
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ३६७ वी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

चौथे अधधवेशन, २०१७ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

रायगड जिल्ह्यातील पनवेल व पणे आरटीओ पररसरात टूररस्ट वाहनाांना 
टप्पा वाहतुिीस परवानगी ममळणबेाबत 

(१)  ४०४८२ (२४-०४-२०१६).   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.वविय िाळे (मशवािीनगर), 
श्री.समीर िुणावार (हहांगणघाट), अॅड.आमशष शलेार (वाांदे्र पजश्चम), श्रीमती मननषा चौधरी 
(दहहसर), श्री.अतलु भातखळिर (िाांहदवली पूवव) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रायगड जिल्ह्यातील पनवले व पेण प्रादेशिक पररवहन पररसरात पयय् क परवाना 
असणाऱ् या मोाया प्रमाणात खािगी वरवपापात वाहत क करणाऱ्या चालक-मालकाींना ्प्पा 
वाहतुकीस परवानगी शमळावी म्हण न वरथाननक लोकप्रनतननधी माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा 
त्यादरम्यान सचचव, पररवहन ववभाग, महाराषर राज्य याींना ननवेदनाद्वारे मागणी केली हे खरे 
आहे काय, 

(२) असल्हयास, उक्त ववभागात राहणाऱ्या सामान्य नागररकाींनी आपल्हया कु  ् ींबियाींचा उदरननवायह 
करण्यासााी ग्रामीण भागात वाहतुकीसााी चालणारी ्ा्ा मँजिक, मँककसको, मापाती 
ओमनी/इको यासारखी वाहने खरेदी केली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सदर वाहनाींना ्प्पा वाहतकुीस परवानगी नसल्हयामुळे थे् प्रवास करणारे 
प्रवासी शमळत नसल्हयान ेव्यवसाय करणे काीण झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, सदर वाहनाींना ्प्पा वाहतुकीस परवानगी शमळण्यासााी िासनाने कोणती 
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हदवािर रावत े(२६-१०-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) िासन अचधस चना दद.२९.०९.७३ अन्वये  प्रवासी ्प्पा वाहत कीच े एकाचधकार 
महाराषर राज्य मागय पररवहन महामींडळ याींच्याकड ेदेण्यात आलेले आहेत. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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िोल्हहापुर जिल्हहयातील भुदरगड तालुिा दषु्ट् िाळरस्स् त तालुिा ् हणून घोवषत िर्याबाबत 
  

(२)  ४७२९० (२८-०४-२०१६).   श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय मदत व 
पुनववसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हहापुर जिल्हहयातील भुदरगड तालुक्यात यावर्षी  पाऊस कमी पडला असल्हयान े वपके 
वाया गेली आहेत, त् यामुळे हा तालुका दषु काळग्रवर त तालकुा म् हण न ोोवर्षत करावा. अिा 
मागणीचा ाराव भुदरगड पींचायत सशमतीच् या माशसक सभेत माहे ्क् ्ोिर, २०१५ च् या 
पदहल्ह या आावयायात पाररत केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, या सींदभायत तालुक् यातील ववववध सींवर था व नागरीकाींनी सदर ारावाच् या व 
मागण् याींच् या अनुर्षींगाने िासनाने पुढे कोणता ननणयय ोेतला आहे, 
(३) असल्हयास, ननणययाअींती कोल्हहापुर जिल्हहयातील भुदरगड तालकु्याला दषु काळग्रवर त तालकुा 
म् हण न ोोवर्षत करण्यािाित िासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्ह यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१७-१०-२०१७) :(१) हे खरे नाही. 
     सन २०१५-१६ च्या खरीप हींगामातील भुदरगड तालुक्यातील खरीप वपकाींची पैसेवारी ५० 
पैिाींपेक्षा िावरत आहे. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

सवव प्रिारच्या (डडझले व पेरोल) ॲपे ररक्ाांना गुिरात राज्याच्या  
धतीवर मॅक्सीिॅब परवान ेममळ्याबाबत 

  

(३)  ४९१३५ (२८-०४-२०१६).   श्री.सदा सरवणिर (माहहम), श्री.सुननल राऊत (ववक्रोळी), 
डॉ.शमशिाांत खेडिेर (मसांदखेड रािा) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) सवय प्रकारच्या (डडझले व पेरोल) ॲप े ररक्षाींना गुिरात राज्याच्या धतीवर मॅक्सीकॅि 
परवाने शमळाव ेया मागणीच ेननवदेन अहमदनगर िहर ॲप ेररक्षा चालक व मालक सींो्नेच्या 
वतीने ददनाींक १९ िानेवारी, २०१६ रोिी वा त्यासमुारास उपप्रादेशिक पररवहन अचधकाऱ्याींना 
(अहमदनगर) देण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, सदर मागणीच्या सींदभायत िासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हदवािर रावत े(२६-१०-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) मॅक्सी कॅि या सींवगायतील वाहनाींची आसन क्षमता चालक सोड न ६ ते १२ एवढी असते. 
या सींदभायत मा.उच्च न्यायालय, मुींिई याींनी याचचका क्रमाींक २७२३/१९९१ व २७२४/१९९१ मध्ये 
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दद.२०.११.२०१२ रोिी ददलेल्हया ननणययाप्रमाणे मॅक्सी कॅि वाहत कीचा एकाचधकार महाराषर राज्य 
पररवहन महामींडळाकड ेअसल्हयामळेु खािगी व्यक्तीींना मॅक्सी कॅि परवाने देता येणार नाहीत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

म.रा.प.महामांडळाच्या बसस्थानि व आगारासाठम मौिा चामोशी (जि.गडधचरोली) येथील 
सांपाहदत िागेचा ताबा राज्य पररवहन महामांडळास देणेबाबत 

  

(४)  ४९२८३ (२८-०४-२०१६).   डॉ.देवराव होळी (गडधचरोली) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उपववभागीय अचधकारी तथा भ सींपादन अचधकारी  गडचचरोली याींनी ददनाींक १३ एवप्रल, 
१९९९ रोिी मौिा चामोिी येथील सव ेक्र.१२८६/१, १२८६/२, १२८६/३, १२८७, १२८८/१ क्रमाींकाची 
३.३५ हे.आर िागा म.रा.प.महामींडळाच्या िसवरथानक व आगारासााी ोोवर्षत केली, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, भ  सींपादन अचधननयमानुसार त्या िागेपैकी १.०५ हे िागा वगळ न २.३० हे आर 
िागा रा प. महामींडळास िसवरथानक व आगाराच्या िाींधकामासााी तािा देण्यािाित 
रा.प.महामींडळाने िासनाकड े वारींवार पाापुरावा केलेला आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, रा. प.म च े मध्यवती कायायलयान े२.३० हे.आर िागेचे िमीन अवाडय नुसार 
म ल्हय पा.३,२१,८९१/- उपववभागीय अचधकारी तथा भ सींपादन अचधकारी गडचचरोली याींचकेड े
त्याींनीच ददलेल्हया स चनेनुसार ददनाींक २९ एवप्रल, १९९९ रोिी िमा केले आहेत, हे खरे आहे 
काय, 
(४) असल्हयास, इतके वर्षय होव न देखील अि न पयतं त्या िागेचा तािा रा.प. महामींडळास 
देण्यात आलेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्हयास, सदर िागा महामींडळास देण्यािाित िासनान े कोणती काययवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हदवािर रावत े(२६-०९-२०१७) :(१), (२) व (३) होय. 
(४) व (५) राज्य पररवहन महामींडळाने ३.३५ हेक््र िागेपैकी १.०५ हेक््र िमीन भ सींपादन 
अचधननयम १९८४ चे कलम ४८ (१) अींतगयत वगळ न २.३० हेक््र िागेचा तािा ोेण्यािाित 
महस ल ववभागाकड ेपाापुरावा सुपा आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

हदडवाघवडी (ता.माण, जि.सातारा) येथील रस्ामपांचायत सदस्य असलेल्हया शेतिऱ्यान े 
नावपि व ििवबािरपणाला िां टाळून िेलेली आत्महत्या 

(५)  ५१०१७ (२८-०४-२०१६).   श्री.ियिुमार गोरे (माण), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी) :   
सन्माननीय मदत व पुनववसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) ददडवाोवडी (ता.माण, जि.सातारा) येथील ग्रामपींचायत सदवरय असलेले िेती व्यवसाय 
करणारे अननल ददडवाो याींनी सततच्या नावपक व कियिािरपणाला कीं ्ाळ न उच्च दािाच्या 
वीि ्ॉवरवर चढ न आत्महत्या केल्हयाचा प्रकार माहे डडसेंिर, २०१५ मध्ये ोडला त्याींच्या 
कु  ् ींिाना अद्यापही कोणत्याही प्रकारची आचथयक मदत देण्यात आली नसल्हयाच ेमाहे िानेवारी, 
२०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदियनास आले आहे, हे खरे अहे काय, 
(२) असल्हयास, सदरह  आत्महत्याग्रवरता िेतक-याींच्या कु  ् ींिाला आचथयक मदत देणिाित 
िासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२७-०९-२०१७) :(१) होय. 
     कै.आनींदा िािा ददडवाो याींनी दद.१३/१२/२०१५ रोिी उच्च दािाच्या वीि ्ॉवरवर चढ न 
आत्महत्या केली होती. 
(२) कै.आनींदा िािा ददडवाो याींच्या पत्नीस दद.११/३/२०१६ रोिी रू.१ लाख सानुग्रह अनुदान 
देण्यात आलेले आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
सावली (जि.चांद्रपूर) तालुक्यात बसस्थानि मांिूर िरून लेंडारबोळीत बाांधिाम िर्याबाबत 

  

(६)  ५५५०५ (२४-०४-२०१६).   श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्र्हपूरी), श्री.अमर िाळे (आवी), 
श्री.सुननल िेदार (सावनेर), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील 
(मशडी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :  सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) सावली (जि.चींद्रप र)  येथ े अदयापही िसवरथानक मींि र करण्यात आलेले नसल्हयामुळे 
सावली येथ े िसवरथानक मींि र करून सावली येथील लेंडारिोळी पररसरात िसवरथानकाचे 
िाींधकाम करण्यासााीचा प्रवरताव ववभागीय ननयींत्रक, पररवहन ववभाग चींद्रप र हयाींनी ददींनाक 
२१/४/२०१४, १६/८/२०१४ आणण १६/३/२०१६ च्या सुमारास महाव्यववरथापक (वाहत क) 
रा.प.मध्यवती कायायलय मुींिई याींच्याकड ेअींनतम मींि री करीता पााववण्यात आले असता सदर 
प्रवरतावास ननधी नसल्हयाच ेकारण देव न प्रलींबित ाेव न त्याींनतर आलेल्हया चींद्रप र जिल्हहयातीलच 
प्रवरतावास मींि री देण्यात आलेली असल्हयाची मादहती माहे ५ ि न २०१६ रोिी वा त्या सुमारास 
ननदियनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सावली येथील राज्य पररवहन महामींडळाच्या िसवरथानकाचे िाींधकाम 
लेंडारिोळी पररसरात करण्यासााी लोकप्रनतननधीींनी माहे ददनाींक २३ म े २०१६ आणण त्यापुवी 
सुध्दा अनेकदा मा.पररवहन मींत्री महोदयाींना ददलेले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सावली येथ े िसवरथानकाच े िाींधकाम लेंडारिोळी पररसरात करण्यासााी 
िाींधकामाकरीता ५० लक्ष रूपये आणण भरावासााी २२ लाख रूपये खचय येणार असल्हयाचे 
अींदािपत्रक ववभागीय ननयींत्रक चींद्रप र हयाींनी पााववल्हयाींनतर भरावासााी लागणारी रक्कम देता 
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येत नाही असे सिि कारण दाखव न सदर प्रवरताव प्रलींबित ाेवण्यात आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्हयास, चींद्रप र जिल्हहयातील म ल, वरोरा, नागभीड यासह अनेक िसवरथानकाचे िाींधकाम 
तलाव व िोळीच्या पररसरातच करण्यात आले अस न म ल िसवरथानकाच्या वाढीव 
िाींधकामाकरीता तलाव पररसरातच मींि री देव न ननधी सुध्दा उपलब्ध करून देण्यात आले आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्हयास, सावली येथील िसवरथानकाच े िाींधकाम लेंडारिोळीत करण्यासााी आवश्यक 
असलेले ७२ लक्ष रूपयाींचा ननधी तातडीने उपलब्ध करून िाींधकाम करण्यासााी िासनान े
कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हदवािर रावते (२६-०९-२०१७) :(१) व (२) राज्य पररवहन ववभागाकड न दद.१६.८.२०१४ व 
दद.१६.०३.२०१६ च्या पत्रान्वये लेंडारिोळी येथील िागेचा प्रवरताव प्राप्त झाला अस न, सदर 
िागा तलावाची असल्हयान ेभरावाचा अनतररक्त खचय याशिवाय पाण्याचा होणारा नेहमीचा त्रास 
या कारणान े नवीन पयाययी िागेचा तपास करण्यात आला. परींतु प्रवािाींना सोयीची िागा 
उपलब्ध नसल्हयाने राज्य पररवहन महामींडळान े दद.२६.१०.२०१६ च्या िैाकीत िासनाकड न 
िसवरथानक िाींधण्यासााी व तलाव िुिववण्यासााी येणाऱ्या खचायच्या प्रनतपुतीच्या अधीन राह न 
सदर िागा ोेण्यास मींि री ददली. 
     दरम्यान िासनाच्या सन २०१५-१६ च्या सवयसाधारण योिनेत प्रवरताववत करण्यात 
आलेल्हया चींद्रप र जिल्हहयातील मलु व िल्हलारप र िसवरथानकाच्या पुनिांधणीच्या कामाकरीता 
िासनाने प्रिासकीय मान्यता देव न ननधीची अथयसींकल्हपीय तरत द कपान ननधी ववतरीत केला 
आहे. 
(३) नाही. 
     सावली येथील िागा तलावाची असल्हयामुळे पयाययी िागा िोध न तसा अहवाल सादर 
करण्यास प्रादेशिक व्यववरथापक, राज्य पररवहन, नागप र प्रदेि याींना राज्य पररवहन 
महामींडळाने कळववले होते. 
(४) व (५) राज्य पररवहन महामींडळाने दद.२६.१०.२०१६ च्या िैाकीत िासनाकड न िसवरथानक 
िाींधण्यासााी व तलाव िुिववण्यासााी येणाऱ्या खचायच्या प्रनतपुतीच्या अधीन राह न सदर िागा 
ोेण्यास मींि री ददली व त्यानुसार िागेची ककीं मत िासनाकड ेभरणा केली अस न, िासनाकड न 
सदर िागेचा तािा दद.२७.०७.२०१७ रोिी शमळाला आहे. सदर दाकाणी िसवरथानक िाींधकाम 
करण्यासााी सन २०१७-१८ च्या सवयसाधारण योिनेत प्रवरताववत अस न िासनाच्या अींदािपत्रात 
ननधीची तरत द करण्यात आली अस न, िसवरथानकाच े आराखड े व अींदािपत्रक तयार 
करण्यासााी वावरतुवविारदाींची नमेण क करण्यात आली आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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महाराष्ट्रासह १३ राज्याांमध्ये भीषण दषु्ट्िाळाचा सामना िरीत असलेल्ह या 
लोिाांना वप् याचे पाणी लपल ध िुनन दे् याबाबत 

