अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ११७ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
दस
ु रे अधधवेशन, २०१६
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

ससांदपरू ी (ता.तम
ु सर, जि.भांडारा) येथील तलाव फुटल्याने ाराचे नि
ु सान होवन
ू
ववस्तावपत

(१)

३५२२ (२३-०१-२०१४).

ालेल्याांना पकिे ार सम्याबाबत

श्री.चरण वाामारे (तुमसर) :

िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पुनववसन व मदत

(१) ससींदपरू ी (ता.तम
ु सर, जि.भींडारा) येथील तलाव फु्ल्याने १०१ घराचे नक
ु सान झाले होते, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सींबींधीत ववभागाने १०१ लोकाींची कायमस्वरुपपी राह्याची यवस्था केली आहे
काय,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ?
श्री. एिनाथराव खडसे (३०-०६-२०१५) : (१) हे खरे आहे .

(२) ददनाींक २३/०७/२०१४ रोिी झालेल्या अततवषृ ्ीमळ
ु े ससींदपुरी येथील मालगुिारी तलावाची

पाळ फु्ून गावातील घरात पाणी सिरल्यामळ
ु े बाधीत १०१ कु्ुींबाींना तात्पुरत्या स्वरुपपात
गावातील सरु क्षीत दिकाणी हलवव्यात आले होते. २५ कु्ुींबाचे घराींचे मोठ्या प्रमाणात

नुकसान झाल्याने व ती घरे राह्यास योग्य नसल्याने २५ कु्ुींबाकरीता िेडची यवस्था
कर्यात आली असन
ू सदर िेडमध्ये २५ कु्ुींबे वास्तयास आहे त.

(३) प्रकल्प सींचालक, जिल्हा ग्रामीण ववकास यींत्रणा भींडारा माफफत दाररद्र रे षेखालील ५२
कु्ुींबाकरीता घरकुलाचे प्रस्ताव ग्रामववकास व िलसींधारण ववभागाकडे सादर कर्यात आलेले
आहे .

___________

वव.स. ११७ (2)
वसना व वाांगणा (ता.िोरे गाव, जि.सातारा) उपसािलससांचन
योिनेतील शेति-याांच्या िसमनीबाबत
(२)

६१४३ (०८-०४-२०१५).

श्री.शसशिाांत सशांदे (िोरे गाव), श्री.हनुमांत डो्स (मा्सशरस),

श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मांरा 
ु ा ि्वा), श्री.भास्िर िाधव (गह
ु ागर),
श्री.हसन मश्र
ु ीफ (िागल), श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधवन), श्री.सुरेश लाड (ििवत), श्री.रमेश िदम
(मोहो्) : सन्माननीय पुनववसन व मदत िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सातारा जिल््यातील कोरे गाव तालुक्यातील वसना व वाींगणा उपसािलससींचन योिनेमध्ये

ज्या िेतक-याींच्या िसमनी सींपाददत कर्यात आल्या त्या िेतकऱयाींचे पन
ु वफसन करून
िेतकऱयाींना ७/१२ च्या उताऱयावर पुनवफसानाचे सिक्के मार्यात आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास ७/१२ उताऱयावर पन
ु वफसानाचे सिक्के मारल्यामुळे िेतकऱयाींना िसमनीचे यवहार
कर्यास अडचणी तनमाफण झाल्यामुळे ७/१२ उताऱयावरील पुनवफसनाचे सिक्के उिवव्याबाबत

मागणी तेथील लोकप्रतततनधीींनी अनेकवेळा करून तसेच पुन्हा दद.१५/१२/२०१४ रोिी महसूल,
मदतकायफ व पन
ु वफसन मींत्र्याकडे केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत िासनाने कोणता तनणफय घेतला वा घे्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराव खडसे (१७-०२-२०१६) : (१) हे खरे नाही.
वसना व वाींगना उपसा ससींचन योिनेच्या लाभक्षेत्रातील िेतकऱयाींना िसमनीवर इतर
हक्कात पुनवफसनासािी राखीव िे व्याचे िेरे नोंदवव्यात आले होते.
(२) अींित: खरे आहे.

७/१२ उताऱयावरील पुनवफसनाचे िेरे उिवव्याची मागणी लोकप्रतततनधीींनी केलेली

आहे . तथावप, वसना वाींगणाच्या लाभक्षेत्रातील िेरे उिवव्याचा प्रस्ताव अमान्य कर्यात

आला आहे. पुनवफसनासािी राखीव िेरे असलेल्या िेतकऱयाींना दे खील ववभागीय आयुक्ताींच्या
परवानगीने िेतीचे यवहार करता येतात.

(३) वसना व वाींगणाच्या लाभक्षेत्रातील १४५०० िेतकऱयाींच्या ७/१२ वर इतर हक्कात
पन
ु वफसनासािी राखीव असे िेरे िे व्यात आले होते. त्यापैकी स्लॅ बपात्र नसलेल्या १४२९६

खातेदाराींच्या ७/१२ पुनवफसनासािी राखीव असल्याचे िेरे उिवव्यात आले असून, केवळ २०४
स्लॅ बपात्र खातेदाराींच्या ७/१२ वर सदर िेरे िे व्यात आले आहे त.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
मुांबईसह राज्यातील रे ल्वे समस्याांबाबत
(३)

६५५२ (१७-०४-२०१५).

ालेली बैठि

श्री.सुननल सशांदे (वर्ी), श्री.सदा सरवणिर (माहहम) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

वव.स. ११७ (3)
(१) मुींबईसह महाराषरातील सींबींवधत ववववध समस्या व प्रश्न याकररता ददनाींक ८ िानेवारी,
२०१५ रोिी मा.केंद्रीय रे ल्वेमींत्री व राज्याचे मा.मुयमींत्री, मा.पररवहन मींत्री, राज्याचे मुय

सवचव, रे ल्वे मींडळाचे अध्यक्ष, मध्य रे ल्वेचे महायवस्थापक, पजश्चम रे ल्वेच महायवस्थापक
व मुींबई रे ल्वे ववकास क्पेरे िनचे अवधकारी तसेच ववववध िासकीय ववभागाचे वररषि
अवधकारी याींच्या उपजस्थतीत मींत्रालयात सींयुक्त बैिक घे्यात आली, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

सदर

बैिकीत

राज्यातील

प्रलींतबत

तसेच

नवीन

रे ल्वे

प्रकल्पाींच्या

अींमलबिावणीसािी एकाजत्मक पररवहन प्रावधकरण (इींद्ग्रे्ेड रान्सपो्फ अॅथ्रर्ी) स्थापन
कर्याचा तनणफय घे्यात आला आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सदर प्रावधकरणात राज्यातील कोणत्या ववभागाींचा समावेि कर्यात येणार
आहे वा त्याचे स्वरूप काय राहणार आहे व तनणफयाच्या अींमलबिावणीसािी तकती कालावधी
अपेक्षक्षत आहे ?
श्री. हदवािर रावते (१४-०७-२०१५) : (१) होय.
(२) होय, सदर बैिकीत राज्यातील प्रलींतबत तसेच नवीन रे ल्वे प्रकल्पाींच्या अींमलबिावणीसािी
महाराषर लोहमागफ पायाभूत ववकास कींपनी स्थापन कर्याचा तनणफय घे्यात आला आहे .

(३) महाराषर लोहमागफ पायाभुत ववकास कींपनी स्थापन कर्याकरीता राज्य िासन व रे ल्वे
मींत्रालय याींचे दरम्यान ददनाींक २८.०६.२०१५ रोिी सामींिस्य करार स्वाक्षाींतकत कर्यात आला
आहे . सदर कींपनीत राज्यातील सवफ ववभागाच्या समावेि कर्यात येणार आहे . सदर कींपनी
रे ल्वे मींत्रालयाची सावफितनक क्षेत्रातील कींपनी असेल.
___________
राज्यातील मालाना आ ाद आधथवि वविास महामांड्ािडे ििव प्रिरणे प्रलांबबत असल्याबाबत
(४)

७५५१ (०७-०४-२०१५).

श्री.आससफ शेख (मालेगाांव मध्य) :

सन्माननीय अल्पसांख्याांि

वविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील मालाना आझाद आवथफक ववकास महामींडळाकडे हिारोच्या सींयेने किफ प्रकरणे
धुळ खात पडून असल्याचे माहे िानेवारी, २०१५ रोिी वा त्या सम
ु ारास तनदिफनास आले आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू प्रलींतबत किफ प्रकरणे मोठ्या प्रमाणावर असल्याने अनेक नागररकाींना
सदरहू किफ प्रकरणे मींिूर हो्याकररता प्रततक्षा करावी लागत असल्याने त्याींना नैराश्य आले
आहे हे पाहता िासन आवश्यक कायफवाही त्वरीत करणार वा करीत आहे काय,
(३) नसल्यास, या मागील ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराव खडसे (०९-०३-२०१६) : (१) नाही.
(२) व (३) मालाना आझाद अल्पसींयाींक आवथफक ववकास महामींडळामाफफत राबवव्यात
येणाऱया ववववध योिनेस अनुसरुपन,
ददनाींक ९ फेब्रुवारी, २०१४,

वव.स. ११७ (4)
ददनाींक १० फेब्रुवारी, २०१४,
ददनाींक २२ मे, २०१४,

ददनाींक ३ ऑगस््, २०१४,
ददनाींकक ६ ऑगस््, २०१४,
ददनाींक २ डडसेंबर, २०१४,
ददनाींक ५ सप््ें बर, २०१५ रोिी िादहरात दे ऊन अिफ मागवव्यात आले होते. त्यानुसार प्राप्त
अिफ व त्यावरील कायफवाही खालीलप्रमाणे:-

लाभार्थयाांकडून प्राप्त झालेल्या अिाफची सींया = ७०१६४
िरववलेली उदिष्े

= २२९४६

मींिूर झालेली अिाफची सींया

= १९३९३

मींिूर कर्यात आलेली रक्कम

= रुप. १०१.१४ को्ी

यासिवाय ज्या प्रस्तावामध्ये त्र्
फ ा
ु ी आढळून आल्या होत्या, अिा लाभार्थयाांमाफफत त्र्
ु ीींची पत
ू त
करुपन घे्यात आली असून ज्या लाभार्थयाांनी ववदहत वेळेमध्ये त्रु्ीींची पूतत
फ ा केली नाही. अिा

लाभार्थयाांचे किफ प्रस्ताव महामींडळामाफफत नामींिूर कर्यात येत आहे , त्या अिफदाराींचे प्रस्ताव
नामींिूर कर्यात आले आहे त. अिा काही अिफदाराींना पत्रान्वये कळववले असून उवफररत
किफदाराींना कळवव्याची कायफवाही महामींडळामाफफत कर्यात येत आहे .
___________
मेहिर व लोणार तालुकयातील (जि.बुलढाणा) शेतिऱयाांचे हठबि व तुषार
ससांचनाचे अनुदान अदयापही थिीत असल्याबाबत

(५)

७८९१ (०४-०४-२०१५).

डॉ.सांिय रायमल
ु िर (मेहिर) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील

(१) मेहकर व लोणार तालुक्यातील (जि.बुलढाणा) िेतकऱयाींचे दिबक व तुषार ससींचनाचे
अनुदान अदयापही थकीत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) तसेच सदर अनुदान वा्पात अतनयसमतता झाली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या प्रकरणी िासनाने चाकिी केली आहे काय, चाकिीनस
ु ार पढ
ु े कोणती
कारवाई केली वा कर्यात येत आहे ,

(४) तसेच थतकत िेतकऱयाींना तातडीने अनुदान दे ्यासींदभाफत िासनाने कोणती कायफवाही केली
वा कर्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराव खडसे (०९-११-२०१५) : (१) अींित: खरे आहे .
बुलढाणा जिल््यातील मेहकर व लोणार तालुक्यातील सन २०१३-१४ पयफतचे सवफ प्रस्ताव
तनकाली काढ्यात आलेले आहे त, तनधी अभावी सन २०१४-१५ मधील प्रस्ताव प्रलींतबत आहे त.
(२) हे खरे नाही.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

वव.स. ११७ (5)
(४) सन २०१५-१६ या वषाफत उपलब्ध झालेला तनधी सन २०१४-१५ मधील प्रलींतबत प्रकरणे
तनकाली काढ्यासािी ववचाराधीन आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
राज्यात हररयाना, चांदीगड, मध्यप्रदे श, हदल्ली, दमन, दादरा नगर हवेली आणण गोव्यातून
मोठ्या प्रमाणात बेिायदा दाूचची वाहतुिीस पायबांद िरणेबाबत

(६)

८२९७ (०८-०४-२०१५).

श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापरू ) :

सन्माननीय राज्य उत्पादन

शुल्ि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यात हररयाना, चींदीगड, मध्यप्रदे ि, ददल्ली, दमन, दादरा नगर हवेली आणण गोयातून
मोठ्या प्रमाणात बेकायदा दारूची वाहतुक सातत्याने होत आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास उक्त प्रकरणी िासनामाफफत चाकिी केली आहे काय,

(३) असल्यास, चाकिीत काय आढळून आले व तदनस
ु ार राज्यात बेकायदा येणाऱया वाहतक
ु ीस
पायबींद करणेबाबत कोणती कायफवाही केली वा कर्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराव खडसे (२८-०५-२०१५) : (१) हे पण
फ : खरे नाही. मात्र
ू त

हररयाणा, चींदीगड,

मध्य प्रदे ि, दमण, दादरा नगर हवेली व गोवा येथन
ू काही प्रमाणात बेकायदे िीर दारूची
चोर्ी वाहतूक होत असल्याचे आढळून आले आहे.

(२) व (३) होय पोलीस व राज्य उत्पादन िुल्क ववभागाने बेकायदा दारुपची वाहतुक व ववक्री

करणाऱयावर फािदारी गुन्हे नोंदववले आहे त. बेकायदा दारुपची वाहतक
ू होऊ नये यासािी पोलीस
व राज्य उत्पादन िल्
ु क ववभाग सातत्याने काम करीत आहे . बेकायदा दारुपची वाहतक
ू होऊ नये
यासािी राज्य उत्पादन िुल्क ववभागामाफफत अचानक वाहन तपासणी, नाकेबींदी इत्यादी

कारवाया कर्यात येतात. तसेच राज्याच्या सरहिीवर पररवहन, राज्य उत्पादन िुल्क व
ववक्रीकर ववभाग याींचे एकाजत्मक व सींगणकीकृत सीमा तपासणी नाके उभार्यात येत आहे त.
त्यामळ
ु े सध्याच्या मनषु यबळासह अततररक्त सवु वधा उपलब्ध झाल्याने बेकायदा मदय
वाहतुकीवर पायबींद घालणे आणखी िक्य झाले आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
खामगाांव (जि.बल
ु डाणा) येथील बस स्टँ डचे आधनु निीिरण िरणेबाबत
(७)

८४८२ (०४-०४-२०१५).

