
 
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ४७३ वी यादी 

 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

ततसरे अधधवेशन, २०१८ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

तलासरी (जि.पालघर) तालुक्यात बस आगर सुरु िरण्याबाबत 
 

(१)  ५६८५६ (१५-०५-२०१७).   श्री.सांिय पोतनीस (िललना), श्री.अलमत घोडा (पालघर) :   
सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) तलासरी (जि.पालघर) तालुक्यात ९८ ्क्के आदिवासी लोकवस्ती असनु या गावात बस 
िात नसल्यामळेु िळणवळणाची समस्या ननमााण झाली आहे तसेच तालुक्यात ४८ महसुली 
गावे, २१ ग्रामपींचायती व एक ग्रामिान असून ग्रामस््ाींना बसची सुववधा नसल्यामळेु गैरसोय 
होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तलासरी तालुका बस आगराववना आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीअींती तलासरी तालुक्यात बस आगर सुरु करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ददवािर रावत े(१८-०९-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) तलासरी तालुक्यातील प्रवाशी िनतेची २७ मागाांवर ६९ फेऱयाींद्वारे राज्य 
पररवहन सेवा िेऊन सोय करण्यात आली आहे. तलासरी पररसरातील प्रवाशी वाहतकू ही 
नजिकच्या ३३.५ कक.मी. अींतरावर असलेल्या डहाणू आगारामाफा त चालववण्यात येत आहे. 
वाहतुकीची तौलननक ननकड पहाता सिर दिकाणी रा.प. बसस््ानकाची बाींधणी करण्यात 
आलेली आहे. आगार ननजचचती ववषयक महामींडळाच्या ननकषानुसार तलासरी ये्े आगार 
बाींधण्याच ेननयोिन नाही. 
(५) प्रचन उद्् ावत नाही.  

___________ 
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नालशि शहरातील एसटी महामांडळाच्या बसस्थानिाांत  
स्वच्छता िममचारी भरण्याबाबत 

(२)  ५६८७५ (१५-०५-२०१७).   श्री.योगेश (बापू) घोलप (देवळाली) :   सन्माननीय पररवहन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाशशक शहरातील एस्ी महामींडळाच्या बसस््ानकाींत िररोि हिारो प्रवासी ये-िा करीत 
असूनही या बसस््ानकाींची स्वच्छता करण्याकररता केवळ ११ कमाचारी असल्यान े सिरच्या 
बसस््ानकाींत अस्वच्छता असल्याची बाब माहे मे, २०१६ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशानास 
आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, प्रशासनास कीं त्रा्ी स्वरुपात स्वच्छता कमाचारी भरण्याची मान्यता असताींना 
प्रशासन ्ाळा्ाळ करीत असुन अनुकीं पा तत्त्वावरील ननयुक्तीसींिभाात कोणतचे ननणाय घेण्यात 
येत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीअींती कीं त्रा्ी स्वरुपात स्वच्छता कमाचारी भरण्याबाबत शासनान ेकोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ददवािर रावत े(१८-०९-२०१८) : (१) नाही. 
    नाशशक आगाराच्या िेखरेखीखाली १२ सफाईगाराींकडून बसस््ानक व वाहनतळाची िैनींदिन 
स्वच्छता करुन घेण्यात येते. 
(२) व (३) नाशशक ववभागामध्ये अनुकीं पा तत्वावरील सफाईगार पिाची ५ प्रकरणे मींिूर असून 
ररक्त िागेअभावी प्रनतक्षा यािीवर िेवण्यात आली आहेत. नाशशक ववभागात सफाईगार 
पिाच्या ४१ िागा मींिूर असून ४१ िागाींवर सफाईगार कमाचारी कायारत आहेत. 
(४) व (५) प्रचन उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

राज्य मागम पररवहन महामांडळाच्या नाांदेड ववभागात असलेल्या ररक्त पदाांबाबत 
  

(३)  ५९१३५ (१५-०५-२०१७).   श्री.प्रतापराव पाटील धचखलीिर (लोहा), श्री.ववनायिराव िाधव-
पाटील (अहमदपूर) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्य मागा पररवहन महामींडळाच्या नाींिेड ववभागात ४ हिार २७२ मींिुर पिाींपैकी १ हिार 
५३ पिे ररक्त असल्याच ेमाहे म,े २०१६ मध्ये वा त्यािरम् यान ननिशानास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, महाराषर राज्य मागा पररवहन महामींडळाच्या उत्पन्न वाढीसािी वेगवेगळया 
उपाययोिना आखल्या िात असुन पिे ररक्त राहण्यामागीची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास नाींिेड ववभागासह बहुताींश आगारातील प्रमुख पिे ररक्त आहेत त्यामध्ये 
लेखाकार, सहायक कायाशाळा अधधक्षक, कननषि अशभयींता वररषि शलवपक आणण पिे ररक्त 
आहेत उक्त पिे ररक्त असल्यान ेमहामींडळाच्या उत्पन्न वाढीवर होत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(४) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकशीअींती ररक्त पिे भरण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. ददवािर रावते (१८-०९-२०१८) : (१) राज्य पररवहन महामींडळाच्या नाींिेड ववभागामध्ये 
माहे म,े २०१६ मध्ये वगा-१ ते ४ पिाींमधील एकूण मींिूर ३६६९ पिाींपैकी ३२१३ पिे कायारत व 
४५६ पिे ररक्त होती. 
(२), (३), (४) व (५) चालक त्ा वाहक, सहाय्यक, शलवपक- ी्ंकलेखक, लेखाकार, सहाय्यक 
कायाशाळा अधधक्षक, कननषि अशभयींता इ. पिाींतील ररक्त िागा भरण्याकररता महामींडळाद्वारे 
दि.०५.०१.२०१७ रोिी िादहरात प्रशसध्ि करण्यात आली आहे. 
        तसेच, लेखाकार प्रवगााची खातेबढती पररक्षा घेण्यात आली असून उत्तीणा 
कमाचाऱयाींना नेमणूका िेण्यात आल्या आहेत. सहाय्यक कायाशाळा अधधक्षक या पिाच्या 
खातेबढती पररके्षकररता पात्र कमाचाऱयाींची मादहती मागववण्यात आली आहे. 
(६) प्रचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िळगाांव जिल्हयातील शेति-याांनी धरणे-आांदोलने िेल्याबाबत 
  

(४)  ७७३८४ (१४-०४-२०१७).   डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल) :   सन्माननीय िृषी 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िळगाींव जिल्हयातील अनेक तालुक्यात शेतकऱयाींना सींपूणा किामाफी, वविबबलमाफी, वपक 
ववम्याची रक्कम, ज्वारी, मका, भािीपाला, सोयाबीन, कापूस या मालास हमीभाव व मागेल 
त्याला रोिगार हमीची कामे इत्यािी मागण्याींसिभाात शेतकऱयाींनी माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये 
वा त्यािरम्यान धरणे-आींिोलन करण्यात आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत  ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२७-०९-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) खरीप व रब्बी हींगाम २०१६ मध्ये राज्यात प्रधानमींत्री पीक ववमा योिना राबववण्यात 
आलेली होती. िळगाव जिल्हयामध्ये सिर योिना खरीप हींगामासािी भारतीय कृवष ववमा 
कीं पनीमाफा त तर रब्बी हींगामासािी नॅशनल इींशुरन्स कीं पनीमाफा त राबववण्यात आलेली होती. 
प्रस्तुत योिनेंतगात खरीप व रब्बी हींगाम २०१६-१७ सािी िळगाव जिल्हयातील १.८७ लाख 
शेतकऱयाींनी २.५० लाख हेक््र के्षत्र ववमा सींरक्षक्षत केले होत.े त्यापैकी उपरोक्त योिनेच्या 
मागािशाक सचुनाींनसुार ९३७० शेतकऱयाींना ४३१.७५ लाख इतकी नुकसान भरपाई सींबींधधत ववमा 
कीं पनीमाफा त ननजचचत करण्यात आली असून, नुकसान भरपाईची रक्कम पात्र शेतकऱयाींच्या 
बँक खात्यावर िमा करण्यासािी शेतकऱयाींच्या सींबींधधत बॅंकाकड े ववमा कीं पनीमाफा त वगा 
करण्यात आलेली आहे. 
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(३) प्रचन उद्् ावत नाही. 
___________ 

  
पांतप्रधान वपि ववमा योिनेत ववडूळ, पोफाळी, मुळवा (ता.उमरखेड, जि.यवतमाळ) 

 के्षत्र हरभरा वपिासाठी वगळल्याबाबत  
  

(५)  ८०६६८ (१४-०४-२०१७).   श्री.रािेंद्र निरधन े (उमरखेड) :   सन्माननीय िृषी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पींतप्रधान वपक ववमा योिनते उमरखेड (जि. यवतमाळ) ववधानसभा मतिार सींघातील 
ववडूळ पोफाळी, मुळवा के्षत्र हरभरा वपकासािी वगळल्याबाबत मा. मुख्यमींत्री व  मा. कृवषमींत्री 
 याींना स््ाननक लोकप्रनतननधी याींनी दिनाींक १३ िानेवारी,२०१७ रोिी वा त्यासुमारास ननवेिन 
दिले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यासींिभाात शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यानुषींगान ेशासनाने याबाबत ननणाय घेतला आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त के्षत्र हरभरा वपकासािी वगळण्यात येऊ नये याबाबत शासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?   
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२१-०९-२०१८) : (१), (२), (३) व (४)  होय. मात्र, ववडूळ पोफाळी, मुळवा 
ही महसूल मींडळे हरभरा वपकासािी अगोिर पासूनच अधधसूधचत नव्हती. त्यामुळे  प्रधानमींत्री 
वपक ववमा योिनअेींतगात सिरची मींडळे वगळलेली नाहीत. त्ावप, कृवष सहसींचालक, 
अमरावती याींचेकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावानुसार, रब्बी हींगाम २०१७-१८ पासून ववडूळ आणण 
मुळावा या महसूल मींडळाींना हरभरा या वपकासािी नव्यान ेअधधसूधचत करुन, प्रधानमींत्री वपक 
ववमा योिनेत त्याींचा समावेश करण्यात आलेला आहे. 
(५) प्रचन उद्् ावत नाही.  

___________ 
 

नाांदेड जिल्हयातील चुिीच्या पद्धतीने हवामानाच्या नोंदीचा आधार घेतल्याने शेतिरी  
ववमा रक्िम ेपासून वांधचत रादहल्याबाबत 

(६)  ८०७०८ (१४-०४-२०१७).   श्री.प्रतापराव पाटील धचखलीिर (लोहा) :   सन्माननीय िृषी 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात हवामानावर आधाररत काढलेल्या पीक ववमा परताव्यासािी सॅ्ेलाई्द्वारे 
घेतलेल्या हवामानाच्या नोंिीचा आधार घेतला िातो, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यामुळे चुकीच्या पध्ितीने आधार घेतल्याने शेतकरी ववमा रक्कमेपासनू वींधचत 
राहत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, नाींिेड जिल्हयातील सुमारे ८ हिार उत्पािकाींना सन २०१५-१६ मधील पीक 
ववम्याची रक्कम न िेणा-या ववमा कीं पन्याींची चौकशी करण्याच ेआिेश मा.पणन राज्यमींत्री 
याींनी माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान दिले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, या आिेशानुसार करण्यात आलेल्या चौकशीत काय आढळून आले, 
(५) असल्यास, तद्नुसार शासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२१-०९-२०१८) :(१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
    हवामान आधाररत पीक ववमा योिनेंतगात मागािशाक सचुनाींनसुार सींिभा हवामान कें द्रावर 
नोंि झालेल्या हवामान घ्काींच्या आकडवेारीच्या आधारे नुकसान भरपाई ननजचचत केली िाते. 
खरीप हींगाम २०१५ मध्ये राज्यातील ६.७६ लाख शेतकऱयाींनी १२८.४१ को्ी रुपये ववमा हप्ता 
भरुन योिनेत सहभाग घेतला होता. त्यापकैी ६.६१ लाख शेतकऱयाींना रु.२६९.८३ को्ी इतकी 
नुकसान भरपाई  सींबींधधत ववमा कीं पनीमाफा त अिा करण्यात आलेली आहे. 
(३) हवामान आधाररत वपक ववमा योिना खरीप हींगाम २०१५ मधील नुकसान भरपाई 
अिायगी न झालेबाबत मा. राज्यमींत्री पणन याींचे िानेवारी २०१७ वा त्यािरम्यानचे चौकशी 
आिेश प्राप्त  नाहीत. 
     खरीप हींगाम २०१५ मध्ये हवामान आधाररत वपक ववमा योिना नाींिेड जिल्हयात 
भारतीय कृवष ववमा कीं पनीमाफा त राबववण्यात आली होती. जिल्हयातील २९,८३१ शेतकऱयाींनी 
४.९९ को्ी ववमा हप्ता भरुन योिनेत सहभाग घेतला होता. त्यापैकी २८,८२२ शेतकऱयाींना रु. 
९.५५ को्ी नकुसान भरपाई भारतीय कृवष ववमा कीं पनीमाफा त अिा करण्यात आलेली आहे.  
(४), (५) व (६) प्रचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

आणी (जि.यवतमळ) तालुक्यात वपि ववमा योिने अांतगमत शेतिऱयाांना  
वपि ववमाचा लाभ न लमळण्याबाबत 

(७)  ८१००८ (१४-०४-२०१७).   श्री.रािु तोडसाम (अणी) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जिल्हा ववकास समन्वय व सननयींत्रण सशमती, यवतमाळच्या दिनाींक २६ डडसेंबर, २०१६ 
रोिीच्या सभेत आणी तालुक्यातील शेतकऱयाींना वपक ववम्याचा लाभ न झाल्याबाबत स््ाननक 
लोकप्रनतननधी आणी (जि. यवतमाळ) याींनी ववचारणा केली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आणी तालुक्यात झालेल्या वपकाींच्या नुकसानाची तपासणीसािी प्कच गेले 
नसल्याच ेननिशानास आले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत स््ाननक लोकप्रनतननधी याींचेकडून तपासणी प्काबाबतची सींपूणा 
मादहती शलणखत स्वरुपात उपलब्ध करून िेणेबाबत सींबींधधताींना सूधचत करण्यात आले होत,े हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत मादहती उपलब्ध करून िेण्यात आली आहे काय, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (२७-०९-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) नाही. 
(३) व (४) होय, हे खरे आहे. 
खरीप हींगाम २०१६ मध्ये यवतमाळ जिल्हयात तसेच अणी तालुक्यात ननयोिनानुसार सवा 
पीक कापणी प्रयोग घेण्यात आलेले आहेत. खरीप हींगाम २०१६ मध्ये यवतमाळ जिल्हयातील 
४.०२ लाख शतेकरी योिनेत सहभागी झाले होत.े त्यापैकी ६४,२२४ शेतकऱयाींना रु.३५.०२ को्ी 
इतकी नकुसान भरपाई ववमा कीं पनीमाफा त मींिुर करण्यात आलेली असून अणी तालुक्यातील 
९४९९ शेतकऱयाींना रु.५.०८ को्ी इतकी नुकसान भरपाई ववमा कीं पनीमाफा त मींिूर करण्यात 
आलेली आहे व पात्र शेतकऱयाींच्या बँक खात्यावर िमा करण्यास्तव सींबींधधत बँकाींना वगा 
करण्यात आलेली आहे. जिल्हा अधीक्षक कृवष अधधकारी, यवतमाळ याींचकेडून प्राप्त 
अहवालानसुार अणी तालकु्यातील पीक कापणी प्रयोगाींमध्ये आलेल्या उत्पन्नाची मींडळननहाय, 
पीकननहाय मादहती स््ाननक लोकप्रनतननधीींना उपलब्ध करुन िेण्यात आलेली आहे.   
(५) प्रचन उद्् ावत नाही.   