  

(७)  ५५६७३ (२२-०८-२०१६).   श्री.सांरस्ाम थोपटे (भोर), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), 
श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्र्हपूरी) :   सन्माननीय मदत व पुनववसन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषरासह १३ राज्याींमध्ये भीर्षण दषुकाळाचा सामना करीत असलेल्ह या लोकाींना वपण् याच े
पाणी उपलब् ध कपान देण् यासााी कें द्र सरकारतफेे  तातडीने देण् यात आलेल्ह या आचथयक मदतीचा 
वापरच न झाल्ह याने ही मदत तिीच पड न असल्ह याचे माहे एवप्रल, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदियनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(३) असल्ह यास, चौकिीअींती कें द्र सरकारतफेे  तातडीन ेदेण् यात आलेल्ह या आचथयक मदतीचा योग् य 
तो वापर न करणाऱ् या सींिींचधताींवर कारवाई करण्यािाित िासनान ेकोणती काययवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्ह यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१७-१०-२०१७) :(१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

पालघर जिल्ह्यातील एसटी महामांडळाची आधथवि जस्थती  
सुधार्यासाठम लपाययोिना िर्याबाबत 

  

(८)  ६५६०४ (१६-१२-२०१६).   अॅड.आमशष शेलार (वाांदे्र पजश्चम), श्री.सांिय िेळिर (ठाणे), 
श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर), श्रीमती सीमाताई हहरे (नामशि 
पजश्चम) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पालोर जिल्हहयात ९ एस.्ी. डपेो अस न या ववभागातील एस्ी महामींडळाचे कायायलय 
मदहन्याला २ को्ी अस े वर्षायला २४ को्ी पापये तो्यात िात असल्हयाच े ननदियनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, सदर कायायलयात ववभागीय ननयींत्रक, ववभागीय वाहतुक अचधकारी व ववभागीय 
वाहतुक अचधक्षक ही पदे ररक्त असल्हयाचे ददनाींक २ सप् े्ंिर, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास 
ननदियनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, या पदाचे काम प्रभारी अचधकारी पाहत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, चौकिीअींती सदर ररक्त पदे भरण्यािाित तसचे एस्ी महामींडळाची आचथयक 
जवरथती सधुारण्यासााी व उत्पन्न वाढववण्यािाित िासनान े कोणती काययवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. हदवािर रावते (२६-०९-२०१७) :(१) राज्य पररवहन महामींडळाच्या पालोर ववभागामध्ये 
एक ण ८ आगारे कायायजन्वत अस न, ववभागास दरमहा अींदािे पा.२.८५ को्ी एवढा तो्ा होत 
असल्हयाच ेननदियनास आले आहे. 
(२) व (३) पालोर ववभागात ववभाग ननयींत्रक, ववभागीय वाहत क अचधकारी या पदाींवर 
ननयशमत नेमण का देण्यात आल्हया आहेत. तसेच, खाते िढती पररक्षा उत्तीणय झालेल्हया 
कमयचाऱ्याींना आगार व्यववरथापक, ववभागीय वाहत क अचधक्षक व सहाय्यक यींत्र अशभयींता या 
पदावर नेमण क देण्यात आलेल्हया आहेत.  
(४) राज्य पररवहन महामींडळाद्वारे पययवेक्षकीय व चालननय पदाींची भरती प्रक्रीया सुपा आहे. 
तसेच, उत्पन्न वाढव न तो्ा कमी करण्यासााी कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

राज्यात िैववि तांत्रज्ञान रद्द िर्यात आल्हयान ेििवत (जि.अहमदनगर)  
येथे आांदोलन िर्यात आल्हयाबाबत 

  

(९)  ६६३७२ (१६-१२-२०१६).   श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), श्री.वैभव वपचड (अिोले), 
श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात िैववक तींत्रज्ञान रद्द करण्यात आल्हयान े कियत (जि.अहमदनगर) येथे आींदोलन 
करण्यात आल्हयाच े माहे सप् े्ंिर, २०१६ च्या नतसऱ्या सप्ताहात ननदियनास आले हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(३) असल्हयास, चौकिीअींती िैववक तींत्रज्ञान सुपा करणेिाित िासनान ेकोणती काययवाही केली 
आहे वा करण्याींत येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. पाांडुरांग फुां डिर (०७-१०-२०१७) :(१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िल्हयाण डोंबबवली पररसरात बेिायदा ररक्ा चालिाांची  
वाहतूि मोठ्या प्रमाणात होत असल्हयाबाबत 

(१०)  ६७९९८ (१६-१२-२०१६).   श्री.नरेंद्र पवार (िल्हयाण पजश्चम), अॅड.पराग अळवणी 
(ववलेपाले), अॅड.आमशष शलेार (वाांदे्र पजश्चम), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :   सन्माननीय 
पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) कल्हयाण डोंबिवली पररसरात िेकायदा ररक्षा चालकाींची वाहत क मोठ्या प्रमाणात होत आहे 
असे ननदियनास आले अस न सदर िेकायदा ररक्षाींमळेु िहराला मोठ्या वाहत क कोंडीला सामोरे 
िावे लागत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, ररक्षाींमध्ये चौथा प्रवासी ोेतल्हयास प्रादेशिक पररवहन कायायलय ररक्षाींवरती 
कारवाई करतात परींतु कल्हयाण पजश्चमेकड न आींिेडकर उदयानािवळ न िारा त ेसोळा प्रवासी 
ोेऊन मुरिाड ला िाणाऱ्या िीप वर कोणतीही कारवाई होत नसल्हयाचे ददस न येत आहे, खरे 
आहे काय, 
(३) असल्हयास, चौकिीअींती िासनान े प्रादेशिक पररवहन कायायलयातील दोर्षी अचधकाऱ्याींवर 
कारवाई करण्यािाित िासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. हदवािर रावते (२६-१०-२०१७) :(१) कल्हयाण डोंबिवली िहरात ररक्षा वाहत कीमळेु वाहत क 
कोंडी होत ेहे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
     दद.०१.०४.२०१६ ते दद.२८.०२.२०१७ या कालावधीमध्ये क्षमतपेेक्षा िावरत प्रवासी वाहत क 
करणाऱ्या ््ोररक्षा, ्ॅक्सी व िीप ्ाईप परवाना प्राप्त अिा  एक ण १२५३८ वाहनाींची 
तपासणी करण्यात आली असता यामध्ये  एवढी २११४  वाहने दोर्षी  आढळली यामध्ये ७६७ 
एवढया वाहनाींची अनुज्ञप्ती व  ७७१ एवढया वाहनाींचा वाहन परवाना  ननलींबित आलेला आहे 
व एक ण रू. ४०,४७,९३२/- इतका दींड वस ल करण्यात आला आहे. 
     तसेच दद.१४.०७.२०१६ ते दद.२१.०७.२०१६ या कालावधीत अवधै प्रवासी वाहत क करणाऱ्या 
४२ िीप ्ाईप वाहनाींवर कारवाई करून रू.१,४५,७५०/- इतका दींड वस ल करण्यात आलेला 
आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मसल्हलोड (जि.औरांगाबाद) तालुक्यातील शेतिऱ्याांच्या शेततळयाांना  
प्लॅजस्टि पन्नी अनुदान दे्याबाबत 

(११)  ७०९५७ (१६-१२-२०१६).   श्री.अ दलु सत्तार (मसल्हलोड), श्री.नारायण पाटील (िरमाळा), 
श्री.सांिय साविारे (भसुावळ) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील   
काय :- 
(१) शसल्हलोड (जि.औरींगािाद) तालुक्यात सन २०१३-१४ या वर्षायत िेतकऱ्याींनी िेततळी केली 
असतानाही प्लॅजवर्क पन्नी अनुदान अद्यापही देण्यात आले नसल्हयाच ेमाहे ि न, २०१६ मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदियनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) तसेच येथील िेतकरी दािक शसींचन अनुदानापास नही वींचचत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, यािाित िासनाने चौकिी करून येथील िेतकऱ्याींना िेततळ्याच े व दािक 
शसींचनाचे अनुदान देण्यािाित कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. पाांडुरांग फुां डिर (१०-१०-२०१७) :(१) नाही. 
(२), (३) व (४) राषरीय फे लोत्पादन अशभयानाींतगयत सन २०१३-१४ मध्ये ४ सामुदहक 
िेततळयाची कामे पुणय करण्यात आली अस न त्यासााी पा. ७.०५ लाख अनुदान ववतररत 
करण्यात आले आहे. एका िेततळयाचे खोदकाम नींतरची कामे अप णय रादहल्हयामुळे 
खोदकामानींतरचे अनुदान ववतररत करण्यात आलेले नाही. 
     सन २०१३-१४ मधील स क्ष्म शसींचन सींच िसववलेल्हया शसल्हलोड तालुक्यातील ५७२ 
लाभार्थयायच्या िकँ खात्यावर रू. २.१० को्ी ननधी ववतररत करण्यात आला अस न, सन २०१४-
१५ मधील स क्ष्म शसींचन सींच िसववलेल्हय शसल्हलोड तालुक्यातील ३४१ लाभार्थयांच्या िँक 
खात्यावर रू. ०.९७ को्ी ननधी ववतररत करण्यात आला आहे. 

___________ 
  

राज्यातील वपझ्झा वाहनाांची आर.टी.ओ.िड ेनोंद नसल्हयाबाबत 
  

(१२)  ७४३६२ (१७-०४-२०१७).   श्री.अममत साटम (अांधेरी पजश्चम), अॅड.गौतम चाबुिस्वार 
(वपांपरी) :  सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील वपझ्झा वाहनाींची आर.्ी ओ. कड े नोंद करणे आवश्यक असतानाींही वपझ्झा 
वाहनाींची आर.्ी.ओ.कड ेनोंद नसल्हयाचे माहे िानेवारी, २०१७ च्या दरम्यान ननदियनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर वपझ्झा वाहने रवरत्यालगत अथवा पदपथावर उभी केली िातात यामुळे 
पादचाऱ्याींना अडथळा होत अस न वाहत क कोंडी होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सदर वपझ्झा डडलेवरीच्या वाहनाींवर आर.्ी.ओ. ककीं वा वाहत क पोशलसाींकड न 
कारवाई केल्हया िात नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, सदर वपझ्झा डडलेवरी करणाऱ्या वाहनाींवर कारवाई न करणाऱ्या आर. ्ी.ओ. व 
वाहत क पोशलसाींवर िासनान ेकोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हदवािर रावत े(१६-०९-२०१७) :(१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
     वपझ्झा वाहत क करणा-या दद.१.०४.२०१६ ते दद.३०.०६.२०१७ या कालावधीत एक ण ४६८ 
वाहनाींची तपासणी करण्यात आली असता १८७ वाहन ेदोर्षी आढळ न आली अस न  त्यामध्ये 
२८ वाहनाींची नोंदणी ननलींबित करण्यात येव न २६ वाहनाींची अनुज्ञप्ती ननलींबित  करण्यात 
आली आहे. तसेच पा.३,३८,३००/- एवढे दींड वस ल करण्यात आलेला आहे. तसेच वळेोवळी 
पररवहन ववभागामाफे य त मुींिई व उवयररत राज्यात  तपासणी केली िाते. 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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िोल्हहापूर प्रादेमशि पररवहन िायावलयातून वाहनचालि परवाना घरपोच दे्याच्या सुववधेबाबत 
  

(१३)  ७५४१७ (१७-०४-२०१७).   श्री.रािेश क्ीरसागर (िोल्हहापरू लत्तर) :   सन्माननीय 
पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हहाप र प्रादेशिक पररवहन कायायलयात न वाहनचालक परवाना ोरपोच देण्याच्या प्रककयेचा 
िोिवारा उडाला अस न हा ववभागच िींद अववरथेत असल्हयाचे नकुतेच माहे िानेवारी, २०१७ 
मध्ये ननदियनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, यासींदभायत िासनाने चौकिी केली आहे काय व चौकिीत काय आढळ न आले 
आहे, 
(३) असल्हयास, त्यानुसार वाहनचालक परवाना ोरपोच देण्याच्या प्रककयेस ववलींि लागण्याची 
कारणे काय आहेत, 
(४) असल्हयास, चौकिीच्या अनुर्षींगाने िासनान े कोणती उपाययोिना केली आहे वा करणार 
आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हदवािर रावते (२६-१०-२०१७) :(१) अिा आियाची िातमी वतयमानपत्रात दद.१४.१२.२०१६ 
प्रशसध्द झाली होती. 
(२), (३) व (४) नववन सींगणक यींत्रणा वरथावपत केल्हयानींतर सपुावातीस काही प्रकरणाींमध्ये 
ताींबत्रक त्रु्ी ननमायण झाल्हयामुळे या प्रकरणाींमध्ये  अनुज्ञप्ती शमळण्यास उशिर झाला. या सवय 
प्रकरणामध्ये राषरीय सुचना कें द्र  याींच्या सहायाने सवय प्रकरणाींचा ननप्ारा करण्यात आला 
आहे. अनुज्ञप्ती ववर्षयक सारथी ४.० या नववन सींगणक प्रणालीच्या अींमलििावणीमध्ये काही 
दोर्ष उत्पन्न झाल्हयास तत्काळ ननवारण करण्याकरीता एनआयसी या यींत्रणेतफेे  आवश्यक मदत 
ोेण्यात येत अस न त्यासााी ववभागातफेे  कोल्हहाप र कायायलयासह उवयरीत कायायलयाकरीता ४० 
सपो य् प्रोग्रामरची ननयुक्ती करण्यात आली आहे. तसेच डडसेंिर-२०१६ ते फेे ब्रुवारी-२०१७ या 
कालावधीत १४०२६ अनुज्ञप्ती पोवर्ाव्दारे ोरपोच पााववण्यात आल्हया आहेत. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