श्री.आिाश फुांडिर (खामगाांव) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) खामगाींव (जि.बुलडाणा) येथील बस स््ँ डचे नागरीकाींना बस्याकरीता कर्यात आलेले िेड
भरपूर वषाफपासन
ू चे िुने असल्यामळ
ु े सिकस्त झाले, हे खरे आहे काय,

वव.स. ११७ (6)
(२) असल्यास, ददवसेंददवस प्रवािाींची सींया वाढत असल्याने त्याींना ववश्ाींतीसािी व इतर
मुलभूत सुववधा बस स्थानकाींवर उपलब्ध नाही, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, प्रवािाींच्या सख
सोयीसािी व मदहलाींसािी वेगळे स्वच्छतागह
ु
ृ बाींध्याची व
इतर मूलभूत सोयी-सुववधा पुरवव्यासािी खामगाींव बस स्थानकाचे आधुतनकीकरण करणे
आवश्यक आहे, हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, खामगाींव बस स्थानकाच्या आधुतनकीकरण कर्यासािी िासन तात्काळ मींिुरी
दे णार आहे काय,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हदवािर रावते (०७-०७-२०१५) : (१) हे खरे नाही.
सन १९९२ मध्ये बुलढाणा ववभागाींतगफत खामगाींव येथे ०९ फला्ाींचे बसस्थानक

बाींध्यात आले असन
ू बसस्थानकाची इमारत सजु स्थतीत अहे . प्रवािाींना बस्यासािी बेंचेस
सुजस्थतीत आहे त. बसस्थानकाच्या आवारात िन
ु े बसस्थानकाचे िेड असून ते वापरात नाही.
(२) व (३) हे खरे नाही.

खामगाींव बसस्थानक येथे प्रवािाींना वप्याच्या पा्याची यवस्था वचरीं िीलाल िाींगीड
याींच्या खािगी रस्् माफफत पाणपोई कायफरत आहे . पुरुपष व मदहला प्रवािाींसािी प्रसाधनगह
ृ ाची

यवस्था कर्यात आली आहे . तसेच वाहनतळास “डाींबरीकरण” कर्यात आले असन
ू ते
चाींगल्या जस्थतीत आहे .

बसस्थानकावर वाहतूक तनयत्रींक कक्ष अदययावत स्वरुपपाचे बाींध्यात आले आहे ..

बसस्थानकावर पींख,े पुरेिी लाई्ची यवस्था कर्यात आली आहे . दहरकणी कक्ष, पोसलस
चाकी, उपहारगह
ु स्््ल, िनरल स््ोअसफ, दरु ध्वनीकक्ष, दध
ु व दग्ु धिन्य पदाथाफचे स्््ल,
ृ , बक
दच
ु ाकी

वाहनतळ रसवींती गह
ृ , केिकतफनालय, पुरुपष व मदहला प्रवािाींकररता प्रसाधनगह
ृ ाची

स्वतींत्र यवस्था इत्यादी मुलभुत सुववधा कायफरत आहे .

(४) बसस्थानकामध्ये पुरेिा सुववधा उपलब्ध आहे त. बसस्थानकाचे आधुतनकीकरण सध्या
ववचाराधीन नाही.

(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
मा.आ ाद आधथवि वविास महामांड्ाच्या राज्यातील ३६ िायावलयात
िमवचारी परु े से उपलब्ध िरुन दे याबाबत
(८)

८६०२ (०४-०४-२०१५).

श्री.सांिय साविारे (भस
ु ाव्) :

सन्माननीय अल्पसांख्याांि

वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मा.आझाद आवथफक ववकास महामींडळाच्या राज्यातील ३६ कायाफलयात एका कायाफलयासािी
७ कमफचारी अपेक्षक्षत असताना केवळ १ कमफचारी जिल््याचा कारभार साींभाळत आहे , हे खरे
आहे काय,

वव.स. ११७ (7)
(२) असल्यास, महामींडळाचा कारभार कींत्रा्ी कामगाराींच्या भरोिावर चालला आहे त्यामुळे
िासकीय योिनाींची अींमलबिावणी वेळेत होत नाही, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त बाब १ व २ नस
ु ार चाकिी कर्यात आली आहे काय,

(४) असल्यास, चाकिीच्या अनुषग
ीं ाने कमफचारी पुरेसे उपलब्ध करुपन दे ्याबाबत िासन कोणती
कायफवाही करणार आहे वा केली आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची सवफसाधारण कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराव खडसे (१४-०९-२०१५) : (१) अींित: खरे आहे .
(२) नाही.
(३) लागू नाही.

(४) अल्पसींयाक ववकास ववभाग, िासन तनणफय क्र.माआम-२०१२/प्र.क्र.८७/का-८,दद.१२.०६.२०१३
अन्वये महामींडळाच्या १५७ पदाींच्या सध
ु ाररत आकृततबींधास मान्यता दे ्यात आली असन
ू
सदरची

पदे

प्रतततनयुक्ती/तनयसमत

तनयुक्त/इतरववभागात

अततररक्त

िरलेल्या

अवधकारी

/कमफचारी अथवा कींत्रा्ी पध्दतीने भर्यास मान्यता दे ्यात आली आहे . सदर िासन
तनणफयानुसार मुयालयासािी २५ पदे , ववभागीय कायाफलयासािी १२ पदे , जिल्हा कायाफलयासािी
१२०

पदे

मींिूर

कर्यात

आली

आहे त.

त्यामध्ये

जिल्हा

यवस्थापक-३५,

सहाय्यक

यवस्थापक-३५, सलवपक-्ीं कलेखक-३५, सिपाई-१५ इतकी पदे मींिरू कर्यात आलेली आहे त.
महामींडळाने सलवपक-्ीं कलेखकाची ३३ पदे करार तत्वावर भर्याकररता िादहरात ददली होती.
दरम्यान

सध्या

कायफरत

असलेल्या

कींत्रा्ी

कमफचाऱयाींपैकी

काही

कमफचाऱयाींनी

सेवेत

कायमस्वरुपपी सामावून घे्याकररता मा.उच्च न्यायालय, मुींबई येथे यावचका दाखल केली आहे.
मा.उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी िादहरातीस अनस
ु रुपन भरती प्रतक्रया पण
ू फ करावी व
यावचकाकते धारण करीत असलेली पदे भर्याबाबत कोणतीही कायफवाही करुप नये, असे

अींतररम आदे ि ददले आहे त. सध्या प्रकरण न्यायप्रववषि आहे त्यानुषींगाने महामींडळाकडून
पुढील कायफवाही कर्यात येणार आहे .

तसेच महामींडळातील यवस्थापकीय सींचालक व सहयवस्थापकीय सींचालक या

पदाचा अततररक्त कायफभार अनक्र
ु मे अल्पसींयाक ववकास ववभागातील सहसवचव व अवर
सवचव याींच्याकडे सोपवव्यात आला आहे.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
उल्हासनगर शहरात बांद असलेल्या डडसप्लेस्ड पसवन िायदा (पुनववसन िायदा)
अांतगवत सनदा दे णे िाम प्रलांबबत असल्याबाबत

(९)

८६१० (०४-०४-२०१५).

श्रीमती ज्योती िलानी (उल्हासनगर) :

व मदत िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय पुनववसन

(१) उल्हासनगर िहरात डडसप्लेस्ड पसफन कायदा (पन
ु वफसन कायदा) अींतगफत सनदा दे णे व
त्या प्रकरणाचे काम अदयाप प्रलींतबत आहे , हे खरे आहे काय,

वव.स. ११७ (8)
(२) मा.सवेच्च न्यायालयातील प्रकरण तनकाली होवुनही प्रत्यक्ष सनदा दे ्याचे काम अदयापही
सुरुप नाही, हे खरे आहे काय,

(३) उल्हासनगर िहरातील उपववभागीय अवधकारी कायाफलयातन
ु सनदा दे णे व त्या सींबींवधत
कामे कर्याचे अदयाप सुरुपवात झाली नाही, हे खरे आहे काय,
(४) असल्यास, यामागील ववलींबाची कारणे काय आहे त,

(५) िासन अिा सनदा दे णे व पुनवफसन कायदा अींतगफत कामे पुणफ कर्याकामी काय
उपाययोिना करीत आहे ?

श्री. एिनाथराव खडसे (२९-०५-२०१५) : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.
(३) हे खरे नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
(५) तनवाफससत इसम (नु व प.ु ) अवधतनयम १९५४ तनरससत झाल्याच्या ददनाींकास प्रलींतबत
असलेल्या

प्रकरणी

सींबींवधत

प्रावधकारी

तनणफय

घेवू

िकतात.

तसेच

सदर

तनणफयाची

अींमलबिावणी करुप िकतात असा मा.सवेच्च न्यायालयाने दद. २८/४/२०१४ रोिी तनणफय ददला
आहे . त्यानस
ु ार कायफवाही कर्याच्या सुचना िासन पत्र क्र. एसय्
ु ी- २००८/प्र.क्र.५०/ र-६, दद.
१७/०९/२०१४ अन्वये सवफ सींबींवधताींना ददल्या आहे त.

___________
राज्यात अनेि चारचािी वाहने बनावट क्रमाांिाने धावत असल्याबाबत
(१०)

८७२८ (१०-०४-२०१५).

श्री.सुधािर दे शमुख (नागपूर पजश्चम), श्री.िृष्ट्णा खोपडे

(नागपरू पव
ू )व , श्री.वविास िांु भारे (नागपरू मध्य) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पररवहन मांत्री पढ
ु ील

(१) राज्यात अनेक चारचाकी वाहने बनाव् क्रमाींकाने धावत असल्याबाबतची बाब माहे
िानेवारी, २०१५ च्या दरम्यान तनदिफनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, आर्ीओच्या भींगारात असलेले चारचाकी वाहने ववकत घेऊन त्याची दरुप
ु स्ती
करुपन बनाव् क्रमाींकाने धावत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, अनेक चारचाकी वाहने ही दस
ु ऱया राज्यातील असुन ते बनाव् क्रमाींकानी
रस्त्याींवर धावत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, या चारचाकी वाहनाींमध्ये बस, रॅ हल्स, रक, िीप, कार सारया वाहनाींचा
मोठ्या प्रमाणात समावेि आहे , हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, राज्य महामागाफवर पोलीस ववभागामाफफत रस्ता तपासणी मोदहम ही कडक
कर्यात येणार आहे काय,
(६) नसल्यास, न कर्याची कारणे काय ?

वव.स. ११७ (9)
श्री. हदवािर रावते (२८-०८-२०१५) : (१) राज्यात काही पररवहन कायाफलयाचे कायफक्षेत्रात काही
चारचाकी वाहने बनाव् नोंदणी क्रमाींकावर चालत असल्याची बाब तनदिफनास आली आहे .
(२) नाही.
(३) व (४) राज्यात बनाव् क्रमाींकाींखाली धावत असलेल्या वाहनाींपैकी काही वाहने दस
ु ऱया
राज्यातील असल्याचे आढळून आले आहे. या वाहनाींना कार/बसेस/रक इ. प्रकारच्या वाहनाींचा
समावेि आहे .

(५) राज्यातील सवफ क्षेत्रीय पररवहन कायाफलयाींकडील वायुवेग पथकाींमाफफत मो्ार वाहन कायदा
व त्याअींतगफत तनयमाींचे उल्लींघन करणाऱया वाहनाचा िोध घे्याकररता तनयसमतपणे रस्त्यावर

तपासणी करुपन दोषी वाहनाींवर दीं डात्मक कारवाई कर्यात येते. एवप्रल, २०१४ ते माचफ, २०१५
या कालावधीत राज्यातील सवफ वायुवेग पथकाींमाफफत ववववध तनयमाींच्या उल्लींघनासािी एकूण

रुप. ४०६.६१ को्ी एवढा तर एवप्रल, २०१५ ते िून, २०१५ या कालावधीत एकूण रुप. ८२.१६
को्ी एवढा दीं ड वसल
ू कर्यात आला.
(६) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
खडिवासला (जि.पुणे) न हे आांबग
े ाव पररसरात सहामिली
इमारत िोस्ून तरुणाचा

(११)

९१५७ (०८-०४-२०१५).

ालेला मत्ृ यू

श्री.अबू आिमी (मानखूदव सशवािीनगर) :

सन्माननीय

पुनववसन व मदत िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) खडकवासला मतदार सींघातील (जि.पुणे) न हे आींबेगाव पररसरात सहा मिली इमारत
कोसळून एका तरुपणाचा मत्ृ यू झाल्याची घ्ना माहे

ऑक््ोबर, २०१४ च्या िेव्च्या

आिवड्यात घडली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या इमातीचे काही मिले अनवधकृत असल्याचे ही तनदिफनास आले आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याप्रकरणी पोलीस ववभागा माफफत सुरुप असलेली कायफवाही पुणफ झाली आहे काय
व त्याची सदयजस्थती काय आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची सवफसाधारण कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराव खडसे (२९-०२-२०१६) : (१) व (२) होय.
(३) याबाबत ससींहगड रोड पोलीस िाणे िहर गु.र. नीं. ८२/२०१४ महाराषर प्रादे सिक नगर रचना
अवधतनयम सन १९६६ चे कलम ५२ तसेच भा.दीं .वव. कलम

३०४,३०८,४२७,३४ तसेच

४६५,४६८,४७१,४२०,१२०(ब) अन्वये गुन्हा दाखल कर्यात आला आहे . तपासाअींती मा.
प्रथमवगफ न्यायदीं डावधकारी को्फ

क्र.

८ सिवािीनगर, पुणे याींचे को्ाफत आर.सी.सी.क्र.

०४०००५७३/१५ अन्वये दद. २.२.२०१५ रोिी दोषारोपपत्र दाखल कर्यात आले आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

वव.स. ११७ (10)

सांगमेश्वर (जि.रत्नाधगरी) राज्य पररवहन महामांड्ाच्या दे वरुख आगारातील
ववववध ववभागामांधील ५५ पदे ररकत असल्याबाबत
(१२)

९३७२ (०४-०४-२०१५).

