडयास ददनाींक
७.७.२०१८ रोिीच्या शासन पत्रान्वये अनुदान ववतरीत करण्यास मान्यता दे ण्यात आली आहे .

त्यानस
ु ार आयुक्त पशस
ु ींवधान, महाराषर राज्य याींच्या ददनाींक ११.७.२०१८रोिीच्या

कायाालयीन आदे शान्वये मींिरू अनद
ु ानाचा पदहला हप्ता रू.२५.०० लाख (रू.पींचवीस लाख)
सींस्थेच्या बँक खात्यावर थे् िमा करण्यास मान्यता दे ण्यात आली आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
मोंड (ता.दे वगड, जि.मसांधुदग
ु )ा गावातील साईनगर येथील आांबा िलम
बागेला आग लागून नुिसान झाल्याबाबत

(२६)

११७३४१ (३१-०७-२०१८).

श्री.वैभव नाईि (िुडाळ) :

सन्माननीय मदत व पुनवासन

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मोंड (ता.दे वगड, जि.मसींधुदग
ु )ा गावातील साईनगर येथे आींब्याींच्या बागेला ददनाींक ४ मे,
२०१८ रोिी वा त्यासुमारास आग लागून बागायतदाराींचे लाखो रुपयाींचे नक
ु सान झाले, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, आग लागण्याची कारणे काय आहे त व आगीत नुकसान झालेल्या आींबा
कलमाींच्या नक
ु सानीचे पींचनामे तलाठी याींनी केले आहे त काय,
(३)

असल्यास,

उपरोक्त

प्रकरणी

शासनाने

चौकशी

करुन

पींचानाम्याच्या

अनुषींगाने

नुकसानग्रस्त बागायतदाराना आर्थाक मदत दे ण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात
येणार आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०८-१०-२०१८) : (१) व (२)

मसींधुदग
ु ा जिल््यातील दे वगड तालुक्यातील

मोंड गावातील एका आींब्याच्या बागेला ददनाींक ०३ मे २०१८ रोिी आग लागल्याचे ननदशानास
आले.

त्यानस
ु ार

सदर

आींब्याच्या

बागेचा

तलाठी

मोंड

याींनी

पींचनामा

केला

असता

आकजस्मकपणे आग लागल्याचे तसेच २५ आींब्याची कलमे िळून रु. ४,५०,०००/- चे नक
ु सान
झाल्याचे ददसून आले.
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(३) शासन ननणाय ददनाींक १३.०५.२०१५ मधील तरतूदीींनुसार आकजस्मकपणे आग लागल्याने
शेती वपकाींच्या झालेल्या नुकसानीसाठी कोणतीही मदत अनुज्ञेय नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
वरळी डेअरीतील िमाचाऱयाांच्या तनवासी इमारतीांचा पुनववािास होणेबाबत
(२७)

११७७६५ (३१-०७-२०१८).

श्री.सुतनल मशांदे (वरळी) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय दग्ु धवविास मांत्री

(१) वरळी येथील डेअरीच्या कमाचाऱयाींच्या ननवासी इमारतीींची दरु वस्था झालेली असुन या

इमारतीत वास्तहॅय करणाऱया डेअरीच्या कमाचाऱयाींची व त्याींच्या कु्ुींबबयाींची गैरसोय होत आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या इमारती िीणा झाल्या असल्याने त्याींची पुनबाांधणी आवश्यक आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन बी.डी.डी. चाळीींच्या धतरवर तातडीने
या डेअरीच्या ननवासी इमारतीींचा पन
ु ववाकास करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात
येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. महादे व िानिर (११-१०-२०१८) : (१) होय.
(२) सदर इमारतीींचे सरीं चनात्मक पररक्षण सावािननक बाींधकाम ववभागातफे करण्यात आले

आहे . सदर सींरचनात्मक अहवालानुसार इमारतीस बऱयाच प्रकारच्या हानी व क्षती झाली असन
ू
त्याचे प्रमाण पाहता सदर इमारती दरु
ु स्ती करणे आवश्यक आहे. हे खरे आहे .

(३) व (४) वरळी दग्ु धशाळा कामागार वसाहतीत ४६ ननवासस्थाने व दग्ु धशाळा पयावेक्षकीय

वसाहत वगा-३ ए ्ाईप ६८ ननवासस्थाने असन
ू ते सम
ु ारे ५० वषे िन
ु े आहे त. वरळी येथील

खाऱया वातावणामळ
ु े इमारतीींची दे खभाल दरु
ु स्ती करुनही इमारतीींचे आयुषयमान वाढत नाही.
सदर वस्तूजस्थती लक्षात घेऊन धोकादायक इमारतीींमधील ननवासस्थानातील कमाचाऱयाींना अन्य
इमारतीत ररक्त ननवासस्थानाचे वा्प केले िात आहे .

___________
िोयना धरणातील प्रिल्पग्रस्ताांच्या समस्या सोडववण्याबाबत
(२८)

११७८७८ (०२-०८-२०१८).

श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.हदलीप वळसे-पाटील

(आांबेगाव), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरे गाव), श्री.हसन मुश्रीफ
(िागल), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.भास्िर िाधव (गुहागर), श्री.राणािगिीतमसांह पाटील

(उस्मानाबाद), श्री.नरहरी झझरवाळ (हदांडोरी), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापरू ), श्री.वैभव वपचड
(अिोले), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), श्री.सुरेश लाड (ििात),
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श्री.सभ
ु ाष भोईर (िल्याण ग्रामीण), श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.मनोहर भोईर (उरण),

श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (मशडी), श्री.पथ्
ृ वीराि चव्हाण
(िराड दक्षिण), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.बाळासाहे ब

थोरात (सांगमनेर), श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीण), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्रीमती

तनमाला गाववत (इगतपूरी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.आमसफ शेख (मालेगाांव मध्य),
श्री.सुतनल िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे (आवी) :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मदत व पुनवासन मांत्री

(१) कोयना धरणातील प्रकल्पग्रस्ताींच्या पडीक िममनी ऐविी पयाायी चाींगली िमीन दे णे,
नोकरीत प्राधान्य दे ण,े पाणी व वीि पुरवठा करणे तसेच धरणाच्या पररसरातील गावामध्ये

पया्नासाठी बो्ीींग सुरु करण्याची परवानगी दे ण,े पयाावरण ववकास आराखडा बनववणे,

पायाभूत सुववधा दे ण्याबाबत ददनाींक १९ माचा, २०१८ रोिी वा त्यासुमारास मा.मुख्यमींत्री याींच्या
अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित केली, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास,

कोयना धरण प्रकल्पग्रस्ताींच्या पन
ु वासनासाठी आवश्यक कायावाही करुन

प्रकल्पग्रस्ताींच्या समस्या सोडववण्यासाठी ददनाींक २ एवप्रल, २०१८ रोिी वा त्यासुमारास
मींत्रालयामध्ये मा.वनेमींत्री व वन ववभागाच्या अर्धका-याींच्या उपजस्थतीत बैठक घेतली, हे ही
खरे आहे काय,
(३) असल्यास, कोयना प्रकल्पग्रस्ताींना दे ण्यात आलेली लेखी आश्वासने पण
ू ा न झाल्याने
सातारा, साींगली येथील २०७ गावाींनी ननवडणुकाींवर बदहषकार ्ाकण्यात येणार असल्याचे
ददनाींक ९ एवप्रल, २०१८ रोिी वा त्यासुमारास िाहीर केले, हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोयना प्रकल्पग्रस्ताींच्या समस्या
सोडववण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०८-१०-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२)

होय, हे खरे आहे .

