अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ३२० वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
ततसरे अधधवेशन, २०१७
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

खामगाांव (जि.बुलडाणा) येथे नववन उपप्रादे शशि, पररवहन िायाालय सुरु िरण्याबाबत
(१)

८५०० (०७-०४-२०१५).

अॅड.आिाश फुांडिर (खामगाांव) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) खामगाींव (जि.बुलडाणा) येथे नववन उपप्रादे शिक, पररवहन कायाालय सुरु करण्याबाबत

लोकप्रतततनधी याींनी मा.पररवहन मींत्री याींच्याकडे माहे डडसेंबर, २०१४ मध्ये वा त्यादरम्यान
पत्राद्वारे मागणी केली, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, खामगाींव हे जिल््यातील मध्यवती तालुक्याचे ठिकाण असून या ठिकाणी केंद्र
व राज्य िासनाची बरीच कायाालये आहे त, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, खामगाींव, िेगाींव, नाींदरु ा, िळगाींव, िामोद, सींग्रामपरू या गावाींतील नागररकाींना
सुध्दा बुलढाणा येथे पाशसींग करीता िावे लागते, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदर गावातील नागररकाींच्या हालपेष्ा थाींबववण्यासािी खामगाींव येथे नववन
उपप्रादे शिक कायाालय सुरु करण्याबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (२२-०६-२०१७) :(१) व (२) होय.
(३) हे खरे नाही.
उप प्रादे शिक पररवहन कायाालय, बल
ु ढाणा याींच्यामार्ात खामगाींव येथे २ ठदवस, िेगाींव,

नाींदरु ा व िळगाींव येथे प्रत्येकी १ ठदवस असे पाशसींगचे काम करण्याकररता क्म्प णेण्यात
येतात.

(४) पररवहन कायाालयाींचे ववभािन करुन नववन पररवहन कायाालय तनमााण करण्यासािी
पररवहन आयुक्ताींनी तनजचचत केलेल्या तनकषाींची तपासणी करुन अहवाल सादर करण्यासािी
पररवहन आयक्
ु त याींच्या स्तरावर अभ्यास ग्ाची तनयक्
ु ती करण्यात आली आहे.
(५) प्रचन उद्भ्ावत नाही.

___________

वव.स. ३२० (2)
शेतिऱयाांच्या शेती मालाला योग्य हमी भाव शमळणेबाबत
(२)

५८५३८

(उस्मानाबाद) :

(२२-०८-२०१६).

श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.राणािगिीतशसांह
सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

पाटील

(१) राज्यातील िेतकऱयाींच्या िेतीमालाला योग्य हमी भाव नसणे आणण िेतीमाल ववकत
णेणाऱया व्यापाऱयाींवर िासनाचे कोणतेही तनयींत्रण नाही, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, व्यापाऱयाींवर िासनाचे तनयींत्रण नसल्यामळ
ु े सवा व्यापारी सींगनमत करुन
िेतीमाल अत्यींत कवडीमोल भावात ववकत णेऊन सािे बािी करुन परत तोच माल बािारात
िास्त भावात ववकतात ही बाब िासनाच्या तनदिानास आली आहे काय,
(३) असल्यास, िेतकऱयाींची आर्थाक वपळवणूक होणार नाही व महागाईवरही तनयींत्रण राहील

याबाबतचे तनवेदन मा.मख्
ु यमींत्री याींना स्थातनक लोकप्रतततनधी ठदनाींक ६ िन
ू , २०१६ रोिी वा
त्यासुमारास ठदले, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत िासनाने कोणती तातडीची कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहे त ?
श्री. पाांडुरां ग फांु डिर (१२-०६-२०१७) :(१) व (२) हे खरे नाही.

पणन ववभागाकडून प्राप्त माठहतीनूसार पणन अर्धतनयमातील तरतुदीप्रमाणे णाऊक

िेतमालाच्या खरे दी ववक्रीचे व्यवहार बािार सशमतीच्या आवारात िाहीर शललावाद्वारे होतात.

अिा शललावमध्ये सहभागी होणारे व्यापारी िाहीर शललावाद्वारे िास्तीत िास्त बोली लावून
िेतमालाची खरे दी करतात. त्यामह
ु े व्यापाऱयाींमध्ये स्पधाा तनमााण होऊप िेतमालाला िास्तीत

िास्त भाव शमळण्यास मदत होते. तसेच ज्या िेतमालाची ककमान आधारभूत ककीं मत केंद्र
िासनाकडून िाहीर केली िाते. अिा िेतमलालाचे व्यवहार ककमान आधारभत
ू ककीं मतीवर

करणे व्यापाऱयाींवर बींधनकारक आहे . त्यापेक्षा कमी ककीं मतीवर खरे दी झाल्यास असे व्यवहार
करणाऱया व्यापाऱयाींचा परवाना बािार सशमती रद्द करु िकते. अिा प्रकारे व्यापाऱयाींवर
िासनाचे तनयींत्रण आहे .
ककमान आधारभूत ककीं मती िाहीर करणे ही बाब केंद्र िासनाच्या अखत्याररतील आहे.

िेतमालाला ककमान हमी भाव वािवी
आग्रही भूशमका णेत असते.

शमळावेत म्हणून राज्य िासन नेहमीच केंद्र िासनाकडे

(३) व (४) मा.आ.श्री.राहुल मो्े याींचे िेतीमालाला हमीभाव शमळणेबाबत या ववषयाचे ठद.
६/६/२०१६ चे तनवेदन प्राप्त झाले असून त्याअनुषींगाने त्याींना मा.मींत्री (कृषी) याींच्या स्वाक्षरीने
कृषी ववभागासींदभाातील मुद्याींबाबतची माठहती मा.वव.स.स. याींना कळववण्यात आलेली आहे .
(५) प्रचन उद्भ्ावत नाही.

___________

शशरोळ (जि.िोल्हापूर) तालुक्यातील क्षारपड िशमनीांबाबत
(३)

६६६५८ (१७-१२-२०१६).

डॉ.सुजित शमणचेिर (हातिणांगले) :

वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िलसांपदा

वव.स. ३२० (3)
(१) शिरोळ (जि.कोल्हापूर) तालुक्यातील सम
ु ारे ३,१६४ हे क््र क्षेत्र क्षारपड व ६२३८ हे क््र
क्षारपड होण्याच्या मागाावर आहे आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या तालक्
ु यातील क्षारपड िशमनीचा प्रचन तनकाली काढण्याकररता िासनाने
कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात ये त आहे,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महािन (०१-०४-२०१७) :(१) अींित: खरे आहे .
ववववध कालावधीत झालेल्या सवेक्षणानस
ु ार ३१७८ हे क््र क्षेत्र बाधीत झाले आहे .

(२) िमीन सुधारणा करणेसािी राषरीय कृषी ववकास योिना (R.K.V.Y.) अींतगात कामे चालू
आहे त.

(३) प्रचन उद्भ्ावत नाही.
___________
राज्य पररवहन महामांडळाची दरू वस्था सध
ु ारण्याबाबत
(४)

६६८७८ (२७-०१-२०१७).

श्री.पथ्
ृ वीराि चहाहाण (िराड दषक्षण), श्रीमती तनमाला गाववत

(इगतपूरी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी) :

सन्माननीय

पररवहन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यात आिशमतीस पररवहन महामींडळाकडे िनता बसेस १७०४९, तनमआराम बसेस ९५३,
वातानक
ु ु लीत बसेस ११ तर व्हॉल्वो स्क्तनया, मशसाडडि याींची सींख्या २५ आहे याशिवाय
मागीय पाच वषाात एकूण ४२०९ बसेस तनकामी झाल्या असुन त्याींच्या िागी खरे दी केलेल्या
नवीन बसेसची कुिे च नोंद नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मानव ववकास ववभागाने आिवी ते बारावीपयातच्या शिक्षण णेणाऱया दग
ा
ु म

भागातील मल
ु ीसािी सुरक्षक्षततेच्या दृष्ीकोनातून प्रत्येक पाच बसेस दे ण्यात आल्या असुन या
बसेस चालववताींना काही अ्ी मानव ववकास ववभागाने ्ाकल्या असुन त्या अ्ीींचे पालन
एस.्ी महामींडळ करीत नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, एस.्ी महामींडळाची दरू वस्था सुधारण्याबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली
वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (०९-०६-२०१७) :(१) राज्य पररवहन महामींडळाकडून आर्थाक वषा सन २०११-

१२ ते डडसेंबर, २०१६ अखेर एकूण ८२३३ वाहने मोडडत काढण्यात येवून, नवीन १०,७८५ वाहने
महामींडळाच्या ताफ्यात िमा झालेली आहेत.
(२)

व

(३)

ठदनाींक

१९.०७.२०११

च्या

िासन

तनणायानस
ु ार

ववद्याथीनीींच्या

वाहतक
ू

सुववधेव्यततररक्त इतर वेळेत मानव ववकास बसेसचा वापर प्रवासी सुववधेकररता राज्य पररवहन
महामींडळ करु िकेल असे नमूद असल्याने िालेय वेळे व्यततररक्त इतर वेळेत सदर बसेसचा

वापर प्रवासी सुववधेकररता केला िातो. ववद्याथींनीींसािी मानव ववकासच्या बसेसचा वापर

वव.स. ३२० (4)
करण्यात येतो. तसेच ज्या मागाावर मानव ववकास अींतगात बसेस वाहतक
ू नाही, त्या मागाावर

साध्या बसेसद्वारे देखील वाहतूक सुववधा उपलब्ध करुन दे ण्यात येवून वाहतक
ू सुववधेअभावी
कोणतीही ववद्याथींनी शिक्षणापासन
ू वींर्चत राहू नये याची दक्षता णेण्यात येत आहे .
(४) प्रचन उद्भ्ावत नाही.
___________
”शेतिरी स्वाशभमान वषा” या योिेनेसाठी तनधी दे ण्याबाबत
(५)

६७१११ (०९-०१-२०१७).

श्री.अजित पवार (बारामती) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िृषी मांत्री पढ
ु ील

(१) ठदनाींक १८ माचा, २०१६ रोिी केलेल्या अथासींकल्पीय भाषणामध्ये सन २०१६-१७ हे वषा
“िेतकरी स्वाशभमान वषा” म्हणून मा.ववत्तमींत्री याींनी िाहीर केले होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, िेतकरी स्वाशभमान वषा म्हणून नेहमीच्या योिना वगळता इतर कोणत्या

नाववन्यपण
ू ा व वैशिष्यपण
ु ा योिना या वषाात राबववण्यात आल्या आहे त तसेच या नाववन्यपण
ू ा
व वैशिष्पूण योिनेसािी आर्थाक तरतुद करण्यात आली आहे काय,

(३) असल्यास, या योिनाींसािी केलेली आर्थाक तरतूद व आतापयंत झालेल्या प्रततपुतीची
नेमकी सद्यजस्थती काय आहे ?

श्री. पाांडुरां ग फुांडिर (३१-०४-२०१७) :(१) होय

(२) सन २०१६-१७ वषााचा अथासक
ीं ल्प ववधानसभेला सादर करताना िासनाने खालील नवीन
१००% राज्य योिना णोवषत केल्या आहे त.
१) कृवष महोत्सव योिना

२) डॉ.बाबासाहे ब आींबेडकर कृवष स्वावलींबन योिना

३) पींडीत दीनदयाळ उपाध्याय कृवष मागादिाक योिना
४) कृवष गुरुकुल योिना
५) राज्य कृवष

व अन्न प्रकक्रया

योिना

६) सेंद्रीय िेती सींिोधन व प्रशिक्षण केंद्र
सन २०१६-१७ या चालू आथीक वषाात प्रस्ताववत १००% राज्य योिनाींसािी तनयोिन

ववभागाने एकूण रु.१५० को्ी एवढा तनयतव्यय उपलब्ध करून ठदला आहे.

(३) प्रस्तुत योिना पैकी कृवष महोत्सव योिना व डॉ.बाबासाहे ब आींबेडकर कृवष स्वावलींबन
योिना या दोन नवीन राज्य राबववण्यास ठद.३.१.२०१७ रोिी मींत्री मींडळाने मान्यता ठदली

आहे . कृवष महोत्सव योिना या योिनेसािी लेखाशिषा उणडणे, तनधी तनधी उपलब्ध करुन

णेण्यासािीची कायावाही करण्यात येत आहे . तसेच सद्यजस्थतीत डॉ.बाबासाहे ब आींबेडकर कृवष
स्वावलींबन योिना या योिनेची अींमलबिावणी पुणप
ा णे िक्य होणार नसल्याने सन २०१६-१७

मध्ये वविेष ण्क योिनेअींतगात मींिूर तनधीतून सदर योिनेची अींमलबिावणी करण्यात येत
आहे . याव्यतीररक्त पींडीत दीनदयाळ उपाध्याय कृवष मागादिाक व कृवष गरु
ु कुल योिना दोन
नवीन योिना स्वतींत्रपणे न राबववता सदर दोन योिनामधील प्रस्ताववत कायाक्रम आत्मा या

वव.स. ३२० (5)
केंद्र पुरस्कृत योिनेअींतगात राबववण्याबाबतचा तनणाय णेण्यात आला आहे . तसेच राज्य कृवष व
अन्न प्रकक्रया योिना व सेंद्रीय िेती सींिोधन व प्रशिक्षण केंद्र या नवीन योिनाींचे प्रस्ताव
िासनाच्या ववचाराधीन आहे त. त्यामळ
ु े सद्य:जस्थतीत या योिनाींसािी करण्यात आलेल्या
तरतुदी खचा करण्याचा प्रचन उद्भ्ावत नाही.

___________

िोल्हापूर जिल्हयातील शेतिऱयाांना दठबि शसांचन अनुदान न शमळालेबाबत
(६)

६७६२२ (१६-१२-२०१६).

श्री.चांद्रदीप नरिे (िरवीर) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िृषी मांत्री पढ
ु ील

(१) राज्यासह कोल्हापूर जिल्हयातील िेतकऱयाींना गेली दोन वषे दषु काळी पररजस्थतीला सामोरे

िावे लागत असून दषु काळावर मात करण्यासािी ठिबक सुक्ष्म शसींचन हे प्रभावी साधन आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सन २०१३-१४ मध्ये ठिीं बक शसींचन सींच बसवलेल्या कोल्हापरू जिल्हयातील
िेतकऱयाींचे तब्बल चार को्ी अनद
ु ान थककत आहे हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सींबींर्धत लाभाथी िेतकऱयाींनी अनुदानाची रक्कम शमळणेबाबत वारीं वार जिल्हा
अर्धक्षक कृषी अर्धकारी, कोल्हापरू याींना वेळोवेळी तनवेदने ठदली आहे त हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, चौकिीअींती सींबर्ीं धत लाभाथी िेतकऱयाींनी अनद
ु ानाची रक्कम दे ण्याबाबत
िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. पाांडुरां ग फुांडिर (०९-०६-२०१७) :(१) होय.