___________ 
  

वालशम जिल्हयातील हवामानावर आधारीत फळवपि ववमा योिनेसाठी  
बसववलेले हवामान उपिरण बांद असल्याबाबत 

  

(८)  ८१६७३ (१४-०४-२०१७).   श्री.अलमत झनि (ररसोड) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वाशशम जिल्हयात ब-याच प्रमाणात फळवपक लागवड केले िात ेअशा जस््तीत हवामानावर 
आधाररत फळवपक ववम्याकरीता हवामानाची जस््ती िशाववणारे हवामान उपकरण नािरुस्त 
अवस््ेत असल्यान ेये्ील शेतक-याींचे नकुसान होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यासींिभाात चौकशी केली आहे काय व त्यात काय आढळून आले, 
(३) असल्यास तिनसुार हवामान उपकरण िरुस्ती करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची करणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२४-०९-२०१८) : (१) नाही. 
वाशशम जिल्हयातील स्वयींचलीत हवामान कें दे्र ही शासनाच्या मागािशाक सूचनेनुसार  स््ावपत 
केलेली आहेत. यामधील महसूल मींडळसािी सिर कालावधीमध्ये हवामान कें द्राींने प्रमाणीत 
केलेल्या आकडवेारीचा वापर करून नुकसान ग्रस्त शेतकऱयाींना  ववमा नुकसान भरपाई 
 दिल्याचे ररलायन्स कीं नीन ेदि.१७ िुलै, २०१७ रोिीच्या पत्रान्वये कळववले आहे. 
(२) प्रचन उद्् ावत नाही. 
(३) प्रचन उद्् ावत नाही. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
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शेतिरी अपघात ववमा योिनेमधील शेतिऱयाांच्या िुटूांबातील व्यक्तीांना  
अथम सहाय्य लमळणेबाबत 

  

(९)  ९६७१२ (२७-१२-२०१७).   श्रीमती सांध् यादेवी देसा -िुपेिर (चांदगड) :   सन्माननीय िृषी 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य शासनाच्या शेतकरी अपघात ववमा (वीि पडून होणारे मतृ्यू राज्य आपत्ती म्हणून 
घोवषत करण्याबाबत, शासन ननणाय क्रमाींक:-आव्यप्र-२०१७/प्र.क्र.२१९/आव्यप्र-१/ दि. ४ 
ऑक््ोबर, २०१७) योिनेमधील लाभा्ींची नावे सातबारा नोंिीीविी त्या कु्ूींबातील रेशन 
काडाावर नावे असणाऱया व्यक्तीींनाही या योिनेतून अ्ा सहाय्य शमळावे याबाबत योिनेमध्ये 
िरुुस्ती करण्याबाबत लोकप्रनतननधीींनी मा. कृषी मींत्री, मा. महसूल मींत्री याींना माहे ऑक््ोबर, 
२०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान ननविेन दिले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास,शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास,चौकशीअींती  उक्त योिनमेधील लाभा्ींची नाव े सातबारा नोंिीीविी त्या 
कु्ूींबातील रेशन काडाावर नाव े असणाऱया व्यक्तीींनाही या योिनेतून अ्ा सहाय्य शमळावे 
याबाबत योिनेमध्ये िरुुस्ती करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२७-०९-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३)   गोपीना् मुींड ेअपघात ववमा योिनेंतगात योिनेच्या अ्ी व शतीनुसार िाखल 
होणारे सवा प्रस्ताव मींिूर करुन त्या सवाांना योिनेचा लाभ िेण्यात येतो. सद्यजस््तीमध्ये 
प्रस्तुत योिनेंतगात ७ /१२ धारक शेतकऱयाींना ववमा सींरक्षण िेण्यात येत.े शेतकऱयाींप्रमाणेच 
शेतकऱयाींवर अवलींबुन असणाऱया तसचे त्याच्या कु्ुींबातील रेशन काडाावर नाव े असणाऱया 
व्यजक्तनाींही गोपीना् मुींड े अपघात ववमा योिनेच्या धतीवर लाभ िेण्यासािी अपघात ववमा 
योिना सुरु करणेसािी धोरणात्मक ननणाय घेण्याची कायावाही शासन स्तरावरुन सुरु आहे. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

दापचारी येथ ेदगु्ध प्रिल्प पुनमजिववत िरणेबाबत 
  

(१०)  ९९४४६ (२९-१२-२०१७).   श्री.पास्िल धनारे (डहाणू) :   सन्माननीय दगु् धवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आशशया खींडातील सवाात मोिा िगु्ध प्रकल्प आणण मुींबईला मबुलक प्रमाणात िधू पुरवता 
यावे यासािी १९७४ मध्ये महत्वाकाींशी प्रकल्प उभारण्यात आला मात्र शासकीय अधधकाऱयाच्या 
व शासनाच्या िलुाक्षनत धोरणाींमुळे िगु्ध प्रकल्पाची ियनीय अवस््ा असून सिर िगु्ध प्रकल्प 
पुनाजिववत करणेबाबत दि.१३ ऑक््ोबर २०१७ रोिी वा त्यासुमारास ननिशानास आलेले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सिर प्रकल्पात काही मळू कृषीके्षत्रधारकाींच्या नावावर मुींबई व इतर 
पररसरातील अन्य धनिाींडग्याींनी बाींधकाम करून बींगले,फामा हाऊस तयार केले आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास,सिर प्रकरणी शासनाने चौकशी केलेली आहे काय, 
(४) असल्यास,चौकशीअींती प्रकल्पाच्या िागेत पशुवैद्यकीय महाववद्यालय सुरु करणे,मत्स्यकें द्र 
उपाययोिना करणे, कृषीके्षत्रधारक असलेल्या कु्ुींबाचा ववचार करणे,आदिवासी कु्ुींबाच्या 
कब्िात असलेल्या कसणाऱया िशमनी नावावर करणे,प्रकल्पाची िमीन इतर कारणासािी 
कीं पनीस िेणेबाबत शासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. महादेव िानिर (२६-०९-२०१८) : (१) मुींबई व उपनगरातील िधुाचा तू्वडा भरून 
काढण्यासािी तसेच मुींबईकराींना स्वच्छ व ननभाळ िधू शमळावे या उदे्दशाने आरे 
िगु्धवसाहतीच्या धतीवर नवीन िसुरी िगु्ध वसाहत िापचरी ये्े सप् े्ंबर, १९६२ मध्ये स््ापन 
करण्यात आली होती हे खरे आहे. मात्र सिर िगु्ध प्रकल्प पुनजिाववत करण्याबाबत कोणताही 
प्रस्ताव शासनाच्या सद्यजस््तीत ववचाराधीन नाही. 
(२)िापचरी ये्ील करारनामा करुन वा्प करण्यात आलेल्या काही कृवष के्षत्रधारकाींनी वाढीव 
बाींधकाम केलेले आहे हे खरे आहे. 
(३)सिर प्रकरणी चौकशी सुरु आहे. 
(४)शासनाने िापचरी ये्ील िगु्धव्यवसाय ववकास ववभागाची ४४७.२९ हे. िशमन पशुसींवधान 
ववभागाच्या योिनाींसािी िेण्याकरीता महसुल ववभागाकड े सन २०१७ मध्ये हस्ताींतरीत केली 
आहे. तसेच मत्स्यव्यवसाय ववभागामाफा त मत्स्यबबि कें द्र सिर दिकाणी कायाान्वीत आहे. 
आदिवासी कु्ूींबाच्या कब्िात असलेल्या व कसणाऱया िशमनी नावावर करण्याबाबत मा.उच्च 
न्यायालयात िाखल करण्यात आलेल्या अवपल प्रकरणी आयुक्त,िगु्धव्यवसाय याींच्या 
अध्यक्षतेखाली स््ापन करण्यात आलेल्या सशमतीसमोर सिर प्रस्तावावर कायावाही सुरु आहे. 
(५)प्रचन उद्् ावत नाही. 
  ___________   
 

उमरगा (जि.उस्मानाबाद) येथील बीिगुणन िायामलयाच्या मालिीच्या पडीि िलमनीबाबत 
 

(११)  १०२४५६ (२७-१२-२०१७).   श्री.ज्ञानराि चौगुले (उमरगा) :   सन्माननीय िृषी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उमरगा (जि.उस्मानाबाि ) ये्े  बीिगुणन कायाालयाच्या मालकीच्या असलेल्या एकूण 
१३० एकर शेतिशमनीपैकी केवळ ४० एकर िमीन वापरात असून उवाररत ९० एकर शेतिमीन 
िलुाक्षक्षत असल्यान ेवापराववना पडीक आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उवाररत ९० एकर के्षत्रावर तालुक्यातील शतेकऱयाींच्या लाभाचे ववववध 
कृषीववषयक योिना वा प्रकल्प राबवणेबाबत उमरगा-लोहारा ये्ील लोकप्रनतननधी वा ववववध 
सामाजिक सींघ्नेद्वारे मागणी होत आहे, हे खरे आहे काय,  
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(३) असल्यास, सिर िागेचा शेतकरी लाभासािी उपयोग होणेबाबत एखािी योिना 
राबववण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२५-०९-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
     उमरगा (जि.उस्मानाबाि) ये्ील तालुका बीि गुणन कें द्राची एकूण १२३.७० एकर (सुमारे 
४९ हेक््र) िशमन आहे. त्यापकैी वदहतीखालील एकूण िशमन ८५.८८ एकर एवढी असून 
इमारतीखालील १५ एकर, रस्तेखालील ६.१२ एकर आणण तालुका फळरोप वा्ीकासािी १६.७० 
एकर अशी एकूण १२३.७० एकर िशमन आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
     उमरगा तालुक्यातील शेतकऱयाींच्या लाभाकरीता ववववध कृवष ववषयक योिना वा प्रकल्प 
राबववण्याबाबत उमरगा-लोहारा ये्ील लोकप्रनतननधी अ्वा सामाजिक सींघ्ना याींच्याकडून 
कोणत्याही प्रकारचे ननवेिन प्राप्त झालेले नाही. 
(३) उमरगा ये्ील तालकुा बीि गुणन कें द्राच्या प्रके्षत्रावर वदहतीखालील िशमनीवर बबिोत्पािन 
कायाक्रम व कलम े / रोपे तयार करणे इ. कायाक्रम राबववण्यात येत आहे. तसेच, सिर 
प्रके्षत्रावर प्रात्यक्षक्षके, शेतीशाळा, शेतकऱयाींसािी प्रशशक्षण, ननींबोळी पावडर युनन्, गाींडुळखत 
उत्पािन इत्यािी कायाक्रम राबववण्यात येतात. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

सपमदांशान ेमतृ् यू टाळण् यासाठी िरावयाच् या उपाययोिनाांबाबत 
  

(१२)  १०२५१७ (२७-१२-२०१७).   श्री.उन्मेश पाटील (चाळीसगाव) :   सन्माननीय िृषी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सपािींशान े मतृ् यू ्ाळण् यासािी करावयाच् या उपाययोिनाींबाबतचे ननवेिन स् ् ाननक 
लोकप्रनतननधीीं (चाळीसगाव) याींनी मा.कृषी मींत्री याींना दिनाींक ५ ऑक् ्ोबर, २०१५ रोिी वा 
त्यासुमारास दिले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल् यास, चौकशीअींती सपािींशाने मतृ् य ू ्ाळण् यासािी करावयाच् या उपाययोिनाींबाबत 
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत  ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२७-०९-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) सपािींशाने मतृ् यू ्ाळण् यासािी कृवष ववभागामाफा त कोणत्याही प्रकारची उपाययोिना 
करण्यात येत नाही, त्ावप, शेतात काम करीत असताना शतेकऱयाींस सपािींश अ्वा ववींचुिींश 
होवून त्याचा मतृ्यु झाल्यास, गोपीना् मुींड े शेतकरी अपघात ववमा योिनेंतगात सिर 
शेतकऱयास रु.२.०० लाख इतकी नकुसान भरपाई अनुजे्ञय आहे. 
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(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 
___________ 

  
सालबडी (ता.मुक्ता नगर, जि.िळगाांव) येथ ेशासिीय पशुवैद्यिीय  

महाववद्यालय सुरु िरण्याबाबत 
  

(१३)  १०२९७८ (२९-१२-२०१७).   श्री.एिनाथराव खडसे (मुक्ता नगर) :   सन्माननीय 
पशुसांवधमन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सालबडी, (ता.मुक्ताईनगर, जि.िळगाींव) ये् े शासकीय पशुवदै्यकीय महाववद्यालय सुरु 
करण्याबाबत घोषणा केली होती परींत,ु चाळीसगाींव पररसरात शासकीय िमीन उपलब्ध 
नसल्यामळेु सिरचा प्रस्ताव प्रलींबबत आहे, हे ही खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, गेल्या ४० वषाात राज्यात एकही पशुवैद्यकीय महाववद्यालय मींिूर झालेले 
नसल्याने सध्या कायारत असलेल्या पशुवैद्यकीय महाववद्यालयात प्रवेश शमळत नसल्यामळेु 
ववद्यार्थयाांना शशक्षणापासून वींधचत रहावे लागत,े हे खरे आहे काय, 
(३) तसेच, सालबडी (ता.मकु्ताईनगर) ये्ील ग्रामपींचायतीच्या मालकीची कृवष 
महाववद्यालयास िेण्यात आलेल्या ८० एकर िागेपकैी शशल्लक िागा पशुवैद्यकीय 
महाववद्यालयास उपलब्ध होऊ शकेल, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणी तातडीने ननणाय घेवुन शासकीय पशवुैद्यकीय महाववद्यालयास 
मींिूरी िेण्याबाबत शासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास,ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. महादेव िानिर (१९-०९-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
सन २०१६ च्या अ्ासींकल्पीय अधधवेशनामध्ये नाशशक ववभागात िळगाींव जिल्हयामध्ये नववन 
पशुवैद्यकीय महाववद्यालय स््ापन करण्याची घोषणा केली आहे. 
सिर महाववद्यालयाच्या स््ापनेसािी िळगाींव जिल्हयातील तीन दिकाणच्या िशमन 
उपलब्धतेची मादहती प्राप्त झाली असून सिर महाववद्यालयासािी िागा ननजचचतीची कायावाही 
सुरु आहे.  िागा ननजचचती झाल्यानींतर पुढील कायावाही करण्यात येईल. 
(२) हे खरे नाही.  
सध्या राज्यात एकूण ५ पिवी पशुवैद्यकीय महाववद्यालये व १ पिव्युत्तर शशक्षण सींस््ा 
कायारत असनू यापकैी सातारा जिल्हयातील शशरवळ व लातूर जिल्हयातील उिगीर ये्ील 
महाववद्यालये ३० वषाापूवी मींिूर करण्यात आलेली आहेत. महाराषर राज्य कृवष सींशोधन व 
शशक्षण पररषिेने राज्यात चार ववभाग ववहीत केले असून त्यानुसार राज्यातील प्रत्येक 
ववभागामध्ये पशुवैद्यकीय महाववद्यालये कायारत आहेत. प्रत्येक महाववद्यालयात सींबींधीत 
भागातील ७०% ्क्के आणण महाराषर स्तरावरील ३०% ्क्के ववद्यार्थयाांना प्रवेश दिला 
िातो.   
(३) याबाबत कोणताही अहवाल प्राप्त झालेला नाही. 
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(४) सिर नवीन पशुवैद्यकीय महाववद्यालयासािी िळगाींव जिल्हयामधील िागा ननजचचत 
करण्याची कायावाही सुरु असून िागा ननजचचतीनींतर पुढील कायावाही करण्यात येईल.  
(५) प्रचन उद्् ावत नाही 
  