सोलापूर येथील लपप्रादेमशि पररवहन ववभागामध्ये अधधिारी व दलाल याांच्या सांगनमताने 
सववसाधारण नागरीिाांची लूट होत असल्हयाबाबत 

  

(१४)  ७५४२५ (१७-०४-२०१७).   श्री.हनुमांत डोळस (माळमशरस) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सोलाप र येथील उपप्रादेशिक पररवहन ववभागामध्ये वाहत क परवाना काढण्यासााी 
अचधकारी व दलाल याींच्या सींगनमतान ेसवयसाधारण नागररकाींची ल ् होत असल्हयाची तक्रार 
ननतीन िाधव रा.माळशिरस, जि.सोलाप र याींनी तसचे सामाजिक काययकत्यांनी उपप्रादेशिक 
पररवहन ववभागाकड ेमाहे डडसेंिर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान तक्रारी केलेल्हया आहेत, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्हयास, यािाित िासनान ेचौकिी केली आहे काय, 
(३) असल्हयास, चौकिीअींती सींिींचधताींवर िासनान े कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. हदवािर रावत े(०४-१०-२०१७) :(१) अिा आियाची िातमी दद.६.१.२०१७ रोिीच्या वरथाननक 
वतयमानपत्रात छाप न आल्हयान ेननदियनास आली. 
(२) व (३) उपप्रादेशिक पररवहन कायायलय, अकलुि कायायलयाव्दारा दद.०४.०१.२०१७ रोिी 
ोेण्यात आलेल्हया शिकाऊ अनुज्ञप्ती चाचणीत तक्रारदार अनुत्तीणय झाले होते. तद्नींतर त्याींनी 
दद.१९.०१.२०१७ रोिी ददलेल्हया चाचणीत त ेउत्तीणय झाले आहेत. 
माहे िानेवारी २०१७ या मदहन्यात शिकाऊ अनुज्ञप्ती चाचणीत एक ण ९९२ उमेदवाराींपैकी ९११ 
उमेदवार उत्तीणय झाले अस न ८१ उमेदवार अनतु्तीणय झाले आहेत. 
मध्यवरथाींचा हवरतके्षप ्ाळण्यासााी मो्ार वाहन ववभागािी सींिचधत सवय प्रकारचे अिय  
सींकेतवरथळावर भरण्याकरीता नागरी सुववधा कें द्राींना प्राचधकृत करण्यात आले अस न अिा 
कें द्राव्दारे नागररक सुववधेचा लाभ ोेत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मुांबई लपनगरातील अनधधिृत ररक्ा चालि रस्ाहिाांची फसवणूि िरीत असल्हयाबाबत 
  

(१५)  ७७०६२ (१७-०४-२०१७).   श्री.सुननल प्रभू (हदांडोशी) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींिईतील, अींधेरी, वाींदे्र, िोगश्वरी, गोरेगाव, िोरीवली सायन व वडाळा पररवहन 
कायायलयाच्या हद्दीत मोाया प्रमाणात अनचधकृत आणण कालिाहय ररक्षा चालव न चालक 
ग्राहकाींकड न िादा भाड ेआकारून ग्राहकाींची आचथयक फे सवण क करीत असल्हयाच,े माहे िानेवारी, 
२०१७ रोिी वा त्यादरम्यान ननदियनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, यािाित िासनान ेचौकिी केली आहे काय, 
(३) असल्हयास, तद्नुसार अनचधकृत ररक्षा िप्त करण्यािाित व ररक्षाचालकाींवर कारवाई 
करण्यािाित िासनान ेकोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हदवािर रावत े(१४-०९-२०१७) :(१), (२) व (३) अनचधकृत ररक्षा सींदभायत प्रादेशिक पररवहन 
कायायलय मुींिई (पजश्चम व प वय) याींच्या ५ वायुवेग पथकामाफे य त ननयशमतपणे तपासणी 
करण्यात येते. 
     अिा तपासणीमध्ये ननयमिा्य व अनचधकृत ररक्षा आढळल्हयास ररक्षा वरथानिध्द करून, 
दींडात्मक वसुली करण्यात येत ेव अिा ररक्षा कायायलयाच्या आवारात तोडण्यात येतात. 
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      दद. ०१.०४.२०१६ ते ३०.०६.२०१७ या कालावधीत प्रादेशिक पररवहन कायायलय मुींिई 
(पजश्चम) व मुींिई (प वय) याींनी अनुक्रमे ३०३६ व २८६५ ररक्षा तोड न ननकामी केल्हया आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
पुणे येथील प्रादेमशि पररवहन िायावलयातील अनिे वषावपासून ररक्त असलेली पदे भर्याबाबत 
  

(१६)  ८०८१३ (१३-०४-२०१७).   श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), 
अॅड.गौतम चाबिुस्वार (वपांपरी) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) पुणे िहराचा वववरतार मोाया प्रमाणावर झाला त्याचप्रमाणे लोकसींख्येप्रमाणे वाहनाींची 
खरेदीही वाढ  लागली असुन पुणे येथील प्रादेशिक पररवहन कायायलयातील कामाचा तानही 
वाढला अस न या कायायलयात मींि र पदाींपेक्षा समुारे पावणेदोनि े कमयचा-याींच्या िागा ररक्त 
असल्हयाच ेददनाींक २६ डडसेंिर, २०१६ रोिी वा त्या सुमारास ननदियनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 

(२)  असल्हयास, पुणे िहरात वर्षायला ककमान दोन लाख नवीन वाहनाींची भर  पडत असुन पुणे 
पररवहन  कायायलयातील मागील अनेक वर्षायपास न ररक्त पदे भरण्यात येत नसल्हयाने काययरत 
शलपीकाींपास न वररषा अचधका-याींपयतं कामाचा तान वाढला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, िासनान ेररक्त पदे भरण्यासींदभायत कोणती काययवाही केली  वा करण्यात येत 
आहे , 
(४) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हदवािर रावते (११-१०-२०१७) :(१) व (२) ददनाींक ३१.१२.२०१६ रोिी पुणे प्रादेशिक 
पररवहन कायायलयात एकुण २७५ पदे मींिुर अस न त्यापकैी १८० पदे भरलेली आहेत. उवयररत 
९५ पदे ररक्त आहेत. 
(३) सध्य:जवरथतीत पुणे प्रादेशिक पररवहन कायायलयातील शलपीक ी्ंकलेखक, सहायक रोखपाल, 
कर अन्वेर्षक सींदगायतील ३७ पदे भरण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानसुार ररक्त पदे 
भरण्याची काययवाही सुपा करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
मौि ेशेलगाांव (वाां.), (ता.िरमाळा, जि.सोलापूर) येथे िृषी महाववद्यालय सुुन िर्याबाबत 

  

(१७)  ८२२६४ (१४-०४-२०१७).   श्री.नारायण पाटील (िरमाळा) :   सन्माननीय िृषी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौि े िलेगाींव (वाीं.), (ता.करमाळा, जि.सोलाप र) येथे कृर्षी महाववद्यालय सुपा करण्यात 
यावे अिी मागणी लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक २३ िुन, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास मा.मुख्यमींत्री 
याींचेकड ेलेखी ननवेदनाव्दारे केली आहे, हे खरे आहे काय,  
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(२) असल्हयास, सदरह  दाकाणी कृर्षी महाववद्यालय सुपा करण्यािाित िासनाने कोणती 
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. पाांडुरांग फुां डिर (१०-१०-२०१७) :(१) होय. 
(२) िासन वरतरावपान वेळोवेळी महाराषर कृवर्ष शिक्षण व सींिोधन पररर्षद, पुणे याींच्याकड न 
अहवाल मागववण्यात आला आहे. सद्यजवरथतीत ववद्यापीााींतगयत शिक्षक व शिक्षकेतर 
मनुषयिळ उपलब्ध नसल्हयान े िासनास सद्य जवरथतीत कोणतेही महाववद्यालय वरथापन न 
करण्यािाित मा.कुलगुपा महोदयाींनी त्याींचे वरवाक्षरीने मा.प्रधान सचचव कृवर्ष ववभाग महाराषर 
िासन याींना पत्र क्र.व्हीसी/२/२०१४ दद.०३.०१.२०१७ नुसार ववनींती केली असुन यािाित पुन्हा  
पत्र िा.क्र.ववद्या८/िासकीय महा. वरथापनेिाित/६१८/२१७ दद.२३.०३.२०१७ नुसारही िासनास 
अवगत करण्यात आलेले आहे. यावरतव, सद्यजवरथतीत मौि े िेलगाींव (वाींगी) ता.करमाळा 
जि.सोलाप र येथे िासकीय कृवर्ष महाववद्यालय वरथापनेसींदभायत सशमतीन ेभे्ी देण्याच ेवरथचगत 
केले आहे. तसेच दद.१०.०७.२०१७ रोिी मा.राज्यपाल महोदयाच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्हया 
िैाकीत पुवी मान्यता देण्यात आलेल्हया िासकीय कृवर्ष महाववद्यालयाच े दानयत्व पुणय 
झाल्हयावरच नववन कृवर्ष महाववद्यालये वरथापन करण्यािाित ननणयय ोेण्यात आला आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िृषी आयुक्तालयामधील सांचालिाांची पदे ररक्त असल्हयाबाबत 
  

(१८)  ८३४१२ (१४-०४-२०१७).   श्री.सांिय साविारे (भसुावळ) :   सन्माननीय िृषी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कृर्षी आयुक्तालयामध्ये राषरीय फे लोत्पादन अशभयानाच े सींचालक पद वगळता पाच 
प णयवेळ सींचालक पदे ररक्त असल्हयाची िाि माहे फेे ब्रुवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदियनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, कृर्षी खात्यातील ४ सहसींचालकाींची चौकिी सुपा असल्हयाने त्याींना सींचालकपदी 
ननयुक्ती करण्यास काही अचधकाऱ् याींनी आके्षप ोेतला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, यािाित चौकिी करण्यात आली आहे काय व त्यात काय आढळ न आले, 
(४) असल्हयास, तद्नुसार सदरहु सींचालकाींची ररक्त पदे भरण्यािाित िासनाने कोणती 
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. पाांडुरांग फुां डिर (१४-०९-२०१७) :(१) होय. 
(२) व (३) नाही. 
(४) व (५) पदोन्नतीची ववहीत काययपध्दती अवलींि न ददनाींक ०५/०६/२०१७ रोिीच्या आदेिान्वये 
४ अचधकाऱ्याींना सींचालक पदावर पदोन्नती देण्यात आलेली आहे.  

___________ 
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रायगड जिल्हहयाच्या समुद्रकिनाऱ् यावर परप्राांतीय मजच्ामाराांची  
मोठया प्रमाणावर होणारी घुसखोरी 

  

(१९)  ८५०५४ (१९-०८-२०१७).   श्री.मनोहर भोईर (लरण) :   सन्माननीय मत्स्यवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रायगड जिल्हहयाच्या समुद्रककना-यावर परप्राींतीय मजच्छमाराींची मोाया प्रमाणावर ोसुखोरी 
केली अस न यामुळे सागरी सुरके्षला व वरथाननक मजच्छमाराींच्या व्यवसायाला धोका ननमायण 
झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, यािाित िासनान ेचौकिी केली आहे काय, 
(३) असल्हयास, चौकिीअींती िासनाने या परप्राींतीय मजच्छमाराींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ?  
   
श्री. महादेव िानिर (०९-१०-२०१७) :(१) नाही, हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मुांबईतील आरे डअेरीला दधु महासांघािडून पुरेशा प्रमाणात दधु पुरवठा िर्याबाबत 
  

(२०)  ८५१६८ (१४-०८-२०१७).   श्री.सुननल प्रभू (हदांडोशी), श्री.वविास िुां भारे (नागपूर मध्य), 
श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.लन्मेश पाटील (चाळीसगाव), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), 
श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्र्हपूरी), प्रा.वषाव गायिवाड (धारावी), श्रीमती 
ननमवला गाववत (इगतपूरी), श्री.सुननल िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.रणधीर 
सावरिर (अिोला पूवव), श्री.राि पुरोहहत (िुलाबा) :   सन्माननीय दगु् धवविास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींिईतील, आरे डअेरीला, महासींोातफेे  अपुरा दधु पुरवाा होत असल्हयान,े ववतरकाींना आरे 
दधु कें द्रावर, मागणीनुसार पुरेिाप्रमाणात, दधु उपलब्ध होत नसल्हयामुळे, मुींिईतील ग्राहकाींची 
मोाया प्रमाणात गैरसोय होऊन ववतरकाींवर, आचथयक सींक् ओढववले असल्हयासींदभायत, महाराषर 
दधु ववतरक सेनेच्या शिष् मींडळान,े मा.दगु्धववकास मींत्री याींना, ददनाींक १६ एवप्रल, २०१७ 
रोिी वा त्यासमुारास लेखी ननवेदन ददले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, आरे डअेरीला, महासींोातफेे  अपुरा दधु पुरवाा करण्यात येत असल्हयाची, 
सवयसाधारण कारणे काय आहेत, 
(३) असल्हयास, सदरह  ननवेदनाच्या अनुर्षींगान,े महाराषर राज्य, दधु महासींोाकड न, पुरेिा 
प्रमाणात दधु पुरवाा करण्याकरीता, उपाययोिना करण्याच्यादृष्ीन ेिासनाने कोणती काययवाही 
करण्यात आली आहे वा येत आहे,  
(४) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. महादेव िानिर (०९-१०-२०१७) :(१) हे खरे आहे. 
(२) िहृन्मुींिई द ध योिनेस महासींोातफेे  द ध पुरवाा होत नाही. इतर सहकारी सींोाकड न 
िासनास द ध पुरवाा करण्यात येतो त्यामध्ये सध्या वाढ होत आहे. 
(३) िासकीय द ध योिनमाफे य त सींकलीत होणाऱ्या द धाचे खरेदी दर दद. १९/०७/२०१७ पास न 
पा.३/- प्रनत शल्रने वाढववण्यात आले आहेत. त्याम ळे िासनाकड े जवरवकृत होणाऱ्या द धामध्ये 
वाढ होत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