श्री.रािन सा्वी (रािापूर) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सींगमेश्वर (जि.रत्नावगरी) राज्य पररवहन महामींडळाच्या दे वरुपख आगारातील ववववध
ववभागामींधील ५५ पदे ररक्त असल्याचे नुकतेच माहे िानेवारी, २०१५ मध्ये तनदिफनास आले
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत िासनाने चाकिी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले,

(३) तदनूसार सदर पदे तात्काळ भर्याबाबत िासन स्तरावर काय कायफवाही कर्यात आली
आहे वा येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त,
श्री. हदवािर रावते (३०-०७-२०१५) : (१), (२) व (३) माहे िानेवारी, २०१५ मध्ये दे वरुपख
आगारात १० कायफिाळा कमफचारी व वाहतक
ू प्रवगाफतील ३२ अिी एकूण ४२ पदे ररक्त आहे त.
खात्यामाफफत बढतीदवारे व सरळसेवा भरतीदवारे ररक्त पदे भर्याची कायफवाही सुरुप असून

सरळसेवा भरती अींतगफत रत्नावगरी ववभागात २३१ चालक (कतनषि) पदाींची भरती प्रतक्रया
राबवव्यात येत आहे . चालक (कतनषि) पदातील ६२ व सहाय्यक (कतनषि)

पदातील २५

उमेदवाराींचे प्रसिक्षण सुरुप असून प्रसिक्षण पूणफ झाल्यानींतर सहाय्यक पदातील ररक्त िागी
नेमणूका दे ्यात कायफवाही राज्य पररवहन महामींडळाच्या स्तरावर कर्यात येत आहे.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

नागपूर जिल््यातील मादा तालुकयातील िाही भागात
नुिसानग्रस्त शेति-याांना मदत िरयाबाबत

(१३)

९५३१ (०४-०४-२०१५).

श्री.डड मल्लीिािन
ूव रे ड्डी (रामटे ि) :

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

सन्माननीय पुनववसन

(१) नागपूर जिल््यातील मादा तालुक्यातील काही भागात माहे नोहें बर, २०१४ च्या िेव्च्या
आिवड्यात झालेल्या वादळी पावसामुळे सींपूणफ धान वपकाींचे नुकसान झाले आहे, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, या नक
ु सानीची पाहणी िासनाने केली आहे काय,

(३) असल्यास, पाहणीनुसार या नुकसानग्रस्त िेतक-याींना कोणत्या प्रकारची मदत केली वा
कर्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ११७ (11)
श्री. एिनाथराव खडसे (२९-०२-२०१६) : (१) हे खरे नाही.
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
भांडारा-गोंहदयासारख्या आहदवासी बहुल जिल्हयातील ग्रामीण भागात पररवहन महामांड्ाच्या
बसचे प्रवास भाडे िमी िूचन शेति-याांना एस.टी.च्या प्रवासात सवलत दे याबाबत
(१४)

९७५३ (०४-०४-२०१५).

श्री.रािेश िाशीवार (सािोली) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यात पेरोल-डडझेलसारया इींधनाचे दर कमी झाले असले तरी रे ल्वेच्या तुलनेत
पररवहन महामींडळाच्या एस्ीचे भाडे तीन प्ीने अवधक आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, भींडारा-गोंददयासारया आददवासी बहुल जिल्हयातील ग्रामीण भागातील गरीब
िेतक-याींना आधीच तनसगफ दगा दे त असताना मात्र पररवहन महामींडळाचे एस्ीचे भाडे कमी
करणे,

तसेच

िेतक-याींच्या

एस.्ी.च्या

प्रवासात

सवलत

दे ्याची

मागणी

िेतकरी

व

नागररकाींकडून यक्त केल्या िात आहे ,

(३) असल्यास, ग्रामीण भागातील िेतकरी व नागररकाींची मागणी लक्षात घेता, पररवहन
महामींडळाच्या बसचे प्रवास भाडे कमी करून िेतक-याींना एस.्ी.च्या प्रवासात सवलत
दे ्यासींबींधी िासनाने कोणती उपाययोिना केली आहे वा कर्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हदवािर रावते (२०-०८-२०१५) : (१), (२) व (३) रा.प.महामींडळाने कामगार करार सन
२०१२-१६ करीता सन २०१२-१३ मध्ये रुप.५७७.५४ को्ी, सन २०१३-१४ मध्ये रुप. ४६२.२९ को्ी,
सन २०१४-१५ मध्ये रुप.५०४.८१ को्ीचा आवथफकभार महामींडळावर आहे . महामींडळास सन
२०१२-१३ मध्ये रुप. ४२८.८३ को्ी, १३-१४ मध्ये रुप. ५७२.६५ को्ी व १४-१५ (फेब्रुवारी, २०१५

अखेर) अींदाजित रुप. ६४५.०८ को्ी इतका तो्ा झालेला आहे . त्या तुलनेत डडझेल दर कमी
झाल्याची बचत रुप. १९१ को्ी इतकी आहे .

रा.प.महामींडळाचे ततकी् दर हे प्रतत ्प्प्यानस
ु ार ६ तक.मी. चा १ ्प्पा गह
ृ ीत धरुपन

आकार्यात येतो रा.प.महामींडळाची ततकी् आकारणी पध्दत व प्रवासी वाहून ने्याची क्षमता
रे ल्वेपेक्षा सींपूणत
फ : वेगळी असल्याने रा.प.महामींडळाच्या भाडे दराची तुलना रे ल्वेच्या दरािी
करणे सींयुजक्तक नाही.

िेतकऱयाींना प्रवास भाड्यात सवलत समळणेबाबत रा.प.महामींडळाला प्रस्ताव प्राप्त

झालेला आहे . राज्य पररवहन महामींडळाकडील प्रवासी सवलतीींसदभाफत दद.१०.२.२०१४ च्या
िासन

तनणफयान्वये

धोरणात्मक

तनणफय

घेतला

असून

सींबींवधत

प्रिासकीय

ववभागाने

सवलतीच्या मुल्याींची राज्य पररवहन महामींडळकडे प्रततपूती कर्याच्या अ्ीच्या अवधन राहून
प्रवास सवलत राज्य पररवहन महामींडळादवारे राबवव्यात येत.े
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

वव.स. ११७ (12)
उमरागा तालुकयातील (जि.उस्मानाबाद) दास्ांब-नारां गवाडी-माडि येथील बसथाांब्याची
दरु वस्था

(१५)

ालेबाबत व सदरच्या बसथाांब्याची दूच
ु स्ती िरणेबाबत

९९६२ (०७-०४-२०१५).

श्री.ज्ञानराि चागुले (उमरगा) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) उमरागा तालुक्यातील (जि.उस्मानाबाद) दासळींब-नारीं गवाडी-माडि येथील बसथाींब्याची

दरु वस्था झालेबाबत व सदरच्या बसथाींब्याची दरू
ु स्ती करणेबाबत उमरगा-लोहारा येथील

स्थातनक लोकप्रतततनधी याींनी मा.मुयमींत्री, महाराषर राज्य याींना ददनाींक २९ ऑगस््, २०१२
रोिी वा त्यासम
ु ारास लेखी तनवेदनादारे ववनींती केली होती, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी कोणती कायफवाही कर्यात आली वा येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची सवफसाधारण कारणे काय आहे त ?
श्री. हदवािर रावते (२९-०८-२०१५) : (१) हे खरे आहे .
(२) दाळीींब येथील प्रवासी तनवारा महामागाफच्या रुपींदीकरणात बाधीत होत असन
ू महामागाफच्या
रुपींदीकरणानींतर

राषरीय

महामागफ

प्रावधकरणामाफफत

आवश्यक

तेथे

प्रवासी

तनवारा

उभार्याकरीता ववभाग तनयींत्रक, राज्य पररवहन, उस्मानाबाद याींचक
े डून पािपुरावा सुरुप आहे .

नारीं गवाडी येथील प्रवािी तनवाऱयाींची िानेवारी, २०१५ मध्ये डागडुज्िी कर्यात

आलेली आहे . माडि येथील प्रवािी तनवाऱयाची दरुप
ु स्ती करणे आवश्यक आहे . महामींडळाची
आवथफक जस्थती पाहता स्थातनक ववकास कायफक्रमाींतगफत प्रवासी तनवाऱयाची दरुप
ु स्ती कर्यासािी
राज्य पररवहन महामींडळाच्या स्तरावरुपन पािपुरवा कर्यात येत आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
उमरगा तालुकयातील (जि.उस्मानाबाद) उमरगा-येणेगूर व मुूचम
येथील बसस्थानिाांच्या इमारतीची दरु वस्था

(१६)

९९६३ (०७-०४-२०१५).

श्री.ज्ञानराि चागुले (उमरगा) :

ाल्याबाबत

सन्माननीय पररवहन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) उमरगा तालक्
ु यातील (जि.उस्मानाबाद) उमरगा -येणेगरू व मरू
ु म येथील बसस्थानकाींच्या
इमारतीची दरु वस्था झालेल्या कारणाने व बसस्थानकात पाणी, वीि, रस्ते, आदद सुववधाींचा
अभाव असलेल्या कारणाने प्रवािाींची गैरसोय होत असलेबाबत व सदरच्या बसस्थानकाींची
दरू
ु स्ती करणेबाबत उमरगा- लोहारा येथील लोकप्रतततनधी याींनी मा.मुयमींत्री, महाराषर राज्य
याींनी दद. २९/८/१२ रोिी वा त्यासम
ु ारास लेखी तनवेदनादारे ववींनती केली होती, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी कोणती कायफवाही कर्यात आली वा ये त आहे ,
(३) नसल्यास, कारवाईस होणाऱया ववलींबाची सवफसाधारण कारणे काय आहे त ?

वव.स. ११७ (13)
श्री. हदवािर रावते (२४-०८-२०१५) : (१) व (२) उमरगा येथील बसस्थनक ७ फला्ाींचे असून
स्थातनक स्वराज्य सींस्थेकडून

अपुरा पाणी पुरविा होत असल्याने बसस्थानकावर ्ँ करदवारे

प्रवािाींना वप्यासािी परु े सा पािी परु विा केला िातो. वाहनतळाची डाींबरीकरणाने
कर्यासािी राज्य पररवहन महामींडळाच्या स्तरावरुपन कायफवाही कर्यात येत आहे .

डागडुिी

येणेगुर हे बसस्थानक हे ३ फला्ाींचे असून स्थातनक स्वराज्य सींस्थेकडून अपुरा

पाणी पुरविा होत असल्याने बसस्थानकावर ्ँ करदवारे प्रवािाींना वप्यासािी पुरेसा पाणी

पुरविा केला िातो. बसस्थानकावर ववदयुत यवस्था आहे . बसस्थानकाच्या किीणीकरण
असलेला वाहनतळ दरुप
ु स्त कर्यात आला आहे. बसस्थानाकाच्या तकरकोळ दरुप
ु स्ती व
रीं गरीं गो्ी कर्याची कायफवाही राज्य पररवहन महामींडळाच्या स्तरावर सुरुप आहे.

मुरुपम हे बसस्थानक २ फला्ाींचे असून स्थातनक स्वराज्य सींस्थेकडून

पुरविा होत असल्याने
केला िातो.
आहे .

बसस्थानकावर ्ँ करदवारे

अपुरा पाणी

प्रवािाींना वप्यासािी पुरेसा पाणी पुरविा

बसस्थानकावर ववदयत
ु यवस्था आहे . डाींबरीकरण असलेला वाहनतळ सजु स्थतीत

वरील तीनही बसस्थानकावर प्रवािाींसािी चाकिी कक्ष, तततक् आरक्षण, स्त्री/पुरुपष

स्वतींत्र प्रसाधनगह
ृ ाची, ववदयाथी पासेस इ. यवस्था पुरवव्यात आली आहे.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
शेगाांव - खामगाांव - िालना रे ल्वे मागावचे िामासाठर राज्य शासनाने
५० टकिे सहभाग दे याबाबत
(१७)

१०३७५ (०६-०४-२०१५).

श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील

(१) राज्यातील रे ल्वे मागफ पुणफ कर्यासािी राज्य िासन ज्या रे ल्वे प्रकल्पाींना खचाफच्या ५०
्क्के अथवा िास्त सहभाग दे ्यास सहमती दे ईल, ते प्रकल्प भारतीय रे ल्वे तीन वषाफत पुणफ
कर्याचा प्रयत्न करे ल असे

केंद्र िासनाने कळववल्याचे माहे िानेवारी, २०१५ मध्ये अथवा

त्यादरम्यान तनदिफनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास,राज्य िासनाने बुलडाणा जिल््यातील िेगाींव - खामगाींव - िालना रे ल्वे
प्रकल्पाचे काम कर्याचे हाती घेतल्यास बुलडाणा अबफन को. ऑप. क्रेडी् सोसाय्ी

याींनी

१०० को्ी रुपपयाचे किफ िासनाला दे ्यात येईल असे पत्र मा.मुयमींत्री महाराषर राज्य याींना
ददनाींक ७ नोहें बर, २०१३ ला ददले, हे ही खरे आहे काय,
(३) राज्य िासनाने

िेगाींव - खामगाींव - िालना रे ल्वे प्रकल्पासािी राज्य िासन ५० ्क्के

सहभाग दे ्याचा तनणफय घेणार आहे काय,
(४) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहे त ?
श्री. हदवािर रावते (१८-०२-२०१६) : (१) हे अींित: खरे आहे , अिा स्वरुपपाचा प्रस्ताव रे ल्वे
बोडाफकडून िासनास सन २००९ मध्ये प्राप्त झाला होता.

वव.स. ११७ (14)
(२) अिा स्वरुपपाचे पत्र अदयापपयांत िासनास प्राप्त झालेले नाही.
(३) व (४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
वसनी मध्यम प्रिल्पातील बोरगाांव (त्णी) या गावाच्या पुनववसनाचा
प्रस्ताव ववशेष बाब म्हणून मांिूरी दे याबाबत

(१८)

१०४९१ (०४-०४-२०१५).

श्री.ओमप्रिाश ऊफव बच्चू िडू (अचलपूर) :

सन्माननीय

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

(१) वसनी मध्यम प्रकल्पातील बोरगाींव (तळणी) या गावाच्या पुनवफसनाचा प्रस्ताव वविेष बाब
म्हणून मींिूरी दे ्याकरीता मा.ववभागीय आयुक्त
पािवव्यात आला, हे खरे आहे काय,

अमरावती याींचक
े डून पुनवफसन मींत्रालयाकडे

(२) असल्यास, याबाबत कोणती कायफवाही कर्यात आली आहे ,
(३) नसल्यास, कायफवाही प्रलींतबत अस्याची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराव खडसे (०७-०१-२०१६) : (१) होय.
(२) बोरगाव (तळणी) या गावाचे पुनवफसन प्रस्तावास िासनाने ददनाींक २०/०८/२०१५ च्या
िासन तनणफयान्वये वविेष बाब म्हणन
ू मान्यता ददलेली आहे.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
पुणे शहरात िाडव रीडर मशीनची होत असलेली िमतरता
(१९)

१०८८४ (०४-०४-२०१५).