___________ 
  

दधू उत्पादि शेतिऱयाांना दधू खरेदी दरात वाढ लमळण्याबाबत 
  

(१४)  १०४२७९ (०५-०१-२०१८).   श्री.लशवािीराव िर्ड मले (राहुरी), श्री.सांतोष दानव े
(भोिरदन) :   सन्माननीय दगु् धवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िधू खरेिीवरून राज्यातील सहकारी िधू सींघ आणण शासनामध्ये ननमााण झालेला पेच 
अद्यापही शम्ला नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िधू सींघावरील कारवाईबाबत शासनाने कोणताच ननणाय िाहीर न केल्यान ेिधू 
सहकारी सींघ िधू बींि आींिोलनाच्या भूशमकेवर िाम आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. महादेव िानिर (१७-०९-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे ही खरे नाही. 
(३) दिनाींक २०.०७.२०१८, ३१.०७.२०१८ व २१.०८.२०१८ रोिीच्या शासन ननणायान्वये राज्यातील 
िधू व िधू भकु्ी ननयाातीस प्रोत्साहनपर अनुिान व िधू उत्पािक शेतक-याींना िधू खरेिी 
िरात वाढ शमळणेकररता ननणाय घेण्यात आले आहेत. त्याअनुषींगाने योिनाची अमलबिावणी 
दिनाींक ०१.०८.२०१८ पासून सुरु करण्यात आली आहे. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िृषी ववभागाच्या अखत्याररत औरांगाबाद, अमरावती, पुणे, ठाणे येथ े 
िीटिनाशिे तपासणी प्रयोगशाळा उभारण्याबाबत 

(१५)  १०४९४१ (०१-०४-२०१८).   श्री.सांिय साविारे (भुसावळ) :   सन्माननीय िृषी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कृषी ववभागाच्या अखत्याररत औरींगाबाि, अमरावती, पुणे, िाण े ये् े की्कनाशके 
तपासणी प्रयोगशाळा उभारण्यात आल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मनुषयबळा अभावी प्रयोगशाळेत २५०० त े३००० नमुन्याींची तपासणी वषाभरात 
होते, हे ही खरे आहे काय, 
(३)असल्यास, उक्त प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनषुींगाने ववचलेषकाींची पिे वाढववण्याबाबत शासनान े कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५)नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (१०-०९-२०१८) : (१) होय. 
(२) नाही. 
    सिर प्रयोगशाळाींची शमळून एकूण वावषाक तपासणी क्षमता ६२०० नमुने इतकी आहे.  सन 
२०१७-१८ मध्ये ७०१९ इतके नमनूे तपासण्यात आलेले आहेत.  सिर प्रयोगशाळाींमध्ये एकूण 
५२ पिे मींिूर असून ४३ पिे भरलेली आहेत. 
(३) प्रचन उद्् ावत नाही. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 
(५) प्रचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

किटिनाशिाांच्या ववषबाधेचा अहवाल अधधिाऱ याांनी वररष्ट्ठ पातळीवर सादर न िेल्याबाबत 
  

(१६)  १०६०१० (०१-०४-२०१८).   श्री.सांिय साविारे (भुसावळ) :   सन्माननीय िृषी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) की्कनाशकाींच्या िाहकतचेे शेतक-याींना िीव घेणे च्के लागत असल्याच े िुल,ै २०१७ 
मध्ये वा त्यािरम्यान लक्षात आल्यानींतरही अधधका-याींनी शासनाला काहीच कळववले नाही, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गहृ, कृषी, सावािननक आरोग्य, ग्रामववकास व वन ववभागाच्या अधधका-याींनी 
ववषबाधेचा अहवाल वररषि पातळीवर सािर केलेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनषुींगाने िोषी आढळणा-या व्यक्तीींवर काय कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२१-०९-२०१८) : (१) अींशत: खरे आहे.   
(२) कृवष ववभागाच्या दिनाींक १६/०५/१९८० च्या अधधसचूनेमध्ये कक्कनाशकाींच्या फवारणीमळेु 
होणाऱया ववषबाधेप्रकरणी शासनास कळववण्याची िबाबिारी गहृ ववभाग, सावािननक आरोग्य, 
ग्रामववकास व वन ववभाग या ववभागाच्या अधधकाऱयाींवर सोपववण्यात आलेली होती. परींत,ु 
अधधसूचनेमध्ये नमूि केलेल्या कोणत्याही अधधकाऱयाने शासनास कळववलेले नाही. कृवष 
ववभागाच्या अधधकाऱयाींनी सिर घ्नेनींतर शासनास अहवाल सािर केलेले आहेत. 
(३) दिनाींक १६/०५/१९८० च्या अधधसूचनेमधील तरतूिीनसुार कायावाही न केलेल्या 
अधधकाऱयाींची चौकशी करुन अहवाल सािर करण्यास सींबींधधत जिल्हयाचे जिल्हाधधकारी व 
मुख्य कायाकारी अधधकारी, जिल्हा पररषि याींना दिनाींक ८ माचा, २०१८ रोिीच्या पत्रान्वये 
कळववण्यात आलेले आहे. कृवष ववभागाशी सींबींधधत सवा अधधकाऱयाींची ववभागीय कृवष 
सहसींचालक याींचेमाफा त चौकशी करण्यात येत आहे. 
(४) सवा सींबींधधत ववभागाींकडून अहवाल प्राप्त झाल्यानींतर िोषी आढळून येणाऱया अधधकारी/ 
कमाचारी याींच्यावर कारवाई करण्यात येईल. 
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 (५) प्रचन उद्् ावत नाही. 
___________ 

  
राज्यातील एसटी िामगाराांच्या वतेनवाढीबाबत 

  

(१७)  १०६२२७ (०१-०४-२०१८).   श्री.सुतनल िेदार (सावनेर), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील 
(लशडी), श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.हषमवधमन सपिाळ 
(बुलढाणा), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड 
उत्तर), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.अलमत ववलासराव देशमखु (लातूर शहर), 
श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.नसीम खान (चाांददवली), प्रा.वषाम गायिवाड (धारावी), 
श्री.त्र्यांबिराव लभसे (लातूर ग्रामीण), श्री.अलमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.िालीदास िोळांबिर 
(वडाळा), श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), श्रीमती तनममला गाववत (इगतपूरी), श्री.अब् दलु 
सत्तार (लसल्लोड), श्री.आलसफ शखे (मालेगाांव मध्य), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.भाऊसाहेब 
िाांबळे (श्रीरामपूर), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), श्री.अलमत झनि 
(ररसोड), प्रा.ववरेंद्र िगताप (धामणगाव रेल्वे), श्री.प्रतापराव पाटील धचखलीिर (लोहा), 
श्री.उल्हास पाटील (लशरोळ), श्री.रािन साळवी (रािापूर), श्री.अतनल बाबर (खानापूर), 
श्री.अजित पवार (बारामती), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरेगाव), 
श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.रािेश टोपे (घनसावांगी), श्री.ियदत्त क्षीरसागर (बीड), 
श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), श्री.वभैव वपचड (अिोले), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.दत्तात्रय 
भरणे (इांदापूर), श्री.सुरेश लाड (ििमत), श्री.मिरांद िाधव-पाटील (वा ), श्री.ददपि चव्हाण 
(फलटण), श्री.हनुमांत डोळस (माळलशरस), श्री.राणािगिीतलसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्रीमती 
सुमन पाटील (तासगाव - िवठेमहाांिाळ), श्री.प्रदीप ना ि (किनवट), श्रीमती ददवपिा चव्हाण 
(बागलाण), श्री.सांिय िदम (दापोली), श्रीमती सांध् यादेवी देसा -िुपेिर (चांदगड), श्री.हसन 
मुश्रीफ (िागल), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.भास्िर िाधव (गुहागर), डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) 
पाटील (एरांडोल), श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण), श्री.ददलीप वळस-ेपाटील (आांबेगाव), 
श्री.बसवराि पाटील (औसा), श्री.सरेुश (रािूमामा) भोळे (िळगाव शहर), श्री.बळीराम लसरसिार 
(बाळापूर), श्री.नारायण िुच े (बदनापूर), श्री.सांतोष दानव े (भोिरदन), श्री.लशवािीराव िर्ड मले 
(राहुरी) :  सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील एस्ी कामगाराींच्या वेतनवाढीबाबत माहे नोव्हेंबर-२०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान 
सींप पुकारल्यानींतर उच्च न्यायालयाने एस्ी कामगाराींचा हा सींप बेकायिा िरवत कामगाराींना 
तात्काळ कामावर रुि ू होण्याचा आिेश दिले होते, सरकार व कामगार याींच्यामधील वाि 
सोडववण्यासािी उच्चस्तरीय सशमती नेमण्याच ेआिेश दिले होते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, एस्ी कामगाराींच्या वेतनवाढीसींिभाातील प्रचन सोडववण्यास सरकारने 
उच्चस्तरीय सशमती ननयुक्त केली होती, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिरील सशमतीन े एस्ी कामगाराींच्या वेतनवाढीसींिभाातील अहवाल शासनास 
सािर केला आहे हे ही खरे आहे काय, 
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(४) सिरील अहवालाच्या अनुषींगाने एस्ी कामगाराींच्या वेतनवाढीबाबत कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ददवािर रावत े(१८-०९-२०१८) : (१) व (२) होय. 
(३) अहवाल मा.न्यायालयात सािर करण्यात आला आहे. 
(४) राज्य पररवहन महामींडळातील कमाचाऱयाींचा कामगार करार व त्याअनुषींगान ेवेतनवाढीचा 
प्रस्ताव महामींडळ स्तरावर प्रलींबबत आहे.        
    राज्य पररवहन प्रशासनाने मान्यताप्राप्त सींघ्नेबरोबर वेळोवेळी करारातील मागण्याींवर 
चचाा करुनही तोडगा ननघाला नाही. त्यामुळे दि.०२.०४.२०१८ रोिी मा. पररवहन मींत्री त्ा 
अध्यक्ष, म.रा.मा.प.महामींडळ याींनी सवा श्रशमक सींघ्नाींची एकबत्रत बैिक घेतली होती, सिर 
बैिकीत मान्यताप्राप्त सींघ्नेन े दि.०१.०५.२०१८ पयात वळेोवेळी झालेल्या चचेअींती दिलेल्या 
िेकारास/ करारास सहमती न दिल्यास प्रशासन एकतफी वेतनवाढ िाहीर करेल, असे ननिेश 
िेण्यात आले. राज्यात पो् ननवडणूकीच्या आचारसींदहतेमुळे दि.०१.०५.२०१८ रोिी वेतनवाढ 
िाहीर करता आली नाही. मान्यताप्राप्त सींघ्नेन े सहमती न दिल्यान े दि.०१.०६.२०१८ रोिी 
मा.पररवहन मींत्री त्ा अध्यक्ष, म.रा.मा.प.महामींडळ याींनी २०१६-२०२० या कालावधीसािी 
रु.४८४९ को्ीचे वेतनवाढ पॅकेि िाहीर केले. केवळ भत्ते वाढ झाली हे सत्य नसून या 
वेतनवाढीच्या अनुषींगाने महामींडळाच्या दि.०५.०६.२०१८ रोिीच्या पररपत्रकाींन्वये सूचना िेण्यात 
आलेल्या आहेत. या पररपत्रकानुसार ज्या कमाचाऱयाींना वेतनवाढ मान्य नसेल, त्याींनी 
दि.०९.०६.२०१८ पयात प्रशासनास लेखी अिााद्वारे कळवावे, अचया सचुना प्रसाररत केल्या. 
त्याचबरोबर वरीलप्रमाण े िाहीर केलेली वेतनवाढ मान्य नसलेल्या केवळ कननषि 
वेतनशे्रणीतील कामगाराींनी राज्य औद्योधगक न्यायाधधकरणाकड ेप्रलींबबत असलेल्या िाव्याच्या 
ननकालास अनुसरुन वेतनवाढ घ्यावी ककीं वा राज्य पररवहन महामींडळाच्या सेवेचा रािीनामा 
िेण्याची मुभा असेल, अशा कामगाराींना चालकाींची प्रनतमाह रु.२०,०००/- व वाहकाींची प्रनतमाह 
रु.१९,०००/- इतक्या मानधनावर ५ वषाासािी कीं त्रा्ी पध्ितीने ननयकु्ती केली िाईल व त्याींना 
प्रनतवषी रु.२००/- वेतनवाढ िेण्यात येईल, असे ववकल्प िेण्याचा ननणाय महामींडळाद्वारे 
घेण्यात आला आहे. 
     राज्य पररवहन महामींडळात िर चार वषाानी वेतन करार करण्यात येतो. करारानुसार 
वेतनवाढ व भत्ते दिले िातात. राज्य पररवहन महामींडळातील कमाचाऱयाींना वतेन आयोग लागू 
केला िात नाही. 
(५) प्रचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

नालशि शहरातील राज्य पररवहन मांडळाच्या बस फेऱया सुरु िरण्याबाबत 
  

(१८)  १०६६४९ (०१-०४-२०१८).   श्री.छगन भुिबळ (येवला) :  सन्माननीय पररवहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) नाशशक शहरातील राज्य पररवहन मींडळाच्या बससेवेच्या कपात केलेल्या फेऱया पूवावत सुरु 
करण्यासािी स््ाननक लोकप्रनतननधीींनी दि ८ सप् े्ंबर २०१७ रोिी वा त्यासुमारास मा.मींत्री 
पररवहन याींचेकड ेननवेिन दिलेले आहे,  हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास,शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीअींती नाशशक शहरातील शालेय ववद्या्ी, कामगार व प्रवाशाींचे बस 
सेवेअभावी होणारा त्रास िरू करण्यासािी बससेवेच्या फेऱया पूवावत सुरु करण्याबाबत शासनान े
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ददवािर रावत े(२६-०९-२०१८) : (१) होय. 
(२) व (३) नाशशक शहरात बससेवा चालववण्याची िबाबिारी ही नाशशक महानगरपाशलकेची 
आहे. त्ावप, नाशशक महानगरपाशलकेने शहर बस सेवा सुरु करेपयांत राज्य पररवहन 
महामींडळाद्वारा दि.१५.०६.२०१७ पासून नाशशक शहर वाहतकूीची १० ननयत,े १६० फेऱया, २०१५ 
कक.मी. चालववण्यात येत असून, भगूर ते महात्मानगर अशी फेरी सुरु करण्यात आली आहे. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
तळेगाव ददघे (ता.सांगमनेर, जि.अहमदनगर) येथे डालळांब बागेस औषधाांची फवारणी िरताना 

मतृ्यू झालेल्या शतेिऱयाच्या िुटुबीयाांना आधथमि मदत देण्याबाबत 
  

(१९)  १०६८५४ (०१-०४-२०१८).   श्री.वविय औटी (पारनेर) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) तळेगाव दिघे (ता.सींगमनेर, जि.अहमिनगर)  ये्े डाशळींब बागेस औषध फवारणी िरम्यान 
श्री.लक्ष्मण शभकािी दिघे या शेतकऱयाींच्या पो्ात ववषारी औषध गेल्याने त्याींच्या ििैुवी मतृ्य ू
झाल्याचे दिनाींक २६ डडसेंबर, २०१७ रोिी वा त्या सुमारास ननिशानास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीअींती सींबींधधत शेतकऱयाींच्या कु्ुींबबयाींना शासनाने आध्ाक मित 
िेण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
    
