
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची २८८ वी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

पहहले अधधवेशन, २०१७ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

पररवहन ववभागाने रद्द िेलेली एि लाखाहून अधधि वाहन े 
रस्तत्यावर अनधधिृतपणे चालववण्यात येत असल्याबाबत 

  

(१)  १६६१ (१५-०१-२०१५).   श्री.सुधािर भालेराव (उदगीर) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) राज्यातील पररवहन ववभागाने रद्द केलेली एक लाखाहून अधिक वाहन,े रस्त्यावर 
अनधिकृतपणे चालववण्यात येत असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१३ च्या शेव्च्या आठवड्यात 
ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याकड ेपररवहन ववभाग आणण वाहतकू पोललसाींच ेदलुशक्ष होत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबतची चौकशी करुन शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हदवािर रावत े (२०-०३-२०१७) : (१) व (२) पररवहन ववभागाच्या वायुवेग पथकामार्श त 
करण्यात आलेल्या ननयलमत तपासणीत नोंदणी रद्द झालेले वाहन आढळून आलेले नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील प्रत्येि वाहनाांची अत्याधुननि पध्दतीन ेसववस्ततर माहहती ममळावी या िरीता 
हायमसक्युररटी, रजिस्तरेशन नांबर प्लेट बसववण्याबाबत 

  

(२)  १९२०८ (१२-०८-२०१५).   श्री.अननल िदम (ननफाड) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यात वाहन चोरी, खून, दरोड ेयाींसारख्या अनेक गुन्हयाींमध्ये चोरीींच्या वाहनाींचा केला 
जाणारा वापर, अपघात झाल्यानींतर वाहनाींच्या मालकाींच्या तपासासाठी पोलीसाींना होणारा त्रास 
कमी व्हावा याकरता, पोलीसाींना प्र्येक वाहनाींची अ्यािुननक पध्दतीने सववस्ततर माहहती 
लमळावी या करीता हायलसक्युरर्ी, रजजस्तरेशन नींबर प्ले्, माहे एवप्रल, २०१२ पयतं 
बसववण्याचे आदेश मा.सवोच्च न्यायालयान े हद.२७ रे्ब्रुवारी, २०१२ रोजी देवूनही राज्यात 
्याची अींमलबजावणी झाली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सुरके्षबाबत सवाशत जास्तत िोका राज्याला असताींनाही मा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
आदेशाची अींमलबजावणी न करण्याची कारणे काय आहे, 
(३) असल्यास, मा.सवाशच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अींमलबजावणी करण्याच्या दृष्ीन े
शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हदवािर रावत े (२०-०३-२०१७) : (१) कें द्रीय मो्ार वाहन ननयम ५० नुसार वाहनाींवर 
हायलसक्युरर्ी नींबर प्ले् बसववण्याबाबत मे.सवोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी आदेश हदले असून 
अींनतम आदेश हदनाींक १३/७/२०१६ रोजी देण्यात आले आहेत. 
(२) व (३) लसक्युरर्ी नींबर प्ले् बसववण्याची योजना राज्यात राबववण्यासाठी जुल,ै २०१३ 
मध्ये ई-ननववदा सूचना प्रलसध्द केली होती. तथावप न्यायालयीन प्रकरणामुळे सदर ननववदा 
प्रक्रिया रद्द करुन माचश, २०१४ मध्ये सुिाररत ननववदा प्रलसध्द करण्यात आली. सदर ननववदा 
छाननीधिन असताींना सप् े्ंबर, २०१४ मध्ये कें द्राचा नवीन रस्तता सुरक्षा वविेयकाचा मसूदा 
प्रलसध्द झाला. कें द्राच्या वविेयकातील प्रस्तताववत तरतुदीींमध्ये  मोठे रे्रबदल असल्यामळेु या 
प्रकरणात कें द्राच ेमागशदशशन घेण्याचा तसेच ननववदा रद्द करण्याचा ननणशय घेण्यात आला. कें द्र 
शासनाच्या मागशदशशनानुसार ननववदा तयार करण्याची बाब कायशवाहीखाली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

टेंभा (ता.जि.अमरावती) येथील शतेिऱयाांना वपि ववम्याचा ि ण  
वपि ििााच्या पनुगाठनचा लाभ देणेबाबत 

 

(३)  २८८८८ (१३-०१-२०१६).   श्री.ओमप्रिाश ऊफा  बच्चू िडू (अचलपूर) :   सन्माननीय िृषी 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) े्ंभा तालकुा जजल्हा अमरावती येथील शेतकऱयाींच्या वपक ववमा रकमेची वपक कजाशत 
कपात न करता ्याींना वपक ववम्याचा आणण वपक कजाशच्या पुनगशठन चा लाभ देणेबाबत 
सींबींधित शेतकरी याींनी हदनाींक २३ ऑगस्त्, २०१५ रोजी वा ्यासुमारास वविानसभा 
सदस्तय अचलपूर याींनी हदनाींक २ ऑगस्त्, २०१५ रोजी शासनास पत्र ललहून सूचना केली होती, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वपक ववम्याचा आणण वपक कजाशच्या पुनगशठनाचा लाभ देणेबाबत शासनाने 
कोणती कायशवाही केली आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. पाांडुरांग फुां डिर (१७-०३-२०१७) : (१) अशा प्रकारच े ननवेदन शासनास प्राप्त झाल्याच े
आढळून येत नाही. 
(२) े्ंभा सहकारी सेवा सींस्तथा मयाशहदत, तालकुा व जजल्हा अमरावती येथील बबगर कजशदार व 
कजशदार शेतकऱयाींना प्राप्त झालेली वपक ववमा नुकसान भरपाईची रक्कम ्याींच्या बचत खाती 
जमा करण्यात आलेली आहे. कजशदार शेतकऱयापैकी ज्या शेतकऱयाींनी बँकेला वपक ववमा 
नुकसान भरपाईची रक्कम कजश खा्याला नाव े ्ाकण्याबाबत सींमती पत्र सादर केले आहे, 
अशा शेतकऱयाींना प्राप् त झालेली नुकसान भरपाईची रक्कम ररझवश बँकचे पत्र ि.FIDD 
(MRO)३३६/१९-१-२००१-२०१५-१६ हद.२९.९.२०१५ नुसार ्याींच्या कजश खा्यात ्ाकण्यात आली. 
ज्या कजशदार सभासदाींनी रुीं पातराचा लाभ घेवून चाल ूहींगामामध्ये नवीन वपक कजाशची उचल  
केलेली नाही  अशा कजशदार सभासदाींची प्राप्त झालेला नकुसान भरपाईची रक्कम ्याींच्या 
बचत खाती जमा करण्यात आली. ज्या कजशदार शेतकऱयाींनी रुपाींतराचा काम घेवून चाल ु
हींगामामध्ये नवीन वपक कजाशची उचल केलेली आहे अशाच कजशदार सभासदाींची प्राप्त नकुसान 
भरपाईची रक्कम ्याींच्या कजश खाती जमा करण्यात आलेली आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

िोल्हापूर जिल्हाधधिारी िायाालयात सुरु िरण्यात िलेल्या सतेू सुववधाबाबत 
  

(४)  ३४१९७ (२३-१२-२०१५).   डॉ.सुजित ममणचेिर (हातिणांगले), श्री.प्रिाश िबबटिर 
(राधानगरी) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोल्हापूर जजल्हाधिकारी कायाशलयात सुरु करण्यात आलेल्या सेतू सुवविा कें द्र व्यवस्तथीत 
कायाशजन्वत होत नसल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१५ च्या दरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदरचे सतेू सुवविा कें द्र महसूल ववभागाच्या वतीने चालववण्याचा ननणशय 
शासनाने घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सेतू सुवविा कें द्र महसूल ववभागानी सुरु करण्याबाबत काय कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२१-०३-२०१७) : (१) सप् े्ंबर, २०१५ च्या सुमारास असे ननदशशनास आले 
नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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पालघर जिल््यातील मासेमारी िरणारे छोटे व्यावसानयिाांच े 
िधथाि नुिसान होत असल्याबाबत 

  

(५)  ३५५१० (२३-१२-२०१५).   श्री.ववलास तरे (बोईसर) :   सन्माननीय मत्स्तयव्यवसाय मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) पालघर व डहाणू पररसरात वारींवार बदलणारे हवामान व प्रदवुित सागरी क्रकनारे व 
क्रकनाऱयावरील मोठे-मोठे महाकाय क्रर्लशींग रालरचे तसेच पसशने् पध्दतीने मासेमारी करणारे 
परराज्यातील वाढत े अनतिमण यामळेु पारींपाररक पध्दतीन े मासमेारी करणारे छो्े 
व्यावसानयक याींच ेआधथशक नुकसान होत असल्याचे ननदशशनास येत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकारामळेु मच्छीमार व्यावसानयकाींवर अवलींबून असणारे वाहतूकदार, 
शीतगहृचालक, क्रकरकोळ मासे वविी करणाऱया कोळी महहला इ. आधथशक अडचणीींना वारींवार 
सामना करावा लागत आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी शासन लहान मजच्छमारी व्यावसानयकाींना न्याय देण्यासाठी कोणती 
कायशवाही करण्यात येणार आहे वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. महादेव िानिर (०३-०३-२०१७) : (१) होय, हे अींशत: खरे आहे. 
(२) नाही, हे खरे नाही. 
(३) हदनाींक ५.२.२०१६ व हदनाींक ८.२.२०१६ च्या अधिसूचनेन्वये रॉलसश व पसशसीनने्दवारे 
करण्यात येणाऱया मासेमारीवर ननयमन करण्यासाठी उपाययोजना राबववण्यात आल्या आहेत. 
तसेच परराज्यातील वाढते अनतिण रोखण्यासाठी पाच सागरी जजल्हयाकररता गस्तती नौका 
भाड्यान े घेण्यासाठी मींजूरी हदली आहे. ्यामुळे परराज्यातील वाढते मासेमारीच े अनतिमण 
रोखण्यास मदत होईल. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

मौ. सदामशवनगर (ता.माळमशरस, जि.सोलापूर) गावास गावठाण के्षत्र मांिूर िरण्याबाबत 
  

(६)  ३६४९८ (२०-०१-२०१६).   श्री.हनुमांत डोळस (माळमशरस), श्री.जितेंद्र िव्हाड (मुांब्रा 
िळवा), श्री.सुरेश लाड (ििात) :   सन्माननीय मदत व पुनवासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मौ. सदालशवनगर (ता.माळलशरस, जज.सोलापूर) गावास ग्रामपींचायत स्तथापन झाल्यापासून 
या गावास गावठाण के्षत्र मींजूर झालेले नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गठन नसल्यामळेु शासनाच्या कोण्याही शासकीय योजनचेा लाभ लमळत 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या गावास गावठाण के्षत्र लमळववण्यासाठी शेती महामींडळाकडील ग् नीं. ४१, 
८९, ९१, २२१, या के्षत्राची मागणी गेली १० विाशपासून गावठाण सींघिश सलमतीने शासनाकड े
केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, ्यानुिींगान ेशासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२७-०२-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) नाही, हे खरे नाही. 
(३) व (४) पुरींदावड,े (ता.माळलशरस, जज.सोलापूर) या गावातनू ववभक्त झालेल्या ग्रामपींचायत 
सदालशवनगर याींनी जजल्हाधिकारी, सोलापूर याींच्याकड ैगावठाणासाठी जलमनीची मागणी केली 
आहे. तथावप मागणी केलेल्या काही ग् खाजगी मालकीच ेव काही ग् महाराष् राज्य शेती 
महामींडळ मयाशहदत, पुणे याींच्या मालकीच े आहेत. गावठाणासींदभाशतील सदरची मागणी 
जजल्हाधिकारी, सोलापूर याींच्याकडून  तपासण्यात येत आहे. या तपासणीत शेती 
महामींडळाकडील आवश्यक असलेल्या के्षत्राची ननजश्चती झाल्यानींतर ्या के्षत्राची मागणी शेती 
महामींडळाकड ेकरण्यात येईल. शतेी महामींडळाच्या सींचालक मींडळाच्या मान्यतेचे गावठाणासाठी 
जमीन मागणीचा प्रस्तताव शासनास प्राप्त झाल्यानींतर ्यावर अधिननयमातील तरतुदीनुसार 
उधचत कायशवाही करण्यात येईल. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील िृषी ववभागािडून ॲपची माहहती शेतिऱयाांना देण्याबाबत 
  

(७)  ३७१४४ (१८-०१-२०१६).   श्री.सुधािर देशमुख (नागपूर पजश्चम), श्री.िृष्ट्णा खोपड े
(नागपूर पूवा), श्री.वविास िुां भारे (नागपूर मध्य), श्री.सधुािर िोहळे (नागपूर दक्षक्षण) :   
सन्माननीय मदत व पुनवासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात वादळी वाऱयासोबत कोसळणाऱया अवकाळी पावसामुळे वपकाींच्या होणाऱया 
नुकसानीचा जलद आढावा घेऊन शेतकऱयाींना लवकर नकुसान भरपाई देण्यासाठी भारतीय 
अींतराळ सींशोिन सींस्तथा अथाशत (इस्तत्रो) ने दषुकाळ ॲप ववकसीत केले असून कें द्र सरकारने 
क्रकसान या मह््वकाींक्षी योजनेअींतगशत ववदभाशतील आ्मह्याग्रस्तत यवतमाळ जजल्हयात प्रयोग 
करण्यात येणार असल्याच ेमाहे ऑक््ोबर, २०१५ च्या दसुऱया आठवड्यात ननदशशनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या दषुकाळी ॲपमुळे शेतकऱयाींना ता्काळ मदत करणे शासनास सहज शक्य 
होणार आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सध्या सुरु असलेल्या खरीप हींगामाच्या काळात प्रयोग करुन िान (ताींदळु) 
कापसाच्या वपकाींची झालेली नुकसानीची माहहती यात करण्यात येणार आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, राज्यातील कृिी ववभागाकडून या ॲपची माहहती शतेकऱयाींना देण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (१०-०३-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३), (४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मुांबई पररसरातील ररक्षा व टॅक्सी चालिाांच्या ववववध प्रलांबबत मागण्याबाबत 
  

