अताराांकित प्रश्नोत्तराांची १८७ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
दस
ु रे अधधवेशन, २०१६
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

अपांग व जेष्ट्ठ नागरीिाांना एसटीीट प्रवासात सवतत दे ्यासाठ
आधार िार्ााची सक्ती न िर्याबाबत
(१)

१७६०३ (०६-०८-२०१५)ट

श्रीटसांग्राम थोपीे (भोर), श्रीटववजय वर्ेट्टीवार (ब्रम्हपूरी) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) महाराषर रायय मागग  पिरहहन महामींळाा्या सटस्ीग गायायाींमये ंपींग ह षेष
नागरीकाींसा ी दिली षाणारी सहलत कोणताही ंधिकृत आिे श नसताना हाहकाींकळून सहलत
प्रमाणपत्र िारकाींना आिार काळग ची सक्ती केली षात आहेम मात्र आिार काळग  नसयाने याींना
या सहलतीपासून हींधचत रहाहे लागत ंसयाचे माहे माचग , २०१५ िरम्यान दनिशग नास आले
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) ंसयास, ंपींग ह षेष

नागरीकाींना टसम्ीम प्रहासात सहलत िे ण्यासा ी आिार काळाग ची

सक्ती न करण्याबाबाबाबत शासनाने कोणती कायग हाही केली आहे हा करण्यात येत आहे ,
(३) नसयास, वहलींबाबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीट

ददवािर

रावते

उपभोगण्याकिरता

(१६-०७-२०१६)

आिारकाळग 

सक्तीचे

:

(१ग
राहील

रायय
ंशा

पिरहहन
आशयाची

महामींळाा्या
बाबातमी

सहलती

िै मलोकसता,

दिम१९/२/२०१५ ह दिम२६.०२.२०१५ मये प्रससि झाली होतीम यामा
ु े ंनेक नागिरकाीं्या
लोकप्रदतदनिी ह षेष

नागिरकाींसा ी काम करणाऱ्या सामाजषक सींस्था याीं्या तक्रारी आया

आहे तम
(२ग महाराषर रायय मागग  पिरहहन महामींळाा्या बाबसेसमिन
ू ६५ हर्ाग हरील षेष

नागिरकाींना

दनहळणक
आयक्
ू
ु त/तहससलिार/रायय सरकार/केंद्र सरकार याीं्या ओाख पत्रा्या आिारे
सहलत िे ण्यात येतमे तथावप, रायय पिरहहन महामींळााद्हारा केलेया
२०१५ पयाग त ३९६३ ंहैि षेष

तपासणीमये षानेहरी,

नागिरक आढायाने उक्त ओाखपत्रा्या वहिीग्राह्यतेबाबाबाबत

आक्षेप उपजस्थत करुन दिनाींक १०.०२.२०१४ ्या शासन दनणग याप्रमाणे सामाजषक न्याय
वहभागास आिारकाळग  ंदनहायग  करुन उधचत आिे श दनगग समत करण्याबाबाबाबत रायय पिरहहन
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महामींळााद्हारा दिनाींक २७.०२.२०१५ ्या पत्रान्हये वहनींती करण्यात आली होतीम तथावप, उक्त
वहभागाद्हारा याबाबाबाबत कोणतेही आिे श/दनणग य दनगग समत करण्यात आलेले नाहीम यामुाे षेष

नागिरकाींकिरता यापढ
ु े टसम्ीम्या सहलती उपभोगण्याकरीता आिार काळग  सक्तीचे राहील,

ंशा सूचना िे ण्यात आलेया आहे त ह याप्रमाणे दिनाींक ०८.०४.२०१५ रोषी सभागह
ृ ात
दनहेिनही करण्यात आलेले आहेम

िरम्यान, दिनाींक २५.०२.२०१६ ्या शासन दनणग यान्हये िोरणामक दनणग य घेण्यात
येहून सहलत योषनेबाबाबाबतची बाबाींधिलकी गह
ृ सपिरहहनग वहभागाकळे िे ण्यात आलेली आहे म

यानस
ु ार उक्त सहलत योषनाींचा आढाहा घेण्याकरीता दिनाींक ०३.०५.२०१६ ्या शासन

दनणग यान्हये रोषी रायय पिरहहन महामींळाा्या स्तराहर ससमती ग ीत करण्यात आलेली
आहे म

यानुसार

रायय

पिरहहन

सेहे्या

सहलत

घेणेकरीता

आिार

काळग 

ंदनहायग 

करण्याबाबाबाबतची बाबाबाब रायय पिरहहन महामींळाा्या कायग हाहीखाली आहे म
(३ग प्रश्न उद््ाहत नाहीम
___________
उल्हासनगर (जजटठाणे) येथे पररवहन िायाातय सुरू िर्याबाबत
(२)

१९००९ (०६-०८-२०१५)ट

श्रीमती ज्योती ितानी (उल्हासनगर), श्रीटजजतेंद्र आव्हार् (मुांब्रा

िळवा), श्रीटरमेश िदम (मोहोळ) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

करतील काय :(१)

उहासनगर सजषम ाणेग येथे पिरहहन कायाग लय सरू
ु करण्याची मागणी मामपिरहहन मींत्री,

प्रिान सधचह पिरहहन वहभाग याींचेकळे स्थादनक लोकप्रदतदनिीींनी दिनाींक ११ टवप्रल, २०१५
रोषी हा यासम
ु ारास केली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) ंसयास, उक्त मागणीनस
ु ार उहासनगर शहरात पिरहहन कायाग लय सुरू करणेबाबाबाबत
शासनाने कोणती कायग हाही केली हा करण्यात येत आहे ,
(३) नसयास, वहलींबाबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीट ददवािर रावते (१६-०७-२०१६) :(१ग होयम
(२ग राययामये भवहषयकााात नहीन प्रािे सशक/उप प्रािे सशक पिरहहन कायाग लय दनमाग ण
करण्याकिरता दनकर्ाींची तपासणी करुन ंहहाल सािर करण्यासा ी पिरहहन आयक्
ु त याीं्या
स्तराहर दिनाींक ११.०२.२०१६ ्या आिे शान्हये ं्यास ग्ाची स्थापना करण्यात आली आहे म
(३ग प्रश्न उद््ाहत नाहीम
___________
उदगीर जजल्हा तातरू येथे उपप्रादे शशि (आरटीीटओट) पररवहन िायाातय मांजरू िर्याबाबत
(३)

३१४७६ (२०-०१-२०१६)ट

श्रीटसुधािर भातेराव (उदगीर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पररवहन मांत्री
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(१) उिगीर जषहा लातूर येथे उपप्रािे सशक सआरम्ीमओमग पिरहहन कायाग लय मींषूर करण्यात
याहे यासा ी लोकप्रदतदनिीींनी माहे ऑगस््, २०१५ हा यासुमारास शासनाकळे मागणी केली हे
खरे आहे काय,

(२) ंसयास, उपप्रािे सशक कायाग लय सुरु करण्यासा ी ह स्हतींत्र आरम्ीमओमपासीींग नींबाबर
िे ण्यासा ी शासनाने कोणती कायग हाही केली हा करण्यात येत आहे ,
(४) नसयास, वहलींबाबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीट ददवािर रावते (१६-०७-२०१६) :(१ग होय, उिगीर जषहा-लातरू येथे उप प्रािे सशक पिरहहन
कायाग लय मींषूर करण्याबाबाबाबत लोकप्रदतदनिीींनी डळसेंबाबर, २०१४ मये शासनाकळे मागणी केली
आहे म

(२ग राययामये भवहषयकााात नहीन प्रािे सशक/उप प्रािे सशक पिरहहन कायाग लय दनमाग ण
करण्याकिरता दनकर्ाींची तपासणी करुन ंहहाल सािर करण्यासा ी पिरहहन आयक्
ु त याीं्या
स्तराहर दिनाींक ११.०२.२०१६ ्या आिे शान्हये ं्यास ग्ाची स्थापना करण्यात आली आहे म
(३ग प्रश्न उद््ाहत नाहीम
___________
जळगाव शहरातीत मटनटपा बस सेवा सरु
ु िर्याबाबत
(४)

३६८६० (१८-०१-२०१६)ट

श्रीटसुरेश (राजूमामा) भोळे (जळगाव शहर) :

सन्माननीय

पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) षागाह शहरात यापूही टसम्ीम बाबससेहा मनपा बाबससेहा हेगहेगाया वहभागात सुरु होती

परीं तु गेया काही दिहसाींपासून ती बाबिीं करण्यात आयाने नागिरकाींचे हाल होत ंसयाचे
दनिशग नास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) ंसयास, उक्त बाबससेहा तातळीने सुरु करुन नागिरकाींना ह वहद्यार्थयाग ना दिलासा
िे ण्याबाबाबाबत स्थादनक लोकप्रदतदनिीींनी मनपा आयक्
ु त ह पिरहहन महामींळाा्या ंधिकाऱ्याींना
दनहेिन िे ऊन मागणी केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) ंसयास, ही बाबससेहा सुरु करण्याबाबाबाबत शासनाने कोणती कायग हाही केली हा करण्यात
येत आहे ,

(४ग नसयास, वहलींबाबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीट ददवािर रावते (१६-०७-२०१६) :(१ग, (२ग ह स३ग सन १९९० पासून षागाींह ते उतर
महाराषर महाराषर वहद्यापी

या मागाग हर रायय पिरहहन महामींळाामार्ग त ४ दनयताद्हारे

परती्या र्ेऱ्या चालनात होयाम यानींतर दिम१म७म२००५ पासन
ू रायय पिरहहन महामींळाामार्ग त
चालनात ंसलेली बाबससेहा बाबींि करुन षागाींह महानगरपासलकेमार्ग त शहर बाबससेहा प्रयक्षात

दिम१५म८म२००९ पासून ंसभकताग  दनयुक्त करुन सुरु करण्यात आलीम षागाींह महानगरपासलका
शहर बाबससेहा खाषगी ंसभकयाांने काही ंळचणीस्तह दिम५म११म२०१४ पासून बाबींि केली आहे म

माम वहिानसभा सिस्य, षागाींह शहर याींनी दिलेया दिम१७म११म२०१४ ्या दनहेिनानस
ु ार
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षागाींह शहर बाबसस्थानक ते उतर महाराषर वहद्यापी

आणण केंद्रीय वहद्यालय षागाींह या

मागाग हर दिनाींक १२म०१म२०१५ पासून षागाींह आगारामार्ग त षाता येता १२ रायय पिरहहन
बाबसर्ेऱ्या सरु
ु करण्यात येऊन या चालनात आहे तम
(४ग प्रश्न उद््ाहत नाहीम

___________
राज्यातीत चारही िृषीववद्यावपठाांचे िुतगूरु पदावर परप्राांतीयाांची ननवर् िर्यात आल्याबाबतट
(५)

३९७०८ (२८-०४-२०१६)ट

श्रीटराधािृष्ट्ण ववेे-पाीीत (शशर्ी), श्रीटसरु े श हाळवणिर

(इचतिरां जी), श्रीटअजय चौधरी (शशवर्ी) :

सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

करतील काय :-

स१) राययातील राहुरी, परभणी, िापोली ह ंकोला येथी कृर्ी वहद्यापी ाीं्या कुलगुरुपिी
परप्राींतीय व्यक्तीींची दनहळ केयाची बाबाबाब माहे षानेहारी २०१६ ्या सुमारास दनिशग नास आली
आहे हे खरे आहे कायम

स२) ंसयास, परराययातील कुलगुरूीं्या दनयुक्या रद्द करून राययातील मान्यहराींना सींिी
िे ण्यात याही, ंशी मागणी राययातील वहवहि सींघ्नाींनी माम मख्
ु यमींत्री याीं्याकळे माहे
षानेहारी २०१६ ्या पदहया आ हळयात केली आहे , हे सुिा खरे आहे काय,
स३) ंसयास, याप्रकरणी शासनाने ंधिक चौकशी केली आहे काय,
स४)

ंसयास,

चौकशींींती

राययातील

कृर्ी

वहद्यापी ा्या

कुलगुरु

पिी

राययातील

मान्यहराींना सींिी िे ण्याबाबाबाबत शासनाने कोणती कायग हाही केली आहे हा करण्यात येत आहे ,
स५) नसयास, वहलींबाबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीट पाांर्ुरां ग फुांर्िर (१४-०७-२०१६) :(१ग होयम
(२ग होयम

(३ग, (४ग ह स५ग महाराषर कृर्ी वहद्यापी े ंधिदनयम १९८३ ्या कलम १७, पो्कलम स१) ह
स२) येथे कृर्ी वहद्यापी ा्या कुलगुरुीं्या दनहळीबाबाबाबतची कायग पिती नमूि करण्यात आली

आहे म कायद्यातील सिर तरतूिीनस
ु ार कायग हाही करुन मामकुलपती तथा राययपाल याीं्याकळून
राययातील कृर्ी वहद्यापी ा्या कुलगुरुींची दनयुक्ती करण्यात आलेली आहेम
___________

एसटीी महामांर्ळातफे सुरु िर्यात आतेल्या आरामदायी एसी
बस चे भार्े प्रवाशाांच्या अवाक्याबाहे र असल्याबाबत

(६)

३९८६१

(२८-०४-२०१६)ट

अॅर्टआशशष

शेतार (वाांद्रे पजश्चम),

अॅर्टपराग अळवणी

(ववतेपाते), श्रीटप्रशाांत ठािूर (पनवेत), श्रीटसांजय िेळिर (ठाणे), श्रीटनरें द्र पवार (िल्याण
पजश्चम) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

स१ग खाषगी बाबससेहाींशी स्पिाग  आणण प्रहाशाींना आकवर्ग त करण्यासा ी टस ्ी महामींळाातर्े
स्कॅदनया कींपनी्या म्ी टक्सेस बाबसेस वहकत घेण्यात आया आहे त, हे खरे आहे काय,
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स२ग ंसयास, या बाबसेसना ंश्हमेि नाह िे हून मुींबाबई ते है िराबाबाि या मागाग हर रुपये १७३४ या
िराने

आरामिायी बाबससेहेचा शुभारीं भ करण्यात आला आहे , हे ही खरे आहे काय,

स३ग ंसयास, या सेहेचे भाळे खाषगी बाबससेहे्या भायायापेक्षा ५०० रुपये ंधिक ंसयाने
प्रहाशाींनी या टसम्ी महामींळाा्या सेहक
े ळे पा

फर्रहली ंसयाचे समोर आले आहे , हे ही

खरे आहे काय,
स४ग ंसयास, टसम्ी महामींळाा्या प्रहाशाींना आरामिायी सेहा िे णा-या या नव्या उपक्रमाींकळे
प्रहाशाींना आकवर्ग त करण्यासा ी आणण प्रहासाचे भाळे कमी करण्यासा ी शासनाने कोणती
कायग हाही केली हा करण्यात येत आहे ,
स५ग नसयास, वहलींबाबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीट ददवािर रावते (१६-०७-२०१६) :(१ग, (२ग ह स३ग महाराषर रायय मागग  पिरहहन महामींळााने
प्रहाशाींची गरष ओाखन
ू मींबाब
ु ई-है द्राबाबाि या मागाग हर हातानक
ु ू सलत “ंश्हमेि” (म्ी टक्सेलग
बाबस सेहा दिनाींक १४.०१.२०१६ रोष सुरु करण्यात आलीम परीं त,ू सिर बाबस सेहस
े प्रहाशाींचा

ंप प्रदतसाि समााया्या कारणास्तह सिर बाबस र्ेरी दिनाींक १७.०३.२०१६ रोषी बाबींि
करण्यात आलीम
(४ग रायय पिरहहन महामींळाा्या प्रहाशाींना आकवर्ग त करुन घेण्यासा ी “सशहशाही” या
प्रकारातील आरामिायी, हातानक
ु ू सलत सेहा फकर्ायतशीर िरात प्रहाशाींना उपलब्ि करुन
िे ण्याकरीता ५०० बाबसेस भाळेतहाहर घेहून चालवहण्याचा दनणग य रायय पिरहहन महामींळाा्या