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१०-०९-२०१८) : (१) लक्ष्मण शभकािी दिघे, रा. तळेगाव दिघे हे डाळीबाींचे 
वपकास फवारणी करीत असताना एस.्ी.पी. पींपाचा पाईप प्रशेरने अचानक फु्ल्यान े त्याींच े
तोंडावर व अींगावर ववषारी औषध उडाल्याने त्याींना उपचारासािी िवाखान्यात िाखल करण्यात 
आलेले होते. त्ावप, उपचारा िरम्यान त्याींचा मतृ्य ूझाला, हे खरे आहे.   
(२) होय. 
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(३) गोपीना् मुींड ेशेतकरी अपघात ववमा योिनेअींतगात सिर शेतकऱयाींच्या वारसाींना नुकसान 
भरपाई शमळवून िेण्याकरीता प्रस्ताव सािर करण्यात आलेला आहे.  
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िें दद्रय िीटनाशि मांडळ व नोंदणी सलमतीिडून लशफारस िेलेल्या 
िीटिनाशिाांचाच वापर शेति-याांनी िरण्याबाबत 

  

(२०)  १०७७५८ (०१-०४-२०१८).   अॅड.आलशष शेलार (वाांदे्र पजश्चम), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), 
श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), अॅड.पराग अळवणी (ववलेपाले), िॅप्टन आर.तलमल सेल्वन (सायन-
िोळीवाडा), श्री.सांिय िेळिर (ठाणे), श्री.अलमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.उन्मेश पाटील 
(चाळीसगाव), अॅड.गौतम चाबुिस्वार (वपांपरी), श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.रािेंद्र निरधन े
(उमरखेड), श्री.वविय िाळे (लशवािीनगर) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) पुणे कें िीय कक्कनाशक मींडळाने प्रमाणणत न केलेली अनधधकृत कक्नाशके शेतक-याींनी 
फवारल्यामळेु शतेमींिुराचा मतृ्य ू झाल्याची मादहती राज्य सरकारच्या कृषी तींज्ञाींनी केलेल्या 
ननररक्षणातून पुढे आली असल्याच ेमाहे िानेवारी, २०१७ रोिी वा त्यासुमारास ननिशानास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, कें दद्रय कक्कनाशक मींडळ व नोंिणी सशमतीकडून (सीआबी अॅन्डव आरसी) 
शशफारस केलेल्या कक्कनाशकाींचा वापर शेतक-याींनी करावा यासािी राज्य सरकारकडून स्वतींत्र 
धोरण तयार केले िात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीअींती उक्त धोरण अींमलात आणण्याबाबत शासनान ेकोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्याींस, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१०-०९-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३)कक्कनाशक कायिा कें द्र शासनाचा असल्यामुळे, राज्य शासनास त्यामध्ये बिल 
करण्याचा कोणताही अधधकार नाही.  तरी, दिनाींक २७ माचा, २०१८ रोिीच्या पत्रान्वये, 
 Extremely toxic (Red Triangle) ग्ात मोडणाऱया व कक्कनाशके ववषबाधेस कारणीभूत 
कक्कनाशकाींवर तसचे, ज्या कक्कनाशकाींच्या ववषबाधेसािी ववशशष् प्रनतववष (Antidotes) 
उपलब्ध नाहीत व त्याींच्यामुळे ववषबाधा झाल्यास केवळ लक्षणाच्या आधारे उपचार करण्याची 
शशफारस आहे, अशा कक्कनाशकाींवर कायमस्वरुपी बींिी घालण्याची ववनींती कें द्र शासनास 
करण्यात आलेली आहे. 
     बबगर नोंिणीकृत वपकवाढ सींजिवके व इतर उत्पािन ेशासन परवानाधारक िकुानाींमधून 
ववक्री करण्यास प्रनतबींध घालण्यात आलेला आहे. 
     तसेच, कें द्रीय कक्कनाशके मींडळ व नोंिणी सशमती, फररिाबाि याींनी शशफारस केलेल्या 
कक्कनाशकाींचा वापर शेतकऱयाींनी करावा यासािी के्षत्रीयस्तरावर व्यापक स्वरुपात प्रचार व 
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प्रशसध्िी ववववध माध्यमाींद्वारे करण्यात येत आहे.  त्याचप्रमाणे कृषी ववभागातील कमाचारी, 
कक्कनाशके उत्पािक/ववतरक,कीं पन्याींचे प्रनतननधी,शेतकरी शेतमिूर याींच्या एकबत्रत कायाशाळा 
आयोजित करण्यात येत आहेत. 
     सिर कायाशाळेमध्ये कृषी ववद्यापीि,कृषी ववज्ञान कें द्र याींचकेडील शास्त्रज्ञ,कक्कनाशक 
कीं पन्याींच े तज्ञ,कृषी ववभागाच े अधधकारी याींचेकडून कायाशाळेमध्ये मागािशान करण्यात येत 
आहे.  सिर कायाशाळा खरीप हींगाम सुरु होण्यापूवी एप्रील,२०१८ त े िून,२०१८ िरम्यान 
घेण्यात येत आहेत. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

ववदभामतील भांडारा जिल्हयातील वनैगांगा नदीच ेप्रवाहात वाहून िाणाऱया  
सुपीि िलमनीचा शेतिऱयास मोबदला लमळणेबाबत 

  

(२१)  १०८७१४ (०१-०४-२०१८).   श्री.चरण वाघमारे (तुमसर) :  सन्माननीय मदत व 
पुनवमसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) भींडारा जिल्हयातील वैनगींगा  निीच्या पात्रात पुराने वाहून िाणाऱया शेकडो एकर सुपीक 
शेतिशमनीचा मोबिला शमळण्यासािी स््ाननक लोकप्रनतनीधीनी माहे िुल,ै २०१६ मध्ये वा 
त्यािरम्यान महसुल मींत्री याींनी ननवेिन दिले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीअींती भींडारा जिल्हयातील वैनगींगा  निीचे पात्रात पुरान ेवाहून िाणाऱया 
शेकडो एकर सुपीक शेतिशमनीच ेमोबिला शमळण्याबाबत शासनान ेकोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२५-०९-२०१८) : (१) सिर ननवेिन प्राप्त झाल्याचे दिसून आले नाही. 
(२) व (३)  िून ते सप् े्ंबर २०१३ मधील अनतवषृ्ी व पुरामुळे तमुसर तालुक्यातील रेंगेपार, 
पाींिरा, कोष्ी, बोरी व उमरवाडा गावामधील वैनगींगा निीच्या पात्रात शेतिमीन वाहून 
गेलेल्या ९८ खातेिाराींना रु. २,९९,१३३/- इतक्या रकमचेे वा्प करण्यात आले आहे. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िोल्हापूर, यवतमाळ जिल्हयात शतेाांमधील िीटिनाशि फवारणीांमळेु ववषबाधा झालेल्या 
शेतिऱयाांना मदत देण्याबाबत 

  

(२२)  ११०४८१ (०१-०४-२०१८).   श्री.उल्हास पाटील (लशरोळ), श्री.शाांताराम मोरे (लभवांडी 
ग्रामीण), डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल), श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.सांग्राम थोपटे 
(भोर), श्री.शरददादा सोनावणे (िुन्नर), श्री.ववनायिराव िाधव-पाटील (अहमदपूर), 
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श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरेगाव), श्री.मोहन फड (पाथरी), श्री.ओमप्रिाश ऊफम  बच्चू िडू 
(अचलपूर), श्री.अलमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.नसीम खान 
(चाांददवली), श्री.अलमत ववलासराव देशमुख (लातूर शहर), श्री.ियिुमार गोरे (माण), श्री.िुणाल 
पाटील (धळेु ग्रामीण), श्री.हषमवधमन सपिाळ (बुलढाणा), प्रा.ववरेंद्र िगताप (धामणगाव रेल्वे), 
श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्रीमती तनममला गाववत (इगतपूरी), 
श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.अजित पवार (बारामती), श्री.ददलीप वळस-ेपाटील (आांबेगाव), 
श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.भास्िर िाधव (गुहागर), श्री.रािेश टोप े (घनसावांगी), 
श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), श्री.वभैव वपचड (अिोले), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.दत्तात्रय 
भरणे (इांदापूर), श्री.मिरांद िाधव-पाटील (वा ), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), श्री.हनुमांत डोळस 
(माळलशरस), श्री.राणािगिीतलसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.प्रदीप ना ि (किनवट), श्रीमती 
ददवपिा चव्हाण (बागलाण), अॅड.भीमराव धोंड े (आष्ट्टी), श्री.सुतनल लशांदे (वरळी), श्री.सांतोष 
दानवे (भोिरदन) :  सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात ववशेषत: कोल्हापूर, यवतमाळ  जिल्हयात ६ मदहन्याींमध्ये शेतातील कक्कनाशक 
फवारणीींमळेु ६१ शेतकऱयाींचा बळी गेला तसचे २ हिार ७८७ शेतकऱयाींना ववषबाधा झाली, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास,शासनान ेयाप्रकरणी कक्कनाशक कीं पन्याींवर कारवाई केलेली नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीअींती  याप्रकरणी मतृ शेतकरी तसेच ववषबाधा झालेल्या शेतकऱयाींना 
मित िेण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत  आहे 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१०-०९-२०१८) : (१) होय.   
     राज्यात कक्कनाशक फवारणीमुळे यवतमाळ २१, अकोला ९, बुलढाणा २, अमरावती २, 
वधाा १, नागपूर ७, चींद्रपूर ४, भींडारा ३, गडधचरोली ३, धुळे १, नींिरुबार १, िळगाव २, नाींिेड 
४, अहमिनगर १ व सोलापूर २ याप्रमाणे एकूण ६३ शेतमिूर/ शेतकरी याींचे मतृ्य ूझालेले 
आहेत. तसेच, २,७८७ ववषबाधीत झालेले आहेत.  
(२) नाही.      
(३) कक्कनाशक कायिा, १९६८ व कक्कनाशक ननयम, १९७१ अन्वये कक्कनाशके उत्पािक 
व ववके्रत्याींवर कारवाई करण्यात आलेली आहे. तसेच, भारतीय िींड सींदहता, १८६० मधील 
३०४-A अींतगात यवतमाळ जिल्हयात म.े युपीएल शल. उत्पािकावर व िोन कक्कनाशके 
ववके्रत्याींवर त्याींचे मोनोक्रो्ोफॉस ३६ ्क्के एस एल या कक्कनाशकाींच्या अनुषींगाने गुन्हे 
नोंिववण्यात आलेले आहेत.  मे. घरडा केशमकल्स या कक्कनाशक उत्पािकासह एकूण आि 
ववके्रत्याींवर कक्कनाशके कायिा, १९६८ व कक्कनाशके ननयम, १९७१ मधील कलम 
व ननयमाींचे उल्लींघन झाल्याने त्याींच्यावर पोलीस स््ेशनमध्ये गुन्हे िाखल करण्यात आलेले 
आहेत. 
 



वव.स. ४७३ (19) 

     राज्यात कक्कनाशक ववषबाधा प्रकरणी मतृ्यू झालेल्या ६३ शेतमिूर/ शतेकऱयाींना 
प्रत्येकी एकसमान रु. ४.०० लाख प्रमाण ेआध्ाक मित िेण्याचा ननणाय घेण्यात आलेला असून 
मित वा्पाबाबत कायावाही चालू आहे.   
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मौि ेमांचर (ता.आांबेगाव, जि.पुणे) येथील एस.टी.बस आगार सुरु िरण्याबाबत 
  

(२३)  ११०९७६ (०१-०४-२०१८).   श्री.ददलीप वळस-ेपाटील (आांबेगाव), श्री.ियांत पाटील 
(इस्लामपूर), श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरेगाव), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.वैभव वपचड 
(अिोले) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौिे मींचर (ता.आींबेगाव, जि.पुणे) ये्ील आगाराचे काम पूणा झाले असुनही        
कमाचा-याींअभावी आगार सुरु करण्यात आले नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनामाफा त चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीअींती मींचर ये्ील एस.्ी.बस आगारात कमाचारीची भरती करुन 
आगाराचे काम सुरु करणेबाबत शासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास,ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
श्री. ददवािर रावत े(२६-०९-२०१८) : (१) नाही. 
(२) व (३) सद्यजस््तीत राज्य पररवहन महामींडळाचा प्रशासकीय खचा कमी करण्याच्या 
दृष्ीकोनातून ३० कक.मी. पररसरात कायााजन्वत असलेल्या आगाराींचे सुसूबत्रकरण/एकबत्रकरण 
करण्याबाबत ननयोिन करण्यात येत असल्याने, मींचर आगार कायााजन्वत न करण्याचा ननणाय 
राज्य पररवहन महामींडळाद्वारे घेण्यात आलेला आहे. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्याला पूणमवेळ पररवहन आयुक्त पद तनयुक्त िरण्याबाबत 
  

(२४)  ११११७२ (०१-०४-२०१८).   श्री.वविय िाळे (लशवािीनगर) :   सन्माननीय पररवहन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य सरकारने पररवहन खात्याचा कारभार दिनाींक १ नोव्हेंबर, २०१७ रोिी वा 
त्यािरम्यान ऑनलाईन प्रणालीद्वारे सुरु केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, प्रणालीतील त्रु्ीींमुळे वाहतकूिाराींना तसेच नागररकाींना गेल्या िोन 
मदहन्यापासून त्रास सहन करावा लागत आहे, राज्यातील सवा  राज्य पररवहन  कायाालयात 
कामाच े प्रमाण वाढले आहे हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यात मागील वषाापासून पररवहन आयुक्तपिी ररक्त असल्यान ेधोरणात्मक 
ननणायेप्रकक्रयेत ववलींब होण्याबरोबरच इतर अडचणी ननमााण होत आहे, हे खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, राज्याला पूणावेळ पररवहन आयुक्ताींची ननयुक्ती करावी अशी मागणी महाराषर 
राज्य माल व प्रवासी वाहतूक सींघ्नेने केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकशीअींती राज्याला पूणावळे पररवहन आयुक्त पि ननयुक्त करण्याबाबत 
शासनाने काय कायावाही केली वा करण्यात येत आहे , 
(६) नसल्यास, ववलींबाची करणे काय आहेत ? 
 