(२) कोल्हापरू जिल््यातील रु.३.२६ को्ी एवढ्या रकमेच्या अनद
ु ानाचे प्रस्ताव प्रलींबबत आहे त.
(३) होय.

(४) प्रलींबबत अनुदान दे ण्यासािी कोल्हापूर जिल््यास रु.३.२६ को्ी एवढा तनधी उपलब्ध करुन
दे ण्यात आला आहे . सदर तनधीच्या वा्पाची कायावाही सुरु आहे .
(५) प्रचन उद्भ्ावत नाही.

___________
िृवष ववभागात अ, ब, ि आणण ड या चार सांवगाातील शमळून
तब्बल ७४११ िागा ररक्त असल्याबाबत

(७)

६९००३ (१६-१२-२०१६).

श्री.सरदार ताराशसांह (मल
ु ांड
ु ), श्री.सध
ु ािर िोहळे (नागपरू

दषक्षण), श्री.शरददादा सोनावणे (िुन्नर), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.अतल
ु भातखळिर
(िाांददवली पूव)ा , श्री.ववलासराव िगताप (ित), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.हरीभाऊ िावळे
(रावेर), श्री.शाांताराम मोरे (शभवांडी ग्रामीण) :
करतील काय :-

सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

वव.स. ३२० (6)
(१)

कृवष ववभागात अ, ब, क आणण ड या चार सींवगाातील शमळून तब्बल ७४११ िागा ररक्त

असून, यामध्ये १५०८ िागा पदोन्नती अभावी ररक्त आहे त, तसेच तनवत्ृ त झालेल्या व

आिारी रिेवर असलेल्या कमाचाऱयाींच्या ८ हिाराहून अर्धक िागा भरल्या गेल्या नसल्याचे
ठदनाींक १७ ऑक््ोबर, २०१६ रोिी वा त्यासम
ु ारास तनदिानास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, कृषी सींचालकाींच्या ५ पैकी ४ िागा तसेच कृषी सहसींचालकाींच्या १४ पैकी ५
िागा ररक्त राहण्याची सवासाधारण कारणे काय आहे त,

(३) असल्यास, ७४११ पैकी ५९०३ िागा सरळसेवेने भरावयाच्या आहे त, परीं तु त्यासािी भरती
प्रकक्रयाच सरु
ु करण्यात आलेली नाही हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, चौकिीअींती अधीक्षक कृषी पयावेक्षक कृषी सहाय्यक आरे खक अनुरेखक, माळी

अिी महत्वाची पदे ररक्त असल्यामुळे िासनाच्या नवीन योिना िेतकऱयाींपयात पोहोचवीणे
िक्य होत नसल्याने आगामी काळात सवा प्रकारची ररक्त पदे तातडीने भरण्याकररता िासनाने
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. पाांडुरां ग फुांडिर (०६-०४-२०१७) :(१) हे अिींत: खरे आहे .

कृवष ववभागामध्ये माहे र्ेब्रुवारी, २०१७ अखेर एकूण २७५०२ मींिूर आहे त. त्यापैकी

१९७८७ पदे भरलेली व ७७१५ पदे ररक्त आहे त.

(२) ठदनाींक १ िानेवारी, २०१६ ते १७ ऑक््ोबर, २०१६ या कालावधीत सींचालक सींवगाातील ४
अर्धकारी व ठद. ३१ ऑगस््, २०१४ ते १७ ऑक््ोबर, २०१६ या कालावधीत कृवष सहसींचालक
सींवगाातील ५ अर्धकारी सेवातनवत्ृ त झाल्याने पदे ररक्त आहे त.
(३) अिींत: खरे आहे.

महाराषर कृवष सेवा ग्-ब (कतनषि) या सींवगाातील सरळसेवेच्या को्यातील ५० ररक्त

पदे भरण्यासािी पात्र उमेदवाराींच्या नुकत्याच मुलाखती णेण्यात आल्या असन
ू पुढील कायावाही
तातडीने करण्यात येत आहे. उवाररत ररक्त पदे भरण्याबाबतची मागणीपत्रीं महाराषर लोकसेवा
आयोगास पािववण्याची कायावाही तातडीने सुरु आहे .

(४) पदोन्नतीच्या को्यातील ववववध सींवगाातील ररक्त पदे भरण्याची कायावाही िासनाच्या
प्रचलीत तनयमाींच्या तरतुदीनुसार करण्यात येत आहे . कृवष पयावक्ष
े काींच्या सेवाप्रवेि तनयमात
सुधारणा प्रस्ताववत असून सेवाप्रवेि तनयम अींततम झाल्यानींतर ररक्त पदे भरण्याची कायावाही

तातडीने करण्यात येईल. ठदनाींक २९/१२/२०१५ रोिी ठदलेल्या िाठहरातीतील कृवष सहाय्यकाींची
ररक्त पदे भरण्याची कायावाही सरु
ु आहे . तसेच कृवष सहाय्यकाींची १०० ्क्के ररक्त पदे

भरण्यासािी पदभरतीच्या तनबंधातून सू् शमळण्याबाबतचा प्रस्ताव सामान्य प्रिासन ववभागास

सादर करण्यात आलेला आहे. ववभागाचा सुधारीत आकृततबींध अींततम करण्याची कायावाही सुरु
असून त्यानींतर अनुरेखकाींची ररक्त पदे भरण्याची कायावाही करण्यात येईल. ग्-ड मधील

ववववध सींवगाातील ररक्त पदे भरण्याची कायावाही िासनाच्या प्रचशलत तनयमाींतील तरतुदीनुसार
करण्यात येईल.

(५) प्रचनच उद्भ्ावत नाही.

___________

वव.स. ३२० (7)
लोणार तालुक्यातील (जि.बल
ु डाणा) मुली शशक्षणापासून वांचीत राहत असल्याबाबत
(८)

६९३०३

(१७-१२-२०१६).

श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी),
श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी) :
सन्माननीय पररवहन
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

लोणार तालक्
ु यातील

(जि.बल
ु डाणा)

ककन्ही, वायर्ळ

व बबबखेड या

ककनगाविट्ट

मागाावरील ततन्ही गावातील सुमारे १०० ते १५० मल
ु ी लोणार येथे शिक्षणासािी येत असतात,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या मुलीींना ककनगाविट्टकडून सकाळच्या येणारी बसर्ेरी ही प्रवािाींनी भरुन
येत असल्याने ततन्ही ठिकाणी न थाींबता तनणुन िाते पररणामी या मुलीींना वेळेवर िाळे त
पोहचणे िक्य होत नसल्याने त्याींचे िैक्षणणक नक
ु सान होत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या प्रकरणी िासनाने तनणाय णेऊन येथे पररवहन महामींडळ ककीं वा शिक्षण
ववभागाची मानव ववकास योिनेची बसर्ेरी चालु करण्याबाबत कोणती कायावाही केली आहे वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (०९-०६-२०१७) :(१), (२) व (३) ककन्ही, वायर्ळ व बबबखेड येथुन
अठहल्याबाई योिनेअींतगात एकूण ४५ पासधारी ववद्यार्थानी तसेच वायर्ळ व बबबखेड येथुन

१५ िालेय पासधारी ववद्यार्थानी अिा एकूण ६० मुली दररोि लोणार येथे शिक्षणासािी येत
आहे त.

ककन्ही, वायर्ळ व बबबखेड येथुन ववद्याथी/ प्रवासी याींच्या सोयीकरीता दै नींठदन १४ र्े-

या उपलब्ध आहे त तसेच ठदनाींक २३.०९.२०१६ पासुन लोणार-ककन्ही
र्े-या सुरु करण्यात आलेल्या आहेत.

या मागाावर नव्याने २

(४) प्रचन उद्भ्ावत नाही.

___________
चालि-वाहिाांना एि ददवस पूणा ववश्राांती दे ण्याचे तनदे शाची अांमलबिावणी िरण्याबाबत
(९)

७०४८१ (१६-१२-२०१६).

श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) एस्ी महामींडळाचे मुख्य सरु क्षा व दक्षता अर्धकारी याींनी प्रवािाींची सुरक्षक्षतता धोक्यात

येऊ नये या हे तन
ू े चालक-वाहकाींना एक ठदवस पण
ू ा ववश्राींती दे ण्याचे तनदे ि आगार व्यवस्थापक
आणण वाहतूक पयावेक्षकीय कमाचाऱयाींना ठदल्याने माहे ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान
तनदिानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त तनदे िानस
ु ार त्याची अींमलबिावणी करण्याबाबत िासनाने कोणती
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ?

वव.स. ३२० (8)
श्री. ददवािर रावते (०९-०६-२०१७) :(१) व (२) प्रवािाींची सुरक्षक्षतता धोक्यात येऊ नये या हे तन
ू े

मो्ार वाहतक
ा चालक-वाहकाींना आिवडा सुट्टी म्हणून एक ठदवस पुणा
ू कामगार कायदयातींगत
ववश्राींती दे ण्याबाबत राज्य पररवहन महामींडळाने ठद.१७.१०.२०१६ च्या पररपत्रकान्वये तनदे ि
ठदले असून, सदर पररपत्रकाची का्े कोरपणे अींमलबिावणी करणेबाबत सवा खातेप्रमख
ु ,

प्रादे शिक व्यवस्थापक, कायािाळा व्यवस्थापक, ववभाग तनयींत्रक, आगार व्यवस्थापक व
ववभागीय कायाालयातील सवा अर्धकारी याींना कळववण्यात आले आहे.
(३) प्रचन उद्भ्ावत नाही.
___________
सातारा जिल््यातील जिल्हा माती पररक्षण िायाालयात बबअरबार
िम िुगाराचा अड्डा सुरु असल्याबाबत
(१०)

७०७२९ (१६-१२-२०१६).

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

श्री.ियिुमार गोरे (माण) :

सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील

(१) राज्यात सवाात सुपीक व उपिाऊ िमीन असलेला जिल्हा म्हणून सातारा जिल््याची
ओळख असून या जिल््यातील जिल्हा माती पररक्षण कायाालयात बबअरबार कम िुगाराचा
अड्डा सुरु असल्याचे माहे सप््ें बर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदिानास आले आहे, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, सदरील कायाालयात िेतकऱयाींसह िासनाला र्सववण्याचे काम सुरु असून
ववरोध करणाऱया कमाचाऱयाींना वेिीस धरणे, त्याींच्या तक्रारी करणे व चुकीची माठहती वररषि

कायाालय व अर्धकाऱयाींना दे ऊन त्याींचा मानशसक छळ करण्याचा प्रकारही सुरु असल्याचे
आढळून आले आहे हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकिीअींती दोषी आढळून येणाऱया सींबींर्धताींवर िासनाने कोणती कारवाई केली
वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.

पाांडुरां ग

फुांडिर

(०५-०५-२०१७)

:(१) तिा

आियाची

बातमी

ठद.०९

सप््ें बर,२०१६

रोिीच्या “दै तनक पुण्यनगरी” या वत्ृ तपत्रात छापून आलेली होती, हे खरे आहे .
(२) होय.
(३) होय.
(४) या प्रकरणी केलेल्या चौकिीत आढळून आले की, जिल्हा मद
ृ सवेक्षण व मद
ृ चाचणी

अर्धकारी, सातारा याींच्या कायाालयातील अनुऱेखक श्री.डी.एस.िगताप व कृषी सहाय्यक
श्री.सर्चन गुरव याींनी सन २०११-१२ पासून सन २०१४-१५ पयंत रू.१५,९८,७१७/- इतक्या
रकमेचा सींगनमताने अपहार केलेला आहे . सदर अपहार उणडकीस येऊ नये म्हणून त्याींनी
कायाालयातील

दस्तऐवि

गहाळ

करणे,

कायाालय

प्रमख
ु ाींना

िाणीवपव
ा
ू क

त्रास

दे ण,े

त्याींच्याववरूध्द तक्रारी करणे, दै नींठदन कामकािात अडथळे आणणे, अिा प्रकारची गैरकृत्ये
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केलेली आहे त. त्यानुषींगाने सातारा तालुका पोलीस िाणे येथे गु.नों क्र. ३४५/२०१६, भा.दीं .वव
कलम ४०९, ४२०, ५०६, ३४ अन्वये ठदनाींक १०.०९.२०१६ रोिी दोणाींवर र्ौिदारी गुन्हे दाखल
करण्यात आले असन
ू त्याींना तनलींबबत करण्यात आलेले आहे .
(५) प्रचन उद्भ्ावत नाही.

___________
पन्हाळा तालुक्यातील (जि.िोल्हापरू ) पशु वैद्यिीय अधधिाऱयाांची ररक्त पदे भरण्याबाबत
(११)

७४०२५ (१३-०४-२०१७).

(िरवीर) :

श्री.सत्यिीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी), श्री.चांद्रदीप नरिे
सन्माननीय पशुसांवधान मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पन्हाळा (जि.कोल्हापरू ) तालक्
ु यात पिु वैद्यकीय अर्धकाऱयाींची ६ पदे मींिरू असन
ू केवळ
२ पदे कायारत आहे त, तसेच सहआयुक्त पिस
ु ींवधान हे पद ही ररक्त आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पन्हाळा तालुक्यातील १ लाख ८ हिार ९०८ पिध
ु नाींचा भार केवळ २ पिु
वैद्यकीय अर्धकाऱयाींवर असून वेळेवर उपचार होत नसल्यामुळे अनेक प्राण्याींना आपला िीव
गमवावा लागला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, िासनाने यासींदभाात कोणती चौकिी केली आहे काय व त्यात काय आढळून
आले,

(४) असल्यास, तदनुसार िासनाने पन्हाळा तालुक्यातील पिु वैद्यकीय अर्धकाऱयाींची ररक्त
पदे तातडीने भरण्यासािी कोणती कायावाही केली वा करणार आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे ?
श्री. महादे व िानिर (१६-०६-२०१७) :(१) होय, खरे आहे .
पन्हाळा तालूक्यात पिध
ु न ववकास अर्धकारी याींची ७ पदे मींिूर असून सद्यजस्थतीत ६

पदे ररक्त आहे त. तसेच तालपसर्च,काडोली येथील सहाय्यक आयुक्त पिस
ु ींवधान हे पद
भरलेले आहे.