(३) कोयना प्रकल्पग्रस्ताींनी सातारा व साींगली जिल्हयातील ननवडणुकीवर बदहषकार ्ाकण्यात
येणार असल्याचे ननवेदन प्राप्त झाल्याचे ददसून येत नाही.
(४) कोयना िलववदयुत प्रकल्पामुळे

पा्ण, िावळी व महाबळे श्वर तालुक्यातील एकूण ९८

गावे बाधीत झाली असून सदर गावामधील ९१७१ बाधीत प्रकल्पग्रस्त ननजश्चत करण्यात आले.

त्यापैकी ९६८ बबगर खातेदार व ८२०३ पात्र खातेदाराींपैकी ७०३० खातेदाराींना िमीन वा्प झाली
असून ११७३ खातेदारास िमीन वा्पाची प्रक्या चालू आहे .
कोयना

प्रकल्पग्रस्ताींच्या

समस्या

दद.०६.०३.२०१८ च्या शासन ननणायाहॅदारे

सोडववण्याबाबत

महसूल

व

वन

ववभागाच्या

मींत्रालयीन उच्चस्तरीय सममतीची स्थापना करण्यात

आलेली आहे .तसेच जिल्हार्धकारी सातारा याींचे अध्यक्षतेखाली ववशेष कृती ग् (TASK
FORCE)

स्थापन

करण्यात

आला

आहे .

तसेच

उपववभागीय

अर्धकारी

याींच्या

अर्धपत्याखालील ननवाडयानस
ु ार क पत्रक अदयायावत करण्याबाबत ११ पथकामाफात काम सुरू
आहे .
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कोयना प्रकल्पाींतगात पा्ण, िावळी व महाबळे श्वर तालुक्यातील एकूण ९८ गावातील

एकूण ३९४ पैकी ३५५ उपलब्ध झालेल्या ननवाडयातील डा्ा एन्री पूणा करण्यात आली आहे.
९८ गावाींपक
ै ी ननवाडे उपलब्ध झालेल्या ६४ गावाींची डा्ा एन्री पण
ू ा झालेली आहे, तसेच ३४
गावाींची सातबाराच्या आधारे डा्ा एन्री करण्याबाबतचे काम प्रगतीपथवार आहे.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
पण
ु े ववभागातील भोर आगरामधील आवारात एटीएमची सवु वधा
सुरु िरण्यासह िागेस मांिूरी दे ण्याबाबत

(२९)

११९०८३

(२३-०७-२०१८).

श्री.अममत झनि (ररसोड) :
काय :-

श्री.सांग्राम

थोपटे

(भोर),

श्री.ियिुमार

गोरे

(माण),

सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) पुणे ववभागातील भोर आगरात ए्ीएमची सुववधा सुरु करणे व त्यासाठी िागेस मींिूरी
दे ण्याबाबत लोकप्रनतननधीींनी उपाध्यक्ष तथा हॅयवस्थापकीय सींचालक, राज्य मागा पररवहन

महामींडळ, वाहतक
ु भवन, मींब
ु ई याींना ददनाींक ४ मे, २०१८ रोिी वा त्यासम
ु ारास ननवेदने ददले,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शासनाने सदर ननवेदनानुसार कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हदवािर रावते (०४-१०-२०१८) : (१) होय.
(२) राज्य पररवहन महामींडळाच्या २८५ बसस्थानकाींवर प्रवाशाींना ए्ीएम सुववधा उपलब्ध
करुन दे ण्याकररता राज्य पररवहन महामींडळादवारे ई-ननववदा प्रसाररत करण्यात आलेली आहे .
त्यामध्ये भोर आगाराचा समावेश आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

नवी मुांबई येथील मजच्िमाराांना सोई सुववधा उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत
(३०)

११९४३० (३१-०७-२०१८).

श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली) :

सन्माननीय मत्स्यवविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) नवी मुींबई पररसरात ऐरोली, ददवा, गोठवली, तळवली, घणसोली, वाशी, करावे व बेलापूर

गावाींमध्ये मजच्छमार हॅयवसाय मोठ्या प्रमाणावर चालत असन
तेथे मासळी साठवणक
ु
ू ,
वहातूक व मासळी सक
ु वण्याबाबतची हॅयवस्था नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मजच्छमार हॅयवसायासाठी िेट्टी पररसरात ओ्ले बाींधणे, शीतगह
ृ े, िाळे

ववणण्यासाठी शेड, होडयाींसाठी उतरता धक्का, प्रसाधनगह
ृ े, सौरऊिाा ददवे इत्यादी सुववधा

उपलब्ध करून दयाहॅयात म्हणून स्थाननक लोकप्रनतननधीनी मा. बींदरे मींत्री याींना माहे िानेवारी
२०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननवेदन ददले, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन मजच्छमाराींच्या हॅयवसायासाठी सोई
सुववधा उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. महादे व िानिर (२८-०९-२०१८) : (१) अींशत: खरे आहे .
(२) हे खरे आहे .
(३) जिल्हा वावषाक योिनेअींतगात मौिे घणसोली, वाशी व ददवा येथील मासळी उतरववण्याच्या
केंद्रावर मजच्छमाराींना मल
ु भत
ू सवु वधा परु ववण्याचे बाींधकामे पण
ू ा करण्यात आली आहे त. तसेच

नाबाडा अथासहाय्यीत योिने अींतगात ददवाळे गाव, बेलापूर येथील रु. १०.२० को्ी रकमेचे काम

मींिूर असून या कामास दद. २३.०२.२०१७ रोिी प्रशासकीय मान्यता दे ण्यात आली असून सदर
कामास दद. ३१/०७/२०१८ रोिी कायाांरभ आदे श दे ण्यात आलेला आहे.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
पाांढरिवडा (जि.यवतमाळ) येथे पाणीटां चाई सह चारा टां चाई
तनमााण झाल्याने पशुधनाची हानी झाल्याबाबत
(३१)

११९७५२ (३१-०७-२०१८).

श्री.रािु तोडसाम (अणी) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पशस
ु ांवधान मांत्री

(१) पाींढरकवडा (जि.यवतमाळ) येथे झालेले कमी पिान्यमान, गारपी् यामुळे पाणी्ीं चाई, चारा

्ीं चाई ननमााण झाल्याने पशुधन सींक्ात सापडले असल्याचे माहे मे २०१८ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पाणी व चाऱयाच्या ्ीं चाईने शेतकऱयाींनी गुराींची वव्ी केली, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन पशध
ु नासाठी पाणी व चाऱयाची
सुववधा तसेच पशुधन वाचववण्यासाठी कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. महादे व िानिर (२८-०९-२०१८) : (१) हे खरे नाही.

पाींढरकवडा तालुक्यात सन २०१७ मध्ये िून ते सप््ें बर या कालावधीत १०७.६ मम.मम.

पिान्यमान झालेले असून त्याचे ्क्केवारी ५२.१ एवढी आहे . यवतमाळ जिल्हयात २०१७ च्या
रबी हीं गामात सरासरीच्या एकूण १४० ्क्के क्षेत्रामध्ये रबी वपकाींची पेरणी झालेली आहे.

तालुक्यात सन २०१७-१८ या वषाात ववववध वपकाींची लागवड, वने व इतर मागााने ८०,६११
मे.्न वाळलेला व दहरवा चारा उपलब्ध झालेला असून, सदर चा-याींची उपलब्धता ४०३
मे.्नने िास्त आहे .