(८)  ४१८४३ (२८-०४-२०१६).   श्री.जितेंद्र िव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), 
श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्री.ियांत पाटील (इस्तलामपूर) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई पररसरातील ररक्षा व ्ॅक्सी चालकाींच्या ववववि प्रलींबबत मागण्यासाठी हदनाींक १९ 
जानेवारी, २०१६ रोजी वा ्यासमुारास बाींदे्र येथील पररवहन आयुक्तालयावर िरणे आींदोलन 
केले होते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ऑ्ोररक्षा-्ॅक्सीमेन्स सींघ्नेने केलेल्या मागण्याींचे थोडक्यात स्तवरुप काय 
आहे, 
(३) असल्यास, ररक्षा व ्ॅक्सीचालकाच्या समस्तया सोडववण्यासाठी सदर प्रकरणी लवकरात 
लवकर ननणशय घेऊन ्याची अींमलबजावणी करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हदवािर रावत े(१७-०३-२०१७) : (१) होय. 
(२) ववववि परवाना शुल्क रद्द अथवा कमी करणे, ओला, उबेर, ्ॅक्सी र्ॉर शअुर याींसारख्या 
कीं पन्याींच्या अवैि ्ॅक्सी सेवाींवर बींदी आणण,े नवीन परवान्याींच ेववतरण करणे, ऑ्ोररक्षा - 
्ॅक्सी मालक चालक याींच्यासाठी कल्याणकारी योजना आणणे, पाकीग व स्त्ँड उपलब्ि करुन 
देणे, प्रीपेड ऑ्ो सुरु करणे, अशा स्तवरुपाच्या मागण्या मुींबई ऑ्ोररक्षा व ्ॅक्सीमेन्स युननयन 
याींनी सदर शाींततामय िरणे आींदोलनादवारे केलेल्या आहेत. 
(३) सदर मागण्याींच्या अनुिींगाने हद. १५/०२/२०१६ रोजी पररवहन आयुक्त याींच्या 
अध्यक्षतेखाली आयोजजत बैठकीमध्ये चचाश करण्यात आली. परवाना शुल्कामध्ये           
हद. १३.०७.२०१६ च्या अधिसुचनेअन्वये कपात करण्यात आली आहे तसेच समुच्चयक 
िोरणाची प्रारुप ननयमावली हद. १५.१०.२०१६ रोजी प्रलसध्द करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

अहमदनगर जिल््यात िोरडवाहूसाठी ननवडलेली गावे बागायती ननघाल्याबाबत 
  

(९)  ४३७६३ (२९-०४-२०१६).   श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.जितेंद्र िव्हाड (मुांब्रा िळवा), 
श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.सुरेश लाड (ििात), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल) :   सन्माननीय 
िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) राज्य शासनान ेकोरडवाहू शतेीला स्तथैयश प्राप्त करुन तेथ े पाणलो् जलसींिारणाची काम े
करण्यासाठी अहमदनगर जजल्हयातील ननवडलेल्या ५० गावाींपैकी १२ गावे बागायती असल्याच े
माहे नोव्हेंबर, २०१५ च्या सप्ताहात ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक् त प्रकरणी शासनामार्श त चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तदनुसार पुढे कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे ? 
  
श्री. पाांडुरांग फुां डिर (१४-०३-२०१७) : (१) व (२) होय. 

कोरडवाहू शेती अलभयानामध्ये हदनाींक १२ सप् े्ंबर, २०१४ च्या शासन ननणशयान्वये 
९७ गावाींची ननवड करण्यात आली होती. यामध्ये अहमदनगर जजल्हयातील ५० गावापैकी १२ 
गावे बागायती असल्याचे जुल,ै २०१५ मध्ये ननदशशनास आले होते. तथावप या गावामध्ये हा 
कायशिम राबववण्यात आला नसल्याने या प्रकरणी शासनामार्श त कोणतीही चौकशी करण्यात 
आली नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मराठवाड्यात ऊसाची शतेी िरण्यास बांदी घालण्याबाबत 
  
(१०)  ४४१९८ (२७-०४-२०१६).   श्री.सुननल प्रभू (हदांडोशी), श्री.अब् दलु सत्तार (मसल्लोड) :   
सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) राज्यात मराठवाड्यात सततचा पडणारा दषुकाळ ववचारात घेवून मराठवाड्यात ऊसाची शेती 
करण्यास बींदी घालावी आणण साखर कारखाने बींद करण्यात यावेत अशी स्तथाननक जनतकेडून 
मागणी हदनाींक ७ जानेवारी, २०१६ रोजी वा ्या समुारास करण्यात आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गेली ३ विे सततचा दषुकाळ आणण सध्याची पाणी ी्ंचाईची गींभीर समस्तया 
ववचारात घेता राज्य शासनाने याबाबत कायशवाही करुन कोणता ननणशय घेतला आहे, 
(३) नसल्यास, ्याची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. पाांडुरांग फुां डिर (१६-०३-२०१७) : (१) ननवेदन प्राप्त झाल्याचे आढळून येत नाही. 
(२) मराठवाड्यात सततचा पडणारा दषुकाळ ववचारात घेवून, कमीत कमी पाणी वापरातून 
जास्ततीत जास्तत के्षत्र सुक्ष्म लसींचनाखाली आणण्यासाठी, ननयलमत प्रिानमींत्री कृिी लसींचन 
योजनेंतगशत राबववण्यात येणाऱया कें द्र पुरस्तकृत सुक्ष्म लसींचन योजनेलशवाय, मराठवाडा 
ववभागासाठी १००% राज्य पुरस्तकृत सुक्ष्म लसींचन योजना राबववण्याचा ननणशय शासनान ेहदनाींक 
१४ ऑक््ोबर, २०१६ च्या शासन ननणशयान्वये घेतला आहे. सदर योजनेंतगशत ३ विाशच्या 
कालाविीत रु. ३३७ को्ी एवढ्या रकमेचा सुक्ष्म लसींचनाचा कायशिम राबववण्यात येणार आहे. 
्यामिून १२५००० हे व प्रिानमींत्री कृिी लसींचन योजनेंतगशत राबववण्यात येणाऱया कें द्र पुरस्तकृत 
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सुक्ष्म लसींचन योजनेमिून १,२५,००० हे असे एकूण २,५०,००० हे एवढे के्षत्र तीन विाशच्या 
कालाविीत सुक्ष्म लसींचनाखाली आणण्याचे ननयोजन आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

मौ.िणेरी, (ता.मभवांडी, जि.ठाणे) येथील सव्हे क्र. २३/१/१ ब व इतर ममळितीबाबत महसूल 
खात्याच्या अमभलेख्यात िरण्यात िलेले फेरफार रदद िरण्याबाबत 

 

(११)  ४४६९७ (२०-०४-२०१६).   श्री.रुपेश म् हात्र े (मभवांडी पूवा), श्री.सुननल मशांदे (वरळी) :   
सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौ.कणेरी, (ता.लभवींडी जज.ठाणे) येथील सव्हे ि. २३/१/१ ब व इतर लमळकतीबाबत महसूल 
खा्याच्या अलभलेख्यात करण्यात आलेले रे्रर्ार ि. २८०, ४४४ व ४४५  रद्द करण्याबाबत 
मा.महसलू मींत्री हदनाींक १ जुल,ै २०१४ रोजी आदेश हदले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मा.महसूल मींत्री यानी आदेश देवूनही सींबींधित लभवींडी तहलसलदार व 
प्राींताधिकारी याींनी रे्रर्ार रद्द करण्याची अींमलबजावणी करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी श्री.वसींत जािव व इतराींनी हदनाींक ७ ऑगस्त्, २०१४ व 
हदनाींक १७ नोव्हेंबर, २०१४ रोजी वा ्यासुमारास अनेक वेळा मा.मुख्य सधचव, प्रिान सधचव 
(महसूल), महसूल आयुक्त, कोकण ववभाग, तहलसलदार लभवींडी याींचेकड ेतिारी केल्या आहेत, 
हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकशीच्या अनिुींगाने उपरोक्त जलमनीच े रे्रर्ार रद्द करण्याबाबत कोणती 
कारवाई करण्यात आली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२२-०३-२०१७) : (१), (२), (३), (४), (५) व (६) मौजे कणेरी (ता.लभवींडी, 
जज.ठाणे) येथील सव्हे ि.२३/१/१ ब व इतर या लमळकतीबाबत अपर आयुक्त, कोकण याींच्या 
हद.२६/०४/२०१३ च्या आदेशाववरुध्द श्रीमती भाधगरथी मदन जािव व इतर  याींनी मा.मींत्री 
(महसूल) याींच्या न्यायालयात अपील दाखल केले होते. सदर अवपलाच्या अनुिींगान े मा.मींत्री 
(महसूल) याींनी हद.०१/०७/२०१४ रोजी आदेश पारीत करुन अपर आयुक्त, कोकण याींचे उक्त 
आदेश कायम केले. 

दरम्यान श्री.श्रीकाींत वसींत जािव याींनी मा.मींत्री (महसूल) याींच्या उक्त आदेशानुसार 
कायशवाही न झाल्याने हद.१७ नोव्हेंबर, २०१४ च्या अजाशन्वये शासनाकड े तिार दाखल केली 
होती. प्रस्ततुत प्रकरणी मा.मींत्री (महसूल) याींच्या हद.०१/०७/२०१४ च्या आदेशाच्या अनुिींगान े
गाव दप्तरी नोंदववण्यात आलेला रे्रर्ार ि.३०४७, हद.१२/१२/२०१४ रोजी प्रमाणणत करण्यात 
आला आहे. 

___________ 
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उल्हासनगर शहरात बनावट सनदेद्वारे शासिीय िागा हडप िरण्यात येत असल्याबाबत 
 

(१२)  ४५७३६ (०६-०५-२०१६).   श्रीमती ज्योती िलानी (उल्हासनगर) :   सन्माननीय मदत 
व पुनवासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) उल्हासनगर शहरात महानगरपाललका, नगरभूमापन कायाशलय उपववभागीय कायाशलय 
यामिील अधिकाऱयाींना हाताशी िरून बनाव् सनद बनवून शासकीय जागा हडप करीत 
असल्याची घ्ना हदनाींक १५ डडसेंबर, २०१५ मध्ये वा ्या सुमारास ननदशशनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सींबींधित ववभागाकड ेअनेक सामाजजक सींस्तथा व आर ्ी आई कायशकते हयाींनी 
तिार दाखल करूनही याववरुध्द कोण्याही प्रकारची कायशवाही होत नसल्यान ेनागररकाींमध्ये 
नाराजीचे वातावरण पसरत आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, बनाव् सनददवारे शासकीय जागा हडप करणाऱयावर सींबींधित ववभागाच्या 
वतीने कोणती कारवाई करण्यात आलेली आहे, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येणार आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०७-०३-२०१७) : (१) बनाव् कागदपत्राच्या आिारे सनद तयार 
केल्यासींबींिीची तिार रे्ब्रुवारी, २०१५ मध्ये प्राप्त झाली आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) सदर प्रकरणी चौकशी चालू आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मुांबईत सीमा शुल्ि चुिवून परदेशी बनावटीच्या वाहनाांची  
ववक्री िरणारे रॅिेट असल्याबाबत 

  

(१३)  ४६२१८ (१७-०५-२०१६).   श्री.सुधािर देशमुख (नागपूर पजश्चम), श्री.राि पुरोहहत 
(िुलाबा), श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 

(१) मुींबईत सीमा शुल्क चुकवून परदेशी बनाव्ीच्या आठ वाहनाींची वविी करणारे 
रॅके् कायाशजन्वत असल्याच ेहदनाींक ११ जानेवारी, २०१६ रोजी वा ्यासुमारास ननदशशनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर वाहनाींची क्रकीं मत सुमारे २३ लाख रुपये असनू या वाहनाींच ेसुटे्ट भाग हे 
आयात करणाऱया कीं ्ेरनरमिून मुींबईत आणून ्याची जोडणी करुन ही वाहने दक्षक्षण 
मुींबईतील डोंगरी व मुसाक्रर्रखाना पररसरातील एका हठकाणी वविीसाठी ठेवण्यात येत 
असल्याचेही आढळून आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सदर परदेशी बनाव्ीची वाहन े वविीसाठी मुींबईत आणणाऱया तस्तकऱयाींवर 
कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हदवािर रावत े(१४-०३-२०१७) : (१) व (२) होय. 
(३) सदर प्रकरणी येलोगे् पोललस ठाणे येथे गु.र.नीं.०५/२०१६ भा.दीं.वव. सींहहता कलम ४६५, 
४६७, ४६८, ४७१, ४२०, अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील शतेिऱयाांच्या समधृ् दीसाठी स्तवामीनाथन ियोगाची  
अांमलबिावणी िरण्याची िेलेली मागणी 

  