स्तराहर घेण्यात आला आहे म यानुसार दनवहिा प्रफक्रया करुन परहानािारकास रायय पिरहहन
महामींळााद्हारा कायाग िेश िे ण्यात आला आहे म
(५ग प्रश्न उद््ाहत नाहीम
___________
घाीमाथा (ताटपाीण) येथे घाीमाथा ते िोयना अशी एसटीीट किां वा
शमनीबस सुरू िरुन ववदयार्थयाांची गैरसोय दरू िर्याबाबत
(७)

४१४३१ (२८-०४-२०१६)ट

श्रीटभास्िर जाधव (गह
ु ागर) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

स१ग घा्माथा सतामपा्णग पिरसरातील ंनेक शालेय वहियार्थयाांना टसम्ीमची सवु हिा नसयाने
वहियार्थयाांचे शैक्षणणक नुकसान होत ंसून नेचल, तामपा्ण येथील शााे त षाण्यासा ी सुमारे
५ फकलोमी्र याप्रमाणे रोष १० फकलोमी्र पायपी् कराही लागते, हे खरे आहे काय,
स२ग ंसयास, शासनाने चौकशी केली आहे काय,
स३ग ंसयास, चौकशींींती शााे ्या हेाेत घा्माथा ते कोयना ंशी टसम्ीम फकीं हा समनीबाबस
सरू
ु करून वहियार्थयाांची होणारी गैरसोय िरू करण्याबाबाबाबत शासनाने कोणती कायग हाही केली हा
करण्यात येत आहे ,

स४ग नसयास, वहलींबाबाची कारणे काय आहे त ?
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श्रीट ददवािर रावते (१६-०७-२०१६) :(१ग नाहीम
(२ग ह स३ग रायय पिरहहन पा्ण आगारामार्ग त कोयना नगर ते घा्माथा १०.३०, ११.००,
१०.०५, ११.३० या हेाेस समळी बाबस्या र्ेऱ्या चालनात आहे तम तसेच उीं ब्रष-घा्माथा ०५.३०,
०७.४५ ह कराळ-धचपाूण १७.५०, ०७.०० ंशा ४ र्ेऱ्या चालनात आहे तम सिर र्ेऱ्याींचा लाभ
नेचल ह घा्माथा पिरसरातील वहद्याथी ह प्रहाशी घेत आहे तम
(४ग प्रश्न उद््ाहत नाहीम
___________
साांगती व माधवनगर येथे सुसज्ज मध्यवती बसस्थानि व बसर्ेपो उभारणेबाबत
(८)

४१५८७ (२८-०४-२०१६)ट

श्रीटधनजांय (सुधीर) गार्गीळ (साांगती) :

सन्माननीय

पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

स१ग राययातील १४ शहरामये नहीन सुसयष बाबसस्थानके ह ळेपो उभारणीचा शासनाने दनणग य
घेतला आहे , हे खरे आहे काय,

स२ग ंसयास, यामये साींगली ह मािहनगर येथे सुसयष बाबसस्थानक ह बाबस ळेपो उभारणीचा
ही समाहेश आहे , हे खरे आहे काय,

स३ग ंसयास, साींगली ह मािहनगर येथे सुसयष बाबसस्थानक ह बाबस ळेपो उभारण्याबाबाबाबत
शासनाने कोणती कायग हाही केली हा करण्यात येत आहे ,
स४ग नसयास, वहलींबाबाची काय कारणे आहे त ?
श्रीट ददवािर रावते (१६-०७-२०१६) :(१ग राययातील १३ शहरामये आिुदनक बाबस ता
उभारण्याचा दनणग य रायय पिरहहन महामींळाा्या स्तराहर घेण्यात आलेला आहे म
(२ग होयम
(३ग साींगली ह मािहनगर येथील बाबसस्थानकासह राययातील टकूण १३ द काण्या ंद्ययाहत
बाबसस्थानकाींची उभारणी करण्यासा ी रायय पिरहहन महामींळााद्हारा तज्ञ सलागार सींस्थेची
दनहळ करण्यात आलेली आहेम
(४ग प्रश्न उद््ाहत नाहीम

___________
अहमदनगर जजल््यात जामेेर्-िजात रस्त्यावरुन जाणाऱ्या एसटीीट
बसेस सोतापूर-ननांबोर्ी गावात ववद्याथीनीसाठ थाांबववणेबाबत
(९)

४३७९५ (२८-०४-२०१६)ट

श्रीटवैभव वपचर् (अिोते), श्रीटपाांर्ुरां ग बरोरा (शहापूर), श्रीटसुरेश

तार् (िजात), श्रीटहनुमांत र्ोळस (माळशशरस), श्रीटजजतेंद्र आव्हार् (मुांब्रा िळवा), श्रीटराहुत
जगताप (श्रीगोंदा) : सन्माननीय पररवहन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१ग ंहमिनगर जषह्यात षामखेळ-कषग त रस्याहरुन िाहणाऱ्या पिरहहन मींळाा्या बाबसेस
सोतपरू -दनींबाबोळी

गाहातन
ू

षाणाऱ्या

बाबसेस

थाींबाबत

नसयाने

याींना

माहीषहागाींह

येथे
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सशक्षणासा ी

षाण्यास

मोठ्या

प्रमाणात

ंळचणी

दनमाग ण

झाया

ंसून

प्रहासांभाही

वहद्याथीनीचे सशक्षण ंयाांहर स्
ु ण्याची शक्यता दनमाग ण झाली आहे , हे खरे आहे काय,
(२ग ंसयास, उक्त प्रकरणी शासनामार्ग त चौकशी केली आहे काय,

(३ग ंसयास, चौकशींींती षामखेळ-कषग त रस्याहरुन षाणाऱ्या महामींळाा्या टसम्ीमबाबसेस
सोतपूर-दनींबाबोळी गाहातील बाबस स््ॉपहर थाींबाबवहणेबाबाबाबत शासनाने कोणती कायग हाही केली हा
करण्यात येत आहे ,

(४ग नसयास, वहलींबाबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीट ददवािर रावते (१६-०७-२०१६) :(१ग नाहीम
(२ग ह स३ग दनींबाबोळी गाह हे षामखेळ-कषग त मागाग हर मुख्य रस्यालगत ंसून षामखेळ-कषग त
मागाग हर सकााी ०६.३० ते १८.०० या कालाहिीत ससतपूर र्ा्ा ह दनबाबोळी र्ा्ा मागे रायय

पिरहहन षामखेळ आगारा्या षाणाऱ्या ह येणाऱ्या २० र्ेऱ्या उपलब्ि ंसन
ू सिर सेहेचा
माहीषागाींह येथे सशक्षण घेणारे वहद्याथीं लाभ घेतातम
(४ग प्रश्न उद््ाहत नाहीम
___________
राज्यात दठां बि शसांचनाचे क्षेत्र वाढवन
ू पाणी ीां चाईवर मात िरणे, पा्याचे प्रदष
ू ण
िमी िरणे या योजनेता ददतेता ननधी परत न जा्याबाबत

(१०)

४४७०३ (२८-०४-२०१६)ट

र्ॉटसुजजत शमणचेिर (हातिणांगते), श्रीटराजेश क्षीरसागर

(िोल्हापूर उत्तर), श्रीटउल्हास पाीीत (शशरोळ), श्रीटराणाजगजीतशसांह पाीीत (उस्मानाबाद) :
सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१ग राययात द ीं बाबक ससींचनाचे क्षेत्र हाढहून पाणी ्ीं चाईहर मात करणे, पाण्याचे प्रिर्
ू ण कमी
करणे ंसा व्यापक उद्देश

े हून प्रयेक जषह्याला केंद्र ह रायय शासनाकळून ६०:४० प्रमाणात

दनिी िे ण्यात आला आहे हे खरे आहे काय,

(२) ंसयास, या योषनेची मादहती शेतकऱ्याींपयांत पोहोचहण्यात ह शेतकऱ्याींचे ऑनलाईन

र्ॉमग  भरून घेण्यात कृवर् वहभागाने ंनास्था िाखवहयामुाे सुमारे ५.५ को्ीचे ंनुिान परत
षाण्या्या मागाग हर आहे हे खरे आहे काय,

(३) ंसयास, सिरचा दनिी परत षाऊ नये महणन
ू शासनाने कोणती कायग हाही केली हा
करण्यात येत आहे ,

(४ग नसयास, वहलींबाबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीट दे वेंद्र फर्णवीस (३०-०६-२०१६) :स१ग होयम
(२ग नाहीम
(३ग प्रश्न उद््ाहत नाहीम
(४ग प्रश्न उद््ाहत नाहीम
___________
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उद्गीर, दे वणी व जळिोी तातुक्यात परजजल््यातीत दे शी
दारुची दि
ु ाने स्थाताांतरीत झाल्याबाबत

(११)

४४७३३ (२८-०४-२०१६)ट

श्रीटसुधािर भातेराव (उदगीर) :

सन्माननीय राज्य उत्पादन

शुल्ि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१ग उद्गीर, िे हणी ह षाको् तालक्
ु यात परजषह्यातील िे शी िारुची िक
ु ाने मागील चार
हर्ाग त स्थालाींतरीत झाली आहे त हे खरे आहे काय,

(२) ंसयास, सिर िे शी िारू िक
ु ाने स्थालाींतरीत करु नये ह ही िक
ु ाने उिगीर येथे चालू
करण्याची परहानगी प्रशासनाने िे हू नये यासा ी माहे ऑक््ोबाबर, २०१५ मये हा यािरम्यान
स्थादनक लोकप्रदतदनिी ह षनतेने तसेच सामाजषक सींघ्नाींनी शासनाकळे मागणी केली होती
हे खरे आहे काय,
(३) ंसयास, सिर िे शी िारू िक
ु ानास कायिा ह सुव्यहस्थे्या नाहाखाली पोलीस प्रशासनाने
परहानगी नाकारली होती हे खरे आहे काय,

(४) ंसयास, नागरीक ह प्रशासना्या वहरोिानींतरही नगरपासलका शेषारी ह महामा
बाबसहेश्हर याीं्या पुतळ्याषहा िे शी िारुचे िक
ु ान चालु झाले हे खरे आहे काय,

(५) ंसयास, नगरपासलका प्रशासनाने सिर िक
ु ानाचे ना हरकत दिनाींक ४ डळसेंबाबर, २०१५
रोषी रद्द केले होते, हे खरे आहे काय,

(६) ंसयास, रद्द झालेले िक
ु ान उिगीर शहरात चालू होहू नये यासा ी शासनाने कोणती
कायग हाही केली हा करण्यात येत आहे ,

(७) नसयास, वहलींबाबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीट चांद्रशेेर बावनिुळे (१२-०७-२०१६) :स१ग, (२ग ह स३ग होयम

(४ग सिर ंनुज्ञप्ती्या पिरसरात इतरही ंनुज्ञप्या कायग रत ंसयाने उिगीर नगरपासलका

कॉम्प्लेक्स येथील षागेत सिर सीटल-३ ंनुज्ञप्तीस परहानगी िे ण्यात आलेली आहे म तथावप
स्थादनक नागिरकाींचा वहरोि लक्षात घेता ंनज्ञ
ु प्तीिारकाने स्हत:हून ंनज्ञ
ु प्ती बाबींि
आहे म

े हली

(५ग नगरपासलका प्रशासन उिगीर याींचक
े ळून सिर ंनुज्ञप्तीस दिलेले नाहरकत प्रमाणपत्र रद्द
केले ंसयाबाबाबाबतचा कोणताही ंहहाल रायय उपािन शुक कायाग लयास प्राप्त झालेला नाहीम
(६ग ह स७ग प्रश्न उद््ाहत नाहीम

___________
अिोता जजल््यातीत र्ॉटपांजाबराव दे शमुे िृषी ववद्यापीठात आांतरराष्ट्रीय
शेतिरी पररसांवाद ननधीचा गैरवापर झाल्याबाबत

(१२)

४४७६० (२८-०४-२०१६)ट

जामोद) :

श्रीटगोवधान शमाा (अिोता पजश्चम), र्ॉटसांजय िुीे (जळगाव

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

(१) ंकोला जषह्यातील ळॉमपींषाबाबराह िे शमख
कृर्ी वहद्यापी ात आींतरराषरीय शेतकरी
ु

पिरसींहािाहर महाराषर रायय कृर्ी सशक्षण ह सींशोिन पिरर्िने ्ाच आणयाचे दिनाींक ८
षानेहारी, २०१६ रोषी हा यासुमारास दनिशग नास आले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२ग ंसयास, गत हर्ी्या पिरसींहाि दनिीचा गैरहापर न झायाची खातर षमा होत नाही
तोपयांत पिरसींहाि घेता येणार नाही ंसे पिरर्िे ने कृर्ी वहद्यापी ाला कावहले आहे , हे खरे
आहे काय,

(३ग ंसयास, यासींिभाग त दनिीचा गैरहापर झाया्या तक्रारी शासनाकळे करण्यात आले
आहे , हे खरे आहे काय,
(४ग ंसयास, शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(५ग ंसयास, चौकशींींती पिरसींहाि दनिीचा गैरहापर करणा-याींहर शासनाने कोणती कारहाई
केली हा करण्यात येत आहे ,
(६ग नसयास, वहलींबाबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीट पाांर्ुरां ग फुांर्िर (१३-०७-२०१६) :स१ग होयम

(२ग आींतरराषरीय शेतकरी पिरसींहाि-२ ्या आयोषनास स्थधगती िे ण्याचे कृवर् पिरर्िे ने दिम
७.१.२०१६ ्या पत्रान्हये कावहले आहे म

(३ग, (४ग, (५ग ह स६ग ळॉमपींषाबाबराह िे शमुख कृर्ी वहद्यापी , ंकोला याींनी डळसेंबाबर, २०१४ मये

आयोजषत केलेया आींतरराषरीय पिरसींहािा्या ंनुर्ींगाने प्राथसमक चौकशी करुन ंहहाल
सािर करण्या्या सूचना महाराषर कृवर् सशक्षण ह सींशोिन पिरर्िे ला िे ण्यात आया आहे तम
___________

भारतीय िृषी अनस
ु ांधान पररषदे िर्ून आतेल्या ननधीतन
ू पाचगणी येथे िमाचाऱ्याांना वैयक्तीि
(१३)

प्रशशक्षि दे वून ववद्यापीठाच्या ननधीचा झातेता गैरव्यवहार

४४७६१ (२८-०४-२०१६)ट

श्रीटगोवधान शमाा (अिोता पजश्चम), र्ॉटसांजय िुीे (जळगाव

जामोद), श्रीटरणधीर सावरिर (अिोता पूव)ा :
खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पींषाबाबराह कृर्ी वहद्यापी

सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा

ंकोलातील शास्त्रज्ञ पिरहारासह शासकीय खचाग ने कृर्ी पिरर्ि

ह कायग कारी पिरर्िे ्या परहानगी वहना बाबॅकॉकला षाणार ंसयाचे माहे षानेहारी, २०१६ ्या
िस
शां ास आले, हे खरे आहे काय,
ु ऱ्या आ हयायात दनिशन

(२ग तसेच शासनाकळून कुढलीही मान्यता न घेता भारतीय कृर्ी ंनुसींिान पिरर्िे कळून

आलेया दनिीतन
ू पाचगणी येथे कमग चाऱ्याींना हैयक्तीक प्रसशक्षक िे हून वहद्यापी ा्या दनिीचा
गैरव्यहहार केला षात आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३ग ंसयास, शासनाने पण्
ु या्या महाराषर कृर्ी ंनस
ु ींिान पिरर्िे ला चौकशी करण्याचे
आिे श दिले आहे त, हे खरे आहे काय,

(४ग ंसयास, चौकशींनुर्ींगाने शासनाने कोणती कायग हाही केली हा करण्यात येत आहे,
(५ग नसयास, वहलींबाबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीट पाांर्ुरां ग फांु र्िर (१४-०७-२०१६) :(१ग नाहीम

(२ग ह स३ग सिर प्रकरणी शासना्या दिम१६.१२.२०१५ ्या पत्रान्हये सिस्य सधचह, महाराषर
कृर्ी सशक्षण ह सींशोिन पिरर्ि, पुणे याींना चौकशी करुन ंहहाल सािर करण्याचे दनिे श
िे ण्यात आले आहे तम