(२) हे खरे नाही.
ररक्त

असलेल्या

पदाचा

कायाभार

निीकच्या

दवाखान्यातील

पिुधन

ववकास

अर्धकाऱयाींकडे सोपववण्यात आला असून,पिुपालकाींना तनयशमतपणे पिुवैद्यकीय सेवा उपलब्ध
करून दे ण्यात येत असल्याने उपचाराअभावी िनावराींची मतक
ुा झालेली नाही व अिा प्रकारची
कुिलीही तक्रार पिुपालकाींना प्राप्त झालेली नाही.

(३) ररक्त असलेल्या पदाचा कायाभार निीकच्या दवाखान्यातील पिुधन ववकास अर्धकाऱयाींकडे
सोपववण्यात आला असून पिुपालकाींना तनयशमत पिुवैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून दे ण्यात
येत असल्याने चौकिी करण्याचा प्रचन उदभवत नाही.
(४)

पिस
ु ींवधान ववभागात ररक्त असलेली ग्-अ सींवगाातील ररक्त पदे भरण्याकरीता महाराषर

लोकसेवा आयोगाने पिुधन ववकास अर्धकारी ग्-अ या सींवगााचे १०० ररक्त पदे सरळसेवेने
भरण्याबाबत

ठद.२६.०४.२०१७

रोिी

िाहीरात

प्रशसध्द

ठद.२४.०६.२०१७ रोिी लेखी पररक्षा आयोजित केली आहे .

केली

असून

याबाबत

आयोगाने
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पिुधन ववकास अर्धकारी ग्-ब सींवगााची पदे पदोन्नतीने भरणेची बाब िासनाच्या

ववचाराधीन आहे .

(५) प्रचनच उद्भ्ावत नाही.
___________
उरण (जि.रायगड) येथील िरां िा बांदाराचे िाम पूणा होण्याबाबत
(१२)

७४०५९ (१३-०४-२०१७).

श्री.मनोहर भोईर (उरण) :

सन्माननीय मत्स्यवविास मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) केंद्र व राज्य सरकारने उरण (जि.रायगड) येथील करीं िा बींदराकररता १५४ को्ी रुपये
दे ण्याची तयारी दिाववले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, करीं िा बींदाराच्या कामास केव्हापासून सुरुवात करण्यात येणार व केव्हापयात
पूणा होणे िासनास अपेक्षक्षत आहे ,

(३) तसेच िासनाने करीं िा बींदाराचे काम पूणा होण्यासािी अद्यापयंत कोणती कायावाही केली
वा करीत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. महादे व िानिर (०८-०६-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२)

िासन तनणाय कृषी पिस
ु ींवधान, दग्ु धव्यवसाय

ववकास व मत्स्यव्यवसाय

ववभाग

क्र.मत्स्यवव-१५१४/प्र.क्र.१७०/पदम
ु -१४, ठदनाींक १.१२.२०१६ अन्वये केंद्र िासन परु स्कृत केंद्र
ठहस्सा ५०%-५०% राज्य ठहस्साचा योिनेअींतगात करीं िा, जि.रायगड येथील मत्स्यबींदराचे

बाींधकामासािी रु.१५३.९६ को्ी इतक्या अींदािपत्रकास सुधाररत प्रिासकीय मान्यता दे ण्यात
आली आहे . तसेच ठदनाींक ३.१.२०१७ च्या पत्रान्वये केंद्र िासनाकडे सध
ु ाररत प्रिासकीय
मान्यतेकरीता पत्र पािववण्यात आले आहे .
येईल.

केंद्र िासनाकडून प्रिासकीय मान्यता व तनधी प्राप्त होताच कामास सुरुवात करण्यात

(३) व (४) प्रचन उद्भ्ावत नाही.
___________
नैसधगाि आपत्तीमुळे द्राक्ष बागाांचे होणारे नुिसान टाळण्याबाबत
(१३)

७४३५० (१२-०४-२०१७).

श्रीमती तप्ृ ती सावांत (वाांद्रे पूव)ा :

सन्माननीय फलोत्पादन

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील सततच्या नैसर्गाक आपत्तीमुळे द्राक्ष उत्पादक िेतक-याींच्या द्राक्ष बागाींचे होणारे

नक
ु सान ्ाळण्यासािी ’प्लाजस््क आच्छादन’ या ण्काींचा समावेि एकाजत्मक र्लोत्पादन

ववकास अशभयानाींतगात करण्याबाबतचा प्रस्ताव राज्य िासनाने केंद्र िासनाच्या कृषी, सहकार
व िेतकरी कल्याण ववभागास सादर केला आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, सदर प्रस्तावास केंद्र िासनाने मींिूरी ठदली आहे काय, वा प्रस्तावास केंद्र
िासनाने मींिूरी ठदली नसल्यास, राज्य िासनाींतगात पािपुरावा करण्यात आला आहे काय,
असल्यास त्याचे स्वरुप काय आहे ,

(३) नसल्यास, पािपुरावा न करण्यामागची कारणे काय आहे त ?
श्री. पाांडुरां ग फुांडिर (२१-०६-२०१७) :(१) होय.

(२) प्रस्तावास केंद्र िासनाने अद्याप मींिुरी ठदलेली नाही. याबाबत िासन तसेच महाराषर

राज्य र्लोत्पादन आणण औषधी वनस्पती मींडळ, पण
ु े याींच्या स्तरावरुन केंद्र िासनाकडे
पािपुरावा करण्यात येत आहे .
(३) प्रचन उद्भ्ावत नाही.

___________

राज्यात नहायाने पशप
ु ालन हायवसायात येणा-या सवासाधारण घटिाांसाठी आखण्यात
आलेली योिना मान्यतेअभावी प्रलांबबत असल्याबाबत

(१४)

७५७३४ (१३-०४-२०१७).

श्री.सांिय साविारे (भुसावळ) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पशुसांवधान

(१) राज्यात नव्याने पिुपालन व्यवसायात येणाऱया सवासाधारण ण्काींसािी आखण्यात
आलेली सम
ु ारे ३०० को्ी रुपयाींची प्रभावी योिना गेले अनेक ठदवस मान्यतेअभावी प्रलींबबत
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त योिनेबाबत िासनाने तनणाय णेतला आहे काय,
(३) असल्यास, उक्त योिना राबववण्याबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात
येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. महादे व िानिर (१५-०६-२०१७) :(१) हे खरे नाही.
(२), (३) व (४) प्रचन उद्भ्ावत नाही.

___________

राज्यातील पशध
ु न वविास अधधिारी याांच्यावर होणाऱया अन्यायाबाबत
(१५)

७६०५० (१३-०४-२०१७).

श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (शशडी), श्री.वविय वडेट्टीवार

(ब्रम्हपूरी), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.सुतनल िेदार (सावनेर),
श्री.अशमत ववलासराव दे शमुख (लातूर शहर), श्री.अब्दल
ु सत्तार (शसल्लोड) :

सन्माननीय

पशस
ु ांवधान मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील पिुधन ववकास अर्धकारी याींच्यावर होणाऱया अन्यायाबाबत पिुर्चककत्सक

व्यवसायी सींण्नेनी ववद्यमान मा.पिस
ु ींवधान मींत्री याींची आि वेळा प्रत्यक्ष भे् णेऊन ३७
तनवेदने दे ऊनही त्याची दखल णेण्यात आली नाही, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सींण्नेच्या मागण्याींचे स्वरुप काय आहे ,
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(३) असल्यास, पिुर्चककत्सा व्यवसायी सींण्नेच्या मगण्याींच्या सींदभाात मा.ववरोधी पक्षनेता

ववधानसभा याींनी ठदनाींक २५ िानेवारी, २०१७ रोिी वा त्यासुमारास मा.पिस
ु ींवधान मींत्री याींना

पत्र पािवन
ू सींण्नेच्या मागण्याच्या अनष
ु ींगाने कायावाही करण्याबाबत ववनींती केली आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त मागण्याींच्या अनुषींगाने िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात
येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. महादे व िानिर (१६-०६-२०१७) :(१) पिुर्चककत्सक व्यवसायी सींण्ना याींनी त्याींच्या
प्रलींबबत मागण्यासींदभाात िासनास

वेळेावेळी तनवेदने ठदली आहे त.

(२) सदर तनवेदनाव्दारे सींण्नेमार्ात प्रामुख्याने सहाय्यक पिध
ु न ववकास अर्धकारी ग्-क या
सींवगाातन
ू पिध
ु न ववकास

अर्धकारी ग्-ब या सींवगाात पदोन्नती दे ण्यात यावी, राज्यातील

पिुधन पयावेक्षकाींची ररक्त पदे भरण्यात यावी तसेच पिुसींवधान ववभागातील कमाचाऱयाींना
ग्रामसेवक, कृषी सहाय्यकाच्या धतीवर कायम प्रवास भत्ता मींिूर करावा ई. मागण्या केल्या
आहे त.

(३), (४) व (५) सहाय्यक पिुधन ववकास अर्धकारी ग्-क या सींवगाातून पिुधन ववकास
अर्धकारी, ग्-ब या सींवगाात पदोन्नती दे ण्याबाबतचा प्रस्ताव िासनाच्या ववचारार्धन आहे.

त्याच प्रमाणे पिुसींवधान ववभागातील पिुधन पयावेक्षक ग्-क मधील ररक्त पदे तनयमानुसार

भरणेबाबतची कायावाही आयुक्त पिुसींवधान याींचे स्तरावर सरू
आहे . सींण्नेने मागणी
ु
केल्यानुसार कायम प्रवास भत्ता मींिूर करण्याची बाब धोरणात्मक असून ववत्त ववभागाच्या
सहमतीने त्यावर योग्य ती कायावाही करण्यात येत आहे .
___________
बोईसर ग्रामीण भागात (ता.जि.पालघर) एस.टी. महामांडळािडून बाांधण्यात
आलेले बस प्रततक्षा तनवारे नादरु स्त झाल्याबाबत

(१६)

७८३५२

(१३-०४-२०१७).

श्री.अशमत

घोडा

(पालघर),

श्री.षक्षतीि ठािूर (नालासोपारा), श्री.दहतेंद्र ठािूर (वसई) :
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

श्री.ववलास

तरे

(बोईसर),

सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील

(१) बोईसर ग्रामीण भागात (ता.जि.पालणर) एस.्ी. महामींडळाकडून प्रवािाच्या सोईकररता बस

प्रततक्षेकरीता मुख्य रस्त्यालगत मोिे तनवारे बाींधण्यात आले होते मात्र ते तनवारे नादरु
ु स्त

झाले असन
तनवा-यामध्ये मोिा कचरा साचून गुराढोराींचा मोिया प्रमाणात ये-िा होत
ू
असल्यामळ
ा ीींचा
ु े लोकाींना एस.्ी. बस पकडण्यासािी उन्हात उभे राहावे लागत असून दग
ु ध
सामना करावा लागत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, प्रवासी तनवारे स्वच्छ करुन त्याींची योग्य वेळी डागडुिी करण्यासािी स्थातनक

लोकाींनी पररवहन महामींडळ बोईसर तसेच पररवहन महामींडळ, मुींबई याींच्याकडे सन २००२
पासून लेखी तनवेदने तसेच मौखीक ववनींत्या करुनही सदर महामींडळ लक्ष दे त नाही, हे ही खरे
आहे काय,
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(३) असल्यास, िासनाने या प्रकरणी चौकिी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले आहे,
तदनुसार दोषीींवर कोणती कारवाई करण्यात आली,

(४) तसेच प्रवासी तनवारे , स्वच्छ व दरु
ु स्ती करुन प्रवािाींना उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत
िासनाने कोणती कायावाही केली आहे वा करणार आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (१२-०६-२०१७) :(१), (२), (३) व (४) बोईसर (ता.जि.पालणर) या ग्रामीण
भागातील र्चींचणी येथील मागा तनवारा वगळता अन्य मागा तनवारे सजु स्थतीत आहे त. सन
२००२ मध्ये दाींडी ग्रामपींचायत वगळता अन्य कोणीही मागा तनवाऱयाींसािी तनवेदन ठदलेले नाही.

नादरु
ु स्त असलेल्या प्रवािी तनवाऱयाींची पुनबांधणी राज्य पररवहन महामींडळाच्या कायावाहीखाली

आहे . राज्य पररवहन महामींडळातर्े बाींधण्यात आलेल्या प्रवािी मागा तनवाऱयाींची स्वच्छता ही
स्थातनक स्वराज्य सींस्थेमार्ात करण्यात येते.
(५) प्रचन उद्भ्ावत नाही.
___________
राज्य पररवहन महामांडळाच्या सवा बसेसमध्ये आग प्रततबांधि यांत्रणा नसल्याबाबत
(१७)

७८३६८ (१३-०४-२०१७).

श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.डड मल्लीिािन
रे ड्डी
ूा

(रामटे ि), श्रीमती सांगीता ठोंबरे (िेि), श्रीमती दे वयानी फराांदे (नाशशि मध्य), श्री.गोवधान
शमाा (अिोला पजश्चम), श्री.रािु तोडसाम (अणी), श्रीमती मतनषा चौधरी (ददहसर), श्री.शभमराव
तापिीर (खडिवासला), डॉ.भारती लहाहे िर (वसोवा), श्रीमती सीमाताई दहरे (नाशशि पजश्चम),
श्री.उन्मेश पाटील (चाळीसगाव), श्री.शशवािीराव िडडाले (राहुरी), श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन) :
सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) महाराषर राज्य पररवहन महामींडळाकडून अपणाताींमध्ये िखमी झालेल्या ककीं वा मरण

पावलेल्या व्यक्तीच्या कु्ुींबबयाींना अपणात ववम्याच्या माध्यमातन
ू मोठ्या प्रमाणात मदततनधी

ठदला िातो परीं तु याच मींडळाच्या अनेक बसेसमध्ये आिही आग प्रततबींधक यींत्रणा नसल्याची
माठहती माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदिानास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, एस्ी बसने दररोि लाखो प्रवािी ये-िा करतात यामध्ये ज्येषि नागररक,
ववद्याथी, मठहला व लहान मल
ु ाींचा सवाार्धक समावेि असन
ू ही अद्यापपयंत एस्ी बसेसमध्ये
आग प्रततबींधक यींत्रणा न बसववण्याची कारणे काय आहे त,

(३) असल्यास यासींभाात िासनाने चौकिी केली आहे काय,
(४)

असल्यास,

तद्नुसार राज्यातील

सवा

एस्ी

बसेसमध्ये

आग

प्रततबींधक

यींत्रणा

बसववण्याबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (१२-०६-२०१७) :(१) नाही.
(२), (३) व (४) राज्य पररवहन बसेसमध्ये िासनाच्या तनयमानस
ु ार आग प्रततबींधक उपकरण
िे वण्यात येत.े सदर उपकरणाींची तपासणी प्रादे शिक पररवहन ववभागाद्वारे दरवषी करुन णेतली
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िाते.