(१४)  ५१६१८ (२८-०४-२०१६).   श्री.डड मल्लीिािूान रेड्डी (रामटेि) :   सन्माननीय िृषी 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) राज्यातील शेतकऱयाींच्या समधृ् दीसाठी स्तवामीनाथन आयोगाची अींमलबजावणी करण्याची 
मागणी शेतकऱयाींकडून होत असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१५ च्या चौथ्या आठवडयात ननदशशनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या अनुिींगान ेशासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीअींती राज्यातील शेतकऱयाींच्या समधृ् दीसाठी स्तवामीनाथन आयोगाची 
अींमलबजावणी करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. पाांडुरांग फुां डिर (१४-०३-२०१७) : (१) हे खरे हे. 
(२) व (३) कें द्र शासनाच्या कृवि मींत्रालयाने प्रा.एम.एस.स्तवामीनाथन याींच्या अध्यक्षतेखाली 
शेतकऱयाींसाठी राषरीय आयोगान ेकेलेल्या लशर्ारशीींवर कें द्रातील ववववि मींत्रालयीन व देशातील 
सवश राज्य याींच्याशी चचाश करुन कें द्र शासनान े शतेकऱयाींसाठीच े राषरीय कृिी िोरण २००७ 
प्रलसध्द केले. ्यातील ६६ लशर्ारशी राज्याशी सींबींधित असनू, सदर लशर्ारशी जलसींिारण 
ववभाग, ग्रामववकास ववभाग, महसूल व वन ववभाग, मदत व पुनवशसन ववभाग, कृवि व पदमु 
ववभाग, जलसींपदा ववभाग, नगर ववकास ववभाग, उदयोग ववभाग, आहदवासी ववकास ववभाग 
याींचेकड ेपुढील कायशवाहीकरीता पाठववण्यात आल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

िोिणात िांबा प्रकक्रया तसेच फळ प्रकक्रया प्रिल्प उभारण्याबाबत 
  

(१५)  ५४००३ (२०-०८-२०१६).   श्री.भास्तिर िाधव (गुहागर) :   सन्माननीय फलोत् पादन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) कोकणात जळगाींवच्या जैन उदयोग समुहाच्या माध्यमातनू आींबा प्रक्रिया कें द्र उभारण्यात 
येईल अशी घोिणा मा.मुख्यमींत्री महोदय याींनी हदनाींक ११ एवप्रल २०१६ रोजी वा ्यासमुारास 
केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कोकणातील अन्य र्ळाींवर प्रक्रिया करणारे प्रकल्प उभारणाऱया व्यवसानयकाींना 
ववशेि सवलती देण्यात येतील असेही जाहीर करण्यात आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रश्न भाग १ व २ बाबत शासनाकडून कोणती कायशवाही करण्यात आली 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. पाांडुरांग फुां डिर (१४-०३-२०१७) : (१) व (२) हे खरे आहे. 
(३) जैन उदयोग समुहाकडून कोकणात आींबा प्रक्रिया कें द्र उभारण्याचा प्रस्तताव अदयाप सादर 
करण्यात आला नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यामध्ये खरीप हांगामापासून पांतप्रधान वपि ववमा योिना लागू िरण्याबाबत 
  

(१६)  ५५२२० (२०-०८-२०१६).   श्री.गणपतराव देशमुख (साांगोले) :   सन्माननीय िृषी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) राज्य सरकारने ये्या खरीप हींगामापासून पींतप्रिान वपक ववमा योजना राज्यातील 
र्ळबागा, खरीप व रब्बी हींगामातील वपकाींसाठी लागू करण्याचा ननणशय हदनाींक १८ एवप्रल 
२०१६ रोजी वा ्यासुमारास घेतला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तसेच सदर योजना कोणकोण्या र्ळबागेसाठी व कोणकोण्या खरीप व रब्बी 
हींगामातील वपकाींसाठी लागू करण्यात आली असून ्याची ठळक व वैलशष्ये काय आहेत व 
ती कोण्या ववमा कीं पनीतरे् राबववण्यात येणार आहे, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीअींती सदरहू योजना लागू करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायशवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. पाांडुरांग फुां डिर (१७-०३-२०१७) : (१) राज्यात प्रिानमींत्री वपक ववमा योजना लागू 
करण्याचा ननणशय हदनाींक  २९.०४.२०१६ रोजी ननगशलमत करण्यात आला आहे. 
(२) प्रिानमींत्री पीक ववमा योजना राज्यातील सवश जजल्हयामध्ये राबववण्यात येत असून 
योजनेंतगशत भाग, ख.ज्वारी, बाजरी, नाचणी, मका, तूर, मूग, उडीद, सोयाबीन, भुईमूग, तीळ, 
सुयशरू्ल, कारळे, कापूस व ख.काींदा अशी १५ वपके अधिसूधचत करण्यात आली असून सदर 
योजनेची अींमलबजावणी करण्यासाठी कें द्र शासनामार्श त १५ ववमा कीं पन्याींना देण्यात आली 
आहे. सदर १५ ववमा कीं पन्याींना मान्यता देण्यात आली आहे. सदर १५ ववमा कीं पन्याींपैकी 
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खरीप २०१६ मध्ये भारतीय कृवि ववमा कीं पनी लल., ररलायन्स जनरल इींशुरन्स कीं पनी लल., 
इर्को ्ोकीयो जनरल इन्शुरन्स कीं पनी व एच.डी.एर्.सी. ईगो इन्शुरन्स कीं पनी लल. या ४ या 
ववमा कीं पन्याींची ननवड करण्यात आली असून ्याींचा मार्श त योजना राबववण्यात येत आहे. 

प्रिानमींत्री वपक ववमा योजनेंतगशत पुनरशधचत हवामान आिाररत वपक ववमा योजन े
मगृबहार हींगामामध्ये डालळींब, सींत्रा, मोसींबी, धचकू व पेरु या ५ र्ळवपकाींसाठी व आींबबया बहार 
हींगामामध्ये द्राक्ष, डालळींब, सींत्रा, मोसींबी, आींबा, केळी, पेरु, काज ूव ललींबू या ९ र्ळवपकाींसाठी 
राबववण्यात येत आहे. 

योजना एररया ॲप्रोच क्लस्त्र पध्दतीने राबववली जाणार. ्यामध्ये महसूल मींडळ हा 
घ्क िरण्यात येतो. ववमा सींरक्षक्षत रक्कम ही प्र्येक र्ळवपकाच्या मींजूर कजश मयाशदेइतकी 
राहील. कजशदार शेतकऱयाींना योजना बींिनकारक, बबगर कजशदाराींना ऐजच्छक आहे. नुकसान 
भरपाईचे दायी्व सींबींधित सहभागी ववमा कीं पन्याींवर आहे. 

सदर योजना ही मगृ बहरामध्ये इर्को ्ोकीयो व ररलायन्स जनरल इन्शुरन्स 
लल.तसेच आींबबया बहारामध्ये बजाज अलान्झ व श्रीराम जनरल इन्शुरन्स लल.या ववमा 
कीं पनीमार्श त राबववण्यात येत आहे. 
(३) व (४) प्रिानमींत्री पीक ववमा योजना ही खरीप हींगाम २०१६ पासून ५ जलु,ै २०१६ व १६ 
जुल,ै २०१६ च्या शासनननणशयान्वये राज्यात के्षत्र हा घ्क िरुन राबववण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

रायगड जिल््मातील मजच्छमाराांसाठी डडझले ववक्रीवर परतावा  
ननधीसाठी िादा तरतूद िरणेबाबत 

  

(१७)  ५५२४६ (१२-०८-२०१६).   श्री.सुभाष उफा  पांडडतशेठ पाटील (अमलबाग), श्री.धैयाशील 
पाटील (पेण) :   सन्माननीय मत्स्तयव्यवसाय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराषरातील ६ सागरी जजल्हयाींपैकी रायगड जजल्हयात मजच्छमार नौकाींची सींख्या जास्तत 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सन २०१४ पासून अनेक वविीकर परतावा प्रकरणे प्रलींबबत आहेत, हे खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सन २०१४ व २०१५ ची सवश डडझले वविीकर परतावा प्रकरणाचा ननप्ारा 
करण्यासाठी आवश्यक असणाऱया ननिीची चाल ूआधथशक विाशत तरतूद करण्यात आली आहे 
काय, 
(४) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. महादेव िानिर (१५-०२-२०१७) : (१) होय. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
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(३) सन २०१६-१७ या वव्तीय विाशसाठी रु. ६०.०० को्ी इतक्या ननिीची तरतूद करण्यात 
आली आहे. ्यालशवाय पुरवणी मागणीदवारे ननिी मींजूर करण्यात आला आहे. ्यानुसार 
रायगड जजल्हयाचे मागणीच्या प्रमाणात ननिी ववतरणाच ेप्रस्तताव मींजूर करण्यात येतील. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मुांबईत वाहनसांचार प्रनतबांध अधधभार किां वा वाहन प्रवेश शुल्ि ििारणी िरण्याबाबत 
  

(१८)  ५५९३८ (२४-०८-२०१६).   अॅड.िे.सी.पाडवी (अक्िलिुवा), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी) :   
सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) मुींबईत आता वाहनगदी व वाहनकोंडी प्रमाणाबाहेर गेली असल्यान े माहे एवप्रल, २०१६ 
मध्ये वा ्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यामुळे वाहनसींचार प्रनतबींि अधिभार क्रकीं वा वाहन प्रवेश शुल्क आकारणी अस े
उपाय करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हदवािर रावते (१४-०३-२०१७) : (१) मुींबई शहरातील वाहतुक कोडीींबाबत जनहहत याधचका 
ि. १८/२०१० मा.मुींबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेली आहे. सदर याधचकेत वाहन 
गदी व वाहन कोंडी प्रमाणाबाहेर गेली असल्याचा मुद्दा उपजस्तथत करण्यात आलेला आहे. 
(२) मो्ार वान कायदयानुसार वाहन सींचार प्रनतबींि अधिभार अथवा वाहन प्रवेश शुल्क 
आकारण्याची तरतुद नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
राज्यात खरेदी दस्तत झाल्यानांतर तात्िाळ फेरफार उतारा व सातबारा देण्यासाठी सुरु िेलेल्या 

ई-फेरफारच्या नोंदीसाठी सव्हारची क्षमता अपुरी पडत असल्याबाबत 
  

(१९)  ५७७१० (१९-०८-२०१६).   श्री.सुननल राऊत (ववक्रोळी), श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबूर) :   
सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यात खरेदी दस्तत झाल्यानींतर ता्काळ रे्रर्ार उतारा व सातबारा देण्यासाठी सुरु 
केलेल्या ई-रे्रर्ारच्या नोंदीसाठी सव्हशरची क्षमता अपुरी पडत असल्यान े रे्रर्ार व सातबारा 
उताऱयामध्ये मोठया चकुा होत असल्याच ेमाहे म,े २०१६ मध्ये वा ्या दरम्यान ननदशशनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या चुकाींच्या दरुुस्ततीसाठी एनआयसीन ेतयार केलेले नवे पॉई् मॅच्यलु तातडीन े
सवश तहलसल कायाशलयाींना देण्याबाबत शासनान ेकोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  



वि.स. २८८ (14) 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२१-०३-२०१७) : (१), (२) व (३) अधिकार अलभलेखातील रे्रर्ार मींजूर 
करण्याच्या कायशपध्दतीचे पूणशत: सींगणकीकरण करुन “ई-रे्रर्ार” प्रणालीतून ऑनलाईन 
म्यु्ेशन कायशिम सींपूणश राज्यात सुरु करण्याचा ननणशय शासनाने हद.२३.०१.२०१३ रोजी घेतला 
असून ्या अनुिींगान,े राज्यात खरेदी दस्तत झाल्यानींतर ता्काळ उतारा व सातबारा देण्यासाठी 
सुरु केलेल्या ई-रे्रर्ाराच्या नोंदीसाठी सव्हशरची क्षमता अपुरी पडत असल्यान ेस्त्े् डे् ा सें्र, 
मुींबई येथ े नववन हाडशवेअर स्तथावपत करण्यात आले. तसचे स्त्े् डे् ा सें्र मिील तीनही 
सव्हशरचा RAM वाढववण्याची कायशवाही माहहती तींत्रज्ञान ववभागाकडून करण्यात आली. तदनींतर 
प्र्येक ववभागाकरीता स्तवतींत्र डा्ा सव्हशर व प्र्येक ववभागाकरीता स्तवतींत्र डा्ा सव्हशर व प्र्येक 
जजल्हयाकरीता वेब सव्हशर उपलब्ि करुन देण्यात आले आहे. तसेच डा्ा सव्हशरवर 
ववभागननहाय डा्ा अपलोड करण्यात आला आहे. जेथ ेकनेक््ीव्ही्ी ववियक समस्तया आहेत 
अशा भागात मींडळ स्ततरावर हायस्तपीड ब्रॉडबॅन्ड कनेक््ीव्ही्ीसह “ई-रे्रर्ार” वकश स्त्ेशन्स 
स्तथापन करण्यात आली आहेत. ज्या मींडळस्ततरावर इीं्रने् सुवविा उपलब्ि नाही तेथ े
सॅ्ेलाई्दवारे कनेक््ीव्ही्ी पुरववण्याकरीता प्रय्न करण्यात येत आहेत. 

जेथे सींबींधित कमशचाऱयाींकड े आवश्यक ते हाडशवेअर (लॅप्ॉप/वप्री्ं सश) उपलब्ि नाही 
अथवा पुरववण्यात आलेले हाडशवअेर कालबाहय झाले आहे अशा प्रकरणी ते सींबींधिताींना 
पुरववण्याबाबत सवश जजल्हाधिकाऱयाींना ननदेश देण्यात आले असनू ्यानुसार आवश्यक ती 
कायशवाही जजल्हाधिकारी स्ततरावरुन सुरु आहे. सींगणकीकृत गा.न.नीं.७/१२ मिील डा्ा एन्रीच्या 
व डा्ा कन्व्हजशनच्या काही हठकाणी आढळणाऱया चुका दरुुस्तत करुन ्यातील नोंदी 
हस्ततललणखत गा.न.नीं.७/१२ शी जुळववण्याकरीता “एडी् मोड्युल” ची सुवविा तलाठयाींना 
उपलब्ि करुन देण्यात आली असून सवश तलाठी व मींडळ अधिकारी याींना एडड् मॉड्यूलचे 
प्रलशक्षण देण्यात आलेले आहे. तसेच जजल्हास्ततरावर ननवासी उपजजल्हाधिकारी याींच्या 
अध्यक्षतेखाली जजल्हा सूचना ववज्ञान अधिकारी (ताींबत्रक मागशदशशक) याींच्या सहभागाने हेल्प 
डसे्तक स्तथापन करण्यात आले असून ्याींच्याकडून ताींबत्रक अडचणीच्या ननवारणाथश मागशदशशन 
करण्यात येते. 