(२) ही बाब ननदशानास आलेली नाही.
(३) व (४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

वव.स. ४९६ (26)
वामशम जिल््यातील शेतिरी िांपन्याांचे बीिोत्पादन व ववतरणाचे थिलेले अनुदान दे ण्याबाबत
(३२)

११९८८७ (३१-०७-२०१८).

श्री.सांिय साविारे (भुसावळ) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िृषी मांत्री

(१) वामशम जिल््यातील शेतकरी कींपन्याींचे बीिोत्पादन व ववतरणाचे थकलेले अनुदान दे ण्यास
नकार ददल्याने नुकसान झालेल्या कींपन्याींच्या सींचालकाींनी ददनाींक ३१ माचा, २०१८ रोिी वा
त्यासम
ु ारास खामगाव येथे मा.कृषी मींत्री याींच्या ननवासस्थानासमोर आत्मदहनाचा प्रयत्न केला,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून
आले, तदनुसार नक
ु सान झालेले शेतकरी कींपन्याींना अनुदान दे ण्याबाबत कोणती कायावाही
केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास,

ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (०१-१०-२०१८) : (१) शेतकरी उत्पादक कींपन्याींनी आींदोलन केले होते.
(२) शेतकरी उत्पादक कींपन्याींना अनुदान ददले असल्याने प्रश्न उद्ावत नाही.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
पुणाानगर व आष्ट्टी (ता.भातिुली, जि.अमरावती) येथे सोयाबीनच्या अत्यल्प उत्पादनाबाबत.
(३३)

१२०२०४ (३१-०७-२०१८).

अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), प्रा.ववरें द्र िगताप (धामणगाव

रे ल्वे), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (मशडी), श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपरू ी), श्री.अस्लम शेख

(मालाड पजश्चम), प्रा.वषाा गायिवाड (धारावी), श्रीमती तनमाला गाववत (इगतपूरी), श्री.अमर
िाळे (आवी), श्री.सुतनल िेदार (सावनेर), श्री.अममत झनि (ररसोड), श्री.हषावधान सपिाळ
(बुलढाणा), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

सन्माननीय िृषी

पुणाानगर व आष्ी (ता.भातकुली, जि.अमरावती) येथे सोयाबीनचे अत्यल्प उत्पादन झाले

असल्याचे ददनाींक १५ मे, २०१८ रोिी वा त्यासुमारास ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत शेतकऱयाींना पीक ववमा योिनेचा लाभ न ममळाल्यामळ
ु े त्याींनी जिल्हा
अर्धक्षक कृषी अर्धकारी कायाालयात आींदोलन केले, हे ही खरे आहे काय ,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन शेतकऱयाींना पीक ववमा योिनेचा
लाभ ममळवून दे ण्याबाबत कोणती कायावाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (०९-१०-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
(२) व (३) हे खरे आहे.

वव.स. ४९६ (27)
प्रधानमींत्री पीक ववमा योिनेअींतगात अर्धसूर्चत क्षेत्रातील अर्धसूर्चत वपकाींच्या वपक

कापणी प्रयोगाच्या आधारे प्राप्त सरासरी उत्पन्न व उीं बरठा उत्पन्न याींचे आधारे नुकसान
भरपाई ननजश्चत केली िाते. भातकूली तालुक्यातील ११६८७ शेतकऱयाींनी प्रस्तुत योिनेत

सहभाग घेतलेला होता. त्यापैकी २७९० शेतकऱयाींना योिनेच्या मागादशाक सच
ु नेनस
ु ार रु.६.५२

को्ी इतकी नुकसान भरपाई सींबींर्धत ववमा कींपनीमाफात मींिूर करण्यात आलेली आहे .
सोयाबीन वपकासाठी भातकुली तालुक्यातील ६०११ शेतकऱयाींनी ववमा सरीं क्षण घेतलेले होते.

त्यापैकी २५१२ शेतकरी योिनेचे मागादशाक सुचनेनुसार नुकसान भरपाईस पात्र ठरले असून

त्याींना रुपये ६.३३ को्ी इतकी नक
ु सान भरपाई सींबींर्धत ववमा कींपनीमाफात मींिरू करण्यात
आलेली आहे .

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
पनवेल (ता.पनवेल, जि.रायगड) प्रादे मशि पररवहन ववभागातफे
नववन ररिाांना परवाने दे ण्याबाबत

(३४)

१२०९२५ (०१-०८-२०१८).

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

अॅड.आमशष शेलार (वाांद्रे पजश्चम), श्रीमती मतनषा चौधरी (दहहसर), श्री.अममत साटम (अांधेरी
पजश्चम) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पनवेल (ता.पनवेल, जि.रायगड) प्रादे मशक पररवहन ववभागातफे नववन ररक्षा परवाने वा्प
करण्यात आले असून ११३६५ ररक्षाींच्या अिाांपैकी १०९९४ ररक्षा चालकाींना इरादा पत्र ददल्याचे
माहे मे, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे

खरे आहे काय,

(२) असल्यास, िुन्या ररक्षा थाींब्याींवर ररक्षाींची सींख्या िास्त असल्यामुळे

नववन ररक्षाींच्या

थाींब्याींसाठी िागा उपलब्ध नसल्यामुळे वाहतूक कोंडी होते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन पनवेल शहरातील वाहतूक कोंडीचा
ववचार करुन नववन ररक्षाींना परवाने दे ताना कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हदवािर रावते (०५-१०-२०१८) : (१) व (२) पनवेल प्रादे मशक पररवहन कायाालयात
ऑ्ोररक्षा परवाना ममळण्यासाठी एकूण १२,२६३ अिादाराींनी अिा केले होते. सदर अिााची

दद.१८.०७.२०१७ च्या शासन ननणायात ववदहत केलेल्या अ्ी व शतरनस
ु ार पडताळणी करुन
एकूण ११,७४६ अिादाराींना प्रादे मशक पररवहन कायाालय, पनवेल याींच्याहॅदारा

इरादापत्रे िारी

करण्यात आलेले आहे त. ऑ्ोररक्षा सींघ्ना, लोकप्रनतननधी, िनता याींनी केलेल्या ररक्षा
स््ँ डच्या मागणीनस
ु ार वाहतुक पोलीस ववभाग, ऑ्ोररक्षा सींघ्नेचे प्रनतननधी, प्रवासी सींघ्ना
व महानगरपामलका याींच्यासह स््ँ डच्या िागेची पाहणी करुन सन २०१८ मध्ये ९९ ररक्षा
स््ँ डला मान्यता दे ण्यात आलेली आहे .
(३)

व (४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

वव.स. ४९६ (28)
महाराष्ट्रात बैलगाडा शयाती सुरु िरण्याबाबत
(३५)

१२११७२ (२३-०७-२०१८).