त्याचप्रमाणे

अग्नीिमन

उपकरणाींचा

पुरविा

सतत

व्यवजस्थत

राहण्यासािी

महामींडळाद्वारे मे.युतनव्हसाल र्ायर व मे.रोनक र्ायर एन््रप्रायझेस याींचे बरोबर वावषाक दर
करार करण्यात आले आहे त.
(५) प्रचन उद्भ्ावत नाही.
___________
राज्यात ऊस वाहतूि िरणाऱया बैल गाडीत आवाक्यापेक्षा
िास्त ऊस भरुन वाहति
ू िरण्यात येत असल्याबाबत

(१८)

७८४७० (१३-०४-२०१७).

श्री.उल्हास पाटील (शशरोळ) :

सन्माननीय पशुसांवधान मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात ऊस वाहतूक करणाऱया बैल गाडीत आवाक्यापेक्षा िास्त ऊस भरुन दररोि

वाहतूक करीत असल्याने कारखान्याींच्या तनयमाींप्रमाणे बैलाींना पेलेल एवढी ऊस वाहतूक
करण्याची मागणी शिरोळ (जि.कोल्हापरू ) तालक्
ु यातील प्राणीशमत्राींनी माहे िानेवारी, २०१७
मध्ये वा त्यादरम्यान केली, हे खरे आहे काय,

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

(३) असल्यास, तदनुसार िासनाने मागणीबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. महादे व िानिर (३१-०५-२०१७) :(१), (२) व (३) कोल्हापूर जिल््यातील शिरोळ तालक्यात
ऊस

वाहतूक

करणाऱया

बैलगाडीत

आवाक्यापेक्षा

िास्त

ऊस

भरून

वाहतक
ू

करीत

असल्याबाबतची कोणतीही तक्रार पिुसवींधन
ा ववभागाकडे प्राप्त झाल्याचे तनदिानास आलेले
नाही.

तथावप, या सींदभाात सन २०१२ मध्ये साखर आयुक्त, महाराषर राज्य, पुणे याींच्याकडे

प्राप्त झालेल्या तक्रारीवरून साखर कारखान्याींवर ऊस वाहतक
करणाऱया बैलाींवर होणाऱया
ू
अत्याचारास

प्रततबींध

णालण्यासींदभाात

साखर

आयुक्त,

महाराषर

राज्य,

ठद.३१.१०.२०१२ च्या पररपत्रकान्वये आदे ि तनगाशमत केलेले आहे त.

पुणे

याींनी

(४) प्रचन उद्भ्ावत नाही.
___________
शशरोळ तालुक्यात (जि.िोल्हापूर) पशुखाद्याच्या दरवाढीमळ
ु े
(१९)

दग्ु ध हायवसाय बांद होत असल्याबाबत

७८४९३ (१२-०४-२०१७).

श्री.उल्हास पाटील (शशरोळ) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पशुसांवधान मांत्री

(१) शिरोळ तालुक्यात (जि.कोल्हापूर) मोिया प्रमाणात दध
ु ाचे उत्पादन णेतले िाते, तथावप,
सध्या पिख
ु ाद्याचे दरवाढीमळ
ु े दग्ु ध व्यावसातयक आपले व्यवसाय बींद करत आहे त, हे खरे
आहे काय,
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(२) असल्यास, पिुखाद्याींच्या दरवाढीमागची कारणे काय आहे त,

(३) असल्यास, दग्ु धव्यवसाय वाचववण्याकररता िासनाने कोणती कायावाही केली वा करीत
आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. महादे व िानिर (१५-०६-२०१७) :(१) पिुखाद्याच्या दरात वाढ झाल्याचे तनदिानास येत
असले तरीही दग्ु ध व्यवसातयक त्याींचा व्यवसाय बींद करीत असल्याची बाब तनदिानास आलेली
नाही.

(२) पिख
ु ाद्याच्या कच्च्या मालाच्या दरात झालेली वाढ, इींधन दरवाढीमुळे वाहतुक खचाातील
वाढ, उपकरणाींचे सु्े भाग, वविेचे दर यामध्ये झालेली वाढ ही पिुखाद्य दरवाढीची कारणे
आहे त.

(३) राज्यातील पिध
ु नापासन
ु दग्ु ध उत्पादन वाढववण्यासािी गायी-म्हिीींमध्ये कृत्रीम रे तन,

ववववध रोगप्रततबींधक लसीकरण, िींतनािके पािणे, खतनि शमश्रणाचा पुरविा करणे, व्यींध्यत्व

तपासणी, गोचीड तनमल
ुा न, रोगतनदान, औषधोपचार, बेरड वळूींचे खच्चीकरण इत्यादी सेवा

पिुसवींधन
ा ववभागामार्ात उपलब्ध करुन दे ण्यात येत आहे त. केंद्र पुरस्कृत राषरीय पिुधन
अशभयानाींतगात ववद्युतचशलत कडबाकुट्टी यींत्राींचे वा्प, मूरणास बनववण्याचे युतन् स्थापन
करणे, राज्यस्तरीय नाववन्यपण
ू ा येािनेंतगात ०६/०४/०२ दध
ु ाळ िनावराींचे वा्प, अनव
ु ाींशिक

सुधारणा कायाक्रम, आणण जिल्हास्तरीय योिनेंतगात ०२ दध
ु ाळ िनावराींचे ग् व खाद्य

अनुदान वा्प, कामधेनू दत्तक ग्राम योिना आणण िेतकऱयाच्या क्षेत्रावर वैरण उत्पादनासािी
उत्तेिन या ववववध योिना पिस
ु ींवधान ववभागामार्ात राबववण्यात येत आहे त. तसेच, कृवष

ववभागामार्ात राषरीय कृवष ववकास योिनेंतगात गततमान वैरण ववकास कायाक्रम आणण
हायड्रोपोतनक पध्दतीने चारा उत्पादन या योिना दे खील राज्यात राबववण्यात येत आहे त.
(४) प्रचन उद्भ्ावत नाही.

___________

नाांदेड जिल््यात ववशेष घटि योिनेचे अनुदान वाढववण्याबाबत
(२०)

७८५३१ (१४-०४-२०१७).

श्रीमती अशमता चहाहाण (भोिर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िृषी मांत्री

(१) नाींदेड जिल््यात वविेष ण्क योिनेतींगत
ा िेतकऱयाींना िेतीसींबध
ीं ी बाबी पुरववण्यासािी १००
्क्के अनुदान ठदले िाते, परीं तु सद्यजस्थतीत महागाईमळ
ु े िेतीसींबींधी साठहत्याचा व इतर
वस्तूींच्या ककीं मतीत भरमसाि वाढ झाल्याने १०० ्क्के अनुदान हे प्रत्यक्षात ५० ्क्केही
शमळत नसल्याचे माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदिानास आले, हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, यामळ
ु े ५० हिाराींच्या मयाादेत वावषाक उत्पन्न असणाऱया िेतकऱयाींना या
योिनेचा लाभ णेताना स्वत:िवळचे लाखो रुपये खचा करावे लागत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदरील प्रकरणामळ
ु े राज्य िासनाची ही योिना मागास व गरीब िेतकऱयाींना
पुन्हा किाातच लो्णारी िरत आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासन सदरील योिनेचे अनुदान वाढववण्याबाबत व िेतकऱयाींना

त्याचा योग्य लाभ शमळण्याबाबत िासनस्तरावरुन कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत
आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. पाांडुरां ग फुांडिर (०७-०६-२०१७) :(१), (२), (३) व (४) येथील सवा बाबीींचा णाव्े
सशमतीकडून अभ्यास करुन
िाती/नवबौध्द

िेकऱयाींसािी

ठदनाींक ५ िानेवारी,२०१७ च्या िासन तनणायान्वये, अनुसूर्चत
राबववण्यात

येणारी

वविेष

ण्क

योिना

सध
ु ाररत

करुन

डॉ.बाबासाहे ब आींबेडकर कृषी स्वावलींबन योिना या नावाने राबववण्याचा तनणाय िासनाने
णेतला आहे . सुधाररत योिनेमध्ये अनुदानाच्या मयाादेत वाढ करण्यात आली आहे .
(५) प्रचन उद्भ्ावत नाही.

___________
रत्नाधगरी मत्स्य ववभागािडे गस्तीसाठी िेवळ एिच नौिा उपलब्ध असल्याबाबत
(२१)

७८९४८

(१३-०४-२०१७).

श्री.रािन

साळवी

(रािापूर),

श्री.सुतनल

(वरळी) : सन्माननीय मत्स्यवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

रत्नार्गरी

जिल््यास

एकुण

१६७

कक.मी.

समद्र
ु ककनारा

लाभला

शशांदे

असन
ु रत्नार्गरी

जिल््याच्या मत्स्य ववभागाकडे समुद्रातील गस्तीसािी केवळ एकच नौका उपलब्ध असल्याची
बाब माहे र्ेब्रुवारी २०१७ च्या पठहल्या सप्ताहात तनदिनाास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सुरक्षेच्या द्रषु ्ीकोणातुन रत्नार्गरी जिल््यातील मत्स्य ववभागास गस्तीसािी
आवचयक असलेल्या नौका व कमाचारी उपलब्ध करून दे ण्याबाबत िासनाने कोणती कायावाही
केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. महादे व िानिर (०८-०६-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२) राज्याच्या ७ सागरी जिल्हयासािी मींब
ु ई व मींब
ु ई उपनगर-१, िाणे व पालणर १, रायगड-१,
रत्नार्गरी-१ व शसींधुदग
ू -ा १ अिा प्रकारे ५ गतीमान गस्ती नौका भाडयाने णेण्यात आलेल्या
आहे त. सदर नौकेवर िे केदाराने कमाचारी वगा (ताींडल
े व खलािी) तनयुक्त केलेला आहे .
(३) प्रचन उद्भ्ावत नाही.

___________
येवला व तनफाड (जि.नाशशि) मधील श्रेणी २ च्या पशुवैद्यिीय दवाखान्याांची
श्रेणी १ मध्ये दिाा वाढ िरण्याच्या मागणीबाबत

(२२)

७८९८५ (१३-०४-२०१७).

श्री.छगन भि
ु बळ (येवला) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पशुसांवधान मांत्री
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(१) येवला व तनर्ाड (जि.नाशिक) मधील श्रेणी २ च्या पिुवैद्यकीय दवाखान्याींचा श्रेणी १
मध्ये दिाा वाढ करण्याची मागणी स्थातनक लोकप्रतततनधीींनी माहे आक््ोंबर, २०१५ व माहे
सप््ें बर, २०१६ मध्ये िासनाकडे केलेली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदरहू मागणीबाबत िासनामार्ात कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत
आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. महादे व िानिर (०६-०५-२०१७) :(१) हे खरे आहे .
(२) नाशिक जिल्हयातील ७१ श्रेणी-२ च्या पिुवैद्यकीय दवाखाना श्रेणी-१ मध्ये दिाावाढ
करणेस्तव आवचयक पदतनशमातीचा प्रस्ताव सन २०१३ मध्ये ववत्त ववभागास सादर केला

असता, ववत्त ववभागाने राज्याची वाढती महसल
ू ी तू्, राज्याच्या ततिोरीवरील ताण तसेच,
आस्थापना खचा मयााठदत िे वण्याची तनकड लक्षात णेता आर्थाक भाराच्या वाढीचे प्रस्ताव सादर
करण्यात येवू नयेत, असे अशभप्राय ठदलेले आहे त.
(३) प्रचन उद्भ्ावत नाही.

___________

यवतमाळ बस डेपो मधील भांगार बसेसमळ
ु े प्रवाश्याांची गैरसोय होत असल्याबाबत
(२३)

७९१४४ (१३-०४-२०१७).

डॉ.अशोि उईिे (राळे गाव) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) यवतमाळ जिल्हयामध्ये दळणवळणासािी एस.्ी.बस व्यतरीक्त दस
ु री कुिलीही सुववधा

नसून एस.्ी. बसच्या जिल्हा र्ेरीसह आींतरराज्य र्ेऱया होतात परीं तु भींगार बसेस कधी कधी

रस्त्यामध्ये बींद पडतात व प्रवाचयाींचे गैरसोय होत असल्याचे ठदनाींक १२ िानेवारी, २०१७ रोिी
वा त्या सम
ु ारास तनदिानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, िासनाने यासींदभाात चौकिी केली आहे काय,

(३) असल्यास, त्यानुसार यवतमाळ येथील बसडेपो मध्ये नववन बसेस चा पुरविा करण्यात
येणार काय, असल्यास कधी पयंत करण्यात येईल,
(४) नसल्यास, ववलबाींचे कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (१२-०६-२०१७) :(१) नाही.
(२) व (३) सद्यजस्थतीत यवतमाळ ववभागातून ४६५ तनयते चालववली िातात, यासािी ५०३
वाहने उपलब्ध आहे त. सन २०१५-१६ व २०१६-१७ मध्ये यवतमाळ ववभागास ८३ नवीन बसेस
दे ण्यात आल्या असून, यामध्ये १७ नवीन बसेस यवतमाळ आगारास दे ण्यात आल्या आहे त.

त्याचप्रमाणे सन २०१५-१६ व २०१६-१७ मध्ये यवतमाळ ववभागातन
ू ६२ वाहने मोडीत काढली
आहे त. यामध्ये यवतमाळ आगारातील १२ वाहने मोडीत काढली आहे त. यवतमाळ ववभागातील
बसेसचे सरासरी आयुमाान ५.०८ वषे इतके आहे .
(४) प्रचन उद्भ्ावत नाही.

___________
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माण (जि.सातारा) तालुक्यातील पाांढरवाडी, िोळे वाडी, गोडसेवाडी व ददवडी
(२४)

या चार गावाांमध्ये लावण्यात आलेली वक्ष
ृ तोडल्याबाबत

७९८७५ (१९-०४-२०१७).

वळसे-पाटील
श्री.शशशिाांत

(आांबेगाव),
शशांदे

श्री.शामराव ऊफा बाळासाहे ब पाटील (िराड उत्तर), श्री.ददलीप

श्री.ियांत

(िोरे गाव),

पाटील

श्री.वैभव

श्री.राणािगिीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद) :

(इस्लामपूर),

वपचड

करतील काय :-

(अिोले),

श्री.पाांडुरां ग

श्री.अजित

बरोरा
पवार

(शहापूर),

(बारामती),

सन्माननीय वने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) माण तालक्
ु यातील (जि.सातारा) पाींढरवाडी, कोळे वाडी, गोडसेवाडी व ठदवडी या चार

गावाींमध्ये अशभनेता तसेच सामाजिक कायाकते सयािी शिींदे व ग्रामस्थाींमार्ात लावण्यात
आलेली ५० वक्ष
ु ारास काही अज्ञात व्यक्तीने
ृ ठदनाींक १७ िानेवारी, २०१७ रोिी वा त्यासम
तोडली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत वक्ष
ृ ाची तोड केल्याप्रकरणी तेथील ग्रामस्थाींनी वन ववभाग, सातारा
तसेच पोलीस िाणे, माण या ठिकाणी त्याच सुमारास तक्रारी केल्या, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत िासनाने अद्यापी कोणतीच कायावाही केली नाही, हे ही खरे आहे
काय,
(४) असल्यास, त्याची सवासाधारण कारणे काय आहे त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (१२-०६-२०१७) :(१) हे खरे आहे .