वहमसम १८७ स10ग
(४ग ंद्याप चौकशी सुरु आहेम
(५ग प्रश्न उद््ाहत नाहीम

___________
अिोता येथीत आरीीओ िायाातयात ररक्त पदे भर्याबाबत
(१४)

४४७६२ (२८-०४-२०१६)ट

जामोद) :
(१)

श्रीटगोवधान शमाा (अिोता पजश्चम), र्ॉटसांजय िुीे (जळगाव

सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

ंकोला येथील आर्ीओ कायाग लयात कमग चारी ह ंधिकाऱ्याींची ५४ पिे मींषूर आहे , हे

खरे आहे काय,

(२ग ंसयास, मींषरू पिापैंकी र्क्त ३४ ंधिकारी ह कमग चारी कायग रत ंसयाचे ह २० पिे

िरक्त ंसयाचे माहे षानेहारी, २०१६ ्या िस
ु ऱ्या आ हयायात दनिशग नास आले आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(३ग ंसयास, िरक्त पिामुाे शासना्या महसुलाहर ह नागरीकाीं्या सुवहिेहर िषु पिरणाम
होत आहे हे ही खरे आहे काय,

(४ग नसयास, मींषरु पिानस
ु ार िरक्त पिे भरण्याकिरता शासनाने काय कायग हाही केली हा
करण्यात येत आहे ,

(५ग नसयास, वहलींबाबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीट ददवािर रावते (०१-०७-२०१६) :स१ग उप प्रािे सशक पिरहहन कायाग लय ंकोला या
कायाग लयासा ी कमग चारी ह ंधिकाऱ्याींची ५९ पिे मींषूर आहे तम

(२ग दिनाींक ३०.०४.२०१६ रोषी ंकोला कायाग लयातील मींषूर, भरलेया ह िरक्त पिाींचा तपसशल
पुढीलप्रमाणे आहे :
ग्

मींषूर पिे

भरलेली पिे

िरक्त पिे

ं

९

५

४

क

४५

३१

१४

ळ

५

३

२

टकूण

५९

३९

२०

(३ग नाहीम िरक्त पिाींचे कामकाष उपलब्ि ंधिकारी ह कमग चारी याीं्यामार्ग त करण्यात येत
आहे म
(४ग िरक्त पिे भरण्यास परहानगी समाणेबाबाबाबतचा प्रस्ताह ंपर मुख्य सधचह ससेहाग याींचे
ंयक्षतेखालील सधचह ससमतीसमोर सािर केला आहे , आणण सलपीकहगीयाीं्या भरतीसा ी
बाबाह्य सींस्था दनयुक्त करणेकामी दनवहिा प्रफक्रया राबाबवहण्याची बाबाबाब कायग हाहीखाली आहे म
(५ग प्रश्न उद््ाहत नाहीम

___________
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मेटसतीष ॲग्रो सजव्हास सेंीर चाांटबाट याांनी किीिनाशि अधधट १९७१ चे उल्तांघन िेल्यामळ
ु े
त्याांच्या रद्द िर्यात आतेल्या परवान्याच्या ननतांबन िाळात वाढ िर्यात आल्याबाबत

(१५)

४५०११ (२८-०४-२०१६)ट

श्रीटओमप्रिाश ऊफा बच्चू िर्ू (अचतपूर) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मेमसतीर् ॲग्रो सजव्हग स सें्र चाींमबाबाम याींनी फक्कनाशक ंधिम १९७१ चे उलींघन
केयामुाे याीं्या रद्द करण्यात आलेया परहान्या्या दनलींबाबन कााात हाढ करण्यात आली

याबाबाबाबत स्थादनक वहसस ंचलपरू याींनी सींबाबींधित माम मींत्री कृर्ी याींना दिनाींक २७ नोव्हें बाबर,
२०१५ रोषी हा यासुमारास लेखी पत्र सलहून मागणी केली होती हे खरे
(२) ंसयास, याबाबाबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,

आहे काय,

(३) ंसयास, चौकशींींती मेमसतीर् ॲग्रो सजव्हग स सें्र चाींमबाबाम याींनी फक्कनाशक ंधिम
१९७१ चे उलींघन केयामा
ु े याीं्या रद्द करण्यात आलेया परहान्या्या दनलींबाबन कााात
हाढ करण्यात आली

याबाबाबाबत शासनाने कोणती कायग हाही केली हा करण्यात येत आहे ,

(४) नसयास, वहलींबाबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीट दे वेंद्र फर्णवीस (१५-०६-२०१६) :स१ग हे खरे आहे म
(२ग होयम
(३ग मेमसदतश ॲग्रो सजव्हग स सें्र चाींमबाबाम यानी की्कनाशक ंधिदनयम १९७१ चे उलघींन
केयामुाे याींचा की्कनाशक वहक्री परहाना कृर्ी वहकास ंधिकारी, जषहा पिरर्ि,
ंमराहती याींनी दिम३०.१०.२०१५ ते दिम३१.१२.२०१५ पयग न्त्या कालाहिीसा ी दनलींबबाबत केलेला
होताम तथावप, वहभागीय कृर्ी सहसींचालक ंमराहती याींचेकळे दिनाींक २३.११.२०१५ झालेया

सुनाहणीमये मेमसदतश ॲग्रो सजव्हग स सें्र चाींमबाबाम याींनी तपासणीमये आढाुन आलेया

त्रु्ीींची पुतत
ग  ा केयामा
ग  त करण्यात आलेला ंसून
ु े याींचा परहाना दिम०२.१२.२०१५ पासून पूहह
दनलींबाबन कााात हाढ करण्यात आलेली नाहीम
(४ग प्रश्न उद््ाहत नाहीम

___________

अपांगाना तातर्ीने नवीन बस स्थानिात जागा शमळ्याबाबत
(१६)

४५०१९ (२८-०४-२०१६)ट

श्रीटओमप्रिाश ऊफा बच्चू िर्ू (अचतपूर) :

सन्माननीय

पररवहन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) सन १९९५ ्या ंपींगपुनह
ग  सन कायद्यानुसार ससनार येथील श्रीम प्रकाश सरोिे ह श्रीम
ंरुण पाचोरे या षन्मत ंपींग ंसलेया व्यहसादयकाींना षन्
ु या ससनर टस्ी स्थानका्या
पुनह
ग  सनानींतर नहीन बाबस स्थानकात व्याहसादयक षागा उपलब्ि करुन न दियामुाे या
ंपींगाहर उपासमारीची हेा येऊ नये याकिरता वहवहि न्यायालयीन दनहायाया्या आिारे या

ंपींगाना तातळीने नहीन स्थानकात षागा समााही याकिरता वहसस ंचलपूर याींनी दिनाींक ३०
सप््ें बाबर, २०१५ रोषी माम मींत्री पिरहहन याींना लेखी पत्र िे ऊन मागणी केली होती हे खरे आहे
काय,
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(२ग ंसयास, उक्त ंपींगाना तातळीने नहीन बाबस स्थानकात षागा समाण्याबाबाबाबत तसेच सन
१९९६ ्या ंपींग पुनह
ग  सन कायद्याची सींपूणग  हमी िे ण्याबाबाबाबत शासनाने कोणती कायग हाही केली
हा करण्यात येत आहे ,

(३ग नसयास, वहलींबाबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीट ददवािर रावते (०१-०७-२०१६) :स१ग होयम
(२ग बाबीमओम्ीम तहाहरील बाबसस्थानकाचे व्यापारी गााे वहतरीत करण्याचे हक्क सींबाबींधित
वहकासकास आहे त, यामा
ु े षन्
ु या परहानािारकाला सिर व्याहसादयक गााे वहतरीत करणे,
ही बाबाबाब रायय पिरहहन महामींळाा्या ंखयािरत नाहीम तसेच षनरल प्रोव्हीषन, पान स््ॉल,
िरू हनी, उपहारगह
ु ान या आस्थापनािारकाींनी दनहासी उपजषहाधिकारी तथा सक्षम
ृ , र्ािक
प्राधिकारी, मुींबाबई शासफकय दनहासस्थाने सइव्हीक्शनग नासशक येथे दिम २८.४.२०१४ रोषी ंवपल

िाखल केले होतेम सिर ंवपलाचा दनकाल रामपम महामींळाा्या बाबाषन
ू े दिम २४.७.२०१५ रोषी
लागलेला आहे म सिर दनणग यावहरुि आस्थापनािारकाींनी नासशक जषहा सत्र न्यायालय येथे
ंवपल िाखल केले ंसून सिर दनणग य न्यायप्रवहष
(३ग प्रश्न उद््ाहत नाहीम

आहे म

___________

ववदभाातीत सांत्रा व िेळी उत्पादि शेतिऱ्याांना ऊस उत्पादि शेतिऱ्याांना दे ्यात येणाऱ्या
(१७)

अनुदानाच्या धतीवर मदत दे य िरुन प्रोत्साहन दे ्याबाबत

४५०२५ (२८-०४-२०१६)ट

श्रीटओमप्रिाश ऊफा बच्चू िर्ू (अचतपूर) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) वहिभाग तील सींत्रा ह केाी उपािक शेतकऱ्याींना उस उपािक शेतकऱ्याींना िे ण्यात येणाऱ्या
ंनुिाना्या ितीहर मित िे य करण्याबाबाबाबत तसेच वपकाीं्या हमीभाहाींमये समावहष्
करण्याबाबाबाबत, तसेच ंींगणहाळी, आश्रम शााा, ंनाथलयाींमये या र्ााचा ंन्नपरु हठ्यामये

समाहेश करण्याबाबाबाबत याचप्रमाणे या र्ा उपािकाींना १०० % हाहुक खचग  आणण लेखी
मागणी वहमसमसम ंचलपूर जषमंमराहती याींनी दिनाींक २७ नोव्हें बाबर, २०१५ रोषी रायया्या
र्लोपािन मींत्री महोियाींकळे केली होती, हे खरे आहे काय,
(२ग ंसयास, याबाबाबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३ग ंसयास, चौकशींींती वहिभाग तील सींत्रा ह केाी उपािक शेतकऱ्याींना उस उपािक
शेतकऱ्याींना िे ण्यात येणाऱ्या ंनुिाना्या ितीहर मित िे य करण्याबाबाबाबत तसेच वपकाीं्या
हमीभाहाींमये समावहष् करण्याबाबाबाबत, तसेच ंींगणहाळी, आश्रम शााा, ंनाथलयाींमये या

र्ााचा ंन्नपुरहठ्यामये समाहेश करण्याबाबाबाबत शासनाने कोणती कायग हाही केली हा
करण्यात येत आहे ,

(४ग नसयास, वहलींबाबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीट दे वेंद्र फर्णवीस (०४-०७-२०१६) :स१ग ह स२ग होय, याबाबाबाबतचे दनहेिन दिम१६/१२/२०१५ रोषी
माममींत्री सर्लोपािनग याीं्याकळे प्राप्त झाले आहे म
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(३ग वहिभाग तील सींत्रा ह केाी उपािक शेतकऱ्याींना ऊस उपािक शेतकऱ्याीं्या ितीहर ंनुिान
मींषूर करण्याची बाबाबाब तपासन
ू पहाण्यात येत आहे म

सींत्रा ह केाी याीं्या फकमान आिारभत
ू फकीं मती षाहीर करणे ही केंद्र शासना्या

ंखयारीतील बाबाबाब आहेम

जषहा पिरक्षेत्रामये मदहला ह बाबालकयाण ससमती मार्ग त ंींगणहाळी, आश्रमशााा,
ंनाथालयाींतील वहवहि कायग क्रमाींतगग त मुलाींना िि
ु , सोयािि
ु , धचक्की, लाळु, ंींळी, र्ाे , गुा,
शेंगिाणे याीं्याबाबरोबाबरच ऋतुमानानूसार सींत्री, केाी ह इतर र्ाे उपलब्ि करुन िे ण्यात येतातम
(४ग प्रश्न उद््ाहत नाहीम

___________
िृवष समध्
ृ दी महोत्सव २०१६ च्या आयोजनािरीता राज्याच्या िृवष ववस्तार िायाक्रम प्रोत्साहन
दे ्यािरीता अचतपरू तातक्
ु यात ननधी उपतब्ध िरुन दे ्याबाबत

(१८)

४५०२६ (२८-०४-२०१६)ट

श्रीटओमप्रिाश ऊफा बच्चू िर्ू (अचतपरू ) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ंचलपरू तालक्
ु यातील कृवर् सम
ृ िी महोसह २०१६ किरता स्थादनक वहसस ंचलपरू

याींनी कृवर् वहस्तार कायग क्रम प्रोसाहनाींतगग त रुम २५ लक्ष रुपयाीं्या ंनुिानाची दिनाींक २१
डळसेंबाबर, २०१५ रोषी राययाचे मींत्री कृवर् याींचेकळे लेखी पत्र सलहून मागणी केली आहे, हे खरे
आहे काय,
(२ग ंसयास, याबाबाबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३ग ंसयास, चौकशींींती कृवर् वहस्तार कायग क्रमाींना वहशेर् ंनुिान िे ण्याबाबाबाबत शासनाने
कोणती कायग हाही केली हा करण्यात येत आहे ,

(४ग नसयास, वहलींबाबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीट दे वेंद्र फर्णवीस (०५-०७-२०१६) :स१ग हे खरे आहे म आमा येषनेंींतगग त कृवर् महोसहासा ी
दनिीची तरतूि नसयामा
ु े तामंचलपूर, जषमंमराहती येथे दिम २२ षानेहारी ते २५ षानेहारी,

२०१६ या कालाहिीत आयोजषत कृवर् समि
ृ िी महोसहास मागणी नुसार दनिी मींषूर करण्यात
आला नाहीम या बाबाबाबतची हस्तुजस्थती सन्माननीय आमिार महोियाींना या वहभागा्या दिम१६
टवप्रल, २०१६ ्या पत्रान्हये दनिशग नास आणन
ु िे ण्यात आली होतीम
(२ग, (३ग ह स४ग प्रश्न उद््ाहत नाहीम

___________
राज्यातीत युररयाचा िाळाबाजार थाांबवव्याबाबत
(१९)

४५५७५ (२८-०४-२०१६)ट

श्रीटडर् मल्तीिाजन
ूा रे ड्र्ी (रामीे ि), श्रीटरणधीर सावरिर

(अिोता पूव)ा , श्रीटबळीराम शसरसिर (बाळापूर) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा
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(१ग

राययातील

युिरयाचा

काााबाबाषार

थाींबाबवहण्या्या

दृष्ीकोनातन
ू

शेतकऱ्याींना युिरया िे णार ंसयाचे केंद्र शासनाने प्रास्तावहक िोरण

७/१२

ंसणाऱ्याच

रवहले ंसयाचे माहे

षानेहारी, २०१६ मये हा या िरम्यान दनिशग नास आले, हे खरे आहे काय,
(२ग ंसयास, शासनाने शेतकऱ्याींना सहष युिरया उपलब्ि व्हाहा याकिरता कोणती कायग हाही
केली हा करण्यात येत आहे ,

(३ग नसयास, वहलींबाबाची कारणे काय आहे त

?