श्री.उल्हास पाटील (मशरोळ)

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पशस
ु ांवधान मांत्री

(१) महाराषरात बैलगाडा शयातीचे ववधेयक सन २०१७ मध्ये मींिूर झाले असतानाही बैलगाडा
शयाती सुरु झाल्या नाहीत मात्र ताममळनाडू व कनाा्क येथे शयाती सुरु झाल्या आहे त, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, सदर ववधेयक मींिूरी नींतरही राज्यात बैलगाडा शयाती सुरु झाल्या नाही, हे ही
खर आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकशीचे ननषकषा काय आहे व त्यानुसार राज्यात बैलगाडा शयाती सुरु
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. महादे व िानिर (११-१०-२०१८) : (१) व (२) हे खरे आहे .
(३) व (४) राज्यात बैलगाडी शयातीस परवानगी दे ण्यासाठी, केंद्र शासनाच्या प्राण्याींना ्ूरतेने

वागवण्यास प्रनतबींध करण्याबाबत अर्धननयम, १९६०, मध्ये “सन २०१७ चा महाराषर
अर्धननयम ्माींक ४५” अन्वये सुधारणा करण्यात आली आहे. सदर अर्धननयम ददनाींक ३१
िुल,ै २०१७ रोिी राज्य शासनाच्या रािपत्रात प्रख्यावपत करण्यात आला असून, सदर

अर्धननयम ददनाींक १०.८.२०१७ पासून अींमलात आणण्यात आला आहे . तथावप, उक्त
अर्धननयमातील तरतद
ू ीींववरुध्द मा. उच्च न्यायालय, मींब
ु ई येथे िनदहत यार्चका (स््म्प ्.

२३१३२/२०१७) दाखल करण्यात आली होती. सदर िनदहत यार्चकेच्या अनुषींगाने ददनाींक
११.१०.२०१७ रोिी मा.उच्च न्यायालयाने अींतरीम आदे श ददले आहेत. त्यामध्ये भारतीय जिव

िींतु कल्याण मींडळ ववरुध्द ए.नागरािा व इतर याप्रकरणी मा.सवोच्च न्यायालयाने ददलेल्या
ननणायामध्ये केलेल्या ननररक्षणाचा दाखला दे ऊन राज्यात बैलगाडी शयातीच्या आयोिनास
परवानगी दे ता येणार नाही असे आदे श ददलेले आहे त.सदर आदे शामध्ये मा.उच्च न्यायालयाने

असेही स्पष् केले आहे की, बैलगाडी शयातीच्या आयोिना सींदभाात राज्य शासनाने िरी
ननयम प्रमसध्द केले तरी, त्यानुसार राज्यात बैलगाडी शयातीस परवानगी दे ता येणार नाही.

मा.उच्च न्यायालयाने ददनाींक ११.१०.२०१७ रोिी ददलेल्या ननणायाववरुध्द मा.सवोच्च

न्यायालयात ववशेष अनम
ु ती यार्चका दाखल करण्यात आली आहे . सदर प्रकरण सध्या
न्यायप्रववषठ आहे .

(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

िळां ब (जि.उस्मानाबाद) तालक्
ु यामध्ये नववन पशव
ु ैद्यकिय दवाखाने सरु
ु िरण्याबाबत
(३६)

१२१६६८ (३१-०७-२०१८).

श्री.राणािगिीतमसांह पाटील (उस्मानाबाद) :

पशुसांवधान मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय

वव.स. ४९६ (29)
(१)

मौिे-मोहा, मौिे-मस्सा व मौिे राींिणी (ता.कळीं ब, जि.उस्मानाबाद) येथे पशुवैदयककय

दवाखाना सुरु करण्याबाबतची ववनींती स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक २४ एवप्रल,२०१८ रोिी
वा त्यासुमारास लेखी पत्रहॅयवहार केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) तसेच, उस्मानाबाद हा अवषाणप्रवण क्षेत्रातील, आर्थाकदृष्या मागासलेला जिल्हा असन
ू
तेथील ७० ्क्के पेक्षाही िास्त नागररक उपिीववकेसाठी शेतीवर अवलींबून आहे त, हे खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, शेतकऱयाींस सततच्या दषु काळामुळे शेतीपासून कमी उत्पन्न ममळत असल्याने
शेतीस िोडधींदा म्हणन
पशप
शेतकऱयाींची
ू
ु ालन हा शेतीपरू क हॅयवसाय करत असन
ु

व

पशुधनाींची सींख्या पाहता पशुवैदयककय दवाखान्याची कमतरता आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर दठकाणी पशुवैदयककय दवाखाना
सुरु करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. महादे व िानिर (२८-०९-२०१८) : (१) व (२) हे खरे आहे .
(३) १९ हॅया पशुगणनेनुसार उस्मानाबाद जिल््यात ५,५४,३३७ पशुधन घ्क असून, बबगर

डोंगरी भागात ५,००० पशुधन घ्कामागे एक पशुवैदयकीय दवाखाना या प्रमाणे जिल्हयात
११०

पशव
ु ैदयकीय

दवाखान्याींची

आवश्यकता

असन
ू ,

जिल्हयात

सदयजस्थतीत

१०१

पशुवैदयकीय दवाखाने कायारत असून, १० पशुवैदयकीय दवाखान्याींचा अनुशेष आहे .

(४) आयुक्त पशुसींवधान याींचेकडून पत्र दद.०८.०७.२०११ अन्वये उस्मानाबाद जिल््यातील एकूण
१४ नवीन पशुवैदयकीय दवाखान्याींच्या स्थापनेबाबतचा प्रस्ताव शासनास प्राप्त झालेला होता.
त्यामध्ये मौिे राींिणी, ता. कळीं ब चा ही समावेश होता. सदर व अन्य जिल्हयातील प्राप्त
प्रस्तावाच्या अनष
ु ींगाने नवीन पद ननममातीस
मध्ये ववत्त ववभागास केली असता,

सहमती प्रदान करण्याची ववनींती सन २०१२

राज्याची वाढती महसूली त्
ू , राज्याच्या नतिोरीवरील

ताण तसेच, आस्थापना खचा मयााददत ठे वण्याची ननकड लक्षात घेता, सदयजस्थतीत ववभागाचा

प्रस्ताव मान्य करणे शक्य नाही. ककीं बहूना आर्थाक भाराच्या वाढीचे प्रस्ताव ववभागाने ववत्त

ववभागास सादर करु नयेत, असे अमभप्राय ददलेले असल्याने, सदर १४ नवीन पशव
ु ैदयकीय
दवाखान्याींची स्थापना झालेली नाही.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

अिोला, उदगीर ,नागपरू तसेच ममरि येथील शासकिय दध
ू योिना िेंद्रे बांद असल्याबाबत
(३७)

१२२०४३ (३१-०७-२०१८).

श्री.प्रतापराव पाटील धचखलीिर (लोहा) :

सन्माननीय

दग्ु धवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) अकोला, उदगीर ,नागपूर तसेच ममरि येथील शासककय दध
ू योिना केंद्रे बींद असल्याचे
माहे एवप्रल,२०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, सदर दध
ू योिना केंद्रे बींद असल्याने मराठवाडयातील सम
ु ारे ८० हिार मल्र
दध
ू दररोि कोल्हापूर व साींगली जिल्हयात दध
ू पावडर व ब्र तयार करण्यासाठी

पाठववले

िाते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकशीचे ननषकषा काय आहे व त्यानुसार शासकीय दध
ू केंद्रे तातडीने सुरु
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. महादे व िानिर (११-१०-२०१८) : (१) होय.
(२) होय.
(३) व (४) शासनाचे वरील चारीही दध
ू भक
ु ्ी प्रकल्प ३० वषाापूवर कायाान्वीत झालेले आहे त.
सदयजस्थतीत ममशनरी व इमारती िुन्या झालेल्या असून सदयजस्थतीत त्याींची दरु
ु स्ती करणे

शक्य होत नाही. सदर दध
ू भक
ु ्ी प्रकल्पाींसारखेच काही दठकाणच्या शासकीय दध
ू योिना बींद
जस्थतीत वा बींद पडण्याच्या जस्थतीत आहे. अशा बींद पडलेल्या व बीं द पडण्याची शक्यता

असलेल्या दध
ू योिनाींचे/प्रकल्पाींचे पीपीपी तत्वावर पन
ु रुज्िीवन करण्यासाठी शासनाने ताींत्रीक
सल्लागाराची ननयुक्ती करण्यास मान्यता ददलेली असून ताींबत्रक सल्लागार ननयुक्तीची

कायावाही सरु
ु आहे . ताींबत्रक सल्लागाराचा अहवाल प्राप्त झाल्यावर पढ
ु ील आवश्यक कायावाही
करण्यात येईल.

