अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ४०८ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
पहहले अधधवेशन, २०१८
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

गोरे गाव (पूव)व (मांबई) आरे दग्ध वसाहतीमधील, दग्ध वविास ववभागाच्या मालिीच्या
३२०० एिर जागेपैिी, भाडेपट्टा िरार सांपष्ट्टात आलेल्या
खाजगी सांस्ाांिडून भख
ू ांड ताब्यात घेण्याबाबत
(१)

८५१८२ (१४-०८-२०१७).

श्री.सननल प्रभू (हदांडोशी) :

सन्माननीय दग्धवविास मां्ी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबई उपनगर गोरे गाव (पूव)व , आरे दग्ु ध वसाततीमधील, ३२०० एकर जागेत, शासकीय,

ननमशासकीय तथा अनेक खाजगी सींसथाींना, ददलेल्या जममनीचा भाडेपट्टा करार सींपुष्ात
येऊनती अद्याप सदर भख
ू ींड शासना ताब्यात घेण्यात आली नसल्याचे ननदशवनास आले, ते खरे
आते काय,

(२) असल्यास, शासनाच्या दग्ु धववकास ववभागाने, एकूण ककती भख
ीं भाडेपट्टयाने, केव्तापासून,
ू ड
कोणत्या सींसथाींना ददल्या आते त व त्याचा भाडेपट्टा कोणत्या ददनाींकास सींपुष्ात आला आते ,

(३) असल्यास, भाडेपट्टा सींपषु ्ात आलेले एकूण ककती भख
ू ींड आते , व त्यापैकी ककती भख
ू ींड
शासनाने अद्यापपयंत ताब्यात घेतले आते त, व ककती भख
ू ींड अद्याप ताब्यात घेणे बाकी आते ,

(४) असल्यास, ३२०० एकर जागेपक
ै ी, साधारणत: एकूण ककती एकर जागेवर, अनतक्रमण झाले

आते व सदरतू भूखींड अनतक्रमण मुक्त करण्याच्या दृष्ीने, अद्याप शासनातर्फे कोणती
कायववाती करण्यात आली वा येत आते ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आते त ?
श्री. महादे व जानिर (०१-०१-२०१८) : (१) ते अींशत: खरे आते.
(२) दग्ु धववकास ववभागाने एकूण ११ जागा भाडेपट्टय
् ाने ददलेल्या आते त. त्यापैकी १ जागेचा
भाडेपट्टा सींपुष्ात आलेला आते . (सववसतर तपमशल सोबत जोडला आते .)

(३) भाडेपट्टय
् ाने दे ण्यात आलेल्या जमीनीपैकी मत्सयव्यवसाय ववकास ववभागाच्या आरे

मत्सयबबज केंद्राकरीता दे ण्यात आलेल्या १० एकर ८ गुींठे २२ आणे जमीनीचा भाडेपट्टा सींपुष्ात
आला आते . सदर जागेच्या भाडेपट्टा मुदतवाढीबद्दल कायववाती चालु आते .
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(४) आरे दग्ु ध वसाततीमध्ये तोणाऱ्या अनधधकृत झोपडयाींच्या बाींधकामाचे/अनतक्रमणाची मुख्य
कायवकारी अधधकारी, आरे अींतगवत सुरक्षा ववभागामार्फवत सतत ननषकासन कायववाती केली जाते.

यापव
ू ी शासन ननणवय क्र. एएमसी-१००६/८१२४/प्र.क्र.५८/पदम
ु ८ दद.२८.०६.२००६ अन्वये आरे

दग्ु ध वसाततीमध्ये ववववध ४६ दठकाणी अींदाजे १८० एकर जमीनीवर वसलेल्या झोपडपट्टीचे
पुनववसन करण्याकरीता मजजे पताडी गोरे गाींव मस.्ी.एस. क्र. ५८९ अ मधील ३३.६ एकर जमीन

मे. बामको्े क प्रा.मल. याींना दे ण्यात आलेली आते . तथावप याबाबत मा.उच्च न्यायालय, मुींबई
येथे न्यायालयीन प्रकरण क्रमाींक पी.आय.एल.क्र.१५५/२००६ अन्वये याधचका दाखल आते .

त्यामु े दग्ु ध वसाततीमधील उपरोक्त झोपडपट्टीधारकाींच्या पन
ु ववसनाची कायववाती करण्यात येत
आते .

मा.मुख्यमींत्री

मतोदय,

याींच्या

अध्यक्षतेखाली

दद.११/०५/२०१७

रोजी

झालेल्या

बैठकीमध्ये आरे दग्ु ध वसाततीतील आददवासी पाडे तसेच बबगर आददवासी झोपडपट्टय
् ामधील
पात्र लाभाथींचे सव्ते क्षण मख्
ु य कायवकारी अधधकारी, झोपडपट्टी पन
ु ववसन प्राधधकरण याींनी

तातडीने करुन पुनववसन प्रकल्पासाठी येणाऱ्या सींभाव्य खचावची पररगणना करुन योजनेचे प्रारुप
तयार करावे. या प्रयोजनाथव गत
ृ ननमावण ववभागाने कायावन्वयन यींत्रणा (नोडल एजन्सी) म्तणून

काम पातावे. पुनववसन प्रकल्पाचा आराखडा तयार करण्यासाठी सथाननक पात ीवरील आवश्यक

ती मादतती आयुक्त दग्ु धव्यवसाय ववकास व मुख्य कायवकारी अधधकारी, आरे दग्ु ध वसातत
याींनी झोपडप््ी पन
ु ववसन प्राधधकरणास तातडीने उपलब्ध तोईल याबाबत दक्षता घ्यावी असे
ननदे श दे ण्यात आलेले आते त. त्यानुसार कायववाती चालू आते .
(५) प्रश्न उद््ावत नाती.

___________
मळवांडी-ठले (ता.मावळ) प्रिल्पातील प्रिल्पग्रसताांचे पनववसनासाठी ६५% रक्िम सन २००५
मधे शासनािडे भरूनही पनववसनास पा् असलेल्याांचे अद्यापही पनववसन न झालेबाबत

(२)

९२४४२ (२२-०८-२०१७).

श्री.सरे श गोरे (खेड आळां दी) :

मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मदत व पनववसन

(१) म वींडी-ठुले (ता.माव ) प्रकल्पातील प्रकल्पग्रसताींचे पुनववसनासाठी ६५% रक्कम सन

२००५ मध्ये शासनाकडे भरूनती पन
ु ववसनास पात्र असलेल्या श्रीमती मसींधत
ु ाई मारुती ठुले
रा.म वींडी ठुले (ता.माव ) याींचे अद्यापती पुनववसन झालेले नाती, ते खरे आते काय,

(२) असल्यास, ददनाींक ३० ऑगस्, २००० रोजी म वींडी ठुले प्रकल्पग्रसताींच्या पुनववसनाबाबत

मा.मुख्यमींत्री याींच्या अध्यक्षतेखाली वर्ाव येथे झालेल्या बैठकीत म वींडी ठुले प्रकल्पग्रसताींचे
पुनववसन चास कमान लाभक्षेत्रात करण्यात यावे असा ननणवय घेण्यात आला, ते ती खरे आते
काय,

(३) असल्यास, सदर बैठकीतील झालेल्या ननणवयाच्या अनुर्ींगाने श्रीमती मसींधुताई मारुती ठुले
याींच्या

मागणीनुसार

चासकमान

लाभक्षेत्रातील

मजजे

ददींग्रजवाडी

(ता.मशरूर)

येथील

पुनववसनासाठी राखीव जमीन ग् नीं. २३९ मधील जागा मम ण्याबाबत शासनाने कोणती
कायववाती केली वा करण्यात येत आते ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आते त

?
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (०८-०१-२०१८) : (१) व (२) तोय.
(३) श्रीमती मसींधुताई मारुती ठुले याींना मजजे का ु स, ता.खेड येथे पयावयी जमीन दे ण्याबाबत

दद. ११.४.२०१७ च्या शासन पत्रान्वये मींजरू ी दे ण्यात आली आते . तथावप, अजवदार याींचे
ववनींतीनुसार जजल्ताधधकारी, पुणे याींचे कायावलयाकडून दद. ५.१०.२०१७ च्या पत्रान्वये शासनास
सुधारीत प्रसताव प्राप्त झाला असन
ू , यथायोग्य ननणवय घेण्याबाबतची कायववाती सुरु आते .
(४) प्रश्न उद््ावत नाती.

___________
मौ.नळे गाव (ता.चािूर) व किनगाव (ता.अहमदपूर) ये्ील बस
स्ानिावर अत्यावश्यि सववधा उपलब्ध िरणेबाबत

(३)

९४८११ (१५-०९-२०१७).

श्री.ववनायिराव जाधव-पाटील (अहमदपूर) :

सन्माननीय

पररवहन मां्ी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मज. न े गाव (ता.चाकूर) ते २५००० वसतीचे गाव असन
ू ककनगाव (ता.अतमदपरू ) ते दे खील
मोठ्या बाजार पेठेचे गाव आते , परीं तु या दोन्ती गावातील बस सथानकावर कोणत्याती सुववधा
उपलब्ध नातीत, ते खरे आते काय,

(२) असल्यास, बस सथानकाच्या पररसरातील २५ ते ३० गावाचे सींपकावचे दठकाण असल्यामु े
येथे अत्यावश्यक सवु वधा उपलब्ध करणे गरजेचे आते, ते खरे आते काय,

(३) असल्यास, उक्त गावाींमध्ये अत्यावश्यक सुववधा उपलब्ध करणेबाबत शासनाने कोणती
कायववाती केली वा करण्यात येत आते ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आते त ?
श्री. हदवािर रावते (०६-०३-२०१८) : (१), (२) व (३) राज्य पररवतन मतामींड ाच्या न े गाव
बससथानकावर प्रवाशाींना वपण्याचे पाणी, प्रसाधनगत
ृ इ. सुववधा उपलब्ध असून, बससथानक
सद्या सुजसथतीत आते. तसेच, ककनगाव बससथानकाचे आधुननकीकरण व सुशोभीकरण
करावयाच्या कामाची ई-ननववदा मतामींड ाद्वारे काढण्यात आली आते .
(४) प्रश्न उद््ावत नाती.

___________

राज्य पररवहन ववभाग लातूर अांतगवत बस वाहतिीच्या वेळेत बदल
िेल्याने ववद्यार्थयाांची व प्रवाशाांची गैरसोय झाल्याबाबत

(४)

९४९६४ (२२-०९-२०१७).

श्री.त्र्यांबिराव भभसे (लातूर ग्रामीण) :

सन्माननीय पररवहन

मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) औसा आगाराची मुरुड ते औसा मागे वडजी राज्य पररवतन ववभाग, लातूर अींतगवत बस

सेवेच्या मागावत बदल केल्याने मजजे वडजी (ता.औसा) येथील ववद्यार्थयांची गैरसोय तोत
असल्याने बससेवा पूवव
व त मागावनस
ु ार व वे े नुसार सुरु करण्याबाबत सथाननक लोकप्रतीननधधींनी
आगार प्रमुख औसा याींच्याकडे ददनाींक ५ जल
ु ै, २०१७ रोजी वा त्या सुमारास ननवेदनाद्वारे
मागणी केली आते , ते खरे आते काय,
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(२) असल्यास, सदर बस सेवेच्या मागावत अचानक बदल करण्याची कारणे काय आते त व सदर
बस सेवा पूवव
व त मागावनुसार व वे े नुसार सुरु करण्याबाबत शासनाने कोणती कायववाती केली
आते वा करण्यात येत आते ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आते त ?
श्री. हदवािर रावते (०६-०३-२०१८) : (१) व (२) तोय.
तथवप, राज्य पररवतन मतामींड ाद्वारे चालववण्यात येणाऱ्या औसा ते मुरुड या

बसर्फेरीच्या

मागावत

कोणताती

बदल

करण्यात

आलेला

नसन
ू ,

जागजी

या

गावातील

ववद्यार्थयांची मागणी असल्यामु े सदर बसर्फेरी मुरुडच्या पुढे र्फक्त ०९ कक.मी. पयंत
ववसतारीत करण्यात आलेली आते.
(३) प्रश्न उद््ावत नाती.
___________
भसन्नर, मनमाड, ननफाड आणण चाांदवड (जज.नाभशि) ये्ील एस.टी. बस आगारात
परे श्या प्रमाणात सवच्छततागह
ह े नसल्याबाबत
(५)

९५०३८

(२७-१२-२०१७).

श्रीमती

हदवपिा

चव्हाण

(बागलाण),

श्री.अजजत

पवार

(बारामती), श्री.जयांत पाटील (इसलामपरू ), श्री.शभशिाांत भशांदे (िोरे गाव), श्री.जजतेंद्र आव्हाड
(मांब्रा िळवा), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पररवहन मां्ी पुढील गोष्ीींचा

(१) मसन्नर, मनमाड, ननर्फाड आणण चाींदवड (जज.नामशक) येथील एस.्ी. बस सथानकाींत
मदतला व पुरर्ाींसाठी पुरेश्या प्रमाणात सवच्छतागत
ृ े नसल्याचे माते ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा
त्या दरम्यान ननदशवनास आले, ते खरे आते काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चजकशी केली आते काय,

(३) असल्यास, चजकशीअींती मसन्नर, मनमाड, ननर्फाड आणण चाींदवड एस.्ी बस सथानकात
मदतला व पुरुर्ाींसाठी सवच्छता गतृ ाची पुरेश्या प्रमाणात उभारणी करणेबाबत शासनाने कोणती
कायववाती केली वा करण्यात येत आते ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आते त ?
श्री. हदवािर रावते (०६-०३-२०१८) : (१) नाती.
राज्य पररवतन मतामींड ाच्या नामशक ववभागातील मसन्नर, मनमाड, ननर्फाड व
चाींदवड या बससथानकाींमध्ये परु े शा प्रमाणात मदतला व परु
ु र्ाींसाठी सवच्छतागत
ृ े उपलब्ध
आते त.

(२), (३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाती.
___________

वव.स. ४०८ (5)
राज्यात पशगणना यां्ाअभावी रखडल्याबाबात
(६)

९५१३६ (२९-१२-२०१७).

श्री.अननल बाबर (खानापूर) :

सन्माननीय पशसांवधवन मां्ी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात १५ ऑक््ोबरपासून पशुगणना सुरु करण्यात येणार तोती परीं तु यींत्राअभावी

पशुगणना रखडल्याचे नक
ु तेच माते ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशवनास आले,
ते खरे आते काय,

(२) असल्यास, साींगली जजल््यात शासनाकडून ्ॅ ब उपलब्ध न झाल्याने पशुगणना लाींबली
आते , ते खरे आते काय,

(३) असल्यास, ्ॅ ब मम े पयंत पशुगणना करण्यात येऊ नयेत, असे आदे श शासनाने ददले
आते त, ते ती खरे आते काय,

(४) असल्यास, पशुगणनाकररता ्ॅ ब दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायववाती केली वा करण्यात
येत आते ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आते त ?
श्री. महादे व जानिर (२२-०१-२०१८) : (१) व (२) केंद्र शासनाने ददनाींक १३.४.२०१६ च्या
पत्रान्वये २० वी पशुगणना दे शपात ीवर ददनाींक १६ जल
ु ,ै २०१७ ते ददनाींक १५ ऑक््ोबर,
२०१७ या कालावधीत करण्याचे ननदे श ददले. तसेच, सदर पशग
ु णना राषरीय पशु उत्पादकता

अमभयान या कायवक्रमाअींतगवत खरे दी करण्यात आलेल्या ्ॅ बले्द्वारे करण्यात यावी असे
ननदे श केंद्र शासनाने ददनाींक २०.४.२०१७ च्या कायावलयीन ज्ञापनाद्वारे ददलेले आते त.उक्त
कायवक्रमाींतगवत सदरचे ्ॅ बले् खरे दी करण्याची कायववाती मताआय्ी मतामींड
पशुधन ववकास मींड

व मताराषर

याींच्यामार्फवत सुरू आते .

(३) केंद्रशासनाने ददनाींक १३.६.२०१७ च्या पत्रान्वये प्रथम ्ॅ बले खरे दी प्रक्रीया पण
ू व करण्याच्या
सूचना सवव राज्याींना ददलेल्या आते त.

(४) व (५) सदर खरे दी प्रक्रीया पूणव झाल्यानींतर केंद्रशासनाच्या पशस
ु ींवधवन ववभागाकडून
आवश्यकत्या सूचना प्राप्त झाल्यानींतर प्रत्यक्ष पशुगणनेची कायववाती सुरू करण्यात येईल.
___________
राज्यातील ३८ शासिीय दध योजना व ८१ शीतिरण िेंद्राांचे
खाजगीिरण िरण्याचा प्रसतावाबाबत
(७)

९५६१५ (२९-१२-२०१७).