धुळे जिल्हहयात चाऱ् याची मोठम टांचाई ननमावण झाली असनू चाऱ् याच्या  
वाढलेल्हया किां मतीमुळे गुराांच्या पालन-पोषणाची झालेली समस्या 

  

(२१)  ८५४७७ (१४-०८-२०१७).   श्री.िुणाल पाटील (धळेु रस्ामीण), श्री.अस्लम शखे (मालाड 
पजश्चम), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी) :   सन्माननीय पशसुांवधवन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) धुळे जिल्हहयात चाऱ् याची मोाी ी्ंचाई ननमायण झाली अस न चाऱ् याच्या वाढलेल्हया 
ककीं मतीमुळे गुराींच्या पालन-पोर्षणाची गींभीर समवरया ननमायण झाली आहे, पररणामी येथील 
दधुव्यवसाय सींक्ात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सींक्ात सापडलेल्हया द ो व्यवसायाला उभारी देण्यासााी येथील द ध उत्पादक 
िेतक-याींना वािवी ककीं मतीत चारा उपलब्ध कपान देण्यािाित िासनाने कोणती काययवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. महादेव िानिर (०९-१०-२०१७) :(१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

शाहुवाडी (जि.िोल्हहापूर) तालकु्यात जिल्हहा पररषदेच्या शे्रणी-१ च्या सहा  
पशुवैद्यिीय दवाखान्यात अधधिारी नसलेबाबत 

  

(२२)  ८५५५२ (१४-०८-२०१७).   श्री.सत्यिीत पाटील-सुनडिर (शाहूवाडी) :   सन्माननीय 
पशुसांवधवन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िाहुवाडी (जि.कोल्हहाप र) तालुक्यात जिल्हहा पररर्षदेच्या शे्रणी-१ च्या सहा पिुवैद्यकीय 
दवाखान्यात गेल्हया चार वर्षायपास न पिुवैद्यकीय अचधकारी नसल्हयाचे ननदियनास आले, हे खरे 
आहे काय, 

(२) असल्हयास, िाहुवाडी तालुक्यातील पिुधन अजवरतत्व धोक्यात आले अस न दधु उत्पादकाींची 
व धनगर िाींधवाींची मोाी गैरसोय होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्हयास, या सहा पिवुैद्यकीय दवाखान्यात तातडीन े पिुवैद्यकीय अचधकारी 
नेमण्यािाित िासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. महादेव िानिर (०९-१०-२०१७) :(१) कोल्हहाप र जिल्हहयातील िाह वाडी ताल क्यात शे्रणी-१ 
दिायच े सहा पिुवैदयकीय दवाखाने अस न सद्य:जवरथतीत एका दवाखान्यात पिुधन ववकास 
अचधकारी (वव) हे पद ननयशमतररत्या भरण्यात आले आहे.उवयररत दवाखान्यातील पदे ररक्त 
अस न सदर पाच पिुवैदयकीय दवाखान्यातील पिुवैदयकीय अचधकारी या ररक्त पदाचा 
अनतररक्त काययभार निीकच्या पिुवैद्यकीय दवाखान्यातील पिधुन ववकास अचधकारी याींचेकड े
सोपव न पिुपालकधारकाींच्या िनावराींना पिुवैदयकीय सेवा - सुववधा ननयशमत प रववण्यात 
आहेत. 
 (२) व (३) पिुधन ववकास अचधकारी ग्-अ या सींवगायतील १०० पदे भरण्यािाित महाराषर 
लोकसेवा आयोगास मागणीपत्र पााववले अस न आयोगामाफे य त पात्र उमेदवाराींची ननवड प्रकक्रया 
सुपा आहे. त्याचप्रमाणे सहाय्यक पिुधन ववकास अचधकारी ग्-क या सींवगायत न पिुधन 
ववकास अचधकारी, ग्-ि या सींवगायची ररक्त पदे पदोन्नतीन े भरण्याची िाि िासनाच्या 
ववचाराचधन आहे. आयोगाकड न पात्र उमेदवाराींची यादी प्राप्त झाल्हयानींतर तसेच पदोन्नतीची 
प्रकक्रया प णय झाल्हयानींतर पिधुन ववकास अचधकारी या सींवगायतील ररक्त पदे भरण्यािाित 
योग्य ती काययवाही करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

बुलडाणा जिल्ह ्यातील दगू् ध सांिलनात निुसान झाल्ह याबाबत 
  

(२३)  ८५८७० (१४-०८-२०१७).   श्री.हषववधवन सपिाळ (बुलढाणा) :   सन्माननीय दगु् धवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िुलडाणा जिल्ह ्यातील द ग् ध व् यवसायीकाींना शमळणारा अत् यल्ह प भाव व चारा, सततची 
ी्ंचाईसदृश् य पररजवरथतीमळेु दधु सींकलनात नकुसान झाल्ह याची िाि ददनाींक २५ म,े २०१७ रोिी 
वा त् यासुमारास ननदियनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्ह यास, मोताळा (जि.िलुडाणा) तालकुाींतगयत मोठ्या प्रमाणात होणाऱ् या द ध व् यवसाय 
डिोाईस आल्ह याने िेतकऱ् याींना आचथयक अडचणीला सामोरे िावे लागत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्हयास, या प्रकरणाची िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(४) असल्ह यास, त्यानुसार मोताळा तालुक्यातील िींद पडलेल्ह या द ग् ध उत् पादक सींवर था पुनिीवीत 
करणे जिल्ह हा द ध सींोाचे द ध शितकरण कें द्र अद्यावत यींत्रणेसह नुतनीकरण करणे, द ग् ध 
व् यवसायाला हमी भाव देणे व तालुक् यातील दगु् ध व् यावसायीकाींना वविेर्ष पॅकेि िादहर 
करण् यािाित िासनान ेकोणती काययवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(५) नसल्ह यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. महादेव िानिर (०९-१०-२०१७) :(१) हे खरे आहे. िलुडाणा जिल्हहयामध्ये माहे म,े २०१७ व 
त्या दरम्यान सतत ी्ंचाईसदृश्य पररजवरथती होती ही िाि खरी आहे. त्यामुळे द ध सींकलनात 
ो् झालेली आहे 
(२) हे खरे नाही. मोताळा तालुक्यात खािगी प्रकल्हप कायायजन्वत अस न त्याींच ेमाफे य त 
तालुक्यातील द ध सींकलनाचे कामकाि सुपा आहे. तसचे उपरोक्त कालावधीमध्ये खािगी 
प्रकल्हपामाफे य त िासन दरापेक्षा िादा दरान े द ध खरेदी झाल्हयाने द ध उत्पादक/सींवरथेच्या 
सभासदाींचे आथीक नुकसान झाल्हयाच ेददसुन आले नाही. त्यामुळे द ध व्यावसानयकाींना दधुाचा 
अत्यल्हप भाव शमळत आहे. हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) खािगी दगु्ध प्रकल्हपामाफे य त िादा दरान ेद ध सींकलीत केले िात असल्हयान ेिासकीय द ध 
पुरवायात ो् झाली. त्यामुळे शितकरण कें द्र चालववणे आचथयकदृष्या परवडणारे नसल्हयाने ते 
िींद करण्यात आले. 
     राषरीय दगु्धववकास महामींडळ (NDDB) माफे य त मराावाडा व ववदभायतील ११ 
जिल्हहयाींमध्ये वविेर्ष पॅकेि अींतगयत दगु्धव्यवसाय वाढीसााी वविेर्ष काययक्रम रािववण्यात येत 
अस न त्यात िुलढाणा जिल्हहयाचा समावेि करण्यात आला आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िोल्हहापूर जिल्ह्यात ११२ पशुवैद्यिीय दवाखाने सुुन िर्याबाबत 
  

(२४)  ८५९२९ (१४-०८-२०१७).   श्री.सत्यिीत पाटील-सुनडिर (शाहूवाडी), श्री.चांद्रदीप नरिे 
(िरवीर) :   सन्माननीय पशुसांवधवन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हहाप र जिल्ह्यात १८ व्या पिुगणनेनुसार गाय, म्हैस, िेळ्यामेंढ्या आणण कोंियायाींची 
एक ण शमळ न सुमारे १ को्ी ३० लाख इतकी सींख्या आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, पिुधन ो्कानसुार जिल्ह्यामध्ये २८७ पिुवैद्यकीय दवाखान्याींची गरि अस न 
त्यापैकी केवळ १७५ दवाखाने सुपा आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, ११२ पिुवैद्यकीय दवाखान ेकमी असल्हयाने िनावराींना वेळेवर उपचार शमळत 
नसल्हयान ेपिुधनाची हानी होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, कोल्हहाप र जिल्ह्यात उवयररत ११२ पिुवैद्यकीय दवाखाने सुपा करण्यािाित 
िासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. महादेव िानिर (२५-०९-२०१७) :(१) सन २००७ च्या १८ व्या पिुगणनेनुसार कोल्हहाप र 
जिल्हहयात गाय वगय, म्हैस वगय, िेळया-मेंढया, कुक्कु् इत्यादीची एक ण सींख्या १८,१७,६६७ 
आहे. तर, सन २०१२ च्या १९ व्या पिुगणनेनुसार एक ण पिुधन सींख्या १८,२१,८८० एवढी 
आहे. 
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(२) १९ व्या पिुगणनेनसुार कोल्हहाप र जिल्हहयातील डोंगरी व बिगर डोंगरी अिी एक ण 
९,२३,८५० पिुधन ो्क सींख्या अस न त्यासााी ननकर्षानुसार २८१ पिुवैद्यकीय दवाखान्याींची 
आवश्यकता आहे. सद्यजवरथतीत कोल्हहाप र जिल्हहयात एक ण १७६ पिुवैद्यकीय सींवरथा काययरत 
आहेत. 
(३) जिल्हहयातील सवय गावाींमधील पिुधनास उपरोक्त िासकीय पिुवैद्यकीय दवाखान्याींमध न 
आवश्यक त्या सवय पिुवैद्यकीय सेवा ननयशमतपणे पुरववल्हया िात आहेत. तसेच, कोल्हहाप र 
जिल्ह्यात गोक ळ द ध सींोाकडील ६२, वारणा द ध सींोाकडील ४७ व वरवाशभमानी दधु 
सींोाकडील १२ पिुवैद्यकीय अचधका-याींकड न त्याींचे सभासद असलेल्हया पिुपालकाींच्या दधुाळ 
पिुधनास कृबत्रम रेतन व और्षधोपचार या सुववधा पुरववल्हया िात असल्हयामळेु पिधुनाची हानी 
होत असल्हयाच ेननदियनास आले नाही. 
(४) नवीन पिुवैद्यकीय दवाखाना शे्रणी-१ ची वरथापना करण्यासााी ववववध सींवगायतील तीन 
नवीन पदे ननमायण करणे आवश्यक आहे. सन २०१३ मध्ये पिुवैद्यकीय दवाखाना शे्रणी-१ ची 
वरथापना, अजवरतत्वातील शे्रणी-२ च्या पिुवैद्यकीय दवाखान्याींचा दिायवाढ कपान त्याींच ेपापाींतर 
शे्रणी-१ च्या पिुवैद्यकीय दवाखान्यात करणे व तालकुा लोुपिुवदै्यकीय सवयचचककत्सालयाची 
वरथापना करणे यासााी राज्यातील ववववध जिल्हहयाींमधील प्रवरतावाींच्या अनुर्षींगान े ववववध 
सींवगायतील आवश्यक पदननशमयतीचा प्रवरताव ववत्त ववभागास सादर करण्यात आला असता, 
ववत्त ववभागाने राज्याची वाढती महस ली त ्, राज्याच्या नतिोरीवरील ताण तसचे, आवरथापना 
खचय मयायददत ाेवण्याची ननकड लक्षात ोेता आचथयक भाराच्या वाढीचे प्रवरताव सादर करण्यात 
येव  नयेत, असे अशभप्राय ददलेले आहेत. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मासेमारी बांदी िालावधीत डोल व मभिले (मोदि) गीलनेट पद्धतीने 
मासेमारी िर्यास परवानगी ममळ्याबाबत 

  

(२५)  ८६१९२ (१९-०८-२०१७).   श्री.सुननल मशांदे (वरळी) :   सन्माननीय मत्स्यवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर सागरी मासेमारी अचधननयम १९८१ अींतगयत राज्यात पावसाळी हींगामात 
िासनाकड न ोालण्यात येत असलेल्हया मासमेारी िींदी कालावधीत डोल व शभिले (मोदक) 
गीलने् पद्धतीन ेमासमेारी करण्यास परवानगी शमळण्यािाितची मागणी लोकप्रनतननधी याींनी 
ददनाींक ०६ एवप्रल, २०१७ रोिीच्या लेखी ननवेदनाद्वारे मा.मत्वरयव्यवसाय राज्यमींत्री,याींिकड े
केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर मागणीच्या अनुर्षींगाने राज्यात पावसाळी हींगामात िासनाकड न ोालण्यात 
येत असलेल्हया मासेमारी िींदी कालावधीत डोल व शभिले (मोदक) गीलने् पद्धतीने मासेमारी 
करण्यास परवानगी शमळण्यािाित िासनान ेकोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ?  
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श्री. महादेव िानिर (०९-१०-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे. 
     मा.राज्यमींत्री (पदमु) याींच्याकड े ददनाींक ६.४.२०१७ रोिी झालेल्हया िैाकी दरम्यान 
राज्यात पावसाळी हींगामात ोालण्यात येत असलेली मासेमारी िींदी कालावधीत डोल व शभिले 
(मोदक) चगलने् पध्दतीन े मासेमारी करण्यास परवानगी शमळण्यािाितचा मुद्दा उपजवरथत 
केला होता. 
(२) व (३) महाराषर सागरी मासमेारी ननयमन अचधननयम, १९८१ अींतगयत पावसाळी मासेमारी 
िींदी कालावधी ददनाींक १ ि न ते ३१ िुलै (दोन्ही ददवस धपान) मध्ये मासेमारी कपा नये अस े
िासन अचधस चना क्र. मत्वरयवव-१११५/प्र.क्र. १३७/ पदमु-१४, ददनाींक १ ि न, २०१७ अन्वये 
कळववलेले आहे. 