(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

भम
ु (जि.उस्मानाबाद) तालक्
ु यामध्ये शासिीय दध
ु योिना सरु
ु िरण्याबाबत
(३८)

१२२२६१ (२५-०७-२०१८).

श्री.राहुल मोटे (पराांडा) :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय दग्ु धवविास मांत्री

(१) भम
(जि.उस्मानाबाद) तालक्
दध
ु
ु यामध्ये ४ लक्ष ली्रचे दध
ु उत्पादन होत असन
ु
ु
सींकलनासाठी

एकच शासकीय दध
ु योिना सुरु आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरील भम
ु शासकीय दध
ु योिना केंद्राची क्षमता कमी पडत असुन सदर

योिनेला ठराववक ली्र दध
ु सींकलन करण्याचे बींधन शासनाचे असल्यामळ
ु े शेतकऱयाींना

खािगी सींघाकडे दध
ु दयावे लागत असन
ु खािगी दध
ु सींघमालक दध
ु ाला त्याींच्या मनाप्रमाणे
दर दे त असल्यामळ
ु े दध
ु उत्पादक शेतकऱयाींचे आर्थाक नुकसान झाले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन भुम तालक्
ु यामध्ये दध
ु सींकलनासाठी
शासकीय दध
ु योिना सुरु करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. महादे व िानिर (३१-१०-२०१८) : (१) भुम तालुक्यामध्ये दै नद
ीं ीन शासनाचे ०.०७ लक्ष व
खािगी प्रकल्पामाफात प्रनतदीन १.३७ लक्ष ली. दध
ू सींकलन होत आहे . असींघ्ीत क्षेत्राच्या दध
ु
सींकलनाची माहीती शासनाचकडे उपलब्ध नाही.
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(२) व (३) भुम तालुक्यात खवा उत्पादन क्लस््रची ननममाती झालेली आहे तसेच असींघ्ीत

क्षेत्रामाफात फार मोठया प्रमाणावर दध
ू खवा उत्पादनासाठी वापरले िाते.

िानेवारी २०१७ व त्यापुवर खािगी प्रकल्पधारकाींकडुन दध
ु ाचे खरे दी दर िास्त ममळत

असल्यामळ
ू े जिल्हातील दध
ू उत्पादकाींनी शासकीय दध
ू योिना, भम
ु येथे दध
ू परु वठा बींद
केलेला होता. त्यामुळे िानेवारी २०१७ ते ऑगस्् २०१७ पयात शासकीय दध
ु योिना, भुम

कायारत नहॅहती तथापी शासन ननणाय दद. १९/०६/२०१७ अन्वये दध
ू खरे दी दरात वाढ केली
असून खरे दी दर रू. २७/-केलेले होते. त्यामूळे दध
ु उत्पादक व दध
ू दत्पादक सींस्थाींनी थे्

परु वठाहॅदारे दध
ु जस्वकृती करण्याची शासनाकडे ववनींती केलेली असल्यामळ
ु े दध
ू उत्पादकाींच्या

दहतासाठी सदर बींद असलेली शासकीय दध
ू योिना ऑगस्् २०१७ पासून पुन्हा कायााववत
करण्यात आलेली आहे. दध
ू उत्पादकाींचे व प्राथममक दध
ू सींस्थाचे दध
ू शासन ननणाय दद.
२६/०८/२०१० अन्वये जस्वकृत करण्याची परवानगी दे ण्यात आलेली आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
उस्मानाबाद जिल््यात खताांच्या दरात िरण्यात आलेली दरवाढ
(३९)

१२२२६८ (३१-०७-२०१८).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.राहुल मोटे (पराांडा) :

सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील

(१) उस्मानाबाद जिल््यात युररया वगळता अन्य खताींच्या दरात ८० ते १२५ रुपयाींपयांत

करण्यात आलेल्या दरवाढीच्या ववरोधात स्वाभामानी शेतकरी सींघ्नेने उस्मानाबाद, तुळिापूर
व कळीं ब येथील महसल
ु कायाालयासमोर आींदोलन केले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन स्वाभामानी शेतकरी सींघ्नेच्या
मागण्या मान्य करण्यासाठी कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (११-१०-२०१८) : (१) होय.
(२) केंद्र शासनाने ददनाींक १ एवप्रल २०१० पासून खत अनद
ु ान योिनेत बदल करुन
मुलद्रहॅयाधाररत अनुदान योिना (एनबीएस) राबववण्यास सुरुवात केलेली आहे. या योिनेतींगत
ा

रासायननक खतावरील अनुदान केंद्र शासनाकडून ठरववण्यात येत.े परीं तु, खत वव्ी ककीं मती
ठरववण्यास

सींबींर्धत

खत

उत्पादक

कींपन्याींना

अर्धकार

ददलेले

आहे त. त्यामळ
ु े,

केंद्र

शासनाकडून मुलद्रहॅयाधाररत अनद
ु ान योिना (एनबीएस) या धोरणात खताींचे अनुदानाचे दर
वषाभरासाठी ननजश्चत करण्यात येवून सुध्दा, खत उत्पादक कींपन्या, आींतरराषरीय बािारातील

खताींचे बािारभाव व कच्च्या मालाच्या ककीं मती व रुपयाींचा ववननमय दर या आधारे कींपन्या
ववक् ककीं मत ननजश्चत करतात.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
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अचलपूर (जि.अमरावती) तालुक्यातील पशुसांवधान ववभागाचे शेतिरी
प्रमशिण तनममाती प्रस्तावास तनधी दे ण्याबाबत

(४०)

१२२३६७ (३१-०७-२०१८).

चौधरी (अमळनेर) :

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

सन्माननीय पशुसांवधान मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) अचलपरू (जि.अमरावती) तालक्
ु यातील पशस
ु ींवधान ववभागाचे शेतकरी प्रमशक्षण ननममाती
प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करून रु. १.३५ को्ी ननधी उपलब्ध करून दे णेबाबत
वव.स.स. अचलपूर याींनी लेखी ननवेदनादवारे मागणी केली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन अचलपूर तालुक्यातील पशस
ु ींवधान
ववभागाचे शेतकरी प्रमशक्षण ननममाती प्रस्तावास ननधी दे ण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. महादे व िानिर (२८-०९-२०१८) : (१) हे खरे आहे .
(२) प्रस्ताववत शेतकरी प्रमशक्षण केंद्रासाठी ववववध सींवगाातील / समकक्ष ०७ नवीन पदाींची
आवश्यकता असन
ू , ववत्त ववभाग शासन ननणाय दद.२.०६.२०१५ अन्वये नवीन पदननममातीवर
ननबांध घालण्यात आलेले आहे त. कररता, या प्रस्तावास शासनाची प्रशासकीय मान्यता प्रदान
करण्यात आलेली नाही.
सदयजस्थतीत राज्यात महाराषर पशुधन ववकास मींडळ, पुण्यश्लोक अदहल्यादे वी महाराषर

मेंढी व शेळी ववकास मींडळ अर्धनस्त प्रक्षेत्रे, अींडी उबवणक
ू केंद्रे , सधन कुक्कु् ववकास ग्,

केंद्र पुरस्कृत अस्कड योिना, रोिगार व स्वयींरोिगार काया्म आणण जिल्हास्तरीय कामधेनू
दत्तक ग्राम योिनेअींतगात शेतकरी प्रमशक्षण वगाांचे आयोिन करण्यात येत.े
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
रािापूर पांचायत सममतीच्या पशुवद्
ै यकिय दवाखान्यात वैद्यकिय अधधिारी नसल्याबाबत
(४१) १२३३९० (३१-०७-२०१८).