तसेच सींगणकीकृत गा.न.नीं.७/१२ ववतरीत करण्यात काही हठकाणी अदयापही येत 
असलेल्या अडचणी ववचारात घेता, “एडी् मोड्यूल” च्या माध्यमातून सींगणकीकृत गा.न.नीं. 
७/१२ मध्ये आवश्यक ्या दरुुस्त्या होईपयतं तसचे, जेथे ताींबत्रक कारणाींस्ततव “ई-रे्रर्ार” 
प्रणालीतून सींगणकीकृत गा.न.नीं. ७/१२ च्या उताऱयाींच े वप्री्ं  आऊ् काढून अजशदाराींस ववतरीत 
करणे शक्य होत नसेल तेथे, आता एक ववशेि बाब म्हणून, केवळ शेतकरी खातेदाराींना कजश 
व अन्य शेती ववियक प्रयोजनाकरीता हस्ततललणखत गा.न.नीं. ७/१२ उतारे ववतरीत करण्यास 
हद.२८/०२/२०१७ पयतं मुभा देण्यात आली असनू ही मुदत वाढववण्याची बाब शासनाच्या 
ववचारािीन आहे. 

“ई-रे्रर्ार” प्रणाली राबववण्या सींदभाशतील सवश अडचणीींवर मात करुन तीच्या प्रभावी 
अींमलबजावणी करीता शासन प्रय्नशील आहे. 

___________ 
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मु.पो.रायते (ता.िल्याण, जि.ठाणे) येथील सव्हे नां.१०१/४, १०१/९, १०१/७, १०१/५ व ७८ या 
महार वतनी िममनी मूळ वारसाच्या नावे िरण्याबाबत 

  

(२०)  ५९६९४ (१९-०८-२०१६).   श्री.सभुाष भोईर (िल्याण ग्रामीण), श्री.सुधािर देशमुख 
(नागपूर पजश्चम) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मु.पो.रायत े(ता.कल्याण, जज.ठाणे) येथील महार वतनदारीची नवीन शतीची इनाम जमीन 
सव्हे िमाींक १०१/४, १०१/९, १०१/७, १०१/५ व ७८ ही जान ूमुकूीं द महार याींना लमळालेली असून 
जलमनीच्या ७/१२ उताऱयावर देखील ्याींची तशी नोंद आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रे्रर्ार िमाींक ८०७ नुसार सदर जलमनीच े वारस श्रीमती काींताबाई रामचींद्र 
गायकवाड, श्री.यशवींत जानु जािव याींची नोंद असून या इनाम जलमनीला रे्रर्ार िमाींक ६२ 
नुसार कुळ नसलेल्या व्यजक्तींच्या नावे शासकीय अधिकाऱयाींच्या सगनमताने अविैरर्या अन्य 
व्यक्तीींच्या नाव ेकुळ लावण्यात आलेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले, तदनुसार सदर जलमनी जान ूमकूुीं द महार याींच्या 
मूळ वारसदाराींच्या नावे करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२२-०३-२०१७) : (१) मौज े रायत,े ता.कल्याण, जज.ठाण े येथील स.नीं. 
१०१/४, १०१/९, १०१/७, १०१/५ व ७८ या जलमनी महार वतनाच्या असल्याबाबत कोणतेही 
रे्रर्ार अलभलेखात हदसून येत नाहीत. तसचे याबाबत इनाम रजजस्त्रला नोंद हदसून येत 
नाही. 
(२), (३) व (४) जान ूमुकूीं द महार याींच्या मौज े रायते येथील स.नीं. १०१/४, १०१/९, १०१/७, 
१०१/५ व ७१/७ या लमळकतीींच्या गाव  नमुना नींबर ७/१२ मध्ये रे्रर्ार ि. ६२ अन्वये शींकर 
राघो पवार याींचे नाव सींरक्षक्षत कुळ म्हणून नोंद आहे. तसेच, रे्रर्ार ि. ८०७, 
हद.०५/०५/१९७६ अन्वये या लमळकतीस जान ू मुकूीं द जािव याींच े वारस म्हणून (१) श्रीमती 
भागाबाई जानू जािव-प्नी (२) सौ.काींताबाई रामचींद्र-मुलगी, (३) यशवींत जान ूजािव-मुलगा  
व (४) मकूुीं द जान ूजािव-मुलगा याींच्या नावाींची नोंद झाली आहे. 

मौज ेरायत ेयेथील स.नीं. १०१/४, १०१/९, १०१/७, १०१/५ व ७८ या लमळकतीींसींदभाशत 
कुळाींच्या वारसाींनी महाराषर कुळ वहहवा् व शेतजमीन अधिननयमामिील कलम ३२ ग अन्वये 
दाखल केलेला दावा तहलसलदार व शेतजमीन न्यायाधिकरण, कल्याण याींनी हद.३१/०१/२००८ 
च्या आदेशान्वये मान्य केला असनू रे्रर्ार ि.१४५३, हद.०१/०२/२००८ नुसार कलम ३२ ग ची 
नोंद अधिकार अलभलेखात घेण्यात आली आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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राज्यात गेल्या वषीच्या तुलनेत यावषी मत्सोत्पाद्नात  
मोठ्या प्रमाणात घट झाली असल्याबाबत 

  

(२१)  ६२०९४ (१२-०८-२०१६).   श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीय मत्स्तयव्यवसाय 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) महाराषर राज्यात गेल्या विीच्या तलुनेत याविी म्सो्पादनात मोठया प्रमाणात घ् 
झाली असल्याच े म्स्तय ववभागाच्या आकडवेारीवरून हदनाींक २१ जून, २०१६ दरम्यान 
ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, परराज्यातील रोलसश चे अनतिमण व वाढते याींबत्रकीकरण पसशसीन ने् 
मासेमारीच्या वाढ्या अनतिमणामुळे म्स्तयबीजाची हानी असल्याने म्स्तयो्पदनात घ् होत 
असल्याच ेननदशशनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्याच्या म्स्तयो्पदनात वाढ होण्यासाठी शासनाने कोणती कारवाई व 
उपाययोजना करण्यात आली आहे वा येत आहे ?  
  
श्री. महादेव िानिर (१५-०२-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे अींशत: खरे आहे. 
(३) डॉ.सोमवींशी सलमतीच्या लशर्ारशीनुसार हदनाींक ५.२.२०१६ व हदनाींक ८.२.२०१६ व हदनाींक 
१०.१.२०१७ च्या अधिसूचनेनुसार राज्याच्या सागरी जलिी के्षत्रात पसशसीन व रॉलीस 
मासेमारीवर ननबिं घालण्यात आले आहेत. सदर अधिसूचना ननगशलमत करुन पसशसीन व 
रॉलीींग मासमेारी मयाशदा घालण्यात आल्या आहेत. तसचे राज्याच्या ७ सागरी जजल्हयाींसाठी ५ 
गस्तती नौका भाड्यान े घेण्यात आलेल्या असून ्याींच्या सहाय्याने परराज्यातील रॉलसश 
राज्याच्या सागरी जलिी के्षत्रातील अनतिमण आणण पसशसीन ने्दवारे ननविध्द के्षत्रात 
मासेमारी करताना आढळल्यास ्याच्या ववरुध्द महाराषर सागरी मासेमारी ननयमन 
अधिननयम, १९८१ नुसार कायशवाही करण्यात येते. 

___________ 
  
वामशम जिल््यातील िारांिा लाड येथे शेतिऱयाांच्या सोयीसाठी शासनाने ऑनलाईन सात-बारा 

सुरु िेलेले सांिेतस्तथळ बांद असल्याबाबत 
  

(२२)  ६२१२५ (१९-०८-२०१६).   श्री.अममत झनि (ररसोड) :   सन्माननीय महसलू मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) वालशम जजल्हयातील कारींजा लाड येथ ेशेतकऱयाींच्या सोयीसाठी शासनान ेऑनलाईन ७/१२ 
सुरु केला आहे परींत ू शेतकरी पीक कजश पुनगशठनासह ववववि कामाींसाठी ७/१२ काढण्यासाठी 
गेले असता मागील पाच ते सहा हदवसापासून ७/१२ चे सींकेतस्तथळ बींद असल्याने सींबींधित 
जजल्हयातील शेतकऱयाींची गैरसोय, होत असल्याचे माहे जनू, २०१६ मध्ये वा ्या दरम्यान 
ननदशशनास आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदरहू ७/१२ ऑनलाईन सुरु केल्यामुळे हस्ततललणखत ७/१२ ६-ड, ८-अ हे दाखले 
देणे बींद केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व ्या अनुिींगान ेऑनलाईन सींकेतस्तथळ बींद 
झाल्याने हस्ततललणखत ७/१२ ६ड, ८अ हे दाखले देण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली 
आहे वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२१-०३-२०१७) : (१), (२), (३) व (४) ई-रे्रर्ार कायशिमाच्या यशस्तवी 
अींमलबजावणी करीता ज्या तालकु्याींच्या सींगणकीकृत गा.न.नीं. ७/१२ चा डा्ा स्त्े् डा्ा 
सें्रवर अपलोड करण्यात आला आहे, ्या तालुकयात हस्ततललणखत गा.न.नीं. ७/१२ ववतरीत 
करणे बींद करण्यात येते. वालशम जजल्हयातील कारींजा लाड येथ ेजून महहन्यामध्ये ६ हदवस 
सींकेतस्तथळ बींद पडल्यामळेु ६ हदवस गा.न.नीं.७/१२ उताऱयाच्या प्रती ववतरीत करण्यास अडचणी 
ननमाशण झालेल्या हो्या. परींतु, सदरचे सींकेतस्तथळ ्वरीत पुवशवत करण्यात येऊन गा.न.नीं. 
७/१२ उतारे ववतरीत करण्यात आले आहेत. जेथे ताींबत्रक कारणाींमुळे सींगणकीकृत गा.न.नीं.७/१२ 
ववतरीत करणे शक्य नाही तेथ ेशेती ववियक प्रयोजनासाठी हस्ततललणखत गा.न.नीं. ७/१२ उतारे 
ववतररत करण्यास हद.२८/०२/२०१७ पयतं मुभा देण्यात आलेली होती. आवश्यक तेथ े
हस्ततललणखत गा.न.नीं. ७/१२ उतारे ववतरीत करण्यास पुढे मदुतवाढ देण्याबाबतची बाब 
शासनस्ततरावर ववचारािीन आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

डॉ.पांिाबराव देशमुख िृषी ववद्यापीठ अिोला येथील लेखा अधधिाऱयाने  
लेखा अहवालात त्रुटी न दाखववण्यासाठी लाच घेतल्याबाबत 

  

(२३)  ६२९१४ (२०-०८-२०१६).   श्री.गोवधान शमाा (अिोला पजश्चम) :   सन्माननीय िृषी 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) डॉ.पींजाबराव देशमुख कृिी ववदयापीठ अकोला येथील लेखा अधिकाऱयान ेलेखा अहवालात 
त्रु्ी न दाखववण्यासाठी लाच घेतल्याचे माहे मे २०१६ च्या पहहल्या आठवड्यात ननदशशनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अकोला डॉ.पींजाबराव देशमखु कृिी ववदयापीठ असे प्रकार नेहमीच होत 
असतात, हे ही खरे आहे हे काय, 
(३) असल्यास, शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीअींती अशा प्रकारे गैरव्यवहार करणाऱया अधिकाऱयावर कारवाई 
करण्याबाबत शासनासने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. पाांडुरांग फुां डिर (२९-११-२०१६) : (१) होय. 
(२) नाही. 
(३) व (४) लाचलुचपत प्रनतबींिक, यवतमाळ येथील पथकान े डॉ.पींजाबराव देशमुख कृवि 
ववदयापीठ, अकोला येथील लेखाधिकाऱयास सापळा रचून हद.०६.०५.२०१६ रोजी पोलीसाींनी 
अ्क केल्यानींतर सदर दोिी लेखाधिकाऱयास ननलींबबत करण्यात आले आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मुांबई गोरेगाव (पूवा) येथील ओर दगु्ध डअेरीतील धचलपॉवर  
खात्यातील िॉम्प्रेसरची मोटर नादरुूस्तत झाल्याबाबत 

  

(२४)  ६२९६४ (१२-०८-२०१६).   श्री.डड मल्लीिािूान रेड्डी (रामटेि) :   सन्माननीय 
दगु्धव्यवसाय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींबई गोरेगाव (पूवश) येथील ओर दगु्ि डअेरीतील धचलपॉवर खा्यातील कॉम्प्रसेरची मो्र 
नादरुूस्तत झाल्याने हदनाींक २५ म,े २०१६ पासून रोजच ेसुमारे १० ते १२ हजार लल्र दिुाच े
उ्पादन ठप्प झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कॉम्प्रेसर मो्र दरुूस्तत होऊन दगु्ि उ्पादन सुरळीत सुरू झाले नाही तर 
सींपूणश आरे वसाहतीत तीव्र आींदोलन छेडण्याचा इशारा कामगाराींनी प्रभारी व्यवस्तथापक याींना 
एका बैठकीत हदला, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व ्या अनुिींगान ेकॉम्प्रेसर मो्र दरुुस्तती करुन 
दगु्ि उ्पादन सुरु करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. महादेव िानिर (२२-११-२०१६) : (१) आरे डअेरीतील धचल्ड वॉ्र ववभागातील कॉम्प्रेसरची 
मो्ार नादरुुस्तत झाल्यामळेु दैनींहदन कामकाज हद.२५/०५/२०१६ पासनू प्रभाववत झाले होते. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) मो्ार नादरुुस्तत झाल्यान ेआरे दगु्िशाळेतील प्रिीया व पॅक्रकीं गचे काम वरळी दगु्िशाळेतून 
करण्याची पयाशयी व्यवस्तथा करण्यात आली व ग्राहकाींना वळेेत ननयलमतपणे दिुाचा पुरवठा 
करण्यात आला आहे. सदयजस्तथतीत पयाशयी मो्ार बसववण्यात आली असून दगु्िशाळेचे काम 
सरुुळीतपणे सुरु आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  