ठदनाींक १.७.२०१६ रोिी श्री.सयािी शिींदे शमत्र मींडळ व लोकसहभागातन
ू एकूण १५०००

रोपाींची लागवड केली आहे. त्यापैकी मौिे पाींढरवाडी येथील पाींढरवाडी बसस्थानक ते प्राथशमक

िाळा या जिल्हापररषद ग्रामीण मागाावरील ९४ रोपाींपैकी ५२ रोपे ठदनाींक १७.१.२०१७ रोिी
श्री.छगन आप्पा मदने या इसमाने तोड केल्याचे तनदिानास आले.
(२) हे खरे आहे .
(३) व (४) मौिे पाींढरवाडी बस स्थानक ते प्राथशमक िाळा या जिल्हापररषद ग्रामीण मागा
क्रमाींक ६२ च्या दत
ु र्ाा लावणेत आलेल्या ९४ रोपाींपैकी ५२ रोपे ठदनाींक १७.१.२०१७ रोिी
श्री.छगन आप्पा मदने या इसमाने बींद
ु यािवळ कुऱहाडीने तोडून नक
ु सान केलेले आहे. सींबींर्धत
ग्रामसेवक पाींढरवाडी श्री.लक्ष्मण आण्णा वाणमोडे याींनी दठहवडी पोलीस स््े िन मध्ये ठदनाींक
१७.१.२०१७

रोिी

तक्रार

दाखल

केलेली

असून

आरोपीस

पोलीसाींनी

अ्क

करुन

न्यायालयासमोर हिर केले नींतर त्यास न्यायालयाने िामीनावर सोडले आहे . सदर गुन्हयातील
आरोपीच्या ववरुध्द दोषारोप पत्र पािववण्या इतपत परु ावा गोळा झाल्याने दोषारोप पत्र
पािववण्याची मींिूरी शमळणेकामी गुन्हयाची कागदपत्रे उपववभागीय पोलीस अर्धकारी, दठहवडी
ववभाग याींचक
े डे पािववण्यात आली आहे त.

तथावप, झालेल्या रोपाींचे नुकसान भरुन काढणेसािी वनववभागाने सदर सींस्थेस दीड

मी्र उीं चीची वड, वपींपळ व शसींदी प्रिातीची ६० रोपे पुरविा केली असून ठदनाींक २७ िानेवारी,
२०१७ रोिी त्या िागेवर लागवड केलेली आहे. पन
ु :चच असा प्रकार होऊ नये याबाबत स्थातनक
वनकमाचारी लोकाींमध्ये िनिागत
ृ ी तनमााण करीत आहे .
___________

वव.स. ३२० (19)
बुलढाणा जिल््यातील दग्ु ध सांस्था बांद पडत असल्याबाबत
(२५)

७९९८३ (१२-०४-२०१७).

श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली), श्री.हषावधान सपिाळ (बुलढाणा) :
सन्माननीय दग्ु धवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) बुलढाणा जिल््यातील दषु काळामुळे िनावरे ववकल्याने िेतक-याींना िगववण्याची ताकद

असलेल्या दध
ु व्यवसायाला अवकळा आली असन
ू येथील ३८ दध
ु सींस्था बींद तर ५०० दध
ु
उत्पादक सींस्था अवसानात तनणाल्या असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान
तनदिानास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, यासींदभाात िासनाने चौकिी केली आहे काय व त्यात काय आढळून आले,

(३) असल्यास, यासींदभाात िासनाने तनणाय णेऊन बुलढाणा जिल््यातील दध
ु व्यवसायाला
उभारी दे ण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. महादे व िानिर (३१-०५-२०१७) :(१) होय.
बल
ु ढाणा जिल्हयात एकूण ५८० नोंदणीकृत दग्ु ध सींस्था असन
ू ५०८ सींस्था अवसायनात

आहे त. अवसायनातील सींस्थाींपक
ै ी १० वषाावरील २२४ सींस्था असन
ू उवाररत १० वषााचे आतील
२८४ सींस्था आहे त. तसेच ७२ सींस्था कायारत असून त्यापैकी ४२ सींस्थाींनी सींणास/खािगी
प्रकल्पास दध
ू पुरविा केलेला आहे. ३० सींस्था बींद असून ५ नवीन सींस्था नोंदववल्या आहे त.

(२) बींद असलेल्या सींस्थाींवर सहाय्यक तनबींधक सहकारी सींस्था (दग्ु ध) याींचेकडून सहकार
कायद्याींतगात अवसायनात णेणे व नोंदणी रद्द करणेची कारवाई करण्यात येत आहे .

(३) बुलढाणा जिल्हयातील िासकीय दध
ू शितकरण केंद्र र्चखली माहे सप््ें बर, २०१६ पासून

दध
ू हाताळणी सुरु करण्यात आलेली आहे. सींणामार्ात र्चखली-लोणार मागा व खामगावर्चखली मागाावरील सींस्थाींचा दध
ू पुरविा र्चखली केंद्रावर करण्यात आलेला आहे . तसेच सदर
कालावधीमध्ये ५ नवीन प्राथशमक सहकारी दध
ू सींस्थाींची नोंदणी करण्यात आलेली आहे .
(४) प्रचन उद्भ्ावत नाही.

___________
िुरखेडा (जि.गडधचरोली) तालुक्यातील मोहगाव येथील िोल्हापूरी बांधाऱयाबाबत
(२६)

८०१७१ (१७-०४-२०१७).

डॉ.दे वराव होळी (गडधचरोली) :

सन्माननीय िलसांधारण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) कुरखेडा (जि.गडर्चरोली) तालक्
ु यातील मोहगाव बींधाऱयाींची कामे तनकृष् दिााची झाल्याचे
तनदिानास आले आहे , हे खरे आहे काय

(२) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय
(३) असल्यास, चौकिीनुसार कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ३२० (20)
प्रा. राम शशांदे (०८-०६-२०१७) :(१) हे खरे नाही.
कुरखेडा (जि.गडर्चरोली) तालक्
ु यातील मोहगाींव बींधाऱयाींचे काम सन २०१५ मध्ये पूणा झाले

असन
ु त्याचे गण
ु वत्तेबाबत कुिलीही तक्रार कायाकारी अशभयींता, लणु शसींचन (िलसींधारण)
ववभाग, चींद्रपूर याींच्या कायाालयात आढळून येत नाही.
(२), (३) व (४) प्रचन उद्भ्ावत नाही.

___________
िनााटि राज्याने बांदी घातलेल्या िनााटि शमल्ि फेडरे शनचे "नांदीनी" या ब्रॅंडच्या
दध
ू ास राज्यात ववक्री िरण्याची परवानगी ददल्याबाबत
(२७)

८०७७३ (१२-०४-२०१७).

श्री.उल्हास पाटील (शशरोळ) :

सन्माननीय दग्ु धवविास मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कनाा्क राज्याने बींदी णातलेल्या कनाा्क शमल्क र्ेडरे िनचे "नींदीनी" या ब्रॅंडच्या दध
ू
कींपनीचे माहे ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान राज्यात उद्णा्न करण्यात आले, हे खरे
आहे काय,
(२) असल्यास, कनाा्क राज्याने बींदी णातलेल्या दध
ू ाची ववक्री करण्यास परवानगी दे ण्याची
कारणे काय आहे त,

(३) असल्यास, याबाबत िासनाची भूशमका काय आहे ?
श्री. महादे व िानिर (२९-०५-२०१७) :(१) कनाा्क शमल्क र्ेडरे िनचे “नींदीनी ” या ब्रँडचे दध
ू हे
आक््ोबर,२०१६ मध्ये मुींबई येथे ववक्रीस उपलब्ध केले आहे

हे खरे आहे .

कनाा्क राज्याने बींदी णातलेली नाही.

मात्र सदर दध
ु ावर

(२) व (३) केंद्र िासनाने सन १९९१ पासून जस्वकारलेल्या खुल्या आर्थाक धोरणामुळे दे िातील
कोणतेही दग्ु ध प्रकल्प दे िातील कोणत्याही भागात दध
ू ववक्री करु िकतात. त्यामळ
ु े िासनाने
सदर दध
ू ववक्री करण्यास परवानगी दे ण्याचा प्रचन उदभवत नाही.
___________

मागेल त्याला शेततळे या योिनेंतगात अपुणाावस्थेत असलेल्या
(२८)

८०८१४ (२०-०४-२०१७).

शेततळयाांची िामे पण
ू ा िरण्याबाबत

श्री.रािेश टोपे (घनसावांगी) :
करतील काय :-

श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी),
सन्माननीय रोिगार हमी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) मागेल त्याला िेततळे या योिनेंतगात ५५ हिार ७१४ िेततळयाींच्या कामाींना मींिुरी

दे ण्यात आली असन
ु त्यापैकी केवळ ९,६०६ िेततळयाचे काम प्रत्यक्षात पण
ु ा झाले असल्याचे
ठदनाींक १८ िानेवारी, २०१७ रोिी वा त्या सम
ु ारास तनदिानास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अपुणाावस्थेतील िेततळयाींची कामे पुणा होत नसल्याने िेतकऱयाींची पाण्या
अभावी गैरसोय होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

वव.स. ३२० (21)
(३) असल्यास, अपुणा िेततळयाींची कामे पुणा करण्याबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ियिुमार रावल (२८-०६-२०१७) :(१) हे अींित: खरे आहे .

(२) नाही. िेततळी मुख्यत्वे भि
ु ल पन
ु भारणासािी असून पावसाळयात भ-ू पषृ िावरून वाहून
िाणारे पावसाचे पाणी काही कालावधीसािी अडववणे व िशमनीत मुरववणे यासािी णेतली
िातात.

(३) व (४) िेततळयाींची कामेअर्धक गतीने व्हावीत यासािी िेततळे खोदकाम करणाऱया
मशिनधारकास इींधन खचाासािी आगाऊ रक्कम म्हणून काम सुरु करण्यापुवी अनुज्ञेय
अनुदानाच्या २० ्क्के रक्कम लाभाथीच्या खात्यावर िमा करण्याबाबतच्या तसेच मशिन

धारकास केलेल्या कामाचा मोबदला शमळण्याची हमी व्हावी म्हणन
ू मशिनधारक, लाभाथी व
कृवष ववभागाच्या प्रतततनधी याींचे मध्ये १०० रु. च्या स््् म्प पेपरवर करार करण्याच्या सूचना
क्षेत्रीय स्तरावर दे ण्यात आल्या आहे त. िासन स्तरावरून िेततळयाींच्या कामाचा आढावा
णेण्यात

येत

आहे .

सद्य:जस्थतीत

“मागेल

त्याला

िेततळे ”

या

योिनेंतगात

९४,१६८

िेततळयाींच्या कामाींना कायाारींभ आदे ि दे ण्यात आला असून २८,१४६ इतकी कामे पूणा झाली
आहे त. तसेच १०,०८६ इतकी कामे सरू
ु आहे त.

___________

राज्यातील शैक्षणणत गुणवत्ता व आवश्यि चाांगल्या सोयी सुववधा नसलेल्या
खासगी िृषी महाववदयालयाांची मान्यता रदद िरण्याबाबत

(२९)

८१२६८ (१४-०४-२०१७).

श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िृषी मांत्री पढ
ु ील

(१) राज्यातील िैक्षणणत गुणवत्ता व आवचयक चाींगल्या सोयी सुववधा नसलेल्या खासगी कृषी
महाववदयालयाींची मान्यता रदद करण्याचा तनणाय महाराषर कृषी शिक्षण व सींिोधन पररषदे ने
णेतला असल्याचे ठदनाींक ७ िानेवारी, २०१७ रोिी वा त्या सम
ु ारास तनदिानास आले आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, काही मठहन्यापूवी भारतीय कृषी सींिोधन पररषदे च्या अर्धस्वीकृती मींडळाने
केलेल्या पाहणीमध्ये अनेक खासगी महाववद्याींलयामधील सोयी सुववधा तसेच िैक्षणणक
गुणवत्ता अपुरी असल्याचे तनदिानास आले होते या कारणास्तव मींडळाने राज्यातील चारही

कृषी ववदयापीिाींची अर्धस्वीकृती स्थर्गत िे वली होती तद्नींतर िासनाने केलेल्या आवचयक
कायावाही नींतर या कृषी ववदयापीिाींना दोन वषाासािी अर्धजस्वकृती दे ण्यात आली हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, वरील चारही कृषी ववदयापीिाींची गुणवत्ता कायमस्वरुपी सध
ु ारण्याकररता
िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ३२० (22)

श्री. पाांडुरां ग फुांडिर (०९-०६-२०१७) :(१) नाही.

(२) सवा कृवष ववद्यापीिाींमध्ये मोिया प्रमाणात ररक्त िागा व कृषी ववद्यापीिाींतगात मोिया

प्रमाणात सुरु असलेली खािगी महाववद्यालये त्यामळ
ु े ढासळलेला िैक्षणणक दिाा यामुळे
भारतीय कृषी अनस
ु ींधान पररषदे ने चारही कृवष ववद्यापीिाींच्या अर्धस्वीकृतीला स्थर्गती ठदली
होती.

कृवष ववद्यापीिाींनी या प्रकरणी केलेल्या/करीत असलेल्या उपाययोिनाींचा अहवाल

भारतीय कृषी अनस
ीं ान पररषदे ने कृषी
ु ींधान पररषदे स कळववल्यानींतर भारतीय कृषी अनस
ु ध
ववद्यापीिाींचे मानाींकन दोन वषाासािी मुक्त केले आहे .

(३) महाराषर कृवष शिक्षण व सींिोधन पररषद, पुणे व राज्यातील चारही कृवष ववद्यापीिे
याींच्यास्तरावरुन ररक्त पदे भरण्याची कायावाही सुरु आहे .
(४) प्रचन उद्भ्ावत नाही.

___________
राज्याच्या पशुसांवधान ववभागात २२०० पदे ररक्त असल्याबाबत
(३०)

८१५३१ (१३-०४-२०१७).