श्री.रािन साळवी (रािापूर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

रािापूर

(ता.रािापूर,

जि.रत्नार्गरी)

पींचायत

सन्माननीय पशुसांवधान मांत्री

सममतीच्या पशुवैदयककय

दवाखान्यात

वैदयककय अर्धकारी नसल्यामुळे शेतकऱयाींच्या िनावराींचे हाल झाल्याचे माहे मे,२०१८ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, िनावराींवर उपचार व लसीकरणासाठी रािापूर तालुका पींचायत सममतीच्या
पशुवैदयककय दवाखान्यात शेतकरी येत असून तेथे डॉक््र उपलब्ध

नसल्यामळ
ु े िनावराींना

औषधे वेळेवर न ममळाल्यामुळे दोन म्हशीचा मत्ृ यू झाला, हे ही खरे आहे काय,

वव.स. ४९६ (33)
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन रािापूर तालुका पींचायत सममतीच्या
पशुवैदयककय दवाखान्यात वैदयककय अर्धकाऱयाींची ननयुक्ती करण्याबाबत कोणती कायावाही
केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. महादे व िानिर (२७-०९-२०१८) : (१), (२) व (३) हे खरे नाही.
पशध
ु न ववकास अर्धकारी,पवैद श्रेणी-१,ता.रािापरू , जि.रत्नार्गरी

हे पद ररक्त असन
ू

सदर ररक्त पदाचा अनतररक्त कायाभार निीकच्या सहाय्य्क पशध
ु न ववकास अर्धकारी याींचे
कडे सोपवन
पशुपालकाींचे िनावराींना ननयममत सेवा पूरववण्यात येत आहे त. त्यामुळे
ू

शेतकऱयाींच्या िनावराींचे हाल झाल्याचे माहे मे २०१८ मध्ये व त्यादरम्यान ननदशानास आलेले
नाही. तसेच औषधे वेळेवर
आलेले नाही.

न ममळाल्यामुळे

दोन म्हशीींचा मत्ृ यु झाल्याची बाब ननदशानास

रत्नार्गरी जिल्हयातील रािापूर तालूक्यात पशुधन ववकास अर्धकारी याींची एकूण ४ पदे

मींिूर असन
सध्या जस्थतीत चारही पदे ररक्त आहे त. तसेच सहाय्यक पशुधन ववकास
ु

अर्धकारी याचे एक पद मींिूर असून ते भरलेले आहे . पशुधन पयावेक्षकाींची १६ पदे मींिूर
असन
ू त्यापैकी १२ पदे भरलेली आहे त व ४ पदे ररक्त आहे त. ररक्त पदाींचा अनतररक्त

कायाभार नजिकच्या पशुवैदयकीय अर्धकाऱयाींकडे सोपवून त्याींचेहॅदारे पशुपालकाींच्या िनावराींना
ननयममत सेवा पूरववण्यात येत आहे त.

पशुधन ववकास अर्धकारी ग्-अ या सींवगाातील ररक्त पदे भरण्याबाबत महाराषर लोकसेवा

आयोगाकडे मागणीपत्र पाठववण्यात आले आहे . तसेच सहाय्यक पशुधन ववकास अर्धकारी ते
पशुधन ववकास अर्धकारी ग्-ब या सींवगाातील पदोन्नतीबाबतची कायावाही शासन स्तरावर
सुरु असून सदर कायावाही पूणा झाल्यानींतर
ववचार करण्यात येईल.

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

रािापूर तालूक्यातील ररक्त पदे भरण्याबाबत

___________

दापोली (जि.रत्नाधगरी) तालुक्यात एसटी आगारातील िमाचाऱयाांच्या नादरु
ु स्त गाांयाांबाबत
(४२)

१२३४८९ (२४-०७-२०१८).

श्री.सांिय िदम (दापोली) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) दापोली (जि.रत्नार्गरी) तालक्
ु यात एस्ी आगारातील कमाचाऱयाींच्या नादरु
ु स्त गाडयाींच्या
त्ारीची दखल वररषठ अर्धकारी

घेत नसल्यामळ
ु े कमाचाऱयाींनी आींदोलन केल्याचे माहे

एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त आगारामध्ये काही मदहन्याींपासून गाडया नादरु
ु स्तीचे प्रमाण वाढत असून
रस्त्यावरच गाडया बींद पडत असल्यामुळे प्रवासी, चालक व वाहक याींना त्रास सहन करावा

लागतो, तसेच गाडया दरु
ु स्त करण्यासाठी आवश्यक साधनसामुग्री दापोलीमध्ये उपलब्ध करुन
दे ण्याबाबत वररषठ कायाालयाकडे मागणी केली असता त्याकडे प्रशासन दल
ा करीत आहे , हे ही
ु क्ष
खरे आहे काय,

वव.स. ४९६ (34)
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकशीचे ननषकषा काय आहे व त्यानस
ु ार दापोली (जि.रत्नार्गरी) तालुक्यात
एस्ी आगारातील कमाचाऱयाींच्या नादरु
ु स्त गाडयाींबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हदवािर रावते (०४-१०-२०१८) : (१) होय.
दापोली आगारातील

मान्यताप्राप्त सींघ्नेने दद.०२.०५.२०१८ रोिी आगार हॅयवस्थापक,

दापोली आगार याींना बेमुदत उपोषणाची नो्ीस ददलेली होती. परीं त,ू प्रशासनाने सींबींर्धताींबरोबर
वेळीच सकारात्मक चचाा करुन प्रश्न ननकाली काढला आहे.
(२) नाही.
दापोली आगारातील नादरु
ु स्त, मागाबींद वाहनाींचे प्रमाण गतवषरपेक्षा कमी आहे .

(३), (४) व (५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
श्रीिेत्र रे वसा (ता.जि.अमरावती) येथे पशुप्रदशानी व शेतिरी मेळावािररता
तनधी मांिरू िरणेबाबत

(४३)

१२३५०१ (३१-०७-२०१८).

अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), प्रा.ववरें द्र िगताप (धामणगाव

रे ल्वे), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.नसीम खान
(चाांहदवली) :

सन्माननीय पशुसव
ां धान मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) श्रीक्षेत्र रे वसा (ता.जि.अमरावती) येथे जिल्हा वावषाक योिना सन २०१७-१८ अींतगात
पशुप्रदशानी व शेतकरी मेळाहॅयाींना ननधी मींिूर करण्यासाठी

जिल्हा पशुसवींधन
ा अर्धकारी,

जिल्हा पररषद, अमरावती याींना ददनाींक ११ िानेवारी, २०१८ रोिी वा त्यासम
ु ारास

पत्र ददले,

हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त

प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन श्रीक्षेत्र रे वसा येथील पशुप्रदशानी व

शेतकरी मेळाहॅयाींना ननधी मींिूर करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. महादे व िानिर (२८-०९-२०१८) : (१) हे खरे आहे .