वि.स. २८८ (19) 

नागपूर जिल््यात अनतररक्त िृषी ववज्ञान िें द्र स्तथापन िरण्यास परवानगी देण्याबाबत 
  

(२५)  ६४८५२ (२०-०८-२०१६).   डॉ.िमशष देशमखु (िाटोल) :   सन्माननीय िृषी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) महाराष र राज्यात शेतकऱ याींच े आ्मह्याचे प्रमाण वाढले असल्याने भारतीय कृिी 
अनुसींिान पररिद, नवी हदल्ली याींनी नागपूर जजल्हयात अनतररक् त कृिी ववज्ञान कें द्र स्तथापन 
करण्यासाठी हदनाींक १० जानेवारी, २०१६ रोजी अधिसूचना काढलेली आहे व कें द्रीय कापूस 
सींशोिन कें द्राचे मुख्य कायाशलय नागपूर येथे असून ्याच्या अींतगशत कृिी ववज्ञान कें द्र आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नागपूर जजल्हयातील शतेकऱयाींना कृिी ववज्ञान कें द्राचा जास्तत प्रमाणात सींपकश  
होत नसल्यान ेकृिी ववियक आिनुनक तींत्रज्ञानाववियी माहहती लमळत नसून नागपूर जजल्हयात 
एक कृिी ववज्ञान कें द्र स्तथापन करण्यासाठी जजल्हयातील शेतकऱयाींकडून मागणी होत आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, नागपूर जजल्हयात असलेल्या १४ तालुक्याींची सींख्या तसचे शेतकऱ याींच्या 
वाढ्या आ्मह्या, भारतीय कृिी अनुसींिान पररिद, नवी हदल्ली याींनी नागपूर जजल्हयात 
अनतररक्त कृिी ववज्ञान कें द्र स्तथापन करण्यासाठी हदलेली परवानगी, या सवश बाबी लक्षात घेता 
शासनाकडून नागपूर जजल्हयात अनतररक्त कृिी ववज्ञान कें द्र स्तथापन करण्यासाठी परवानगी 
देण्याबाबत शासनान ेकोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. पाांडुरांग फुां डिर (२९-११-२०१६) : (१) भारतीय कृवि अनसुींिान पररिद, नवी हदल्ली याींच्या 
हद.२३/१२/२०१५ च्या पत्रान्वये महाराषरातील मोठया ५ जजल्हयात अनतररक्त कृवि ववज्ञान कें द्र 
स्तथापनेसाठी अजश मागववण्यात आल्याचे हदसून येत,े यामध्ये नागपरूचाही समावेश आहे. कें द्रीय 
कापूस सींशोिन कें द्राचे मुख्य कायाशलय नागपूर येथे असून ्याींच्या अींतगशत कृवि ववज्ञान कें द्र 
आहे. 
(२) मा.आ.डॉ.आलशि देशमुख स्तथाननक लोकप्रनतननिी याींनी का्ोल येथे कृवि ववज्ञान कें द्र 
स्तथापन करण्याबाबत मागणी केलेली आहे. 
(३) व (४) डॉ.पींजाबराव देशमखु कृवि ववदयापीठ, अकोला याींचकेडून प्रादेलशक र्ळ सींशोिन 
कें द्र का्ोल येथ ेकृवि ववज्ञान कें द्र स्तथापन करण्याबाबतचा प्रस्तताव महाराषर कृवि लशक्षण व 
सींशोिन पररिदकड ेसादर करण्यात आला आहे. महाराषर कृवि लशक्षण व सींशोिन पररिद पुणे 
याींचेकडून अदयाप प्रस्तताव शासनास प्राप्त झालेला नाही. 

___________ 
 
राज्यातील प्रत्येि जिल््यात प्राणी कू्ररता प्रनतबांधि सममती स्तथापन िरण्याच ेिें द्र सरिारन े

जिल्हाधधिारी व पशुसांवधान ियकु्ताांना िदेश हदल्याबाबत 
  

(२६)  ६५०३६ (२१-१०-२०१६).   श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीय पशुसांवधान मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील प्र्येक जजल्हयात प्राणी िूरता प्रनतबींिक सलमती स्तथापन करण्याच ेआदेश कें द्र 
सरकारने जजल्हाधिकारी व पशुसींविशन आयुक्ताींना हदनाींक २६ माचश, २००१ रोजी अिशशासकीय 
पत्रादवारे हदले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील १५ विाशपूवी हदलेल्या आदेशानुसार राज्यातील ठाणे, मुींबई, पुणे या 
तीन जजल्हयातच ही सलमती स्तथापन करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास अन्य जजल्हयात ही सलमती स्तथापन करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, प्राण्याींचे सींविशन व ्याींचेवरील उपचार करण्यासाठी उवशररत जजल्हयात प्राणी 
िूरता प्रनतबींिक सलमती स्तथापन करण्याबाबत शासन कोणती कायशवाही करणार आहे वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. महादेव िानिर (०९-०२-२०१७) : (१) होय. 

कें द्र शासनाने ि. १९/१/२०००-AWD, हद.२६ माचश, २००१ अन्वये राज्यातील प्र्येक 
जजल्हयामध्ये “प्राणी क्लेश प्रनतबींिक जजल्हा स्ततरीय सलमती” स्तथापन करण्याबाबत अधिसूचना 
ननगशलमत केली आहे. 
(२), (३) व (४) शासन ननणशय ि.एमएसडीसी-२०००/प्र.ि.१०७/पदमु-३, हद.१९.९.२००० अन्वये 
राज्यातील प्र्येक जजल्हयामध्ये “प्राणी क्लेश प्रनतबींिक जजल्हा स्ततरीय सलमती” स्तथापन 
करण्याचे आदेश ननगशलमत करण्यात आले आहे. सदर शासन ननणशयाच्या अनुिींगाने राज्यातील 
३४ जजल्हयाींमध्ये “प्राणी क्लेश प्रनतबींिक जजल्हा स्ततरीय सलमती” स्तथापन करण्यात आल्या 
आहेत. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

मौि ेपुनाड े(ता.उरण, जि.रायगड) येथील पुनाड ेखारभूमी योिनेला  
सीिरझडे मधून सूट ममळणेबाबत 

 

(२७)  ६५१२१ (१६-१२-२०१६).   श्री.मनोहर भोईर (उरण) :   सन्माननीय खारभूमी वविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) मौजे पुनाड े(ता.उरण, जज.रायगड) येथील पुनाड ेखारभूमी योजनेला सीआरझडे मिून सू् 
लमळणेबाबतचा प्रस्तताव पयाशवरण खा्याला सादर केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच हदनाींक २६ ऑगस्त्, २०१५ रोजी मा. राज्यमींत्री (जलसींपदा) याींच्या समवेत झालेल्या 
बैठकीत या योजना ओएनजीसी व जेएनपी्ी, लसडको याींच्या मार्श त दरुुस्तत करुन घेण्यात 
यावेत, असा ननणशय झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीअींती पुनाड े खारभमूी योजनलेा सीआरझडे मिून सू् लमळणेबाबत 
शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. हदवािर रावत े(२१-०१-२०१७) : (१), (२) व (३) होय. 
       हदनाींक २६ ऑगस्त्, २०१५ रोजी मा.राज्यमींत्री (जलसींपदा) याींच्या समवेत झालेल्या 
बैठकीत पुनाड े खारभूमी योजनचे्या दरुुस्ततीसाठी CSR अींतगशत ओएनजीसी या खाजगी 
कीं पनीकड ेननिीची मागणी केली आहे. 
(४) पुनाड ेखारभूमी योजनेला सीआरझडे मिून सू् लमळणेबाबतचा प्रस्तताव पयाशवरण ववभागास 
सादर केला आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

पररवहन ववभागाच्या अथापूणा िामधगरीमुळे ६४१ िोटीचा महसूल बुडल्याबाबत 
  

(२८)  ६५१७९ (११-११-२०१६).   श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (मशडी), श्री.वविय वडटे्टीवार 
(ब्रम्हपूरी), श्री.अब् दलु सत्तार (मसल्लोड), श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), श्री.वभैव वपचड 
(अिोले), श्री.जितेंद्र िव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.पाांडुरांग बरोरा 
(शहापूर), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), डॉ.पतांगराव िदम (पलूस िडगेाव), श्री.अममन पटेल 
(मुांबादेवी), श्री.नरहरी  झरवाळ (हदांडोरी), श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरेगाव), श्री.भास्तिर िाधव 
(गुहागर), श्री.सुरेश लाड (ििात), श्री.मिरांद िाधव-पाटील (वाई), श्री.शामराव ऊफा  बाळासाहेब 
पाटील (िराड उत्तर), श्री.अननल िदम (ननफाड), श्री.हनुमांत डोळस (माळमशरस), डॉ.सतीश 
(अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल), श्री.वविास िुां भारे (नागपूर मध्य), डॉ.िमशष देशमुख (िाटोल), 
श्री.चांद्रिाांत सोनावण े(चोपडा), श्री.रािेंद्र निरधन े(उमरखेड), श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण 
पूवा), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.राणािगिीतमसांह पाटील (उस्तमानाबाद) :   सन्माननीय 
पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) परराज्यातून महाराषरात येणाऱया मालवाहू वाहनाींकडून करवसुली करण्यासाठी 
महाराषराच्या लसमेवर १३ हठकाणी लसमानाके (बॉडशर चकेपोस्त्) महाराषर बॉडशर चेकपोस्त् 
ने्वकश  लल. या कीं पनीकडून सुमारे एक हजार को्ीची गुींतवणूक करुन उभारण्यात आले आहेत, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या सवश लसमानाक्याींवर पररवहन ववभागातील अधिकारी व कमशचाऱयाींच्या 
अथशपूणश व्यवहारामळेु शासनाच्या तब्बल ६४१ को्ीचा महसूल बुडाल्याची बाब 
एमएसआरडीसीने माहे एवप्रल, २०१६ मध्ये वा ्यादरम्यान पररवहन ववभागाच्या अनतररक्त 
मुख्य सधचवाींना पाठववलेल्या पत्रात नमूद करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, चेकपोस्त् उभारण्याकररता गुींतवणूक करणाऱया कीं पनीला नकुसान भरपाई अथवा 
कीं त्रा्ाचा कालाविी वाढवून देण्याची वेळ शासनावर आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकशीअींती जबाबदार अधिकारी व कमशचाऱ याींवर शासनान े कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. हदवािर रावते (०५-०२-२०१७) : (१) व (२) शासनाने हद. २५ माचश, २००८ रोजी पररवहन 
ववभागाच्या एकूण २२ सीमा तपासणी नाक्याींच्या आिुननकीकरणाचा ननणशय घेतला असनू 
्यासाठी महाराषर बॉडशर चेकपोस्त् ने्वकश  लल.या सेवा पुरवठादाराची ननवड करण्यात आली 
आहे. सदय:जस्तथतीत १३ तपासणी नाक्याींचे आिुननकीकरण पुणश झाले आहे. 

सेवापुरवठादारान ेतपासणी नाक्यावर जादाभार असलेल्या वाहनातील जादा माल न 
उतरववल्यामुळे, सदर जादा माल उतरवून घेण्यासाठी येणारा खचश सेवापुरवठादारास न 
लमळाल्यामळेु रु. ६४१.४३ को्ीचे सेवा पुरवठेदाराचे नकुसान झाल्याचे कळववले आहे. 

सदर प्रकल्पासाठी सेवापुरवठेदारान ेकेलेल्या गुींतवणूकीची भरपाई लमळण्यासाठी सीमा 
तपासणी नाक्यातून जाणाऱया वाहनाींकडून सेवापुरठेदारास सेवा शुल्क वसलू करण्याची 
परवानगी आहे. ्यानुसार सेवापुरवठेदाराने सेवा शुल्क वसूल केलेले आहे. 
(३) व (४) या सींदभाशत सहपररवहन आयुक्त याींच्यास्ततरावर प्राथलमक छाननी करण्यात आली 
आहे. सेवापुरवठाराने जून, २०१३ ते माचश, २०१६ या कालाविीसाठी सदर नकुसान दशशववले 
असून सेवापुरवठदारान े चुकीच्या गहृहतकाींच्या आिारे नुकसानीची गणना केल्याच े प्राथलमक 
छाननीत आढळून आले आहे. ्यामुळे यासींदभाशत सीमा तपासणी नाक्यावरील जून, २०१३ 
पासूनची जादाभार ववियक वाहनाींची सींगणकीय माहहती घेऊन ्याींची तपशीलवार छाननी 
करण्याची बाब कायशवाहीखाली आह. तसेच, सीमा तपासणी नाक्यावरील गुणा्मक वाढ 
होण्यासाठी सुिाररत आदशश कायशपध्दती लागू करण्याची बाब कायशवाहीखाली आहे. 
(५) व (६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

नवी मुांबई उपप्रादेमशि पररवहन ववभाग िायाालय नेरूळ येथे सुरु िरणेबाबत 
 

(२९)  ६५६२० (१६-१२-२०१६).   श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.जितेंद्र िव्हाड (मुांब्रा िळवा), 
श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.ियांत पाटील (इस्तलामपूर), श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरेगाव) :   
सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नवी मुींबई उपप्रादेलशक पररवहन कायाशलयासाठी लसडकोने नेरूळ सेक््र – १३, येथे उपलब्ि 
करून हदलेल्या भखूींडाची रक्कम पररवहन ववभागाने लसडकोला अदा केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नवी मुींबई उपप्रादेलशक पररवहन कायाशलयाच्या इमारतीच े बाींिकाम सुरु 
करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायशवाही केली वा करण्यात  येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ? 
 