श्रीट दे वेंद्र फर्णवीस (१५-०६-२०१६) :स१ग हे खरे नाहीम
(२ग केंद्र शासनाने मे, २०१५ पासून आयातीत यिु रया ह डळसेंबाबर, २०१५ पासनू िे शातील
उपादित युिरया नीमको्ीींग करुनच पुरह ा करण्याबाबाबाबत सहग  युिरया उतपािक/पुरह ािाराींना
बाबींिनकारक

केलेले

आहे म

ंद्यापही

युिरया

केंद्र

शासनाकळून

दनयींबत्रत

िराने

कमी

फकीं मतीमयेच शेतकऱ्याींना उपलब्ि करुन िे ण्यात येत आहे म
(३ग प्रश्न उद््ाहत नाहीम

(२०)

यवतमाळ जजल्हयातीत िृषी ववभागाने अनाठाई ेरे दी िेतेल्या फवारणी पांपाबाबत
४५७३२ (२८-०४-२०१६)ट

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :स१ग

___________

यहतमाा

जषहयातील

र्ॉटअशोि उईिे (राळे गाव) :
जषहा

कृर्ी

वहभागाने

सन्माननीय िृषी मांत्री पढ
ु ील

शेतक-याीं्या

वपकाींहर

और्िी

र्हारण्यासा ी हातपींप खरे िी केयाचे दिनाींक १५ ऑक््ोबाबर, २०१५ रोषी हा यासुमारास
दनिशग नास आले हे खरे आहे काय,

स२ग ंसयास, फकती र्हारणी पींपाची खरे िी केली ह जषहयातील तालक
ु ा दनहाय फकती पींप
हा्प केले ह फकती पींप सशलक आहे यामये कृर्ी आयुक्तालयाचे दनयमाींचे पालन करण्यात
आले आहे काय,

स३ग ंसयास, पींप खरे िी करण्याचे दनकर् काय होते याचा खुलासा करण्याबाबाबाबत तसेच
ंदनयसमतता आढाून आयास सींबाबींधित ंधिका-याहर कारहाई करण्याबाबाबाबत शासनाने कोणती
कायग हाही केली हा करण्यात येत आहे ,

स४ग नसयास, वहलींबाबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीट पाांर्ुरां ग फुांर्िर (११-०७-२०१६) :स१ग सन २०१५-१६ पासून ळीमबाबीम्ीम तहाहर कृर्ी ंहषारे

पुरह ा करण्यात येत ंसयाने कु याही योषनेमये वपकाहर और्िे र्हारण्यासा ी पींप
खरे िी केलेली नाहीम तथावप, सन २०१४-१५ मये टकूण १३९४७ र्हारणी पींप ५०% ंनुिानाहर

हा्प करण्यात आले ंसन
ू , काही लाभार्थयाांकळुन लोकहा्ा प्राप्त न झायाने २६२ र्हारणी
पींप सशलक आहे तम

(२ग प्रश्न उद््ाहत नाहीम
(३ग प्रश्न उद््ाहत नाहीम
(४ग प्रश्न उद््ाहत नाहीम

___________
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अिोता येथीत र्ॉटपांजाबराव दे शमे
ु िृषी ववद्यापीठाचे ववभाजन िरून
शसांदेवाही येथे नवीन ववद्यापीठ स्थापन िर्याबाबत

(२१)

४५९५३ (२८-०४-२०१६)ट

श्रीटववजय वर्ेट्टीवार (ब्रम्हपूरी) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

स१ग ंकोला येथील ळॉमपींषाबाबराह िे शमुख कृर्ी वहद्यापी ाचे वहभाषन करून नहीन वहद्यापी
स्थापन

करण्यासा ी

शासनाने

हसींतराह

नाईक

मरा हाळा

कृर्ी

वहद्यापी ाचे

ळॉम

बाबीमव्यींक्े श्हरलू याीं्या ंयक्षतेखाली ११ सिस्यीय स्थापन केलेया मूयाींकन ससमतीने
याीं्या ंहहाल दिनाींक २७ षानेहारी २०१६ रोषी शासनाकळे सािर केला ंसयाची मादहती
दिनाींक ३० षानेहारी २०१६ रोषी हा यासम
ु ारास दनिशग नास आली आहे , हे खरे आहे काय,

स२ग ंसयास, सिर ससमतीने नागपूर, ससींिेहाही, मूल, चींद्रपूर येथील षागेची ह भौगोसलक
पिरजस्थतीची पाहणी करून ंकोला येथील ळॉमपींषाबाबराह िे शमख
ू कृर्ी वहद्यापी ाचे वहभाषन
कराहे ंसे मत सािर केलेया ंहहालात म्ह्ले आहे , हे ही खरे आहे काय,

स३ग ंसयास, केाकर ससमतीसह सिर मुयाींकन ससमतीने आपया ंहहालात ससींिेहाही येथे
नहीन कृर्ी वहद्यापी

स्थापन कराहे ंसे मत सािर केलेया ंहहालात म्ह्ले आहे , हे ही

खरे आहे काय,

स४ग ंसयास, सिर मुयाींकन ससमतीने सािर केलेला ंहहाल सभागह
ृ ा्या प्लाहर
े हण्याबाबाबाबत शासनाने कोणती कायग हाही केली हा करण्यात येत आहे ,

स५ग नसयास, वहलींबाबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीट दे वेंद्र फर्णवीस (३०-०६-२०१६) :स१ग ते स५ग महामा र्ुले कृवर् वहद्यापी , राहुरी ह
ळॉमपींषाबाबराह िे शमख
ु कृवर् वहद्यापी , ंकोला या िोन कृवर् वहद्यापी ाींचा वहस्तार वहचारात
घेऊन याींचे वहभाषन करुन स्हतींत्र कृवर् वहद्यापी

स्थापन करणे आहश्यक आहे का, याची

तपासणी करुन यासींिभाग त शासनास मागग िशग न करण्यासा ी दिनाींक १९म०८म२०१३ ्या शासन
दनणग यान्हये ळॉमहायमटसमपीमथोरात, माषी ंयक्ष नाबाबाळग  याींचे ंयक्षतेखाली उ्चस्तरीय
ससमती नेमण्यात आली होतीम
सिर ससमतीने आपला ंहहाल दिम६/१/२०१५ ्या पत्रान्हये शासनास सािर केला
होताम सिर्या ंहहालाहर कायग हाही करण्यासा ी काही आधथग क, ताींबत्रक ह प्रशासकीय बाबाबाबीींची
मादहती घेणे आहश्यक होतेम यामुाे या िोन वहद्यापी ाींचे वहभाषन करण्याकरीता लागणारा
आहश्यक

तपशील

ळॉमहेंक्े श्हरल,ू

प्राप्त

कुलगुरु,

करण्याकरीता

हसींतराह

नाईक

दिाींक

१४.०५.२०१५

मरा हाळा

कृवर्

्या

शासनदनणग यान्हये

वहद्यापी ,

परभणी

याींचे

ंयक्षतेखाली ससमती नेमण्यात आली होतीम सिर ससमतीने दिनाींक २९.१२.२०१५ ्या
पत्रान्हये आपला ंहहाल शासनास सािर केला आहे म
सिर्या ंहहालाहर यथोधचत कायग हाही शासनस्तराहर सुरु आहे म
___________
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ननफार् तातुिा िृषी अधधिारी याांना दोषी ठरववल्याबाबत
(२२)

४६००१ (२८-०४-२०१६)ट

श्रीटअननत िदम (ननफार्) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील

(१ग दनर्ाळ तालक
ु ा कृर्ी ंधिकारी याींने कतग व्य पार पाळताींना केलेया कसुराबाबाबाबत ंधिक्षक
कृर्ी ंधिकारी सिक्षता पथकग कृर्ी आयुक्तालय पुणे याींनी दिम ४/०८/२०१४ रोषी

याींना िोर्ी

रहलेले आहे हे खरे आहे काय,

(२ग ंसयास, माम कृर्ी ंधिकारी सिक्षता पथकग याींनी दिलेया ंहहाला प्रमाणे कारहाई
करण्याचे आिे श महाराषर शासना्या हतीने मामकक्ष ंधिकारी ५ ट याींनी दिलेले आहे हे खरे
आहे काय,
(३ग ंसयास, मामंधिक्षक कृर्ी ंधिकारी सिक्षता पथकग याींनी केलेया चौकशी्या
ंनुर्ींगाने सींबाबींधित ंधिकाऱ्याींहर कारहाई करण्याबाबाबाबत शासनाने कोणती कायग हाही केली हा
करण्यात येत आहे ,

(४ग नसयास, वहलींबाबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीट पाांर्ुरां ग फुांर्िर (१४-०७-२०१६) :(१ग ंिीक्षक कृर्ी ंधिकारी सिक्षता पथकग याींनी केलेया
प्राथसमक चौकशी्या आिारे वहभागीय चौकशी करण्यात येत आहे म वहभागीय चौकशी ंींती
िोर्ससिता दनजश्चत होईलम
(२ग होयम
(३ग ह स४ग सींबाबींधिताींवहरुि वहभागीय चौकशीची कायग हाही सुरु आहे म
___________

शशरोळ (ताटहातिणांगते, जजटिोल्हापरू ) िेळीचे दर उतरल्यामळ
ु े िेळी
उत्पादिाांनी नुिसान भरपाई दे ्याची िेतेती मागणी

(२३)

४६२८३ (२८-०४-२०१६)ट

श्रीटउल्हास पाीीत (शशरोळ) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) सशरोा सतामहातकणींगले, जषमकोहापूरग केाीचे िर उतरयामा
ु े केाी उपािकाींनी नुकसान
भरपाई िे ण्याची मागणी शासनाकळे माहे षानेहारी, २०१६ मये हा यािरम्यान केली, हे खरे
आहे काय,
(२ग तसेच आयात दनयाग तीचे चुकीचे िोरणे आणण िलालाींकळून होणारी वपाहणूक केाी
उपािकाींना सहन कराहा लागत आहे हे , ही खरे आहे काय,

(३ग ंसयास, जषह्यातील केाी उपािकाींना नक
ु सान भरपाई िे ण्याबाबाबाबत आयात -दनयाग तीचे

िोरण आणण िलालाींकळून होणारी वपाहणूक थाींबाबवहण्याबाबाबाबत शासनाने कोणती कायग हाही केली
हा करण्यात येत आहे ,

(४ग नसयास, वहलींबाबाची कारणे काय आहे त ?

वहमसम १८७ स17ग
श्रीट दे वेंद्र फर्णवीस (०४-०७-२०१६) :स१ग याबाबाबाबतचे दनहेिन या वहभागामये प्राप्त झायाचे
आढाून येत नाहीम

(२ग, (३ग ह स४ग शेतकऱ्याींची िलालाींकळून वपाहणक
ू होऊ नये यासा ी शेतकऱ्याीं्या उपािक

सींस्था स्थापन करुन याींना कृवर् दनवहष ा, तींत्रज्ञान वहस्तार ह उपािीत मालाची टकबत्रत ह
थे् वहक्री, वहवहि कींपन्याींना ह माके्मये करण्यासा ी शासनाकळून शेतकऱ्याींना मागग िशग क ह

प्रोसाहन िे ण्यात येतेम राययात माहे र्ेब्रुहारी, २०१६ ंखरे टकूण ७२७ शेतकरी उपािक

सींस्था/कींपन्याींची नोंिणी झालेली आहेम शेतकऱ्याींकळून या योषनेस चाींगला प्रदतसाि समात
ंसन
ू ंशा शेतकऱ्याीं्या कींपन्याीं्या सींख्येमये दिहसेंदिहस हाढ होत आहेम

षयससींगपूर कृवर् उपन्न बाबाषार ससमती तामसशरोा, जषहा कोहापूर येथे केाीची

कोणयाही प्रकारे आहक होत नसून िलालाींकळून वपाहणूक झायाबाबाबाबतची लेखी तक्रार प्राप्त
झालेली नाहीम

तसेच केाी उपािकाींना िषेिार केाी उपािनाची मादहती व्हाही यासा ी याींना
दनयाग तक्षम केाी उपािन ह दनयाग तह
ृ िी याबाबाबाबत प्रसशक्षण िे ण्यात येतेम
___________

पाांढरिवर्ा (ताटिेळापूर, जजटयवतमाळ) येथीत एसटीी बसचे आगर समस्याग्रस्त
(२४)

४६५५१ (२८-०४-२०१६)ट

श्रीटराजु तोर्साम (अणी) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :स१ग

पाींढरकहळा

सतामकेाापरू ,

जषमयहतमााग

येथील

टसम्ी

बाबसचे

आगर

समस्याग्रस्त

ंसयाचे माहे नोव्हे बाबर, २०१५ मये हा यािरम्यान दनिशग नास आले, हे खरे आहे काय,

स२ग ंसयास ,पाींढरकहळा आगारास उपलब्ि ंसलेया बाबसेसची िरु हस्था झालेली आहे , हे ही
खरे आहे काय,

स३ग ंसयास, शासनाने चौकशी केली आहे काय,
स४ग ंसयास, चौकशींींती पाींढरकहळा आगारास उपलब्ि ंसलेया बाबसेसची िरु हस्था िरू
करुन नहीन बाबसेस िे ण्याबाबाबाबत शासनाने कोणती कायग हाही केली हा करण्यात येत आहे ,
स५ग नसयास, वहलींबाबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीट ददवािर रावते (०१-०७-२०१६) :स१ग ह स२ग नाहीम
(३ग ह स४ग पाींढरकहळा आगारातील गत ३ हर्ाग त १० हाहने मोळीत काढण्यात आली ंसून १८
नहीन हाहने िे ण्यात आली आहे तम

आगारातील हाहनाींची जस्थती चाींगली राहण्यासा ी दनयोजषत कायग क्रमानुसार हाहनाींची

िै दनक, िशदिनी ह त्रैमाससक िे खभाल केली षातेम
(५ग प्रश्न उद््ाहत नाहीम

___________
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(२५)

अमरावती ववभागातीत िृवष अधधिारी, व िमाचाऱ्याांचे ८८२ पदे ररक्त असल्याबाबत
४६६१६ (२८-०४-२०१६)ट

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

श्रीटरमेश बुांदीते (दयाापूर) :

सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील

(१) ंमराहती वहभागातील कृवर् ंधिकारी, ह कमग चाऱ्याींचे ८८२ पिे िरक्त ंसयाने ंनेक
प्रशाफकय

कामे

कमी

कमग चारी

ंसयामुाे

प्रलींबबाबत

आहे त,

शासना्या

योषना

सहग 

शेतकऱ्याींपयग त पोहचत नाहीत, हे खरे आहे काय,
(२) ंसयास, ंमराहती वहभागातील कृवर् ंधिकारी, ह कमग चाऱ्याींचे ८८२ िरक्त पिे ताकाा
भरण्याबाबाबाबत शासनाने कोणती कायग हाही केली हा करण्यतात येत आहे ,
(३) नसयास, वहलींबाबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीट पाांर्ुरां ग फुांर्िर (१४-०७-२०१६) :(१ग ंींशत: खरे आहेम वहभागीय कृर्ी सहसींचालक,
ंमराहती ह ंधिनस्त कायाग लयातील माचग  २०१६ ंखेर मींषरू ४१०३ पिाींपैकी ३१२१ पिे

भरण्यात आली ंसन
ू ९८२ पिे िरक्त आहे तम कायग रत कमग चाऱ्याींकळून कृवर् वहर्यक योषनाींची
ंींमलबाबषाहणी केली षात आहे म

(२ग ग्-ं सींहगाग तील पिे भरलेली आहे तम ग्-बाब सकदनष ग सींहगाग तील पिे भरण्याकिरता
महाराषर लोकसेहा आयोगाकळे मागणीपत्र पा वहण्यात आले आहे म ग्-क सींहगाग तील कृर्ी
सेहकाींची पिे भरण्याकिरता षादहरात प्रससि करण्यात आली आहेम ग्-ळ सींहगाग तील पिाींबाबाबाबत
जषहा स्तराहर पिे भरण्याबाबाबाबतची कायग हाही करण्यात येत आहे म
(३ग प्रश्न उद््ाहत नाहीम

___________

राज्यातीत अल्पसांख्याांिबहुत शाळाांना पायाभत
ू सोयी-सवु वधाांिररता
(२६)

भरीव आधथाि अनुदान प्रत्यावपात िर्याबाबत

४६७४१ (२८-०४-२०१६)ट

श्रीटअबू आजमी (मानेूदा शशवाजीनगर) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

स१ग राययातील ंपसींख्याींकबाबहुल शाााींना पायाभत
ू सोयी-सवु हिाींकिरता भरीह आधथग क ंनि
ु ान
प्रयावपग त करण्याबाबाबाबतची मागणी राययातील ंपसींख्याींक समाषातील षनप्रदतदनिी, शैक्षणणक

क्षेत्रातील िुिरणाींनी तसेच वहवहि प्रािे सशक वहभागातील उ्च/व्याहसादयक सशक्षण घेणाऱ्या
ंपसींख्याींक

समाषातील

वहद्यार्थयाांनी

माममींत्री

संपसींख्याींक

वहकासग,

मामराययमींत्री

संपसींख्याींक वहकासग, प्रिान सधचह संपसींख्याींक वहकासग तसेच सींबाबींधित जषह्याीं्या /
प्रािे सशक वहभागाीं्या मख्
ु याधिकायाांकळे माहे डळसेंबाबर, २०१५ मये हा यािरम्यान लेखी
दनहेिनाद्हारे केलेली आहे , हे खरे आहे काय,

स२ग ंसयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
स३ग ंसयास,चौकशींींती राययातील ंपसींख्याींक बाबहुल शाााींना पायाभूत सोयी-सुवहिाींकिरता
भरीह आधथग क ंनि
ु ान प्रयावपग त करण्याबाबाबाबत शासनाने कोणती कायग हाही केली हा करण्यात
येत आहे ,

स४ग नसयास, वहलींबाबाची कारणे काय आहे ?