(२) जिल्हा पशुसींवधान अर्धकारी, जिल्हा पररषद, अमरावती याींनी दद.१२.०६.२०१८ च्या
पत्रान्वये श्रीक्षेत्र रे वसा येथील पशप्र
ु दशानी व शेतकरी मेळाहॅयासाठी जिल्हार्धकारी तथा, सदस्य
सर्चव, जिल्हा ननयोिन सममती, अमरावती याींचेकडे रु.५.०० लक्ष ननधीची मागणी केलेली
आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

वव.स. ४९६ (35)
िळिोट (जि. लातूर) तालुक्यात एस.टी. महामांडळाचे स्वतांत्र
बस आगार स्थापन िरण्याबाबत

(४४)

१२३६५१ (०१-०८-२०१८).

डॉ.सुधािर भालेराव (उदगीर)

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

िळको् (जि.लातूर)

तालक्
ु यात

एस.्ी. महामींडळाचे

सन्माननीय पररवहन मांत्री

स्वतींत्र

बस

आगार स्थापन

करण्याबाबत मा.राज्यमींत्री महोदयाींच्या दालनात माहे मे २०१८ मध्ये वा त्यासुमारास बैठक
आयोजित करण्यात आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त दठकाणी स्वतींत्र आगार स्थापन करण्याची मागणी लोकप्रनतननधीींनी केली
आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन एस.्ी. महामींडळाचे स्वतींत्र बस
आगार स्थापन करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हदवािर रावते (०४-१०-२०१८) : (१) व (२) होय.
(३) राज्य पररवहन महामींडळाच्या आगार ननममतरबाबतच्या धोरणानस
ु ार

३० कक.मी पररसरात

िवळच्या आगाराची ननयते १०० पेक्षा अर्धक असल्यामशवाय नहॅयाने आगार ननममतर करु नये,
त्यामुळे िळको् येथे आगार ननममतर करणे महामींडळाच्या धोरणाशी सस
ु ींगत नाही.
तथावप,

बसस्थानकाच्या

आधुननकीकरण/

पन
ु बाांधणीच्या

कामास्तव

बसस्थानकाचे

आराखडे तयार करण्यासाठी वास्तवु वशारद याींची नेमणूक करण्यात आलेली आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
अमरावती जिल््यातील खरीप वपि ववम्याच्या ६४ हिार शेतिरऱयाांना
ववमा भरपाईतन
ू वगळण्याबाबत

(४५)

१२३९२८ (३१-०७-२०१८).

प्रा.ववरें द्र िगताप (धामणगाव रे ल्वे) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िृषी

(१) अमरावती जिल््यात अपुऱया पावसाअभावी हीं गाम उध्वस्त झाला असन
ू आणेवारी ४६ पैसे
असताींना कृषी ववभागाच्या पीक कापणी प्रयोगाींनी उत्पन्न िास्त दाखवल्याने ६४,२१९

शेतकऱयाींना ववमा भरपाईतन
ू वगळण्यात आल्याचे ददनाींक ६ िन
ु २०१७ रोिी वा त्यासम
ु ारास
ननदशानास आले,

हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून
आले असुन पीकववमातुन वगळण्यात आलेल्या शेतकऱयाींना पीक ववमा ममळण्याबाबत कोणती
कायावाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ४९६ (36)
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०१-१०-२०१८) : (१), (२)

हे खरे नाही.

प्रधानमींत्री वपक ववमा योिनेच्या मागादशाक सूचनानुसार योिने अतींगत
ा
ननजश्चत

करण्यात येणारी नुकसान भरपाई अर्धसूर्चत क्षेत्रातील अर्धसूर्चत वपकाींच्या वपक कापणी
प्रयोगाच्या आधारे प्राप्त सरासरी उत्पन्न व उीं बरठा उत्पन्न याींचे आधारे ननजश्चत केले िाते.

अर्धसूर्चत वपकाचे अर्धसूर्चत क्षेत्रातील सरासरी उत्पन्न ् उीं बरठा उत्पान्नापेक्षा ज्या प्रमाणात

कमी असेल त्या प्रमाणात नुकसान भरपाई ववमा कींपनी माफात अदा केली िाते. योिनेंतगात
नुकसान भरपाई ननजश्चत करताींना पैसेवारी, दषु काळ, ्ीं चाई पररजस्थती आणण पुरामुळे झालेल्या
नक
ु सानी सींदभाात कोणताही शासकीय ववभाग/सींस्थेमाफात घोषीत करण्यात आलेली आकडेवारी
ग्राहय धरण्यात येत नाही.

खरीप हीं गाम २०१७ मध्ये अमरावती जिल्हयातील १.१० लाख शेतकऱयाींनी योिनेत
सहभाग घेतला होता. त्यापैकी ववमा कींपन्यामाफात प्राप्त अींतररम अहवालानुसार ०.४५ लाख
शेतकऱयाींना रुपये ६३.४८ को्ी नक
ु सान भरपाई ववमा कींपन्या माफात अदा करण्यात आलेली
आहे .

योिनेच्या मागादशाक सूचनाींनुसार योिनेत सहभागी शेतकऱयाींपैकी िे शेतकरी नुकसान

भरपाईस पात्र ठरले आहे त, अशा शेतकऱयाींना नक
ु सान भरपाई रक्कम ववमा कींपनीमाफात अदा
करण्यात आलेली आहे

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
चाळीसगाांव (जि.िळगाांव) येथील दध
ू सांघाच्या सांचालि मांडळाने
(४६)

शासिीय िमीन इमारत व डेरी प्लान्ट सुरु िरण्याबाबत

१२४५३६ (३१-०७-२०१८).

श्री.एिनाथराव खडसे (मक्
ु ताईनगर) :

सन्माननीय

दग्ु धवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) चाळीसगाींव (जि.िळगाींव) येथील दध
ू सींघाच्या सींचालक मींडळाने शासकीय िमीन इमारत
व डेरी प्लान्् सुरु करण्यासाठी दग्ु ध सींघाचे अध्यक्ष याींनी ददनाींक २३ नोहॅहें बर, २०१५ रोिी वा

त्यासुमारास प्रादे मशक दग्ु ध हॅयवसाय ववकास अर्धकारी, नामशक याींच्याकडे पाठववलेला प्रस्ताव
दग्ु ध हॅयवसाय ववभागामाफात महसूल ववभागास सादर केला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरच्या प्रस्तावास मान्यता दे ण्याबाबत तेथील लोकप्रनतननधीींनी मा.महसल
ू

मींत्री याींच्याकडे ददनाींक १४ ऑक््ोंबर, २०१७ रोिी वा त्यासुमारास ननवेदनाहॅदारे ववनींती केली,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन चाळीसगाींव (जि.िळगाींव) येथे डेरी
प्लान्् सुरु करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. महादे व िानिर (११-१०-२०१८) : (१) होय
(२) असे ननवेदन प्राप्त झाल्याचे आढळून आलेले नाही.