___________ 
  

राज्यात शेतिऱ्याांसाठम ानलाईन खत ेदे्याबाबत 
  

(२६)  ८७३२० (१५-०८-२०१७).   श्री.हसन मुश्रीफ (िागल) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात िेतकऱ्यासााी ्नलाईन रासायननक खते ववक्री करण्याचा ननणयय िासनाने माहे 
एवप्रल, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ोेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, राज्यातील सवय िेतकऱ्याींना रासायननक खते खरेदी करता यावीत म्हण न 
िासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्याींत येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. पाांडुरांग फुां डिर (०७-१०-२०१७) :(१) नाही 
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मालेगाव (ता.अधावपूर, जि.नाांदेड) येथे शेतिऱ् याांने सततची नावपिी व बँिेच े
शेतावरील ििावस िां टाळून आत्महत्या िेल्हयाबाबत 

(२७)  ८७४३८ (१८-०८-२०१७).   श्रीमती अममता चव्हाण (भोिर) :   सन्माननीय मदत व 
पुनववसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मालेगाव (ता.अधायप र, जि.नाींदेड) येथे एका िेतकऱ् याींने सततची नावपकी व िँकेच े
िेतावरील किायस कीं ्ाळ न ददनाींक २९ माचय, २०१७ रोिी वा त्यासुमारास आत्महत्या केली 
असल्हयाच ेननदियनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, सदर तालुक्यातील ही दसुरी ो्ना अस न िासन िेतकऱ् याींच्या किायिाित 
गींभीर नसल्हयाचे ननदियनास येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, कियिािारी िेतकऱ् याींना न्याय शमळण्यािाित तसेच आत्महत्या केलेल्हया 
िेतकऱ् याींच्या पररवारास िासनान ेकोणत्या वरवपापाची मदत ददली वा देण्यात येणार आहे, 
(४) नसल्हयास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (१६-१०-२०१७) :(१) होय. हे अिींत: खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) िेतकरी आत्महत्या पात्र प्रकरणी िासन ननणयय ददनाींक २३ िानेवारी, २००६ अन्वये मयत 
िेतकऱ्याींच्या कु्ुींबियाींस रूपये १.०० लाख इतके सानुग्रह अनुदान ददले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील भमूीहीन मिूर, शेतिरी, िारागीर, ििवबािारी वयोवधृ्दाांचे ननवतृ्तीवेतनाबाबत 
  

(२८)  ८८९२९ (१५-०८-२०१७).   श्री.अननल बाबर (खानापूर), श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबूर), 
श्री.प्रिाश सुवे (मागाठाणे), श्री.सांिय पोतनीस (िमलना), डॉ.सांिय रायमुलिर (मेहिर), 
श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाव), श्री.सभुाष भोईर (िल्हयाण रस्ामीण), श्री.तुिाराम िाते (अणुशक्ती 
नगर), डॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्री.सुभाष साबणे (देगलूर), श्री.सुननल राऊत (ववक्रोळी), 
श्री.प्रताप सरनाईि (ओवळा माजिवडा), श्री.सांदीपानराव भुमरे (पठैण), श्री.रािाभाऊ (पराग) 
वाि े (मसन्नर), डॉ.बालािी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.मभमराव तापिीर (खडिवासला), 
श्री.शाांताराम मोरे (मभवांडी रस्ामीण) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) गेली अनेक वर्षय दषुकाळ आणण कियिािारीपणा यामध्ये होरपळणाऱ् या वयोवधृ्द ितेकरी, 
कारागीर आणण भ शमहीन मि र याींना दरमहा िासनाकड न प्रत्येकी ३ हिार पापये ननवतृ्त्तीवेतन 
देण्याचा ननणयय माहे म,े २०१७ च्या िेव्च्या आावयायात ोेण्यात आला आहे, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल्हयास, या ननणययाच ेवरवपाप काय आहे व यािाितची राज्यात अींमलििावणी करण्यात 
आली आहे काय, 
(३) या ननणययाची अद्याप अींमलििावणी करण्यात आली नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय 
आहेत व याची अींमलििावणी कधीपास न होणार आहे ? 
  
श्री. पाांडुरांग फुां डिर (१७-१०-२०१७) :(१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मांगळवेढा (जि.सोलापूर) तालुक्यातील दक्षक्ण भागात िमी पिवन्यमान  
झाल्हयाने शतेिऱ् याांच्या िनावराांच्या चाऱ् याबाबत 

  

(२९)  ८८९६५ (१४-०८-२०१७).   श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), 
श्रीमती ननमवला गाववत (इगतपूरी), प्रा.ववरेंद्र िगताप (धामणगाव रेल्हवे), प्रा.वषाव गायिवाड 
(धारावी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), डॉ.सांतोष टारफे 
(िळमनुरी) :   सन्माननीय पशसुांवधवन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मींगळवेढा (जि.सोलाप र) तालुक्यातील दक्षक्षण भागात कमी पियन्यमान झाल्हयामळेु 
िेतकऱ् याींच्या िनावराींच्या चाऱ् याची गैरसोय होत असल्हयाच े माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदियनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, चारा ी्ंचाईमुळे या भागातील द ध व्यवसायावर ववपररत पररणाम होऊन द ध 
सींकलन ननम्म्यावर येऊन द ध व्यवसायावर उपजिववका असणाऱ् या िेतकऱ् याींवर उपासमारीची 
वेळ आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, चारा छावण्या सुपा करण्यािाित िासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. महादेव िानिर (०९-१०-२०१७) :(१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नस न, मींगळवेढा तालुक्यातील दधु सींकलनाची ्गवर्, २०१५ त ेिलु,ै २०१६ ची 
आकडवेारी पहाता, ्गवर्, २०१६ ते िुल,ै २०१७ या कालावधीत सरासरी दधु सींकलनामध्ये 
वाढ झाल्हयाचे ददस न येते. 
(३) महस ल व वने (मदत व पनुवयसन) ववभागाने राज्यात चारा छावण्या सुरू करण्यािाित 
कोणताही ननणयय अद्यापी ोेतलेला नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

अिोले (जि.अहमदनगर) तालुक्यातील िाळभात या वपिाच ेसांशोधन  
िुनन सदर वपिाचे सांवधवन िर्याबाबत 

(३०)  ८९०२२ (१५-०८-२०१७).   श्री.भाऊसाहेब िाांबळे (श्रीरामपूर) :   सन्माननीय िृषी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अकोले (जि.अहमदनगर) तालुक्यातील सहयाद्रीच्या डोंगरराींगात वपकवल्हया िाणाऱ् या 
काळभात या वपकाचे अन्य कोणत्याही दाकाणी फे ारस ेअजवरतत्व िाणवत नाही, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल्हयास, कृर्षी ववद्यापीा अथवा कृर्षी खात्याकड ेकाळभाताच्या वपकाच ेकाही सींिोधन 
अथवा दवरतऐवि आढळत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, िासनाने या लोप पावत असलेल्हया काळभात या वपकाचे सींिोधन कपान सदर 
वपकाचे सींवधयन करण्यािाित कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. पाांडुरांग फुां डिर (१४-०९-२०१७) :(१) होय. 
(२) व (३) काळभाताचे उत्पादन वाढववण्याच्या दृष्ीने व ितेक-याींना तो व्यापारीदृष्ीन े
परवडण्याकरीता ववभागीय कृवर्ष सींिोधन कें द्र, इगतपुरी येथे गेल्हया २ वर्षायपास न काळभातावर 
(कृषणसाळ) उत्परीवतयन पैदास (Mutation Breeding) आधारीत सींिोधन चाल  आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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दापोली (जि.रत्नाधगरी) येथील डॉ.बाळासाहेब सावांत िोिण िृषी ववद्यापीठामध्ये िृषी 
सहाय्यि पदासाठम घे्यात आलेल्हया पररके्त झालेला गैरव्यवहार 

  

(३१)  ८९३०१ (१५-०८-२०१७).   श्री.सांिय साविारे (भसुावळ) :   सन्माननीय िृषी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) दापोली (जि.रत्नाचगरी) येथील डॉ.िाळासाहेि सावींत कोकण कृर्षी ववद्यापीाामध्ये ददनाींक 
१४ िानेवारी, २०१७ रोिी कृर्षी सहाय्यक पदासााी ोेण्यात आलेल्हया लेखी पररके्षत ९७ प्रश्न न 
सोडववता पेपर कोरा ाेवलेल्हया उमदेवाराची अींनतम यादीत ननवड झाल्हयाच ेमाहे मे, २०१७ मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदियनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या प्रकरणाची िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(३) असल्हयास, त्यानुर्षींगाने दोर्षी आढळणाऱ् या व्यक्तीींवर िासनाने कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. पाांडुरांग फुां डिर (१६-१०-२०१७) :(१) हे खरे नाही. 
     तथावप, ददनाींक ०४.०५.२०१७ रोिी अिा प्रकारची तक्रार प्राप्त झालेली आहे. 
(२) िासन पत्र ददनाींक ३०.०५.२०१७ अनुसार या प्रकरणी महासींचालक, महाराषर कृर्षी शिक्षण 
व सींिोधन पररर्षद याींचेकड न अहवाल मागववण्यात आला अस न तो प्रनतक्षाधीन आहे. तथावप, 
महाराषर कृर्षी ववद्यापीाे अचधननयम १९८३ मधील तरत दीनसुार डॉ.िाळासाहेि सावींत कोकण 
कृर्षी ववद्यापीा, दापोली कड े प्राप्त झालेल्हया श्री.ननतीन ददनेि चौधरी याींच्या ददनाींक 
२१.०३.२०१७ च्या तक्रारीस अनुलक्ष न मा.कुलगुपा याींच्या मान्यतने ेचौकिी सशमती नेमण्यात 
आली. चौकिी सशमतीच्या अहवालानुसार तक्रारीिी ननगडीत कोणतेही तर्थय आढळ न न 
आल्हयाने सामान्य प्रिासन ववभाग, िासन पररपत्रक, ददनाींक २५.०२.२०१५ मधील तरत दीनुसार 
सदर तक्रार ववद्यापीा वरतरावपान ननकाली काढण्यात आली आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

भांडारा जिल्हहयात पश ुसवांधवन ववभागाअांतगवत पशु ुनग्णालयात  
१२ वषावपासनु वैद्यिीय अधधिारी नसल्हयाबाबत 

  

(३२)  ८९७७१ (१४-०८-२०१७).   श्री.सुधािर िोहळे (नागपूर दक्षक्ण) :   सन्माननीय 
पशुसांवधवन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भींडारा जिल्हहयातील तुमसर तालुक्यात राज्य व जिल्हहापररर्षदेची एक ण १४ पिुरोग 
पाग्णालय अस न त्यातील ७ पाग्णालयात ४ डॉक््राींची पदे तथा तुमसर िहरात सहायक 
आयुक्ताची पद मागील १२ वर्षायपास न ररक्त असल्हयाने लाखाींच्या सींख्येत असलेल्हया पिुींचे 
आरोग्य धोक्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, भींडारा जिल्हहयात पि ु सवींधयन ववभागाअींतगयत पिु पाग्णालयात मागील १२ 
वर्षायपासुन वैद्यकीय अचधकारी नाहीत, हे खरे आहे काय, 
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(३) असल्हयास, या तालुक्यात हरदोली, गोिरवाही, शम्ेवानी येथे २००५ पास न डॉक््र व 
चपरािीची एकही पद भरलेले नाही, हे ही खरे आह काय, 
(४) असल्हयास, पिु आरोग्य सुधापान व पदभरतीिाित िासनान ेकोणती काययवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. महादेव िानिर (०९-१०-२०१७) :(१) व (२) भींडारा जिल्हहयातील तमुसर तालुक्यात शे्रणी-१ 
ची ६ व शे्रणी-२ ची ८ असे एक ण १४ पिुवैद्यकीय दवाखाने आहेत. पवैद शे्रणी-१ च्या ६ 
दवाखान्याींपैकी ४ दवाखान्याींमध्ये ननयशमत पिुधन ववकास अचधकारी काययरत अस न २ 
दवाखान्यातील पिुधन ववकास अचधकाऱ्याींची पदे ररक्त आहेत. शे्रणी-२ च्या ८ पिुवैद्यकीय 
दवाखान्याींपैकी ६ दवाखान्याींमध्ये ननयशमत सहाय्यक पिुधन ववकास अचधकारी काययरत 
आहेत. २ दवाखान्याींमध्ये पदे ररक्त आहेत. तसेच तालुका लोुपिुवैद्यकीय सवयचचककत्सालय, 
तुमसर येथील सहाय्यक आयुक्त पिुसींवधयन हे पद ररक्त आहे. 
     वरीलप्रमाणे ररक्त असलेल्हया पदाींचा अनतररक्त काययभार अन्य अचधकारी/कमयचारी 
याींच्याकड ेसुप दय कपान पिुपालकाींच्या िनावराींना ननयशमत वैद्यकीय सोयी-सुववधा पुरववण्यात 
येत आहेत. 
(३) हे अिींत: खरे आहे  
     तुमसर तालुक्यातील हरदोली येथील पिुवैद्यकीय दवाखाना शे्रणी-१ चा अस न तेथ े
पिुधन ववकास अचधकाऱ्याचे पद ररक्त आहे. मात्र पररचर पद भरलेले आहे. त्याचप्रमाणे 
गोिरवाही व शम्ेवानी येथील पिुवैद्यकीय दवाखान े ही शे्रणी-२ ची अस न येथील सहाय्यक 
पिुधन ववकास अचधकारी तसेच पररचर सींवगायतील पदे ररक्त आहेत. सदर ररक्त पदाचा 
अनतररक्त काययभार अन्य अचधकारी/कमयचारी याींचकेड ेसोपववण्यात आला आहे. 
(४) पिधुन ववकास अचधकारी ग्-अ या सींवगायतील १०० पदे भरण्यािाित महाराषर लोकसेवा 
आयोगास मागणीपत्र पााववले अस न आयोगामाफे य त पात्र उमेदवाराींची ननवड प्रकक्रया सुपा आहे. 
त्याचप्रमाणे सहाय्यक पिुधन ववकास अचधकारी ग्-क या सींवगायत न पिधुन ववकास 
अचधकारी,ग्-ि या सींवगायची ररक्त पदे पदोन्नतीन े भरण्याची िाि िासनाच्या ववचाराचधन 
आहे. आयोगाकड न पात्र उमेदवाराींची यादी  प्राप्त झाल्हयानींतर तसचे पदोन्नतीची प्रकक्रया प णय 
झाल्हयानींतर पिुधन ववकास अचधकारी या सींवगायतील ररक्त पदे भरण्यािाित योग्य ती 
काययवाही करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे ग्-क व ड सींवगायतील ररक्त पदे भरण्यािाितची 
काययवाही आयुक्त पिुसींवधयन याींचवेरतरावपान सुपा आहे. 
(५) िासनवरतरावर पदे भरण्याची काययवाही सुपा आहे. 