श्री. ददवािर रावत े(१९-०९-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
     राषरीय सूचना कें द्र याींनी ववकसीत केलेल्या सार्ी-४ व वाहन-४ या सींगणक प्रणालीचा 
राज्यात वापर सुरु असून त्यामध्ये उभवणवणाऱयाताींबत्रक अडचणीींच े राषरीय सचूना कें द्रामाफा त 
तात्काळ ननरसन करण्यात येते. ऑनलाईन प्रणालीमुळे अिािार स्वतःचा अिा, शुल्क भरणे 
इत्यािी काम े ऑनलाईन पद्धतीने  करीत असल्यामुळे पररवहन कायाालयाींमधील कामाच े
प्रमाण  त्यामानाने कमी झाले आहे. 
(३) पररवहन आयुक्त पिाचा अनतररक्त कायाभार प्रधान सधचव (पररवहन) याींना िेण्यात आला 
होता त्यामळेु कोणतीही  अडचण ननमााण झाली नाही. 
(४) नाही.       
(५) सामान्य प्रशासन ववभागाच्या दिनाींक १३.०४.२०१८ रोिीच्या आिेशान्वये  पररवहन 
आयुक्त पिावर पूणावेळ अधधका-याींची ननयुक्ती केली आहे.     
(६) प्रचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

राज्य पररवहन महामांडळान ेसहायि वाहतिू अधधक्षि व वाहतूि तनररक्षि या पदाांसाठी 
घेतलेल्या पररके्षच्या प्रश्नपरत्रिेत झालेला गैरप्रिार  

(२५)  ११२५९५ (०४-०४-२०१८).   श्री.प्रतापराव पाटील धचखलीिर (लोहा) :   सन्माननीय 
पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य पररवहन महामींडळान ेमाहे िानेवारी,२०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान सहायक वाहतुक 
अधधक्षक व वाहतकु ननररक्षक या १७३ पिाींसािी २९ ऑक््ोंबरला घेतलेल्या पररके्षच्या 
प्रचनपबत्रकेतील चकुाींमळेु कमी गुण शमळाल्याची तक्रार पररक्षा्ी ववद्यार्थयाांनी केली असल्याच े
माहे िानेवारी,२०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीअींती  प्रचनपबत्रकेत चुका असल्यान ेववियार्थयाांचे झालेले नुकसान भरुन 
िेण्यासह िबाबिार असणा-याींववरुध्ि कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही  केली  
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ददवािर रावत े(२४-०९-२०१८) : (१) होय. 
(२) व (३) सिर पिाींच्या भरतीप्रक्रीयेसािी महामींडळाद्वारे मे.यु.एस.्ेक्नॉलॉिी इीं्रनॅशनल 
प्रा.शल. या बाह्य सींस््ेची ननवड करण्यात आली आहे, सिर सींस््मेाफा त दि.२९.१.२०१७ रोिी 
ऑनलाईन पररक्षा घेण्यात आली होती.  तद्नींतर, दि.०६ ते ०८ डडसेंबर, २०१७ या तीन 
दिवसाींमध्ये पररक्षा्ी ववियार्थयाांसािी उत्तरपबत्रका व उत्तरताशलका सींबींधधत वेबसाई्वर स्वत: 
तपासून घेण्यासािी अवधी िेण्यात आला व उमेिवाराींना ई-मेल आयडीवर बाह्य सींस््ेमाफा त 
तक्रारी नोंिववण्यास साींगण्यात आले. त्यानुसार ४ पररक्षा्ी ववियार्थयाांकडून प्राप्त झालेल्या 
तक्रारीींची छाननी करुन ननराकरण करण्यात आले आहे. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

धमामबाद (जि.नाांदेड) तालुक्यातील पुरबाधधत पुनवमलसत  
गावाांतील नागररिाांना सोयी-सुववध देण्याबाबत 

  

(२६)  ११३०८३ (०१-०४-२०१८).   श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव) :   सन्माननीय मदत व 
पुनवमसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) धमााबाि (जि.नाींिेड) तालुक्यातील निीकािावरील पनुवाशसत २० गाींवे ववकासापासून वींधचत 
रादहली असल्याच ेमाहे िानेवारी, २०१८ रोिी वा त्यासमुारास ननिशानास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त तालुक्यात ५२ गाींव ेअसुन ४५ ग्रामपींचायती आहे सन १९७० ते १९८२ या 
काळात अनतवषृ्ीमळेु निीकािच्या गावाींना धोका ननमााण झाल्याने या गावाींचे पुनवासन 
करण्यात आले पींरतु सोयी सुववधाींच्या अभावामळेु ते्ील नागररकाींची गैरसोय होत आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, नागररकाींना सोयी-सुववध िेण्याबाबत शासनान े कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
 श्री. चांद्रिाांत पाटील (२७-०९-२०१८) : (१) हे खरे नाही. धमााबाि तालुक्यातील पूर बाधधत 
पुनवाशसत गावाींत पुनवासन धोरणानुसार िेय नागरी सुववधा यापूवीच पुरववण्यात आल्या आहेत. 
(२)  (३)  व  (४)  प्रचन उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  
 नागपूर येथील महाराष्ट्र पशु व मत्स्य ववज्ञान ववद्यापीठातील अधधिारी व िममचारी याांना  

आश्वालसत प्रगती योिना लागू िरणेबाबत 
  

(२७)  ११३२१३ (०१-०४-२०१८).   श्री.गोवधमन शमाम (अिोला पजश्चम) :   सन्माननीय 
मत्स्यवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) नागपूर ये्ील महाराषर पश ुव मत्स्य ववज्ञान ववद्यापीिातील अधधकारी व कमाचारी याींना 
सेवाींतागत आचवाशसत प्रगती योिना लागू करण्याचा ननणाय दिनाींक १६ म,े२०१७ रोिी वा 
त्यासुमारास आयोजित करण्यात आलेल्या मींत्री मींडळाच्या बैिकीत घेण्यात आला व 
त्याअनुषींगान े सिर योिना लागू न झाल्यामुळे लोकप्रनतनीधी याींनी मा.पशुसींवधान व 
िगु्धववकास मींत्री याींना दिनाींक २० डडसेंबर,२०१७ रोिी वा त्या समुारास ननवेिन दिले आहे,    
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर अधधकारी व कमाचारी याींना सेवाींतागत आचवाशसत प्रगती योिना लागू 
करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीअींती उक्त अधधकारी व कमाचारी याींना सवेाींतागत आचवाशसत प्रगती 
योिना लागू करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास,ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. महादेव िानिर (१९-०९-२०१८) : (१) ननवेिन प्राप्त झाले आहे, त्ापी, महाराषर पश ुव 
मत्स्य ववज्ञान ववद्यापीिामधील अधधकारी व कमाचारी याींना सेवाींतगात आचवाशसत प्रगती 
योिना लागू करण्याच्या प्रस्तावावर मींत्रीमींडळाच्या बैिकीत अद्याप ननणाय घेण्यात आलेला 
नाही. 
(२) व (३) सिर अधधकारी व कमाचारी याींना सेवाींतगात आचवाशसत प्रगती योिना लागू 
करण्याची कायावाही सुरु आहे. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

अिोला येथील पशुवैद्यिीय पदवी महाववद्यालय स्थापन िरण्याबाबत 
  

(२८)  ११५०४६ (०१-०४-२०१८).   श्री.रणधीर सावरिर (अिोला पवूम)  सन्माननीय पशसुांवधमन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अकोला ये्ील पशुवैद्यकीय पिवी महाववद्यालय शासनान े मींिूर करून २ वषााचा  
कालावधी उल्ून सुद्धा ववद्यापीिाकडून  िलुाक्ष  करण्यात येत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच पिवी महाववद्यालय कररता स््ाननक कृषी ववद्यापीिाची िागा उपलब्ध  
करण्यासािी सींयुक्त पाहणी करण्यात आली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच पिवी महाववद्यालयासािी सिर ववद्यापीिाचे ननकषानसुार आवचयक िमीन सिर 
महाववद्यालयाकड ेउपलब्ध आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकशीअींती सिर महाववद्यालयाच ेपिवी प्रवेश येत्या २०१८-२०१९ शैक्षणणक  
वषाापासून सुरु करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत  ? 
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श्री. महादेव िानिर (१९-०९-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
     सन २०१६-१७ च्या अ्ासींकल्पीय अकोला ये्े नववन पशुवैद्यकीय महाववद्यालय 
स््ापन करण्याची मा. मींत्री (ववत्त) याींना अ्ासींकजल्पय भाषणामध्ये केली आहे.  त्यानुसार 
सिर महाववद्यालयाच्या स््ापनेसािी आवचयकती िागा ववहीत करण्याची कायावाही सुरु आहे.  
(२) होय. 
     कुलसधचव, पींिेकृवव, अकोला याींनी मध्यवती सींशोधन कें द्र, हायवे ब्लॉक, बाभुळगाींव 
ये्ील िशमन हींस्ताींतरीत करण्यास मान्यता प्रिान करण् यात आल्याचे कळले असून ववण्यात 
आल्यान ेमहाराषर पश ुव मत्स्य ववज्ञान ववद्यापीि सशमतीव्िारे बाभूळगाींव ये् ेप्रत्यक्ष भे् 
िेवून पाहणी केली व सिर िशमन नववन महाववद्यालय स््ापनेकरीता योग्य असल्याचा 
अहवाल सािर केला आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
     भारतीय पशुधचककत्सा पररषि नवी दिल्ली याींच े मानकानुसार महाराषर पश ु व मत्स्य 
ववज्ञान ववद्यापीि नागपूर अींतगात स्ना. पशुवैद्यक व पशुववज्ञान सींस््ा, अकोला ये्े नवीन 
पिवी महाववद्यालय स््ापनेसािी िागा उपलब्ध नाही.                                
(४) व (५) सिर नववन पशुवैद्यकीय महाववद्यालय स््ापनेसािी िागा हस्ताींतरीत करण्याची 
कायावाही सुरु आहे. िागा हस्ताींतरीत झाल्यानींतर व आवचयक सोयी सुववधा उपलब्ध 
झाल्यानींतर प्रवेशाची कायावाही करण्यात येईल. 
(६) प्रचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

धुळे येथ ेगो-शाळाांचा वविासाचा िायमक्रम आखण्याबाबतची अांमलबिावणी िरण्याबाबत 
  

(२९)  ११६१५४ (०१-०४-२०१८).   श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :   सन्माननीय पशुसांवधमन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) धुळे ये्े गो-शाळाींचा ववकास येत्या तीन वषााच्या काळात करण्यात येणार असल्याचे 
िादहर घोषणा पशुसींवधान मींत्री याींनी दि.८ िानेवारी, २०१८ रोिी वा त्यासमुारास  
कायाक्रमािरम्यान करण्यात आली आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या घोषणेनुसार गो-शाळाींचा ववकासाचा कायाक्रम आखण्यात आला आहे काय, 
त्याींचे स्वरुप काय आहे, 
(३) असल्यास, चौकशीअींती गो-शाळाींचा ववकासाचा कायाक्रम आखण्याबाबतची शासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. महादेव िानिर (१९-०९-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) राज्यातील गोवींशाच ेरक्षण करणे, त्याींचा साींभाळ करणे तसेच गोवींशावर 
सींशोधन करणे यासािी राज्यात “गोवधान गोवींश सेवा कें द्र” ही नवीन योिना सन २०१७-१८ 
या आध्ाक वषाामध्ये राज्यातील मुींबई व मुींबई उपनगर हे िोन जिल्हे वगळता ३४ ग्रामीण 
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जिल्हयात राबववण्यासािी प्रत्येक जिल्ह्याकररता एकवळेच े रु.१.०० को्ी अनुिान िेण्याचा 
ननणाय दि.२६.४.२०१७ रोिीच्या शासन ननणायान्वये घेतला आहे. 
     “गोवधान गोवींश सेवा कें द्र” या नवीन राज्यस्तरीय योिनेअींतगात ननवड झालेल्या 
लाभा्ी सींस््ाींना सन २०१७-१८ या आध्ाक वषाासािी एकवळेचे रु.१.०० को्ी अनुिान चार 
्प्प्यामध्ये मींिूर करण्यास मान्यता प्रिान करुन सिर चार ्प्प्यापैकी पदहल्या ्प्प्याच े
प्रत्येक सींस््ेस रु.२५.०० लक्ष (अक्षर रु.पींचवीस लक्ष) एवढे अनुिान अस ेएकूण २१ लाभा्ी 
सींस््ाींना एकूण रु.५२५.००० लक्ष (अक्षर रु.पाच को्ी पींचवीस लक्ष फक्त) अनुिान िेण्यास 
मान्यता िेण्यात आली आहे. तसेच दि.४ म,े२०१८रोिीच्या शासन ननणायान्वये १३ सींस््ाींना 
अनुिान िेण्यासािी ननवड करण्यात आली आहे. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

पररवहन ववभागातील आयुक् त श्री.प्रवीण गेडाम याांच् या गैरिारभाराच् या  
चौिशीच्या आदेशाबाबत  

  

(३०)  ११६२६८ (०१-०४-२०१८).   श्री.सांतोष दानव े (भोिरदन), श्री.लशवािीराव िर्ड मले 
(राहुरी) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् य शासनाच् या पररवहन ववभागात आयुक् त पिावर कायारत असताना तत् कालीन आयुक् त 
प्रवीण गेडाम याींच् या गैरकारभाराच् या चौकशीचे आिेश राष रपती कायाालयान े माहे फेुुवारी, 
२०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान दिले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या प्रकरणाची चौकशी करण् यात आली आहे काय, 
(३) असल् यास, चौकशीत काय आढळून आले व त् याअनुषींगान ेपढेु कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ददवािर रावत े(१९-०९-२०१८) : (१) हे खरे नाही.       
(२), (३) व (४) प्रचन उद्् ावत नाही.      

___________ 
  
एसटी महामांडळाच्या महामागामिवळ असलेल्या दिुानात ततिीट दाखवून उपहार लमळण्याबाबत 
(३१)  ११६७९४ (२३-०७-२०१८).   अॅड.पराग अळवणी (ववलेपाले), िॅप्टन आर.तलमल सेल्वन 
(सायन-िोळीवाडा), श्री.नरेंद्र पवार (िल्याण पजश्चम), श्री.नरेंद्र महेता (लमरा भादरदर), 
अॅड.आलशष शेलार (वाांदे्र पजश्चम), श्रीमती मतनषा चौधरी (ददहसर), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), 
श्री.सांिय िेळिर (ठाणे), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.अतुल भातखळिर (िाांददवली पूवम) : 
सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) एस्ी महामींडळाच्या  महामागाािवळ असलेल्या िकुानात एस्ीची नतकी्े िाखवून ३० 
रुपयात नाचता शमळण्याची योिना  सुरु केली, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सिर योिनेत महामागाावरील हॉ्ेल मालकाींकडून प्रवाशाींना ३० रुपयात अधाा 
कप चहा आणण अपुरा नाचता शमळत असनू  हॉ्ेल मालकाींवर महामींडळाच े ननयींत्रण 
नसल्यामळेु पैस ेिेऊनही प्रवाशाींना अपुरा नास्ता शमळत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी करुन प्रवाशाींची फसवणूक करणाऱया हॉ्ेल 
मालकाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ददवािर रावत े(२६-०९-२०१८) : (१), (२) व (३) राज्य पररवहन प्रवाशाींकररता रु.३०/- मध्ये 
चहा व नाचत्याची सोय यामध्ये िोन नग ब्ा्ेवडे, िोन नग मेिवूड,े उपमा, शशरा, पोहे 
यापैकी एक याचा समावेश असून, राज्य पररवहन महामींडळान ेनेमनू दिलेल्या अधधकृत हॉ्ेल 
्ाींब्यावर उपलब्ध केली आहे. 
     यासींबींधी प्रवाशाींकडून तक्रार प्राप्त झाल्यास, सिर तक्रारीमध्ये चौकशीअींती तर्थय 
आढळल्यास महामींडळामाफा त हॉ्ेल ्ाींबा तात्काळ बींि करण्याबाबतच्या सूचना प्रसारीत 
करण्यात आलेल्या आहेत. त्याप्रमाणे मुींबई-पुणे मागाावरील हॉ्ेल ‘फुडमॉल’, पुणे-भोर-महाड 
मागाावरील हॉ्ेल ‘आयुषा’ तसेच पुणे-नाशशक मागाावरील हॉ्ेल ‘इींद्रप्रस््’ याींनी प्रवाशाींना 
रु.३०/- मध्ये चहा अधधक अल्पोपहार िेण्याच्या अ्ीच े उल्लींघन केल्यामुळे राज्य पररवहन 
महामींडळाद्वारे त्याींचा ्ाींबा तात्काळ रद्द करण्यात आला आहे. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