शमणचेिर (हातिणांगले) :
काय :-

श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.वविय औटी (पारनेर), डॉ.सुजित
सन्माननीय पशस
ां धान मांत्री पढ
ु व
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) पिध
ु नाच्या व पिप
ु ालकाींच्या ववकासाची िबाबदारी असलेल्या पिस
ु ींवधान ववभागात २
हिार २०० पदे ररक्त असल्याची बाब माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदिानास
आली आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर पदे भरण्यासािी िासन स्तरावर कोणती कायावाही करण्यात आली वा
येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची करणे काय आहे त ?
श्री. महादे व िानिर (०३-०६-२०१७) :(१) पिुसींवधान ववभागात सद्यजस्थतीत ग्-अ सींवगाात
३७६, ग्-ब सींवगाात २५४, ग्-क सींवगाात ६८९ व ग्-ड सींवगाात ८८० अिी एकूण २१९९ पदे
ररक्त आहे त.

(२) पिुसींवधान ववभागातील ग्-अ सींवगाातील पदोन्नतीच्या को्यातील ररक्त असलेली पदे

पदोन्नतीने भरण्याबाबत कायावाही सुरु आहे. पिुधन ववकास अर्धकारी (ग्-अ) या सींवगाात

सद्यजस्थतीत ररक्त असलेल्या १९१ पदाींपैकी १०० ररक्त पदे भरण्यास उच्चस्तरीय सर्चव
सशमतीने मान्यता ठदली असन
े े भरण्याबाबत
ू त्यानुसार या सींवगााची १०० पदे सरळसेवन

महाराषर लोकसेवा आयोगाने ठद.२६.०४.२०१७ रोिी िाहीरात प्रशसध्द केली आहे . त्याच प्रमाणे
पिुधन ववकास अर्धकारी (ग्-ब) या सींवगाात ररक्त असलेली पदे पदोन्नतीने भरणेची बाब
िासनाच्या ववचाराधीन आहे .

वव.स. ३२० (23)

राज्यस्तरावरील ग्-क मधील पिुधन पयावेक्षकाींना सहाय्यक पिुधन ववकास अर्धकारी

ग्-क या पदावर पदोन्नती दे ण्याबाबतची कायावाही तसेच ग्-क मधील सरळसेवेची ररक्त
पदे भरण्याबाबत आयुक्त पिुसींवधान याींच्यास्तरावर कायावाही सुरु आहे .

पिुसींवधान ववभागातील राज्यस्तरीय ग्-ड सींवगाातील २६९ ररक्त पदे भरण्याकरीता

गुणवतेनुसार उमेदवाराींची तनवड करण्यात आली असून त्याींना तनयुक्ती आदे ि दे ण्याबाबतची
कायावाही सुरु आहे .

(३) प्रचन उद्भ्ावत नाही.
___________
एस.टी. महामांडळात एस.टी चालि वाहिािडून अवैधररत्या दां डाची वसूली होत असल्याबाबत
(३१)

८१५७३ (१३-०४-२०१७).

श्री.सांिय िेळिर (ठाणे) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) एस.्ी. महामींडळाच्या कामकािात शिस्तीच्या नावाखाली एस.्ी चालक व वाहक
याींच्याकडून दीं ड आकारणीच्या नावाखाली १०० ते ५०० रुपये पयंतची आर्थाक वसूली सक्षम
अर्धकाऱयाींकडून केली िाते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर शिक्षेच्या दीं डाच्या रकमेच्या वसल
ु ीबाबत कोणत्याही प्रकारचे लेखा परीक्षण
केले िात नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) तसेच, सदर रक्कम ठह कामगाराींच्या माशसक पगारातन
ू कपात केली िात असल्याने
कमाचारी (चालक व वाहक) वगा मानशसक दबावाखाली काम करत आहे , हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, या प्रकरणाची सक्षम प्रार्धकरणाद्वारे िासनाने चौकिी करण्याची मागणी
स्थातनक लोकप्रतीतनर्धनी ठदनाींक २८ डडसेंबर, २०१६ रोिी वा त्यासम
ु ारास केली आहे, हे खरे
आहे काय,

(५) असल्यास, यासींदभाात िासनाने चौकिी करून त्यानुसार अवैधररत्या दीं डाची वसुली
करणाऱया अर्धकाऱयाींववरू को कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (०१-०६-२०१७) :(१) नाही.
(२) सक्षम प्रार्धकारी याींचक
े डून “शिस्त व आवेदन कायापध्दती” अन्वये कसूरदारास केलेल्या
दीं डाच्या आकारणीबाबत लेखा खात्याकडून मल्
ु यमापन अथवा लेखा पररक्षण केले िात नाही.

तथावप, केलेल्या दीं डाववरुध्द कसूरदारास सींबींर्धत सक्षम प्रार्धकाऱयाींकडे अवपल करण्याची सींधी

ठदली िाते व सक्षम प्रार्धकारी याींनी ठदलेल्या आदे िानुसार दीं डाची रक्कम लेखा खात्यामार्ात
वेतनातून वसूली केली िाते.
(३) नाही.

वव.स. ३२० (24)
(४) ठदनाींक ११ ऑगस््, २०१६ रोिी महामींडळाकडे िाणे-१ आगारातील कमाचाऱयाींकडून

करण्यात येत असलेल्या दीं ड वसल
ु ीबाबतची तननावी तक्रार प्राप्त झाली. उक्त तक्रारीचे गाींभीया
लक्षात णेऊन महामींडळाद्वारे चौकिी केली असता, िाणे-१ आगारात करण्यात आलेली अपराध

कायावाही ही अपराधाचे स्वरुप पाहून शिस्त व आवेदन कायापध्दतीतील तरतूदीनुसार करण्यात
आली असल्याचे आढळून आले आहे .
(५) व (६) प्रचन उद्भ्ावत नाही.

___________

ररसोड (जि.वाशशम) तालक्
ु यातील पशधु चकित्सालय इमारतीची झालेली दरु ावस्था
(३२)

८१६५६ (१३-०४-२०१७).

श्री.अशमत झनि (ररसोड) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पशुसांवधान मांत्री

(१) ररसोड (जि.वाशिम) तालुक्यातील पिुर्चककत्सालय इमारतीची दरु ावस्था होऊन सदर
इमारत धोकादायक झाली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पिुर्चककत्सालय इमारतीचा बाींधकाम तनधी मींिुर असुनही गत ३ वषाापासुन
प्रिासकीय मान्यता शमळाली नसल्यामुळे इमारतीचे बाींधकाम प्रलींबबत आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, सदर इमारतीचे बाींधकाम करण्याबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. महादे व िानिर (१७-०६-२०१७) :(१) होय.
(२) व (३) सदर पिुर्चककत्सालयाच्या इमारतीचे नवीन बाींधकाम करण्यासािी जिल्हा तनयोिन
सशमतीने ठद.२१.९.२०१६ अन्वये रू.२२०.५३ लक्ष रकमेस प्रिासकीय मान्यता प्रदान करून सन
२०१६-१७ मध्ये रू.५०.०० लक्ष तनधी ववतरीत केला आहे . तसेच सदर प्रकरणी ई-तनववदा
प्रकक्रया राबवन
ू ठद.२४.३.२०१७ रोिी कायाारींभ आदे ि तनगाशमत करण्यात आलेले आहे त.
(४) प्रचन उद्भ्ावत नाही.

___________

चांद्रपूर जिल््यात दध
ु ाळ िनावराांचे वाटप बोगस लाभाथ्याांना िेल्याबाबत
(३३)

८१७८४ (१३-०४-२०१७).

श्री.नानािी शामिुळे (चांद्रपूर) :

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय पशस
ु ांवधान

(१) चींद्रपूर जिल््यात दध
ु ाळ िनावराींचे वा्प बोगस लाभार्थयांना करण्यात आल्याचे माहे
डडसेंबर २०१६ च्या ततसऱया आिवड्यात तनदिानास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय.
(३) असल्यास, त्यानुषींगाने दोषी अर्धकाऱयाींवर िासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात
येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ३२० (25)
श्री. महादे व िानिर (०६-०५-२०१७) :(१) हे अींित: खरे आहे . एका व्यक्तीने बनाव्
कागदपत्राींच्या आधारे अनुदानाचा लाभ णेतला होता. सदर बाब तनदिानास आल्यावर नो्ीस
दे ऊन अनद
ु ानाची वसल
ू ी करण्यात आलेली आहे .

(२) व (३) या प्रकरणातील सींबींर्धत पिुधन ववकास अर्धकारी व पिुधन पयावेक्षक याींच्यावर
प्रिासकीय कायावाही करण्यात येत आहे .
(४) प्रचन उद्भ्ावत नाही.
___________
मौिे शेलगाांव (वाांगी), (ता.िरमाळा, जि.सोलापूर) येथे िेळी सांशोधन िेंद्र उभारण्याबाबत
(३४)

८२२६६ (१५-०४-२०१७).

श्री.नारायण पाटील (िरमाळा) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िृषी मांत्री

(१) मौिे िेलगाींव (वाींगी), (ता.करमाळा, जि.सोलापूर) येथे केळी सींिोधन केंद्र उभारण्याबाबत

स्थातनक लोकप्रतततनधीींनी ठदनाींक १५ िल
ु ,ै २०१५ रोिी वा त्यासम
ु ारास मा.कृषीमींत्री याींचेकडे
लेखी तनवेदन ठदले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, केळी सींिोधन केंद्र उभारण्याबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. पाांडुरां ग फांु डिर (१२-०५-२०१७) :(१) होय.

(२) महात्मा र्ुले कृवष ववद्यापीिा अींतगात िळगाींव येथे केळी सींिोधन केंद्र कायारत असून
सदर केंद्रातन
ू ववद्यापीि कायाक्षेत्रातील दहा जिल्हयाींसािी सींिोधन शिर्ारिी दे ण्यात येतात.
सबब नवीन केळी सींिोधन केंद्राची आवचयकता वा्त नाही.
(३) प्रचन उद्भ्ावत नाही.
___________
मौिे.िोटी, िेम, पाांगरे , (ता.िरमाळा, जि.सोलापूर) येथे पशुधन
धचकित्सालय श्रेणीवाढ होणेबाबत

(३५)

८२२६८ (१३-०४-२०१७).

श्री.नारायण पाटील (िरमाळा) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पशुसांवधान

(१) मौिे को्ी, केम, पाींगरे (ता.करमाळा, जि.सोलापरू ) येथे पिध
ु न र्चककत्सालय श्रेणीवाढ
होणेबाबत स्थातनक लोकप्रतततनधीींनी ठदनाींक १५ िुल,ै २०१५ रोिी वा त्या सुमारास
मा.िलसींपदा व िलसींधारण राज्यमींत्री याींचेकडे लेखी तनवेदन ठदले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याप्रकरणी कोणती तनणायात्मक कायावाही करण्यात आली आहे वा करण्यात
येत आहे ,
(३) अद्याप कायावाही केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?

वव.स. ३२० (26)
श्री. महादे व िानिर (१६-०६-२०१७) :(१) हे खरे आहे .
(२) राज्यातील ववववध जिल्हयातील ७१ श्रेणी-२ च्या पिुवैद्यकीय दवाखान्याींचा पिुवैद्यकीय
दवाखाना श्रेणी-१ मध्ये दिाावाढ करणेस्तव आवचयक पदतनशमातीचा प्रस्ताव सन २०१३ मध्ये
ववत्त ववभागास सादर करण्यात आला असता, ववत्त ववभागाने राज्याची वाढती महसूली तू्,
राज्याच्या ततिोरीवरील ताण तसेच, आस्थापना खचा मयााठदत िे वण्याची तनकड लक्षात णेता
आर्थाक भाराच्या वाढीचे प्रस्ताव सादर करण्यात येवू नयेत, असे अशभप्राय ठदलेले आहे त.
(३) प्रचन उद्भ्ावत नाही.

___________
उदगीर (जि.लातूर) येथील पशु व मत्स्य ववज्ञान ववदयापीठाचे
उपिुलगुरु पद भरुन यादठिाणी उपिेंद्र सुरु िरण्याबाबत

(३६)

८२४२३ (१३-०४-२०१७).

श्री.सुधािर भालेराव (उदगीर) :

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय पशुसांवधान

(१) उदगीर (जि.लातूर) येथील पिु व मत्स्य ववज्ञान ववदयापीिाचे उपकुलगुरु पद भरुन
याठिकाणी उपकेंद्र सरु
ु करण्यासािी स्थातनक लोकप्रतततनधी याींनी माहे नोव्हें बर, २०१६ मध्ये
वा त्यादरम्यान राज्य िासनाकडे मागणी केली होती, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राज्य िासन व ववदयापीि प्रिासनाने उदगीर येथे उपकुलगुरु पद व उपकेंद्रास
मींिूरी ठदली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, त्यानस
ु ार उपकुलगरु
ु पद भरण्याबाबत व उपकेंद्र तनमााण करण्याबाबत िासनाने
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. महादे व िानिर (१२-०६-२०१७) :(१) नाही.

(२), (३) व (४) उदगीर, जि.लातरू येथे महाराषर पिु व मत्स्य ववज्ञान ववद्यापीिाचे उपकेंद्र
कायारत आहे त.

महाराषर पिु व मत्स्य ववज्ञान ववद्यापीि अर्धतनयम, १९९८ मध्ये उपकुलगुरु पदाचा

समावेि नाही. त्यामध्ये सदर पद मींिुर करणे व उदगीर येथील उपकेंद्रामध्ये सदर पद
भरण्याचा प्रचन उद्भ्ावत नाही.

___________
उदगीर (जि.लातूर) येथील पशुवैद्यिीय ववद्यापीठाच्या उपिेंद्राच्या तनधीबाबत
(३७)

८२४२४ (१३-०४-२०१७).

श्री.सुधािर भालेराव (उदगीर) :

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय पशुसांवधान

(१) उदगीर (जि.लातूर) येथील पिु वैद्यकीय ववद्यापीिाच्या उपकेंद्राच्या मान्यतेनींतर उपकेंद्र
उभारण्यासािी आलेला तनधी परत गेला, हे खरे आहे काय,

वव.स. ३२० (27)
(२) असल्यास, तनधी परत िाण्याचे कारण काय,
(३) असल्यास, तनधी परत उपलब्ध व्हावा यासािी स्थातनक लोकप्रतततनधीींनी वेळोवेळी
िासनाकडे पािपरु ावा करुनही तनधी उपलब्ध करण्यात आला नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदर पिुवैद्यकीय ववद्यापीिाच्या उपकेंद्रासािी तनधी उपलब्ध करण्याबाबत
िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. महादे व िानिर (३०-०५-२०१७) :(१) हे खरे नाही.
(२) प्रचन उद्भवत नाही.
(३) तनधी परत गेलेला नसल्याने प्रचन उद्भवत नाही.
(४) तनधी परत न गेल्याने तनधीची मागणी केली नाही
(५) प्रचन उद्भवत नाही.