श्री. हदवािर रावत े(०८-०३-२०१७) : (१) होय. 
(२) शासन ननणशय ि. पकाबाीं-१२१३/प्र.ि.४०६/परर-४, हद. ०७.११.२०१६ अन्वये उप प्रादेलशक 
पररवहन कायशलय, नवी मुींबई याींच्या नेरुळ येथील जागेवर कायाशलयीन इमारत बाींिकामासाठी 
रु. ८,९४,०५,०७०/- इतक्या रकमचे ेअींदाजपत्रकास व नकाशाींना प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली 
आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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रत्नाधगरी व मसांधुदगुा जिल््यातील िांबा व िाि ूवपिाांच ेनुिसान झालेल्या  
शेतिऱ याांना नुिसानभरपाइा ममळण्याबाबत 

  

(३०)  ६५८५५ (१०-११-२०१६).   श्री.ननतेश राणे (िणिवली) :   सन्माननीय मदत व 
पुनवासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) र्नाधगरी व लसींिुदगुश जजल्हयात सन २०१४-२०१५ च्या अवकाळी पावसामळेु आींबा व काज ू
वपकाींचे मोठया प्रमाणात नुकसान झालेल्या शेतकऱ याींना अदयापी नुकसान भरपाइश लमळालेली 
नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच र्नाधगरी जजल्हयातील २० हजार ७१८.२० हेक््र आींबा व ११ हजार ९६.६१ 
के्षत्रावरील सुमारे ६४ हजार, ८७४ शेतकऱ याींच े नुकसान झाले असून, या जजल्हयातील 
नुकसानग्रस्तत आींबा व काज ूपीक शेतकऱ याींना नकुसानीपो्ी शासनाने ७९ को्ी ५३ लाख ७५ 
रूपये मींजूर करून ते अनुदान जजल्हा प्रशासनाकड ेसुपूदश केले असतानाही आजलमतीस ३६ को्ी 
२४ लाख १५ हजार ५१५ एवढी रक्कम नुकसानग्रस्तत लाभाथ्यांना लमळणे बाकी आहे, तसेच 
लसींिुदगुश जजल्हयातील वेंगुलाश तालकु्यातील समुारे २ को्ी २२ लाख ७५ हजाराींची तसेच अन्य 
तालुक्यातील नकुसानग्रस्तत लाभाथ्यांना को्यविीची रक्कम लमळणे बाकी आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू नुकसानग्रस्तत बागायदाराींनी नकुसानीींची रक्कम ्वरीत लमळावी म्हणून 
जजल्हाधिकारी, लसींिुदगुश तसेच जजल्हाधिकारी, र्नाधगरी याींचेकड े माहे जुलै २०१६ मध्ये वा 
्यादरम्यान लेखी ननवेदनादवारे मागणी केलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकशीअींती सदरहू बागायतदाराींना ्वररत नकुसान भरपाई देण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०७-१२-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 
(२) अींशत: खरे आहे. 

जजल्हाधिकारी, लसींिुदगुश याींची मागणी अदयाप अप्राप्त आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) व (५) र्नाधगरी जजल्हयाच्या मागणीप्रमाणे शासन ननणशय, ि. एससीवाय-
०४/२०१६/प्र.ि.३४/म-११, हदनाींक १४ ऑक््ोबर, २०१६ अन्वये रु.३६,२४,५१,०००/- इतका ननिी 
ववतरीत करण्यात आला असून, सदर ननिी थे् शतेक-याींच्या बकँ खा्यात जमा करण्याची 
कायशवाही सुरु आहे.        
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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राज्यात एस.टी. महामांडळातील १५ हिार ररक्त िागा भरण्याबाबत 
  

(३१)  ६६०९८ (१६-१२-२०१६).   श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.अजित पवार (बारामती), 
श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), श्री.राणािगिीतमसांह पाटील (उस्तमानाबाद), श्री.वैभव वपचड 
(अिोले), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.जितेंद्र िव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.िालीदास िोळांबिर 
(वडाळा), श्री.ियांत पाटील (इस्तलामपूर), श्री.भास्तिर िाधव (गुहागर), श्री.सुरेश लाड (ििात), 
श्री.मिरांद िाधव-पाटील (वाई), श्री.हनुमांत डोळस (माळमशरस), श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरेगाव), 
श्री.बाळासाहेब सानप (नामशि पवूा), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), 
श्री.अननल बाबर (खानापूर), श्री.नरहरी  झरवाळ (हदांडोरी), श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), श्रीमती 
हदवपिा चव्हाण (बागलाण), डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल), श्री.सांिय पुराम 
(िमगाव), श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पूवा), श्री.उन्मेश पाटील (चाळीसगाव), श्री.पास्तिल 
धनारे (डहाणू), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.सुरेश हाळवणिर (इचलिरांिी) :   सन्माननीय 
पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) राज्यात एस.्ी. महामींडळात मोठया प्रमाणात ररक्त पदे असल्याने चालक-वाहक याींना 
जादाची ड्यु्ी करावी लागत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, एस.्ी. महामींडळामार्श त असलेल्या ररक्त जागाींची भरती तातडीन ेकरणेबाबत 
शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. हदवािर रावत े(१७-०३-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२) चालक तथा वाहक (कननषठ)-७९२९, ललवपक- ी्ंकलेखक (कननषठ)-२६४८, सहाय्यक 
(कननषठ)-३२९३ या पदाींची सरळसेवा भरतीकरीता ऑनलाईन पध्दतीने ववहीत नमुन्यात अजश 
मागववण्याबाबत हदनाींक ०५.०१.२०१७ रोजी महामींडळान ेजाहहरात हदली आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

िुही (जि.नागपूर) तालुक्यातील गोरक्षण रस्तटच्या गोशाळेत  
गाई मरणासन्न अवस्तथेत िढल्याबाबत  

  

(३२)  ६६२६९ (१६-१२-२०१६).   श्री.अजित पवार (बारामती), श्री.राणािगिीतमसांह पाटील 
(उस्तमानाबाद), श्री.ियांत पाटील (इस्तलामपूर), श्री.जितेंद्र िव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.पाांडुरांग 
बरोरा (शहापूर), श्री.मिरांद िाधव-पाटील (वाई), श्री.भास्तिर िाधव (गुहागर), श्री.सुरेश लाड 
(ििात), श्री.हनुमांत डोळस (माळमशरस), श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरेगाव), श्री.शामराव ऊफा  
बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.नरहरी  झरवाळ 
(हदांडोरी) :   सन्माननीय पशुसांवधान मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपूर जजल्हयातील कुही तालुक्यातील सींघाशी सींबींधित बजरींग दलाच्या माजी 
पदाधिकाऱयाींन े गोसेवेच्या नावाखाली गायीची वव ी्ंबना केली असून गोसींविशनासाठी गोळा 
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केलेल्या गाईकड ेदलुशक्ष केल्यान ेतेथील गाईच्या मृ् युत वाढ झाली असल्याचे माहे ऑगस्त्, 
२०१६ च्या दसुऱया सप्ताहात ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनामार्श त चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीअींती सदर स्तवींयघोवित गोरक्षकावर शासनाने कोणती  कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. महादेव िानिर (१६-०२-२०१७) : (१) नाही. 
(२) व (३) नागपूर जजल्हयातील कुही तालुक्यात कायशरत असलेल्या गोरक्षण रस्त्च्या गोशाळेत 
अनेक गाई मरणासन्न अवस्तथेत असलेबाबतच े वृ् त खाजगी वृ् तवाहहनीवरून प्रलसध्द 
करण्यात आले होते. ्या अनुिींगाने प्रादेलशक सहआयुक्त, नागपूर ववभाग, नागपूर याींनी 
प्र्यक्ष भे् देऊन चौकशी केली असता सदर बातमीत कोणतेही तथ्य नसल्याच ेस्तपष् झाले 
आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यात गोमाांस बांदीवर देखरेख ठेवण्यासाठी स्तवयांसेवि म्हणून  
राज्यभरातून िलेल्या अिााच्या पडताळणीबाबत 

  

(३३)  ६६३६४ (२७-०१-२०१७).   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.समीर िुणावार (हहांगणघाट), 
अॅड.िमशष शलेार (वाांदे्र पजश्चम), श्री.वविय िाळे (मशवािीनगर), श्री.अतुल भातखळिर 
(िाांहदवली पूवा) :   सन्माननीय पशुसांवधान मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) राज्यात गोमाींस बींदीवर देखरेख ठेवण्यासाठी स्तवयींसेवक म्हणून अजश करण्याच्या 
शासनाच्या पशुसींविशन ववभागाच्या जाहीरातीनुसार राज्यभरातून २३८८ अजश आले असल्याच े
माहे आँगस्त् २०१६ वा ्या दरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, एवढया मोठया सींख्येतील अजाशची पडताळणी कशी करायची याबाबत काही 
लेखी मागशदशशक त्वे नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनान े या अजाशचा ननप्ारा करण्यासाठी सींबींधित अधिकाऱयाींना मागशदशशक 
त्वे घालून देण्याबाबत कोणती कायशवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. महादेव िानिर (१५-०२-२०१७) : (१) राज्यभरात महाराषर प्राणी छळ प्रनतबींिक 
कायदा,१९६० व महाराषर प्राणी रक्षण कायदा, १९७६ मिील तरतदुीींची प्रभावी अींमलबजावणी 
होण्याच्यादृष्ीने पशुकल्याण अधिकारी या पदाकररता अजश करण्यासाठी आयुक्त पशुसींविशन 
याींच्या कायाशलयाकडून पशुप्रेलमींना आवाहन केले होते. ्यानुसार राज्यभरातून सुमारे २२०० अजश 
आयुक्त पशसुवींिशन याींच्या कायाशलयास प्राप्त झाले आहेत. 
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(२) व (३) मा.उच्च न्यायालयान े जनहहत याधचका ि.४/२००५ मध्ये हद.६ ऑक््ोबर, २००५ 
रोजी हदलेल्या आदेशानुसार सवेाननवृ् त न्यायमूती श्री. िमाशधिकारी याींचे अध्यक्षतेखाली 
महाराषर प्राणी कल्याण कायदे सननयींत्रण सलमतीची हद.५.१२.२००५ च्या शासन ननणयाशन्वये 
स्तथापन करण्यात आली आहे. सदर सलमतीस महाराषर राज्यामध्ये प्राणी छळ प्रनतबींिक 
कायदा, १९६० व महाराषर प्राणी रक्षण कायदा, १९७६ मिील तरतदूीींची प्रभावी अींमलबजावणी 
होण्याच्यादृष्ीने मानद पशुकल्याण अधिकाऱयाींची नेमणूक करण्याबाबत मा. उच्च न्यायालयान े
प्राधिकृत केले असनू ्याींना या मानद पदासाठी आवश्यक मागशदशशक त्व ेतयार केली आहेत. 
्यानुसार पुढील कमशचारी सदरहू सलमतीकडून करण्यात येते. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मौि ेहळगाव (ता.श्रीगोंदा, जि.अहमदनगर) येथे िृवष ववद्यापीठ सरुु िरण्याबाबत 
  

(३४)  ६६३८५ (१६-१२-२०१६).   श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), श्री.वैभव वपचड (अिोले), 
श्री.जितेंद्र िव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौज े हळगाव (ता.श्रीगोंदा, जज.अहमदनगर) येथ े कृिी महाववदयालय सुरु करण्याची बाब 
शासनाच्या ववचारािीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ननणशयावर शासनाचा अींनतम ननणशय झाला आहे काय, 
(३) असल्यास, ्यानुसार शासनाने मौजे हळगाव (ता.श्रीगोंदा, जज.अहमदनगर) येथे कृिी 
महाववदयालय सुरु करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. पाांडुरांग फुां डिर (१०-०३-२०१७) : (१), (२) व (३) कृवि व पदमु ववभागाचा शासन ननणशय 
ि. मरु्कृवव १४१५/प्र.ि.२२८/७-अ े हद. ५ जुल,ै २०१६ अन्वये महा्मा रु्ले कृवि ववदयापीठ 
राहुरी अींतगशत पुण्यश्लोक अहहल्यादेवी होळकर शासकीय कृवि महाववदयालया हाळगाींव 
ता.जामखेड, जज.अहमदनगर येथे स्तथापन करण्यास मान्यता हदलेली आहे. तसेच या 
महाववदयालयाची सन २०१६-२०१७ या शैक्षणणक विाशची प्रथम विाशची प्रवेश प्रक्रियाही 
राबववण्यात आलेली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
शेतीला िोडधांदा म्हणून िुक्िुटपालनाला हमी घेत ििा उपलब्ध िरून देण्याच ेनािारल्याने 

बहुताांशी सहिारी सांस्तथाांनी हा व्यवसाय बांद िेल्याबाबत 
  

(३५)  ६६४८४ (१७-१२-२०१६).   श्री.उल्हास पाटील (मशरोळ) :   सन्माननीय पशुसांवधान मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) शेतीला जोडिींदा म्हणून कुक्कु्पालनाला चालना देण्यासाठी सहकारी सींस्तथाकडून हमी घेत 
कजश उपलब्ि करुन देण्याच्या िोरणात शासनाने बदल करुन या सींस्तथाींना हमी देण्याच े
नाकारल्याने बहुताींशी सहकारी सींस्तथाींनी हा व्यवसाय बींद केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यामळेु कुक्कु्पालन सींस्तथाींकड ेसुमारे १५० को्ी रुपयाींची थकबाकी आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यामुळे अनके लोक बेरोजगार होणार आहेत या सींदभाशत शासनान ेववचार केला 
आहे काय, 
(४) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करणार आहे, 
(५) नसल्यास, ्याची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. महादेव िानिर (१५-०२-२०१७) : (१) नाही. 