श्री.योगेश हट्े िर (हडपसर) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पुणे िहरात वाहन चालववणाऱया १३ लाख वाहन चालकाींकडे असणारे स्मा्फ काडफ लाईसन्स

अस्सल वा बनाव् आहे याची सत्यता पडताळून पाह्यासािी पुणे प्रादे सिक पररवहन
कायाफलयाकडे फक्त दोन काडफ रीडर मिीन उपलब्ध असल्याचे माहे िानेवारी, २०१५ च्या
दरम्यान तनदिफनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, हे दोन काडफ रीडर मिीन ख्ला ववभागाकडे असल्याने रस्त्यावर तफरणाऱया
भरारी पथकाींना वाहन चालकाींच्या स्मा्फ काडफची िागेवर तपासणी करता येत नाही, हे ही खरे
आहे काय,
(३) असल्यास, या बाबीचा िासन गाींभीयाफने ववचार करुपन आणखी काडफ रीडर मिीन घेणार
आहे त काय,
(४) नसल्यास, ववलींबाची सवफसाधारण कारणे काय आहे त ?

वव.स. ११७ (15)
श्री. हदवािर रावते (०७-०९-२०१५) : (१) प्रादे सिक पररवहन कायाफलय, पुणे याींच्याकडे ४ काडफ
ररडर मिीन उपलब्ध आहे त.
(२) होय.
(३) व (४) रीडर यींत्राऐविी मोबाईल फोनचा वापर करुपन नोंदणीपत्र/अनुज्ञप्तीची सत्यता

तपास्याची सुववधा उपलब्ध कर्याची बाब राषरीय सुचना केंद्र याींच्यामाफफत कायाफवाही खाली
आहे .

___________
पुणे शहरातील प्रादे सशि पररवहन िायावलयात वे्ेत होत नसल्याम्
ु े वाहन नोंदणी
पस्
ु तिे व ववववध परवाने अिव मोठ्या प्रमाणात प्रलांबबत असल्याबाबत

(२०)

१०८९० (०७-०४-२०१५).

श्री.योगेश हट्े िर (हडपसर), श्री.िगदीश मु्ीि (वडगाव

शेरी), श्री.सभमराव तापिीर (खडिवासला) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) पुणे िहरातील प्रादे सिक पररवहन कायाफलयात कामे वेळेत होत नसल्यामुळे वाहन नोंदणी
पस्
ु तके व ववववध परवाने अिफ मोठ्या प्रमाणात प्रलींतबत असल्याची बाब िानेवारी, २०१५
मध्ये वा त्यादरम्यान तनदिफनास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कमफचारी सींया वाढववणे व नागररकाींची कामे ववदहत वेळेत हो्यासािी काय
कायफवाही केली आहे वा कर्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची सवफसाधारण कारणे काय आहे त ?
श्री. हदवािर रावते (०७-०९-२०१५) : (१) होय हे खरे आहे .
िानेवारी, २०१५ मध्ये अिी बाब तनदिफनास आली होती. तथावप, आता अिी
पररजस्थती नसून वाहन नोंदणीचे काम सुरळीत चालू आहे .

(२) व (३) प्रादे सिक पररवहन कायाफलयात कमफचारी तनयुक्ती कर्याची बाब कायफवाहीखाली
आहे . त्याचप्रमाणे वाहन नोंदणी प्रमाणपत्र स्मा्फ काडफमध्ये िारी कर्यासािी तनववदा
मागवव्यात आल्या आहे त.

___________

औसा तालुकयात हठां बि व तुषार सांचसाठरचे अनुदान तातडीने अदा िरयाबाबत
(२१) १०९३६ (०४-०४-२०१५).

श्री.बसवराि पाटील (औसा) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील

(१) केंद्र परु स्कृत सष्
ू म ससींचन योिनेंतगफत दिीं बक व तष
ु ार सींचसािीचे सन २०१२-२०१३,
२०१३-२०१४ व २०१४-२०१५ या वषाफचे अनुदान औसा ववधानसभा मतदार सींघातील सुमारे

२००० हून अवधक िेतक-याींना आिसमतीस समळालेले नाही, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदरहू योिनेंतगफत लाभाथींना अनुदान प्रत्यक्षात ववतरीत कर्यास ववलींब
हो्याची सवफसाधारण कारणे काय आहे त,

(३) सदरहू िेतक-याींना केंद्र पुरस्कृत सूष्म अींतगफत दिीं बक व तुषार सींचासािीचे अनुदान
लवकरात लवकर अदा कर्याच्या ष्ष्ीने िासनाने कोणती िोस कारवाई केली आहे ?

वव.स. ११७ (16)
श्री. एिनाथराव खडसे (१६-०६-२०१५) : (१) अींितः खरे आहे .
औसा तालुक्यात सन २०१२-१३ मधीन १०, सन २०१३-१४ मधील १४३८ व सन २०१४-

१५ मधील १०७ असे एकूण १५५५ िेतक-याींचे सष्
ु म ससींचन सींचाचे अनद
ु ान ववतरीत केलेले
नाही.

(२) व (३) सन २०१२-१३ मधील अनुदानाच्या वा्पाची कायफवाही सरुप
ु आहे .

केंद्र िासनाकडून सन २०१३-१४ या वषाफसािी प्राप्त झालेला तनधी सन २०१२-१३ मधील

प्रलींतबत प्रकरणे तनकाली काढ्यासािी वापर्यात आल्याने सन २०१३-१४ सािी तनधी उपलब्ध
होऊ िकला नाही. त्यामळ
ु े सन २०१३-१४ मध्ये सष्
ु म ससचींनाचे प्रस्ताव जस्वकार्यात आले

नाहीत. तथावप, सन २०१३-१४ मध्ये ज्या िेतक-याींनी सुष्म्ा ससींचन सींच बसववले त्याींचे
प्रस्ताव जस्वकारुपन त्याींना अनुदान दे ्याचा तनणफय िासनाने घेतला आहे . त्यानुसार िेतक-

याींकडून प्रस्ताव जस्वकार्याची कायफवाही सुरुप आहे . सदर िेतकऱयाींना लवकर अनुदान वा्प
कर्यात येईल.

सन २०१४-१५ या वषाफसािी दयावयाच्या अनुदानासािी राज्य दहश्श्याच्या अनुदानानाचे

जिल्हा स्तरावर जिल्हा ववकास तनधीमधन
ू (DPDC) तनधी उपलब्ध होणारे नसल्याने १०७
िेतक-याींचे अनुदानाची मागणी केलेली आहे . जिल्हा तनयोिन ससमतीकडून अनुदान प्राप्त
होताच. िेतक-याींना अदद
ु ानाचे वा्प कर्यात येईल.

___________

पुणे जिल््यातील वीर आणण उिनी प्रिल्पग्रस्त शेतिऱयाांना वनिसमनी व पुनववसन
शेरा असलेल्या िसमनी दे यात आल्याबाबत

(२२)

१०९६६ (०७-०४-२०१५).

श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर) :

मदत िायव मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय पुनववसन व

(१) पुणे जिल््यातील वीर आणण उिनी प्रकल्पासािी िेतकऱयाींच्या मालकी हक्काच्या िसमनी

िासनाने सींपाददत केल्या मात्र या िेतकऱयाींना वनिसमनीवर पुनवफसन िेरा असलेल्या िसमनी
दे ्यात आल्याने सदर िेतकऱयाींना िसमनी खरे दी करता येत नाहीत, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकल्पग्रस्ताींना स्वमालकीच्या व िसमनीची खरे दी ववक्री करता यावी
म्हणून िासनाने कोणती कायफवाही केली वा कर्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. एिनाथराव खडसे (१७-०२-२०१६) : (१) व (२) होय, वीर व उिनी प्रकल्पाींमुळे बावधत

झालेल्या प्रकल्पग्रस्ताींना ददनाींक ३१.१०.१९६९ च्या िासन तनणफयानस
ु ार दौंड व इींदापरू
तालुक्यातील वन िसमनीमधील क्षेत्र वा्प कर्यात आलेले आहे . वा्प कर्यात आलेली

िमीन नवीन ितीवर मींिूर कर्यात आली होती. वन िसमनीचे तनवफनीकरण कर्याबाबतचा
एकतत्रत प्रस्ताव तयार कर्याचे काम प्रगतीपथावर आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

वव.स. ११७ (17)
िायिवाडी धरणग्रस्ताांना िसमनीचे वाटप िरणेबाबत व पुनववससत
गावाांना वविास ननधी दे णेबाबत

(२३)

१०९७४ (०४-०४-२०१५).

श्री.प्रशाांत बांब (गांगापूर) :

िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पुनववसन व मदत

(१) िायकवाडी प्रकल्पा अींतगफत प्रकल्पग्रस्ताींना िसमनीचे वा्पाबाबत मा.मींत्री मदत व
पुनवफसन याींचेकडे ददनाींक ११ डडसेंबर, २०१४ ला बैिक घेऊन िसमनी वा्पाबाबत तातडीने
कायफवाहीचे आदे ि मींत्री महोदयाींनी मींत्रालयात मा.ववधानसभा सदस्याीं चे बैिकीत ददले होते, हे
खरे आहे काय,
(२) असल्यास, िासनाने या प्रकरणी आतापयांत प्रकल्पग्रस्ताींना िसमनीचे वा्प केले वा
पुनवफससत गावाचे ववकासासािी तनधी इे्याबाबत िासनाने काय कायफवाही केली वा कर्यात
येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराव खडसे (०८-०७-२०१५) : (१) हे खरे नाही.
(२) प्रश्न उद्ावत नाही.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
राज्य पररवहन महामांड्ाच्या प्रिल्पात स्माटव िाडव दे याबाबत
(२४)

११२३२ (०४-०४-२०१५).

ग्रामीण) :

श्री.चांद्रिाांत सोनावणे (चोपडा), श्री.गुलाबराव पाटील (ि्गाव

सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्य पररवहन महामींडळाच्या प्रकल्पात स्मा्फ काडफ दे ्याबाबत योिनेचा सन २०११ मध्ये
प्रारीं भ कर्यात आला, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, ही योिना डडसेंबर, २०११ मध्ये सरुप
ु कर्यात आलेली योिना िळगाींव
ववभागात माहे फेब्रुवारी, २०१४ मध्ये सुरुप झाली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, साधारण अडीच-तीन वषे उसिराने पोहचलेल्या योिनेअत
ीं गफत सुरुपवातीच्या

्प्प्यात दे खील काडफचा पुरविा कमी झाल्याने केवळ आि हिार ववदयार्थयाांनाच काडफचे वा्प
कर्यात आले, हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदय:जस्थतीत कागदी पासचे वा्प कर्यात येत आहे , हे खरे आहे काय,
(५) असल्यास, स्मा्फ काडफस पुरवठ्यात वाढ करुपन िळगाव जिल््यात सवफ लाभार्थयाांना लाभ
दे ्याचे िासनाचे ववचाराधीन आहे काय ?

श्री. हदवािर रावते (२९-०८-२०१५) : (१) ते (५) सदरची योिना राबवव्याची राज्य पररवहन
िळगाव ववभागात दद. १२.२.२०१४ पयांत ८,९९५ स्मा्फ काडफचे वा्प कर्यात आले होते.
ववदयार्थयाांची सींया पाहता स्मा्फ काडफचा पुरविा कमी असल्याने स्मा्फ काडफबरोबर कागदी
पासेसचे ववतरण कर्यात येत आहे .

वव.स. ११७ (18)
ददनाींक ०४.०८.२०१५ पयांत िळगाींव ववभागात ‘’पी ्ाईप’’ स्मा्फ काडफ सींया ५८,३८८
आणण ‘’्ी ्ाईप’’ स्मा्फ काडफची सींया १०, १९४ इतक्या स्मा्फ काडफचा पुरविा कर्यात आला
आहे .

___________
अहमदपुर तालुकयात (जि.लातुर) मोठ्या प्रमाणावर दष्ट्ु िा्ाची जस्थती ननमावण
(२५)

११४२८ (०४-०४-२०१५).

श्री.ववनायिराव िाधव-पाटील (अहमदपूर) :

ाल्याबाबत
सन्माननीय

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

(१) अहमदपुर तालुक्यात (जि.लातुर) मोठ्या प्रमाणावर दषु काळाची जस्थती तनमाफण झाल्याचे
माहे नोहें बर, २०१४ मध्ये वा त्यादरम्यान स्पष् झाले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या भागात सरासरीपेक्षा तनम्म्याहून कमी पाऊस पडल्यामुळे खरीप व रब्बी य
दोन्ही हीं गामात िेतक-याींना वपक घेता आले नाही, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, दषु काळी जस्थतीमळ
ु े या भागात िनावराींचा चारा तसेच वप्याच्या पा्याची
गींभीर समस्या तनमाफण झाली आहे , हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, िासन या भागातील दषु काग्रस्ताींना ददलासा दे ्यासािी काय उपाययोिना केली
आहे ?

श्री. एिनाथराव खडसे (०३-०९-२०१५) : (१) िासन तनणफय दद. २५.११.२०१४ अन्वये लातूर
जिल््यातील सवफ ९४३ गावे ्ीं चाईग्रस्त गावे म्हणून घोवषत कर्यात आली आहे त.

(२) लातूर जिल््यामध्ये एकूण ६,०७,९८४ हे क््र क्षेत्रावर खरीप वपकाींची व १,१२,१७० हे क््र
क्षेत्रावर रब्बी वपकाींची पेरणी कर्यात आली. तथावप, कमी पिफन्यमानामळ
ु े वपक पैसेवारी ५०
पैिाींपेक्षा कमी आली आहे .

(३) व (४) वप्याच्या पा्याचा तसेच िनावराच्या चाऱयाचा प्रश्न ववचारात घेऊन सदर
भागाकररता ्ीं चाई तनवारणाथफ रुप. ३८९.९८ लक्ष रकमेचा ्ीं चाई कृती आराखडा तयार कर्यात
आला. तदनुषींगाने िनावराींसािी चारा उपलब्ध करणे आवश्यकतेनस
ु ार ्ँ करदवारे पाणी पुरविा
करणे इत्यादी ववववध उपाययोिना कर्यात आल्या आहे त.
___________
प्रचसलत पैसेवारी (आणेवारी) पध्दतीचा पुनवव वचार िरयाबाबत
(२६)

११५२८ (०७-०४-२०१५).