श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.समीर िणावार (हहांगणघाट),

अॅड.आभशष शेलार (वाांद्रे पजश्चम), श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर), श्री.अभमत साटम (अांधेरी

पजश्चम), श्री.सांजय साविारे (भसावळ), श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.सदा सरवणिर
(माहहम), श्री.हषववधवन सपिाळ (बलढाणा), श्री.राधािहष्ट्ण ववखे-पाटील (भशडी), श्री.प्रिाश

फातपेिर (चें बरू ), डॉ.सांजय रायमलिर (मेहिर), श्री.अभमन पटे ल (मांबादे वी), श्री.प्रतापराव
पाटील धचखलीिर (लोहा), श्री.उदे भसांग पाडवी (शहादा), श्री.सांदीपानराव भमरे (पैठण), श्री.सांजय
िेळिर (ठाणे), श्री.बाळासाहे ब मरिटे (नेवासा) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय दग्धवविास मां्ी पुढील

वव.स. ४०८ (6)
(१) राज्यातील ३८ शासकीय दध
ु योजना व ८१ शीतकरण केंद्राींचे १३ तजार एकर जममन
आणण १४ तजार कमवचाऱ्याींसत

खाजगीकरण करण्याचा प्रसताव शासनाच्या ववचाराधीन आते ,

ते खरे आते काय,
(२) असल्यास, ते खाजगीकरण केल्यास खाजगी दध
सींसथाींकडून दध
खरे दी करताना
ु
ु
शेतकऱ्याींची र्फसवणक
ू केली जाण्याची शक्यता आते , ते ती खरे आते काय,
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चजकशी केली आते काय,
(४)

असल्यास,

चजकशीअींती

खासगी

साववजननक

सतभागाच्या

तत्वावर

पुनरुज्जीवन

करण्याबाबत तसेच शासनाने सदर प्रसताव मागे घेण्याबाबत कोणती कायववाती केली वा
करण्यात येत आते ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आते त ?

श्री. महादे व जानिर (२३-०२-२०१८) : (१), (२), (३) व (४) साववजननक-खाजगी सतभाग
(पीपीपी) तत्वावर शासकीय दध
ू योजना पुनजजवववत करण्यासाठी व ववदतत कायवपध्दतीचा
अवलींब

करून

अतवाल

सादर

करण्यासाठी

ताींत्रीक

सल्लागाराची

ननयक्
ु ती

करण्यास

दद.२८/११/२०१७ च्या शासन ननणवयानुसार मान्यता दे ण्यात आली आते. त्यामु े शासकीय
दध
ु योजना मशतकरण केंद्र, शासकीय दध
ु योजनाींची जमीन व कमवचारी याींचे खाजगीकरण
करण्याचे शासनाचे धोरण नाती.
(५) प्रश्न उद््ावत नाती.
___________
राज्यात एस.टी महामांडळाने तसेच खाजगी रॅ व्हल्सनी िेलेली भाववाढ
(८)

९५६३१

(२७-१२-२०१७).

श्रीमती

हदवपिा

चव्हाण

(बागलाण),

श्री.अजजत

पवार

(बारामती), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मब्र
ां ा िळवा), श्री.जयांत पाटील (इसलामपूर), श्री.सांजय िेळिर
(ठाणे) :

सन्माननीय पररवहन मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात एस.्ी मतामींड ाने भाडयात १० ते २० ्क्के वाढ केली तर खाजगी
वाततुकदाराींनी नुकत्याच झालेल्या ददवा ी सणादरम्यान दप
ु ्ीने भाडेवाढ केली, ते खरे आते
काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनामार्फवत चजकशी केली आते काय,
(३) असल्यास, चजकशीअींती प्रवाशाींना जादाचा भुदंड पडू नये म्तणून शासनाने कोणती
कायववाती केली वा करण्यात येत आते ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आते त ?
श्री. हदवािर रावते (०६-०३-२०१८) : (१), (२) व (३) गत
ृ ववभागाच्या दद.२०.१०.२००६ च्या
अधधसूचनेन्वये

यात्रा, सणासुदीचा का , सुट्या, सप्तात अखेर अधधकतम गदी ककीं वा

घाईगदीचा कालावधी यादरम्यान राज्य पररवतन प्राधधकरणाने दे ण्यात आलेल्या मान्यतेप्रमाणे

तीस ्क्के इतक्या मयावदेपयंत भाडेवाढ करण्यास परवानगी ददली आते . त्यास अनुसरुन राज्य

वव.स. ४०८ (7)
पररवतन मतामींड ाने ददवा ी गदीचा तीं गाम, दद.१६.१०.२०१७ ते दद.३१.१०.२०१७ या कालावधीत
साध्या सेवेसाठी १०%, ननमआराम सेवस
े ाठी १५% व वातानुकुलीत सेवेसाठी २०% इतकी
पररवतवनशील भाडेवाढ केली तोती. दद.०१.११.२०१७ पासन
ू सदरची भाडेवाढ रद्द करुन मू

दराने

भाडे आकारणी करण्यात येत आते.

दद.१६.१०.२०१७ च्या मध्यरात्रीपासून राज्य पररवतन मतामींड ातील कमवचाऱ्याींनी

वेतनवाढीच्या मागणीसाठी सींप पुकारला तोता. सदर सींपकालावधीत प्रवासी वाततूक सुर ीत

ठे वण्यासाठी गत
ृ ववभागाच्या दद.१६.१०.२०१७ च्या अधधसूचनेन्वये राज्यातील सवव खाजगी
प्रवासी बसेस, सकुल बसेस, कींपन्याींच्या मालकीच्या बसेस व मालवातू वातन याींना प्रवासी
वाततूक करण्यास मान्यता दे ण्यात आली तोती. सदरची मान्यता मतामींड ाच्या कमवचाऱ्याींनी
सींप मागे घेताच रद्द करण्यात आली आते.
(४) प्रश्न उद््ावत नाती.
___________
नवी मांबई नेरूळ ये्े नववन एस.टी. डेपो बाांधण्याबाबत
(९)

९५६५१ (२९-१२-२०१७).

श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.जयांत पाटील (इसलामपूर),

श्री.शभशिाांत भशांदे (िोरे गाव), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मांब्रा िळवा), श्री.किसन ि्ोरे (मरबाड),
श्री.पाांडरां ग बरोरा (शहापरू ), श्री.वैभव वपचड (अिोले) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पररवहन मां्ी पढ
ु ील

(१) नवी मुींबई शतराची ननममवती तोऊन जव पास ३५ वर्ावचा कालावधी उल्ूनती तसेच
लोकसींख्या १४ लाखाच्यावर गेली असताींना दे खील नवी मुींबईकराींसाठी वाशी येथे एकच
एस.्ी.डेपो अजसतत्वात आते , ते खरे आते काय,
(२) असल्यास, एकच एस.्ी.डेपोमु े
ता्क त उभे रतावे लागते त्यामु े

बाते रगावी जाणाऱ्या नवी मींब
ु ईकराींना तासनतास

नागररकाींचे ववशेर्तः मदतला, लतानमुले व जेषठ

नागररकाींना अतोनात त्रास सतन करावा लागतो, ते ती खरे आते काय,
(३) असल्यास,

नेरू

येथे एस.्ी.डेपो उभारण्याबाबत सथाननक लोकप्रनतननधीनी मा.पररवतन

मींत्री मतोदयाींना माते जन
ू , २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननवेदन ददले आते , ते खरे आते काय,
(४) असल्यास, उक्त ननवेदनावर नेरू

येथे एस.्ी.डेपो उभारण्याबाबत शासनाने कोणती

कायववाती केली वा करण्यात येत आते ,
(५) असल्यास, ववलींबाची कारणे काय आते त ?
श्री. हदवािर रावते (०६-०३-२०१८) : (१) व (२) नाती.
वाशी येथे राषरीय मतामागाववर व सेक््र-९ यादठकाणी राज्य पररवतन मतामींड ाचे
प्रवाशी शेड असून, त्यामध्ये वाततूक ननयींत्रक कक्ष आते त. वाशी व मुख्य बससथानकाींतून
दै नींददन ६७० बसेस मागवसथ तोत असून, प्रवाशाींना पुरेशा बसेस उपलब्ध तोत आते त. त्यामु े
प्रवाशाींची गैरसोय तोत नाती.
(३) तोय.

वव.स. ४०८ (8)
(४) नेरु

ते दठकाण राषरीय मतामागाववर असून सदर दठकाणापासून कुलाव नेतरुनगर आगार

१६ कक.मी. अींतरावर व पनवेल आगार १८ कक.मी. अींतरावर असल्याने नेरु

येथे नवीन

आगार उभारण्याची आवश्यकता नाती.
(५) प्रश्न उद््ावत नाती.
___________
िोल्हापूर जजल््यातील सांभाजी नगर ये्ील बसपोटव च्या िामाबाबत
(१०)

९५६६४ (२७-१२-२०१७).

श्री.अमल महाडीि (िोल्हापरू दक्षिण) :

सन्माननीय

पररवहन मां्ी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पररवतन ववभागामार्फवत १३ जजल््याींमध्ये राबववण्यात येणाऱ्या बसपो्व योजनेत कोल्तापूर
जजल््यातील सींभाजी नगर या बस डेपोचा समावेश असून अद्याप त्या दठकाणी बसपो्व

बाबतच्या कोणत्याच कामाींना गती प्राप्त न झाल्याची बाब माते ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा
त्या दरम्यान ननदशवनास आली, ते खरे आते काय,
(२) असल्यास, शासनाने चजकशी केली आते काय,
(३) असल्यास, चजकशीअींती सींभाजी नगर येथील बसपो्व च्या कामाींना गती मम णेबाबत
शासनाने कोणती कायववाती केली वा करण्यात येत आते ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आते त ?
श्री. हदवािर रावते (०६-०३-२०१८) : (१), (२) व (३) राज्यात १३ दठकाणी प्रसताववत करण्यात
आलेल्या बसपो्व प्रकल्पामध्ये कोल्तापूर ववभागातील सींभाजीनगर येथील बससथानकाचा
समावेश करण्यात आला तोता. तथावप, उपलब्ध क्षेत्रर्फ , बसेसची दै नींददन आवक-जावक,
प्रवासी वदव

व वाणणज्य उपल्यता (कममशवअल पो्े जन्शअल) या बाबी ववचारात घेवन
ू राज्य

पररवतन मतामींड ाद्वारे बसपो्व प्रकल्प सींभाजीनगर बससथानक ऐवजी कोल्तापूर मध्यवती
बससथानक या दठकाणी प्रसताववत करण्याबाबत ननणवय घेण्यात आला आते.
(४) प्रश्न उद््ावत नाती.
___________
मांबईतील दादर ये्ील एस.टी.च्या दादर एभशयाड सटॅ ड बांद िरण्यात आल्याबाबत
(११)

९५७४४ (२७-१२-२०१७).

श्री.अभमन पटे ल (मांबादे वी) :

सन्माननीय पररवहन मां्ी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मींब
ु ईतील दादर येथील एस.्ी.च्या दादर एमशयाड स्ॅ डला पामलकेने जागा ररक्त करण्याचे
पत्र ददले आल्याचे माते सप््ें बर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशवनास आले, ते खरे आते
काय,
(२) असल्यास, या एस.्ी. स्ॅ डवरुन ददवसाला सम
ु ारे १२ तजार प्रवासी ये-जा करत असून
एस्ीला मोठी आधथवक सताय्य मम त तोते, ते ती खरे आते काय,
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(३) असल्यास, सदरील एस.्ी स्ॅ ड बींद झाल्यास वा अन्यत्र सथलाींतररत झाल्यास त्याींच्या
वाततूक सेवेवर मोठा पररणाम तोऊन एस्ी मतामतामींड ा मोठी तू् ननमावण तोणार आते , ते
ती खरे आते काय,

(४) असल्यास, शासनाने प्रवाशाींच्या सोयीसाठी असणारा सदरील एस.्ी.चा थाींबा येथून तलू
नये याकरीता कोणती कायववाती केली वा करण्यात येत आते ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आते त ?
श्री. हदवािर रावते (०६-०३-२०१८) : (१), (२) व (३) तोय.
(४) सदर एस.्ी. बस थाींबा तलवू नये याकररता राज्य पररवतन मतामींड ाद्वारे पररवतन
आयुक्त, मताराषर राज्य व मुींबई मतानगर पामलका याींना पत्राद्वारे ववनींती करण्यात आली
आते .

(५) प्रश्न उद््ावत नाती.

___________

िळवण (जज.नाभशि) तालक्यातील आहदवासी ववद्यार्थयाांसाठी सरु
िरण्यात आलेली बस दर शननवारी सरु ठे वण्याबाबत

(१२)

९५८३० (२९-१२-२०१७).

श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण) :

सन्माननीय पररवहन

मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) क वण (जज.नामशक) तालुक्यातील आददवासी ववद्यार्थयांसाठी सुरु करण्यात आलेली बस

प्रत्येक शननवारी बींद ठे वल्या जात असल्याने तोरणडोंगरी, श्रीभूवन, खुीं्ववतीर करीं जुल
वा ू ठणझरा, उीं बरठाण बडीपाडा, बा ओझर, खोकरववतीर आदद दठकाणी बस जात नसल्याने
शालेय ववद्यार्थयांचे नुकसान तोत आते , ते खरे आते काय,

(२) असल्यास, इतर ददवसाप्रमाणे दर शननवारी बस सुरु ठे वन
ू ववद्यार्थयांचे तोणारे शैक्षणणक
नुकसान ्ा ावे अशी मागणी ववद्याथी सींघ्नेने ततमसलदार क वण याींच्याकडे ननवेदनाद्वारे
केली आते , ते ती खरे आते काय,

(३) असल्यास, चजकशीअींती दर शननवारी बस सुरु ठे वण्याबाबत शासनाने कोणती कायववाती
केली वा करण्यात येत आते ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आते त ?
श्री. हदवािर रावते (०६-०३-२०१८) : (१) नाती.
राज्य पररवतन मतामींड ाद्वारे क वण तालुक्यातील ववद्यार्थयांसाठी चालववण्यात

येणाऱ्या मानव ववकास योजनेंतगवतच्या बस र्फेऱ्या शननवारी प्रथम सत्र शा ा सुरु असल्यामु े
सका

सत्रातील मानव ववकास र्फेऱ्या पूणव क्षमतेने चालनात आते त. मात्र शननवारी दप
ु ार

सत्रात शा ाींना सुट्टी असल्याने व ववद्याथी वाततक
ू नसल्याने दप
ु ार सत्रातील र्फेऱ्या सुरु ठे वणे
सींयजु क्तक वा्त नाती.
(२) तोय.

(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाती.

___________
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राज्य शासनाने नॅशनल हॉहटव िल्चर बोडाववर (एनएचबी) भमळणाऱ्या हररतगह
ह
अनदानासाठी पाठववलेले प्रसताव प्रलांतबत असल्याबाबत

(१३)

९६०३६ (२७-१२-२०१७).

श्री.हसन मश्रीफ (िागल), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मांब्रा िळवा),

श्री.उल्हास पाटील (भशरोळ) : सन्माननीय िहषी मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्य शासनाने नॅशनल तॉद्वकल्चर बोडाववर (एनएचबी) मम णाऱ्या तररतगत
ृ अनुदानासाठी
पाठववलेल्या प्रसतावापैकी ७० प्रसताव अद्याप प्रलींबबत आते त, ते खरे आते काय,

(२) असल्यास, तररतगत
ृ योजनेसाठी (एनएचबी) गुजरात, मध्यप्रदे श आणण ववदभावचा अपवाद
वग ता मताराषर राज्याला अपऱ्ु या ननधीचे कारण दे वन
ू वग ले आते , ते ती खरे आते काय,
(३) असल्यास, प्रश्न भाग (१) व (२) बाबत शासनाने चजकशी केली आते काय,

(४) असल्यास, प्रश्न भाग (१) मध्ये उल्लेखीत योजनेच्या अ्ी, शथी व ननकर् काय ननजश्चत
करण्यात आले आते त,
(५) असल्यास, प्रश्न भाग (१) मध्ये नमूद केलेले व एनएचबी असलेल्या ७० प्रसतावाला मींजूरी
मम ण्याबाबत शासनाने कोणती कायववाती केली वा करण्यात येत आते ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आते त ?
श्री. पाांडरां ग फां डिर (०१-०३-२०१८) : (१) व (२) नॅशनल तॉ्ीकल्चर बोडव ते केंद्र शासनाच्या
अखत्यारीतील आते. सदर बोडावकडून करण्यात येणारी कायववाती केंद्र शासनाशी सींबींधधत आते.
(३), (४), (५) व (६) प्रश्न उद््ावत नाती.