हदनाींक २४ नोव्हेंबर, २००१ रोजी पार पडलेल्या मींबत्रमींडळ बठैकीत मींबत्रमींडळान े
घेतलेल्या ननणशयानुसार सहकारी सींस्तथाींकडून हमी घेत राषरीय सहकार ववकास ननगम, नवी 
हदल्ली या सींस्तथेकडून कजश उपलब्ि करुन देण्यात येत नाही. 
(२) राषरीय सहकार ववकास ननगम पुरस्तकृत ७० सहकारी कुक्कु्पालन सींस्तथाींकड ेमाहे माचश, 
२०१६ अखेर एकूण रु.१३१.०३६ को्ी थकबाकी आहे. 
(३), (४) व (५) नाही. 

राज्यामध्ये कुक्कु्पालनास चालना देण्यासाठी व बेरोजगाराींना रोजगार उपलब्ि 
व्हावा याकरीता जजल्हा वाविशक योजनेंतगशत एकाज्मक कुक्कु् ववकास कायशिम, राज्यस्ततरीय 
सवशसािारण, अनुसूधचत जाती उपयोजना व जनजाती के्षत्राबाहेरील उपयोजनेंतगशत १००० माींसल 
कुक्कु्पक्षी सींगोपनादवारे कुक्कु्पालन व्यवसाय सुरु करणे, कें द्र पुरस्तकृत राषरीय पशुिन 
अलभयानामिील पशुिन ववकास उप-अलभयानाींतगशत ग्रामीण परसातील कुक्कु्पालनास चालना 
देणे, तसेच, उदयोजकता ववकास व रोजगार ननलमशती या अींतगशत कुक्कु्पालनाच्या योजना 
राबववण्यात येत आहेत. 

___________ 
  

हठबि मसांचनासाठी ममळणारे अनदुान लाभाथी शेतिऱयाांना न ममळाल्याबाबत 
  

(३६)  ६७७१८ (१६-१२-२०१६).   श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), 
प्रा.वषाा गायिवाड (धारावी), श्री.अस्तलम शखे (मालाड पजश्चम), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), 
श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), श्रीमती ननमाला गाववत (इगतपरूी) :   सन्माननीय िृषी 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शासनाने गेली चार विे सात्याने दषुकाळी पररजस्तथतीशी मकुाबला करणाऱया राज्यात 
हठबक लसींचन सक्तीच ेकरण्यावर भर हदला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मात्र ज्या शेतकऱयाींनी सरकारची पूवशमींजूरी घेऊन हठबक लसींचन योजना 
राबववल्या ते शेतकरी तीन वि ेअनुदानापासून वींधचत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
 



वि.स. २८८ (28) 

(३) असल्यास, याप्रकरणी  ननणशय घेवून सदर शेतकऱयाींना ्याींच े प्रलींबबत असलेले अनुदान 
देण्याबाबत शासनान ेकोणती कायशवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. पाांडुरांग फुां डिर (१४-०३-२०१७) : (१) महाराषर जलसींप्ती ननयमन प्राधिकारणाने हद.२५ 
जून,२०१५ च्या अधिसूचनेन्वये १) े्ंभ ु उपसा लसींचन योजना, २) भीमा (उजनी), ३) मुळा,    
४) ननम्न मानर, ५) हतनूर, ६) उध्वश ऊस, ७) कान्होळी नाला (नागपूर) ८) अींबोली लसींिुदगुश 
प्रकल्पाच्या लाभके्षत्रातील बारमाही वपकाींना जून २०१८ पयशत सुक्ष्म लसींचनसारख्या लसींचन 
पदितीचा अवलींब करण्याचे अननवायश केले आहे. 
(२) सन २०१३-१४ व सन २०१४-१५ या विाशतील पुवश सींमती हदलेले रु.१८५.२२ को्ी एवढया 
रक्कमेचे प्रस्तताव प्रलींबबत आहेत. 
(३) प्रलींबबत प्रकरणाींसाठी ननिी उपलब्ि करुन घेण्यासाठी ववभागाकडून कायशवाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

अिोला येथे पश ुवैद्यिीय ववज्ञान पदवी महाववद्यालय सुरु िरण्याबत 
 

(३७)  ६७८९० (१६-१२-२०१६).   श्री.रणधीर सावरिर (अिोला पूवा) :   सन्माननीय 
पशुसांवधान मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अकोला येथे शासनाने पशु वैदयकीय ववज्ञान पदवी महाववदयालयाच्या मींजुरीची घोिणा 
अथश सींकजल्पय अधिवेशन २०१६ दरम्यान केली असून, सदर महाववदयालय जागे अभावी होऊ 
शकत नाही असा अहवाल कुलगुरू, महाराषर पश ुव म्स्तय ववज्ञान ववदयापीठ, नागपूर याींनी 
शासनाला कळववले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पशु वैदयकीय ववज्ञान पदवी महाववदयालय सुरु करण्यासाठी ववदयापीठाच े
चमूने अकोला येथ ेपाहणी दौरा करून, स्तथाननक कृिी ववदयापीठाच्या जागेची मागणी आपल्या 
अहवालात केली, हे खरे आहे काय, 
(३) उक्त, अकोला शहराला लागून बोरगाव (मींजू) लशवारात महाराषर पश ुव म्स्तय ववज्ञान 
ववदयापीठाच्या मालकीची सुमारे १५२ हेक््र जमीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर ववदयापीठाची बोरगाव (मींजू) या राषरीय महामागाशवरील लशवारात, 
लशवाजी लशक्षण सींस्तथेच्या अलभयाींबत्रकी महाववदयालय व कृिी ववदयापीठ पररसरालगत 
असलेली तसेच पुढील शैक्षणणक ववस्तताराच ेउदे्दशपुतीसाठी सुयोग्य जागा असताींना, शासन सदर 
जागेवर तातडीने बाींिकाम सुरु करणार, हे खरे आहे काय, 
(५) अकोला येथ े पश ु वैदयकीय पदु् तर महाववदयालय असल्यान े पुढील विाशच्या (२०१७-१८) 
शैक्षणणक विाशत पदवी अ्यासिमाच ेप्रथम विाशची प्रवेश प्रक्रिया राबववणार आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(६) असल्यास, सदर पदवी महाववदयालय ्वररत सुरु करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायशवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(७) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. महादेव िानिर (१६-०२-२०१७) : (१), (२) व (३) अकोला येथ े पशुवैदयकीय पदवी 
अ्यासिम सुरु करण्याकररता डॉ.पींजाबराव देशमखु कृिी ववदयापीठाची वालशम रोड येथील 
जागा सयुोग्य असल्याचा अहवाल महाराषर पशु व म्स्तय ववज्ञान ववदयापीठ, नागपूर चे 
सलमतीने हदला आहे. ्यानुसार महाववदयालयाकरीता जलमन उपलब्ि करुन देण्याची कायशवाही 
करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(५) महाववदयालयास जागा व सोयी सुवविा उपलब्ि झाल्यानींतर याबाबत ननणशय घेण्यात 
येईल. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(७) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

नतवसा, मोझरी व तळेगाांव (जि.अमरावती) येथे एस.टी. बस थाांबववण्याबाबत 
  

(३८)  ६७९३५ (१६-१२-२०१६).   अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.अस्तलम शखे (मालाड 
पजश्चम), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.िुणाल पाटील (धुळे 
ग्रामीण), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 

(१) अमरावतीला केवळ नागपूरसाठी ववना थाींबा सु्णाऱया एस्ी बसमळेु ववदयाथ्याशसह, 
प्रवाशाींच े नकुसान होत असल्याने ऑल इींडडया स्त्ुण्ड् रे्डरेशनने एस.्ी. महामींडळाच्या 
अमरावती जजल्हा व्यवस्तथापनाला ननवेदन हदले असल्याचे माहे जुल,ै २०१६ दरम्यान 
ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, हायवेवरील नतवसा, मोझरी, तळेगाींव येथ ेया तीनही हठकाणी सदर एस.्ी. बस 
थाींबावी यासाठी पररवहन ववभागाने कोणती कायशवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. हदवािर रावत े(०८-०३-२०१७) : (१) होय. 
(२) राज्य पररवहन महामींडळामार्श त अमरावती-नागपूर या मागाशवर दैनींहदन ववनावाहक २८ व 
नतवसा, मोझरी येथे थाींबा असणाऱया एकूण ९५ रे्ऱया चालनात आलेल्या आहेत व प्रवासी 
मागणीच्या अनुिींगान ेसकाळी ०६.१५ व १३.३० वा मोझरी व नतवसा थाींबा असणाऱया दोन 
जलद रे्ऱया नव्यान े सुरु करण्यात आलेल्या आहेत. अशाप्रकारे मोझरी व नतवसा थाींबा 
घेणाऱया एकूण रे्ऱयाींच्या सींख्येत कपात न करता सदर मागाशवरील रे्ऱयाींमध्ये राज्य पररवहन 
महामाडळादवारे वाढ करण्यात आलेली आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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मुांबई-पुणे मागाावर वातानुिूमलत दमुिली बस चालववण्याची अांमलबिावणी िरण्याबाबत 
  

(३९)  ६८१३८ (१६-१२-२०१६).   श्री.मधुिरराव चव्हाण (तळुिापूर), श्री.अममन पटेल 
(मुांबादेवी), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अस्तलम शेख (मालाड 
पजश्चम), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण) :   सन्माननीय 
पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) मुींबई-पुणे मागाशवर वातानुकूललत दमुजली बस चालववण्याचा राज्य पररवहन मींडळाच्या 
ववचारािीन असल्याचे माहे ऑगस्त्, २०१६ च्या दरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पररवहन मींडळाचे उक्त प्रश्नाबाबत ववचारािीन असलेल्या प्रश्नावर ननणशय 
घेऊन ता्काळ अींमलबजावणी करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. हदवािर रावत े(०८-०३-२०१७) : (१) होय. 
(२) राज्य पररवहन महामींडळादवारे वातानुकूललत दमुजली (डबल डकेर) बससे 
चालववण्यासींदभाशत मागाशची तपासणी करण्यात आली. परींतु उपलब्ि मागाशवर दमुजली (डबल 
डकेर) बस चालववण्यासींदभाशत ताींबत्रक व चालननय अडचणी असल्याचे ननदशशनास आले आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

सन २०१२ मध्ये िलेल्या बडा फ्लल्यूमुळे पोल्री व्यावसानयिाांची  
नुिसान भरपाईची रक्िम ममळण्याबाबत 

  

(४०)  ६८३९८ (२७-०१-२०१७).   श्री.अननल बाबर (खानापूर) :   सन्माननीय पशुसांवधान मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सन २०१२ मध्ये आलेल्या बडश फ्लल्यूमुळे पोल्री व्यावसानयकाींचे झालेली नुकसान भरपाई 
भरुन काढण्यासाठी शासनाने पररपत्रक काढून व्यावसानयकाींना अनुदान जाहहर केले होत,े हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अनुदान जाहहर होऊन चार विाशचा कालाविी उल्ूनही अदयापी बहुताींश पोल्री 
व्यावसानयकाींना अनुदान देण्यात आलले नाही, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, व्यवसानयकाींना अनुदान वळेेत न लमळाल्यामुळे पोल्री व्यावसानयक उध्वस्तत 
झाले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीअींती जबाबदार असणाऱया अधिकाऱयाींवर कारवाई करण्याबाबत तसेच 
व्यावसानयकाींना अनुदान लमळण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. महादेव िानिर (१०-०२-२०१७) : (१) नाही 
(२), (३), (४) व (५) बाबत प्रश्न उद् ावत नाही 

___________ 
  

िोल्हापुर जिल्हयात खातेदार शतेिऱयाांचा पीिववमा उतरववणेबाबत 
  

(४१)  ६८६४९ (१६-१२-२०१६).   श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.जितेंद्र िव्हाड (मुांब्रा िळवा) :   
सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोल्हापुर जजल्हयात साडसेहा लाख शेतकरी असताना केवळ ९ हजार ८३२ खातेदार 
शेतकऱयाींच्या पीक ववमा उतरववण्यात आल्याच ेमाहे ऑगस्त्, २०१६ च्या शेव्च्या आठवड्यात 
ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीअींती कोल्हापूर जजल्हयातील खातेदार शेतकऱयाींचा पूणशक्षमतनेे पीक ववमा 
उतरववणेबाबत शासनान ेकोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. पाांडुरांग फुां डिर (१७-०३-२०१७) : (१) व (२) प्रिानमींत्री पीक ववमा योजना राज्यात खरीप 
२०१६ पासून कें द्र शासनाच्या मागशदशशक सूचनाींनुसार राबववण्यात येत असून सदर योजना 
कजशदार शेतकऱयाींना बींिनकारक तर बबगर कजशदार शेतकऱयाींना ऐजच्छक आहे. 