पररवहन ववभागाने वाहनाांना स्पीड गव्हनमर बसवणे बांधनिारि िेल्याबाबत 
  

(३२)  ११६८९२ (३१-०७-२०१८).   श्री.अतलु भातखळिर (िाांददवली पूवम) :   सन्माननीय 
पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्याच्या पररवहन ववभागाने वाढत्या रस्ते अपघाताच्या पाचवाभूमीवर वाहनाींना स्पीड 
गव्हनार बसवणे बींधनकारक केल्याचे माहे एवप्रल २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशानास आले 
असुन स्पीड गव्हनारच्या उपयुक्तते ववषयी राज्य सरकारने िनिागतृी करावी अशा सूचना मा. 
उच्च न्यायालयाने शासनास दिली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने स्पीड गव्हनार लावणे बींधनकारक केले असले तरी याची योग्य प्रकारे 
तपासणे होत नसल्याच ेननिशानास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन स्पीड गव्हनारची तपासणी 
होण्याकररता सींबींधधत ववभागाला पुरेशी यींत्रसामुग्री व का्ेकोर तपासणी होण्याबाबत कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ददवािर रावत े (१९-०९-२०१८) : (१) (२) व (३) कें द्र शासनाच्या दि.१५.०४.२०१५ च्या 
अधधसूचनेनुसार  पररवहन  सींवगाातील िचुाकी, तीन चाकी, अजग्नशमक, रूग्णवादहका, पोशलस 
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इ. वाहने वगळून अन्य सवा वाहनाींना वेग ननयींत्रक बसववणे अननवाया करण्यात आले आहे. 
सिर अधधसूचनेच्या अींमलबिावणीबाबत पररवहन आयुक्त कायाालयाच्या  दि.०१.०९.२०१५ 
रोिीच्या पत्रान्वये सवा के्षत्रीय पररवहन कायाालयाींना सूचना िारी करण्यात आलेल्या आहेत. 
     िनदहत याधचका क्र.८९/२०१७ मध्ये मा. उच्च न्यायालयाने दि.१०.०४.२०१८ रोिीच्या 
आिेशामध्ये पररवहन ववभागान ेवाहनाींवर वेग ननयींत्रक बसवले आहे ककीं वा नाही याबाबत कडक 
तपासणी करण्याच े ननिेश दिलेले आहेत. तद्नुषींगान े दि.२१.०४.२०१८ त े दि.३०.०४.२०१८ या 
कालावधीत वेग ननयींत्रक तपासणी करण्यासािी ववशेष तपासणी मोदहम राबबवण्याबाबत व 
ननयशमत तपासणी करण्याकरीता पररवहन आयुक्त कायाालयाव्िारा दि.२१.०४.२०१८ रोिीच्या 
पत्रान्वये सवा के्षबत्रय पररवहन कायाालयाींना सूचना िारी करण्यात आलेल्या आहेत. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

पाचगाांव (ता.उमरेड, जि.नागपूर) िवळील पेंढरी गावातील गोशाळेतील  
िनावराांची चाऱयाअभावी होत असलेली उपासमार 

  

(३३)  ११६९३२ (०१-०८-२०१८).   श्री.छगन भिुबळ (येवला), श्री.अजित पवार (बारामती), 
श्री.ददलीप वळस-ेपाटील (आांबेगाव), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.शलशिाांत लशांदे 
(िोरेगाव), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.रािशे टोपे (घनसावांगी), श्री.हसन मशु्रीफ 
(िागल), श्री.भास्िर िाधव (गुहागर), श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.शामराव ऊफम  
बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), श्रीमती सुमन पाटील (तासगाव 
- िवठेमहाांिाळ), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.दत्तात्रय भरणे 
(इांदापूर), श्री.मिरांद िाधव-पाटील (वा ), श्री.वविय भाांबळे (जिांतूर), श्री.भाऊसाहेब पाटील - 
धचिटगाांविर (वैिापूर), श्री.सांग्राम िगताप (अहमदनगर शहर), श्री.सुरेश लाड (ििमत), 
श्री.सांिय िदम (दापोली), श्री.हनुमांत डोळस (माळलशरस), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), 
डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल) :   सन्माननीय पशुसांवधमन मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पाचगाींव ( ता.उमरेड,जि.नागपूर) िवळील पेंढरी गावातील गो-शाळेत िनावराींच्या आरोग्य 
आणण िेखभालीकड ेसींस््ेचे िलुाक्ष होत असल्याने कुपोषण, चारा व पाण्याअभावी ३५ गाई व 
इतर िनावराींचा मतृ्यु झाल्याचे दिनाींक २७ माचा, २०१८  रोिी वा त्यासुमारास ननिशानास 
आले,  हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पेंढरी ये्ील गो-शाळेत ककती िनावराींची सोय करण्यात आली आहे, तसेच 
राज्यातील इतर जिल्हयामध्ये अशाप्रकारच्या ककती गो-शाळा असनू शासनान े त्याींना ककती 
अनुिान दिले आहे, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन  सिर सींस््ेवर कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. महादेव िानिर (१९-०९-२०१८) : (१) हे खरे नाही.  
(२)  पेंढरी ये्ील गोशाळेत २५० ते ३०० िनावरे साींभाळण्याची क्षमता असनू सद्यजस््तीत 
१८९ िनावराींचे सींगोपन करण्यात येते. 
      राज्यात अशा प्रकारच्या ५१८ पेक्षा िास्त सींस््ा असून शासनामाफा त “गोवधान गोवींश 
सेवा कें द्र” या राज्यस्तरीय योिनतेून ३४ सींस््ाींना प्रत्येकी १ को्ी अनुिान िेण्यात येत आहे. 
या योिनेच्या  ननकषासािी दिनाींक २६.४.२०१७ रोिीच्या शासन ननणायामध्ये अ्ी व शती 
नमूि करण्यात आल्या आहेत. 
(३) व (४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

वाहनाांची नोंदणी िरण्याची तरतूद मोटर वाहन िायदयात समाववष्ट्ट िरण्याबाबत. 
  

(३४)  ११७१२२ (०१-०८-२०१८).   श्री.सुतनल प्रभू (ददांडोशी), श्रीमती मतनषा चौधरी (ददहसर), 
श्री.अलमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.अतलु भातखळिर (िाांददवली पूवम), अॅड.आलशष शलेार 
(वाांदे्र पजश्चम), अॅड.पराग अळवणी (ववलेपाले), श्री.सांिय िेळिर (ठाणे), श्री.प्रशाांत ठािूर 
(पनवेल), िॅप्टन आर.तलमल सेल्वन (सायन-िोळीवाडा) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईमध्ये वाहतकू कोंडी व रस्त्यावर होणारे वाहनाींचे पाककां ग यामळेु वाहन पाककां गची 
िागा असल्याचा पुरावा दिला तरच वाहनाींची नोंिणी करण्याची अ् मो्ार वाहन कायियात 
समाववष् करण्याच े ननिेश मा. उच्च न्यायालयाने दिनाींक १३ एवप्रल,२०१८ रोिी वा 
त्यासमुमारास कें द्र व राज्य सरकारला दिले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त तरतुिीचा मो्र वाहन कायियात समावेश करण्यासह सुधारणा 
करणेबाबत शासनान े तातडीने अध्यािेश काढून त्याची तात्काळ अींमलबिावणी करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. ददवािर रावत े (१९-०९-२०१८) : (१) व (२) िनदहत याधचका क्र.६२/२०१४ मध्ये दि.१३ 
एवप्रल, २०१८ रोिीच्या आिेशात वाहन पाककां गची िागा असल्याचा पुरावा दिला तरच वाहनाींची 
नोंिणी करण्याची अ् मो्ार वाहन कायद्यात समाववष् करण्याबाबत ववचार करण्याचे ननिेश 
मा.उच्च न्यायालयान े दिलेले नाहीत. त्ावप, सिर याधचकेतील त्यापुवीच्या दि.२९.०१.२०१८ 
रोिीच्या आिेशामध्ये वाहन नोंिणी करताना पाककां ग उपलब्धता असणेबाबत तपासणी 
करण्याबाबत शासनाचे धोरण आहे काय याबाबत न्यायालयास मादहती िेण्याच्या  सूचना 
मा.उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आहेत. 
     मो्ार वाहन कायिा व त्याअींतगात ननयमात पाककां ग िागा नसल्यास वाहनाची नोंिणी 
नाकारण्याची तरतुि नाही. त्ावप, राज्य पररवहन प्राधधकरणाच्या िराव क्र.२८/९९ नसुार 
्ुररस्् परवान्यावर वाहन चढववताींना सिर वाहनाच्या पाककां गचा पुरावा मागण्याची तरतूि 
करण्यात येवून  त्यानुसार कायावाही करण्यात येते. सिरची बाब न्यायालयाच्या ननिशानासही 
आणण्यात आलेली आहे.  
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(३) प्रचन उद्् ावत नाही. 
___________ 

  
मौ.िळबांस्ते (ता.धचपळूण, जि.रत्नाधगरी) येथील खैराांची झाड ेतनयमबाहय  

तोडून परस्पर ववक्री िेल्याबाबत 
  

(३५)  ११७४४० (३१-०७-२०१८).   श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.अलमन पटेल 
(मुांबादेवी), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (लशडी), श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.बाळासाहेब 
थोरात (सांगमनेर), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.सुतनल िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे 
(आवी), श्री.लशवािीराव िर्ड मले (राहुरी), श्री.सांतोष दानव े (भोिरदन) :   सन्माननीय 
पशुसांवधमन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौ.कळबींस्त े(ता.धचपळूण, जि.रत्नाधगरी ) ये्ील पशुसींवधान कायाालयाच्या आवारातील ५ 
मोिी खैराींची झाड े ते्ील अधधकारी डॉ.ननमुणकर याींनी ननयमबाहय तोडून त्याची परस्पर 
ववक्री केल्याचे दिनाींक ८ एवप्रल, २०१८ रोिी वा त्यासुमारास ननिशानास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास चौकशीच े ननषकषा काय आहे व त्याअनुषींगान े सबींधीत िोषीींववरुध्ि कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. महादेव िानिर (१२-०९-२०१८) : (१) होय हे खरे आहे, 
(२) व (३) प्रस्तुत प्रकरणी केलेल्या प्रा्शमक चौकशीमध्ये डॉ.एस.एन.ननमुणकर,पशुधन ववकास 
अधधकारी याींनी कोणतीही परवानगी न घेता सधन कुक्कू् ववकास ग्,कळबींस्त,े ता. धचपळूण 
जि.रत्नाधगरी ये्ील कुकू् पररके्षत्रामधील  ४ खैराींची मोिी झाड े बुींध्यापासून कापून त्याींची 
परस्पर ववक्री केल्याचे आढळून आले आहे.   
     सिर अननयशमतेतच्या अनषुींगाने मुख्य कायाकारी अधधकारी, जिल्हा रत्नाधगरी याींच्या 
आिेशानुसार डॉ.ननमुणकर याींची ववभागीय चौकशी का करण्यात येवू नये याबाबत कारणे 
िाखवा नो्ीस बिावणते आली आहे. तसेच पररके्षत्र वनअधधकारी,धचपळूण याींनी सिर प्रकरणी 
चौकशी करुन डॉ. ननमुणकर याींचवेर िींडात्मक कारवाई  करण्यात आली आहे.   
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

महाराष्ट्र लोिसेवा आयोगािडून सहाय्यि मोटार वाहन तनरीक्षि  
या पदाच्या भरतीमध्ये झालेला गैरप्रिार 

  

(३६)  ११७७३२ (३१-०७-२०१८).   श्री.अलमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील 
(लशडी), श्री.पथृ् वीराि चव्हाण (िराड दषक्षण), श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.िालीदास 
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िोळांबिर (वडाळा), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), प्रा.वषाम गायिवाड (धारावी), श्री.नसीम 
खान (चाांददवली), श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), डॉ.सांतोष 
टारफे (िळमनुरी), श्रीमती तनममला गाववत (इगतपूरी), श्री.अब् दलु सत्तार (लसल्लोड), 
श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.आलसफ शखे (मालेगाांव मध्य), 
श्री.अलमत ववलासराव देशमुख (लातूर शहर), श्री.ियिुमार गोरे (माण), श्री.सांग्राम थोपटे 
(भोर), िुमारी प्रणणती लशांदे (सोलापूर शहर मध्य), श्री.सुतनल िेदार (सावनेर), श्री.रणिीत 
िाांबळे (देवळी) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) महाराषर लोकसेवा आयोगाकडून सहाय्यक मो्ार वाहन ननरीक्षक या पिाच्या भरतीमध्ये 
मािी सैननकाींसािी राखीव असलेल्या िागाींवर बोगस उमेिवाराींची शशफारस करण्यात आल्याच े
दिनाींक ७ एवप्रल, २०१८ रोिी वा त्यासुमारास ननिशानास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, महाराषर लोकसेवा आयोगाकडून शासकीय पिाींवरील भरतीसािी परीक्षा घेण्यात 
येत असुन परीक्षाींमध्ये बोगस उमेिवार बसत असल्याचा गैरप्रकार होत असल्याच्या तक्रारी 
उमेिवाराींनी केल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन शासकीय पिाींमधील भरतीसािी 
घेण्यात आलेल्या परीक्षातील गैरप्रकाराबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?    
  
श्री. ददवािर रावत े (१९-०९-२०१८) : (१) व (२) महाराषर लोकसेवा आयोगान ेसहायक मो्ार 
वाहन ननररक्षक पररक्षा, २०१७ मध्ये ८२१ उमेिवाराींची कागिपत्र पडताळणीच्या अधधन राहुन 
शशफारस केलेली आहे. त्यापैकी ५६ उमेिवार मािी सैननक प्रवगाातील असून, शशफारसपात्र सवा 
उमेिवाराींच्या अिाांची व कागिपत्राींची तपशशलवार छाननी अद्याप बाकी आहे.  शशफारसपात्र 
मािी सैननक प्रवगााच्या उमेिवाराींची ननयुक्ती करण्यापुवी त्याींच्या मािी सैननक असल्याच्या 
िाव्याची सखोल व का्ेकोरपणे सत्यता पडताळण्यानींतरच या उमेिवाराींना ननयुक्ती िेणे 
अपेक्षक्षत आहे. त्यानुसार पररवहन आयुक्त स्तरावरुन आवचयकती कायावाही सुरु आहे. 
िरम्यानच्या काळात मा. उच्च न्यायालय, नागपूर खींडपीि याींनी याधचका क्र.१२७०/२०१८ मध्ये 
सिर भरती प्रकक्रयेस स््धगती दिलेली आहे.    
(३) महाराषर लोकसेवा आयोगाद्वारे घेण्यात येणा-या पररके्षमध्ये बोगस उमेिवार बसत 
असल्याच्या तक्रारीच्या पाचवाभूमीवर आयोगामाफा त उमेिवाराींना िोन स्वतींत्र मळू 
ओळखपत्राींच्या आधारे तपासणी करुन, पररके्षस प्रवेस िेण्याची प्रकक्रया सुरु करण्यात आलेली 
आहे.  या िोन्ही ओळखपत्राींच्या छायाींककत प्रती व हिेरीप्ावर डाव्या हाताच्या अींगियाच्या 
िसे पररके्षच्या वेळी घेण्याची व काही महत्वाींच्या पररके्षमध्ये आधार क्रमाींकावर आधारीत 
बायोमॅरीक पध्ितीन े उपजस््तीत नोंिववण्याची कायावाही करण्यात येत आहे. पररके्षमधील 
बोगस उमेिवाराींबाबत आयोगातफे वेळोवळेी आवचयक ती प्रनतबींधात्मक उपायायोिना व 
खबरिारी घेण्यात आली आहे.  
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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ओझर (ता.तनफाड) लाांब पल्ल्याच्या सवम बसेसला अधधिृत थाांबा देण्याबाबत 
  