वहमसम १८७ स19ग
श्रीट दे वेंद्र फर्णवीस (०४-०७-२०१६) :स१ग नाहीम तथावप प्रश्नात नमूि “प्रयावपग त” ऐहषी
“वहतिरत” ंसे ंसभप्रत ंसयाचे दिसून येतमे
(२ग

प्रश्न उद््ाहत नाहीम

(३ग राययातील ंपसींख्याक बाबहूल शाााींना पायाभूत सोयी-सुवहिाींकिरता दिम२३/०३/२०१६ ्या
शासन दनणग यान्हये सन २०१५-१६ मये रुम१९२३.६३ लक्ष ंनि
ु ान या योषनेंतगग त मींषूर
करण्यात आले आहे म

(४ग प्रश्न उद््ाहत नाहीम
___________
िोल्हापूर जजल््यामध्ये िोरर्वाहू शाश्वत शेती िायाक्रम मद
ृ स्थानी जतसांधारण व मशागतीची
िामे अांतगात याांत्रत्रिीिरण िायाक्रम राबववणेबाबत
(२७)

४६७६४ (२८-०४-२०१६)ट

श्रीटचांद्रदीप नरिे (िरवीर) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील

(१) कोहापूर जषह्यामये कोरळहाहू शाश्हत शेती कायग क्रम मि
ृ स्थानी षलसींिारण ह
मशागतीची कामे ंींतगग त याींबत्रकीकरण कायग क्रम औषारे या योषनेमिन
ू गतहर्ी मि
ृ स्थानी ह

षलसींिारण आणण मशागतीची कामे हाे त करणेसा ी याींबत्रकीकरणाचा कायग क्रम राबाबवहणेबाबाबाबत
राययस्तराहरुन सूचना दिया ंसून यानुसार तालुका कृर्ी ंधिकारी, करहीर याींचेमार्ग त
मागणी ंसलेया ११८ लाभाथीचे औषारे प्रस्ताह तयार करणेत आले हाते, हे खरे आहे काय,

(२) ंसयास, कोहापरू जषह्यातील करहीर तालक्
ु यातील सािाे , मािाे , ष ारहाळी ही गाींहे
कोरळहाहू शाश्हत शेती वहकास कायग क्रम सन २०११-१२ ंींतगग त दनहळ करणेत आली आहे त,
सिरचा कायग क्रम सलग पढ
ु े ३ हर्े कायग रत आहे, हे खरे आहे काय,

(३) ंसयास, सिर प्रस्ताहाकरीता महाराषर कृर्ी वहकास महामींळा याींचेकळे ंनुिानाचा

तरतूि आयुक्तालयाने परत घेतयामुाे सिर शेतक-याींना ंनुिानाचा लाभ िे ता आला नाही
सिर लाभार्थयाांचा लोकहा्ा रक्कम ३४ लाख ३३ हषार ३५७ रुपये औद्योधगक वहकास

महामींळा, कोहापूर याींचेकळे ळीमळीमव्िारे षमा आहे तम परीं तु शासनस्तराहरुन सींबाबींधित योषनेचे
ंनुिान काढून घेतयामुाे सींबाबींधित लाभार्थयाांना औषारे पुरह ा झालेली नाही हे खरे आहे
काय,

(४) ंसयास, कोरळहाहू शाश्हत शेती कायग क्रम मि
ृ स्थानी षलसींिारण ह मशागतीची कामे
ंींतगग त याींबत्रकीकरण कायग क्रम औषारे दनिी तरतूिीबाबाबाबत दिनाींक ११ ऑगस््, २०१५ रोषी हा
यासुमारास मामकृर्ी मींत्री याींना दनहेिन दिले आहे हे खरे आहे काय,

(५) ंसयास, सींबाबींधित औषारे समाहण्यासा ी सया सुरु ंसलेली कृर्ी याींबत्रकीकरण
उपंसभयान या योषनेमिून तरति
ू करण्याबाबाबाबत शासनाने कोणती कायग हाही केली हा करण्यात
येत आहे ,

(६) नसयास, वहलींबाबाची कारणे काय आहे त ?

वहमसम १८७ स20ग
श्रीट दे वेंद्र फर्णवीस (०७-०७-२०१६) :स१ग होय, हे खरे आहे म
(२ग ह स३ग कोरळहाहू शाश्हत शेती वहकास कायग क्रम ही केंद्र ह रायय शासनाची योषना आहे म
कोरळहाहू शेती ंसभयान ही योषना १०० % राययाची ंसन
ू दतचा आराखळा ३ हर्ाग करीता
आहे म सन २०१२-१३ या हर्ाग त सिर योषना सािाे , मािाे ह ष ारहाळी या गाहात
राबाबवहण्यात आलीम
या कायग क्रमाींतगग त कोहापरू जषह्यासा ी रुम१.६५ को्ीचा लक्षाींक होता, तथावप माहे

ऑक््ोबाबर २०१४ ंखेर महाराषर कृवर् उद्योग वहकास महामींळा सMAIDC) कोहापूर

याीं्याकळून रुम४४.८१ लक्ष मागणी नोंिवहण्यात आयामा
ु े सिर लक्षाींक रुम४४म८१ लक्ष
े हण्यात आलाम िरम्यान नोव्हें बाबर, २०१४ मये औषाराींसा ी लोकहा्याची ंदतिरक्त मागणी

रुम३४.४९ लक्ष MAIDC कळे प्राप्त झायामा
ु े यास समरुप रायय हा्ा षानेहारी, २०१६ मये
रुम२७.९० लक्ष उपलब्ि करुन िे ण्यात आलाम यामा
ु े सद्यजस्थतीत सहग  लाभार्थयाांना औषारे
हा्प झाले आहे म

(४ग होय, हे खरे आहे म
(५ग उपरोक्त स३ग प्रमाणे सींबाबींधित लाभार्थयाांना औषारे पुरह ा पण
ू ग  झालेला ंसन
ू कोणतीही
मागणी प्रलींबबाबत नाहीम
(६ग लागू नाहीम

___________
शेतिरी अपघात ववमा योजनेबाबत

(२८)

४६७७३ (२८-०४-२०१६)ट

श्रीटचांद्रदीप नरिे (िरवीर) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील

(१) राययामये नैसधगग क आपती फकीं हा ंपघातामये शेतकरी कु्ुींबाबातील कयाग  व्यक्तीच

मृ यु झायास शासनाकळून सींबाबींधित कु्ुींबाबाला शेतकरी षनता ंपघात वहमा योषनेंींतगग त १
लाख रुपयाींची मित दिली षाते हे खरे आहे काय,

(२) ंसयास, मित समाण्याकिरता ंपघातग्रस्त शेतकऱ्याींचे नाह ७/१२ हर आले तर या
सींबाबींिी र्ेरर्ार नोंि, पोसलस पींचनामा, शहवह्छे िन ंहहाल इयािी कागिपत्रे प्रस्ताहास
षोळाही लागतात हे खरे आहे काय,
(३) ंसयास, हळीलिारी माणसे हयात ंसयाने कु्ुींबाबातील ंन्य कयाग  व्यक्तीींची नाींहे
समुलाींचीग ७/१२ पत्रकी नोंि नसतात परीं तु कु्ुींबाबाचा भार या मल
ु ाींहर ंहलींबाबून ंसतो यामुाे
याींचा मृ यू झायास सींबाबींधित कु्ुींबाबाला या योषनेचा लाभ समात नाही, हे खरे आहे काय,

(४) ंसयास, शेतकरी ंपघात वहमा योषनेचा लाभ खऱ्या ंथाग ने शेतकऱ्याींना द्यायचा
ंसेल तर ७/१२ पत्रकी नाह नोंिीची षाचक ं् सशधथल करण्याबाबाबाबत शासनाने कोणती
कायग हाही केली हा करण्यात येत आहे ,
(५) नसयास, वहलींबाबाची कारणे काय आहे त ?

वहमसम १८७ स21ग
श्रीट दे वेंद्र फर्णवीस (१५-०६-२०१६) :स१ग सन २००५-०६ पासून राययात शेतकरी ंपघात वहमा

योषना राबाबवहण्यात येत आहे म दिम १ डळसेंबाबर, २०१५ पासून गोपीनाथ मुींळे शेतकरी ंपघात
वहमा योषना रुम२ लाखा्या वहमा सींरक्षणासह राबाबवहण्यात येत आहे म या योषनेंींतगग त
राययातील

सहग 

७/१२

िारक

खातेिार

शेतकऱ्याींचा

रुम२

लाखाींचा

उतरवहण्यात आलेला ंसून ंपघाती मृ यू झायास रुम २ लाख

वहमा

शासनामार्ग त

ह टका ंहयहास ंपींगह

आयास रुम २ लाख इतकी वहमा रक्कम वहमा कींपनीकळून िे ण्यात येतेम
(२ग होयम

(३ग प्रस्तत
ु योषने्या ं्ी ह शतीनस
ु ार व्यक्तीचे नाह ७/१२ उताऱ्याहर ंसणे आहश्यक
आहे म यया व्यक्तीचे नाह ७/१२ उताऱ्याहर आहे म या व्यक्तीलाच खातेिार शेतकरी समषले
षाते ह ंशी व्यक्तीच वहम्याचा लाभ समाण्यासा ी पात्र

रतेम

(४ग सिर ं् सशधथल करता येऊ शकत नाहीम
(५ग प्रश्न उद््ाहत नाहीम

___________

राज्यातीत इस्ताशमि मदरशाांच्या आधुननिीिरणासाठ अथासहाय्य शमळ्याबाबत
(२९) ४७२५५ (२८-०४-२०१६)ट

श्रीटसदा सरवणिर (मादहम) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) ळााँ षाफकर हुसेन मिरसे आिुदनफककरण योषनेंींतगग त राययातील ईस्लासमक मिरशाीं्या
नुतनीकरणासा ी ंषग  मागवहण्यात आले आहे त, हे खरे आहे काय,
(२) ंसयास, नत
ु नीकरणासा ी सािारणतः फकती ंषग  आले आहेत,

(३) ंसयास, मिरशाीं्या नुतनीकरणाचे थोळक्यात स्हरुप काय आहे ,

(४) ंसयास, मिरशाीं्या नुतनीकरणासा ी प्रदत मिरसा फकती रुपयाींचे ंनुिान िे ण्यात
आले,

(५) ंसयास, मिरशाीं्या नुतनीकरणासा ी आधथग क तरतुि करण्याबाबाबाबत शासनाने कोणती
कायग हाही केली हा करण्यात येत आहे ,

(६) नसयास, वहलींबाबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीट दे वेंद्र फर्णवीस (०४-०७-२०१६) :स१ग नाहीम
(२ग प्रश्न उद््ाहत नाहीम
(३ग ह स४ग राययातील नोंिणीकृत मिरशाीं्या आिुदनकीकरणासा ी दिम११/१०/२०१३ रोषी्या
शासन दनणग यान्हये राबाबवहण्यात येत ंसलेया योषनेचे थोळक्यात स्हरुप पुढील प्रमाणे आहे म

ंग मिरसाींना पायाभुत सोयी सुवहिासा ी ंनुिान:-राययातील िमाग िाय आयुक्त ंथहा हक्र्
बाबोळाग कळे

नोंिणीकृत

मिरशाींना

पेयषलाची

व्यहस्था

करणे,

प्रसािन

गह
ृ

उभारणे,

वहद्यार्थयाांसा ी र्दनग चर, इमारतीचे नत
ु नीकीकरण ह ळागळुषी, सींगणक ह प्रयोगशााा सादहय
या बाबाबाबीसा ी हावर्ग क कमाल रुम२म०० लाखा्या मयाग िेत ंनुिान उपलब्ि करुन िे ण्यात येतमे

तसेच ग्रींथालय ह बाबुक बाबाँक सुवहिेसा ी टका मिरशाला टकिाच रुम५०,०००/- इतके ंनुिान
उपलब्ि करुन िे ण्यात येतेम

वहमसम १८७ स22ग
बाबग मिरसाींमये नेमण्यात येणाऱ्या सशक्षकाींचे मानिन:राययातील नोंिणीकृत मिरशाींमये वहज्ञान, गणणत, समाषशास्त्र, दहींिी, मरा ी ह उिग  ु या
वहर्याचे सशक्षण िे ण्यासाइी ळीमटङ ंथहा बाबीमटळ सशक्षकाींचे सषास्तीत षास्त ३ग मानिन

िे ण्यासा ी शासनातर्े ंनुिान सबाबीमटळ सशक्षक रुम८०००/- प्रदत महा ह ळीमटळ सशक्षक रु ६०००/प्रदत माहग शासनातर्े िे ण्यात येतमे

कग मिरसामये सशकणाऱ्या वहद्यार्थयाांसा ी सशषयहृ ती:मिरसामये

राहणाऱ्या

वहद्यार्थयाांपैकी

षे

वहद्याथी

शासनमान्य

शााे मये

मायसमक

सशक्षणासा ी फकीं हा आयम्ीमआयमला प्रहेश घेतील ंशा वहद्यार्थयाांना सशषयहृ ती सइयता ९ही
ह १० सा ी रुम४०००/- हावर्ग क तसेच इयता ११ ही, १२ ही ह आयम्ीमआय सा ी रुम५०००/हावर्ग कग िे ण्यात येतमे
(५ग सन २०१६-१७ मये सिर योषनेसा ी रुम१० को्ीची ंथग सींकपीय तरतूि करण्यात आली
आहे म

(६ग प्रश्न उद््ाहत नाहीम
___________
दे शातीत पदहते िृषी हवामान सांशोधन िेंद्र बदनापूर िृवष सांशोधन िेंद्राच्या
२० हे क्ीर क्षेत्रावर उभार्याचा प्रस्ताव प्रतांत्रबत असल्याबाबत

(३०)

४७३४३ (२८-०४-२०१६)ट

श्रीटअजन
ुा ेोतिर (जातना) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) बाबिनापूर कृवर् सींशोिन केंद्रा्या २० हे क््र क्षेत्राहर िे शातील पदहले कृर्ी हहामान सींशोिन
केंद्र उभारण्याचा ६७ को्ी रुपयाींचा प्रस्ताह रायय शासनाला सािर केलेला प्रलींबबाबत आहे , हे
खरे आहे काय,
(२ग ंसयास, या प्रस्ताहाहर ंद्यापपयांत दनणग य न घेण्याची कारणे काय आहे त,
(३ग ंसयास, याबाबाबाबत तातळीने दनणग य घेण्यासींिभाग त शासनाने कोणती कायग हाही केली हा
करण्यात येत आहे ,
(४ग नसयास, वहलींबाबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीट दे वेंद्र फर्णवीस (०५-०७-२०१६) :स१ग नाहीम हींतराह नाईक मरा हाळा कृवर् वहद्यापी ,

परभणी याींनी कृवर् हहामान सींशोिन केंद्र, बाबिनापूर, जषहा षालना येथे स्हतींत्र हहामान
सींशोिन केंद्र स्थापन करण्याबाबाबाबत रुम४२म१७ को्ीचा प्रस्ताह महाराषर कृवर् सशक्षण ह सींशोिन
पिरर्ि, पुणे याीं्याकळे र्ेब्रुहारी, २०१५ मये सािर केला होताम

(२ग ह स३ग सिर प्रस्ताहाहर महाराषर कृवर् सशक्षण ह सींशोिन पिरर्िे ्या दिम१८/३/२०१५ ्या
बाबै कीत झालेया चचेत स्हतींत्र हहामान सींशोिन केंद्र स्थापन करण्याऐहषी सया ंजस्तहात
ंसलेया हहामान सींशोिन केंद्राींचे ंयािुदनकीकरण कराहयाचे ंसयास वहद्यापी ाींनी
यींत्रसामग्री ह इतर आहश्यक सादहय खरे िीसा ी राषरीय कृवर् वहकास योषनेंतगग त प्रस्ताह
सािर करण्या्या सूचना िे ण्यात आया होयाम
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तसेच राषरीय कृवर् वहकास योषनेंतगग त राययात महसल
ू मींळा स्तराहर २०६५ द काणी

स्हयींचसलत हहामान केंद्राींची उभारणी प्रस्तावहत आहे म
(४ग प्रश्न उद््ाहत नाहीम

___________
मौजा र्ोंगरगाव, (ताटमोहार्ी, जजटभांर्ारा) येथीत िृषी ेात्याच्या जागेवर शासिीय िृषी
महाववद्यातय सुरु िर्याच्या मागणीबाबत

(३१)

४७५८९ (२८-०४-२०१६)ट

श्रीटचरण वाघमारे (तम
ु सर), श्रीटसांजय परु ाम (आमगाव),

श्रीटरामचांद्र अवसरे (भांर्ारा) : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मौषा ळोंगरगाह, (ताममोहाळी, जषमभींळाराग येथील कृर्ी खाया्या षागेहर शासकीय कृर्ी
महावहद्यालय सुरु करण्याची मागणी स्थादनक लोकप्रदतदनिी सतुमसरग याींनी दिनाींक ९
डळसेंबाबर, २०१४ रोषी शासनाकळे केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२ग ंसयास, याहर मुख्यमींत्रयाींनी दिनाींक २८ षानेहारी, २०१५ रोषी ंप्पर मुख्य सधचह,
कृर्ी याींना दनिे श दिले, हे खरे आहे काय,

(३ग ंसयास, शासनाने याहर पढ
ु े कोणती कायग हाही केली हा करण्यात येत आहे ,
(४ग नसयास, वहींबाबाची कारणे काय आहे त ?