श्री.असमत

नि (ररसोड) :

िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पुनववसन व मदत

(१) प्रचसलत पैसेवारी (आणेवारी) पध्दतीचा पुनवफ वचार करुपन केंद्र िासनाच्या धोरणाच्या
अनष
आण्याचे धोरण
ु ींगाने अ्यास करुपन पैसेवारी (आणेवारी) पध्दतीत बदल घडवन
ू
िासनाच्या ववचाराधीन आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत राज्य िासनाने ददनाींक ४ एवप्रल, २०१३ च्या िासन तनणफयानुसार
अ्यास ससमती गिीत केली आहे , हे खरे आहे काय,

वव.स. ११७ (19)
(३) असल्यास, यासींदभाफत अ्यास ससमतीच्या तकती बैिका झाल्या व ससमती तनषकषाफपयांत
पोहोचली आहे काय,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय याबाबत िासनाची भसु मका काय आहे ?
श्री. एिनाथराव खडसे (१५-०६-२०१५) : (१) होय.
(२) होय.
दद. ०६ एवप्रल, २०१३ च्या िासन तनणफयानुसान ससमती गदित केली आहे.

(३) ससमतीच्या नऊ बैिका सींपन्न झाल्या असून ससमतीचा अहवाल अींतीम ्प्प्यात आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
ानसाांवगी तालुकयात (जि.िालना) अल्पसांख्याि मुलीांसाठर सस
ु ज्ि वसनतगह
ृ एि वषावपासून
बाांधून पूणव

(२७)

ाले आहे तथावप अद्याप वापर िरयात येत नसल्याबाबत

११५५० (०७-०४-२०१५).

श्री.रमेश िदम (मोहो्), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांरा ा ि्वा) :

सन्माननीय अल्पसांख्याांि वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) घनसाींवगी तालक्
ु यात (जि.िालना) अल्पसींयाक मल
ु ीींसािी सस
ु ज्ि वसततगह
ृ एक
वषाफपासून बाींधून पूणफ झाले आहे तथावप अदयाप वापर कर्यात येत नाही, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, त्याची कारणे काय आहे त,

(३) तसेच सदर वसततगह
ृ ाचा वापर करणेबाबत िासनाने कोणती कायफवाही केली वा कर्यात
येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराव खडसे (१४-०९-२०१५) : (१) नाही.
(२) प्रश्न उद्ावत नाही.
(३) सन २०१५-१६ या िैक्षणणक वषाफसािी प्रवेि प्रतक्रया सरुप
ु कर्यात आली असन
ू आतापयांत
४३ ववदयाथीनीींचे प्रवेि तनजश्चत कर्यात आले आहे त.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
बल
ु डाणा जिल्हा अल्पसांख्याांि मल
ु ीांचे मांिरू वसतीगह
ु िरणेबाबत
ृ ाचे बाांधिाम त्वरीत सरु
(२८)

११५८४

(०८-०४-२०१५).

श्री.हषववधवन

सपिा्

(बल
ु ढाणा) :

सन्माननीय

अल्पसांख्याांि वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) बुलडाणा जिल्हा अल्पसींयाींक मुलीींचे वसतीगह
ृ मींिूर आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त अल्पसींयाींक मुलीचे वसतीगह
ृ ाचे बाींधकामास अदयाप सुरुपवात झालेली
नाही, हे खरे आहे काय,

(३) उपरोक्त प्रलींतबत अल्पसींयाींक मल
ु ीींचे वस्तीगह
ृ ाचे बाींधकाम त्वरीत सुरुप करणेबाबत
िासनाने कोणती कायफवाही केली वा कर्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. एिनाथराव खडसे (०२-०८-२०१५) : (१) हे खरे नाही.
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
समुद्रपूर तालुकयातील (जि.वधाव) डोंगरगाांव, महागाव व िव्पास २० ते २५ गावाांच्या
पुनववसनाचा प्रश्न प्रलांबबत असल्याबाबत

(२९)

१२७७९ (०८-०४-२०१५).

श्री.समीर िुणावार (हहांगणााट) :

मदत िायव मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय पुनववसन व

(१) समुद्रपूर तालुक्यातील (जि.वधाफ) डोंगरगाींव, महागाव व िवळपास २० ते २५ गावाींच्या
पुनवफसनाचा प्रश्न प्रलींतबत असल्याचे डडसेंबर, २०१४

दरम्यान तनदिफनास आले, हे खरे आहे

काय,

(२) असल्यास, सदरहू गाींव पुनवफसनाबाबत िासनाने कोणती कायफवाही केली आहे वा कर्यात
येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाचीकारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराव खडसे (२०-०२-२०१६) : (१) हे खरे आहे .
(२) मािा. डोंगरगाव येथे परु ग्रस्त पन
ु वफसन अींतगफत सात नागरी सवु वधा परु वव्यात आलेल्या
आहे त. तसेच मािा महागाव येथे नागरी सुववधा पुरवव्याबाबतचा लाल नाला व पोथरा नाला
प्रकल्पाींतगफत पुनवफसीत गाविाणात महाराषर प्रकल्पबाधीत यक्तीींचे पुनवफसन अवधतनयम
१९८६ चे तरतूदीनुसार दे य नागरी सुववधा या पुवीच पुरव्यात आलेल्या आहे त. सुधाररत

प्रिासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव िासनास सादर कर्याबाबत ववभागीय आयुक्त, नागपूर याींना
कळववले आहे.

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
आिोट (जि.अिोला) वान धरणातन
ू ८४ खेडीगावात पाणीपरु वठा िलवाहहनी फुटल्याने
स्थाननि शेति-याांच्या सलांबु व हरभरा वपिाच्या नि
ु सानी बाबत

(३०)

१२७८५ (०७-०४-२०१५).

श्री.प्रिाश भारसाि्े (अिोट) :

मदत िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पुनववसन व

(१) आको् (जि.अकोला) येथील माहे डडसेंबर व िानेवारी २०१४-२०१५ वा त्या सम
ु ारास वान

धरणातन
ू पाणी परु विा िलवादहनी फु्ल्याने स्थातनक िेतक-याींच्या िेतात मोिया प्रमाणात
पाणी सिरल्याने सलींबु बाग व हरभरा वपकाचे मोिया प्रमाणात नुकसान झाले, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणी सदर नुकसानग्रस्त िेतक-याींच्या तक्रारीवर तहससलदार आको्
याींनी काय कारवाई केली, अथवा कारवाईचा तपासिल काय आहे ,
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(३) याप्रकरणी, नुकसानग्रस्त िेतक-याींच्या िेताचे सींबींवधत अवधका-याींनी तातडीने दखल घेऊन
घ्नास्थळाचे पींचनामे व नक
ु सानी अहवाल तयार केला आहे ,

(४) असल्यास, भरपाई दे ्यासींबींधी कोणत्या स्वरुपपाची कारवाई केली, वा कर्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराव खडसे (२९-०२-२०१६) : (१) होय.
(२), (३), (४) व (५) वान धरणाची पाणी पुरविा िलवादहनी फु्ल्याने स्थातनक िेतकऱयाने

तहससलदार, अको् याींच्याकडे दद. १७.१२.२०१५ रोिी तक्रार अिफ केला होता. त्यानस
ु ार
सींबींवधत तलािी याींनी नुकसानीचे पींचनामे करुपन दद. २२.१२.२०१४ रोिी अहवाल सादर केला.

उपरोक्त नुकसान भरपाई सींदभाफत कायफकारी असभयींता, िल यवस्थापन मींडळ,

यवतमाळ याींना तहससलदार, अको् याींनी दद. २.१.२०१५ रोिी पत्राने कळववले आहे .
___________
उस्मानाबाद जिल््यातील भूम व ि्ां ब तालुकयाची ववभागणी िरुन
वाशी तालक
ु याची ननसमवती िरयाबाबत

(३१)

१५५१२ (०७-०४-२०१५).

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

श्री.राहुल मोटे (पराांडा) :

सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील

(१) उस्मानाबाद जिल््यातील भम
ू व कळीं ब तालुक्याची ववभागणी करुपन वािी तालुक्याची
तनसमफती कर्यात आली असता भूम व कळीं ब तालुके अवषफण प्रवण क्षेत्रववकास कायफक्रमात
समाववष् कर्यात आले असून वािी या तालुक्याचा समावेि कर्यात आला नाही, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, त्याची कारणे काय आहे त,
(३) असल्यास वािी तालुका हा कळीं ब व भूम तालुक्यातील गावाचाच असल्याने सदर तालुका
अवषफण प्रवण क्षेत्र ववकास कायफक्रमाींत समाववष् करणेबाबत िासनाने कोणती कायफवाही केली
वा कर्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराव खडसे (२३-०२-२०१६) : (१), (२) व (३) उस्मानाबाद जिल््यातील भूम व
कळीं ब तालुक्याची ववभागणी करुपन वािी तालुक्याची तनसमफती कर्यात आली आहे . तत्पुवी

भूम व कळीं ब तालुक्यातील सवफ गावे अवषफण प्रवण क्षेत्र कायाफक्रमामध्ये समाववष् असल्याने
नवतनसमफती
आहे .

परीं तु

वािी तालक्
ु यातील सवफ गावाींचा समावेिअवषफण प्रवण क्षेत्र कायफक्रमामध्ये झालेला
केंद्र

िासनाच्या

अवषफण

प्रवण

क्षेत्र

कायाफक्रमाींतगफत

समाववष्

तालुक्याच्या यादीमध्ये नवतनसमफती वािी तालुक्याचा समावेि नाही, हे खरे आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

असलेल्या
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राज्यातील वकफ मांड्ाच्या िसमनीच्या गैरव्यवहाराची चािशी िरयाबाबत
(३२)

१६५९२ (०८-०९-२०१५).

श्री.असमत ववलासराव दे शमख
ु (लातूर शहर), श्री.असमन पटे ल

(मुांबादे वी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.िुणाल पाटील (धु्े ग्रामीण), श्री.अस्लम शेख

(मालाड पजश्चम), श्री.अतल
ु भातख्िर (िाांहदवली पव
ू )व , श्री.किसन िथोरे (मरु बाड), श्री.सनु नल
राऊत (ववक्रो्ी), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांरा ा ि्वा), श्री.शसशिाांत सशांदे (िोरे गाव), श्री.वैभव

वपचड (अिोले), श्री.भास्िर िाधव (गुहागर), श्री.रमेश िदम (मोहो्), श्री.पाांडुरां ग बरोरा
(शहापूर), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.राणािगिीतससांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.हनुमांत
डो्स (मा्सशरस), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (सशडी) :
औिाफ मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) राज्यातील वक्फ मींडळाच्या िसमनीच्या गैरयवहाराची चाकिी कर्यासािी महाराषर
िासनाने मा.मािी न्यायमुती श्ी.िेख याींच्या अध्यक्षतेखाली चाकिी आयोग नेम्यात आला
असून सदरच्या चाकिी आयोगाने आपला अहवाल ददनाींक १० एवप्रल, २०१५ रोिी वा त्या
सम
ु ारास ववधानसभा सभागह
ृ ात सादर केला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, आयोगाने अहवालात केलेल्या सिफारिीची अींमलबिावणी कर्याच्या ष्ष्ीने
तसेच राज्यातील वक्फ मींडळाच्या िसमनीच्या गैरयवहाराच्या चाकिीबाबत िासनाने कोणती
कायफवाही केली आहे वा कर्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराव खडसे (२७-१०-२०१५) : (१) होय,
(२) श्ी.ए.्ी.ए.के.िेख, चाकिी आयोगाने सादर केलेला अहवाल व त्या अनुषींगाने िासनाने

केलेल्या कायफवाहीचा कृती अहवाल ददनाींक १० एवप्रल, २०१५ रोिी ववधानमींडळाच्या प्लावर
िे व्यात आलेला आहे . सदर कृती अहवालात नमद
ू केल्यानस
ु ार वक्फ िसमनीवरील अततक्रमणे
दरू कर्याच्या व इतर गैरकृती, बेकायदे िीर कारवाया रि करुपन सींबींवधत वक्फ मालमत्ता

वक्फ मींडळाकडे पूवव
फ त कर्याच्या ष्ष्ीने वक्फ अवधतनयमातील तरतूदीनस
ु ार आवश्यक ती
कायफवाही कर्याचे महाराषर राज्य वक्फ मींडळाला तनदे ि दे ्यात आलेले आहे त. सदर कामी

मींडळाला सहाय्य कर्यासािी म
ु य कायफकारी अवधकारी, महाराषर राज्य वक्फ मींडळाच्या

प्रिासकीय तनयींत्रणाखाली, १ उप जिल्हावधकारी, २ तहससलदार व २ नायब तहसीलदार
सींवगाफतील अवधकाऱयाींचा समावेि असलेल्या एका कृतीदलाची तीन
तनयुक्ती

कर्याची

कायफवाही

सुरुप

आहे .

आयोगाने

त्याींच्या

वषाफच्या कालावधीकररता
अहवालात

केलेल्या

काही

सिफारिीींचा ववषय महसूल व वन ववभाग, सामान्य प्रिासन ववभाग, ववधी व न्याय ववभाग

तसेच कृवष ववभाग याींच्यािी सींबवीं धत असल्याने आयोगाच्या सिफारिीच्या अनष
ु ींगाने तातडीने
कायफवाही

कर्याववषयी

सींबींवधत

ववभागाला

अवधतनयमातील तरतुदीनुसार राज्यातील

कळवव्यात

आले

वक्फ मालमत्ताींचे दस
ु रे

सवेक्षण आयुक्ताींची तनयुक्ती कर्याची कायफवाही सुरुप आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

आहे .

तसेच

वक्फ

सवेक्षण कर्यासािी
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सोलापूर जिल््यातील राज्य उत्पादन शुल्ि ववभागातील
३५ अधधिाऱयासह ५५ पदे ररकत असल्याबाबत

(३३)

१६६७७ (११-०८-२०१५).

श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.असमन पटे ल (मुांबादे वी) :

सन्माननीय राज्य उत्पादन शुल्ि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सोलापूर जिल््यातील राज्य उत्पादन िुल्क ववभागातील ३५ अवधकाऱयासह ५५ पदे ररक्त
आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, त्यामुळे उत्पादन िुल्काची वसूली पूणप
फ णे होत नसल्याने िासनाचे कोट्यवधी

रुपपयाींचे नक
ु सान होत असन
ू जिल््यात कायफरत असलेल्या अवधकारी व कमफचारी याींचेवर
कामाचा ताण पडत असल्याने सदर ररक्त पदे तातडीने भर्यासािी िासनाने कोणती
कायफवाही केली वा कर्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराव खडसे (२२-०९-२०१५) : (१), (२) व (३) सोलापरू जिल््यात राज्य उत्पादन
िुल्क ववभागाकरीता मींिूर १५३ पदाींपैकी १०२ पदे भरलेली असन
ू ५१ पदे ररक्त आहे त.