___________ 
  
िळगाांव जिल्हहा पररषदेने यांदाच्या खरीप हांगामासाठम सरळ, सांयुक्त व ममश्र खताांची एिूण ३ 

लाख ३० हिार म.ेटन िृवष सांचालनालयािड ेमागणी िेल्हयाबाबत 
(३३)  ९०२३२ (१५-०८-२०१७).   श्री.चांद्रिाांत सोनवणे (चोपडा) :   सन्माननीय िृषी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 



वव.स. ३६७ (24) 

  

(१) िळगाींव जिल्हहा पररर्षदेने यींदाच्या खरीप हींगामासााी सरळ, सींयुक्त व शमश्र खताींची 
एक ण ३ लाख ३० हिार म.े्न कृवर्ष सींचालनालयाकड ेमागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, यापैकी कृर्षी सींचालनालयाने ककती म.े्न खत ेउपलब्ध कपान ददली आहेत, 
(३) असल्हयास, उवयररत खताच्या पुरवठ्यासााी पयाययी व्यववरथेिाित िासनाने कोणती 
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. पाांडुरांग फुां डिर (०७-१०-२०१७) :(१) होय. 
(२) कृर्षी आयकु्तालयान े३ लाख २५ हिार ७०० मे. ्न खत सााा खरीप हींगाम २०१७ सााी 
मींि र केलेला आहे. 
(३) िळगाींव जिल्हहयाचा मागील २ वर्षायतील अचधकतम खत वापर २,८१,१०० मे.्न इतका 
आहे. तो ववचारात ोेता खरीप हींगाम २०१७ सााी मींि र करण्यात आलेला खत सााा १५ % ने 
अचधक आहे. त्यामुळे पयाययी व्यववरथेची गरि भासलेली नाही.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यात गोपीनाथ मुांड ेशेतिरी अपघात ववमा योिनेच ेमागील वषावतील  
१३६ प्रस्ताव प्रलांबबत असल्हयाबाबत 

(३४)  ९०५२३ (१५-०८-२०१७).   श्री.ियिुमार गोरे (माण) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात नसैचगयक सींक्ामुळे अडचणीत आलेल्हया ितेकरी कु  ् ींिाना मदत करण्यासााी सुपा 
करण्यात आलेली गोपीनाथ मुींड ेिेतकरी अपोात ववमा योिनेचे मागील वर्षायतील १३६ प्रवरताव 
प्रलींबित असल्हयाचे माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदियनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय 

(२) असल्हयास, िासनाने या सींदभायत चौकिी कपान सदर प्रवरतावातील त्रु्ी द र कपान ववमा 
कीं पनीकड न िाचधत िेतकऱ् याींच्या कु  ् ींबियाींना आचथयक मदत शमळव न देण्यािाित िासनान े
कोणती काययवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. पाांडुरांग फुां डिर (०९-१०-२०१७) :(१) गोपीनाथ मुींड े ितेकरी अपोात ववमा योिना सन 
२०१६-१७ या कालावधीसााी दद.०१.१२.२०१६ ते ३०.११.२०१७ पयतं ओररएन््ल इींिुरींस कीं पनी 
शल. याींचमेाफे य त रािववण्यात येत आहे. सदर योिनेच्या माहे एवप्रल २०१७ अखेरच्या 
अहवालानसुार राज्यात ववमा कीं पनीकड ेएकुण २७६ प्रवरतावािाित स चना देण्यात आल्हया होत्या. 
त्यापैकी ११२ ववमा प्रवरताव ववमा कीं पनीकड ेदाखल करण्यात आले होत ेव त्यापैकी ३५ ववमा 
प्रवरताव ववमा कीं पनीन ेमींिुर केले व ६ ववमा प्रवरताव नामींिुर केले आहेत. ७१ ववमा प्रवरताव 
ववमा कीं पनीकड ेकाययवाहीत होत.े तर कागदपत्राींच्या प तयतेसााी जिल्हहा अचधक्षक कृवर्ष अचधकारी 
याींचेकड े१६४ प्रवरताव काययवाहीत होते.   
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ववमा कीं पनीकड े
स चचत प्रवरताव 

ववमा कीं पनीकड े
दाखल प्रवरताव 

 

मींिुर प्रवरताव नामींिुर 
प्रवरताव 

 

ववमा कीं पनीकड े
काययवाहीत प्रवरताव 

 

जिल्हहा अचधक्षक 
कृवर्ष अचधकारी 

याींचेकड े
काययवाहीत प्रवरताव 

२७६ ११२ ३५ ६ ७१ १६४ 
(२) प्रवरताव िीघ्र गतीन ेमींिुर होण्यासााी जिल्हहावरतरावर तसचे आयुक्तालय वरतरावर ववमा 
कीं पनी व ववमा सल्हलागार कीं पनीचे प्रनतननधी याींच्या िैाका ोेव न सातत्यान ेप्रकरणे ननकाली 
काढणेवरतव स चना देण्यात आल्हया आहेत. तसेच यािाित सातत्यान ेपाापुरावा चालु आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही.   

___________ 
  

िालना जिल्हहयातील रासायननि खताांमळेु शेतिममनीच्या सुवपिता  
पातळीत घट होत असल्हयाबाबत 

  

(३५)  ९०५६१ (१५-०८-२०१७).   श्री.रािेश टोपे (घनसावांगी) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िालना जिल्हहयातील रासायननक खताींमळेु िेतिशमनीच्या सुवपकता पातळीत  ो् होत 
असल्हयाच ेननदियनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, यािाित िासनान ेचौकिी केली आहे काय, 
(३) असल्हयास, चौकिीअींती िशमनीचा पोत तसेच सुवपकता वाढववण्यासााी िासनाने कोणती 
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. पाांडुरांग फुां डिर (०७-१०-२०१७) :(१) अींित: खरे आहे. 
(२) व (३) मदृ आरोग्य पबत्रका योिनेअींतगयत िालना जिल्हहयातील ६८,०८३ मदृ नमुन्याींची 
तपासणी करण्यात आली अस न िेतकऱ्याींना मदृ आरोग्य पबत्रका ववतरीत केल्हया आहेत.  मदृ 
आरोग्य पबत्रकेमधील शिफे ारिीनसुार सींतुशलत खताींचा वापर यािाित िेतकऱ्याींना मागयदियन 
केले िाते.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
 

राज्य िृषी मुल्हय आयोग स्थापनाचा ननणवय होवूनही अद्यापी आयोगाच्या  
अध्यक् व सदस्याांची ननयुक्ती झाली नसल्हयाबाबत 

  

(३६)  ९०५७५ (२४-०८-२०१७).   श्री.सांिय साविारे (भसुावळ) :   सन्माननीय िृषी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्य कृर्षी मुल्हय आयोग वरथापनाचा ननणयय ददनाींक २३ एवप्रल, २०१५ रोिी होव न 
अद्यापी आयोगाच्या अध्यक्ष व सदवरयाींची ननयुक्ती झालेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, आयोगाचे अध्यक्ष, सदवरय व इतर ररक्त पदे तातडीने ननयुक्त करण्यािाित 
िासनाने कोणती काययवाह केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. पाांडुरांग फुां डिर (०५-१०-२०१७) :(१) हे खरे नाही. 
(२) राज्य कृर्षी म ल्हय आयोगाच्या अध्यक्ष या पदावर दद. ०१ िुल,ै २०१७ च्या िासन 
ननणययान्वये कृर्षी के्षत्रातील तज्ञ व्यक्ती तथा कृर्षी म ल्हय/िेतमाल भाव यासींिींधी िाणकार 
व्यक्ती म्हण न श्री. सय्यद पािा उवरमानसाहि प्ेल, लात र याींची ननयुक्ती करण्यात आलेली 
आहे. तसेच, राज्य कृर्षी म ल्हय आयोगावर लोकप्रनतननधी व िेतकरी प्रनतननधी याींची सदवरय 
म्हण न ननयुक्ती करण्याची काययवाही चाल  आहे.  
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

सटाणा-चाळीसगाांव मागाववरील बससेवा ननयममत सुुन होणेबाबत 
  

(३७)  ९०७१० (१४-०८-२०१७).   श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण) :   सन्माननीय पररवहन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) नाशिक जिल्हहयातील स्ाणा आगारात न स्ाणा-चाळीसगाींव ननयशमतपणे िससेवा गेली 
तीन मदहन्याींपास न अचानक िींद करण्याींत आली आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, त्यामुळे िागलाण, मालेगाव, नाींदगाींव या तालकु्यातील िहुसींख्य आददवासी 
िनतेची तसेच पाग्ण व ववद्यार्थयाचंी गैरसोय होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सदर िससेवा तात्काळ सुपा करण्यािाित वरथाननक लोकप्रनतननधी िागलाण 
याींनी मा.पररवहन मींत्री याींना ददनाींक ४ एवप्रल, २०१७ रोिी वा त्यासुमारास लेखी ननवेदन ददले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, तेथील आददवासी िनतचेी होणारी गैरसोय ्ाळण्यासााी िासनाने सदर 
िससेवा तात्काळ सुपा करण्यािाित कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हदवािर रावत े(०३-११-२०१७) :(१), (२), (३) व (४) सदर मागायवर प्रत्येक अधाय तासाच्या 
अींतराने स्ाणा-मालेगाींव व मालेगाींव-चाळीसगाींव ि्ल िससेवा उपलब्ध केल्हया आहेत. 
दद.०६.०७.२०१७ पास न नव्यान े ११.४५ व १५.४५ वा. स्ाणा-चाळीसगाींव थे् िससेवा सुपा 
करण्यात आलेली आहे. तसेच, स्ाणा-चाळीसगाींव मागायवर स्ाणा-औरींगािाद ०७.०० वा., 
स्ाणा-पाचोरा ०८.४५ वा. िससेवा उपलब्ध आहे. त्यामळेु प्रवािाींची गैरसोय झालेली नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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राज्यात सहाय्यि पशुधन वविास अधधिारी त ेपशुधन वविास अधधिारी  
पदोन्नती व ररक्त पदे भर्याबाबत 

(३८)  ९०८१८ (१४-०८-२०१७).   श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली) : 
सन्माननीय पशसुांवधवन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात सहाय्यक पिुधन ववकास अचधकारी त ेपिुधन ववकास अचधकारी ग् १ पदोन्नती 
रखडली अस न अनके पदे ररक्त असल्ह याचे माहे म,े २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदियनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, यामुळे या अचधकाऱ् याींना सुमारे १५ गावाींत कफे राव ेलागत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्हयास, यासींदभायत िासनाने ननणयय ोेव न सदर अचधकाऱ् याींना पदोन्नती व ररक्त पदे 
भरण्यािाित कोणती काययवाही केली  वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. महादेव िानिर (०९-१०-२०१७) :(१) हे अिींत: खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही.         
(३) सहाय्यक पिुधन ववकास अचधकारी ग्-क सींवगायतील कमयचारी  याींना पिुधन ववकास 
अचधकारी ग्-ि या पदावर पदोन्नती देण्यासींदभायत  आयुक्त कायायलयाचे वरतरावर ववभागीय 
पदोन्नती सशमतीची िैाक पार पाडली अस न पदोन्नती देण्यािाित पुढील काययवाही स पा आहे. 
     तसेच पिुधन ववकास अचधकारी ग्-अ या सींवगायतील  ररक्त पदे भरण्यािाित महाराषर 
लोकसेवा आयोगाकड न दद.२६.४.२०१७ रोिी एक ण १०० पदे भरण्यासााी िाहीरात प्रशसध्द 
करण्यात आली अस न महाराषर लोकसेवा आयोगाकड न दद.२४.६.२०१७ रोिी लेखी पररक्षा 
ोेण्यात आली आहे. आयोगाकड न पात्र उमेदवाराींची यादी प्राप्त झाल्हयानींतर राज्यातील पिुधन 
ववकास अचधकारी ग्-अ याींची पदे भरण्यािाित िासन वरतरावर काययवाही करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

अिोला जिल्ह्यातील शेतिऱ्याांना या वषी सन २०१७ वातावरणातील  
बदलामुळे भुईमुग लत्पादनात झालेल्हया निुसानाबाबत 