वव.स. ४९६ (37)
(३) शासनाने दद.२८ नोहॅहें बर, २०१७ रोिीच्या शासन ननणायानुसार

दग्ु धववकास ववभागाींतगात

बींद पडलेल्या व बींद पडण्याची शक्यता असलेल्या शासकीय दध
ू योिना व मशतकरण केंद्र
खािगी-सावािननक सहभाग तत्वावर पुनजिावीत करण्याबाबत ननणाय घेतला असून त्यासाठी
ताींबत्रक सल्लागार

ननयक्
ु त करण्यास मान्यता ददली आहे . सदर ताींबत्रक सल्लागाराकडून प्राप्त

होणाऱया अहवालानुसार पुढील कायावाही केली िाणार आहे . त्यानुसार प्रश्नाधीन डेरी प्लाीं्
बाबत योग्य तो ननणाय घेण्यात येईल.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
वामशम जिल्हयात गटशेती प्रिल्पाअांतगात सवा उपक्रम ठप्प झाल्याबाबत.
(४७)

१२४५४७ (३१-०७-२०१८).

श्री.अममत झनि (ररसोड), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी),

श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.सुतनल िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे
श्री.हषावधान सपिाळ (बल
ु ढाणा) :

(आवी),

सन्माननीय िृषी मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

काय :-

(१) वामशम जिल्हयासह राज्यभरातील जिल्हयाींमध्ये तालक
ु ाननहाय २० शेतकरी ग्ाींच्या

माध्यमातून ककमान १०० एकर क्षेत्रावर ववववध स्वरुपात कृषी व कृषीपूरक उप्म राबववण्यात
आले परीं तु यावषर सवाच िलस्त्रोत कोरडे पडल्याने समूह ग्शेती प्रकल्पाअींतगात सवा उप्म
बींद झाल्याचे माहे मे, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणाची शासनस्तरावरुन काय कायावाही वा उपाययोिना करण्यात
आली वा येत आहे ?
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.

चांद्रिाांत

पाटील

(०४-१०-२०१८)

:

(१)

हे

खरे

नाही,

ग्

शेतीस

प्रोत्साहन

व

सबलीकरणासाठी शेतकऱयाींच्या ग् शेतीस चालना दे णे या योिनेअींतगात राज्यामध्ये सन

२०१७-१८ या वषाासाठी जिल्हास्तरीय सममतीच्या मशफारशीनुसार एकूण १९० ग्ाींच्या ननवडीस
कृवष आयुक्तालयाकडून मान्यता दे ण्यात आली आहे . सदरच्या ग् ननवडीस मान्यता ददलेल्या

१९० शेतकरी ग्/उत्पादक कींपन्याींपैकी एकूण ११८ ग्ाींच्या सववस्तर प्रकल्प अहवालास
(DPR)

जिल्हास्तरीय

सममतीने

अींनतम

मान्यता

उप्माींची कामे राज्यात सरु
ु आहेत.

ददल्यानुसार

प्रकल्पातील

घ्काींची

/

(२) व (३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
उदगीर (जि.लातरू ) तालक्
ु यातील दध
ु भि
ु टी प्रिल्प सरु
ु िरण्याबाबत
(४८)

१२४७६४ (३१-०७-२०१८).

डॉ.सध
ु ािर भालेराव (उदगीर) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय दग्ु धवविास

वव.स. ४९६ (38)
(१) उदगीर (जि.लातूर) तालुक्यातील दध
ु भक
ु ्ी प्रकल्प काही वषाापुवर बींद अवस्थेत असल्याने
दध
ु ाची पींढरी म्हणून ओळखला िाणाऱया उदगीर तालुक्याची ओळख नष् झाली आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, दध
ु भक
ु ्ी प्रकल्पाच्या माध्यमातन
ू हिारो तरुणाींना रोिगार ममळत होता, हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर प्रकल्प पन
ु जा िववत करुन
प्रकल्प सुरु करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. महादे व िानिर (११-१०-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
(२) व (३) सदर प्रकल्पामुळे पुवर तरुणाींना रोिगार ममळत होता हे खरे आहे. सन २०१५ मध्ये

काही ताींबत्रक कारणामुळे सदर प्रकल्प बींद करण्यात आला होता. त्यामुळे सदर प्रकल्पातील
अनतररक्त ठरलेल्या कमाचाऱयाींना दस
ु ऱया योिनेत सामावन
ू घेण्यात आले आहे .

बींद पडलेल्या व बींद पडण्याची शक्यता असलेल्या दध
ू योिनाींचे पीपीपी तत्वावर पन
ु रुज्िीवन
करण्यासाठी शासनाने ताींत्रीक सल्लागाराची ननयुक्ती करण्यास मान्यता ददली असून ताींबत्रक

सल्लागाराकडुन प्राप्त होणाऱया अहवालानस
ु ार पन
ु जा िवन करण्याबाबतचा योग्य तो ननणाय
घेण्यात येईल.

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
खेड तालुक्यातील िनावराांना लाळ्या खुरित लस वेळेत न हदल्यामळ
ु े
िनावराांचा झालेला मत्ृ यू

(४९)

१२४९६६ (०३-०८-२०१८).

श्री.सुरेश गोरे (खेड आळां दी) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पशुसांवधान

(१) खेड तालुक्यात िनावराींना रोगापासून वाचववण्यासाठी वषाातून २ वेळा म्हणिे माहे ,
सप््ें बर आणण माचा मध्ये लाळ्या खुरकत या आिाराचे लसीकरण वेळेत न करण्यात
आल्यामुळे

८ िनावराींचा मत्ृ यू झाल्याचे माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास

आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीचे ननषकषा काय आहे व त्यानुसार लाळ्या खुरकत रोगाचा सींसगा
रोखण्यासह लस उपलब्ध करण्याबाबत तसेच लाळ्या खुरकत रोगाने दगावलेल्या िनावराींच्या
शेतकऱयाींना नक
ु सान भरपाई दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ४९६ (39)
श्री. महादे व िानिर (२८-०९-२०१८) : (१) लाळ खुरकुत रोग प्रनतबींध लसीकरण गाय व म्है स
वगाास वषाातून २ वेळा ६ मदहन्याींच्या अींतराने करण्यात येते. सन २०१७-२०१८ मध्ये ननववदा

प्रक्येतील ताींबत्रक अडचणीींमुळे िुल-ै ऑगस्् मधील फेरीचे लसीकरण दद.८.०३.२०१८ ते दद.
२१.०४.२०१८ या कालावधीत करण्यात आलेले आहे . तथावप, एवप्रल, २०१८ वा त्या दरम्यान

लाळ खुरकुत रोग प्रादभ
ु ाावामळ
ु े िनावरे दगावल्याची कोणतीही घ्ना ववभागाच्या ननदशानास
आलेली नाही.

(२), (३) व (४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
पनवेल एस.टी आगारात पाकिटमार, भुरट्या चोराांची तसेच मद्यपी आझण गदा ल्
ु ल्याांची
हदवसेंहदवस सांख्या वाढत असल्याबाबत

(५०)

१२५०७८ (३१-०७-२०१८).

डॉ.भारती लव्हे िर (वसोवा) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) पनवेल एस.्ी आगारात पाकक्मार,भुर्या चोराींची तसेच मदयपी आणण गदा ल्
ु ल्याींची
ददवसेंददवस सींख्या वाढत असल्याचे माहे मे, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदा शनास आले, हे
खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे ?
श्री. हदवािर रावते (०४-१०-२०१८) : (१) नाही.
(२) व (३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

ववधान भवन :
मुांबई.

डॉ. अनांत िळसे
प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

__________________________________________________________________
मुद्रणपूवा सवा प्रक्या महाराषर ववधानमींडळ सर्चवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर
मुद्रण: शासकीय मध्यवतर मुद्रणालय, मुींबई.