उपलब्ध कमफचाऱयाींचा वापर करुपन उत्पादन िुल्क वसूलीचे उदिष् पूणफ कर्यात

आले आहे . तथावप, या कमफचाऱयाींवर पडणारा कामाचा ताण ववचारात घेऊन ररक्त पदे
भर्याची कायफवाही ताताडीने कर्यात येत आहे.
___________
मांग्वेढा तालुकयाचा अल्पसांख्याांि ग्रामीण बहुल क्षेत्र वविास
योिनेअांतगवत समावेश िरयाबाबत
(३४)

१६७०५ (१७-०८-२०१५).

श्री.भारत भालिे (पांढरपरू ), श्री.असमन पटे ल (मांब
ु ादे वी) :

सन्माननीय अल्पसांख्याांि वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मींगळवेढा (जि.सोलापूर) तालक्
ु यातील ८३ पैकी ३० गावाींमध्ये अल्पसींयाकाींची लोकसींया

असताना दे खील प्रिासनाने चक
ु ीची व मोघम आकडेवारी ददल्याने मींगळवेढा तालुक्याला
अल्पसींयाींक ग्रामीण बहुल क्षेत्र ववकास योिनेतून वगळ्यात आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, मींगळवेढा तालुक्याचा अल्पसींयाींक ग्रामीण बहुल क्षेत्र ववकास योिनेअींतगफत
समावेि कर्यासािी कोणती कायफवाही कर्यात आली वा येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराव खडसे (२७-१०-२०१५) : (१) नाही,
अल्पसींयाींक बहुल ग्रामीण क्षेत्र ववकास कायफक्रम ही योिना सन २००१ च्या
िनगणनेनुसार मुींबई िहर व मुींबई उपनगर हे जिल्हे वगळता राज्यातील उवफररत जिल््याींतील
४४० ग्रामपींचायतीींची तालुकातनहाय उददष् या तनकषावर राबवव्यात येत.े यानुसार जिल्हा

सोलापूरची अल्पसींयाींक लोकसींया १,८५,४६१ असून मींगळवेढा तालुक्याची अल्पसींयाींक

वव.स. ११७ (24)
लोकसींया ६,८७५ (०.१०%) इतकी आहे. ज्या ग्रामपींचायतीतील अल्पसींयाकाींची लोकसींया
कमीत कमी १०० तकीं वा अवधक आहे अिा ग्रामपींचायती तनकषानस
ु ार अनुदान समळ्यास पात्र
आहे त. त्यायोगे मींगळवेढा तालुक्याची तनवड होऊ िकली नाही.

(२) व (३) सन २०११ च्या िनगणनेचा अल्पसींयाींक लोकसींयेचा अहवाल प्राप्त झाला
आहे .

सोलापूर व मींगळवेढा तालुक्यातील अल्पसींयाींक समुहाची लोकसींया ववचारात घेऊन

ववहीत तनकषानुसार पुढील योग्य ती कायफवाही कर्यात येईल.
___________

धमावबाद (ता.जि.नाांदेड) येथील फुले नगरच्या पाठरमागील नववन तहससल समोरील
सवे नांबर १६० ए / बी या िागेवर ताबा िेला असल्याबाबत

(३५)

१६९५४

(०६-०८-२०१५).

श्री.वसांतराव

चव्हाण

(नायगाांव),

श्री.असमन

पटे ल

(मुांबादे वी) : सन्माननीय अल्पसांख्याांि वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) धमाफबाद (ता.जि.नाींदेड) येथील फुले नगरच्या पािीमागील नववन तहससल समोरील सवे
नींबर १६० ए / बी या िागेवर येथील रदहवािी असलेले रािू िेट्टी याींनी औकाफ बोडाफच्या
िागेवर अततक्रमण केले असल्याचे माहे मे, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदिफनास आले
आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त िमीन ही वपरबाबू महे बुब िहा याींच्या नावे होती त्याींच्या तनधनानींतर या

सवेमधील ही इनामी िमीन ही औकाफ बोडाफच्या स्वाधीन कर्यात आली व तदनींतर औकाफ
बोडाफने मळ
ु मालक याींच्या वारसाींना ही िमीन दे ्याची मागणी केली असन
ू रािू िेट्टी याींनी
या िागेवर अनवधकृतररत्या ताबा केला आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) तसेच याबाबत िासनाने चाकिी केली आहे काय,

(४) चाकिीअींती िासनाने मुळ मालकाींच्या वारसाींना िसमन दे ्याबाबत काय कायफवाही केली
वा कर्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराव खडसे (०७-१२-२०१५) : (१) नाही.
(२) नाही.
(३) होय. अततक्रमण ददसन
ू आले नाही.

(४) सदरील िमीन ददनाींक ३०.३.२०१५ रोिी वक्फ बोडाफचे प्रतततनधीींच्या ताब्यात ददली
असल्याचा अहवाल उपजिल्हावधकारी (सामान्य), नाींदेड याींनी त्याच्या ददनाींक २८.१०.२०१५ च्या
पत्रान्वये सादर केला आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

वव.स. ११७ (25)
सातारा जिल््यातील वेणेखाले ग्रामस्थाांच्या िसमनीवर उरमोडी हे धरण उभारयात आले
परां तू १८ वषावनांतरही या प्रिल्पबाधीत िुटूांबाचे पुनववसन न
(३६)

१७०२४ (१४-०८-२०१५).

ाल्याबाबत

श्री.ियिुमार गोरे (माण), श्री.असमन पटे ल (मुांबादे वी),

श्री.रमेश िदम (मोहो्), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.भास्िर िाधव (गह
ु ागर), श्री.हनम
ु ांत
डो्स

(मा्सशरस),

श्री.शसशिाांत

सशांदे

(िोरे गाव),

श्री.शामराव ऊफव बा्ासाहे ब पाटील (िराड उत्तर) :
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.जितेंद्र

आव्हाड

(मुांरा ा

ि्वा),

सन्माननीय पुनववसन व मदत िायव

(१) सातारा जिल््यातील वेणेखाले ग्रामस्थाींच्या १० हे क््र िसमनीवर १८ वषाफपव
ु ी उरमोडी हे

धरण उभार्यात आले परीं तू १८ वषाफनींतरही या प्रकल्पबाधीत कु्ूींबाचे िासनाने पुनवफसन केले
नसल्याचे माहे एवप्रल, २०१५ रोिी वा त्या सुमारास तनदिफनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उरमोडी धरणासािी सींपाददत केलेल्या ग्रामस्थाींचे पन
ु वफसन म्हसवड येथे

कर्यात यावे अिी मागणी सतत १८ वषे करुपनही अदयाप कोणतीही कायफवाही कर्यात
आली नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याबाबत ग्रामस्थाींनी आपल्या कु्ुींबासह आमरण उपोषण कर्याचा तनणफय
िासनाला माहे एवप्रल, २०१५ मध्ये ददला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, ग्रामस्थाींच्या न्याय माग्याींबाबत िासनाने कोणती कायफवाही केली वा
कर्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराव खडसे (०१-०३-२०१६) : (१) अींित: खरे आहे .
उरमोडी धरणासािी वेणेखोल येथील ग्रामस्थाींची २५.७१ हे .िमीन सींपादीत कर्यात
आली आहे .
(२), (३) व (४) वेणख
े ोल गावाच पन
ु वफसन म्हसवड येथे कर्याची मागणी ग्रामस्थाींकडून

कर्यात येत होती. त्या मागणीसािी प्रकल्पग्रस्ताींनी माहे एवप्रल, २०१५ मध्ये आींदोलनाचा
इिारा ददला होता. ददनाींक ०९.८.२०१५ रोिीच्या आदे िान्वये वेणेखोल पुनवफसनाच्या मळ
ु

तनयोिनात बदल करुपन मािे म्हसवड येथे पुनवफसन कर्यास मान्यता दे ्यात आली असन
ू
त्यानुसार १३९.५४ हे . आर िसमन सींपादनाची कायफवाही सुरुप आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
सन २०१४-१५ या आधथवि वषाविररता अल्पसांख्याि ग्रामीण
क्षेत्रात सुववधा उपलब्ध िरुन दे याबाबत
(३७)

१७२५८ (१४-०८-२०१५).

श्री.असमत

नि (ररसोड) :

सन्माननीय अल्पसांख्याांि

वविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) सन २०१४-१५ या आवथफक वषाफकररता अल्पसींयाक ग्रामीण क्षेत्रात मुलभत
ु /पायाभूत
सुववध उपलब्ध करुपन दे ्यासींदभाफत िासनाने िा.तन.क्र. अवववव २०१४/प्र.क्र.५१/१४/का-१७
ददनाींक २१ िून, २०१४ अन्वये प्रस्ताव मागीतले होते, हे खरे आहे काय,

वव.स. ११७ (26)
(२) असल्यास, जिल्हावधकारी वासिम याींनी वासिम जिल््यातील १३ ग्रामपींचायतीचे प्रस्ताव
२०१५ च्या दरम्यान िासनाकडे मान्यतेसािी पािववले होते, हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याबाबत िासनाने काय कायफवाही केली वा कर्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, मान्यता न दे णेबाबतची कारणे काय,
(५) याबाबत, िासनाची स्पष् भुसमका काय ?
श्री. एिनाथराव खडसे (२७-१०-२०१५) : (१) होय,
(२) हे ाय,
(३), (४) व (५) िासन तनणफय क्र. अवववव २०१४/ प्र.क्र. ५१/१४/का-७ अल्पसींयाींक ववकास
ववभाग ददनाींक २१ िून, २०१४, अन्वये ददनाींक १ सप््ें बर, २०१४ पयांत अल्पसींयाींक बहुल
ग्रामपींचायतीचे पररपूणफ प्रस्ताव जिल्हावधकारी, वासिम याींच्या मान्यतेने िासनास सादर करणे
अपेक्षक्षत होते,

जिल्हावधकारी, वासिम याींच्याकडून ददनाींक १३ माचफ, २०१५ रोिीच्या पत्रान्वये

िासनास १३ ग्रामपींचायतीींचा प्रस्ताव तनयोिन व ववत्त ववभागाच्या मान्यतेसािी सादर
कर्यात आला होता. तनयोिन व ववत्त ववभागाकडून सदर प्रस्तावाला ३१ माचफ, २०१५ अखरे
मान्यता समळाली नाही.

सन २०१५-१६ वषाफमध्ये सदर योिना राबवव्याचे िासनाच्या ववचाराधीन आहे.
यबाबतचा

िासन

तनणफय

तनगफसमत

झाल्यानींतर,

त्यानुसार

राज्यात

सवफ

जिल््यातील

अल्पसींयाींक बहुल ग्रामपींचायतीींना अनुदान उपलब्ध करुपन दे ्यात येईल. त्यासािी सींबींवधत
जिल््याींचे जिल्हावधकारी याींच्याकडून प्रस्ताव मागवव्यात येतील.
___________

पुणे येथील भाटार व वीर धरण या प्रिल्पाग्रस्ताांचे पुनववसन व नागरी सुववधाांबाबत
(३८)

१७६०६ (०४-०८-२०१५).

श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.वविय वडेट्टीवार (रा म्हपूरी) :

सन्माननीय पुनववसन व मदत िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पण
ु े येथील भा्घर व वीर धरण या प्रकल्पाग्रस्ताींचे पन
ु वफसन व नागरी सवु वधाींबाबत
मा.मींत्री महोदय याींच्या सोबत ददनाींक २३ िानेवारी, २०१४ रोिी झालेल्या बैिकीत या

प्रकल्पातील पुनवफससत नागरी सवु वधा पुरवव्यासािीची दस
ु -या ्प्प्यातील कामे िलसींपदा
ववभागाने

करावयाची

लोकप्रतततनधीींनी

सदर

होती,

कामाींचे

परीं तु

िलसींपदा

तनयोिन,

ववभागाकडे

अींदािपत्रके

व

पुरेसे

तनधी

कमफचारी

मागणीचा

नसल्याने
प्रस्ताव

िलसींपदाऐविी सावफितनक बाींधकाम ववभागामाफफत करावा अिा सच
ू ना ददल्या आहेत, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, या सूचनेनूसार उपरोक्त कामाींचे तनयोिन, अींदािपत्रके व तनधी मागणीचा
प्रस्ताव सावफितनक बाींधकाम ववभागाने िासनास सादर कर्याबाबत कोणती कायफवाही केली
आहे वा कर्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ११७ (27)
श्री. एिनाथराव खडसे (०९-०३-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) व (३) अवधक्षक असभयींता, सावफितनक बाींधकाम मींडळ पुणे याींनी दद. ०६/०२/२०१४ रोिी
भा्घर व वीर प्रकल्पाकररता तनधी मागणी प्रस्ताव सादर केला होता. सदर प्रस्ताव स्वतींत्रपणे

तनधी उपलब्धतेच्या अनुषींगाने ववत्त ववभागास सादर कर्यात आला असता तो ववत्त
ववभागाने आमान्य केला आहे. तदनींतर पुनश्च: सदर मागणीचा ववत्तीय तनयोिनाच्या

प्रस्तावामध्ये समावेि कर्यात येऊन प्रस्ताव तनयोिन ववभागास सादर कर्यात आला
असता तनयोिन ववभागाने दे खील प्रस्ताव अमान्य केल्याने भा्घर व वीर प्रगकल्पाींतगफत
तनधी मागणी मान्य करता आलेली नाही.
___________
नासशि जिल््यात सन २०१४-२०१५ पासून ५ हिार ५८२ शेतिऱयाांचे राष्ट्रीय िृषी वविास
योिनेतील िाांदा चा्ीचे प्रस्ताव अनुदानामु्े प्रलांबबत असल्याबाबत

(३९)

१८२६७ (११-०८-२०१५).

श्री.छगन भुिब् (येवला), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांरा ा ि्वा),

श्री.रमेश िदम (मोहो्), श्री.हदलीप व्से-पाटील (आांबेगाव), श्री.अवधत
ू तटिरे (श्रीवधवन) :
सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नासिक जिल््यात सन २०१४-२०१५ पासून ५ हिार ५८२ िेतकऱयाींचे राषरीय कृषी ववकास
योिनेतील काींदा चाळीचे प्रस्ताव अनुदानामुळे प्रलींतबत आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच राषरीय कृषी ववकास योिनातून दषु काळसष्श्य पररजस्थतीत बहुवावषफक फळवपके
वाचवव्यासािी करावयाच्या उपाययोिनाींसािी येवला व तनफाड तालक्
ु यातील िेतकऱयाींचे १०
को्ी ५५ लाख रुपपये अनुदान िासनाकडे प्रलींतबत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, प्रश्न भाग (१) व (२) बाबतचे िेतकऱयाींचे प्रलींतबत अनुदान तातडीने ववतरीत
कर्यासािी िासनामाफफत कोणती कायफवाही केली वा कर्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ?
श्री. एिनाथराव खडसे (२०-०२-२०१६) : (१) अींित: खरे आहे .
राषरीय कृषी ववकास योिनींतगफत सन २०१४-१५ मध्ये नासिक जिल््यातील एकूण ३०१६
िेतक-याींचे काींदाचाळ उभारणीचे प्रस्ताव प्राप्त झाले होते. त्यापैकी १८११ िेतकऱयाींचे अनुदान
वा्प सिल्लक होते.
(२) हे खरे नाही.
(३) राषरीय कृषी ववकास योिनेंतगफत सन २०१४-१५ मधील नासिक जिल््यातील प्रलींतबत
काींदाचाळ प्रस्तावाकरीता रुप. १४४५.११ लाख इतके अनुदान ववतरीत कर्यात आले असून,
अनुदान वा्प सुरुप आहे.