(३९)  ९१२५२ (२२-०८-२०१७).   श्री.रणधीर सावरिर (अिोला पूवव) :   सन्माननीय िृषी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अकोला जिल्ह्यात या वर्षी (सन २०१७) उन्हाळी भुईमुग उत्पादक िेतकऱ्याींना 
वातावरणातील िदलामळेु मोठ्या प्रमाणात उत्पादन ो् सोसावी लागली, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, सदर उन्हाळी भुईमुग उत्पादनातील ो्िाित कारणमीमाींसा करण्यासााी 
अको् कृर्षी उत्पन्न िािार सशमतीच्या सींचालकाींनी डॉ.पींिािराव देिमुख कृर्षी ववद्यापीााकड न 
तज्ञाींची सशमती नेमल्हया िावी, कररता मागणी केली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अकोला जिल्ह्यासह पजश्चम ववदभायतील इतरही जिल्ह्यात भुईमुग उत्पादनात या वर्षी ७० 
ते ८०% उत्पादन ो् झाल्हयाची िेतकऱ्याींची तक्रार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी उत्पादन ो् व वातावरणातील िदल याचा परवरपर सींिींध 
िोधण्यासााी डॉ.पींिािराव देिमखु कृर्षी ववद्यापीा अकोला याींनी अ्यास सशमती वरथापन 
केली काय, 
(५) असल्हयास, अ्यास सशमतीच्या अहवालातील ननषकर्षय काय आहेत, 
(६) नसल्हयास, त्यानुसार िासनान ेकोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(७) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. पाांडुरांग फुां डिर (२१-०९-२०१७) :(१) होय. 
(२) होय. 
(३) अकोला जिल्हहयासह पजश्चम ववदभायतील इतरही जिल्हहयातील भुईमुग उत्पादनात यावर्षी 
५७ ते ६९ ्क्के पयतं ो्ीचा अींदाि तज्ञ सशमतीने अहवालात वतयववला आहे. 
(४) होय. 
     सींयुक्त अ्यास सशमती वरथापन केली आहे. 
(५) गाीत सशमतीन े ददनाींक ९ ि न, २०१७ रोिी अको् तालुक्यातील कृवर्ष उत्पन्न िािार 
सशमती व िेतकऱ् याींच्या िेतावर प्रत्यक्ष भे् देव न पाहणी केली व ववरतुननषा अहवाल तयार 
कपान सादर करण्यात आला. कमी उत्पादकतसेााी कारणीभ त असलेल्हया तत्कालीन कारणाींचे 
िावरत्रीयदृष्या वववेचन सदर अहवालामध्ये केले अस न खालीलप्रमाणे ननषकर्षय देण्यात आले. 
ननषकर्षय :- 
     कृवर्ष उत्पन्न िािार सशमतीतील प्रनतननधीक नमुन्यामध्ये सरुकुतलेल्हया िारीक दाण्याचे 
प्रमाण ५४.०८ ्क्के आढळले व दाण्याचा उतारा ५१.६० ्क्के आला. त्यामळेु सरासरी 
उताऱ् यापेक्षा १९ ते २० ्क्के दाण्याच्या उताऱ् यात ो् आली. 
     कृवर्षववद्या हवामानिावरत्र व मदृिावरत्र याींच े एकबत्रत प्रनतक ल पररणामामुळे उन्हाळी 
भुईमुगाच्या सरासरी उत्पादनात ४५ ते ५५ ्क्के तसेच रोग व ककडीमुळे १२ ते १४ ्क्के ो् 
सींभवते. 
     या सवय ववर्षयाींचा एकबत्रत पररणामामुळे भुईमुगाचे सरासरी उत्पादनात सन २०१६-१७ 
उन्हाळी हींगामात ५७ त े६९ ्क्के ो् येण्याची िक्यता आहे. 
     पुढील वर्षी उन्हाळी हींगामात भुईमुग उत्पादनात येणारी ो् कमी करण्यासााी 
करावयाच्या उपाययोिनासााी अहवालासोित ववद्यापीाान े केलेल्हया शिफे ारिी देण्यात आल्हया 
आहेत. 
(६) डॉ.पींिािराव देिमखु कृवर्ष ववद्यापीा वरतरावर सींयुक्त अ्यास सशमती वरथापन कपान 
उत्पादन ो्ीचा अहवाल सादर केला. तसेच डॉ.पींिािराव देिमखु कृवर्ष ववद्यापीा, अकोला 
अींतगयत ननयशमत / कायमवरवपापी तत्वावर अणखल भारतीय समन्वयीत भुईमुग सींिोधन 
प्रकल्हप वरथापन करण्यािाितचा प्रवरताव ददनाींक १३/१२/२०१६ च्या पत्रान्वये भारतीय कृवर्ष 
अनुसींधान पररर्षद, नवी ददल्हली याींना सादर केला आहे. 
(७) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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हेटीिुां डी (जि.वधाव) येथील शासिीय पशुपैदास िें द्रास ननधी मांिूर िर्याबाबत 
  

(४०)  ९१४७५ (१४-०८-२०१७).   श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्र्हपूरी), 
श्री.सुननल िेदार (सावनेर), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :  
सन्माननीय पशसुांवधवन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वधाय जिल्हहयातील गौराळ  गायीचे उगमवरथान असलेल्हया हे्ीकुीं डी येथील िासकीय 
पिुपैदास कें द्राच्या न तनीकरणाच्या कामाकरीता २२ को्ी रूपयाींचा ननधी मींि र करण्यात आले 
असल्हयाची मादहती शमळालेली असली तरी या ववभागाकड ेसदर ननधी अद्यापही प्राप्त झाले 
नसल्हयाम ळे मींि र झालेला ननधी तातडीन े शमळण्यािाित लेखी ननवेदनाव्दारे लोकप्रनतननधीींनी 
मा.मुख्यमींत्री महोदयास ददींनाक १७ ि न, २०१७ रोिी ननवेदन ददले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, या सींदभायत िासानाने चौकिी केली आहे काय, 
(३) असल्हयास, चौकिीअींती हे्ीकुीं डी येथील िासकीय पिुपैदास कें द्राच्या न तनीकरणाच्या 
कामाकरीता २२ को्ी रूपयाींचा ननधी मींि र करण्यािाित िासनान ेकोणती काययवाही केली वा 
करण्यात येत आहे 
(४) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. महादेव िानिर (०९-१०-२०१७) :(१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) मा.मींत्री ववत्त व ननयोिन याींनी सन २०१६-१७ चा अथयसींकल्हपीय अचधवेिनात 
केलेल्हया ोोर्षणेनुसार, वरथाननक देिी िातीच्या गाई व म्हिीींच ेसींगोपन व सींवधयन करण्यासााी 
राज्यात हे्ीकुीं डी, जि.वधाय या दाकाणी वळ माता सींगोपन कें द्राींच ेनतुनीकरण व आधुननकीकरण 
करण्याच्या योिनेसााी रू.९०५.६ लक्ष ननधीचा प्रवरताव मींबत्रमींडळाच्या मान्यतेवरतव सादर 
करण्याची काययवाही प्रगतीत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

रत्नाधगरी जिल्हहयातील िृषी सहाय्यिाांच्या प्रलांबबत माग्याांबाबत 
  

(४१)  ९१५९४ (१५-०८-२०१७).   श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण) :   सन्माननीय िृषी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रत्नाचगरी जिल्हहयात कृर्षी सहाय्यकाींच्या प्रलींबित मागण्याींच्या प तयतेसााी महाराषर राज्य 
कृर्षी सहाय्यक सींो्नेच्यावतीन े ददनाींक १९ ि न, २०१७ रोिी वा त्यासुमारास जिल्हहा कृर्षी 
अधीक्षक कायायलयासमोर धरणे आींदोलन केले होते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर आींदोलनाची दखल न ोेतल्हयास ददनाींक १० िुल,ै २०१७ रोिी पास न 
िेमुदत काम िींद आींदोलन करण्याचा इिाराही सदर सींो्नेने ददला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, कृर्षी सहाय्यकाींच्या सदर प्रलींबित मागण्या मान्य करणेिाित िासनाने कोणती 
काययवाही केली वा करणेत येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. पाांडुरांग फुां डिर (१३-१०-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) कृवर्ष सहाय्यकाींच्या प्रमखु मागण्या व मागण्याींिाित िासनान े केलेल्हया काययवाहीची 
सद्यजवरथती खालीलप्रमाणे आहे. 
  मागण्या :- कृवर्ष ववभागाचा सुधारीत आकृतीिींध तातडीने तयार कपान सुधारीत 
आकृतीिींधामध्ये कृवर्ष सहाय्यकाचे पदनाम सहाय्यक कृवर्ष अचधकारी करण्यात याव,े कृवर्ष 
सहाय्यकामध न कृवर्ष पययवेक्षकाींची पदे १०० ्क्के पदोन्नतीन े भरणेत यावीत, कृवर्ष सेवक 
पदाचा ३ वर्षायचा कीं त्रा्ी सेवेचा कालावधी हा शिक्षण सेवकाप्रमाणे आश्वाशसत प्रगती योिना व 
इतर सवय लाभाींसााी ग्राहय धरणेत यावा आणण, आींतरसींभागीय िदलीिाित प्रवरताव मींत्रालय 
वरतरावर दोन वर्षायपास न प्रलींबित आहे. 
  सद्यजवरथती :- ववत्त ववभागाच्या मागयदियक सुचनाींप्रमाणे कृवर्ष ववभागाचा सधुाररत 
आकृतीिींध तयार कपान ववत्त ववभागाच्या मान्यतसे सादर करण्यात आलेला आहे, कृवर्ष 
सहाय्यकाचे पदनाम सहाय्यक कृवर्ष अचधकारी करण्यािाितचा प्रवरताव अमान्य करण्यात आला 
आहे. कृर्षी पययवेक्षकाींच्या सवेाप्रवेि ननयमाींतील सुधारणा करण्यासींिींधीची काययवाही 
िासनवरतरावर सुपा आहे. कृवर्ष सेवक पदाचा ३ वर्षायचा कीं त्रा्ी सेवेचा कालावधी हा शिक्षण 
सेवकाप्रमाणे आश्वाशसत प्रगती योिना व इतर सवय लाभाींसााी ग्राहय धरण्यािाितचा प्रवरताव 
अमान्य करण्याचा ननणयय ोेण्यात आला आहे. कृर्षी आयुक्तालयाकड न आींतरसींभागीय िदलीचा 
२०१७ मध्ये प्राप्त झालेला प्रवरताव िासनास मान्यतेवरतव सादर करण्यात आलेला आहे. त्यावर 
लवकरच ननणयय अपेक्षक्षत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

नागपूर जिल्ह्यात राष्ट्रीय डअेरी अनुसांधान िें द्र स्थापन िर्याबाबत 
  

(४२)  ९१६८५ (१४-०८-२०१७).   डॉ.आमशष देशमुख (िाटोल) :    सन्माननीय दगु् धवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राषरीय डअेरी अनुसींधान सींवरथा (नॅिनल डअेरी ररसचय इन्वर्ी्य ्) हे कनायलची ववभागीय 
कें द्र दक्षक्षण प्राींतासााी िींगलुर तर प वय प्राींतासााी कल्हयाण येथ ेआहेत. या सींवरथामध्ये दगु्ध 
ववर्षयासााी सतत अनुसींधान व शिक्षण प्रशिक्षण राषरीय व आींतरराषरीय वरतरावर होत असते, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, िींगलुर व कल्हयाण राषरीय डअेरी अनुसींधान सींवरथा वरथापन असल्हयाने या 
प्राींतातील िेतकरी व डअेरी उद्योग याींचा ववकास होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, िींगल र व कल्हयाण या प्राींताच्या धतीवर मध्य भारतातील प्राींताच्या 
ववकासाकररता ववदभायत प्रादेशिक डअेरी सींवरथान वरथापन झाल्हयास त्याचा फे ायदा ववदभायतील 
िेतकऱ्याींना व डअेरी उद्योगाींना होईल त्याकररता कें द्र ववदभायत प्रादेशिक डअेरी सींवरथान 
वरथापन करण्याकररता िासनान ेकोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. महादेव िानिर (२०-०९-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) आिजवरथतीत असा कोणताही प्रवरताव िासनाच्या ववचाराधीन नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मौिा शहपूर येथील पशुवैद्यिीय अधधिारी ररक्त पदे भर्याबाबत 
  

(४३)  ९१८०१ (१४-०८-२०१७).   श्री.रामचांद्र अवसरे (भांडारा) :   सन्माननीय पशुसांवधवन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौिा िहाप र येथील पिुवैद्यकीय दवाखान्यातील पिुवैद्यकीय अचधकारी हे पद ददनाींक  
२१ डडसेंिर, २०१५ रोिी पास न ररक्त असुन दवाखान्याींतगयत १९ गावे असलेल्हया या 
दवाखान्याचा कारभार रोिगार सेवकावर व पिुवरील उपचार दवाखान्यात असणारे 
वणयउपचारक व पररचक याींच्यावर सोपववला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, पिुपालकाींना खािगी मेडडकल दकुानमध्ये िाऊन और्षधी खरेदी करावी लागत 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, मौिा िहाप र येथील ररक्त पदे भरण्याकररता िासनाने कोणती काययवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. महादेव िानिर (०९-१०-२०१७) :(१), (२) व (३) भींडारा जिल्हहयातील पिुवैद्यकीय 
दाखाखाना शे्रणी-१, िहाप र या ररक्त पदावर िासनाने दद.०९.०८.२०१७ च्या आदेिान्वये 
ननयशमत पिुधन ववकास अचधकाऱ्याची ननयुक्ती केली अस न त्याींचे माफे य त पिुपालकाींच्या 
िनावराींना ननयशमत वैद्यकीय सुववधा पुरववण्यात येत आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

नांदरुबार जिल्ह ्यातील तळोदा व शहादा तालुक् यात पांचायत सममती अांतगवत  
पशुसांवधवन अधधिा-याांची व िमवचा-याांची पदे ररक् त असल्ह याबाबत 