(३७)  ११७८४५ (२३-०७-२०१८).   श्री.अतनल िदम (तनफाड) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ओझर (ता. ननफाड) हे राषरीय महामागा क्र.३ वरील प्रमखु गाव असून ये् ेराज्य पररवहन 
महामींडळाच्या लाींब पल्ल्याच्या सवा बसेसला अधधकृत ्ाींबा दिलेला असताींनाही स्ाणा, साक्री, 
नींिरुबार, मालेगाव ये्नू येणाऱया लाींब पल्ल्याच्या बससे ्ाींबत नसल्याच े ननिशानास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन प्रवाशाींशी गैरवतान करणाऱया 
बसचालक आणण वाहकाींवर कारवाई करण्यासह लाींब पल्ल्याच्या सवा बसेसना ओझर ये् े्ाींबा 
घेणेबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ददवािर रावत े(२६-०९-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
     ओझर या दिकाणी महामींडळाच े बसस््ानक असून, सिर बसस््ानकामध्ये लाींब 
पल्ल्याच्या फेऱयाींना ्ाींबा िेण्यात आलेला नाही. 
(२) ओझर बसस््ानक ये् े प्रवाशाींशी गैरवतान करणाऱया चालक/वाहक याींच्याबाबत 
महामींडळाच्या नाशशक ववभागास प्राप्त झालेल्या तक्रारीच्या अनषुींगाने सींबींधधत चालक/वाहक 
याींच्या कामधगरीत बिल करण्यात आलेला आहे. 
     ओझर या दिकाणी लाींबपल्ला फेऱया वगळता नाशशक ववभागातील सवासाधारण फेऱयाींना 
अधधकृत ्ाींबा िेण्यात आलेला असून, सिर फेऱयाींची नोंि वाहतूक ननयींत्रक नोंिवहीमध्ये 
करण्याबाबतच्या सक्त सचूना सींबींधधताींना िेण्यात आलेल्या आहेत. 
(३) प्रचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

नाांदेड जिल्हयातील शेतिऱयाांना वपि ववम्याची रक्िम लमळण्याबाबत 
  

(३८)  ११७९७९ (०१-०८-२०१८).   श्रीमती अलमता चव्हाण (भोिर), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड 
उत्तर), श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) नाींिेड जिल्हयातील शेतकऱयाींना नसैधगाक आपत्तीचा सामना करीत असुन शासनाने 
अधधसूधचत के्षत्रातील वपकाींसािी प्रधानमींत्री वपकववमा योिना राबववली असनु ही योिना 
किािार शेतक-याींना  बींधनकारक तर किा न घेतलेल्या शेतकऱयाींना ीजच्छक असे या 
वपकववमा योिनते असल्याचे माहे माचा, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशानास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पीक ववमा योिनेत सहभागी झालेल्या ९ लाख ६६ हिार अिािार ववमा 
मींिुरीच्या प्रतीके्षत असुन चार वषाापासून िषुकाळी जस््ती असल्यामुळे शेतक-याींचे नकुसान 
झाले, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) तसेच, नाींिेड जिल्हयात पीक ववम्याचे ४ हिार ८०० ऑफलाईनचे अिा सेतू कें द्राच्या 
माध्यमातून भरण्यात आल्याचे दि. २५ माचा, २०१८ रोिी वा त्यासुमारास ननिशानास आले 
असुन अिााची छाननी, पैसे कधी भरायचे इ. मादहती जिल्हाधधकारी कायाालयाींकडून शेतक-याींना 
िेण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनान े चौकशी करुन पीक ववमा योिनेत सहभागी 
झालेल्या शेतकऱयाींना वपक ववम्याची रक्कम शमळण्यासह पीक ववम्यासींिभाातील मादहती 
िेण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (११-१०-२०१८) : (१) प्रधानमींत्री वपक ववमा योिना खरीप हींगाम २०१६ 
पासून राज्यात राबववण्यात येत आहे. सिर योिना किािार शेतकऱयाींना बींधनकारक तर बीगर 
किािाराींना ीजच्छक आहे.  खरीप हींगाम २०१७ मध्ये नाींिेड जिल्हयातील १०.४० लाख 
शेतकऱयाींनी योिनेत सहभाग घेतला आहे. त्यापकैी  किािार शतेकरी १.१३ लाख व बबगर 
किािार शेतकरी ९.२७ लाख इतके आहेत. 
(२) प्रधानमींत्री वपक ववमा योिना खरीप २०१७ अींतगात नाींिेड जिल्हयातील १०.४० लाख 
शेतकऱयाींनी योिनेत सहभाग घेतला आहे. ववमा कीं पनीमाफा त प्राप्त अींतररम अहवालानसुार 
जिल्हयातील ७.४३ लाख शेतकऱयाींना रु. ५४२.७९ को्ी नुकसान भरपाई ववमा कीं पनीमाफा त 
अिा करण्यात आलेली आहे.  
(३) हे खरे नाही. 
(४)  प्रधानमींत्री वपक ववमा योिना खरीप हींगाम २०१७ अींतगात नाींिेड जिल्हयातील दिनाींक ०५ 
ऑगस््, २०१७ रोिी सीएससी कें द्रामाफा त (Common Service Centre)  ऑफलाईन 
पध्ितीने ३६५१ अिा जस्वकारण्यात आले असून सिर अिाांच्या अनुषींगान े नुकसान भरपाई 
िेण्याबाबत शासनस्तरावरुन कायावाही सुरु आहे. 
(५) प्रचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िुलाम नेहरू नगर येथे एस टी महामांडळाच्या लशवशाही बस अजग्नशमन 
 यांत्रणेअभावी पडून असल्याबाबत 

  

(३९)  ११८९६६ (२४-०७-२०१८).   श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन), श्री.नारायण िुचे (बदनापूर) :   
सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कुलाा नेहरू नगर ये्े एस ्ी महामींडळाच्या कीं त्रा्ी २५ शशवशाही बस अजग्नशमन 
यींत्रणेअभावी पडून असल्याच ेमाहे म े २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशानास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, करारानुसार कीं त्रा्िाराने अ्ीींची पूताता न केल्यामुळे नवीन शशवशाही बससे 
कुलाा नेहरुनगर ये् ेउ्या केल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन करार भींग करणाऱया खािगी 
कीं त्रा्िाराींवर कोणती कारवाई केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ददवािर रावत े(२७-०९-२०१८) : (१) व (२) हे खरे नाही. 
     कुलाा नेहरुनगर ये्े उ्या असलेल्या २१ बसेस महामींडळात चालनात आणणेपुवी ताींबत्रक 
पुतातेकररता कुलाा ये्े सींबींधधत पुरविािारामाफा त उ्या करण्यात आलेल्या होत्या. ताींबत्रक 
पुतातेनींतर सिर बसेस चालनात आलेल्या आहेत. 
(३) व (४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मेहिर (जि.बुलढाणा) आगारात लाांब पल्ल्याच्या एस.टी.बस फेऱया बांद असल्याबाबत 
 

(४०)  ११९०७६ (२३-०७-२०१८).   डॉ.सांिय रायमुलिर (मेहिर), श्री.हषमवधमन सपिाळ 
(बुलढाणा) :  सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  मेहकर (जि.बुलढाणा) आगार ये्े राज्य पररवहन महामींडळाचे िवळपास ४२० शेड्यलू 
असून लाींब पल्याच्या बस फे-या वेळेवर न सोडल्याने तसेच बस फे-याचे ननयोिन ननयशमत 
नसल्यामळेु प्रवासी त्रस्त होऊन महामींडळाच्या उत्पन्नात घ् झाल्याचे दिनाींक ३१ माचा, २०१८ 
रोिी वा त्यासमुारास ननिशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बुलढाणा आगारास ५० पेक्षा अधधक खेड ेिोडलेली असून ग्रामीण भागातील ९० 
बसफे-या वेळेवर सु्त नसल्यामळेु ग्रामीण भागातील ववद्या्ी व प्रवाशाींची गैरसोय होत,े  हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच, आगारात घाणीचे साम्राज्य असनू व्यावसानयकाींनीही भाडतेत्वावर दिलेल्या िागेपेक्षा 
िास्त िागेचा वापर करण्यात येतो, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनान े चौकशी करुन मेहकर आगारात बस फे-याच े
ननयोिन ननयशमत करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ददवािर रावत े(२६-०९-२०१८) : (१) नाही. 
     मेहकर (जि.बुलढाणा) आगारामाफा त माहे माचा, २०१८ मध्ये ७३ शेडयुलद्वारे ७५८ फेऱया 
व मानव ववकास अींतगात २२ फेऱयाींद्वारे वाहतूक चालनात आहे. लाींब पल्ल्याच्या व इतर बस 
फेऱयाींचे ननयोिन करण्यात येत असून, सिर फेऱया वक्तशीरपणे सोडण्यात येतात. तसेच 
महामींडळाच्या उत्पन्नात गतवषीपके्षा वाढ झाली आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
     बलुढाणा आगाराच्या कके्षत ९८ गाव ेयेत असनू आगाराला ती िोडलेली आहेत. त्यामध्ये 
मेहकर आगारातील १२ व बुलढाणा आगारातील ११ गावाींतील रस्त्याींची अवस््ा खराब 
असल्यामळेु ननयोजित वळेेपेक्षा िास्त वेळ बसेस पोहचण्यास लागत असल्याच ेनाकारता येत 
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नाही. रस्ता िरुुस्तीबाबत कायाकारी अशभयींता, जिल्हा पररषि, बुलढाणा याींना पत्र िेण्यात आले 
आहे. 
(३) नाही. 
     मेहकर बस स््ानकाच्या साफ सफाईच ेकामकाि बुक्स इींडडया कीं पनी, पुणे याींना माहे 
डडसेंबर, २०१७ पासून िेण्यात आलेले आहे व त्याींच्याकडून आगाराची साफसफाई करुन घेतली 
िात आहे. 
     मेहेकर बसस््ानकावर असणाऱया ववववध वस्तू भाींडार या आस््ापनाधारकाने राज्य 
पररवहन महामींडळाच्या प्रचशलत ननयमानुसार मींिुरी घेतली असून त्यानुसार त े अनतररक्त 
िागेचा वापर करीत आहे. इतर कोणतेही वाणणज्य आस््ापना परवानाधारक अनतररक्त िागेचा 
वापर करत नाहीत. 
(४) आगारातील फेऱयाींचे ननयोिन करुन फेऱया ननयशमत सोडणेबाबतच्या सूचना राज्य पररवहन 
महामींडळाद्वारे सींबींधधताींना िेण्यात आल्या आहेत. त्या अन्वये बसेस ननयशमत व वेळेवर 
चालनात आहे. 
(५) प्रचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

पासली ते बोरीवली पयतं सुरु असलेली एस.टी. बससैवा तनयलमत सुरु िरण्याबाबत 
  

(४१)  ११९०८९ (२३-०७-२०१८).   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.ियिुमार गोरे (माण), 
श्री.अलमत झनि (ररसोड) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१)  राज्य मागा पररवहन महामींडळाची पासली ते बोरीवली पयांत सुरु असलेली एस.्ी. बस 
ननयशमत सुरु करण्याकरीता लोकप्रनतननधीींनी ववभाग ननयींत्रक, पुणे ववभाग, पुणे याींना दि. १७ 
म,े २०१८ रोिी वा त्यासुमारास ननवेिन दिले, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, शासनाने चौकशी करुन पासली त ेबोरीवली पयांत एस.्ी. बस ननयशमत सुरु 
करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ददवािर रावत े(२४-०९-२०१८) : (१) होय. 
     सिरबाबतची मागणी स््ाननक लोकप्रनतननधी याींचेद्वारे करण्यात आलेली आहे.   
(२) स््ाननक लोकप्रनतननधी याींच ेमागणीनुसार उन्हाळी गिीच्या हींगामामध्ये दि.०६.०५.२०१८ 
ते दि.१६.०५.२०१८ या कालावधीत पासली ते बोरीवली ही बसफेरी भोर आगारामाफा त 
चालववणेत आलेली आहे. परींत,ू उन्हाळी गिीच्या हींगामामध्ये िेखील त्या फेरीस प्रवासी 
प्रनतसाि न शमळाल्यामुळे सिर फेरीचे सरासरी भारमान ४७% इतके अत्यल्प आलेले आहे, 
त्यामुळे सिरची फेरी तात्पूरती स््धगत िेवणेत आलेली आहे. 
(३) प्रचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
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पानशेत धरण (जि.पुणे) येथील पररसरात िनावराांसाठी चारा व पाणी  
उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(४२)  ११९१९६ (३१-०७-२०१८).   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.ियिुमार गोरे (माण), 
श्री.अलमन पटेल (मुांबादेवी), श्रीमती तनममला गाववत (इगतपूरी), श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), 
अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा) :   सन्माननीय पशुसांवधमन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) पानशेत धरण (जि.पुणे) ये्ील पररसरात पाण्याअभावी काही िनावराींचा मतृ्यु झाल्याच े
माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये  वा त्यािरम्यान ननिशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास,  उक्त पररसरातील िींगलाला आग लागल्यामुळे चारा ी्ंचाई ननमााण झाली 
असुन  पाणविे कोरड े पडले आहेत  तसेच वाडया-वस्त्याींवरही भीषण पाणी ी्ंचाई ननमााण 
झाली असून िनावराींसािी चारा व पाण्याची गैरसोय ननमााण झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन पानशते धरण (जि.पुणे) ये्ील 
पररसरात िनावराींसािी चारा व पाणी उपलब्ध करुन िेण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. महादेव िानिर (१५-०९-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) वेल्हा तालुक्यातील एकूण २९,८६९ पशुधनास मे व िनू, २०१८ या कालावधी करीता एकूण 
२०,२८० म.े्न दहरव्या चा-याची व ८,१०० म.े्न वाळलेल्या चा-याची आवचयकता होती. या 
कालावधीत तालुक्यात सवा मागााने शमळून १६,३०० मे.्न दहरवा चारा आणण ११,५६० वाळलेला 
चारा उपलब्ध होता. 
     वेल्हा तालुक्यातील सरासरी वावषाक पिान्यमान २५८.८ शम.शम असनू सन २०१७ मध्ये 
माहे िनू त ेसप् े्ंबर या कालावधीत एकूण २६०.३ शम.शम. इतका पाऊस झालेला आहे. 
(३) वेल्हा तालुक्यातील लोकप्रनतननधीकडून तसेच पशुपालकाींकडून चारा व पाणी ी्ंचाई 
असल्याबाबत कोणतेही ननवेिन प्राप्त झालेली नाही. तसेच, चारा व पाणी याच्या अभावी 
पशुधनाचा मतृ्यु झाल्याची कोणतीही घ्ना ननिशानास आलेली नाही 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यात एसटीच्या ऑनलाइन बुकिां ग रद्द िेल्यास ऑनला न पैस ेपरत िरण्याबाबत 
  

(४३)  ११९९१५ (२३-०७-२०१८).   श्री.नारायण िुच े (बदनापूर), श्री.सांतोष दानव े (भोिरदन) :  
सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात एस्ीच्या ऑनलाइन बुककीं गची सुववधा असून बुककीं ग रद्द केल्यास ऑनलाईन पसैे 
परत करण्याची व्यवस््ा उपलब्ध नसल्याच ेमाहे मे, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशानास 
आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, शशवशाही बस ताींबत्रक कारणामुळे रद्द होत असल्यामुळे बसच्या अॅडव्हान्स 
बुककीं गसािी दिलेले पैस ेऑनलाईन परत करण्याची व्यवस््ा नसल्याने त ेपैसे नागररकाींना दिले 
िात नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास,  उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन ऑनलाइन बुककीं गमधील ताींबत्रक 
अडचणी िरू करून पररपूणा ऑनलाईन बुकीींग सेवा िेण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. ददवािर रावत े(२६-०९-२०१८) : (१) व (२) नाही. 
     राज्य पररवहन महामींडळाद्वारे प्रवाशाींना ऑनलाईन बुककीं गची सुववधा उपलब्ध करुन 
िेण्यात आलेली असनू, ऑनलाईन प्रणालीद्वारे करण्यात आलेले बुककीं ग रद्द झाल्यास बुककीं गच े
पैसे प्रचशलत ऑनलाईन प्रणालीद्वारे प्रवाशाींना परत करण्याची व्यवस््ा उपलब्ध आहे. 
(३) व (४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यात पांतप्रधान वपि ववमा योिनेत झालेला गैरव्यवहार  
  