श्रीट दे वेंद्र फर्णवीस (३०-०६-२०१६) :(१ग होयम
(२ग होयम
(३ग ह स४ग या प्रकरणी ळॉमपींषाबाबराह िे शमख
कृवर् वहद्यापी , ंकोला याींचेकळून प्राप्त
ु
ंहहालानस
ु ार या द काणी कृवर् महावहद्यालयासा ी्या दनकर्ानुसार आहश्यक ंसलेली
षमीन उपलब्ि नसयाचे दनिशग नास आले आहे म

___________
राज्यातीत अल्पसांख्याि वविासाच्या सवााधगण वविासासाठ
स्वतांत्र सांचातनातय स्थापन िर्याबाबत

(३२)

४७८३६ (२८-०४-२०१६)ट

श्रीटपाांर्ुरां ग बरोरा (शहापूर), श्रीटववजय भाांबळे

(जजांतूर),

श्रीटजजतेंद्र आव्हार् (मांब्र
ु ा िळवा), श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागताण), श्रीटभास्िर जाधव

(गुहागर), श्रीटशशरीषदादा चौधरी (अमळनेर), श्रीटअशमन पीे त (मब
ुां ादे वी), अॅर्टयशोमती ठािूर
(नतवसा), श्रीटसुननत शशांदे (वरळी), श्रीटशशशिाांत शशांदे (िोरे गाव), श्रीटजयांत पाीीत (इस्तामपूर),

श्रीटसुरेश तार् (िजात), श्रीटमिरां द जाधव-पाीीत (वाई), श्रीटहसन मुश्रीफ (िागत), श्रीटकिसन
िथोरे (मुरबार्), र्ॉटसतीश (अ्णासाहे ब) पाीीत (एरां र्ोत) :
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१ग राययातील ंपसींख्याींक वहकासा्या सहाांधगण वहकासासा ी स्हतींत्र सींचालनालय स्थापन
करण्यात याहे ंशी मागणी ंपसींख्याक आयोगाने माहे षानेहारी, २०१६ मये हा
यािरम्यान शासनाकळे केली आहे , हे खरे आहे काय,
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(२ग ंसयास, या मागणीहर शासनाने कोणता दनणग य घेतला आहे ,
(३ग नसयास, वहलींबाबाची कारणे काय आहे त

?

श्रीट दे वेंद्र फर्णवीस (०७-०७-२०१६) :स१ग नाहीम
(२ग प्रश्न उद््ाहत नाहीम
(३ग प्रश्न उद््ाहत नाहीम
___________
शभवांर्ी एसीी आगारात नवीन बसेस उपतब्ध िरुन दे ्याबाबत
(३३)

४८०४७ (२८-०४-२०१६)ट

श्रीटरुपेश म्हात्रे (शभवांर्ी पूव)ा :

सन्माननीय पररवहन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१ग सभहींळी (जषम ाणेग येथून ंसींख्य प्रहासी महाराषर रायय मागग  पिरहहना्या बाबसेसने षत,
वहषापूर येथे हारीं हार प्रहास करीत ंसयाने सभहींळी आगारात नहीन बाबसेसची व्यहस्था

करण्याबाबाबाबतची मागणी तेथील स्थादनक नागरीक, प्रहासी ह लोकप्रदतदनिी-सभहींळी पूहग  याींनी
मामपिरहहन

मींत्री

याीं्याकळे

दिनाींक

१९

डळसेंबाबर,

२०१५

रोषी

दनहेिनाद्हारे केली आहे हे खरे आहे काय,

हा

यासम
ु ारास

लेखी

(२ग तसेच सभहींळी आगारात षुन्या ह नािरु
ु स्त टस्ी बाबसेस पा वहयाने ंनेकहेाा बाबसेस
ंयाग  रस्यातच बाबींि पळणे ंशा ंळचणी दनमाग ण होत ंसयाने तेथील प्रहाशाींना त्रास सहन
कराहा लागत आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३ग ंसयास, सिरहू प्रकरणाची चौकशी केली आहे काय,
(४ग ंसयास, चौकशींींती सभहींळी टस्ी आगारात नहीन बाबसेस उपलब्ि करुन िे ण्याबाबाबाबत
शासनाने कोणती कायग हाही केली हा करण्यात येत आहे ,
(५ग नसयास, वहलींबाबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीट ददवािर रावते (०१-०७-२०१६) :स१ग होयम
(२ग नाहीम

(३ग ह स४ग सभहींळी आगारास गत तीन हर्ाग त टकूण १७ नहीन बाबसेस ह माहे टवप्रल, २०१६
मये १ नहीन बाबस िे ण्यात आलेली आहेम
(५ग प्रश्न उद््ाहत नाहीम
___________
ददघांची, ननांबवर्े, िरगणी (ताटआीपार्ी, जजटसाांगती) पररसरातीत
र्ाळीांबाच्या वपिाांचे झातेते नुिसान
(३४)

४८५२८ (२८-०४-२०१६)ट

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्रीटअननत बाबर (ेानापूर) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील
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(१) दिघींची, दनींबाबहळे, करगणी सतामआ्पाळी, जषमसाींगलीग पिरसरातील ळााीींबाबा्या वपकाहर माहे
नोव्हें बाबर-डळसेंबाबर, २०१५ ्या सम
ु ारास तेया इयािीसह ंनेक रोग पळयामा
ु े शेतक-याींचे
लाखो रुपयाचे नक
ु सान झाले, हे खरे आहे काय,

(२) ंसयास, नुकसानग्रस्त शेतक-याींना मित िे ण्याबाबाबाबत शासनाने कोणती कायग हकाही केली
हा करण्यात येत आहे ,

(३) नसयास, वहलींबाबाची कारणे काय आहे त

?

श्रीट दे वेंद्र फर्णवीस (०७-०७-२०१६) :स१ग हे खरे नाहीम
(२ग ह स३ग प्रश्न उद््ाहत नाहीम
___________
नाशशि जजल््यातीत चाांदवर् तातक्
ु यात शासनाच्या िोरर्वाहू वविास अशभयानाांतगात
िृषी ववभागामाफात शेतिऱ्याांसाठ अनुदान तत्वावर राबवव्यात येणाऱ्या ववववध
योजनेची िामे प्रतांत्रबत असल्याबाबत

(३५)

४९०८८ (२८-०४-२०१६)ट

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

र्ॉटराहूत आहे र (चाांदवर्) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील

(१) नासशक जषह्यातील चाींिहळ तालुक्यात शासना्या कोरळहाहू वहकास ंसभयानाींतगग त कृर्ी
वहभागामार्ग त शेतकऱ्याींसा ी ंनि
ु ान तहाहर राबाबवहण्यात येणाऱ्या वहवहि योषनेची सुमारे २
को्ी ३७ लाख रुपयाींची कामे प्रलींबबाबत ंसयाची बाबाबाब माहे षानेहारी, २०१६ मये हा
यािरम्यान दनिशग नास आली आहे , हे खरे आहे काय,
(२ग ंसयास, चाींिहळ तालुक्यातील मींगरुा गाहासा ी रायय शासनाने तीन हर्ाग सा ी ३ को्ी
५० लाख रुपये खचाग ची कोरळहाहू वहकास ंसभयान योषना मींषूर केली होती मात्र २०१३-१४ ह
२०१४-१५ या हर्ाग सा ी ३.५० को्ी ंनुिानापैकी केहा १ को्ी १३ लाख रुपयाींची काम
करण्यात आली ह ंद्याप २ को्ी ३७ लाख रुपयाींची कामे प्रलींबबाबत आहे त, हे ही खरे आहे
काय,

(३ग ंसयास, ंद्यापही २ को्ी ३७ लाख रुपयाींची कामे पूणग  करण्यास दनिी न िे ण्याची
कारणे काय आहे त,

(४ग ंसयास, तातळीने हा दनिी वहतरीत करुन कामे पण
ू ग  करण्याबाबाबाबत शासनाने कोणती
कायग हाही केली हा करण्यात येत आहे ,

(५ग नसयास, वहलींबाबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीट दे वेंद्र फर्णवीस (०७-०७-२०१६) :स१ग हे खरे नाहीम
(२ग चाींिहळ तालक्
ु यातील मींगरुा गाहासा ी सन २०१३-१४ ते २०१५-१६ या तीन हर्ाग करीता

रुम२९६.३२ लाख रकमेचा मींषूर आराखळा होताम यापैकी उपरोक्त तीन हर्ाग मये टकूण

रुम१३३.८५ लाख रकमेची कामे पण
ू ग  करण्यात आलीम मींषूर आराखयायानुसार टकूण रुम१६२.४७
लाख रकमेची कामे प्रलींबबाबत आहेतम
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(३ग मींषुर आराखयायानुसार रुम१६२.४७ लाख रकमेची कामे प्रलींबबाबत ंसून दनिी उपलब्ितेनुसार
कामे पूणग  करण्याचा वहचार करता येईलम

(४ग चालू हर्ाग चा दनिी वहतरीत करण्याची कायग हाही सरु
ु आहे म
(५ग प्रश्न उद््ाहत नाहीम

___________
परभणी जजल््यातीत माती परीक्षण तक्षाांि उदद्दष्ट्ीाांबाबत
(३६)

४९२७७ (२८-०४-२०१६)ट

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

र्ॉटराहूत पाीीत (परभणी) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील

स१ग परभणी येथील जषहा ंिीक्षक कृर्ी कायाग लयाींतगग त चालणा-या जषहा मि
ृ सहेक्षण ह
मि
ृ चाचणी कायाग लयाला शेतकऱ्याीं्या शेतातील माती परीक्षणाचे चालू हर्ाग सा ी ७ हषाराचे
लक्षाींक ंसताना केहा ८८ शेतकऱ्याींचे मातीचे परीक्षण केले आहे हे खरे आहे काय ,

स२ग तसेच, या कायाग लयात माती परीक्षणासा ी आहश्यक ंधिकारी, कमग चारी हगग  फर््र
पेपर, शुि पाणी तसेच सूक्ष्म मल
ू द्रव्य तपासणीचे ंद्याहत यींत्र सामग्री उपलब्ि नाही हे ही
खरे आहे काय,

स३ग ंसयास, शासनाने चौकशी केली आहे काय,
स४ग ंसयास, चौकशींींती लक्षाींक पूणग  करण्यासा ी ह प्रसशक्षक्षत ंधिकारी, कमग चारी हगग ,

फर््र पेपर, शुद्ध पाणी ह ंद्याहत यींत्र सामग्री उपलब्ि करण्याबाबाबाबत शासनाने कोणती
कायग हाही केली हा करण्यात येत आहे ,

स५ग नसयास, वहलींबाबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीट दे वेंद्र फर्णवीस (०७-०७-२०१६) :(१ग हे खरे नाहीम
सन २०१५-१६ मये परभणी येथील जषहा मि
ृ सहेक्षण मि
ृ चाचणी प्रयोगशााे ला मि
ृ

आोग्य पबत्रका योषनें तगग त १७९६३ इतके मि
ू े काढण्याचे लक्षाींक िे ण्यात आलेले होतेम
ृ नमन

माचग  २०१६ ंखेर सहग च १७९६३ नमून्याींची तपासणी करण्यात आलेली ंसून ८५०१२ मि
ृ
आरोग्य पबत्रकाींचे शेतकऱ्याींना वहतरण करण्यात आलेले आहे म

तसेच चालू सन २०१६-१७ किरता परभणी जषह्यासा ी ३५९२६ इतके मि
ू े
ृ नमन

काढण्याचा लक्षाींक िे ण्यात आलेला ंसन
ू दिम १३.०५.२०१६ पयांनत ३००० मि
ू े काढण्यात
ृ नमन
आलेले आहे तम याींची तपासणी चालू आहेम

(२ग परभणी जषहा मि
ृ सहेक्षण ह मि
ृ चाचणी प्रयोगशााे तील १३ मींषूर पिाींपैकी ११ पिे

भरलेली ंसून २ पिे िरक्त आहे तम तसेच ंद्ययाहत यींत्रसामुग्री उपलब्ि ंसून आहश्यक
सािानसामुग्री पुरेशा प्रमाणात उपलब्ि आहे म
(३ग प्रश्न उद््ाहत नाहीम
(४ग प्रश्न उद््ाहत नाहीम
(५ग प्रश्न उद््ाहत नाहीम
___________

वहमसम १८७ स27ग
नवी मुांबई येथीत बेशशस्त वाहन चातिाांववरोधात मोदहम हाती घे्याबाबत
(३७)

४९३०६ (२८-०४-२०१६)ट

श्रीटिाशशराम पावरा (शशरपूर), श्रीटअशमन पीे त (मुांबादे वी),

प्राटवषाा गायिवार् (धारावी), र्ॉटसांतोष ीारफे (िळमनुरी), अॅर्टयशोमती ठािूर (नतवसा),
श्रीटअब्दत
ु सत्तार (शसल्तोर्) : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नही मींबाब
ु ई येथे मागील ३ हर्ाग त तब्बाबल १० लाख ६१ हषार ३१३ चालकाींहर हाहतक
ु ीचे
दनयम तोळयाप्रकरणी हाहतूक पोलीसाींनी कारहाई केली ंसयाचे माहे षानेहारी, २०१६ मये
हा या िरम्यान दनिशग नास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) ंसयास, नही मुींबाबई येथील बाबेसशस्त हाहन चालकाींवहरोिात मोदहम हाती घेण्याबाबाबाबत
शासनाने कोणती कायग हाही केली आहे हा करण्यात येत आहे ,
(३) नसयास, वहलींबाबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीट दे वेंद्र फर्णवीस (२४-०६-२०१६) :स१ग होय, हे खरे आहे म
(२ग हाहतक
ू दनयमाींचे पालन व्हाहे ह हाहनचालकाींमये हाहतूकीबाबाबाबत सशस्त दनमाग ण व्हाही