(४४)  ९१८३८ (१४-०८-२०१७).   श्री.लदेमसांग पाडवी (शहादा) :   सन्माननीय पशसुांवधवन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नींदरुिार जिल्ह ्यातील तळोदा व िहादा तालुक् यात पींचायत सशमती अींतगयत पिुसींवधयन 
अचधका-याींची व कमयचा-याींची िहुतेक पदे ररक् त असल्ह यामुळे पाळीव िनावराींची और्षध 
उपचाराकररता सोय उपलब् ध नाही, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्ह यास, िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(३) असल्ह यास, चौकिीअींती पाळीव िनावराींना उपचार शमळण् याकररता सदर पदे भरण् यािाित 
िासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्ह यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. महादेव िानिर (०९-१०-२०१७) :(१) नींदरुिार जिल्हहयातील तळोदा  पींचायत सशमती 
अींतगयत एक ण ७ पिुवैद्यकीय दवाखाने अस न सदर ७ पिवुैद्यकीय दवाखान्याींपैकी ४ 
दवाखान्यामधील पिुधन ववकास अचधकाऱ्याींची पदे ररक्त आहेत. तसेच िहादा पींचायत सशमती 
अींतगयत ९ पिुवैद्यकीय दवाखाने अस न त्यापैकी ५ दवाखान्यामधील पिुधन ववकास 
अचधकाऱ्याींची पदे ररक्त आहेत. 
     वरीलप्रमाणे पिधुन ववकास अचधकाऱ्याींची पदे ररक्त असली तरी सदर ररक्त पदाचा 
अनतररक्त काययभार निीकच्या पिुवैदयकीय अचधकाऱ्याींकड ेसोपव न पिुवैदयकीय सेवा-सुववधा 
ननयशमत पुरववण्यात येत आहेत. 
(२) व (३) पिुधन ववकास अचधकारी ग्-अ या सींवगायतील १०० पदे भरण्यािाित महाराषर 
लोकसेवा आयोगास मागणीपत्र पााववले अस न आयोगामाफे य त पात्र उमेदवाराींची ननवड प्रकक्रया 
सुपा आहे. त्याचप्रमाणे सहाय्यक पिुधन ववकास अचधकारी ग्-क या सींवगायत न पिुधन 
ववकास अचधकारी, ग्-ि या सींवगायची ररक्त पदे पदोन्नतीन े भरण्याची िाि िासनाच्या 
ववचाराचधन आहे. आयोगाकड न पात्र उमेदवाराींची यादी प्राप्त झाल्हयानींतर तसेच पदोन्नतीची 
प्रकक्रया प णय झाल्हयानींतर पिधुन ववकास अचधकारी या सींवगायतील ररक्त पदे भरण्यािाित 
योग्य ती काययवाही करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

पाचोरा (जि.िळगाांव) तालुक्यातील िृवष सहायिाांच्या ववववध माग्याांबाबत 
  

(४५)  ९१९९९ (१५-०८-२०१७).   श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पाचोरा  (जि.िळगाींव) तालकु्यातील कृवर्ष सहायकाींच्या ववववध मागण्याींसााी महाराषर 
राज्य कृवर्ष सहायक सींो्ना, िाखा पाचोरा याींनी ददनाींक १९ ि न, २०१७ रोिी वा त् या 
सुमारास जिल्हहा अचधक्षक कृवर्ष अचधकारी कायायलयावर धरणे आींदोलन व ननदियने केली, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्हयास, कृवर्ष सहायकाींच्या मागण्याींचे वरवपाप काय आहे, 
(३) असल्हयास, कृवर्ष सहायकाींच्या मागण्याींसदभायत िासनान े कोणती काययवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ?  
श्री. पाांडुरांग फुां डिर (१३-१०-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे.      
(२) कृवर्ष सहाय्यकाींच्या प्रमुख मागण्या खालीलप्रमाणे आहेत. 

कृवर्ष ववभागाचा सधुारीत आकृतीिींध तातडीन ेतयार कपान सुधारीत आकृतीिींधामध्ये 
कृवर्ष सहाय्यकाच ेपदनाम सहाय्यक कृवर्ष अचधकारी करण्यात याव,े कृवर्ष सहाय्यकामध न कृवर्ष 
पययवेक्षकाींची पदे १०० ्क्के पदोन्नतीने भरणेत यावीत, कृवर्ष सेवक पदाचा ३ वर्षायचा कीं त्रा्ी 
सेवेचा कालावधी हा शिक्षण सेवकाप्रमाण ेआश्वाशसत प्रगती योिना व इतर सवय लाभाींसााी 
ग्राहय धरणेत यावा आणण आींतरसींभागीय िदलीिाित प्रवरताव मींत्रालय वरतरावर दोन वर्षायपास न 
प्रलींबित आहे. 
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(३) कृवर्ष सहाय्यकाींच्या प्रमखु मागण्याींिाित िासनान े केलेल्हया काययवाहीची सद्यजवरथती 
खालीलप्रमाण ेआहे. 

ववत्त ववभागाच्या मागयदियक सुचनाींप्रमाणे कृवर्ष ववभागाचा सुधाररत आकृतीिींध तयार 
कपान ववत्त ववभागाच्या मान्यतसे सादर करण्यात आलेला आहे, कृवर्ष सहाय्यकाचे पदनाम 
सहाय्यक कृवर्ष अचधकारी करण्यािाितचा प्रवरताव सामान्य प्रिासन ववभागान ेअमान्य केलेला 
आहे. कृर्षी पययवेक्षकाींच्या सवेाप्रवेि ननयमाींतील सुधारणा करण्यासींिींधीची काययवाही 
िासनवरतरावर सुपा आहे. कृवर्ष सेवक पदाचा ३ वर्षायचा कीं त्रा्ी सेवेचा कालावधी हा शिक्षण 
सेवकाप्रमाणे आश्वाशसत प्रगती योिना व इतर सवय लाभाींसााी ग्राहय धरण्यािाितचा प्रवरताव 
ववत्त ववभागान े अमान्य केला आहे. कृर्षी आयुक्तालयाकड न आींतरसींभागीय िदलीचा २०१७ 
मध्ये प्राप्त झालेला प्रवरताव िासनास मान्यतेवरतव करण्यात आलेला आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

राज्याच्या िृवष आयुक्तालयान ेसवव जिल्हहयाांमध्ये प्रधानमांत्री  
पीि ववमा योिना राबवव्याबाबत 

 

(४६)  ९२१८२ (१९-०८-२०१७).   श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्याच्या कृवर्ष आयुक्तालयान े सवय जिल्हहयाींमध्ये प्रधानमींत्री पीक ववमा योिना 
रािववण्यास सुपावात केली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, या योिनेअींतगयत िळगाींव जिल्हहयात ककती िेतकऱ् याींनी याचा लाभ ोेतला 
आहे, 
(३) असल्हयास, ही योिना किा प्रकारे रािववण्यात येणार आहे, याींचे  थोडक्यात वरवपाप काय 
आहे ? 
 
श्री. पाांडुरांग फुां डिर (०९-१०-२०१७) :(१) होय. प्रधानमींत्री पीक ववमा योिना खरीप हींगाम २०१६ 
पास न राज्यात रािववण्यात येत आहे. 
(२)  खरीप हींगाम २०१६ मध्ये िळगाव जिल्हहयातील १.८६ लाख ितेकऱ्याींनी योिनेत सहभाग 
ोेतला होता. त्यापैकी ९०५९ िेतकऱ्याींना पा. ४.०५ को्ी नुकसान भरपाई ववमा कीं पनीमाफे य त 
मींि र करण्यात आली अस न पात्र िेतकऱ्याींच्या िँक खात्यावर िमा करणेवरतव सींिींचधत 
िँकाींकड ेवगय करण्यात आली आहे. रब्िी हींगाम २०१६-१७ मध्ये िळगाव जिल्हहयातील १३७१ 
िेतकऱ्याींनी योिनते सहभाग ोेतला आहे. नुकसान भरपाई ननजश्चत करण्याची काययवाही ववमा 
कीं पनीमाफे य त सुपा आहे. 
(३) द्प्पणी सोित िोडली आहे. 

___________ 
वधाव जिल्ह्यातील हहांगणघाट आगारातील बसची व्यवस्था सुधार्याबाबत 

 

(४७)  ९२४६८ (१४-०८-२०१७).   श्री.प्रभुदास मभलाविेर (मळेघाट), श्री.समीर िुणावार 
(हहांगणघाट), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), डॉ.अशोि लईिे (राळेगाव) :   सन्माननीय पररवहन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) दहींगणोा् (जि.वधाय) आगारातील िस गायाया अनतिय िुन्या असल्हयाने प्रवािाींना प्रवास 
अत्यींत गैरसोयीच े होत अस न याकड े वरथाननक पररवहन प्रिासनाचे दलुयक्ष होत आहे, हे खरे 
आहे काय, 

(२) असल्हयास, िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(३) असल्हयास, दहींगणोा् आगारातील िसची व्यववरथा सुधारण्यासााी िासनाने कोणती 
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हदवािर रावत े(०४-१०-२०१७) :(१) नाही. 
(२) व (३) दहींगणोा् आगारास सन २०१५ त े२०१७ या कालावधीत ५ नवीन वाहने देण्यात 
आली अस न, १६ वाहने मोडीत काढली आहेत. राज्य पररवहन िससेची ननयतकाशलक देखभाल 
व योग्य ती दपुावरती कपानच वाहन ेमागयवरथ करण्यात येतात. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

चांद्रपूर जिल्हहयातील सन २०१७-१८ च्या खरीप ननयोिन आढावा बठैिीबाबत 
  

(४८)  ९३११० (१५-०८-२०१७).   अॅड.सांिय धोटे (रािूरा) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) चींद्रप र जिल्हहयात सन २०१७-१८ च्या खरीप ननयोिन आढावा िैाक मा.पालकमींत्री 
(जि.चींद्रप र) याींचे अध्यक्षतखेाली माहे म,े २०१७ च्या पादहल्हया आावडयात ोेण्यात आली 
अस न या िैाकीत ववववध वपकाींकररता लागणारे बियाणे, रासायननक खताींच ेिाितच ेननयोिन 
करण्यात आले होत,े हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, सदर आढावा िैाकीच्या अनुर्षींगाने िेतकऱ्याींना बियाणे व खताच े आवीं्न 
ककफे ायतदरात होत आहे ककीं वा कसे यािाित भरारी पथकाने जिल्हहा प्रिासनाला अहवाल सादर 
केला आहे काय, 
(३) असल्हयास, खरीप हींगामात एकुण ककती के्षत्रावर पेरणी करण्यात आली आहे व सद्या 
वपकाींची जवरथती काय आहे ? 
 
श्री. पाांडुरांग फुां डिर (०५-१०-२०१७) :(१) चींद्रप र जिल्ह्यात सन २०१७-१८ ची खरीप ननयोिन 
आढावा िैाक मा.पालकमींत्री (जि. चींद्रप र) याींच्या अध्यक्षतखेाली ददनाींक १७/०४/२०१७ रोिी 
ोेण्यात आली होती. सदर िैाकीत ववववध वपकाींकरीता लागणारे बियाणे, रासायननक खत े
यािाितच ेननयोिन करण्यात आले होते, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) खरीप हींगामात एक ण ३,८७,८९६ हेक््र के्षत्रावर पेरणी करण्यात आली आहे. मका, तुर, 
काप स वपके वाढीच्या अववरथेत आहेत, तसेच, मुग, उडीद, सोयािीन वपके फुे लोरा अववरथेत 
आहेत. वपक पररजवरथती समाधानकारक आहे. 

___________ 
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राष्ट्रीय दगु्ध वविास योिनेत भांडारा व गोंहदया जिल्ह्याचा समावेश िरणेबाबत 
  

(४९)  ९३५२० (१४-०८-२०१७).   श्री.रामचांद्र अवसरे (भांडारा), श्री.चरण वाघमारे (तुमसर) : 
सन्माननीय दगु् धवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राषरीय दगु्धववकास मींडळ योिने अींतगयत दगु्ध उत्पादन वाढीसााी िासनाने उपक्रम सुपा 
केला अस न योिनेमध्ये भींडारा व गोंददया जिल्ह्याचा समावेि नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या दोन्ही जिल्ह्यामध्ये दगु्ध उत्पादन वाढीचे लक्ष मोठ्या प्रमाणात अस न 
याकररता मोाे िािारपेा उपलब्ध आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, राषरीय दगु्ध ववकास मींडळ योिनेत या दोन्ही जिल्ह्याच्या समाविे 
करण्यािाित िासनान ेकोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. महादेव िानिर (०९-१०-२०१७) :(१) व (२) हे खरे आहे, 
(३) राषरीय दगु्ध ववकास मींडळाने सवेक्षणाअींती ववदभय व मराावायायातील अचधक दधुाळ 
िनावराींची सींख्या, दधु उत्पादन आणण ववक्रीसााी उपलब्ध होणाऱ् या दधुाचा ववचार करून या 
प्रकल्हपाींतगयत उपरोक्त ववभागातील एक ण ११ जिल्ह्याींमधील गावाींची ननवड केलेली आहे. 
िासन ननणयय दद.१७ ्क््ोिर, २०१६ नुसार याच धतीवर उवयररत मराावाडा व ववदभय 
ववभागात िासनाच्या पदमु ववभागाच्या अचधपत्याखाली दधु उत्पादनाचा काययक्रम रािववण्याच े
ववचाराधीन आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

अमळनेर येथे अत्याधुननि दधु डअेरी व इतर सुववधाांसह नवीन बाांधिाम िरणेबाबत 
  

(५०)  ९४०६२ (१४-०८-२०१७).   श्री.मशरीषदादा चौधरी (अमळनेर) :   सन्माननीय दगु् धवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमळनेर (जि.िळगाव) तालुक्यात अत्याधुननक दधु डअेरी व इतर सुववधाींसह नवीन 
िाींधकाम करणेिाितची मागणी मा. पिुसींवधयन व दगु्धववकास राज्यमींत्री,याींचेकड े अमळनेर 
ववधानसभा के्षत्राचे लोकप्रनतननधीनी ददनाींक १० फेे ब्रुवारी, २०१७ रोिी वा त्या सुमारास केली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर प्रकरणी मा.पिुसींवधयन व दगु्धववकास राज्यमींत्री याींनी काययवाही करण्याचे 
आदेि सींिींचधत ववभागाच्या अचधका-याींना ददले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सदर प्रकरणी िासनाने काय काययवाही केली वा करण्यात करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. महादेव िानिर (१६-१०-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
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(३) या प्रकरणी जिल्हहा दगु्धव्यवसाय ववकास अचधकारी िळगाींव याींनी अमळनेर तालुक्यातील 
सींिींचधत सन्मानननय लोकप्रनतननधीसमवेत प्रत्यक्ष भे् ोेऊन चचाय केली आहे. यािाित 
सवववरतर प्रवरताव जिल्हहा दगु्धव्यवसाय ववकास अचधकारी, िळगाींव कायायलयात सादर 
करण्यािाित मा.लोकप्रनतननधीींनी सहमती दियववली आहे. उक्त प्रवरताव प्राप्त झाल्हयानींतर 
प ढील आवश्यक काययवाही करता येईल. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 

िासकीय मध्यवती मुद्रणालय, नागप र. 