___________
िागल (जज.िोल्हापूर) तालक्यात पशवैद्यिीय दवाखान्यातील पशवैद्यिीय अधधिाऱ्याांची पदे
गेल्या अनेि वषावपासन
ू ररक्त असल्याबाबत

(१४) ९६४०८ (२९-१२-२०१७).

श्री.हसन मश्रीफ (िागल), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मांब्रा िळवा) :

सन्माननीय पशसांवधवन मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कागल (जज.कोल्तापूर) तालक्
ु यात पशुसींवधवनाला चालना दे ण्याचे दृष्ीने श्रेणी-१ चे ९

आणण श्रेणी-२ चे ८ असे एकूण १७ पशुवैद्यकीय दवाखाने अजसतत्वात असले तरी बाचणी,
साींगाव, सोनगे, मलींगनरू , कापशी, केनवडे येथील पशव
ु ैद्यकीय दवाखान्यातील पशव
ु ैद्यकीय
अधधकाऱ्याींची पदे गेल्या अनेक वर्ावपासून ररक्त असून काती दठकाणी प्रभारी अधधकारी
कायवरत आते त, ते खरे आते काय,
(२)

असल्यास,

पशुवैद्यकीय

अधधकारी

नसल्याने

पशुपालकाींना

खाजगी

पशुवैद्यकीय

अधधकाऱ्याींकडून जनावराींवर उपचार करुन घ्यावे लागत असल्याने त्याींचा आधथवक बोजा
शेतकऱ्याींना सतन करावा लागत आते , ते ती खरे आते काय,

(३) असल्यास, बबगर आददवासी क्षेत्रासाठी तत्कालीन पशुसींवधवन राज्यमींत्री याींनी केनवडे येथे
रु. २५ लाख रुपये खचव करुन अद्ययावत सवरुपाच्या बाींधलेल्या दवाखान्यातील सोनोग्रार्फी
ममशनचा वापर तोत नसल्याने ते बींद पडले आते , ते ती खरे आते काय,
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(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चजकशी केली आते काय,
(५) असल्यास, पशुवैद्यकीय दवाखान्यातील पशुवैद्यकीय अधधकाऱ्याींची पदे भरण्याबाबत,

शेतकऱ्याींना खाजगी पशव
ु ैद्यककय अधधकाऱ्याींकडून जनावराींवर उपचार घेण्यात झालेला खचव
भरुन दे ण्याबाबत तसेच सोनोग्रार्फी ममशनचा वापर करण्याबाबत शासनाने कोणती कायववाती
केली वा करण्यात येत आते ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आते त ?
श्री. महादे व जानिर (२०-०२-२०१८) : (१) व (२) कोल्तापरू जजल््यातील कागल तालक्
ू यात
श्रेणी-१ चे ९ व श्रेणी-२ चे ८ असे एकूण १७ पशुवैदयकीय दवाखाने आते त. सदर
दवाखान्याींकरीता ३८ पदे मींजूर असून त्यापैकी ३२ भरलेली व ६ पदे ररक्त आते त.

पशुवैदयकीय दवाखाना बाचणी, साींगाव, सोनगे, मलींगनूर, कापशी व केनवडे येथील

पशव
ु ैदयकीय अधधकाऱ्याींची पदे सेवाननवत
ृ ी व बदली कारणाींमु े ररक्त झालेली असली तरी
ररक्त पदाचा अनतररक्त कायवभार अन्य अधधकारी/कमवचारी याींचेकडे सोपवून पशुपालक धारक
शेतकऱ्याींच्या जनावराींना ननयममतपणे वैदयकीय सेवा पुरववण्यात येत आते त.

(३) व (४) ते खरे नाती, कागल तालुक्यातील पवैद श्रे-१ केनवडे येथे सोनोग्रार्फी मशीनचा
पुरवठा करण्यात आलेला नाती. तथावप, पवैद श्रे-१ मलींगनूर व म्ताकवे या केंद्रातील सोनोग्रार्फी

ममशनव्दारे पवैद श्रे-१ केनवडे दवाखान्याच्या कायवक्षेत्रातील जनावराींची तपासणी केली जात
आते .

(५) पशुधन ववकास अधधकारी ग्-अ या सींवगावतील ररक्त पदे सर सेवा भरतीने व पशुधन
ववकास अधधकारी, ग्-ब या सींवगावतील ररक्त पदे पदोन्नतीने भरणेबाबत शासन सतरावर
कायववाती सरु
ु आते . तसेच ग्-क सींवगावतील

ररक्त पदे भरण्याची कायववाती जजल्ता पररर्दे मार्फवत सुरु आते . सदर कायववाती पूणव

झाल्यानींतर पदाींच्या उपलब्धतेनस
ु ार कागल तालुक्यातील पशुवैदयकीय दवाखान्यातील ररक्त
पदे भरण्यात येईल.

(६) प्रश्न उद््ावत नाती.
___________
आरे दध
ू डेअरीला उजजवतावस्ेत आणण्याबाबत
(१५)

९६४४३ (२९-१२-२०१७).

श्री.अननल बाबर (खानापूर), श्री.सांजय पोतनीस (िभलना),

श्री.सननल भशांदे (वरळी), अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्टी), श्री.सननल प्रभू (हदांडोशी), श्री.प्रताप
सरनाईि (ओवळा माजजवडा), श्री.सदा सरवणिर (माहहम), श्री.तिाराम िाते (अणशक्ती
नगर), श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबूर), श्री.जयप्रिाश मांदडा (बसमत), श्री.सांदीपानराव भमरे
(पैठण) :

सन्माननीय दग्धवविास मां्ी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) सववसामान्याींना परवडणाऱ्या दरात दध
ू मम ावे यासाठी आरे डेअरीची सथापना झाली,
तथापी गेल्या काती वर्ावपासन
ू आरे चे दध
ू उत्पादन व ववतरण कमी कमी तोत चालले आते , ते
खरे आते काय,

वव.स. ४०८ (12)
(२) असल्यास, माते नोव्तें बर, २०१६ ते र्फेब्रुवारी, २०१७ मध्ये तर अभूतपूवव अशी आरे च्या
दध
ु ाची ्ीं चाई मुींबईत तोती, ते ती खरे आते काय,

(३) असल्यास, आरे डेअरी उजजवतावसथेत आणण्यासाठी मा. दग्ु धववकास मींत्री याींच्या समवेत

दध
ू ववतरकाींनी अनेक बैठका घेऊन व त्याींना ननवेदने दे ऊन अनेक उपाययोजना सुचववण्यात
आल्या आते त, ते ती खरे आते काय,

(४) असल्यास, अद्यापती आरे दध
ू डेअरीला उजजवतावसथा प्राप्त झाली नाती, ते ती खरे आते
काय,

(५) असल्यास, आरे दध
ू डेअरीला उजजवतावसथेत आणण्याबाबत शासनाने कोणती कायववाती
केली वा करण्यात येत आते ,

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आते त ?
श्री. महादे व जानिर (२३-०२-२०१८) : (१) ते खरे आते .
(२) ते खरे नाती.
(३) ते खरे आते ,
(४) व (५) साववजननक-खाजगी सतभाग (पीपीपी) तत्वावर शासकीय दध
ू योजना पुनजजवववत
करण्यासाठी व ववदतत कायवपध्दतीचा अवलींब करून अतवाल सादर करण्यासाठी ताींत्रीक

सल्लागाराची ननयक्
ु ती करण्यास दद.२८/११/२०१७ च्या शासन ननणवयानस
ु ार मान्यता दे ण्यात
आली आते .

(६) प्रश्न उद््ावत नाती.
___________
नाभशि शहर राज्य पररवहन मांडळाच्या बससेवेच्या िपात िेलेल्या
फेऱ्या पूवव
व त सरु िरण्याबाबत

(१६)

९६४८६

(बागलाण) :

(२७-१२-२०१७).

श्री.छतगन

भजबळ

(येवला),

श्रीमती

हदवपिा

सन्माननीय पररवहन मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

चव्हाण

(१) नामशक शतर राज्य पररवतन मींड ाच्या बससेवेच्या कपात केलेल्या र्फेऱ्या पव
व त सरु
ू व
ु
करण्यासाठी सथाननक लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक २८ ऑगस्, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास
शासनास ननवेदने ददलेली आते त, ते खरे आते काय,

(२) असल्यास, नादरु
ु सत बसेस व सक्तीच्या रजेच्या ववरोधात एस.्ी. कमवचाऱ्याींनी आक्रमक
तोवून ददनाींक २२ ऑगस्, २०१७ रोजी नामशक शतरातील बससेवा बींद पाडून आींदोलन केले
आते , ते ती खरे आते काय,

(३) असल्यास, नामशक शतरातील शालेय ववद्याथी, कामगार व प्रवाशाींचे अतोनात तोत
असलेले ताल दरू करण्यासाठी नामशक शतरातील बससेवेच्या र्फेऱ्या पूवव
व त सुरु करण्यासाठी
शासनाने कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आते ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आते त ?
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श्री. हदवािर रावते (०६-०३-२०१८) : (१) व (२) तोय.
(३) राज्य पररवतन मतामींड ाद्वारा दद.१५.०६.२०१७ पासून नामशक शतर वाततक
ू ीची १०
ननयते, १६० र्फेऱ्या व २०१५ कक.मी. तसेच, भगूर ते मतात्मानगर अशी र्फेरी सुरु करण्यात
आली आते .

(४) प्रश्न उद््ावत नाती.
___________
नागपूरातील एसटी महामांडळाच्या गणेशपेठ बसस्ानिाांवर
प्रवाशाांसाठी सोयीसववधा परववण्याबाबत

(१७)

९६६३७ (२९-१२-२०१७).

श्री.सधािर दे शमख (नागपूर पजश्चम) :

सन्माननीय

पररवहन मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नागपूरातील एस्ी मतामींड ाच्या गणेशपेठ बससथानकाींवर मतामींड ाच्या अधधकाऱ्याींच्या
व कमवचाऱ्याींच्या कामचक
ु ारपणामु े प्रवाशाींना मुलभूत सुववधा मम त नसल्याबाबतची बाब
माते ऑक््ोबर, २०१७ च्या शेव्ी ननदशवनास आली, ते खरे आते काय,

(२) असल्यास, गणेशपेठ बससथानकाींवर पसरलेला कचरा, प्रवाशाींना बसण्याकरीता असलेल्या
मसमें्च्या बाकाींजव

साचलेली घाण, बींद अवसथेत असलेले पींख,े वपण्याच्या पाण्याच्या

दठकाणी साचलेली घाण, प्लॅ ्र्फॉमवच्या जव

कर्फरत असलेली मोका् कुत्री, पररसरात साचलेले

कचऱ्याींचे दढग याकडे मतामींड ाच्या अधधकाऱ्याींचे व कमवचाऱ्याींचे नेतमीचे तोत असलेल्या
दल
व ामु े प्रवाशाींची नेतमीची ते साींड तोत आते , ते ती खरे आते काय,
ु क्ष
(३) असल्यास, नागपरू ातील

एस्ी

मतामींड ाच्या

गणेशपेठ बससथानकाींवर प्रवाशाींसाठी

सोयीसुववधा पुरववण्याबाबत शासनाने कोणती कायववाती केली वा करण्यात येत आते ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आते त ?

श्री. हदवािर रावते (०६-०३-२०१८) : (१) व (२) नाती.
(३) गणेशपेठ बससथानकात प्रवाशाींकरीता आसन, प्रनतक्षालय, आरक्षण, ववद्याथी पास, चजकशी
कक्ष, लाई्, पींखे, इ. व्यवसथेसत वपण्याचे पाणी, उपतारगत
ृ , प्रसाधनगत
ृ याची सोय उपलब्ध
आते . तसेच, बससथानकावरील खडडे डाींबरीकरणाने भरुन घेण्यात आलेले आते त.

बससथानक व वातनत ाची सवच्छता दद.०२/१०/२०१७ पासून ब्रीक्स इींडडया प्रा.मल.

याींचेमार्फवत करण्यात येत आते .
(४) प्रश्न उद््ावत नाती.

___________

वव.स. ४०८ (14)
हहांगोली जजल््यात पशूसांवधवन व दग्ध व्यवसायामयये
वळू सांगोपन िेंद्रात पदे ररक्त असल्याबाबत

(१८)

९६७९०

(२९-१२-२०१७).

डॉ.सांतोष

टारफे

(िळमनरी),

श्रीमती

ननमवला

गाववत

(इगतपरू ी), श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपरू ी), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.अभमन पटे ल

(मांबादे वी), श्री.राधािहष्ट्ण ववखे-पाटील (भशडी), श्री.असलम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.नसीम
खान (चाांहदवली), श्री.िणाल पाटील (धळे ग्रामीण), श्री.बाळासाहे ब ्ोरात (सांगमनेर) :
सन्माननीय पशसांवधवन मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) दतींगोली जजल््यात पशस
ु ींवधवन व दग्ु ध व्यवसायामध्ये व ू सींगोपन केंद्रात ५० पैंकी तब्बल
२२ पदे ररक्त असल्याचे माते सप््ें बर,२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशवनास आले आते , ते
खरे आते काय,
(२) असल्यास, त्याचा ववपररत पररणाम येथील कामकाजाींवर झाला आते , ते ती खरे आते काय,
(३) असल्यास, शासनाने ननणवय घेऊन येथील ररक्त पदे तातडीने भरण्याबाबत कोणती
कायववाती केली आते वा करण्यात येत आते ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आते त ?
श्री. महादे व जानिर (२७-०२-२०१८) : (१) व ू माता प्रक्षेत्र, दतींगोली येथे ग्-अ ची ३ ग्-क

ची १४ व ग्-ड ची ३६ अशी एकूण ५३ पदे मींजरू करण्यात आलेली आते त. सध्या ग्-अ चे
१ पद, ग्-क ची ५ व ग्-ड ची १९ अशी एकूण २५ पदे ररक्त आते त. ग्-अ व क या
सींवगावतील ररक्त पदाींचा अनतररक्त कायवभार इतर अधधकारी/कमवचाऱ्याींकडे सोपववण्यात आला

आते . त्यामु े सींसथेच्या कामकाजावर ववपरीत पररणाम तोणार नाती याची दक्षता घेण्यात
आली आते . ररक्त पदे भरण्याची कायववाती सरू
ु आते .

(२) ग्-अ व ग्-क सींवगावतील कायवरत अधधकारी व कमवचारी याींच्याकडे ररक्त पदाचा
अनतररक्त कायवभार दे ऊन शासकीय कामकाजावर ववपरीत पररणाम तोणार नाती याची दक्षता
घेऊन कामे पुणत्व वास नेली जातात.

(३) पशुसींवधवन ववभागातील राज्यसतरीय ग्-क ची ररक्त पदे भरण्याबाबत एकूण १३८ ररक्त
पदे भरण्याबाबत जादतरात दे ऊन उमेदवाराींची ऑनलाईन अजव भरण्याची प्रक्रीया पण
ु व करण्यात
आली आते .

ववत्त ववभागाच्या ददनाींक २५.५.२०१७ च्या शासन ननणवयाच्या अनर्
ु ींगाने ववभागाच्या

सुधारीत आकृतीबींधास उच्च सतरीय सधचव सममतीची मान्यता मम ाल्यामशवाय ररक्त पदे

भरता येणार नाती अशी तरतद
असल्याने ववभागाचा सुधारीत आकृनतबींधास मान्यता
ू
मम ाल्यानींतर पद भरतीची कायववाती करण्यात येईल.

तसेच ग् -ड ची भरती प्रक्रीया प्रादे मशक सतरावर पूणव करण्यात आली असन
ू

त्यातून ग्-ड ची ५ पदे भरलेली आते त.
(४) प्रश्न उद््ावत नाती.

___________

वव.स. ४०८ (15)
हहांगोली जजल््यातील आखाडा बाळापूर ये्ील पशवैद्यिीय िेंद्राची इमारतीची दरुसती,
सशोभीिरण तसेच मबलि औषधी साठा, उपचार सववधा उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत

(१९)

९६९०२ (२७-१२-२०१७).

डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरी), श्री.अभमन पटे ल (मांबादे वी),

श्री.असलम शेख (मालाड पजश्चम) :

सन्माननीय पशसांवधवन मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा

करतील काय :-

(१) दतींगोली जजल््यातील आखाडा बा ापूर येथील पशुवैद्यकीय केंद्राची इमारत मोडक ीस
आली असून येथील शजचालय, सवच्छतागत
ृ , सींरक्षक मभींत इ. भागाची पडझड झाली असल्याचे
माते सप््ें बर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशवनास आले आते , ते खरे आते काय,

(२) असल्यास, सदर केंद्रात और्ाधीींचा नेतमीच तु्वडा, इतर आधुननक सुववधा नसल्यामु े
पशुपालकाींची गैरसोय तोत आते , ते ती खरे आते काय,
(३)

असल्यास,

यासींदभावत

शासनाने

चजकशी

करुन

या

केंद्राची

दरु
ु सती,

सुशोभीकरण

करण्यासोबतच येथे मुबलक और्धी साठा, उपचार सुववधा उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत कोणती
कायववाती केली वा करण्यात येत आते ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आते त ?
श्री. महादे व जानिर (२७-०२-२०१८) : (१) ते खरे नाती.
(i) पशव
ु ैद्यकीय दवाखाना आखाडा बा ापरू , जज.दतींगोली येथील पशव
ु ैद्यकीय दवाखान्याची

जुनी इमारत मोडक ीस आल्याने सन २०११-१२ मध्ये नववन इमारतीचे बाींधकाम करण्यात
आले असून सन २०१६-१७ मध्ये सदर दवाखान्याची दरू
ु सती करण्यात आलेली आते .

(ii) सद्यजसथतीत या नववन इमारतीमध्ये पशुवैद्यकीय दवाखाना कायवरत आते . कायावलयामध्ये
शजचालय, सवच्छतागत
ृ असून, ते ननयममत वापरात आते .

(iii) इमारतीला सींरक्षक मभींत असन
ू , सदर मभींतीची ककरको

दरू
ु सती करणे आवश्यक

असल्याने जजल्ता पररर्दे च्या सवननधीतून सन २०१७-१८ करीता ननधीची मागणी करण्यात
आलेली आते .

(२) व (३) सदर पशुवैद्यकीय दवाखान्याला मुबलक और्ध पुरवठा ववववध योजनेतून करण्यात

आलेला असन
ू त्याचा वापर पशप
ु ालकाींच्या पशध
ु नासाठी दै नींददन उपचारासाठी केला जातो.
तसेच या दवाखान्याच्या कायवक्षेत्रामधील

सवव पशुधनाींस लसीकरण, कृबत्रम रे तन और्धोपचार, खच्चीकरण, गभव तपासणी, वाींझ
तपासणी इत्यादी सेवा ननयममतपणे पुरववल्या जात आतेत.
(४) प्रश्न उद््ावत नाती.

___________

िोिण किनारपट्टी भागात मत्सयव्यवसायाला चालना दे ण्यासाठी, ननलक्ाांती योजना
राबववण्यास प्रारां भीि माहहती घेण्याबाबत
(२०)

९७०७७ (२७-१२-२०१७).

श्री.वैभव नाईि (िडाळ) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मत्सयवविास मां्ी

वव.स. ४०८ (16)
(१) कोकण ककनारपट्टी भागात मत्सयव्यवसायाला चालना दे ण्यासाठी, पारीं पाररक मजच्छमाराींना
खोल समुद्रात मासेमारी करण्याच्या अत्याधुननक मोठ्या बो्ी दे ण्यासाठी ननलक्राींती योजने
अींतगवत २० को्ी रुपयाींचे अनद
ु ान ददले आते, ते खरे आते काय,

(२) असल्यास, या ननधीच्या सताय्याने आतापयंत कोकण ककनारपट्टीवरील ककती पारीं पाररक
मजच्छमाराींना या माध्यमातून खोल समुद्रात मासेमारी करण्याच्या अत्याधुननक मोठ्या बो्ी
दे ण्यात आल्या,

(३) असल्यास, सदर योजना राबववण्यासाठी प्रारीं भीक मादतती घेण्याबाबत शासनाने कोणती
कायववाती केली वा करण्यात येत आते ,
(४) नसल्यास,ववलींबाची कारणे काय आते त ?
श्री. महादे व जानिर (२७-०२-२०१८) : (१) ते खरे नाती.
(२), (३) व (४) बाबत प्रश्न उद््ावत नाती.
___________
बाांबळे वाडी ते जन्नर बससेवा सरू िरण्याबाबत
(२१)

९७२४५ (२७-१२-२०१७).

श्री.मधिरराव चव्हाण (तळजापरू ) :

सन्माननीय पररवहन

मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) जुन्नर (जज.पुणे) तालुक्यातील मु.बाींब े वा ी (पो.ताींबे) ते जन्
ु नर अशी बससेवा शासनाने
मींजूर केलेली असताींना अद्याप बाींब े वाडी ते जुन्नर बससेवा सुरू झाली नसल्याचे माते
ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशवनास आले, ते खरे आते काय,

(२) असल्यास, ताींबे ते बाींब े वाडी ता रसता नवीन बनववण्यात आला असून, सदर मागाववर
बसर्फेऱ्या सरू
ु करण्यासाठी मागव वाततक
ु ीस योग्य असल्याबाबतची खातरजमा मतामींड ाद्वारे
करण्यात आली आते , ते ती खरे आते काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चजकशी केली आते काय,
(४) असल्यास, चजकशीअींती बाींब े वाडी ते जुन्नर अशी बससेवा सुरू करण्याबाबत शासनाने
कोणती कायववाती केली वा करण्यात येत आते ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आते त ?
श्री. हदवािर रावते (०६-०३-२०१८) : (१) तोय.
(२), (३) व (४) जुन्नर ते बाींब े वाडी या १५.९ कक.मी. अींतरापैकी ताींबे (११.९ कक.मी.) पयवत
राज्य पररवतन मतामींड ाच्या १६ र्फेऱ्या चालनात आते त.
ताींबे ते बाींब े वाडी या २ कक.मी.

रसत्यापैकी १.४ कक.मी. रसता ता राज्य पररवतन

वाततूकीसाठी योग्य आते . त्यापढ
ु ील रसता खराब व अरुीं द गाडीवा् असल्याने एस.्ी.
वाततूकीस योग्य नाती. सदरच्या लाींबीमध्ये रसता नव्याने मातीकाम, खडीकरण व डाींबरीकरण

करावे लागणार आते . यासाठी अींदाजे रु.२०.०० लक्ष खचव अपेक्षक्षत आते . तसेच, सदर लाींबीमध्ये
रसत्यासाठी आवश्यक असणारी जममन ग्रामसथाींनी दे णे आवश्यक असल्याबाबत कायवकारी

वव.स. ४०८ (17)
अमभयींता, जजल्ता पररर्द, पुणे याींनी त्याींचे पत्र दद.१४.०७.२०१७ अन्वये, राज्य पररवतन
मतामींड ास क ववले आते .
(५) प्रश्न उद््ावत नाती.
___________
राज्यातील एसटी बस स्ानिाांवर सवसत औषधाांची दिाने (जेनेररि औषधे) सरु िरण्याबाबत
(२२)

९७४९३ (२७-१२-२०१७).

श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.हदलीप वळसे-पाटील (आांबेगाव),

श्री.अजजत पवार (बारामती), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मांब्रा िळवा), श्रीमती हदवपिा चव्हाण
(बागलाण), श्री.पाांडरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.भशरीषदादा चौधरी (अमळनेर), श्री.गणपत गायिवाड

(िल्याण पूव)व , श्री.दत्ता्य भरणे (इांदापूर), श्री.राहल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.हनमांत डोळस

(माळभशरस), श्री.शामराव ऊफव बाळासाहे ब पाटील (िराड उत्तर), डॉ.सतीश (अण्णासाहे ब)
पाटील (एरां डोल), श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), श्री.जयदत्त िीरसागर (बीड), श्री.सननल भशांदे
(वरळी), श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन), अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्टी), श्री.राहूल िल (दौंड),
श्री.सांग्राम ्ोपटे (भोर), श्री.शभशिाांत भशांदे (िोरे गाव), श्री.जयांत पाटील (इसलामपूर), श्री.सांदीप
नाईि (ऐरोली), श्री.मिरां द जाधव-पाटील (वाई), श्रीमती सांययादे वी दे साई-िपेिर (चांदगड),
श्री.नरहरी णझरवाळ (हदांडोरी), श्री.अभमन पटे ल (मांबादे वी), श्री.राधािहष्ट्ण ववखे-पाटील (भशडी),

श्री.असलम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.िालीदास िोळां बिर (वडाळा), प्रा.वषाव गायिवाड
(धारावी), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अभमत ववलासराव
दे शमख (लातूर शहर), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.भारत
भालिे

(पांढरपूर),

श्री.अब्दल

सत्तार

(भसल्लोड),

श्री.आभसफ

शेख

(मालेगाांव

मयय),

श्री.बाळासाहे ब ्ोरात (सांगमनेर), श्री.हषववधवन सपिाळ (बलढाणा), श्री.सननल िेदार (सावनेर),
श्री.राहल बोंद्रे (धचखली), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.भाऊसाहे ब िाांबळे (श्रीरामपरू ),
श्रीमती ननमवला गाववत (इगतपूरी), श्री.अमर िाळे (आवी) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पररवहन मां्ी पुढील

(१) राज्यातील सववसामान्य जनतेला सवसत दरात और्धे उपलब्ध व्तावीत यासाठी ५९७ एस्ी
बस सथानकावर सवसत और्धाींची दक
ु ाने (जेनेररक और्धे) सरु
ु करण्याचा ननणवय माते डडसेंबर,
२०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान शासनाने घेतला तोता, ते खरे आते काय,

(२) असल्यास, एस्ी बस सथानकावरील और्ध दक
े और्धाींपेक्षा ४०
ु ानात बाजारातील ब्रँडड
्क्के कमी दराने ववकण्याचा ननणवय दे खील एस्ी मतामींड ाने घेतला तोता, ते ती खरे आते
काय,
(३) असल्यास, उक्त योजनेच्या अींमलबजावणीसाठी एस्ी मतामींड ाने काढलेल्या ननववदाना
प्रनतसाद न मम ण्याची कारणे काय आते त,

(४) उक्त योजनाींची अींमलबजावणी त्वररत करण्याचेदृष्ीने शासनाने कोणती कायववाती केली
वा करण्यात येत आते ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आते त ?

वव.स. ४०८ (18)
श्री. हदवािर रावते (०६-०३-२०१८) : (१) तोय.
(२) नाती.
ब्यरु ो ऑर्फ र्फामाव पजब्लक सेक््र अींडर्े ककीं ग ऑर्फ इींडडया (बीपीपीआय), राज्य

पररवतन मतामींड

व मताराषर शासनाचे आरोग्य खाते याींच्यामध्ये झालेल्या सामज्यसय

करारात जेनेररक और्धे वाजवी दराने ववकण्यात येतील, असे नमूद करण्यात आलेले आते.

(३) व (४) दद.२५.०७.२०१७ रोजी जेनेररक और्ध ववक्री केंद्रे राज्य पररवतन बससथानकाींवर
चालू करण्याकररता ननववदा मागववलेली तोती. त्या ननववदे स प्रनतसाद मम ाला नसल्याने सदर
ननववदे बाबत ननववदापव
ू व बैठकीत इच्छुक ननववदाकाराींनी केलेल्या सच
ू नाींचा ववचार करुन

त्याप्रमाणे आवश्यक बदल करुन दद.२०.१२.२०१७ रोजी ननववदा पुन:श्च प्रमसध्द करण्यात आली
आते .

(५) प्रश्न उद््ावत नाती.
___________
महानांद डेअरीिडून मांबईतील दध
ू ववतरिाांना िभमशन वाढववण्याबाबत
(२३)

९७५७४ (२९-१२-२०१७).

श्री.सांजय पोतनीस (िभलना), श्री.सांदीपानराव भमरे (पैठण),

श्री.तिाराम िाते (अणशक्ती नगर), श्री.प्रिाश फातपेिर (चें बूर), श्री.प्रताप सरनाईि (ओवळा

माजजवडा), श्री.सदा सरवणिर (माहहम), श्री.जयप्रिाश मांदडा (बसमत), श्री.अननल बाबर
(खानापूर), डॉ.शभशिाांत खेडि
े र (भसांदखेड राजा) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय दग्धवविास मां्ी पुढील

(१) मतानींद डेअरीकडून मुींबईतील दध
ू ववतरकाींना प्रनतमल्रला २ रुपये ९० पैसे एवढे कमी
कममशन ददले जाते, ते खरे आते काय,

(२) असल्यास, त्यामध्ये साडेचार रुपयाींपयंत वाढ करावी म्तणन
ू वारीं वार पाठपरु ावा करुनती

ननणवय तोत नसल्याने ववतरकाींनी मतानींद डडअरीच्या दध
ू ाचे ववतरण थाींबवून पाींच रुपये
प्रनतमल्र दे णाऱ्या इतर अमूल, नींददनीसारख्या परराज्यातील ब्रॅण्डचे दध
ू ववतरण करण्याचा
इशारा ददला आते , ते ती खरे आते काय,

(३) असल्यास, यासींदभावत शासनाने चजकशी केली आते काय,
(४)

असल्यास,

चजकशीअींती

मतानींद

डेअरीकडून

मुींबईतील

दध
ू

ववतरकाींना

कममशन

वाढववण्याबाबत शासनाने कोणती कायववाती केली वा करण्यात येत आते ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आते त ?
श्री. महादे व जानिर (०७-०२-२०१८) : (१) ते खरे नाती. सध्या ववतरकाींना प्रनत मल्र रु.३.१५
इतके कममशन मतानींदामार्फवत ददले जात आते.
(२) मतासींघाींच्या दध
ू ववतरकाींनी कममशन वाढून मम ावे अशी ववनींती मतासींघास केली आते ते

खरे आते. मात्र कोणत्याती ववतरकाने मतानींदाचे दध
ू ववतरण करण्याचे कामकाज थाींबववलेले
नाती.
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(३) प्रश्न उद््ावत नाती.
(४) प्रश्न उद््ावत नाती.
(५) प्रश्न उद््ावत नाती.
___________
भोर (जज.पणे) तालक्यात ११ पशवैद्यिीय दवाखान्यात अधधिाऱ्याांची पदे ररक्त असल्याबाबत
(२४)

९७८८१ (२७-१२-२०१७).

श्री.सांग्राम ्ोपटे (भोर), श्री.जयिमार गोरे (माण), श्री.अभमत

ववलासराव दे शमख (लातरू शहर), श्री.अभमन पटे ल (मांबादे वी), श्रीमती ननमवला गाववत
(इगतपूरी), श्री.बाळासाहे ब ्ोरात (सांगमनेर), श्री.राहूल िल (दौंड) :
मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पशसांवधवन

(१) भोर (जज.पुणे) तालुक्यात ११ पशुवैद्यकीय दवाखान्यात ११ अधधकारी पदे मींजूर असताना

८ पदे च भरलेली असून ३ पदे ररक्त असल्याचे माते ऑगस्, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदशवनास आले आते, ते खरे आते काय,

(२) असल्यास, यामु े तालुक्यातील जजल्ता पररर्दे च्या पशुवैद्यकीय दवाखान्याींतगवत येणाऱ्या
पशुपालकाींच्या जनावराींना वे े वर सेवा मम त नाती, ते ती खरे आते काय,

(३) असल्यास, चजकशीअींती शासनाने येथील पशुपालकाींच्या जनावराींच्या उपचाराची अडचण
लक्षात घेता येथील ररक्त पदाींवर पण
व े
ू व

पशव
ु ैद्यकीय अधधकारी ननयक्
ु त करण्याबाबत

कोणती कायववाती केली आते वा करण्यात येत आते ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आते त ?

श्री. महादे व जानिर (२०-०२-२०१८) : (१) व (२) पुणे जजल्तयातील भोर तालूक्यात श्रेणी-१ चे
२ व

श्रेणी- २ चे ९ असे एकूण ११ पशव
ु ैदयकीय दवाखाने आतेत. सदर दवाखान्याींकरीता ११

पदे मींजूर असून त्यापैकी ९ भरलेली व २ पदे ररक्त आते त. ररक्त पदाींचा अनतररक्त कायवभार
अन्य

अधधकारी/कमवचारी

याींचक
े डे

सोपवून

पशुपालक

धारक

शेतकऱ्याींच्या

जनावराींना

ननयममतपणे वैदयकीय सेवा पुरववण्यात येत आते त.

(३) पशध
ु न ववकास अधधकारी ग्-अ या सींवगावतील ररक्त पदे सर सेवा भरतीने व पशध
ु न
ववकास अधधकारी, ग्-ब या सींवगावतील ररक्त पदे पदोन्नतीने भरणेबाबत शासन सतरावर
कायववाती

सुरु आते .