याकरीता नही मुींबाबई हाहतूक पोलीसाींतर्े हाहतूक दनयमाींचे उलघींन करणाऱ्या कसूरिार हाहन
चालकाींवहरुि दनयदतपणे वहशेर् मोदहमा राबाबवहण्यात येतातम यामये मद्य प्राशन करुन हाहन

चालवहणे, हे मे् पिरिान न करणे, सी्बाबे् न लाहणे, ंहैि प्रहासी हाहतूक, लेन क्ीींग,
काळ्या काचा, हाहन चालवहताना मोबाबाईलहर सींभार्ण करणे इयािीींचा समाहेश आहे म
याचप्रमाणे ंपघाताींना प्रदतबाबींि व्हाहा याकिरता

रस्ता सुरक्षा ंसभयानाद्हारे हाहनचालक ह

लोकाींमये षनषागत
ृ ी करणे, शााा-महावहद्यालयामये सेसमनार राबाबहणे, डळर्ेन्सीव्ह ड्रायव्हीींग
हकग शॉप, पथनाट्य, इयािीचे आयोषन केले षातेम
(३ग प्रश्न उद््ाहत नाहीम
___________
मौजे झोर्गे (ताटमातेगाव, जजटनाशशि) येथीत गावातीत दे शी दारुचे दि
ु ान बदां िरणेबाबत
(३८)

४९४८० (२८-०४-२०१६)ट

अॅर्टिेटसीटपार्वी (अक्ितिुवा), श्रीटर्ीटएसटअदहरे (साक्री),

श्रीमती ननमाता गाववत (इगतपूरी), र्ॉटसांतोष ीारफे (िळमनुरी), अॅर्टयशोमती ठािूर (नतवसा),
श्रीटअब्दत
ु सत्तार (शसल्तोर्) :
काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) मौषे झोळगे सताममालेगाह, जषमनासशकग येथील गाहात ग्रामस्थानी िारुबाबींिी करण्याचा

राह

ग्रामपींचायतने मींषूर करुन ंधिक्षक रायय उपािन शुक, नासशक, प्रिान सधचह, रायय
उपािन श
ु क ह िारुबाबींिी वहभाग, मींत्रालय, प्राींताधिकारी मालेगाींह, तहससलिार, मालेगाह,
मदहला आयोग नासशक ह मालेगाह, उपदनरीक्षक पोलीस कायाग लय मालेगाींह याींना िारुबाबींिी

करण्याबाबाबाबतचे दनहेिन िे ऊनही िे शी िारुचे िक
ु ान सुरु ंसयाचे दिनाींक १० षानेहारी, २०१६
्यासुमारास दनिशग नास आले हे खरे आहे काय,

(२) ंसयास, सिर प्रकरणी शासनामार्ांत चौकशी केली आहे काय,
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(३) ंसयास, चौकशींींती ग्रामपींचायती्या िारुबाबींिी

राहानुसार सिर गाहातील िे शी िारुचे

िक
ु ान बाबिीं करणेबाबाबाबत शासनाने कोणती कायग हाही केली हा करण्यात येत आहे ,
(४) नसयास, वहलींबाबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीट

दे वेंद्र

फर्णवीस

(२४-०६-२०१६)

:स१ग,

(२ग

िारुबाबींिीबाबाबाबतचा दिम२म१०म२०१५ रोषीचा ग्रामसभा
तसेच दिम२६म०१म२०१६ रोषीचा ग्रामसभा

ह

स३ग

मौषे

झोळगे

ग्रामपींचायतीचा

राह तक्रार ंषाग सह दिम१४म०१म२०१६ रोषी

राह दिम२२म०२म२०१६ रोषी ंिीक्षक, रायय उपािन

श
ु क, नासशक कायाग लयास प्राप्त झाला आहे म

या प्रकरणी चौकशी केली ंसता सिर ग्रामपींचायतीचे िोन्ही ग्रामसभा

राह, शासन

ंधिसूचना, दिम२५.३.२००८ ह दिम१२.२.२००९ ंन्हये िारुबाबींिीबाबाबाबत वहदहत करण्यात आलेया

कायग पिती नस
ु ार पािरत झालेले नसयाने सिर सीटल-३ ंनुज्ञप्ती बाबींि करण्याची कायग हाही
करण्यात आली नाहीम तथावप तक्रारिार ह झोळगे ग्रामपींचायतीचे उपसरपींच याींना िारुबाबींिीबाबाबाबत

सिर शासन ंधिसूचनान्हये वहदहत करण्यात आलेली कायग पिती समषाहून साींगण्यात आली
आहे म यानुसार दनहेिन/ राह प्राप्त झायास पुढील कायग हाही करण्यात येईलम
(४ग प्रश्न उद््ाहत नाहीम

___________
दापोती (जजटरत्नाधगरी) र्ॉटबाळासाहे ब सावांत िोिण िृषी ववद्यापीठ
येथीत एिूण १८० ररक्त पदे भर्याबाबत

(३९)

५००३७ (२८-०४-२०१६)ट

श्रीटसांजय िदम (दापोती) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :स१)

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

िापोली सजषमरनाधगरीग ळॉमबाबााासाहे बाब साहींत कोकण कृर्ी वहद्यापी

येथील टकूण १८०

िरक्त पिे भरण्यासा ी सन २०१४-१५ मये षादहरात िे ण्यात आली होती, हे खरे
स२ग ंसयास,
हे खरे आहे काय,

आहे काय,

महाराषरातील वहवहि द काणाींहून वहद्यावप ाकळे ंषग  शुकासह प्राप्त झाले

स३) ंसयास, सिर्या षादहरातीमये हगग  तीन्या कमग चा-याींचा समाहेश ंसून यामये
ंधिक्षक, सहाय्यक ंधिक्षक, हिरष

सलवपक, सलवपक, प्रयोगशााा सहाय्यक, पिरचर इमपिाींचा

समाहेश होता, हे खरे आहे काय,
स४) ंसयास, उक्त पिे ताकाा भरण्याबाबाबाबत शासनाने कोणती कायग हाही केली हा करण्यात
येत आहे ,
स५ग नसयास, वहलींबाबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीट दे वेंद्र फर्णवीस (०२-०७-२०१६) :(१ग होयम
(२ग होयम
(३ग होयम
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(४ग शासन दनणग य, वहत वहभाग, क्रमाींक सींकीणग -२०१५/प्रमक्रम४१/ंथग -१, दिम०२.०६.२०१५ ह
दिम२३.०९.२०१५ मिील तरतूिी आणण शासन दनणग य, वहत वहभाग, क्रमाींक सींकीणग -२०१५/
प्रमक्रम६४/२०१५ वहतीय सि
ु ारण-१, दिम १५.०१.२०१६ मिील सि
ु ारणा वहचारात घेहन
ू तसेच
याबाबाबाबत महाराषर कृर्ी सशक्षण ह सींशोिन पिरर्ि, पुणे याींचेकळून काही सच
ु ना/आिे श
ंसयास ते वहचारात घेहून िापोली कृर्ी वहद्यापी ाींतगग त सरासेहेची िरक्त पिे वहदहत
कायग पितीचा

ंहलींबाब

करुन

भरण्यास

शासन

दिम१८.०२.२०१६ ंन्हये मींषूरी िे ण्यात आली आहे म

पत्र

क्रमकोकृवह-१११५/प्रमक्रम२८०/६-ंे,

(५ग प्रश्न उद््ाहत नाहीम

___________
महाबळे श्वरमध्ये वाहतूि िोंर्ीने एिाचा बळी झाल्याबाबत
(४०)

५०४११ (२८-०४-२०१६)ट

श्रीटववजय वर्ेट्टीवार (ब्रम्हपूरी) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

स१ग महाबाबाे श्हरपरसून ६ फकमी ंसलेया क्षेत्र महाबाबाे श्हर या मुख्य रस्याहरून इतर
प्रेक्षणीय स्थााकळे षाण्यासा ी हा रस्ता ंसन
कोंळी होत
ू या रस्याहर नेहमीच हाहतक
ू
ंसून याचा त्रास हारीं हार नागिरकाींना सहन कराहा लागत ंसून दिनाींक २४ डळसेंबाबर, २०१५
रोषी तीं्ामुक्तीचे ंयक्ष महािे ह शींकर लाींगी याींची प्रकृती ंचानक बबाबघळयाने याींना

ग्रामीण रूग्णालयात नेत ंसता या रस्ता कोळीींमूाे रूग्णालयात हेाेहर पोहचू न शकयाने
याींचा हा्े तच मृ यू झायाची घ्ना घळयाची दिनाींक ११ र्ेब्रह
ु ारी २०१६ रोषी हा या
सुमारास दनिशग नास आले हे खरे आहे काय,

स२ग ंसयास, क्षेत्र महाबाबाे श्हर या मुख्य रस्याहर हाहतूकीची कोंळी होहू नये यासा ी
शासनाने कोणती कायग हाही केली हा करण्यात येत आहे
स३ग नसयास, वहलींबाबाची

कारणे काय आहे ?

श्रीट दे वेंद्र फर्णवीस (०७-०७-२०१६) :स१ग श्रीक्षेत्र महाबाबाे श्हर हे पयग ्न स्था ंसयामुाे येथे
मोठ्या प्रमाणात भावहक ह पयग ्क येत ंसतातम येथील रस्ते ंरुीं ि ंसयामुाे येथे हाहतूक
कोंळी होत ंसतेम

दिम ११.२.२०१६ रोषी श्रीम महािे ह शकर लाींघी याींची प्रकृती बबाबघळयाने याींना

रुग्णालयात नेत ंसताना याींना हृियवहकाराचा झ्का आयाने याींचा मृ यू झाला आहे म

(२ग श्रीक्षेत्र महाबाबाे श्हर येथील हाहतूक कोंळी होऊ नये याकरीता पाचगणी/महाबाबाे श्हर येथे
नव्याने

पयग ्न

हाहतक
ू

पोलीसाींची

शाखा

स्थापन

करण्यात

आली

आहेम

दनयमानाकरीता १ ंधिकारी ह २० कमग चारी याींची नेमणक
ू करण्यात आली आहेम
(३ग प्रश्न उद््ाहत नाहीम

___________

हाहतूक
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राज्यात अथवा राज्यातीत िाही प्रदे शात दारुबांदी तागू िरणे
सरिारच्या धोरणात्ि ननणायाचा भाग असल्याबाबत

(४१)

५०८३९

(२८-०४-२०१६)ट

(औरां गाबाद मध्य) :

अॅर्टवारीस

पठाण

(भायेळा),

श्रीटइम्तीयाज

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सय्यद

(१ग राययघ्नेतील कलम ४७ नुसार आरोग्याला घातक ंसणारी द्रव्ये आणण और्िीींहर कायम
बाबींिी घालण्याची षबाबाबाबिारी रायय ह केंद्र शासनाची आहे म यानस
ु ार राययात िारुबाबींिी कायिा

लागू करण्यात आयाने यातील कलम १३९ नुसार शासनाला दनहळक ंथहा सींपूणग  राययात
िारु, ग्
ु खा, ससगारे ् आणण इतर ंींमली पिाथाां्या उपािन, सेहन आणण वहक्रीहर बाबींिी
घालण्याचा ंधिकार आहे , हे खरे आहे काय,

(२ग ंसयास, राययात ंथहा राययातील काही वहसशष् प्रिे शात िारु बाबींिी लागू करणे ही बाबाबाब
रायय शासना्या िोरणामक दनणग याचा भाग आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३ग ंसयास, राययातील षनतेकळून वहशेर्त:

मदहला हगाग कळून याबाबाबाबत माहे ऑक््ोबाबर,

२०१५ हा या सम
ु ारास सातयाने शासनाकळे मागणी केली षात ंसताना ही आषतागायत
शासनाने कोणती कायग हाही केली हा करण्यात येत आहे ,
(४ग नसयास, वहलींबाबाची कारणे काय आहे त ?

श्रीट दे वेंद्र फर्णवीस (०५-०७-२०१६) :स१ग महाराषर िारुबाबींिी ंधिदनयमा्या कलम १३९ नुसार
मद्य दनयमनाबाबाबाबत रायय शासनास सींकीणग  ंधिकार प्रिान करण्यात आलेले आहे तम केंद्र
शासनाने सन २००४ पासून “ससगारे ् ह ंन्य तींबाबाखूषन्य उपािने कायिा २००३” हा कायिा

सहग  राययाींना लागू केला आहेम तसेच शासन ंधिसूचना, दिम१७ षल
ु ,ै २०१५ नस
ु ार, राययात
गु्खा ह तसम पिाथाां्या उपािन, सा हणूक ह वहक्रीहर प्रदतबाबींि घालण्यात आलेले आहेम
(२ग होयम
(३ग

राययातील

वहवहि

भागामिील

षनतेकळून

तसेच

मदहला

हगाग कळून

सींबाबींधित

गाहातील/क्षेत्रातील िारुबाबींिी मागणी केली षातेम शासनाने दिम२५ माचग , २००८ आणण दिम१२
र्ेब्रुहारी, २००९ ्या ंधिसूचनेद्हारे टखाद्या गाहात ंथहा महानगरपासलका/ नगरपासलका
हाळग मये िारुबाबींिी करण्याबाबाबाबत कायग पािती वहदहत केली आहे तम िारुबाबींिीबाबाबाबत प्रप्त दनहेिने

तपासून दनयमातील तरतूि ह वहदहत कायग पितीनुसार याहर कायग हाही केली षातेम सिर
कायग पितीनस
ु ार सींपूणग  राययात आतापयांत टकूण १३० मद्य ंनज्ञ
ु प्या बाबींि करण्यात आया
आहे तम

(४ग प्रश्न उद््ाहत नाहीम

(४२)

___________

मोीार अपघात दावा न्यायातयािरीता जागा व ननधी उपतब्ध िरणेबाबत

५०८४२ (२८-०४-२०१६)ट

र्ॉटशमशतांद माने (नागपूर उत्तर) :

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय पररवहन

स१ग नागपूर शहरामये मो्ार ंपघात िाहा न्यायालयाकरीता षागा उपलब्ि नाही, हे खरे
आहे काय,
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स२ग ंसयास, नागपूर शहरामये मो्ार ंपघात िाहा न्यायालयात वहवहि माायाहर
हेगहेगाया द काणी जषहा सत्र न्यायालयात वहस्काीत रूपात सरू
ु आहे , हे खरे आहे काय,
स३ग ंसयास, शासनाने चौकशी केली आहे काय,
स४ग ंसयास, चौकशी ंींती

मामलोकप्रदतदनिीींनी मो्ार ंपघात िाहा न्यायालयात षागा ह

दनिी उपलब्ि करणेबाबाबाबत केलेया वहनींतीबाबाबाबत शासनाने कोणती कायग हाही केली हा करण्यात
येत आहे ,
स५ग नसयास, वहलींबाबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीट ददवािर रावते (०७-०७-२०१६) :स१ग हस२ग सहग  चार मो्ार ंपघात िाहा न्यायाधिकरणे
िस
ु ऱ्या माायाहर कायग रत आहे तम
(३ग प्रश्न उद््ाहत नाहीम

(४ग मो्ार ंपघात िाहा न्यायाधिकरण, नागपरू याींना नहीन षागा उपलब्ि करुन िे ण्याची
बाबाबाब कायग हाही खाली आहे म यासा ी जषहाधिकारी, नागपूर याींना प्रस्ताह सािर करण्यात
आला आहे म

(५ग प्रश्न उद््ाहत नाहीम

___________

राज्यातीत िृवष सहायिाांच्या ववववध प्रतांत्रबत माग्याबाबत
(४३)

५२४३८ (२८-०४-२०१६)ट

(शशरोळ) :

र्ॉटसजु जत शमणचेिर (हातिणांगते), श्रीटउल्हास पाीीत

सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१ग राययातील कृवर् सहायकाीं्या वहवहि प्रलींबबाबत मागण्याबाबाबाबत दिनाींक १ मे, २०१६ रोषी्या
सुमारास मामकृवर् राययमींत्री, महाराषर रायय, मामंप्पर मुख्य सधचह, कृवर्, मामआयुक्त कृवर्,
पुणे याींना महाराषर रायय कृवर् सहायक सींघ्ना याींनी दनहेिन दिले, हे खरे आहे काय,