___________

उदगीर येथील बांद पडलेला शासिीय दग्ु ध भुिटी प्रिल्पास सुरु िरणेबाबत
(३८)

८२४२६ (१५-०४-२०१७).

श्री.सुधािर भालेराव (उदगीर) :

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) उदगीर (जि.लातूर) येथील दग्ु ध

सन्माननीय दग्ु धवविास

भुक्ी प्रकल्पाची मशिनरी व इमारत नादरु
ु स्त असल्याने

तनधी अभावी हा प्रकल्प बींद अवस्थेत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, बींद पडलेला दग्ु ध भुक्ी प्रकल्प सुरु करण्यात यावा यासािी माहे िुलै, २०१६
मध्ये वा त्या दरम्यान स्थातनक लोकप्रतततनधी याींनी िासनाकडे मागणी केली होती, हे ही खरे
आहे काय,
(३) असल्यास, उदगीर येथील दग्ु ध भुक्ी प्रकल्पे सुरु करण्यासािी िासनाने तनधी मींिूर केला
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, चौकिीअींती उदगीर येथील दग्ु ध भुक्ी प्रकल्पाची मशिनरी व नादरु
ु स्त
इमारत तसेच तनधी अभावी बींद असलेला उक्त प्रकल्प तात्काळ सरु
ु करण्याबाबत िासनाने
कोणती कायवाही केली वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. महादे व िानिर (१७-०६-२०१७) :(१) नाही. तनधी अभावी सदर प्रकल्प बींद नसुन उदगीर
जि.लातूर येथील दग्ु ध भक
ु ्ी प्रकल्प ३८ वषा िुना असन
ु बॉयलर बींद पडल्याने व इमारत
अत्यींत जिणा झाल्याने प्रकल्प बींद आहे .
(२) हे खरे नाही.
(३) नाही.
(४) दध
भुक्ी प्रकल्प सावाितनक व खािगी सहभागाने पी.पी.पी. अींतगात पुनि
ा ीववत
ू
करावयाचे प्रस्ताववत आहे .
(५) प्रचन उद्भ्ावत नाही.

___________

वव.स. ३२० (28)
चाांदरू बािार (जि.अमरावती) येथील पशुवैद्यिीय दवाखाना श्रेणी-१ चे रुपाांतर तालुिा
लघुपशुवैद्यिीय सवा धचकित्सालयमध्ये िरण्याबाबत

(३९)

८२५९५ (१३-०४-२०१७).

श्री.ओमप्रिाश ऊफा बच्चू िडू (अचलपूर), डॉ.अतनल बोंडे

(मोशी), श्री.ववनायिराव िाधव-पाटील (अहमदपूर) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पशुसांवधान मांत्री पुढील

(१) चाींदरू बािार (जि.अमरावती) येथील पिुवैद्यकीय दवाखाना श्रेणी-१ चे रुपाींतर तालुका
लणुपिुवैद्यकीय सवा

र्चककत्सालय

मध्ये

करण्याचा

प्रस्ताव

राज्य

िासनाकडे आयुक्त,

पिुसींवधान याींनी ठदनाींक १८ माचा २०१६ रोिी सादर केला, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, तालुका स्तरावरील पिुवैद्यकीय दवाखाना श्रेणी-१ याींचे लणु पिुवैद्यकीय सवा
र्चककत्सालयात रुपाींतर करण्याचा तनणाय राज्य िासनाने सन २०१० मध्येच णेतला होता, हे
ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, चाींदरू बािार येथे लणुपिुवैद्यकीय सवा र्चककत्सालय सुरु करण्याबाबत
िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे .
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. महादे व िानिर (०७-०६-२०१७) :(१) हे खरे आहे .
(२) व (३) चाींदरू बािार येथे श्रेणी १ च्या पिुवैद्यकीय दवाखान्याचे रुपाींतर

तालक
ु ा

लणुपिुवैद्यकीय सवा र्चककत्सालयामध्ये करण्यासािी ववववध सींवगाातील नवीन पदाींची तनशमाती

करणे आवचयक आहे . पदतनशमातीचा प्रस्ताव सन २०१३ मध्ये ववत्त ववभागास सादर करण्यात

आला असता, ववत्त ववभागाने राज्याची वाढती महसूली तू्, राज्याच्या ततिोरीवरील ताण
तसेच, आस्थापना खचा मयााठदत िे वण्याची तनकड लक्षात णेता आर्थाक भाराच्या वाढीचे
प्रस्ताव सादर करण्यात येवू नयेत, असे अशभप्राय ठदलेले आहे त.
(४) प्रचन उद्भ्ावत नाही.

___________
दय्ु यम शमश्र खतावर बांदी घालण्यात आलेल्या खताची श्रेणी (ग्रेड)
बदलून नवी श्रेणी लागू िरण्याबाबत

(४०)

८२६२२ (१४-०४-२०१७).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

डॉ.राहूल पाटील (परभणी) :

सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील

(१) दय्ु यम शमश्र खत १०:५:१० (क्जल्ियम, म्ग्नेशियम, सल्र्र) या खतावर बींदी णालण्यात
आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणाची िासनाने चौकिी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकिीअींती सदर खताची श्रेणी (ग्रेड) बदलून नवी श्रेणी लागू करण्याबाबत
िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ३२० (29)

श्री. पाांडुरां ग फुांडिर (०७-०६-२०१७) :(१) होय.
(२) होय.

(३) राज्य खत सशमतीच्या ठद.१२.०१.२०१७ च्या बैिकीत सदर ग्रेड तनराधुर्चत करण्याचा

प्रस्ताव कृषी आयुक्तालयाकडून प्राप्त झालेला आहे . त्यानुषींगाने पुढील कायावाही िासनस्तरावर
सुरू आहे .

(४) प्रचन उद्भ्ावत नाही.
___________
ढगाळ हवामानामुळे द्राक्षबागासह रब्बी वपिाांवर रोगाांचा झालेला प्रादभ
ू ााव
(४१)

८२७८८ (१२-०४-२०१७).

श्री.अतनल िदम (तनफाड) :

सन्माननीय फलोत्पादन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) नाशिक जिल्हयात ढगाळ हवामानामुळे द्राक्षबागासह रब्बी वपकाींवर रोगाींचा प्रादभ
ू ााव

होण्याची िक्यता तनमााण झाली असल्याचे माहे िानेवारी, २०१७ च्या दस
ु ऱया आिवडयात
तनदिानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, िासनाने याबाबत पाहणी केली आहे काय
(३) असल्यास, त्यानुषींगाने द्राक्षबागासह रब्बी वपकाींवर होणारा रोगाचा प्रादभ
ू ााव रोखण्याकररता
िासनाने कोणत्या उपाययोिना आखल्या आहे त व आखण्यात येत आहे ,

(४) तसेच यामळ
ु े नक
ु साग्रस्त बागायतदराींना िासनाने कोणती आर्थाक मदत ठदली वा दे ण्यात
येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. पाांडुरां ग फुांडिर (२१-०६-२०१७) :(१) हे खरे नाही.
(२), (३), (४) व (५) प्रचन उद्भ्ावत नाही.

___________
एिाजत्मि दग्ु धशाळा प्रक्षेत्र उपवन प्रिल्पाांतगात साईबाबा मदहला दग्ु ध हायावसातयि सहिारी
सांस्था म.ताडगाव (ता.मोहाडी, जि.भांडारा) याांनी िेलेल्या अतनयशमततेबाबत

(४२)

८२८८१ (१२-०४-२०१७).

श्री.चरण वाघमारे (तम
ु सर), श्री.वविय रहाांगडाले (ततरोडा) :

सन्माननीय दग्ु धवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) एकाजत्मक दग्ु धिाळा प्रक्षेत्र उपवन प्रकल्पाींतगात साईबाबा मठहला दग्ु ध व्यावसातयक

सहकारी सींस्था म.ताडगाव, (ता.मोहाडी, जि.भींडारा) याींनी केलेल्या अतनयशमततेबाबत चौकिी
करण्यासािी प्रादे शिक दग्ु धव्यवसाय ववकास अर्धकारी नागपूर ववभाग, नागपूर याींनी ठदनाींक
२६ मे, २०१६ रोिी ठदलेल्या चौकिीच्या पत्रावर ववभागीय उपतनबींधक सहकारी सींस्था (दग्ु ध),
नागपरू प्रादव
ु ीअ नागपरू याींनी कोणतीही कारवाई केलेली नाही, हे खरे आहे काय,

वव.स. ३२० (30)

(२) तसेच, उक्त सींस्थेची चौकिी करण्यासािी तपासणी पथक स्थापन करून या पथकाने
ठदनाींक १२ िन
ु , २०१५ रोिी पव
ू ी अहवाल, अशभप्रायासह सादर करावयाचा होता, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, िासनाने उक्त प्रकरणी चौकिी केली आहे काय,
(४) असल्यास, त्यानुषींगाने िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. महादे व िानिर (१४-०६-२०१७) :(१) हे खरे नाही.
(२), (३), (४) व (५) होय. याप्रकरणी सहाय्यक तनबींधक,सहकारी सींस्था (दग्ु ध),भींडारा

याींचेमार्ात सहकार कायदा ८३ अन्वये चौकिी करण्यात येत आहे . सदर प्रकरणी तनयक्
ु त
करण्यात आलेले प्रार्धकृत चौकिी अर्धका-याींच्या तनयुक्ती २ वेळा बदल करावे लागले

असल्याने चौकिी पूणा करुन अहवाल सादर करण्यास ववलींब झाला आहे. याप्रकरणी

ठद.०९/०५/२०१७ रोिीच्या आदे िान्वये सहाय्यक तनबींधक, सहकारी सींस्था (दग्ु ध) याींची नव्याने
चौकिी अर्धकारी म्हणून तनयुक्ती करण्यात आली असल्याचे सहतनबींधक, सहकारी सींस्था
(दग्ु ध), महाराषर राज्य याींनी िासनास कळववले आहे .

___________

तनफाड (जि.नाशशि) तािुक्यातील निली िीटिनाशिे तयार
िरणाऱया डीपोंड िांपनीवर िारवाई िरणेबाबत

(४३)

८२९०८ (१४-०४-२०१७).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.अतनल िदम (तनफाड) :

सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील

(१) तनर्ाड (जि.नाशिक) तालुक्यातील नकली की्कनािके तयार करणाऱया डीपोंड कींपनीचे
नमुने र्रीदाबाद येथे पािववण्याबाबत िासनाने सुर्चत केले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, तदनस
ु ार नकली की्कनािके तयार करणाऱया डीपोंड कींपनीचे की्कनािके
महाराषर राज्यातील प्रयोगिाळा सोडून र्रीदाबाद येथे नमुने पािववण्याची कारणे काय आहे त,

(३) असल्यास, सदर नुमान्याबाबत र्रीदाबाद प्रयोगिाळे चा अहवाल प्राप्त झाला आहे काय व
त्यात काय आढळून आले,

(४) असल्यास, तद्नुसार नकली की्कनािके तयार करणाऱया डीपोंड कींपनीवर िासनाने
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. पाांडुरां ग फुांडिर (२०-०६-२०१७) :(१) व (२) डीपोंड कींपनी उत्पाठदत बेनेजव्हया या

की्कनािकाचा नमुना की्कनािक चाचणी प्रयोगिाळा िाणे याींच्याकडून अप्रमाणणत णोषीत
करण्यात आल्यामळ
ु े कींपनीने मा.न्यायालयात केलेल्या मागणीनुसार व मा.न्यायालयाचे

वव.स. ३२० (31)
आदे िानुसार

नमुना

पुनतापासणीसािी

केंठद्रय

की्कनािक

प्रयोगिाळा

र्ररदाबाद

येथे

पािववण्यात आला होता, हे खरे आहे. र्ररदाबाद येथील केंठद्रय कक्कनािक प्रयोगिाळे कडे
सींदभा प्रयोगिाळा (Referal Laboratory) या उद्देिाने केवळ पन
ु तापासणीचे कक्कनािक
नमुने पािववले िातात.

(३) व (४) केंठद्रय की्कनािक चाचणी प्रयोगिाळा र्ररदाबाद याींच्याकडून प्राप्त अहवालानस
ु ार
नमुना प्रमाणणत आढळून आलेला आहे . त्यामुळे डडपोंड कींपनीवर कारवाई करण्यात आलेली
नाही.

(५) प्रचन उद्भ्ावत नाही.
___________
िळगाव येथे हायावसायीि तत्वावर उतीसांवधानाहादारे िेळी
रोपे तनशमाती िेंद्र स्थापन िरण्याबाबत
(४४)

८३२७७ (१४-०४-२०१७).

श्री.एिनाथराव खडसे (मक्
ु ताईनगर) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िृषी

(१) िळगाींव जिल््यात सवाात िास्त केळीचे वपक णेतले िाते, परीं तु केळी रोपाींची कमतरता व
कींदापासन
ू कमी उत्पन्न यामळ
ु े उतीसींवधानाव्दारे केळी रोप तनशमाती करणे गरिेचे असल्यामळ
ु े

व्यावसायीक तत्वावर उतीसींवधानाव्दारे केळी रोप तनशमाती केंद्र स्थापन करण्याबाबत आवचयक
असलेल्या रुपये १,९६७.०८ लक्ष तनधी आवचयक असून सदरहू तनधी मागणीचा महात्मा र्ुले
कृवष ववद्यापीि राहुरीचा प्रस्ताव कृवष पररषदे मार्ात िासनास सन २०१५ साली सादर केलेला
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकिीअींती उक्त प्रस्तावाबाबतचा तनधी त्वररत दे ण्याबाबत िासनाने कोणती
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. पाांडुरां ग फुांडिर (१२-०५-२०१७) :(१) होय.