तसेच

ग्-क

सींवगावतील

ररक्त

पदे

भरण्याची

पररर्दे मार्फवत सुरु आते . सदर कायववाती पूणव झाल्यानींतर पदाींच्या
तालुक्यातील पशुवैदयकीय दवाखान्यातील ररक्त पदे भरण्यात येईल.
(४) प्रश्न उद््ावत नाती.

कायववाती

जजल्ता

उपलब्धतेनुसार भोर

___________

राज्यातील शासिीय दध
ू योजना तोट्यामयये सरु असल्याबाबत
(२५)

९८००९ (२९-१२-२०१७).

श्री.योगेश सागर (चारिोप) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय दग्धवविास मां्ी
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(१) राज्यातील शासकीय दध
व णे डबघाईला आले असून राज्यात सध्या दररोज
ू योजना पूणप
सुमारे २ को्ी मल्र दध
ु ाचे उत्पादन तोते, त्यापैकी शासकीय दध
ू योजनाींच्या माध्यमातून
केव

४० ते ५० तजार दध
ू सींकलन केले जाते व बाकी सवव दध
ू खाजगी सींसथा सतकारी सींघ-

सींसथा याींचे मार्फवत (सुमारे दीड को्ी मल्र) सींकलन केले जाते, असे ददनाींक २ ऑक््ोबर,
२०१७ रोजी वा त्यासुमारास ननदशवनास आले आते , ते खरे आते काय,

(२) असल्यास, शासकीय उपक्रम याींच्याकडे सम
ु ारे ४ तजार एकर जमीन असून सुमारे १४
तजार कमवचारी आते त, ते ती खरे आते काय,

(३) असल्यास, साडेचार तजार को्ी रुपयाींचा तो्ा, कमवचाऱ्याींचे वेतन, ननवत्ृ ती वेतन, भत्ते,

३८ शासकीय दध
ू योजना १८१ मशतकरण केंद्रे , याबाबत शासनाचे कोणते धोरण आते , तसेच
धोरण ठरववण्याबाबत शासनाने कोणती कायववाती केली वा करण्यात येत आते ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आते त ?
श्री. महादे व जानिर (२३-०२-२०१८) : (१) ते खरे नाती.
राज्यात सद्यजसथतीत दररोज सुमारे २.७० को्ी दध
ु ाचे उत्पादन तोते, त्यापैकी

शासकीय दध
ू योजनाींच्या माध्यमातून १ लाख मल. दध
ु ाचे सींकलन तोते.
(२) ते खरे नाती.

दग्ु धव्यवसाय ववकास ववभागाकडे एकूण १४,०७८.२६ एकर जमीन तोती. त्यापैकी

५४८१.७६ एकर जमीन इतर ववभागाींना तसताींतरीत करण्यात आली आते /भाडेपट्टयाने दे ण्यात

आली आते व उववरीत ८,५९६.५ एकर जमीन मशल्लक आते. तसेच सद्यजसथतीत दग्ु धव्यवसाय
ववकास ववभागात १४ तजार कमवचारी नातीत. एकूण ४०९७ पदे मींजूर असून, २२८३ पदे
भरलेली आते त.

(३) शासनाच्या दग्ु धव्यवसाय ववभागातील तो्ा आणखी वाढू नये व शासकीय दग्ु धशा ा व
मशतकरण केंद्राचे पन
ु जजववन व्तावे यासाठी

बींद पडलेल्या व बींद पडण्याची शक्यता असलेल्या

शासकीय दध
ू योजना व मशतकरण केंद्रे साववजननक-खाजगी सतभाग (पी.पी.पी.) तत्वावर
पुनरुज्जीवन करण्यास व ववतीत कायवपध्दतीचा अवलींब करून अतवाल सादर करण्यासाठी

ताींबत्रक सल्लागाराची ननयक्
ु ती करण्यास दद.२८/११/२०१७ रोजीच्या शासन ननणवयान्वये मान्यता
ददलेली आते.

(४) प्रश्न उद््ावत नाती.
___________
दे वलापार (ता.रामटे ि) ये्े पशसांवधवन प्रिल्प तातडीने सरु िरणेबाबत.
(२६)

९८३४८

(२९-१२-२०१७).

श्री.डड

मल्लीिाजन
ूव

पशसांवधवन मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

रे ड्डी

(रामटे ि) :

सन्माननीय

(१) दे वलापार, (ता.राम्े क) येथे पशुसींवधवन प्रकल्प तोणार तोता परीं तु अद्यापती सुरू करण्यात
आलेले नाती, ते खरे आते काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चजकशी केली आते काय,
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(३) असल्यास, चजकशीअींती दे वलापार, (ता.राम्े क) येथे पशुसींवधवन प्रकल्प सुरू करण्याबाबत
शासनाने कोणती कायववाती केली वा करण्यात येत आते ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आते त ?
श्री. महादे व जानिर (२६-०२-२०१८) : (१) ते खरे नाती.
(२), (३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाती.
___________
मांबई सेंरल एसटी महामांडळाचे ववश्रामगह
ह े , उपहारगह
ह व प्रसाधनगह
ह ाांची
तातडीने दरुसती िरण्याबाबत

(२७)

९८३४९ (२७-१२-२०१७).

श्री.नरें द्र महे ता (भमरा भाईंदर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

मींब
ु ई

सेंरल एस.्ी.

मतामींड ाचे

मख्
ु यालय

असन
ू

सन्माननीय पररवहन मां्ी

येथील

ड्रायव्तर

व

कींडक््र

याींच्यासाठीची ववश्रामगत
ृ े, उपतारगत
ृ व प्रसाधनगत
ृ ाींची दरु वसथा झाल्याचे माते ऑक््ोबर, २०१७
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशवनास आले आते , ते खरे आते काय,

(२) असल्यास, त्यामु े ड्रायव्तर व कींडक््र याींची गैरसोय तोत असल्याचे वारीं वार ननदशवनास
आले आते , ते ती खरे आते काय,

(३) असल्यास, चजकशीअींती सदरतू ववश्रामगत
ु सती
ृ े , उपतारगत
ृ व प्रसाधनगत
ृ ाींची तातडीने दरु
करून दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायववाती केली वा करण्यात येत आते ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आते त ?
श्री. हदवािर रावते (०६-०३-२०१८) : (१) व (२) नाती.
(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाती.
___________
नाभशि शहरातील एस.टी. बस स्ानिात सवच्छतता ठे वण्याबाबत
(२८)

९८३६९ (२७-१२-२०१७).

श्री.योगेश (बापू) घोलप (दे वळाली) :

सन्माननीय पररवहन

मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नामशक शतरातील एस.्ी. बस सथानकाींत नेतमीच असवच्छता असन
ु सवव बस सथानक
पररसरात सुरक्षा रक्षकच कामावर नसल्याचेती ननदशवनास येत आते , ते खरे आते काय,

(२) असल्यास, शासनाने याबाबत शतरातील सववच एस.्ी. बस सथानकाींची पातणी केली आते
काय,
(३) असल्यास, पातणीअींती नामशक शतरातील एस.्ी. बस सथानकात सवच्छता ठे वण्याबाबत
तसेच सुरक्षा रक्षकावर कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायववाती केली वा करण्यात
येत आते ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आते त ?
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श्री. हदवािर रावते (०६-०३-२०१८) : (१) नाती.
(२)

व

(३)

राज्य

पररवतन

मतामींड ाद्वारे

नामशक

शतरातील

सवव

बससथानकाींच्या

सवच्छतेबाबत व सरु क्षा रक्षकाींच्या कामधगरीबाबत वे ोवे ी तपासणी करण्यात येत आते.

तसेच, बससथानक सवच्छता पररचलनासाठी एकात्मीक सुववधा व्यवसथापन मे.बब्रक्स

इींडडया प्रा.मल. पुणे या कींपनीद्वारे
(४) प्रश्न उद््ावत नाती.

सींपूणव बससथानकाींची सवच्छता करण्यात येत आते.
___________

महानांद डेअरी व शासिीय डेअरीांना अनदान दे ण्याबाबत व दर िमी िरण्याबाबत
(२९)

९९०३५ (२९-१२-२०१७).

श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :

सन्माननीय दग्धवविास मां्ी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मतानींद डेअरी आणण शासन याींच्यामध्ये दध
ु ाचा खरे दी दरावरून मतभेद असल्याचे ददनाींक
१३ सप््ें बर, २०१७ रोजी वा त्या सम
ु ारास ननदशवनास आले आते , ते खरे आते काय,

(२) असल्यास, शेतकऱ्याींकडून खरे दी केल्या जाणाऱ्या वप्रनतली्र दध
ु ाला शासनाने जातीर
केलेल्या २७ रुपये दर दे णे मतानींदाला परवडत नसून शासनाने अनुदान द्यावे व दर कमी
करावा अशी मागणी केली आते ती मागणी शासनाने मान्य न केल्यास मतानींद डेअरीच्या
अजसतत्वाला धोका ननमावण झाला आते , ते ती खरे आते काय,
(३) असल्यास, चजकशीअींती अनद
ु ान दे ण्याबाबत व दर कमी करण्याबाबत शासनाने कोणती
कायववाती केली वा करण्यात येत आते ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आते त ?
श्री. महादे व जानिर (०७-०२-२०१८) : (१) ते खरे नाती.
(२) मताराषर सतकारी सींसथा अधधननयम, १९६० च्या कलम ७९ अ अींतगवत शासनाने दद.१०
जुल,ै २०१५ रोजी ननगवममत केलेल्या ननदे शानुसार सतकारी दध
ू सींघाींनी शासनाने शासकीय दध
ू

योजनेकररता ननजश्चत केलेले दध
ू खरे दी दर दे णे बींधनकारक आते . सदर ननदे श शेतकऱ्याींचे
दतत लक्षात घेवन
ू ननगवममत करण्यात आले आते त. मात्र सदर दर न दे ता कमी दराने
मतानींदाकडून शेतकऱ्याींना दध
ु खरे दी दर दे ण्यात येवून त्यासाठी अनुदान दे ण्यात यावे अशी
मागणी मतानींदाकडून शासनास करण्यात आली आते ते खरे आते .
(३) सध्याचा राज्यातील दध
ू ाचा पुष्का

लक्षात घेवून, डडसेंबर व जानेवारी, २०१७ या २

मदतन्याच्या कालावधीसाठी, मताराषर सतकारी सींसथा अधधननयम, १९६० च्या कलम ७९अ
अींतगवत दद.१० जल
ु ,ै २०१५ रोजी ननगवममत केलेल्या ननदे शानस
ु ार दे ण्यात आलेल्या नोद्साींना
शासनाने सथधगती ददली आते. या २ मदतन्याकरीता शासनाचे दध
ू खरे दी दराचे बींधन मशधथल
करण्यात आले असल्याने शासनाने अनुदान दे ण्याचा प्रश्न उद्भवत नाती.
(४) प्रश्न उद््ावत नाती.

___________

वव.स. ४०८ (23)
पणे जजल््यातील भशरूर पांचायत सभमतीच्या पशसांवधवन ववभागामाफवत वैयक्तीि लाभाच्या
योजनेतून शेतिऱ्याची फसवणि
ू िरण्यात आल्याबाबत

(३०)

९९०६८ (२९-१२-२०१७).

श्री.बाबराव पाचणे (भशरुर) :

सन्माननीय पशसांवधवन मां्ी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पण
ु े जजल््यातील मशरूर पींचायत सममतीच्या पशस
ु ींवधवन ववभागामार्फवत वैयक्तीक लाभाच्या

योजनेतून लाभदारक शेतकऱ्याला कमी दजावच्या शेळ्या दे ऊन र्फसवणूक करण्यात आल्याचा
प्रकार ददनाींक १५ जुलै, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास ननदशवनास आला, ते खरे आते काय,

(२) असल्यास, मशरूर तालुक्यातील न्तावरे येथील सींजय वाघमोडे या लाभार्थयावला प्रकरण

मींजरू झाले म्तणन
ू बॅंकेच्या खात्यात ५० ्क्के रक्कम भरण्यास मशरूर पशस
ु ींवधवन ववभागाच्या
अधधकाऱ्याींनी साींधगतले, ते ती खरे आते काय,

(३) असल्यास, त्या लाभार्थयावने आईचे सोने गतान ठे ऊन ५० ्क्के रक्कम बॅंकेत भरली, ते ती
खरे आते काय,
(४) असल्यास, सींबींधीत अधधकाऱ्याींनी कमी दजावच्या १० शेळ्या एक बोकड कानाला बबल्ले
मारून लाभार्थयावने त्या घरी आणल्यानींतर त्यातील दोन शेळ्या लगेच मरण पावल्या, ते खरे
आते काय,

(५) असल्यास, चजकशीअींती शासनाने सींबींधधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत
आते ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आते त ?
श्री. महादे व जानिर (२२-०१-२०१८) : (१) नाती.
(२), (३) व (४) (१) श्री.सींजय आप्पा वाघमोडे, न्तावरा, ता. मशरूर, जज.पुणे याची सन

२०१७-

१८ या वर्ावमध्ये ददनाींक ७ जुल,ै २०११ च्या शासन ननणवयानुसार अींशत: ठाणबींद पध्दतीने ५०
्क्के अनद
ु ानावर (१० + १ शे ी ग्) या राज्यसतरीय योजनेअींतगवत ननवड झाली तोती.
(२)

उक्त

शासन

ननणवयानस
ु ार

सदर

लाभार्थयावने

५०

्क्के

लाभाथी

दतससा

रू.४३९२९/- एवढी रक्कम र्फेब्रुवारी २०१७ मध्ये स्े ् बँक ऑर्फ इींडडया या बँकेतून जजल्ता
पशुसवींधन
व उपआयुक्त, जज.पुणे याींच्या खात्यावर जमा केली.

(३) त्यानींतर ददनाींक १७.६.२०१७ रोजी मशरून कृवर् उत्पन्न बाजार सममती, मशरूर

येथे पशुधन ववकास अधधकारी (ववसतार) व पशध
ु न ववकास अधधकारी, पशुवैद्यकीय दवाखाना,

न्तावरा तसेच ववमा प्रनतननधी याींच्या समक्ष लाभार्थयावच्या पसींतीने (१०+१) शे ी ग्ाची खरे दी
करण्यात आली.
(४) तद्नींतर ददनाक ६.७.२०१७ रोजी लाभाथी श्री.वाघमोडे याींच्या दोन शेळ्या आजारी
पडल्यानींतर पशव
ु ैद्यकीय अधधकारी, पशव
ु ैद्यकीय दवाखाना, न्तावरा याींनी लाभाथीच्या घरी

जाऊन उपचार केले. परीं तु ददनाींक ११.७.२०१७ रोजी दोन शेळ्या मत
ृ पावल्या. सदर शे ी

ग्ाला ववमा सींरक्षण असल्याने मत
ृ पावलेल्या शेळ्याींचा दावा ववमा कींपनीकडून मींजूर करून
घेण्याची कायववाती चालू आते .

(५) व (६) प्रश्न उद््ावत नाती.

___________

वव.स. ४०८ (24)
नाांदेड ये्ील पररवहन महामांडळाच्या मययवती बसस्ानिातील खड्डे बजववण्याबाबत
(३१)

९९३७९ (२७-१२-२०१७).

उत्तर) :

श्रीमती अभमता चव्हाण (भोिर), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड

सन्माननीय पररवहन मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नाींदेड येथील पररवतन मतामींड ाच्या मध्यवती बससथानकात मोठ्या प्रमाणावर खडडे
पडले असून त्यामु े प्रवाशाींना त्रास तोत असल्याचे माते जुल,ै २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान
ननदशवनास आले आते , ते खरे आते काय,

(२) असल्यास, बससथानकाबाते रील मतापामलकेच्या रसत्यावर व बस बाते र ननघण्याच्या
मागाववरती खडडे पडले आते त, ते ती खरे आते काय,
(३) असल्यास, येथील खडडयाींमु े येथील बसेस वारीं वार नादरु
ु सत तोत आते त, ते खरे आते
काय,

(४) असल्यास, चजकशीअींती नाींदेड येथील पररवतन मतामींड ाच्या मध्यवती बससथानकातील
खडडे बुजववण्याबाबत शासनाने कोणती कायववाती केली आते वा करण्यात येत आते ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आते त ?

श्री. हदवािर रावते (०६-०३-२०१८) : (१) व (२) तोय.
(३) नाती.
(४) नाींदेड बससथानकावरील खडडे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये बज
ु ववण्यात आलेले आते त.
(५) प्रश्न उद््ावत नाती.