(२ग ंसयास, या दनहेिनात कोणकोणया मागण्या करण्यात आया आहे त ह याहर
शासनाने कोणता दनणग य घेतला आहे ,
(३ग ंसयास, दनणग यांींती राययातील कृवर् सहायकाीं्या वहवहि प्रलींबबाबत मागण्याबाबाबाबत
शासनाने कोणती कायग हाही केली हा करण्यात येत आहे ,
(४ग नसयास, वहलींबाबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीट

पाांर्ुरां ग

फुांर्िर

(१४-०७-२०१६)

:(१ग,

(२ग

ह

स३ग

कृर्ी

सहाय्यकाीं्या

प्रलींबबाबत

मागण्याींसींिभाग त दिनाींक १७.०२.२०१६ राषी बाबै क झालीम यामये प्रामुख्याने तिथग  पिोन्नती

िे णे, आश्हाससत प्रगती योषनेनस
ु ार पदहला ह िस
ु रा लाभ समाणे, कृर्ी सेहक पिाहरील ३
हर्ाग चा कालाहिी सेहा ययेष तेसा ी ग्राह्य िरणे, कायम प्रहास भयामये हाढ करणे, कृर्ी

दनवहष ा हा्पासींबाबींिी्या पिरपत्रकाची का्े कोर ंींमलबाबषाहणी होणे ंशा प्रकार्या मागण्या
होयाम प्रस्तुत मागण्याींबाबाबाबत बाबै कीत झालेया चचेनुसार कायग हाही करण्यात येत आहे म
(४ग प्रश्न उद््ाहत नाहीम

___________
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मौजे ब्राम्हणशेवगे (ताटचाळीसगाांव, जजटजळगाांव) र्ोण मागे
वळवव्यात आतेती दहरापूर मागा वळवव्याबाबत
(४४)

५२४९७ (२८-०४-२०१६)ट

श्रीटउन्मेश पाीीत (चाळीसगाव) :

सन्माननीय पररवहन

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मौषे ब्राम्हणशेहगे सतामचााीसगाींह, जषमषागाींह) ळोण मागे हावहण्यात आलेली दहरापरू
मागे करण्याची मागणी चााीसगाह आगार प्रमख
ु ाकळे लोकसींघर्ग  मोचाग द्हारे माहे षानेहारी,
२०१६ मये हा या िरम्यान केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२ग ंसयास, उक्त मागणी्या ंनुर्ींगाने शासनाने कोणती कायग हाही केली हा करण्यात येत
आहे ,

(३ग नसयास, वहलींबाबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीट ददवािर रावते (०१-०७-२०१६) :स१ग होयम
(२ग चााीसगाींह-ब्राम्हशेहगे मागे दहरापूर र्ेरी मागणीप्रमाणे दिम१७.०२.२०१६ पासून ०८.३०,
१०.३० ह १६.३० या हेाेस सुरु करण्यात आलेली आहे म
(३ग प्रश्न उद््ाहत नाहीम

___________
सांजय फदीा तायझसा परतूर याांनी उत्तम इमक्सी हे मुदत सांपतेते किीिनाशि ददल्याबाबत
(४५)

५२५६५ (२८-०४-२०१६)ट

श्रीटअजन
ुा ेोतिर (जातना) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) श्रीमरािाफकशन बाबरळे, रामिे हला (तामपरतरु , जषमषालनाग या शेतकऱ्याला सींषय र्द्ग  लायझसग 
परतूर याींनी उतम इमक्सी हे मि
ु त सींपलेले फक्कनाशक दिया प्रकरणी दिनाींक ३ ऑगस््,
२०१५ रोषी हा या सुमारास मामकृवर् मींत्री, महाराषर रायय, मामकृवर् आयुक्त, महाराषर रायय,
पुणे ह जषहा ंधिक्षक, कृवर् ंधिकारी याींना लेखी दनहेिन दिले, हे खरे आहे काय,

(२ग ंसयास, या तक्रारीनस
ु ार सींबाबींधित िक
ु ानिाराींची चौकशी करण्यात आली आहे काय,

(३ग ंसयास, चौकशींींती उक्त िक
ु ानिार सींषय र्द्ग  नायझसग  परतरू याीं्याहर कारहाई
करण्याबाबाबाबत शासनाने कोणती कायग हाही केली हा करण्यात येत आहे ,
(४ग नसयास, वहलींबाबाची कारणे काय आहे त ?

श्रीट दे वेंद्र फर्णवीस (१५-०६-२०१६) :(१ग हे खरे आहे म
मुितबाबाहय फक्कनाशके र्हारयामा
ु े “आले” या वपकाचे नुकसान झालेले ंसून

नुकसान भरपाई समााही ंशी मागणी तक्रारीत करण्यात आलेली आहे म
(२ग होयम

(३ग उक्त तक्रारी्या ंनुर्ींगाने तालुका स्तरीय तक्रार दनहारण ससमतीने क्षेत्रीय भे् िे ऊन
केलेया तपासणीत फक्कनाशक र्हारयामा
ु े “आले” या वपकाचे नक
ु सान झायाचे आढाुन
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आलले

नाहीम तथावप वहक्री केंद्रा्या तपासणीत काही त्रु्ी आढाून आयाने सींषय

र्द्ग  लायझसग 

टषन्सी,

परतूर

याींचा

परहाना

दिम१६/०१/२०१६

ते

दिम३०/०४/२०१६

या

कालाहिीसा ी दनलींबबाबत करण्यात आलेला होताम
(४ग प्रश्न उद््ाहत नाहीम
___________
बीर् जजल््यातीत िोरर्वाहू शेतीसाठ िोरर्वाहू शेती अशभयानासाठ
िोणतीही आधथाि तरतद
ू नसणेबाबत
(४६)

५२६७९ (२८-०४-२०१६)ट

श्रीटजयदत्त क्षीरसागर (बीर्) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१ग बाबीळ जषह्यातील कोरळहाहू शेतक-याीं्या षीहनमानात बाबिल व्हाहा म्हणून माग्या तीन
हर्ाग पासून जषह्यात कोरळहाहू शेती ंसभयान राबाबवहण्यात येते मात्र या हर्ी या
ंसभयानासा ी कोणताही दनिी शासनाने दिलेला नाही, हे खरे आहे काय,
(२ग

ंसयास, या ंसभयानातन
ू

२०१५-१६ मये काही काम

झालेले नाही तरी या

ंसभयानासा ी ६ को्ी ५६ लक्ष रुपयाींचा दनिीसा ी आराखळा शासनाकळे सािर केलेला ंसन
ू
यासा ी दनिीची तरतूि करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३ग ंसयास, गत हर्ीचे शेतक-याचे ८७ लाख रुपये शासनाकळे थफकत आहे त, हे ही खरे
आहे काय,
(४ग ंसयास, कोरळहाहू ंसभयानासा ी दनिी उपलब्ि करुन िे ण्याबाबाबाबत शासनाने कोणती
कायग हाही केली हा करण्यात येत आहे ,
(५ग नसयास, वहलींबाबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीट दे वेंद्र फर्णवीस (०७-०७-२०१६) :(१ग हे खरे नाहीम

बाबीळ जषह्यासा ी सन २०१५-१६ या आधथग क हर्ाग मये कोरळहाहू शेती ंसभयानासा ी
रुम३४४.७० लाख इतका दनिी उपलब्ि करुन िे ण्यात आलेला आहे म
(२ग हे खरे नाहीम
सन २०१५-१६ मये बाबीळ जषह्यासा ी या ंसभयानाींतगग त रुम३४४.७० लाख तरतूि

उपलब्ि करुन िे ण्यात आली ंसन
ू आराखयायानस
ु ार रुम२४३.५२ लाख रक्कमेची कामे पण
ू ग 
करुन यानुसार खचग  करण्यात आलेला आहे म
(३ग ह स४ग हे खरे नाहीम

सन २०१५-१६ मये रुम३४४.७० लाख दनिी शासनाने उपलब्ि करुन दिला ंसन
ू , सिर

ंनुिानातुनच मागील हर्ाग तील कामाचे थफकत ंनुिान रुम४७.२६ लाख ंिा करण्यात आलेले
आहे तम

(५ग प्रश्न उद््ाहत नाहीम
___________
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िृषी ववद्यापीठ िमाचाऱ्याांना आश्वाशसत प्रगती योजना तात्िाळ तागू िर्याबाबत
(४७)

५२७४०

(िळमनुरी),

(२८-०४-२०१६)ट

अॅर्टयशोमती

श्रीटभाऊसाहे ब

ठािूर

(नतवसा),

िाांबळे

श्रीटसांग्राम

(श्रीरामपूर),

जगताप

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) रायय शासकीय कमग चारी ह पारीं पािरक ंकृवर् वहद्यापी
वहद्यापी

र्ॉटसांतोष

(अहमदनगर

ीारफे

शहर) :

सेहेतील कमग चाऱ्याींप्रमाणे कृर्ी

सेहेतील कमग चाऱ्याींना महाराषरनागरी सेहेमिील दनयम ह सेहा शती षशास तशा

लागू ंसयाने कालबाबि पिोन्नती येाषना कृवर्, पिम
ु वहभागा्या आिे शानुसार १९९४ पासून
लागू होती, हे खरे आहे काय,
(२) ंसयास, या

कालबाबि पिोन्नती योषनेचे रुपाींतर सेहाींतगग त

आश्हाससत

प्रगती

योषनेमये शासनाचे आिे शान्हये करण्यात आले आहे , हे खरे आहे काय,
(३) ंसयास, सिरहू सेहाींतगग त आश्हाससत प्रगती योषना राययातील सहग  शासकीय,कमग चारी,
पारीं पािरक वहद्यापी ातील कमग चाऱ्याींना लागू करण्यात आली ंसताींना ही योषना कृवर्
वहद्यापी ातील कमग चाऱ्याींना लागू करण्यात आली नाही, हे खरे आहे काय,
(४) ंसयास, शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(५) ंसयास, चौकशींींती सिर सेहातींगत
ग 
आश्हाससत प्रगती योषना कृर्ी वहद्यापी

कमग चाऱ्याींना ताकाा लागू करण्या्या दृष्ीने शासनाने कोणती कायग हाही केली हा करण्यात
येत आहे ,

(६ग नसयास, वहलींबाबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीट दे वेंद्र फर्णवीस (०७-०७-२०१६) :स१ग होयम
(२ग होयम
(३ग होयम
(४ग ह स५ग सेहाींतगग त आश्हाससत प्रगती योषना लागू करण्याबाबाबाबत िोरणामक दनणग य घेण्याची
कायग हाही वहत वहभागा्या स्तराहर सरु
ु आहेम
(६ग प्रश्न उद््ाहत नाहीम

___________
िृषी सहाय्यिाांच्या प्रतांत्रबत माग्याबाबत
(४८)

५२७८८ (२८-०४-२०१६)ट

श्रीटर्ीटपीटसावांत (नाांदेर् उत्तर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :स१ग

सन्माननीय िृषी मांत्री

राययातील कृर्ी सहाय्यकाींना शासन दनणग य वहत वहभाग दिनाींक १ टवप्रल, २०१० प्रमाणे

१२ हर्ाग ्या सेहेनींतर पदहली ह २४ हर्ाग ्या सेहेनींतर िस
ु री कालबाबि पिोन्नती लागू

करणेबाबाबाबत मॅ्, मुींबाबई याींनी कृर्ी सहाय्यकाीं्या बाबाषूने दनकाल दिला ंसताींना आष पयांत
याचा लाभ कृर्ी सहाय्यकाींना िे ण्यात न आयाची बाबाबाब दनिशग नास आली आहे हे खरे आहे
काय,
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स२ग ंसयास, शासनाने चौकशी केली आहे काय,
स३ग ंसयास, चौकशी ंींती उक्त लाभ कृर्ी सहाय्यकाींना िे ण्याबाबाबाबत शासनाने

कोणती

कायग हाही केली हा करण्यात येत आहे ,

स४ग नसयास, वहलींबाबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीट पाांर्ुरां ग फुांर्िर (१४-०७-२०१६) :(१ग, (२ग ह स३ग राययातील कृर्ी सहाय्यकाींना १२ हर्ाग ्या

सेहेनींतर पदहली ह २४ हर्ाग ्या सेहेनींतर िस
ु री कालबाबि पिोन्नती लागू करणे बाबाबाबतचे प्रकरण
सद्य:जस्थतीत मामउ्च न्यायालय, मींबाब
ु ई येथे न्यायप्रवहष

आहेम

(४ग प्रश्न उद््ाहत नाहीम

___________

जळगाांव आगारात नवीन बसेस परु वव्याबाबत
(४९)

५२८३१ (२८-०४-२०१६)ट

श्रीटगुताबराव पाीीत (जळगाव ग्रामीण) :

सन्माननीय

पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

स१ग षागाींह आगारात उपन्न हाढीकिरता शहरा्या मयहती षागेहर ंसलेया षुन्या
बाबसस्थानकाींहरुन

तालुक्यातील काही

मागाग हर भींगार

ंहस्थेतील

बाबसेस

सोळण्यात

येत

ंसयाने प्रहाशाींचे हाल होत ंसयाची तक्रार सींबाबींधित ंधिका-याींकळे माहे र्ेब्रुहारी, २०१६
मये हा यािरम्यान केली आहे , हे खरे आहे काय,
स२ग ंसयास, शासनाने चौकशी केली आहे काय,
स३ग ंसयास, चौकशींींती षागाींह आगारात नहीन बाबसेस पुरवहण्याबाबाबाबत शासनाने कोणती
कायग हाही केली हा करण्यात येत आहे ,

स४ग नसयास, वहलींबाबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीट ददवािर रावते (०१-०७-२०१६) :स१ग नाहीम

(२ग ह स३ग षागाींह आगारातील गेया तीन हर्ाग त टकूण २३ बाबसेस मोळीत काढण्यात आलेया
ंसून ३४ नहीन बाबसेस आगारास उपलब्ि करुन िे ण्यात आलेया आहे तम
(४ग प्रश्न उद््ाहत नाहीम

___________

बीर् जजल््यातीत िृषी िायाातयातीत िमाचारी-अधधिाऱ्याांची ररक्त पदे तातर्ीने भर्याबाबत
(५०)

५३२८८ (२८-०४-२०१६)ट

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

अॅर्टभीमराव धोंर्े (आष्ट्ीी) :

सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील

(१ग बाबीळ जषह्यातील कृर्ी कायाग लयाींत कमग चारी-ंधिकाऱ्याींची पिे मोठ्या प्रमाणाहर िरक्त

ंसयाची बाबाबाब माहे माचग , २०१६ ्या पदहया सप्ताहत हा या सम
ु ारास दनिशग नास आली
ंहे , हे खरे आहे काय,
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(२ग ंसयास, बाबीळ जषह्यातील कृर्ी कायाग लयाींतील सिरहू िरक्त पिे तातळीने भरण्याबाबाबाबत
शासनाने कोणती कायग हाही केली हा करण्यात येत आहे ,
(३ग नसयास, वहलींबाबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीट पाांर्ुरां ग फुांर्िर (१४-०७-२०१६) :(१ग जषहा ंधिक्षक कृर्ी ंधिकारी, बाबीळ ह ंधिनस्त
कायाग लयातील माचग , २०१६ ंखेर मींषूर ८८३ पिाींपैकी २५६ पिे िरक्त आहे तम

(२ग ग् ं सींहगाग तील पिे भरलेली आहे तम ग् बाब सकदनष ग सींहगाग तील पिे भरण्याकिरता
महाराषर लोकसेहा आयोगाकळे मागाणीपत्र पा वहण्यात आले आहेम
ग्-क सींहगाग तील कृर्ी सेहकाींची पिे भरण्याकिरता षादहरात प्रससि करण्यात आली

आहे म ग् ळ सींहगाग तील पिाींबाबाबाबत जषहा स्तराहर पिे भरण्याबाबाबाबतची कायग हाही करण्यात येत
आहे म
(३ग प्रश्न उद््ाहत नाहीम
___________

ववधान भवन :

र्ॉट अनांत िळसे

मांब
ु ईट

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभाट

_________________________
शासकीय मयहती मुद्रणालय, मुींबाबईम