प्रिानमींत्री वपक ववमा योजनअेींतगशत खरीप हींगाम २०१६ मध्ये कोल्हापूर 
जजल्हयातील ८९०५ कजशदार शेतकरी व १४३८ बबगर कजशदार शतेकरी अशा एकूण १०,३४३  
शेतकऱयाींनी रु. ४१.७१ लाख ववमा हप्ता भरुन ५,४२२ हे. के्षत्र सींरक्षक्षत केले आहे. 
(३) प्रिानमींत्री वपक ववमा योजनअेींतगशत खरीप हींगाम २०१६ मध्ये जास्ततीत जास्तत शतेकऱयाींनी 
सहभाग घेणेस्ततव खरीप शेतकरी मेळाव,े प्रलशक्षण वगश आयोजजत करुन योजनेचा प्रचार व 
प्रलसध्दी करण्यात आलेली होती. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

नागपूर शहरातील गणेशपेठच्या मध्यवती बस स्तथानिावर अस्तवच्छता पसरली  
असल्यान ेप्रवाश्याांना होत असलेल्या त्रासाबाबत 

  

(४२)  ६९६२२ (१६-१२-२०१६).   श्री.सुधािर िोहळे (नागपूर दक्षक्षण) :   सन्माननीय पररवहन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपूर शहरातील गणेशपेठच्या मध्यवती बस स्तथानकावर अस्तवच्छता पसरली असल्यान े 
प्रवाश्याींना त्रास सहन करावा लागत असल्याची बाब हदनाींक २२ सप् े्ंबर, २०१६ रोजी वा ्या 
सुमारास ननदशशनास आली, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, याहठकाणी कचऱयाचा हढग ्ाकलेला असून जागोजागी अस्तवच्छता तसेच घान 
पाणी वाहत असल्याचे ननदशशनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच याहठकाणी मोका् कुत्र्याचा उपद्रव असून जागोजागी खडड ेपडल्यान ेप्रवाश्याींना त्रास 
सहन करावा लागत असून यामळेु प्रवाशाींत लभतीच े वातावरण पसरले असल्याच े ननदशशनास 
आले, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीअींती नागपूर शहरातील गणेशपेठच्या मध्यवती बस स्तथानकावर 
स्तवच्छता ठेवण्याबाबत शासनाने काय कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हदवािर रावत े(०९-०३-२०१७) : (१), (२) व (३) नाही. 
(४) बसस्तथानकारवील खड्ड ेडाींबरीकरणान ेभरुन घेण्यात आलेले आहेत. तसेच स्तवच्छतेकरीता 
कीं त्रा्ी पध्दतीन े ननयुक्त केलेल्या ठेकेदाराकडून आगाराच्या देखरेखेखाली बसस्तथानकाची 
दैनींहदन सार्सर्ाई केली जाते. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

गोंहदया जिल््यातील देवरीजस्तथत पररवहन महामांडळाच्या बसस्तथानिाच्या िधुननिीिरणाची 
ननववदा प्रकक्रयाची िायावाही प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(४३)  ७०२८३ (१६-१२-२०१६).   श्री.सांिय पुराम (िमगाव) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) देवरी (जज.गोंहदया) महाराषर पररवहन महामींडळाच्या बसस्तथानकाच्या 
आिुननकीकरणाकरीता मींजूर झालेला ८० लाख रुपयाच्या ननववदा प्रक्रियाची कायशवाही 
करण्याबाबत आमगाींव मतदार सींघातील लोकप्रनतननिी याींनी मा.पररवहन मींत्री याींच्याकड े
हदनाींक १२ ऑक््ोबर, २०१६ वा ्या समुारास लेखी ननवेदनादवारे केली आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ११ महहन्याचा कालाविी उल्ूनही अदयाप शासनाने याबाबत कोणतीच ननववदा 
प्रक्रियावर कायशवाही केलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेकोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. हदवािर रावत े(०८-०३-२०१७) : (१) होय. 
(२) व (३) देवरी येथील बसस्तथानकाच्या आिुननकीकरणाकरीता तज्ञ वास्ततुववशारदाची नेमणूक 
करण्यात आली असून ्याींनी तयार केलेल्या नकाशा व अींदाजपत्रकानुसार ननववदा प्रक्रिया 
राबववण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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परराज्यातून गाई-म्हशीची खरेदी िरुन शेतिऱयाांना दोन गाई, म्हशी देण्याऱ या  
योिनेची अांमलबिावणी सुरु िरण्याबाबत 

  

(४४)  ७०४६० (१६-१२-२०१६).   श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन) :   सन्माननीय पशसुांवधान मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) राज्यातील दषुकाळग्रस्तत भागात ववशेित: मराठवाड्यातील दगु्िव्यवसायाला चालना 
देण्यासाठी परराज्यातून गाई-म्हशीची खरेदी करुन शतेकऱयाींना दोन गाई, म्हशी देण्याची 
योजना शासनाने आखली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या योजनेचा स्तवरुप काय आहे व या योजनेची अींमलबजावणी करण्यात आली 
आहे काय, 
(३) असल्यास, क्रकती शेतकऱयाींना योजनेचा र्ायदा होणार आहे, 
(४) असल्यास, या योजनेची अींमलबजावणी सुरु करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. महादेव िानिर (२५-०१-२०१७) : (१) हे खरे आहे. 
(२), (३) व (४) मराडवाडा पॅकेज अींतगशत पथदशी योजना म्हणून सन २०१६-१७ मध्ये जालना 
जजल्हयात सवशसािारण अनुसूधचत जाती व जमातीच्या लाभाथ्यांना ५० ्क्के अनुदानावर 
(Back ended Subsidy) ०२ सींकरीत / देशी गायी / म्हशीच्या ग्ाींचे वा्प एकूण २००० 
शेतकऱयाींना करण्यात येणार आहे. योजनेंतगशत प्रनत गायीची क्रकीं मत रु. ५६,०००/- व म्हशीींची 
क्रकीं मत रु. ६६,०००/- आणण परराज्यातून वाहतुकीसाठी प्रनत जनावर वाहतूक खचश ५,०००/- 
देखील देय आहे. प्रकल्प स्तथापनेच्या पहहल्या विाशनींतर २० ्क्के दसुऱया विाशनींतर २० ्क्के व 
उवशररत १० ्क्के अनुदान नतसऱया विाशनींतर देय आहे. वा्प केलेल्या जनावराींचा राषरीय ववमा 
उतरववण्यात येणार आहे. 

जजल्हयातील शेतकरी पशुपालक याींची क्षमता बाींिणी / कौशल्य ववकासाकररता 
पशुसींविशनववियक माहहती, प्रलशक्षण व सींवाद या चार हदवसीय कायशिमाच े माहे डडसेंबर, 
२०१६ मध्ये आयोजन करण्यात आले होत.े आयुक्त पशुसींविशन कायाशलयान ेसदर योजनेच्या 
अींमलबजावणीच्या अनुिींगान ेहद. २८.११.२०१६ रोजी अींमलबजावणी अधिकारी याींना मागशदशशक 
सूचना ननगशलमत केलेल्या आहेत. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्य पररवहन महामांडळाच्या एसटी बस भाांडूप (प.) लालबहादरूशास्तत्री मागे येण्याबाबत 
  

(४५)  ७०८१२ (१६-१२-२०१६).   श्री.अशोि पाटील (भाांडूप पजश्चम) :   सन्माननीय पररवहन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) भाींडूप (प.) येथील लालबहादरूशास्तत्री मागाशवरुन राज्यात ववववि हठकाणी जाणा-या राज्य 
पररवहन महामींडळाच्या एस्ी बस भाींडूप (प.) लालबहादरूशास्तत्री मागे येथून जातात पण 
परतीच्या प्रवासात भाींडूप (प.) लालबहादरूशास्तत्री मागे येत नसल्याबाबत लोकप्रनतननिीींनी 
मा.पररवहन मींत्री याींच्याकड ेहदनाींक ४ एवप्रल, २०१६ रोजी व प्रादेलशक व्यवस्तथापक याींच्याकड े
हदनाींक ३० सप् े्ंबर, २०१६ रोजी लेखी पत्र देऊन मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, चौकशीअींती राज्य पररवहन महामींडळाच्या एस्ी बस भाींडूप (प.) परतीच्या 
प्रवासात भाींडूप (प.) लालबहादरूशास्तत्री मागे येण्याबाबत शासनान ेकोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलाींबची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हदवािर रावत े(०८-०३-२०१७) : (१) होय. 
(२) भाींडूप (प) बसस्तथानकावरुन महामींडळामार्श त सध्या ९ रे्ऱया चालनात आहेत. सदरच्या 
रे्ऱया लोकप्रनतननिी व प्रवाशाींच्या मागणीच्या अनुिींगान े जाता-येता भाींडूप (प) लालबहदरू 
शास्तत्री मागे जाण्याबाबत सींबींधिताींना सचूना देण्यात आल्या आहेत. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

सोयगाव (जि.औरांगाबाद) येथील तालुिा िृषी िायाालयात तालुिा  
िृषी अधधिाऱयासह १७ ररक्त पदे भरण्याबाबत 

  

(४६)  ७०९५३ (१६-१२-२०१६).   श्री.अब् दलु सत्तार (मसल्लोड) :   सन्माननीय िृषी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सोयगाव (जज.औरींगाबाद) येथील तालुका कृिी कायाशलयाचा कारभार विशभरापासून २३ पैंकी 
केवळ ६ कमशचारी साींभाळत असनू येथे तालुका कृिी अधिकऱयासह १७ पदे ररक्त असल्यान े
शेतकऱयाींची गैरसोय होत असल्याचे माहे जून, २०१६ मध्ये वा ्यादरम्यान ननदशशनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने येथील ररक्त पदे भरण्याबाबत कोणती कायशवाही केली 
आहे वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. पाांडुरांग फुां डिर (१५-०३-२०१७) : (१) होय, हे अींशत: खरे आहे.  
तालुका कृवि अधिकारी सोयगाव हे पद हदनाींक १६.०६.२०१६ रोजी भरलेले आहे. सदर कायाशलय 
व अधिनस्तत मींडळ कृवि कायाशलयामध्ये एकुण ५० पदे मींजूर असून सध्या १७ पदे ररक्त 
आहेत. 
(२) वरील ररक्त पदे भरण्याबाबतची कायशवाही तातडीन ेकरण्यात येत आहे.  
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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राज्यातील ववदभा व मराठवाडा येथील दधु उत्पादन वाढीसाठी तसचे त्या भागातील  
उत्पाहदत दधु सांिमलत िरून त्यावर प्रकक्रया िरण्याबाबत 

  

(४७)  ७१५४६ (१६-१२-२०१६).   श्री.डड मल्लीिािूान रेड्डी (रामटेि), श्री.वभैव वपचड (अिोले), 
श्री.रणधीर सावरिर (अिोला पूवा) :   सन्माननीय दगु् धवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 

(१) राज्यातील ववदभश व मराठवाडा येथील दिु उ्पादन वाढीसाठी तसेच ्या भागातील 
उ्पाहदत दिु सींकललत करून ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी राषरीय दगु्ि ववकास मींडळ सींचाललत 
मदर डअेरी फु्र् अँड व्हेजज्ेबल प्रा.लल. या कीं पनीशी करार करण्यात आला ्यामुळे या 
भागातील दोन हजार गावाींतील शेतकऱयाींना लाभ होणार असल्याचे माहे ऑक््ोबर २०१६ च्या 
नतसऱया आठवडयात ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीअींती शासनाने कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. महादेव िानिर (०८-०२-२०१७) : (१) होय. 
(२) व (३) ववदभश व मराठवाडा ववभागातील दगु्ि उपादनात वाढ होण्यासाठी राषरीय दगु्ि 
ववकास मींडळामार्श त ववशेि दगु्ि प्रकल्प राबववण्यात येत आहे. यासाठी यापूवीच नागपुर 
येथील शासकीय दगु्ि योजनेची दगु्िशाळा राषरीय दगु्िववकास मींडळास शासनाने हस्तताींतरीत 
केलेली असुन या सींदभाशत डडसेंबर, २०१३ मध्ये राषरीय दगु्िववकास मींडळासमवेत सामींजस्तय 
करार करण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

रामटेि (जि.नागपूर) येथे जिल्हा उपप्रादेमशि िायाालय सुरू िरण्याची िेलेली मागणी 
  

(४८)  ७१६१८ (१६-१२-२०१६).   श्री.डड मल्लीिािूान रेड्डी (रामटेि) :   सन्माननीय पररवहन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) राम्ेक (जज.नागपूर) येथे जजल्हा उपप्रादेलशक कायाशलय सुरू करण्याची मागणी 
ननवेदनादवारे स्तथाननक लोकप्रनतननिीींनी माहे रे्ब्रुवारी, २०१६ च्या पहहल्या आठवडयात 
केल्याच ेननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीअींती उक्त ननवेदनाच्या अनुिींगान ेशासनान ेकोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे काय, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. हदवािर रावत े(१७-०३-२०१७) : (१) होय. 
(२) व (३) राज्यामध्ये भववषयकाळात नवीन प्रादेलशक / उप प्रादेलशक पररवहन कायाशलय 
ननमाशण करण्याकररता ननकिाींची तपासणी करुन अहवाल सादर करण्यासाठी पररवहन आयकु्त 
याींच्या स्ततरावर हदनाींक ११.०२.२०१६ च्या आदेशान्वये अ्यास ग्ाची स्तथापना करण्यात आली 
आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्य शासनाच्या भािीपाला ि ण फळे ननयमन मुक्तीनांतर शेतिरी  
थेट िपले दधु ग्राहिाांना वविणार असल्याबाबत 

  

(४९)  ७२००७ (१६-१२-२०१६).   श्री.डड मल्लीिािूान रेड्डी (रामटेि) :   सन्माननीय 
दगु् धवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्य शासनाच्या भाजीपाला आणण र्ळे ननयमन मुक्तीनींतर शेतकरी थे् आपले दिु 
ग्राहकाींना ववकणार असल्याच ेमाहे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये वा ्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िोरणामळेु मुींबईकराींना ५ ते ६ रूपयाींनी स्तवस्तत दिु लमळणार आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर िोरण राज्यातील सवश महानगराींमध्ये राबववण्यात येणार आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर िोरणाच ेसवशसािारण स्तवरूप काय, 
(५) असल्यास, या िोरणाच्या माध्यमातून शतेकऱयाींना शासन कोण्या सुवविा उपलब्ि करून 
देणार आहे ? 
  
श्री. महादेव िानिर (०९-०३-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३), (४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील िृषी व िृषीमालावर िधाररत उद्योगाांसाठी  
स्तवतांत्र मांत्रालयीन ववभाग सुरु िरणे बाबत 

  

(५०)  ७२६०४ (१०-०१-२०१७).   श्री.हरीभाऊ िावळे (रावेर) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शेतकऱ याींच्या दृष्ीने अ्यींत मह्वाचे असलेले कृिी व कृिीमालावर आिाररत उदयोगाींसाठी 
स्तवतींत्र मींत्रालयीन ववभाग सुरु करण्याबाबत शासन ववचारािीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे ? 
 



वि.स. २८८ (37) 

श्री. पाांडुरांग फुां डिर (१४-०३-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
  
ववधान भवन :   डॉ. अनांत िळसे 
मुांबई.   प्रधान सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 
शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 