राषरीय कृवषी ववकास योिनेतन
दषु काळसष्श्य पररजस्थतीत बहुवावषफक फळवपके
ू
वाचवव्यासािी करावयाच्या उपाययोिनाींसािी तनफाड तालुक्यामध्ये अनुदान वा्प प्रलींतबत
नाही. येवला तालुक्यामध्ये रुप.७०.६५ लाख इतके अनुदान ववतरीत कर्यात आले आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

वव.स. ११७ (28)
महाराष्ट्र राज्यातील ससांधुदग
ु व व िोल्हापूर या गोवा राज्यातील सीमालगतच्या
जिल््यातील प्रवासी वाहनाांना व व्यावसायीिाांच्या वाहनाांना
वाहन िर प्रवेश आिारणीतन
ू सट
ू हदल्याबाबत
(४०)

१९४९६ (०६-०८-२०१५).

श्री.वैभव नाईि (िुडा्) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) महाराषर राज्यातील ससींधुदग
ु फ व कोल्हापूर या गोवा राज्यातील सीमालगतच्या जिल््यातील
प्रवासी वाहनाींना व यावसायीकाींच्या वाहनाींना वाहन कर प्रवेि आकारणीतन
ू गोवा िासनाने
स्
ू ददल्याबाबतचा तनणफय नोहे बर २०१३ मध्ये महाराषर राज्याच्या पररवहन खात्यास
कळववला होता हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास,गोवा राज्याने आता २ िून, २०१५ पासून ही वाहन कर सवलत रि केल्याबाबत
महाराषर राज्याच्या पररवहन खात्यास कळववले आहे काय,

(३) नसल्यास, ससधुींदग
ु फ व कोल्हापूर जिल््यातील गोवा राज्यात तनयमीत वाहतूक करणाऱया
प्रवासी वाहन धारक व यावसायीक याींना वाहन कराचा भद
ू फ ड सहन करावा लागणार असल्याने

त्याींनी आींदोलनात्मक भूसमका घेतली असल्यामुळे महाराषर िासनातफे गोवा राज्यात वाहन

प्रवेि करातून ससींधुदग
ु फ व कोल्हापरू जिल््यातील वाहनाींना वगळ्यात यावे अिी ववनींती राज्य
िासनामाफफत कर्याबाबतची िासनाने काय कायफवाही केली वा कर्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हदवािर रावते (२६-०२-२०१६) : (१) व (२) हे खरे नाही.

(३) याबाबत गोवा िासनास ववनींती कर्याची कायफवाही सुरुप आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
वासशम जिल््यातील शेति-याांनी अनुदानावर दोन वषावपूवी खरे दी िेलेले जस्प्रांिलर सेटचे
अनुदानाच्या फाईल दोन वषावपासन
ू पडून असल्याबाबत

(४१)

१९७७८ (१२-०८-२०१५).

डॉ.सांिय रायमुलिर (मेहिर) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय िृषी मांत्री

(१) वासिम जिल््यातील िेतक-याींनी अनुदानावर दोन वषाफपूवी खरे दी केलेले जस्प्रींकलर से्चे
अनुदानाच्या फाईल दोन वषाफपासन
ू प्रलींतबत असल्याचे माहे मे, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान
तनदिफनास आले हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणी िासनाने चाकिी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चाकिीअींती सींबींवधतावर कारवाई कर्याबाबत तसेच िेतक-याींना त्याींचे
अनुदान तातडीने दे ्यासींदभाफत िासनाने कोणती कायफवाही केली वा कर्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ११७ (29)
श्री. एिनाथराव खडसे (०९-११-२०१५) : (१) वासिम जिल््यातील सन २०१३-१४ पयांतचे सवफ
प्रस्ताव तनकाली काढ्यात आले आहे त. सन २०१४-१५ या वषाफतील रुप. १५१२.६६ लक्ष एव्या
रक्कमेचे प्रस्ताव प्रलींतबत आहे त.
(२) व (३) उपलब्ध अनुदानापेक्षा िास्त रक्कमेचे प्रस्ताव प्राप्त झाल्याने प्रस्ताव प्रलींतबत

रादहलेत. यासािी कोणीही अवधकारी दोषी नाहीत. त्यामळ
ु े कायफवाही कर्याचा प्रश्न उद्ावत
नाही.

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

मुांबईतील मलबार हहलवरील अत्यांत मोकयाची िमीन अल्प
(४२)

किां मतीत ॲजटसलया िांपनीया हदल्याबाबत

१९८६५ (११-०८-२०१५).

श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार हहल) :

सन्माननीय

अल्पसांख्याांि वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबईतील मलबार दहलवरील अत्यींत मोक्याची िमीन अल्प तकीं मतीत ॲज््सलया कींपनीला
ददल्याप्रकरणी चाकिी ससमती नेम्यात आली होती, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, प्रकरणाची चाकिी पूणफ झाली काय, सदर चाकिी ससमतीने आपला अहवाल
िासनास सादर केला आहे काय,

(३) असल्यास, अहवालाचे सवफसाधारण स्वरूप काय आहे , तदनुसार घो्ाळ्यात दोषी आढळून
आलेल्या यक्तीींवर कोणती कारवाई कर्यात आली वा कर्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराव खडसे (१७-०२-२०१६) : (१) व (२) नाही. तथावप, वक्फ मींडळातील कवथत
गैरयवहाराची चाकिी कर्यासािी न्या, ए.्ी.ए.के. िेख, सेवा तनवत्ृ त सत्र न्यायावधि याींची
चाकिी आयोग म्हणून तनयुक्ती कर्यात आली होती व त्याींनी चाकिी केलेल्या प्रकरणाींमध्ये
सदर प्रकरणाींचा दे खील

समावेि आहे. सदर चाकिी आयोगाने चाकिी अींती सादर केलेला

अहवाल व त्यानष
ु ींगाने िासनाने केलेल्या कायफवाहीचा कृती अहवाल दद.१०.०४.२०१५ रोिी
ववधान मींडळाच्या दोन्ही सभगह
ृ ाच्या प्लावर िे व्यात आलेला आहे .

(३) न्या. ए.्ी.ए.के. िेख चाकिी आयोगाने सदर प्रकरणी झालेल्या गैरयवहारासािी वक्फ
मींडळाचे तत्कालीन अध्यक्ष श्ी. एम.ए. अिीि (आता मयत) व तत्कालीन मुय कायफकारी
अवधकारी श्ी. एम.वाय.प्े ल (आता सेवा तनवत्ृ त) हे िबाबदार असल्याचे नमद
ू केले अहे

यापैकी श्ी. एम.ए.अिीि आता मयत झालेले असल्याने त्याींच्या ववरुपध्द कायफवाही कर्याचा
प्रश्न उद्ावत नाही. श्ी.एम.वाय.प्े ल हे मल
ू त: ग्रामववकास ववभागाच्या आस्थापनेवरी
अवधकारी होते. न्याय.ए.्ी.एके. िेख आयोगाच्या अहवालातील प्रकरणाींमध्ये ग्रामववकास
ववभागातील अवधका-याींनी त्याींच्या अवधकार कक्षेचे उल्लींघन केले असल्याचे आयोगाने नमूद
केले आहे , अिा सवफ

अवधकारी/कमफचाऱयाींववरुपध्द तातडीने सिस्तभींग ववषयक कायफवाही

करणेबाबत दद.०९.०४.२०१५ रोिीच्या अधफिासकीय पत्रान्वये ग्रामववकास ववभागास कळवव्यात
आलेले आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

वव.स. ११७ (30)
राष्ट्रीय िृषी पीि ववमा योिनेंतगवत १ हिार ६०० िोटीची रकिम मांिूर
ालेली असतानाही, सदरहू ननधी अद्यापी न सम्ाल्याबाबत
(४३) २०१५५ (१२-०८-२०१५).
श्री.बसवराि पाटील (औसा) :
सन्माननीय िृषी मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील िेतकरी दषु काळ, अवकाळी पाऊस आणण गारपीि अिा ततहे री सींक्ात वारीं वार

सापडलेला असून राषरीय कृषी पीक ववमा योिनेंतगफत १ हिार ६०० को्ीची रक्कम मींिूर
झालेली असतानाही, सदरहू तनधी अदयापी आपतग्रस्त िेतकऱयाींपयांत पोहचलेला नाही, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, २५ हिाराींपेक्षा िास्त गावाींना दषु काळी पररजस्थतीचा सामना करावा लागत
असल्याचे

तसचे २८ लाख हे क््र िसमनीवरील वपकाींचा ववमा काढ्यासािी िेतकऱयाींनी ववमा

कींपनीकडे १७६ को्ीचा हप्ता भरलेला असताना

दषु काळाने गेल्यावषीही िेतकऱयाींच्या वपकाींचे

खप
ु मोठ्या प्रमाणात नक
ु सान झालेले असतानाही, राषरीय कृषी वपक ववमा योिनेंतगफत मींिरू
झालेले १ हिार ६०० को्ीींची तनधी िेतकऱयाींना ववतरीत कर्यास ववलींब झाला, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, वपकववम्याींची रक्कम ववतरीत कर्यात होत असलेल्या ववलींबामुळे वपक

ववम्याच्या भरपाईची रक्कम तातडीने िेतकऱयाींना दे ्यात यावी, या मागणीसािी काही
लोकप्रतततनधीींच्या सिष्मींडळाने मा.म
ु यमींत्र्याची ददनाींक २० मे, २०१५ रोिी वा त्यासम
ु ारास
प्रत्यक्ष भे् घेवून मागणी केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदरहू पीक ववम्याींचे मींिूर झालेली रक्कम िेतकऱयाींना प्रत्यक्षात लवकरात
लवकर ववतरीत हो्याच्या ष्ष्ीने िासनाने काय कायफवाही केली वा कर्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराव खडसे (२३-०९-२०१५) : (१) व (२) राषरीय कृवष ववमा योिनेअींतगफत खरीप

२०१४ मध्ये राज्यातील ४४.७९ लाख िेतक-याींनी रुप. १७६.२४ को्ी ववमा हप्ता भरुपन २८.०५
लाख हे क््र क्षेत्र ववमा सींरक्षीत केले होते. त्यापैकी ३४.८७ लाख िेतकरी नुकसान भरपाईस
पात्र िरले असन
ू पात्र िरलेल्या िेतक-याींना रुप. १५९५.६५ को्ी इतकी नक
ु सान भरपाई
भारतीय कृवष ववमा कींपनीमाफफत मींिूर कर्यात आली आहे .

भारतीय कृवष ववमा कींपनीमाफफत सदरची रक्कम ददनाींक १० िून, २०१५ ते २८ िुल,ै

२०१५ च्या दरम्यान लाभाथी िेतक-याींच्या सींबींधीत बँककडे वगफ कर्यात आली आहे व
सींबींवधत बँकेमाफफत िेतक-याींच्या खात्यावर िमा कर्यात आली आहे .

(३) वपक ववम्याच्या भरपाईची रक्कम दे ्याबाबत मागणी होत होती, हे खरे आहे ,
(४) नुकसान भरपाईची रक्कम पात्र िेतक-याींच्या खात्यावर तातडीने िमा करणेबाबत सींबध
ीं ीत
बँकाींना सच
ू ना दे णेबाबत सवफ जिल्हावधकारी याींना िासनस्तरावरुपन कळवव्यात आले होते.

योिनेच्या तनकषानुसार नक
ु सान भरपाईस पात्र िरलेल्या िेतक-याींना रुप. १५९५.६५ को्ी

नक
ु सान भरपाई भारतीय कृवष ववमा कींपनीमाफफत मींिरू कर्यात आली असन
ू ददनाींक १०
िून, २०१५ ते २८ िुल,ै २०१५ च्या दरम्यान लाभाथी िेतक-याींच्या सींबींधीत बँकेकडे भारतीय
कृवष ववमा कींपनीमाफफत वगफ कर्यात आली आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

वव.स. ११७ (31)
राज्यातील अल्पसांख्याि बहुल ग्रामीण क्षेत्रात मुलभूत / पायाभत
ू सुववधा उपलब्ध
दे यासाठर क्षेत्र वविास िायवक्रम िायावजववत िरयाबाबत
(४४)

२०२११ (१२-०८-२०१५).

श्री.बसवराि पाटील (औसा) :

सन्माननीय अल्पसांख्याांि

वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील अल्पसींयाक बहुल ग्रामीण क्षेत्रात मुलभूत / पायाभूत सुववधा उपलब्ध करुपन
दे ्यासािी क्षेत्र ववकास कायफक्रम कायाफजन्वत कर्याबाबत २०१४-२०१५ या ववषयीचा
अल्पसींचयाक ववभाग, िासन तनणफय : ग्राक्षेवव २०१४/प्र.क्र.५१/१४/का-७, ददनाींक २१ िून, २०१४
रोिी िासनाने एक आदे ि तनगफसमत केला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) सदरहू िासकीय तनणफयाला अनुलक्षून जिल्हावधकारी, लातूर याींच्या कायाफलयाने िावक क्र.
२०१४-१५/जितनस/अल्पसींयाक/ग्रोक्षेवव/कायाफ-९/२९५, ददनाींक १० फेब्रव
ु ारी, २०१५ रोिी प्रपत्र - ब
मध्ये ररतसर प्रतक्रया करुपन १३ ग्रामपींचायतीचे प्रस्ताव अल्पसींयाक ववभाग, मींत्रालय याींचक
े डे
सादर केले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सदरहू प्रस्तावाबाबत िासनाने कोणता तनणफय घेतला आहे ,
(४) असल्यास, तनणफयाअींती प्रस्तावावर िासनाने काय कायफवाही केली वा कर्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराव खडसे (२३-०९-२०१५) : (१) होय.
(२) होय.
(३) या ववभागाच्या दद. २१ िून, २०१४ रोिीच्या िासन तनणफयान्वये दद.१ सप््ें बर, २०१४

पयांत अल्पसींयाक बहुल ग्रामपींचायतीचे प्रस्ताव सींबींवधत जिल्हावधकारी याींच्याकडून िासनास
सादर करणे अपेक्षक्षत होते.
जिल्हावधकारी, लातरू याींच्याकडून दद. १० फेब्रव
ु ारी, २०१५ रोिीच्या पत्रान्वये िासनास

१३ ग्रामपींचायतीचा प्रस्ताव सादर केला होता. उपरोक्त प्रस्ताव तनयोिन व ववत्त ववभागाच्या

मान्यतेसािी सादर कर्यात आला होता. तनयोिन व ववत्त ववभागाची प्रस्तावाला ३१ माचफ
२०१५ अखेर मान्यता समळाली नाही. त्यानींतर सल २०१५-१६ वषाफमध्ये सदर योिना सध
ु ाररत
स्वरुपपात राबवव्याचे िासनाच्या ववचाराधीन आहे . याबाबतचा िासन तनणफय तनगफसमत

झाल्यानींतर त्यानुसार राज्यातील सवफ जिल््यातील अल्पसींयाक बहुल ग्रामपींचयातीींना अनुदान
उपलब्ध करुपन दे ्यात येईल. त्यासािी सींबींवधत जिल््याींचे जिल्हावधकारी याींच्याकडून प्रस्ताव
मागवव्यात येतील.