___________
एस.टी. महामांडळाच्या नाांदेड ववभाग तफे चालवववण्यात येणारे मानव वविास भमशनच्या बसेस
दे गलर तालक्यात नसल्याने ववदयार्थयाांचे होत असलेले निसान

(३२)

९९३९१ (२९-१२-२०१७).

उत्तर) :

श्रीमती अभमता चव्हाण (भोिर), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड

सन्माननीय पररवहन मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) एस.्ी. मतामींड ाच्या नाींदेड ववभाग ननयींत्रकाींनी नक
ु तेच ज्या मागाववर मानव ववकास

ममशनच्या बसेस चालववण्यात येत नातीत ककीं वा जे मागव या योजनेत मींजूर नातीत त्या
मागाववर ददले गेलेले बस पासेस रद्द करुन परत घेण्याचे आदे श ददले असल्याचे ददनाींक १२
ऑगस्, २०१७ रोजी वा त्या सुमारास ननदशवनास आले आते, ते खरे आते काय,

(२) असल्यास, ताींबत्रकदृष्या वररल प्रश्न भाग १ मधील आदे श योग्य असले तरीत त्यामु े

दे गलुर तालुक्यातील ८९ ववदयाथीनीींचे मशक्षणाचे नुकसान तोत असुन नाींदेड जजल््यातील
बतुतेक ग्रामीण भागातील मल
ु ी आठवीनींतरचे मशक्षण केव
शकत नातीत, ते ती खरे आते काय,

वाततक
ु ीची सोय नसल्याने घेऊ

(३) असल्यास, दे गलुर तालुक्यात शासनाने वाततुकीची सोय करण्याबाबत कोणती कायववाती
केली वा करण्यात येत आते ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आते त ?

वव.स. ४०८ (25)
श्री. हदवािर रावते (०६-०३-२०१८) : (१) तोय.
(२) व (३) दे गलूर तालुक्यातील इयत्ता ५ वी ते १० वी पयंत मशक्षण घेणाऱ्या ८९
ववद्याथीनीींना राज्य पररवतन मतामींड ाच्या बसेसद्वारे “अदतल्याबाई तो कर” योजनेअींतगवत

१०० ्क्के सवलतीच्या मामसक पासेसचे व १० वी पुढील मशक्षण घेणाऱ्या ववद्याथीनीींना
“ववद्याथी मामसक पास” या योजनेतींगत
व ६६.६६ ्क्के सवलतीच्या मामसक पासेसचे वा्प
करण्यात आलेले असून, कोणत्याती ववद्यार्थयांचे शैक्षणणक नुकसान तोत नाती.
राज्य

पररवतन

मतामींड ाच्या

नाींदेड

ववभागातील सवव आगाराींमार्फवत

ग्रामीण

भागातील ववद्याथी/ववद्याथीनीींना मशक्षणासाठी शालेय र्फेऱ्या व प्रवासी र्फेऱ्याींद्वारे ननयममत
सेवा ददली जात असून, ववद्याथी व शैक्षणणक सींसथाींच्या मागणीनुसार वाढीव र्फेऱ्या ककीं वा
नववन मागाववरील र्फेऱ्या वे ोवे ी उपलब्ध करुन दे ण्यात येत आते त.
(४) प्रश्न उद््ावत नाती.
___________
धळे जजल््यासह राज्यातील गवळी समाजाच्या मागण्या प्रलांतबत असल्याबाबत
(३३)

९९४७९ (१२-०१-२०१८).

श्री.िणाल पाटील (धळे ग्रामीण), श्री.डी.एस.अहहरे (साक्ी),

श्रीमती ननमवला गाववत (इगतपूरी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), प्रा.वषाव गायिवाड (धारावी),
श्री.असलम

(चाांहदवली) :

शेख

(मालाड

पजश्चम),

श्री.डी.पी.सावांत

(नाांदेड

उत्तर),

श्री.नसीम

सन्माननीय दग्धवविास मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

खान

(१) धु े जजल््यासत राज्यातील गव ी समाजाला दग्ु ध व्यवसायासाठी शासनाने आधथवक मदत
करण्याबाबतच्या मागण्या शासनाकडे प्रलींबबत असल्याचे माते ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदशवनास आले आते , ते खरे आते काय,
(२) असल्यास, धु े जजल््यातील मोताडी पररसरात या समाजाच्या समशानभम
ू ीसाठी त्वररत
जागा दे ण्यात यावी, अशी ती एक मागणी आते , ते ती खरे आते काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायववाती केली आते वा करण्यात येत आते ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आते त ?
श्री. महादे व जानिर (२१-०२-२०१८) : (१) दग्ु ध व्यवसायासाठी आधथवक मदत मम ण्याबाबतची
कोणतीती मागणी राज्यातील गव ी समाजाकडून दग्ु धव्यवसाय ववभागास प्राप्त झाल्याचे
आढ ू न आलेले नाती.

(२) अशी कुठलीती मागणी दग्ु धव्यवसाय ववभागास प्राप्त झालेली नाती.
(३) प्रश्न उद््ावत नाती.
(४) प्रश्न उद््ावत नाती.
___________

वव.स. ४०८ (26)

नाभशि शहरातील बससटॅ ण्ड मधील महहला सवच्छततागह
ह ाची दे खभाल व दरुसती िरण्याबाबत
(३४)

९९७६२ (२७-१२-२०१७).
डॉ.राहूल आहे र (चाांदवड), श्री.योगेश हटळे िर (हडपसर),
श्री.बाळासाहे ब मरिटे (नेवासा), श्रीमती सीमाताई हहरे (नाभशि पजश्चम), श्री.उन्मेश पाटील
(चाळीसगाव) :

सन्माननीय पररवहन मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नामशक शतरातील नवीन सीबीएस, जुने सीबीएस, मे ा, मतामागव आणण ननमाणी असे चार
बसस्ॅ ण्ड असून तेथे एस्ी मतामींड ाच्या वतीने मदतला सवच्छतागत
ृ उपलब्ध करून दे ण्यात
आले आते , ते खरे आते काय,

(२) असल्यास, ते सवच्छतागत
ृ केव

नावाला असून दे खभाल दरु
ु सतीची कोणतीती व्यवसथा

करण्यात आलेली नाती, ते ती खरे आते काय,

(३) असल्यास, त्यातच या सवच्छतागत
ृ ाबाते र उ्या सेववकास दोन ते पाच रुपये घेतल्यामशवाय
मदतलाींना आत प्रवेश दे त नातीत, ते ती खरे आते काय,

(४) असल्यास, याबाबत चजकशी करण्यात आली आते काय,
(५) असल्यास, चजकशीअींती नामशक शतरातील नवीन सीबीएस, जुने सीबीएस, मे ा, मतामागव
आणण

ननमाणी

असे

चार

बसस्ॅ ण्ड

असून

तेथे

एस्ी

मतामींड ाच्या

वतीने

मदतला

सवच्छतागत
ु सती करण्याबाबत शासनाने कोणती कायववाती केली वा करण्यात
ृ ाची दे खभाल दरु
येत आते ,

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आते त ?
श्री. हदवािर रावते (०६-०३-२०१८) : (१) तोय.
(२) नाती.
(३), (४) व (५) नामशक शतरातील राज्य पररवतन मतामींड ाच्या नवीन सीबीएस व ननमाणी
बससथानकावरील सवच्छतागत
ु सतीसाठी वाजल्मक मेततर मागासवगीय
ृ ाच्या दे खभाल व दरु

मदतला क्राींती सेवा या खाजगी सींसथेची ननयुक्ती करण्यात आलेली आते . तसेच, जुने सीबीएस
व मतामागव या बससथानकाींवरील सवच्छतागत
ु सतीसाठी सल
ु भ इीं्रनॅशनल
ृ ाच्या दे खभाल दरु
सोशल सजव्तवस ऑगवनायझेशन या खाजगी सींसथेची ननयक्
ु ती करण्यात आली आते .

सदर दोन्ती सींसथाींना मदतलाींकडून शुल्क न आकारण्याबाबत सक्त सूचना दे ण्यात

आलेल्या असून, त्याींचेवर दीं डात्मक कारवाई करण्यात आलेली आते .
(६) प्रश्न उद््ावत नाती.

___________

वव.स. ४०८ (27)
अमरावती जजल््यातील मोशी तालक्यात िहषी ववभागात
६७ पदाांपैिी २१ पदे ररक्त असल्याबाबत

(३५)

९९८७५ (२७-१२-२०१७).

अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िहषी मां्ी

(१) अमरावती जजल््यातील मोशी तालुक्यात कृर्ी ववभागात ६७ पदाींपैकी २१ पदे ररक्त
असल्यामु े ववभागाच्या योजना राबववण्यात अडचणी ननमावण तोत असल्याचे माते ऑक््ोबर
२०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशवनास आले आते , ते खरे आते काय,

(२) असल्यास, तसेच या कायावलयातील बतुताींश कमवचारी मख्
ते
ु यालयी रतात नसन
ू
कायावलयात गैरतजर रतात असल्यामु े येथील शेतकऱ्याींची गैरसोय तोत आते , ते ती खरे आते
काय,

(३) असल्यास, चजकशीअींती शासनाने येथील ररक्त पदे भरण्यासोबतच येथील अधधकारी
कमवचारी याींना मख्
ु यालयी रातण्यासाठी ननदे श दे ण्याबाबत कोणती कायववाती केली आते वा
करण्यात येत आते ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आते त ?
श्री. पाांडरां ग फां डिर (०१-०३-२०१८) : (१) ते खरे नाती.
मींड

तालक
ु ा कृवर् अधधकारी, मोशी जज.अमरावती अींतगवत तालक
ु ा कृवर् अधधकारी १ पद,

कृर्ी अधधकाऱी १ पद व कृर्ी सताय्यकाींच्या ७ पदाींसत इतर १९ पदे ररक्त आते त.

तथावप, ररक्त पदाींचा अनतररक्त पदभार इतर अधधकारी/कमवचाऱ्याींकडे दे ण्यात आलेला आते .
त्यामु े शासनाच्या ववववध योजना शेतकऱ्याींपयवत पोचववण्यात येत आते त.

(२) व (३) अधधकारी/ कमवचारी याींना मख्
ु यालयी रातण्यासाठी कायावलयीन व क्षेत्रीय सतरावरील

उपजसथतीबाबत आयक्
ु तालय सतरावरून ददनाींक ०८ माचव, २०१६ रोजी पररपत्रक ननगवममत करून
त्याव्दारे आवश्यक ती कायववाती करण्याच्या सूचना दे ण्यात आलेल्या आते त.

मताराषर कृवर् सेवा ग्-ब (कननषठ) सींवगावतील सर सेवेच्या को्यातील ७९

पदाींचे

मागणीपत्र लोकसेवा आयोगास सादर केलेले आते. कृवर् पयववेक्षक सींवगावतील ६० कमवचाऱ्याींना
कृवर् अधधकारी पदावर पदोन्नतीचे आदे श ननगवममत झाले आते त.

कृवर् सताय्यक सींवगावतील सर सेवेच्या को्यातील ७३० ररक्त पदी ननवड झालेल्या

उमेदवाराींना ननयुक्तीपत्र दे ण्याची कायववाती ववभागीय कृवर् सतसींचालक सतरावर सुरु आते
त्याचप्रमाणे कृवर् सताय्यक सींवगावतील ददनाींक ३१.१२.२०१८ अखेरची सींभाव्य ररक्तपदे

ववचारात घेता सर सेवेची एकूण ९०८ पदे भरण्यासाठी जादतरात ववज्ञापीत करण्यात आलेली
आते .

(४) प्रश्न उद््ावत नाती.
___________

वव.स. ४०८ (28)
चोपडा मतदार सांघातील (जज.जळगाांव) अडावद (ता.चोपडा), किनगाांव सािळी (ता.यावल) या
मांडळातील फळवपि ववमा योजनेंतगवत समान रक्िम दे ण्याबाबत
(३६)

१००२४१ (२७-१२-२०१७).

श्री.चांद्रिाांत सोनवणे (चोपडा) :

सन्माननीय िहषी मां्ी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) चोपडा मतदार सींघातील (जज.ज गाींव) अडावद (ता.चोपडा), ककनगाींव साक ी (ता.यावल)
या मींड ातील तवामान आधारीत र्फ वपक ववमा योजना सन २०१६-१७ अींतगवत शेतकऱ्याींना
११,५००/- रुपये ते क््री वपक ववम्याची रक्कम मींजूर झालेली असताींना लगतच्या मींड ाला
२८,७५०/- रुपये एवढी मदत मम ाली आते , ते खरे आते काय,

(२) असल्यास, सदर मींड ातील वपक ववम्याच्या योजनेत एवढ्या मोठ्या प्रमाणात तर्फावत
असल्याची कारणे काय आते त तसेच याबाबतची मादतती
नाती, ते ती खरे आते काय,

ववमा कींपनीकडून दे ण्यात आलेली

(३) असल्यास, यासनाने चजकशी केली आते काय,
(४) असल्यास, चजकशीअींती वपक ववम्याच्या रक्कमेत तर्फावत करणाऱ्या सींबींधधताींवर कारवाई
करण्याबाबत तसेच सवव मींड ातील र्फ वपक ववमा योजनेंतगवत समान रक्कम दे ण्याबाबत
शासनाने कोणती कायववाती केली वा करण्यात येत आते ,
(५) असल्यास, ववलींबाची कारणे काय आते त ?
श्री. पाांडरां ग फां डिर (०१-०३-२०१८) : (१) तोय खरे आते .
(२) मतसूल मींड ामध्ये सींबींधधत सवयींचमलत तवामान केंद्राकडून प्राप्त प्रमाणणत आकडेवारी व

र्फ वपकाचे तवामान धोक्या बाबतचे ननकर् यावर भरपाईची रक्कम ननजश्चत तोते. मतसूल
मींड ातील तवामान तर्फावतीमु े ववमा नुकसान भरपाईमध्ये तर्फावत ददसून येत आते .
ज गाींव जजल््यामधन
ु तर्फावती बाबत कसल्याती प्रकारची ववचारणा केल्याचे पत्र बजाज ववमा

कींपनीस प्राप्त झालेले नाती. ववमा कींपनीने क्लेम पेमें्च्या बाबतची मादतती जजल्ता अधधक्षक
कृवर् अधधकारी व जजल्ताधधकारी ज गाींव याींना पाठववली आते.
(३), (४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाती.

___________

नाभशि शहरातील राज्य पररवहन महामांडळाच्या बस सेवेबाबत
(३७)

१००४७५ (२७-१२-२०१७).

श्री.योगेश (बापू) घोलप (दे वळाली) :

मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नामशक शतरातील शतर बस सेवा एस्ी मतामींड ातर्फे केव

सन्माननीय पररवहन

पाच मागाववर चालववण्यात

येते, ते खरे आते काय,

(२) असल्यास, शतरातील अन्य मागाववर एस्ी बस सेवा चालववण्यात येत नाती, ते ती खरे
आते काय,
(३)

असल्यास,

नामशक

शतरात

बस

सेवा

मतानगरतर्फे

अथवा

एस्ी

चालववण्याबाबत शासनाने कोणती कायववकाती केली वा करण्यात येत आते ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आते त ?

मतामींड ातर्फे

वव.स. ४०८ (29)
श्री. हदवािर रावते (०६-०३-२०१८) : (१) व (२) नाती.
(३) सद्यजसथतीत राज्य पररवतन मतामींड ाद्वारा नामशक शतर पररसरात शतर बस र्फेऱ्याींचे
एकबत्रकरण व सस
ु त्र
ू ीकरण करुन सवव मागाववर एकूण ५४२ र्फेऱ्या चालववण्यात येत आते त.
(४) प्रश्न उद््ावत नाती.

___________
आष्ट्टी, पाटोदा व िडा (जज.बीड) ये्ील महाराष्ट्र राज्य मागव पररवहन महामांडळाच्या
बसस्ानिाच्या नतनीिरणाच्या िामाबाबत
(३८)

१००६०२ (२७-१२-२०१७).

अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्टी) :

सन्माननीय पररवहन मां्ी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) आष्ी, पा्ोदा व कडा (जज.बीड) येथील मताराषर राज्य मागव पररवतन मतामींड ाचे
बससथानकाची दरु वसथा झाली असल्याने सदर बस सथानकाींच्या नत
ू नीकरण करण्याची मागणी
मा. सथाननक लोकप्रनतननधी ते सातत्याने शासनाकडे करीत आते त, ते खरे आते काय,
(२) असल्यास, शासनाने चजकशी केली आते काय,
(३) असल्यास, चजकशीअींती सदर मागणीच्या अनुर्ींगाने आष्ी, पा्ोदा व कडा येथील
मताराषर राज्य मागव पररवतन मतामींड ाच्या बस सथानकाींच्या नत
ु नीकरणाचे काम तातडीने
सरु
ु करण्याबाबत शासनाने कोणती कायववाती केली वा करण्यात येत आते,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आते त ?
श्री. हदवािर रावते (०६-०३-२०१८) : (१) तोय.
(२) व (३) राज्य पररवतन मतामींड ाने आष्ी, पा्ोदा व कडा या बससथानकाींच्या
नत
ु नीकरणासाठी/पन
ु बांधणीसाठी तज्ञ वासतवु वशारद याींची ननयक्
ु ती केलेली असन
ू , त्याींच्याद्वारे
बससथानक नुतनीकरण/पुनबांधणीसाठीचे नकाशे तयार करुन घेतले आते त.
(४) प्रश्न उद््ावत नाती.

___________

यवतमाळ जजल््यातील पशव्द्यिीय कफरते दवाखाने सरू िरण्याबाबत
(३९)

१००६१२ (२९-१२-२०१७).

डॉ.अशोि उईिे (राळे गाव) :

सन्माननीय पशसांवधवन मां्ी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) यवतमा

जजल््यात पशध
ु नाच्या आरोग्याची का जी घेण्यासाठी जजल्तयात पशुवैद्यकीय

दवाखाने आते त. यामध्ये ११ कर्फरते दवाखाने आते त. मात्र वातनदरू
ु सती नसल्याचे कारण
साींगून पशुवैद्यकीय दवाखाने बींद असल्याचे ददनाींक २ ऑक््ोबर, २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास
ननदशवनास आले, ते खरे आते काय,

(२) असल्यास, कर्फरत्या दवाखान्यामध्ये पशध
ु न ववकास अधधकारी, सतायक पशध
ु न ववकास
अधधकारी, परीचर अशी ३ कमवचाऱ्याची ननयुक्ती केलेली असते. या ३३ कमवचाऱ्याचे वेतन
कर्फरत्या पशुवैद्यकीय दवाखान्यात कायवरत असल्याचे दाखवुन काढण्यात येते, ते खरे आते
काय,
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(३) असल्यास, शासनाने चजकशी केली आते काय,
(४) असल्यास, चजकशीअींती बींद पडलेले पशुवैद्यकीय कर्फरते दवाखाने परत सुरू करण्याबाबत
शासनाने कोणती कायववाती केली वा करण्यात येत आते,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आते त ?
श्री. महादे व जानिर (२७-०२-२०१८) : (१) ते खरे नाती.
(२), (३) व (४)

१) पशुसींवधवन ववभाग जजल्ता पररर्द यवतमा

अींतगवत जजल्ता पशुवैद्यकीय

सववधचककत्सालय १, तालक
ु ा लघु पशव
ु ैद्यकीय सवव धचककत्सालय ७, पशव
ु ैद्यकीय दवाखाने
श्रेणी-१ चे ४६, पशुवैद्यकीय दवाखाने श्रेणी-२ चे १३५ व कर्फरते पशुवैद्यकीय दवाखाने १२
असे एकूण २०१ पशुवैद्यकीय दवाखाने कायवरत आते त.

२) सन २००० मध्ये सदर १२ कर्फरते पशुवैद्यकीय दवाखाने १२ वातनासत जजल्ता

पररर्दे कडे तसताींतरीत करण्यात आले तोते. सदर दवाखान्यामार्फवत उपलब्ध असलेल्या

वातनातून पशुवैद्यकीय सेवा पुरववल्या जात तोत्या. परीं तु दद. ०४/०२/२०१५ रोजी सदर १२

वातने ननलेखीत करण्यात आली आते त. वातन ननलेखनानींतर नववन वातनाींची मागणी जजल्ता
ननयोजन सममतीकडे करण्यात आली आते.
३) जजल््यातील १२ कर्फरत्या पशुवैद्यकीय दवाखान्यासाठी प्रत्येकी एक पशुधन

ववकास अधधकारी, एक सताय्यक पशध
ु न ववकास अधधकारी, एक पररचर व एक वातन चालक
अशी एकूण ४ पदे मींजुर आते त. यवतमा

येथील १२ कर्फरत्या पशुवैद्यकीय दवाखान्यासाठी

एकूण ४८ पदे मींजुर आते त व त्याींचे वेतन त्याच दवाखान्यावरील तरतुदी मधून काढण्यात

येते. पशुधन ववकास अधधकारी, सताय्यक पशुधन ववकास अधधकारी ते सवत: /साववजननक
वातनाने नेमन
ददलेल्या मागाववर दजरे
ु
पुरववण्यात येतात.

(५) प्रश्न उद््ावत नाती.

करुन पशप
ु ालकाींना ननयमीत पशव
ु ैद्यकीय सेवा

___________

पशसांवधवन ववभागाच्या आयक्तालयािडून लाळ खरित रोग प्रनतबांधि
लसीचा (एफएमडी) परवठा राज्यात िरण्याबाबत

(४०)

१०१०५७ (२९-१२-२०१७).

अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्टी) :
काय :-

श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन), श्री.नारायण िचे (बदनापूर),

सन्माननीय पशसांवधवन मां्ी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) पशस
ु ींवधवन ववभागाच्या आयक्
ु तालयाकडून ला

खरु कत रोग प्रनतबींधक लसीचा (एर्फएमडी)

अद्यापी कोणत्याती जजल््याला पुरवठा न झाल्याने राज्यातील सुमारे ३ को्ी ५२ लाख
पशुधनाच्या जीववताचा प्रश्न उपजसथत झाल्याचे माते नोव्तें बर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदशवनास आले आते , ते खरे आते काय,
(२) असल्यास, अद्यापती ला
कारणे काय आते त,

खरु कत रोग प्रनतबींधक लसीचा परु वठा राज्यात न करण्याची
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(३) असल्यास, या लसीचा पुरवठा राज्यात तातडीने करण्याबाबत शासनाने कोणती कायववाती
केली वा करण्यात येत आते ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आते त ?
श्री. महादे व जानिर (०८-०२-२०१८) : (१) ते अींशत: खरे असून, सींन २०१७-१८ मध्ये माते

ऑक््ोबर व नोव्तें बर या मदतन्यात बीड, उसमानाबाद, सोलापूर व कोल्तापूर जजल््यातील
साखर कारखाने क्षेत्र, उस तोडीसाठी सथलाींतरीत तोणारी जनावरे तसेच राज्याच्या सीमावती

भागातील जनावराींना लसीकरण करण्यासाठी एकूण ५, २३,००० लस मात्रा उपलब्ध करून

दे ण्यात आली आते . तसेच अतमदनगर जजल््यात जजल्ता पररर्द सवननधीमधून एकूण ८४,७१०
ला

खुरकुत रोगप्रनतबींधक लस मात्रा खरे दी करण्यात आलेल्या आते त.

(२) ननववदा प्रकक्रयेमध्ये ताींबत्रक अडचण आल्यामु े ला
परु वठा तोवू शकलेला नाती.
(३) ला

खुरकुत रोग प्रनतबींधक लसीचा

खुरकुत रोग प्रनतबींधक लसमात्रा उपलब्ध करून दे ण्यासाठी तातडीने कायववाती

करण्यात येत आते.

(४) प्रश्न उद््ावत नाती.
___________
सांगमेश्वर (रत्नाधगरी) तालक्यातील राज्य पररवहन दे वरुख आगारात
ववववध ११७ पदे ररक्त असलेबाबत
(४१)

१०२०३३ (२७-१२-२०१७).

श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण) :

सन्माननीय पररवहन

मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सींगमेश्वर (रत्नाधगरी) तालक्
ु यातील राज्य पररवतन दे वरुख आगारात ववववध ११७ पदे
ररक्त असल्यामु े प्रवाशाींच्या सेवत
े व्यत्यय तोत आते , ते खरे आते काय,
(२) असल्यास, शासनाने चजकशी केली आते काय,

(३) असल्यास, चजकशीअींती सदर ररक्त पदे भरणेबाबत शासनाने कोणती कायववाती केली आते
वा करणेत येत आते ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आते त ?
श्री. हदवािर रावते (०६-०३-२०१८) : (१) नाती.
राज्य पररवतन मतामींड ाच्या दे वरुख आगारात ववववध सींवगावतील एकूण मींजूर ५१७

पदाींपैकी १३९ पदे ररक्त आते त. परीं तू त्याचा प्रवासी सेवेत कसलाती व्यत्यय आलेला नाती.

(२) व (३) राज्य पररवतन मतामींड ाद्वारे सर सेवा भरती सन २०१६-१७ अींतगवत चालक तथा
वातक (कननषठ), सताय्यक (कननषठ), मलवपक-्ीं कलेखक (कननषठ) व पयववेक्षकीय पदाींची भरती
प्रक्रीया सुरु करण्यात आली आते .
(४) प्रश्न उद््ावत नाती.

___________
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सोलापूर एसटी डेपो ते खनेश्वर पयवत एस.टी. बस सरु िरणेबाबत
(४२)

१०२२१८ (२७-१२-२०१७).

श्री.प्रिाश सवे (मागाठाणे) :

सन्माननीय पररवहन मां्ी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सोलापूर एस्ी डेपो ते खन
ु ेश्वर पयवत एस.्ी. बस सुरु करणेबाबत लोकप्रनतननधीींनी
ददनाींक ९ जुलै, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास मा.पररवतन मींत्री, याींच्याकडे लेखी मागणी केल, ते
खरे आते काय,

(२) असल्यास, त्यानस
ु ार सोलापरू एस्ी डेपो ते खन
ु ेश्वर पयवत एस.्ी. बस सरु
ु करणेबाबत
शासनाने कोणती कायववाती केली वा करण्यात येत आते ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आते त ?
श्री. हदवािर रावते (०६-०३-२०१८) : (१) तोय.
(२) सोलापरू बस आगार ते खन
ु ेश्वर ती बस दद.०६.०१.२०१८ पासन
ू सरु
ु करण्यात आली आते.
(३) प्रश्न उद््ावत नाती.

___________

उसमानाबाद जजल््यातील लोहारा तालक्याच्या ननभमवतीपासून पां.स. लोहारा अांतगवत पशधन
(४३)

वविास अधधिारी हे पद ररक्त असलेबाबत

१०२४४८ (२९-१२-२०१७).

श्री.ज्ञानराज चौगले (उमरगा) :

सन्माननीय पशसांवधवन

मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) उसमानाबाद जजल््यातील लोतारा तालुक्याच्या ननममवतीपासून ते आजतागायत पीं.स.लोतारा
अींतगवत तालक
ु ा पशध
ु न ववकास अधधकारी ते पद ररक्त आते , ते खरे आते काय,

(२) असल्यास, जज.उसमानाबाद तालुक्यात शेतीला पूरक म्तणून शेतकरी पशुपालन व्यवसाय
करतात यामु े तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात पशध
ु न आते , ते खरे आते काय,

(३) असल्यास, लोतारा तालुक्यातील श्रेणी १ व श्रेणी २ च्या ८ पशुधचककत्सालयामध्ये
पशुवैद्यकीय अधधकाऱ्याींसत अनेक कमवचाऱ्याींची पदे ररक्त आते त, खरे आते काय,
(४) असल्यास, सदर ररक्त पदे तात्का

भरणेबाबत उमरगा-लोतारा येथील लोकप्रनतननधी व

सामाजजक सींघ्ना याींनी वे ोवे ी शासनाकडे मागणी केली आते , ते खरे आते काय,
(५) असल्यास, सदर सवव ररक्त पदे भारणेबाबत शासनाने कोणती कायववाती केली वा करण्यात
येत आते ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आते त ?
श्री. महादे व जानिर (२७-०२-२०१८) : (१) उसमानाबाद जजल्तयातील लोतारा या नवननममवत
तालुक्याकरीता पशुधन ववकास अधधकारी पींचायत सममती (ववसतार) ते पद ननमावण करण्यात
आलेले नाती. त्यामु े सदर पद भरण्याचा प्रश्न उद््ावत नाती.
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तथावप, लोतारा तालुक्यात जजल्ता पररर्द अींतगवत श्रेणी-१ चा दवाखाना असून तेथील

पशुधन ववकास अधधकाऱ्याचे पद सद्यजसथतीत ररक्त आते .
(२) ते खरे आते .

(३) लोतारा तालुक्यात श्रेणी-१ च्या ४

व श्रेणी -२ च्या ४ अशा एकूण ८ पशुवैद्यकीय सींसथा

कायवरत आते त. सदर ८ सींसथामध्ये एकूण २६ मींजूर पदे असून त्यापैकी २३ भरलेली व ३ पदे
ररक्त आते त.

(४) व (५) ते खरे आते.
ग्-क व ग्-ड सींवगावतील पदे ती जजल्ता पररर्दे मार्फवत भरण्यात येत असल्याने
सदर सींवगावतील ररक्त पदे भरण्याबाबत जजल्ता पररर्द उसमानाबाद याींचे सतरावर कायववाती
करण्यात येत आते.
पशुधन ववकास अधधकारी ग्-अ या सींवगावतील ररक्त पदे सर सेवा भरतीने व

पशध
ु न ववकास अधधकारी, ग्-ब या सींवगावतील ररक्त पदे पदोन्नतीने भरणेबाबत शासन
सतरावर कायववाती सुरु असून सदर कायववाती

पूणव झाल्यानींतर पदाींच्या उपलब्धतेनुसार लोतारा येथील पशुधन ववकास अधधकाऱ्याचे

ररक्त पद भरण्यात येईल. सद्यजसथतीत सदर ररक्त पदाचा अनतररक्त कायवभार अन्य

अधधकाऱ्याींकडे सोपवून पशुपालकधारक शेतकऱ्याींच्या जनावराींना ननयममतपणे वैद्यकीय सेवा
परु ववण्यात येत आते त.

(६) प्रश्न उद््ावत नाती.
___________
औरां गाबाद शहरातील एस.टी. महामांडळाच्या सदननिा धोिादायि असल्याबाबत
(४४)

१०२७३७ (२९-१२-२०१७).

श्री.अतल सावे (औरां गाबाद पव
ू )व :

सन्माननीय पररवहन

मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) औरीं गाबाद शतरातील एस.्ी. मतामींड ाच्या कमवचाऱ्याींना दे ण्यात आलेल्या सदननका
धोकादायक घोवर्त करण्यात आल्या असून त्याींना नोद्स दे ण्यात आली आते , ते खरे आते
काय,

(२) असल्यास, नोद्स दे वूनती १२५ घरा पैकी र्फक्त १० ते १५ घरे ररकामी करण्यात आले
आते त, ते ती खरे आते काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चजकशी केली आते काय,
(४) असल्यास, चजकशीअींती घरे ररकामी करण्याबाबत तसेच धोकादायक घरे न सोडणाऱ्या
कमवचाऱ्याींवर कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायववाती केली वा करण्यात येत आते ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आते त ?
श्री. हदवािर रावते (०६-०३-२०१८) : (१), (२), (३) व (४) राज्य पररवतन मतामींड ाद्वारे
औरीं गाबाद ववभागीय कायावलयाजव ील ६४ व औरीं गाबाद मध्यवती बससथानक पररसरातील ३२
अशा एकूण ९६ सदननका असलेल्या इमारती धोकादायक असल्याचे घोवर्त करण्यात आले

वव.स. ४०८ (34)
आते .

त्यानुसार

मतामींड ाद्वारे

तेथे
दोन

रतात
नो्ीसा

असलेल्या

कमवचाऱ्याींना

पाठववण्यात

आल्या

सदननका

आते त.

सद्यजसथतीत

कमवचाऱ्याींनी ररक्त केल्या असन
ू , उववररत सदननका ररक्त
बजावण्यात आली आते .

(५) प्रश्न उद््ावत नाती.

ररकाम्या

करण्याबाबत
२८

सदननका

करण्याबाबत दस
ु री नो्ीस

___________

तलासरी बस आगारातन
ू लाांब पल्याच्या नव्या व जादा बसफेऱ्या सरु िरण्याबाबत
(४५)

१०२८७१ (२९-१२-२०१७).