(२), (३) व (४) महाराषर कृवष शिक्षण व सींिोधन पररषद, पुणे याींच्या ठदनाींक १०/०६/२०१६
च्या पत्रान्वये केळी सींिोधन केंद्र, िळगाींव येथे व्यावसातयक तत्वावर उती सींवधान केळी रोपे
तनशमाती केंद्र स्थापन करण्याबाबतचा प्रस्ताव िासन मान्यतेसािी सादर करण्यात आला होता.
या प्रस्तावाची िासनातर्े वेळोवेळी छाननी करण्यात आली असून िळगाींव ऐविी कृषी
महाववद्यालय, मुक्ताईनगर ककीं वा भालदे / ठहींगोणा येथील कृषी ववद्यापीिाच्या िागेवर अिा
प्रकारचे केंद्र सुरू करण्याची बाब िासनाच्या ववचाराधीन असन
ू त्या अनुषींगाने महात्मा र्ुले

कृवष ववद्यापीि, राहुरी याींच्याकडून महाराषर कृवष शिक्षण व सींिोधन पररषद, पण
ु े मार्ात
प्रस्ताव मागववण्यात आला आहे .
___________

वव.स. ३२० (32)
िोिण िृषी ववद्यापीठ दापोली (जि.रत्नाधगरी) येथील अस्थायी
िमाचाऱयाांच्या ववववध मागण्याांबाबत

(४५)

८३३६४ (१४-०४-२०१७).

श्री.सदानांद चहाहाण (धचपळूण) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िृषी मांत्री

(१) कोकण कृषी ववद्यापीि दापोली (जि.रत्नार्गरी) येथील अस्थायी कमाचाऱयाींनी िे केदारी
प कोत बींद व्हावी, समान वेतन कायदा लागू व्हावा, प्रथमोपचार सुववधा, अपणाती ववमा आदी
मागण्या ववद्यापीिाकडे केल्या आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर मागण्याींच्या अनुषींगाने िासनाकडुन कोणती कायावाही करण्यात आली वा
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. पाांडुरां ग फुांडिर (०९-०६-२०१७) :(१) होय.

(२) सदर मागण्या िासन स्तरावर प्राप्त झाल्या नसल्याने िासन स्तरावरुन कायावाहीचा प्रचन
उद्भ्ावत नाही.
(३) प्रचन उद्भ्ावत नाही.
___________
तूर, सोयाबीन व मिा या वपिासाठी शासनाने िादहर िेलेला हमीभाव अत्यल्प असल्याबाबत
(४६)

८३४६८ (१४-०४-२०१७).

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

श्री.राहुल मोटे (पराांडा) :

सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील

(१) िासनाने सोयाबीन वपकासािी रूपये २७७५, तरू वपकासािी रूपये ५०५० व मका वपकासािी
रूपये १६६५ इतका हमीभाव िाठहर केला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरील वपकाींचा उत्पादन खचा हा ठदला गेलेल्या हमी भावापेक्षा अर्धक
असल्याने िेतकरी वगा असींतुष् आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास,

सदरील

वपकाींसािीचा

हमीभाव

वाढववण्यासािी

स्थातनक

लोकप्रतततनधीनी

मा.मख्
ु यमींत्री व मा.कृवष मींत्री याींच्याकडे ठदनाींक २० र्ेब्रव
ु ारी, २०१७ रोिी वा त्यासम
ु ारास
लेखी तनवेदनाद्वारे ववनींती केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, िासनाने या सींदभाात कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. पाांडुरां ग फुांडिर (१६-०६-२०१७) :(१), (२), (३) व (४) केंद्र िासनाने ववक्री हीं गाम २०१६-१७
सािी सोयाबीन वपकासािी रुपये २७७५/-, तूर वपकासािी रुपये ५०५०/- व मका वपकासािी रुपये
१३६५/- इतका हमीभाव िाठहर केला आहे , हे खरे आहे .

सदरील वपकाींसािीचा हमीभाव वाढववण्यासािी स्थातनक लोकप्रतततनधीनी मा. मुख्यमींत्री याींना

ठदलेले ठदनाींक २० र्ेब्रव
ु ारी, २०१७ रोिीचे तनवेदन ठद.०८/०३/२०१७ रोिी प्राप्त झालेले आहे .

वव.स. ३२० (33)
आणण त्याअनुषींगाने मा.लोकप्रतततनधीना मा.मींत्री (कृषी) याींच्या स्वाक्षरीने ठद.२३/०३/२०१७ रोिी
माठहती कळववण्यात आलेली आहे .
(५) प्रचन उद्भ्ावत नाही.
___________
दौंड (जि.पुणे) तालक्
ु यातील िोल्हापूर पद्धतीच्या बांधाऱयाच्या धाप्यातील
गळतीमुळे पाण्याचा अपहायय होत असल्याबाबत

(४७)

८३५२४ (१५-०४-२०१७).

श्री.राहूल िुल (दौंड) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िलसांधारण मांत्री पढ
ु ील

(१) दौंड (जि.पुणे) तालुक्यातील अनेक ठिकाणी असलेल्या कोल्हापूरी प कोतीच्या बींधाऱयाचे धापे
नादरु
ु स्त असल्यामुळे पाणीगळती होऊन पाण्याचा अपव्यय होत असल्याची बाब माहे डडसेंबर,
२०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान तनदिानास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, बींधाऱयाींचे धापे दरु
ु स्त करण्याबाबत मा.लोकप्रतततनधीनी मागणी केली आहे , हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, िासनाने याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
प्रा. राम शशांदे (०८-०६-२०१७) :(१) हे खरे नाही.
छो्े पा्बींधारे ववभाग, पुणे जिल्हा पररषद, पुणे अींतगात दौंड (जि.पुणे) तालुक्यातील

स्थातनक ओढ्यावरील कोल्हापूर पध्दतीच्या बींधाऱयाचे धापे सुजस्थतीत असन
ू पाणी गळती होत
नाही.

(२) हे खरे नाही.
अिा प्रकारचे तनवेदन छो्े पा्बींधारे ववभाग, पुणे जिल्हा पररषद, पुणे याींचे कायाालयात

आढळून येत नाही.

(३) व (४) प्रचन उद्भ्ावत नाही.
___________
गडधचरोली जिल््यात उपसा शसांचन योिना व िोल्हापुरी पॅटना
बांधारा बाांधिामामध्ये झालेला गैरहायवहार

(४८)

८३५६० (२०-०४-२०१७).

डॉ.दे वराव होळी (गडधचरोली) :

सन्माननीय िलसांधारण

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) लणु शसींचन (िलसींधारण) ववभाग चींद्रपुर, या ववभागाींतगात गडर्चरोली जिल््यात उपसा
शसींचन योिना व कोल्हापरु ी प््ना बींधारा यासारख्या िल सींधारणाच्या योिना को्यवधी रुपये
खचा करून मोठ्या प्रमाणात राबववल्या िात आहे त, हे खरे आहे काय,

वव.स. ३२० (34)
(२) असल्यास, उपसा शसींचन योिना व कोल्हापुरी प््ना बींधारा यासारख्या िल सींधारणाच्या

योिनासािी १६९१ हे क््र िमीन शसींर्चत करण्यासािी १६९६.०० लक्ष रुपये खचा करुनही एकही
प्रकल्प सरु
ु करण्यात आलेला नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, त्यानींतरही ५५१ लक्ष रुपये, मींिूर करून ६७६ हे क््र िमीन शसींर्चत
करण्याकररता तनववदा काढल्या मात्र अिून पयंत कायाारींभ आदे ि झालेले नाहीत, हे खरे आहे
काय,

(४) असल्यास, उपसा शसींचन योिने अींतगात कींु भी, रानमुल ता.गडर्चरोली व पयडी,पेंढरी
(ता.धानोरा, जि.गडर्चरोली) या गावाींतील १ को्ी ७० लक्षाहून अर्धक रकमेच्या या योिना
पूणा झालेल्या नसतानाही पूणा झाल्याचे दिाववण्यात आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(५) तसेच मुधोली (तुकूम), ियरामपूर, मोहुली र्राडा ता.चामोिी व सावरगाव कुरखेडा
ता.गडर्चरोली या गावाींमधील १ को्ी ५० लक्षाहून अर्धक रकमेच्या कोल्हापुरी पध्दतीच्या
योिना कायाारींभ आदे ि होऊनही पण
ू ा झालेल्या नाही, हे खरे आहे काय,

(६) असल्यास, सदर कामे पूणा न करताच पूणा बबलाींची रक्कम उचलून मोठ्या प्रमाणात
गैरव्यवहार झालेला आहे , हे खरे आहे काय,

(७) असल्यास, सदर प्रकरणी िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ?
प्रा. राम शशांदे (०८-०६-२०१७) :(१) हे खरे नाही.
गडर्चरोली जिल््यातील लणु शसींचन (िलसींधारण) ववभाग, चींद्रपूर या ववभागाींतगात

उपसा शसींचन योिना व कोल्हापरू ी पध्दतीचा बींधारा या योिनाींना पाणी वापर सींस्था स्थापन
करण्याकररता स्थातनक िेतकऱयाींचा प्रततसाद शमळाला नसल्यामळ
ु े योिना राबववण्यास अडचणी
तनमााण होत आहे त.
(२) हे खरे नाही.

गडर्चरोली जिल््यातील ववववध लेखाशिषांतगात २१ योिना पण
ू ा झाल्या असून योिनाींवर

रुपये १४१४.०० लक्ष इतका तनधी खचा झाला आहे . सदर योिनाींची सींकल्पीत शसींचन क्षमता

१६२४ हे क््र आहे . त्यापैकी प्रत्यक्ष शसींचन १४८ हे क््र होत आहे. प्रगतीपथावरील १९ योिना
असून या योिनाींवर रुपये ४३४.४४ लक्ष तनधी खचा झाला आहे. या योिनाींची सींकल्पीत शसींचन
क्षमता १४३० हे क््र इतकी आहे .
(३) हे अींित: खरे आहे .
तनववदा प्रकक्रयेतील ७ योिना असून त्याींची प्रिासकीय मान्यतेची ककीं मत रुपये ५५६.००

लक्ष इतकी आहे. त्याींची सींकल्पीत शसींचन क्षमता २६३ हे क््र इतकी आहे . यापैकी र्चींतलपल्ली

व र्चींचेला, ता.शसरोंचा या दोन उपसा शसींचन योिनाींची तनववदा रद्द करण्याचे प्रस्ताववत असन
ू
र्ेर तनववदाची कायावाही

(४) हे अींित: खरे आहे .

ववभागीय स्तरावर सुरु आहे.

उपसा शसींचन योिनेंतगात (१) कींु भी, (२) रानमुल, ता.गडर्चरोली, (३) पयडी, (४) पेंढरी,

ता.धानोरा या चार योिना पूणा करुन चाचणी करण्यात आली आहे . त्यानींतर या योिनाींस
पाणी वापर सींस्था स्थापन झाली नसल्यामळ
ु े सदर योिना बींद अवस्थेत आहे त.
(५) हे अींित: खरे आहे .
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गडर्चरोली तालक्
ु यातील (१) सावरगाींव कोल्हापूरी पध्दतीचा बींधारा व (२) कुरखेडा उपसा

शसींचन योिना पूणा झालेल्या आहे त. चामोिी तालुक्यातील उपसा शसींचन योिनाींतगात
(१) मध
ु ोळी (तक
ु ु म), (२) ियरामपरू , (३) मोहली (४)र्राडा

या योिनाींची कामे प्रगतीपथावर

आहे त.

(६) हे खरे नाही.
योिनाींच्या झालेल्या कामाप्रमाणे त्याचे चालु दे यकेनुसार भग
ु तान करण्यात आलेले आहे.

योिनाींचे अींतीम दे यके दे णे शिल्लक आहे .
(७) प्रचन उद्भ्ावत नाही.

___________
आदशा आमदार ग्राम योिनेंतगात सािुडी (ता.खेड) या गावामधे दे शी गाईंचा पुरवठा िरून
सेंदद्रय दध
ु सांिलन िेंद्र सरु
ु िरून पथदशी प्रिल्पाची अांमलबिावणी िरणेबाबत

(४९)

८३९१८ (१२-०४-२०१७).

श्री.सरु े श गोरे (खेड आळां दी) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पशस
ु ांवधान मांत्री

(१) आदिा आमदार ग्राम योिनेंतगात साकुडी (ता.खेड) या गावामधे वविेष पथदिी प्रकल्प

म्हणून गावामधे अनस
ु ूर्चत िातीच्या मठहला लाभाथींना १००% अनुदानावर दध
ु ाळ दे िी गाईंचा
पुरविा करून सेंठद्रय दध
ु सींकलन केंद्र स्थापन करण्याचा प्रस्ताव स्थातनक लोकप्रतततनधीींनी
ठदनाींक ०५ िानेवारी,२०१७ रोिी िासनास सादर केला, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास,सदर प्रकल्पामळ
ु े दध
ु सींकलन, बायोग्स तसेच दग्ु धिन्य पदाथांची तनशमाती
होऊन आठदवासी मठहलाींचे सक्षमीकरण होण्यास मदत होणार आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर प्रकल्पाच्या अींमलबिावणी बाबत िासन स्तरावरून काय कायावाही
करण्यात आली वा येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. महादे व िानिर (१६-०६-२०१७) :(१) व (२) हे खरे आहे.
(३) सदर पथदिी प्रकल्प राबवणेबाबत धोरणात्मक तनणाय यायावा लागेल.
(४) प्रचन उद्भ्ावत नाही.
___________
यवतमाळ जिल््यातील तालि
ु ा िृवष अधधिारी याांनी पूणा वपिाांचे नि
ु सान दाखवन
ू
(५०)

जिल्हाधधिारी याांना खोटा अहवाल सादर िेल्याबाबत

८४०९० (१४-०४-२०१७).

अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय िृषी मांत्री

(१) यवतमाळ जिल््यातील तालक
ु ा कृवष अर्धकारी नेर, मींडळ कृवष अर्धकारी नेर, मींडळ
अर्धकारी रािस्व नेर, तलािी दगड धानोरा याींनी सींयुक्त स्थळाचे तनररक्षण करुन पूणा वपकाींचे
नुकसान दाखवून जिल्हार्धकारी याींना तीन वेळा खो्ा अहवाल सादर केला, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, याबाबत चौकिी करून जिल्हार्धकारी याींनी सींबर्ीं धत अर्धकाऱयाींवर कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. पाांडुरां ग फुांडिर (०७-०६-२०१७) :(१) हे खरे नाही.

(२) होय, खरीप २०१३ मध्ये मौिे दगड धानोरा येथील ३ िेतकऱयाींनी नुकसानीच्या

अहवालामध्ये त्याींचे नाव नसल्यामुळे जिल्हार्धकारी, यवतमाळ याींना तक्रार ठदलेली होती. त्या

अनष
ु ींगाने चौकिी करण्यात आलेली असन
ू त्यामध्ये सदर िेतकऱयाींचे ५० ्क्केच्या आत
नुकसान झाले असल्यामुळे त्याींची नावे नुकसानीच्या अहवालात समाववष् करण्यात आलेली
नसल्याचे चौकिीत तनषपन्न झालेले आहे .
(३) प्रचन उद्भ्ावत नाही.
___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

मुांबई.

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
िासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई.