(४४)  १२१०२१ (३१-०७-२०१८).   श्री.मनोहर भो र (उरण) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात पींतप्रधान वपक ववमा योिनेत खूप मोिया प्रमाणात गैरव्यवहार झाला असल्याचे 
माहे म,े २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान  ननिशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले, 
(३) असल्यास, चौकशीनुसार पुढे कोणती कायवाही  केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२७-०९-२०१८) :(१)  हे खरे नाही. 
      प्रधानमींत्री वपक ववमा योिना खरीप २०१७ अींतगात राज्यातील ८४.३४ लाख शेतकऱयाींनी 
सहभाग घेतला आहे.  ववमा कीं पन्याींमाफा त प्राप्त अींतररम अहवालानुसार ४८.४५ लाख शेतकरी 
नुकसान भरपाईस पात्र िरले असून रक्कम रु. २५१९.७६ को्ी नुकसान भरपाई ननजचचत 
करण्यात आलेली आहे.  त्यापकैी  ४४.७९  लाख शेतकऱयाींना रु. २३९४.२१ को्ी इतकी 
नुकसान भरपाई रक्कम वा्प करण्यात आलेली आहे.      
(२), (३) व (४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
वाशीम जिल्हयात आिाराांपासून गुराांचा बचाव िरण्यासाठी लसीिरण मोहीम राबववण्याबाबत 

  

(४५)  १२१५९० (२४-०७-२०१८).   श्री.अलमत झनि (ररसोड), अडॅ.यशोमती ठािूर (ततवसा), 
प्रा.ववरेंद्र िगताप (धामणगाव रेल्वे), श्री.हषमवधमन सपिाळ (बलुढाणा), श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), 
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श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.सुतनल िेदार (सावनेर), श्री.िुणाल 
पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.अलमन पटेल (मुांबादेवी), प्रा.वषाम 
गायिवाड (धारावी), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्रीमती तनममला गाववत (इगतपूरी), 
डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :   सन्माननीय पशुसांवधमन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) वाशीम जिल्हयात आिाराींपासून गुराींचा बचाव करण्यासािी लसीकरण मोहीम राबववली 
िात,े मात्र मागील काही दिवसापासून ही मोहीम बींि असल्याच े माहे म,े २०१८ रोिी वा 
त्यासुमारास ननिशानास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उन्हाळयात िधुाळ िनावराींसह इतर गुराींना आिाराींची लागण होत असल्याने 
त्याींना लस िेणे आवचयक असतानाही ही मोहीम न राबववल्यामुळे अनेक िनावरे 
लसीकरणापासून वींधचत रादहले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन गुराींचा बचाव करण्यासािी लसीकरण 
मोहीम राबववण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. महादेव िानिर (१८-०९-२०१८) : (१)  व (२) हे खरे नाही.    
(३) माहे माचा व एवप्रल २०१८ या कालावधीत कें द्र सहाय्यीत लाळ खुरकुत रोग ननयींत्रण 
कायाक्रमाींतगात वाशीम जिल्हयात २,६७,२७९ गाय-म्हैस वगीय पशुधनास लाळ-खुरकुत 
रोगप्रनतबींधक, मान्सूनपूवा लसीकरण कायाक्रमाींतगात माहे िलुै, २०१८ अखेर ३९,६२३ 
घ्सपा+फऱया रोगप्रनतबींधक, २,३०५ घ्सपा व ९५० फ-या रोग प्रनतबींधक लसीकरण करण्यात 
आलेला आहे. 
     लसीकरणाअभावी जिल्हयात कोणत्याही सा्ीच्या रोगाचा प्रािभुााव  झालेला नाही. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

सलगर बुद्रिु (ता.मांगळवेढ़ा, जि.सोलापुर) येथील पशु वैद्यिीय दवाखान्यात  
पशुधन वविास अधधिारी ररक्त पद भरण्याबाबत 

(४६)  १२२३२० (२५-०७-२०१८).   श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :   सन्माननीय पशुसांवधमन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सलगर बुद्रकु (ता.मींगळवेढ़े, जि.सोलापुर) ये्ील पश ुवैद्कीय िवाखान्यात पशुधन ववकास 
अधधकारी हे पि ररक्त असल्यामुळे लाखो िनावराींचे आरोग्य धोक्यात आल्याच े दिनाींक २७ 
माचा, २०१८ रोिी वा त्यासमुारास ननिशानास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उपरोक्त पशु वैद्यकीय िवाखान्यात ररक्त पिे तातडीने भरण्याबाबत 
प्रशासनाने कोणतीही कायावाही न केल्याच ेननिशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन उपरोक्त सलगर बुद्रकु ये्ील 
पशुधन ववकास अधधकारी याींची ररक्त पिे भरण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
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(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. महादेव िानिर (१९-०९-२०१८) : (१), (२) व (३) पशुधन ववकास अधधकारी,पवैि शे्रणी-१, 
सलगर बुद्रकु,ता.जि.सोलापूर हे पि दि.३१.०५.२०१० पासून ररक्त असले तरी सिर ररक्त 
पिाचा  अनतररक्त कायाभार पववअ, पवैि शे्रणी-१, मरवड,ेजि.सोलापूर  याींचेकड े सोपववण्यात 
आलेला आहे. तसेच पशुवैियकीय िवाखान्यामध्ये  माहे  डडसेंबर २०१३ पासून ननयशमत 
पशुधन पयावेक्षक कायारत असून त्याींच े माफा त  पशुपालकधारकाींच्या िनावराींना  ननयशमत 
वैद्यकीय सेवा पूरववण्यात येत आहेत. तसेच या पशुवैियकीय िवाखान्याच्या कायाके्षत्रात 
गेल्या वषाभरात कोणताही सा्ीचा रोग उिभवल्याची नोंि नाही. 
     शासन आिेश क्र.पसींप्र-२०१८/प्र.क्र.१४७/पिमु-१ दि. ३१. ०५. २०१८ अन्वये  सिर 
िवाखान्यातील ररक्त असलेले पशुधन  ववकास  अधधकाऱयाचे पि बिलीव्िारे भरण्यात आले 
आहे.  
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िरमाळा (जि.सोलापूर) तालुक्यात प्राण्याांच्या आिाराची लमनी पॉली 
 जक्लनीि मांिूर िरण्याबाबत 

  

(४७)  १२२७४० (२४-०७-२०१८).   श्री.नारायण पाटील (िरमाळा) :   सन्माननीय पशुसांवधमन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) करमाळा (जि.सोलापूर) तालकु्यातील गाई, म्हशी, बैल, शेळ्या, मेंढ्या, पक्षी व इतर 
पाळीव प्राण्याींच्या आिाराींची धचकीत्सा व शस्त्रकक्रया ननिानासािी शमनी पॉली जक्लनीक मींिूर 
करण्याबाबत मा.पशसुींवधान मींत्री याींना स््ाननक लोकप्रनतननधीींनी दि.२८ म,े २०१८ रोिी वा 
त्यासुमारास ननवेिन दिले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिरहू ननवेिनात केलेल्या मागणीच्या अनुषींगाने करमाळा तालुक्यातील 
प्राण्याींच्या आिाराची धचकीत्सा व शस्त्रकक्रया ननिानासािी शमनी पॉली जक्लनीक मींिूर 
करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. महादेव िानिर (२६-०९-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) सियजस््तीत राज्यातील १६८ तालुक्याींच्या दिकाणी तालुका लघुपशुवैद्यकीय 
सवाधचककत्सालय कायारत असून, उवाररत १४९ तालुक्याींच्या दिकाणी ही सुववधा उपलब्ध 
झालेली नाही. नवीन तालुका लघपुशुवैद्यकीय सवाधचककत्सालयाची स््ापना करण्यासािी ववववध 
सींवगाातील एकूण ५ नवीन पिे आवचयक आहेत. 
     राज्यातील ववववध जिल्हयातील  शे्रणी-२ च्या पशुवैद्यकीय िवाखान्याींचा पशुवैद्यकीय 
िवाखाना शे्रणी-१ मध्ये ििाावाढ करणे, नववन शे्रणी-१ च्या पशुवैद्यकीय िवाखान्याींची स््ापना 
करणे, तसेच, नवननशमात पींचायत सशमत्याींच्या दिकाणी पशुधन ववकास अधधकारी (ववस्तार) हे 
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नवीन पि ननमााण करण्यासािी आवचयक पिननशमातीचा प्रस्ताव सन २०१३ मध्ये ववत्त 
ववभागास सािर करण्यात आला असता, ववत्त ववभागाने राज्याची वाढती महसूली तू्, 
राज्याच्या नतिोरीवरील ताण तसचे, आस््ापना खचा मयाादित िेवण्याची ननकड लक्षात घेता 
आध्ाक भाराच्या वाढीचे प्रस्ताव सािर करण्यात येव ूनयेत, असे अशभप्राय दिलेले असल्यामुळे 
करमाळा, जि.सोलापूर ये् े तालुका लघुपशुवैद्यकीय सवाधचककत्सालय स््ापन होऊ शकलेले 
नाही. 
(३) प्रचन उद्् ावत नाही.     

___________ 
  

लशरूर (जि.बीड) तालुक्यात एस. टी. आगार सुरु िरण्याबाबत 
  

(४८)  १२४१४१ (२५-०७-२०१८).   अॅड.भीमराव धोंड े (आष्ट्टी) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शशरूर (जि.बीड) तालकु्यात एस. ्ी. आगार सुरु करण्याबाबतची मागणी स््ाननक लोक 
प्रनतनीधीींनी दिनाींक  १६ एवप्रल,२०१८ रोिी वा त्यासुमारास मा. पररवहन मींत्री याींच्याकड ेकेली, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी करुन सिरहू मागणीच्या अनुषींगाने शशरूर 
तालुक्यात एस. ्ी. आगार सुरु करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ददवािर रावत े(२६-०९-२०१८) : (१) होय. 
(२) शशरुर (कासार) तालुक्यापासून बीड आगार ४२ कक.मी., पा्ोिा आगार ४२ कक.मी., पा्डी 
आगार ३७, शेवगाींव आगार ५९ कक.मी., पैिण आगार ६६.१ कक.मी.  आहे. शशरुर (कासार) हे 
दिकाण या पाच आगाराींच्या चतषुकोणात मध्यवती दिकाणी असनू ते्ील प्रवाशाींसािी पुरेशी 
वाहतूक व्यवस््ा पुरववली िात आहे. सद्यजस््तीत बीड ववभागातील पा्ोिा व आष्ी आगार 
हे कमी भारमानामळेु तो्यात आहेत. त्यामळेु आध्ाकदृष्या शशरुर (कासार) ये् े एस.्ी. 
आगार सुरु करणे सींयुजक्तक नाही. 
(३) प्रचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

चािूर (जि.लातूर) तालुक्यात बसस्थानिाचे नुतनीिरण 
  

(४९)  १२४३६९ (०१-०८-२०१८).   श्री.ववनायिराव िाधव-पाटील (अहमदपूर) :   सन्माननीय 
पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) रत्नाधगरी-नागपूर (ता.चाकूर, जि.लातूर)  या राषरीय महामागाावर बस स््ानकाची ननशमाती 
दिनाींक १४ फेुुवारी १९८८ रोिी वा त्यासुमारास झाली असून या बसस््ानकात रोि सरासरी 
४०० बसेस सुरु आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या बसस््ानकात प्रवाशाींसािी स्वच्छता गहृ बींि असल्यामळेु मदहला प्रवाशाींची 
गैरसोय होत असून प्रवाशाींना वपण्यासािी पाणी व मूलभूत सुववधा नाही तसेच बसस््ानकाकड े
असलेल्या िागेवर व्यापारी सींकुलाच्या ननशमातीची मागणी लोकप्रनतननधीींनी  मा. मींत्री 
महोियाींकड ेकेली, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन चाकुर तालुक्यातील बसस््ानक ये् े
प्रवाशाींना सोयी सुववधा पुरववण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ददवािर रावत े(२६-०९-२०१८) : (१) होय.  
    सिर बसस््ानकातून रोि िाणाऱया १४५ व येणाऱया १४५ अशा एकूण २९० बसेस 
धावतात. 
(२) हे अींशत: खरे आहे.  
(३) बसस््ानक पररसरात नगरपींचायतीन े स्वच्छतागहृ उपलब्ध करुन दिलेले आहे व त्याचा 
वापर सुरु आहे.  सद्यजस््तीत बसस््ानकातील प्रसाधनगहृ बींि आहे. बसस््ानकाची िरुुस्ती 
व रींगरींगो्ीचा कायाािेश िेण्यात आलेला असून, उक्त कामाींतगात बसस््ानकातील 
प्रसाधनगहृाची िरुुस्ती करुन घेण्यात येत आहे. नगर पींचायतीकडून ननयशमत पाणी पुरविा 
होत नसल्यामळेु बसस््ानकात राींिण िेवून वपण्याच्या पाण्याची व्यवस््ा व आवचयक 
असलेल्या मुलभूत सुववधा उपलब्ध करुन िेण्यात आलेल्या आहेत. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िळिोट (जि.लातूर) तालुक्यातील पशु िायामलयास मांिूरी देण्याबाबत 
  

(५०)  १२४९१० (३१-०७-२०१८).   डॉ.सुधािर भालेराव (उदगीर) :   सन्माननीय पशुसांवधमन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िळको् (जि.लातूर)  तालुक्यात पशु कायाालय नसल्यान ेशतेकऱयाींना अडचणीींना सामोरे 
िावे लागत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन पशु कायाालयास मींिूरी िेण्याबाबत 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. महादेव िानिर (२६-०९-२०१८) : (१) िळको् (जि.लातूर) या तालुक्याच्या दिकाणी 
पशुवैद्यकीय िवाखाना शे्रणी-१ अजस्तत्वात व कायारत असून या िवाखान्यासािी पशुधन 
ववकास अधधकारी हे पि मींिूर आहे. सिर पिावर अधधकारी कायारत आहेत. पींचायत सशमती 
िळको् (जि.लातूर) या नव ननवााचीत पींचायत सशमतीच्या दिकाणी पशुधन ववकास अधधकारी 
(ववस्तार) हे पि मींिूर नसून या कायाालयासािी पशुधन पयावेक्षक हे पि मींिूर आहे व त्या 
पिावर कमाचारी कायारत आहेत. अस ेअसले तरी, पींचायत सशमती िळको् ये्ील पशधुन 
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ववकास अधधकारी (ववस्तार) या पिाची काम ेपार पाडण्यासािी पशवुैद्यकीय िवाखाना  शे्रणी-१ 
िळको् ये्ील पशुधन ववकास अधधकारी याींना सचूना िेण्यात आलेल्या आहेत. 
(२) राज्यातील ववववध जिल्हयातील  शे्रणी-२ च्या पशुवैद्यकीय िवाखान्याींचा पशुवैद्यकीय 
िवाखाना शे्रणी-१ मध्ये ििाावाढ करणे, नववन शे्रणी-१ च्या पशुवैद्यकीय िवाखान्याींची स््ापना 
करणे, तसेच, नवननशमात पींचायत सशमत्याींच्या दिकाणी पशुधन ववकास अधधकारी (ववस्तार) हे 
नवीन पि ननमााण करण्यासािी आवचयक पिननशमातीचा प्रस्ताव सन २०१३ मध्ये ववत्त 
ववभागास सािर करण्यात आला असता, ववत्त ववभागाने राज्याची वाढती महसूली तू्, 
राज्याच्या नतिोरीवरील ताण तसचे, आस््ापना खचा मयाादित िेवण्याची ननकड लक्षात घेता 
आध्ाक भाराच्या वाढीचे प्रस्ताव सािर करण्यात येव ूनयेत, असे अशभप्राय दिलेले आहेत.     
(३) प्रचन उद्् ावत नाही. 

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

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
__________________________________________________________________ 

मुद्रणपूवा सवा प्रकक्रया महाराषर ववधानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर 
मुद्रण: शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 