श्री.पासिल धनारे (डहाण)ू :

सन्माननीय पररवहन मां्ी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) तलासरी बस आगारातून मोजक्या बस र्फेऱ्या सुरु असल्याने ववद्यार्थयांना, सथाननकाींना
खाजगी वातनातून धोकादायक प्रवास करावा लागत असल्याचे ददनाींक १४ नोव्तें बर, २०१७ रोजी
वा त्यासम
ु ारास ननदशवनास आलेले आते , ते खरे आते काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चजकशी केली आते काय,
(३)

असल्यास,

चजकशीअींती आगारातून लाींब

पल्याच्या

नव्या

व

जादा

बसर्फेऱ्या

करण्याबाबत शासनाने कोणती कायववाती केली वा करण्यात येत आते ,

सुरु

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आते त ?
श्री. हदवािर रावते (०६-०३-२०१८) : (१), (२) व (३) तलासरी बससथानक डताणू आगाराींतगवत
सप््ें बर, २०१७ पासून कायावजन्वत झालेला आते . सदर बससथानकावरुन ददवसभरात एकूण ९४

र्फेऱ्याींद्वारे प्रवाशाींना सेवा ददली जाते. त्यामु े तलासरी येथील ववदयाथी व प्रवाशाींची गैरसोय
झालेली नाती.

तलासरी ता पालघर जजल्तयातील दग
व पररसर असल्याने लाींब पल्ला बससेवेस
ु म

अपेक्षक्षत प्रवासी प्रनतसाद मम त नाती.

सद्यजसथतीत तलासरी तालुक्यातून वाढीव बसर्फेऱ्याींची मागणी तोत आते . परीं त,ू

मतामींड ामध्ये चालक/वातक कमवचाऱ्याींची मोठया प्रमाणात कमतरता असून, भरती प्रकक्रया
सरु
ु करण्यात आली आते .
(४) प्रश्न उद््ावत नाती.

___________
अांबड (जज.जालना) तालक्यातील लघ पशवैद्यिीय सवव िायावलय बांद असल्याबाबत
(४६)

१०३३८१ (२९-१२-२०१७).

श्री.नारायण िचे (बदनापरू ), श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन) :

सन्माननीय पशसांवधवन मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अींबड (जज.जालना) तालुक्यातील पींचायत सममती कायावलयाच्या पाठीमागे शासनाने लाखो

रुपये खचव करून तालुका लघु पशुवैद्यकीय सवव धचककत्सालयाींची भव्य अशी सवव सोईंनीयुक्त
इमारत बाींधली आते , ते खरे आते काय,

वव.स. ४०८ (35)
(२) असल्यास, सदरतू रुग्णालयात ग्रामीण भागातील शेतकरी, पशुपालक मोठ्या अपेक्षेने येत
असतात परीं तु अनेकदा ते धचककत्सालयाचे कायावलय बींद असते तर पशुवैद्यकीय तज्ञाींच्या
प्रनतक्षेत ककत्येक तास शेतकरी, पशप
ु ालक याींना ता्क त बसावे लागते, ते ती खरे आते काय,
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चजकशी केली आते काय,

(४) असल्यास, चजकशीनस
ु ार सदरतू रुग्णालय वारीं वार बींद असण्याची व पशुवैद्यकीय तींज्ञ
वे े वर उपजसथत नसल्याची कारणे काय आते त,
(५) असल्यास, तातडीने ते पशुवद्
ै यकीय सवव धचककत्सालय सुरू ठे वून शेतकरी, पशुपालकाींच्या
पशध
ु नाला त्याचा र्फायदा करून दे ण्याकरीता शासनाने कोणती कायववाती केली वा करण्यात
येत आते ,

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आते त ?
श्री. महादे व जानिर (२७-०२-२०१८) : (१) ते खरे आते .
(२), (३), (४), व (५) तालुका लघु पशुवैद्यकीय सवव धचककत्सालय, अींबड ती राज्यसतरीय
सींसथा असून,या दठकाणी सताय्यक आयुक्त पशुसींवधवन, पशुधन ववकास अधधकारी, वररषठ

मलवपक, व्रणोपचारक व मशपाई याींचे प्रत्येकी १ पद अशी एकूण ५ पदे मींजूर आते त.यापैकी
सताय्यक आयुक्त पशुसींवधवन, व्रणोपचारक व मशपाई ती पदे सध्या ररक्त आते त. तसेच या

सवव धचककत्यालयाच्या अींतगवत श्रेणी-२ चे एकुण ८ दवाखाने असन
ू यासाठी ८ पशध
ु न पयववेक्षक
व ८ पररचर याींची पदे मींजूर आतेत. या धचककत्यालयाच्या अींतगवत एकूण १८ गावाींचा समावेश
आते . या पशुवैद्यकीय सववधचककत्यालयातील तसेच श्रेणी-२ च्या दवाखान्यातील कायवरत
पशुवैद्यकीय

अधधकारी/कमवचाऱ्याींकडून

पररसरातील

पशव
ु ैद्यकीय सेवा परु ववल्या जात आते त.
(६) प्रश्न उद््ावत नाती.

पशुपालकाींना

ननयममत

सवरूपात

___________

बदनापरू (जज.जालना) ये्ील पशवैद्यिीय रुग्णालयाची इमारत दरुसती िरून
तातडीने ररक्त पदे भरण्याबाबत

(४७)

१०३३८२ (२९-१२-२०१७).

श्री.नारायण िचे (बदनापूर), श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन) :

सन्माननीय पशसांवधवन मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) बदनापूर (जज.जालना) येथील पशुवैद्यकीय रुग्णालयाची अवसथा दयननय झाली असून या

रुग्णालयाींतगवत ९० गावाींचा समावेश असन
ू ११ पदे ररक्त असल्याने चजघाींवर या रुग्णालयाची
जबाबदारी असल्याचे माते ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशवनास आले आते , ते
खरे आते काय,
(२) असल्यास, या रुग्णालयाची इमारत अनतशय जीणव झाली असन
ू मोडक ीस आली आते व
रुग्णालयाच्या आवारात नागररक असवच्छता पसरवत आते , ते ती खरे आते काय,

(३) असल्यास, चजकशीअींती उक्त पशव
ु ैद्यकीय रुग्णालयाची इमारत दरु
ु सती करून तातडीने
ररक्त पदे भरण्याबाबत शासनाने कोणती कायववाती केली वा करण्यात येत आते ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आते त ?

वव.स. ४०८ (36)
श्री. महादे व जानिर (२७-०२-२०१८) : (१) १. बदनापूर (जज.जालना) येथील सताय्यक आयुक्त
पशुसींवधवन, पशुधन पयववेक्षक व मशपाई ती पदे

ररक्त आतेत. त्यामु े

तालक
ु ा लघु

पशव
ु ैद्यकीय सववधचककत्सालयाचा सींपण
ू व कारभार पशध
ु न ववकास अधधकारी ते साींभा त आते त.

तालुका लघु पशुवैद्यकीय धचककत्सालयाच्या अींतगवत १२ गावाींचा समावेश असून या

धचककत्सालयाच्या अींतगवत श्रेणी-२ चे ५ पशवैद्यकीय सींसथा आते त. या श्रेणी-२ च्या
दवाखान्याअींतगवत २७ गावाींचा समावेश आते .

२. उक्त पशुवैद्यकीय सववधचककत्सालय व पशुवैद्यकीय सींसथाींसाठी सताय्यक

आयक्
ु त पशस
ु ींवधवन याींचे १ पद, ५ पशध
ु न पयववेक्षक व ५ पररचर अशी पदे मींजरू आते त.

सताय्यक आयुक्त पशुसींवधवन या ररक्त पदाचा अनतरीक्त कायवभार पशुधन ववकास अधधकारी,
बदनापूर याींच्याकडे दे ण्यात आलेला आते . श्रेणी-२ च्या ५ दवाखान्याींतगवत पशुधन पयववेक्षकाींची

२ व पररचराींची ५ पदे ररक्त आते त. ररक्त पशुधन पयववेक्षक पदाींचा अनतररक्त कायवभार

दे ण्यात आलेला आते . कायवरत कमवचाऱ्याींकडून पशध
ु नाींना ननयममतपणे उपचार व सेवा
पुरववण्यात येतात.

(२) १. तालुका लघु पशुवैद्यकीय सववधचककत्सालय, बदनापूर या इमातरीचे बाींधकाम १९८३ च्या
दरम्यानचे असून सध्या इमारत जरी जीणव झालेली असली तरी धोकादायक जसथतीत नाती.

२. सदर इमारत लोकवसतीमध्ये असल्यामु े काती प्रमाणात असवच्छता ददसून येत.े परीं तु

दवाखाना व पररसर दररोज सवच्छ ठे वण्यात येतो.

(३) १. पशुसींवधवन ववभागातील ररक्त पदे भरण्याची

प्रक्रीया सुरू आते .

२. तसेच नवीन इमारत बाींधण्यासाठी ततसीलदार याींच्याकडे आवश्यक जागेची मागणी

करण्यात आलेली आते.
(४) प्रश्न उद््ावत नाती.

___________

धचखली व दे ऊळगाांव राजा (जज.बलढाणा) ये्ील बसस्ानिाचा वविास होण्यासाठी
(४८)

बी.ओ.टी. तत्वावर िाम सरू िरण्याबाबत

१०३५८२ (२७-१२-२०१७).

श्री.राहल बोंद्रे (धचखली) :

सन्माननीय पररवहन मां्ी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) धचखली व दे ऊ गाींव राजा (जज.बुलढाणा) येथील राज्य पररवतन मतामींड ाचे बससथानक

नागपुर पुणे मतागाववर आते, गेल्या ककत्येक वर्ावपासून डाींबरीकरण न झाल्याने बससेच्या
येण्याजाण्यामु े धु

उडून वयोवुध्द मदतला, पुरूर् ववशेर्त लतान मुले याींना श्वसनामध्ये

धु ीचे कण शरीरात गेल्याने जजवघेणा त्रास सतन करावा लागत असल्याने धचखली व

दे उ गाींव राजा येथील बससथानक ववकासासाठी बब.ओ.्ी तत्वावर काम तोण्याची प्रक्रीया सुरू
असल्याचे माते नोव्तें बर, २०१७ मध्ये

वा त्या दरम्यान ननदशवनास आले आते , ते खरे आते

काय,
(२) असल्यास, धचखली व दे उ गाींव राजा बससथानकाचा ववकास तोण्यासाठी बी.ओ.्ी.
तत्वावर काम सुरू करण्याबाबत शासनाने कोणती कायववाती केली वा करण्यात येत आते ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आते त ?

वव.स. ४०८ (37)

श्री. हदवािर रावते (०६-०३-२०१८) : (१) नाती.
(२) धचखली व दे ऊ गाींवराजा येथील बससथानकाचा ववकास बी.ओ.्ी. तत्वावर प्रसताववत
करण्यात आलेला नाती.
धचखली येथील बससथानकाची दरु
ु सती व रीं गरीं गो्ी करण्याबाबतच्या कामासाठीची

ई-ननववदा प्रकक्रया सुरु आते . तसेच, दे ऊ गाींवराजा येथील बससथानकाचे आधुननकीकरणाचे
आराखडे तयार करण्यासाठी मतामींड ाच्या पॅनेल वासतुववशारदाची ननयुक्ती करण्यात आलेली
आते .

(३) प्रश्न उद््ावत नाती.
___________
नाभशि जजल्हा पररषदे च्या सेसमयये पशू वैदयिीय िेंदाच्या दे खभाल व दरुसतीसाठी
३० लाख रुपये उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत

(४९)

१०३७७४ (२९-१२-२०१७).

(मांबादे वी) :

श्रीमती ननमवला गाववत (इगतपूरी), श्री.अभमन पटे ल

सन्माननीय पशसांवधवन मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नामशक जजल्ता पररर्दे च्या सेसमध्ये पशू वैदयकीय केंद्राच्या दे खभाल व दरु
ु सतीसाठी
सम
ु ारे १० लाख रुपयाींचे तरतद
ू आते मात्र या ननधीतन
ू दे खभाल दरु
ु सती करण्यास पैसे अपरु े
पडत असल्याचे माते ऑगस्, २०१७ वा त्या दरम्यान ननदशवनास आले आते , ते खरे आते
काय,
(२) असल्यास, यामु े येथील पशुसींवधवन सममतीने शासनाने ३० लाख रुपये द्यावेत असा
ठराव करुन शासनास पाठववला आते , ते खरे आते काय,

(३) असल्यास, चजकशीअींती सममतीच्या या ठरावावर शासनाने ननणवय घेऊन येथे पशू वैदयकीय

केंद्राच्या दे खभाल दरु
ु सतीसाठी ३० लाख रुपये उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत कोणती कायववाती
केली आते वा करण्यात येत आते ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आते त ?
श्री. महादे व जानिर (२७-०२-२०१८) : (१) ते खरे आते .
सन

२०१७-१८

या

आधथवक

वर्ावसाठी

जजल्ता

पररर्द

दरू
ु सतीसाठी रू.२०.०० लक्ष अनुदानाची मागणी करण्यात आली तोती.
परीं तु,

नामशक

जजल्ता

पररर्दे च्या

सेसमध्ये

पशुवैद्यकीय

दरू
ु सतीसाठी रू.१०.०० लक्ष रूपयाींची तरतद
ू करण्यात आली आते .
(२) ते खरे नाती.

(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाती.
___________

पशुवैद्यकीय
केंद्राच्या

दवाखाने
दे खभाल

वव.स. ४०८ (38)
दध प्रकक्या व उत्पादि सांघाच्या मागण्या पूणव िरण्याबाबत
(५०)

१०४०२२ (२९-१२-२०१७).

सोनावणे (जन्नर) :

श्री.राहूल िल (दौंड), श्री.सांग्राम ्ोपटे (भोर), श्री.शरददादा
सन्माननीय दग्धवविास मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) दध
ु प्रकक्रया व उत्पादक सींघाने तूप व ब्र यावर आकारण्यात येत असलेला जीएस्ी च्या
दराबाबत शासनाने र्फेरववचार करावा, दध
ु खरे दी दारासाठी अनद
ु ान दे ण्यात यावे, सतकारी दध
ु

सींघावर दध
ु दराबाबत सक्ती करू नये आशा अनेक मागण्यासाठी दध
ु खरे दी बींद करण्याचा
इशारा ददल्याचे ददनाींक ५ नोव्तें बर, २०१७ वा त्यासुमारास ननदशवनास आले आते , ते खरे आते
काय,

(२) असल्यास, शासनाने चजकशी केली आते काय,
(३) असल्यास, चजकशीअींती दध
ु प्रकक्रया व उत्पादक सींघाच्या मागण्या पूणव करण्याबाबत
शासनाने कोणती कायववाती केली वा करण्यात येत आते ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आते त ?
श्री. महादे व जानिर (०७-०२-२०१८) : (१) दध
ू खरे दी दरासाठी अनद
ु ान दे ण,े दध
ू दराबाबत

सक्ती न करणे इत्यादी सवरुपाच्या मागण्या राज्यातील सतकारी दध
ू सींघाींकडून शासनास
करण्यात आल्या तोत्या ते खरे आते .
(२)

तोय,

यासींदभावत

मा.मींत्री

(पदम
ु )

मतोदयाींच्या

अध्यक्षतेखाली

दद.९/११/२०१७

रोजी

राज्यातील सतकारी दध
ु सींघाींच्या अडीअडचणीवर चचाव तोण्यासाठी बैठक घेण्यात आली तोती.

(३) व (४) राज्यात दग्ु धव्यवसाय शासन,सतकार व खाजगी या नतन्ती क्षेत्रामार्फवत केला जात
आते . यामध्ये शासनाचा सतभाग केव

०.५ ते १.०० % इतकाच आते . खाजगी क्षेत्राचा

सतभाग ता ६०% आते . दध
ू ाकरीता ककमान आधारभूत ककीं मत ननजश्चत नसल्याने सद्यजसथतीत

खाजगी क्षेत्रावर शासनाचे कायद्यानुसार बींधन नाती. खाजगी दध
ू क्षेत्र कमी दराने दध
ू खरे दी
करत असल्याने तसेच दध
ू ाकरीता पषु ्का
या २ मदतन्याच्या कालावधीकररता

सरु
ु असल्याने डडसेंबर, २०१७ व जानेवारी,२०१८

मताराषर सतकारी सींसथा अधधननयम, १९६० च्या कलम

७९अ अींतगवत शासनाने दद. १० जुल,ै २०१५ रोजी ननगवममत केलेल्या ननदे शानुसार दे ण्यात
आलेल्या नोद्साींना शासनाने सथधगती ददली आते . या २ मदतन्यात राज्यातील सतकारी दध
ू
सींघाींनी बाजारभावानस
ु ार दध
ू ाची खरे दी केली असल्याने अनद
ु ान दे ण्याचा प्रश्न उद््ावत नाती.
___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

मांबई.

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
शासकीय मध्यवती मद्र
ु णालय, मींब
ु ई.