(४) व (५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

वव.स. ११७ (32)
डहाणु तालुकयात िृषी ववभागातफे बाांधयात आलेले
(४५)

२०३९२

ससमेंट बांधारे ननिृष्ट्ट दिावचे असल्याबाबत

(१४-०८-२०१५).

श्री.सशरीषदादा

चाधरी

(अम्नेर) :

सन्माननीय

िलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) डहाणु तालुक्यात कृषी ववभागातफे बाींध्यात आलेले ससमें् बींधारे तनकृष् दिाफच्या

बाींधकामामळ
ु े पाणीसािा करुप िकले नाही, त्यामळ
ु े पावसाळ्यात अडवलेले सवफ पाणी तनघुन
िावुन बींधाऱयाींवरील लाखो रुपपयाींचा खचफ वाया गेला आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याबाबत िासनाने कोणती कायफवाही केली आहे ,
(३) नसल्यास, याबाबतची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (२५-०२-२०१६) :(१) हे खरे नाही.

सदर बींधाऱयाची तपासणी मींडळ कृवष अवधकारी, तालक
ु ा कृवष अवधकारी व उप ववभागीय

अवधकारी, पालघर याींच्या माफफत कर्यात आली असन
ू बींधाऱयाींचा दिाफ चाींगला आहे .
(२) प्रश्न उद्ावत नाही.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

रे णापूर (जि.लातूर) येथील राज्य पररवहन ववभागाच्या बस स्थानिात प्रवाशािरीता
(४६)

प्रसाधन गह
ृ व इतर मुलभूत सुववधा नसल्याबाबत

२१०२९ (०६-०८-२०१५).

श्री.त्र्यांबिराव सभसे (लातूर ग्रामीण) :

सन्माननीय पररवहन

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रे णापरू (जि.लातरू ) येथील राज्य पररवहन ववभागाच्या बस स्थानकात प्रवािाींकरीता

प्रसाधन गह
ृ व इतर मुलभूत सुववधा नसल्याने प्रवािाींची मोिया प्रमाणावर गैरसोय होत
असल्याची बाब ददनाींक २१ मे २०१५ रोिी वा त्यासुमारास तनदिफनास आली, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी िासनाने चाकिी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चाकिीअींती सदर बसस्थानकाच्या दरुप
ु स्ती बाबत व प्रवािाींना मल
ु भूत
सुववधासािी सोयी उपलब्ध करुपन दे ्याबाबत िासनाने काय कायफवाही केली वा कर्यात येत
आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हदवािर रावते (२२-०२-२०१६) : (१) अींित: खरे आहे .
(२) व (३) बसस्थानकाची दरुप
ु स्ती व रीं गरीं गो्ी कर्यात आली. त्
ु लेले पत्रे बदल्यात आले.
प्रवािाींना वप्याच्या पा्याची ग्रामपींचायतीकडून नळ कनेक्िन घे्यात आले. पा्याची ्ाकी
बसवव्यात आली आहे . बसस्थानकाच्या िागेभोवती सींरक्षण सभींत बाींध्यात आली आहे .
वाहनतळातील खड्डे बि
ु वव्यात आले आहे त. तसेच बसस्थानकाींत लाई्, पींखे, आरक्षण
यवस्था, वाहतूक तनयींत्रण यवस्था इत्यादी सुववधा पुरवव्यात आल्या आहे त.

वव.स. ११७ (33)
रे णापूर बसस्थानकातील प्रसाधनगह
ृ सेवा बींद असल्याकारणाने सदर प्रसाधनगह
ृ ाबाबत

अत्याधुतनक सेवा पुरवव्याकरीता तनववदा मागववणेची बाब राज्य पररवहन महामींडळाच्या
कायाफवाहीखाली आहे.

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
नागपूर येथील मोरभवन ही िागा महाराष्ट्र राज्य पररमांड् याांना
शहर बस वाहति
ु सेवेिरीता हदल्याबाबत

(४७)

२१२८६ (१२-०८-२०१५).

श्री.सुधािर िोह्े (नागपूर दक्षक्षण), श्री.सुधािर दे शमख
ु

(नागपूर पजश्चम), श्री.िृष्ट्णा खोपडे (नागपूर पूव)व , श्री.वविास िांु भारे (नागपूर मध्य) :
सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नागपूर येथील मोरभवन ही िागा महाराषर राज्य पररमींडळ याींना िहर बस वाहतुक
सेवेकरीता ददली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर िहरातील तकती िागा वापराकररता दे ्यात आल्या आहे त, सदर ददलेल्या
िागाींचा वापर होत आहे काय,
(३) असल्यास, सदर िागा महानगरपासलका याींना हस्ताींतररत का कर्यात आली नाही,
(४) असल्यास, याबाबत िासनस्तरावर कोणती कायफवाही प्रस्ताववत आहे , याचप्रमाणे, मोरभवन
येथे १९८७ ला दे ्यात आलेली अततररक्त िागेचा काय उपयोग होत आहे तसेच रहा्े क्लनी
येथे दे ्यात आलेल्या पीकेही च्या िागेची आिची जस्थती काय, येथुन ग्रामीण वाहतक
ु
केहापासून सुरुप झाली आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हदवािर रावते (२२-०२-२०१६) : (१) हे खरे आहे .

(२) नागपूर िहरातील गणेिपेि बसस्थानक, वधफमान नगर आगार, घा्रोड/इमामवाडा आगार,

गाींधीबाग बसस्थानक, हनुमाननगर या पाच दिकाणी नागपूर सुधार प्रन्यासकडुन सलिवर
िागा राज्य पररहवन महामींडळने घेतली असन
ू सदर िागेचा वापर होत आहे.

(३) मोरभवन बसस्थानकाकरीता एकूण १०४२६ चा.मी. िागा रुप. १,८२,४६,८४७/- रक्कम भरुपन
राज्य पररवहन महामींडळाने सींपाददत केली असून सदर िागेवरुपन राज्य पररवहन बस वाहतक
ू
सुरुप

आहे.

तसेच

महामींडळाकडे

इतरत्र

िागा

उपलब्ध

नसल्याने

या

िागेचा

वापर

महामींडळाकडून होत आहे .

(४) मोरभवन येथे १९८७ मध्ये दे ्यात आलेल्या अततररक्त िागेचा उपयोग राज्य पररवहन
वाहतूकीकररता कर्यात येत आहे . रहा्े क्लनी येथील कोणतीही िागा राज्य पररवहन
महामींडळाच्या ताब्यात नाही. त्यामुळे मोरभवन येथूनच राज्य पररवहन बस वाहतूक सुरुप आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
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डॉ.पांिाबराव दे शमुख िृषी ववद्यावपठाची शासिीय िमीन
बबिोत्पादनासाठर खािगी िांपवयाांना हदल्याबाबत

(४८)

२१३८८ (०६-०८-२०१५).

श्री.रणधीर सावरिर (अिोला पूव)व :

सन्माननीय िृषी मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ड्.पींिाबराव दे िमख
कृषी ववदयावपिाची िासकीय िमीन तबिोत्पादनासािी खािगी
ु
कींपन्याींना ददली, हे खरे आहे काय,

(२) सदर कृषी ववदयापीिाची िेकडो एकर सुपीक िमीन ववना वापर पडून असल्याने पडीक
झाली हे खरे आहे काय,

(३) सदर कृषी ववदयावपिाची ववनावापर िमीन िेतकऱयाींनी कस्यासािी ववदयापीिाकडे
मागणी केली हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त िसमन िेतक-याींना दे ्याबाबत िासनाने काय कायफवाही केली वा
कर्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराव खडसे (२३-०९-२०१५) : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.
(३) ड्.पींिाबराव दे िमख
ु कृषी ववदयापीि, अकोलासािी सींपाददत केलेली िसमन सींिोधनात्मक
प्रयोग, वपक प्रात्यक्षक्षके, ववदयाथी सींिोधन प्रयोग, िेती वपके घे्यासािी वापरात

असून

िासनाच्या आदे िानस
ु ार तनरतनराळ्या वपकाींचे मल
ु भत
ू , पायाभत
ू , पैदासकार, सत्यजस्थतीदिफक
तबया्याींचे तबिोत्पादन दरवषी घे्यात येत.े त्यामळ
ु े अततररक्त िसमन उपलब्ध नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

भांडारा जिल््यात िृषी ववभागाअांतगवत सािेाली येथे गेल्या ५ वषावपासून
(४९)

मांड् िृषी अधधिा-याांचे पद ररकत असल्याबाबत

२१५१० (११-०८-२०१५).

श्री.रािेश िाशीवार (सािोली) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िृषी मांत्री

(१) भींडारा जिल््यात कृषी ववभागाअींतगफत साकोली येथे गेल्या ५ वषाफपासन
ू मींडळ कृषी
अवधका-याींचे पद ररक्त असून लाखाींदरू येथे कृषी सहाय्यकाींच्या १३ मींिूर पदाींपैकी ६ ररक्त
आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पररसरातील िेतक-याींना कृषीववषयक योिनाींची मादहती घे्यासािी १०-१०
तक.मी. पयांत पयावप् करीत माघारी िावे लागत असल्याचे तनदिफनास आले, हे खरे आहे
काय,
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(३) असल्यास, भींडारा जिल््यातील कृषी ववभागातील पदे तातडीने भर्यासािी िासनाने
कोणती कायफवाही केली आहे वा कर्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त

?

श्री. एिनाथराव खडसे (०३-११-२०१५) : (१) भींडारा जिल््यात कृषी ववभागातींगत
फ साकोली येथे
मींडळ कृवष अवधकारी हे पद तनयसमत पदस्थापनेने भरलेले नाही.
अततररक्त पदभार दे ऊन पयाफयी यवस्था कर्यात आली आहे .

सहाय्यकाची १३ मींिरू पदाींपैकी १० पदे भरलेली आहे त व ३ पदे ररक्त

तथावप सदर पदाचा
लाखाींदरू येथे कृवष
आहे त.

सदर ररक्त

पदाचा अततररक्त कायफभार नजिकच्या कृवष सहाय्यकाकडे सोपवव्यात आला आहे .

कृवष

अवधकारी सींवगाफतील ररक्त पदे पदोन्नतीने तसेच कृवष सकाय्यकाची ररक्त पदे सरळसेवेने
भर्याबाबतची कायफवाही कृवष आयुक्तालय स्तरावरुपन कायाफजन्वत आहे .

(२) नाही. ररक्त असलेल्या कृवष सहाय्यकाच्या पदाचा कायफभार निीकच्या कृवष सहाय्यकाकडे
सोपवव्यात आलेला आहे . त्यामळ
ु े पररसरातील िेतकऱयाींना कृवष ववषयक योिनाींची मादहती
सींबींवधत कृवष सहाय्यकाकडून दे ्यात येत आहे.

(३) ररक्त पदे भर्याची कायफवाही कर्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
राज्यात िापसाच्या स्वदे शी-५ व अांबबिा-१२ व १८ राशी-५
या बबयायाांचा तुटवडा असल्याबाबत
(५०)

२१५३१ (१२-०८-२०१५).

श्री.हरीभाऊ िाव्े (रावेर) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील

(१) राज्यात कापसाच्या स्वदे िी-५ व अींतबका-१२ व १८ रािी-५ या तबया्याींचा तु्वडा
असल्याचे माहे एवप्रल, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान तनदिफनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चाकिी केली आहे काय,
(३) असल्यास, सदर तबयाणे िेतक-याींना तातडीने उपलब्ध करुपन दे ्याबाबत िासनाने कोणती
कायफवाही केली वा कर्यात येत आहे ,
(४)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. एिनाथराव खडसे (१५-०२-२०१६) : (१) होय, हे अींित: खरे आहे .
(२) कापसाच्या स्वदे िी ५, अींतबका-१२, अींतबका-१८ या दे िी सींकरीत कापूस तबया्याींच्या
वाणाींना नासिक ववभाग वगळता उवफरीत भागात िास्त मागणी नाही. तबयाणे उत्पादक
कींपन्याींना महाराषर िासनाने तनजश्चत केलेल्या दरापेक्षा िेिारील मध्यप्रदे ि व गि
ु रात

राज्यात िास्त दर समळत असल्याने उत्पादक कींपन्या त्या राज्यात तबयाणे पुरविा करतात.
त्यामुळे महाराषरात पेरणीच्या हींगामात सदर तबयाणाींचा पुरविा कमी होतो. त्यामुळे काही
प्रमाणात तु्वडा िाणवतो, रािी-५ हा वाण अजस्तत्वात नाही.
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(३) कापस
ू उत्पादक कींपन्याींना बी.्ी. ववरहीत सींकरीत कापूस तबयाणे स्वदे िी-५ अींतबका-१२ व
१८ या तबया्याींचा पुरविा राज्यात कर्याबाबत सूवचत कर्यात आलेले आहे . रािी-२, रािी-

११८, रािी-१३८ इ. बी.्ी. कापस
ू वाणाींचे तबयाणे खरीप २०१५ च्या हीं गामात मब
ु लक प्रमाणात
उपलब्ध होते.

(४) ववलींब झालेला नाही.
___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत ि्से

मुांबई.

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
िासकीय मध्यवती मद्र
ु णालय, मींब
ु ई.

