अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ५१९ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
पहहले अधधवेशन, २०१९
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

डोंगरगाव व महागाव (ता.हहांगणघाट, जि.वधाा) येथील ग्रामसथाांचे पन
ु वासन िरण्याबाबत
(१)

२६९६ (२३-१२-२०१४)

श्री.समीर िुणावार (हहांगणघाट) :

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मदत व पुनवासन

(१) डोंगरगाव व महागाव (ता.हहींगणघा्, जि.वर्ाा) येथील ग्रामसथाींचे पन
ु वसान व लालनाला व
पोथरा

नाला

प्रकल्पामर्ील

प्रकल्पग्रसत

ेेतकरी

अनेक

वर्ाापासन
ू

नागरी

सवु वर्ा

ममळण्यापासून वींतचत राहहले असल्याचे माहे नोहें बर, २०१४ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदेानास
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर हिकाणातील ग्रामसथ व लालनाला व पोथरा नाला प्रकल्पामर्ील
प्रकल्पग्रसत ेेतकरी याींना पन
ु वासन व नागररक सवु वर्ा ममळण्याबाबत ेासनाकडे लेखी
ननवेदने हदली असन
ू ही त्याींना नागरी सुववर्ाींपासून वींतचत िे वण्यामागील कारणे काय आहे त,

(३) असल्यास, याबाबत डोंगरगाींव व महागाव ग्रामसथाींना व लालनाला, पोथर नाला
प्रकल्पातील ेेतक-याींना ेासनाने नागरी सुववर्ा दे ण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२३-१२-२०१४) : (१), (२) व (३) हे खरे नाही.
वर्ाा जिल्हयातील हहींगणघा् तालुक्यतील डोंगरगाव व महागाींव येथील लाल नाला व

पोथरा नाला प्रकल्पाींतगात पन
ु वामसत गाविाणात

महाराषर प्रकल्पबातर्त यक्तीींचे पन
ु वासन

अतर्ननयम १९८६ चे तरतुदीनूसार यापूवीच दे य नागरी सुववर्ा पुरववण्यात आलेल्या आहे त.
(४) प्रश्न उदभवत

नाही.

___________

वव.स. ५१९ (2)
िोयना धरणािवळ भूिांपाचे तीव्र धक्िे बसल्याबाबत
(२)

५५९४७ (२२-०८-२०१६).

श्री.ियिुमार गोरे (माण), श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी),

श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीण), श्री.असलम शेख (मालाड
पजश्चम) : सन्माननीय मदत व पुनवासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कोयना र्रणिवळ माहे मे, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान चार हदवसात सहा भूकींपाचे
तीव्र र्क्के बसले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत पाहणी करण्यात आली आहे काय,
(३) असल्यास, पाहणीअींती याप्रकरणी ेासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१२-१२-२०१८) : (१) हे अींेत: खरे आहे.
कोयना र्रणिवळ माहे मे, २०१६ च्या नतसऱ्या
हदवसात सहा भूकींपाचे सौम्य र्क्के बसले आहे त.

आिवडयाच्या सम
ु ारास चार

(२) होय.
(३) पाहणीअींती त्या भूकींपात कोणतेही िीववत वा ववत्तहानी झालेली नाही.
(४) याकामी ववलींब झालेला नाही.
___________
पुण्यातील मांगळवार पेठ, भीमनगर येथील ५० झोपडया िळून खाि झाल्याबाबत
(३)

५७३६६ (२९-०८-२०१६).

श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा),

श्री.सुरेश लाड (ििात), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), श्री.हदलीप
वळसे-पाटील (आांबेगाव), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.भासिर िाधव (गह
ु ागर), श्री.शामराव
ऊफा बाळासाहे ब पाटील (िराड उत्तर) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मदत व पन
ु वासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) पण्
ु यातील मींगळवार पेि, भीमनगर येथील ५० झोपडया िळाल्याचे घ्ना हदनाींक ९ मे,
२०१६ रोिी वा त्यासुमारास ननदेानास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी ेासनामार्ात चौकेी केली आहे काय, चौकेीत काय आढळून

आले, तसेच सदर झोपडीर्ारकाींचे पुनवासन करणेबाबत ेासनाने कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?

वव.स. ५१९ (3)
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०१-०२-२०१९) : (१) होय.
(२) सदर िळीत प्रकरणी तहसीलदार, पुणे याींचेकडून पींचनामा करण्यात आला असून एकूण

६४ बातर्त कु्ुींबाींना प्रत्येकी रु. ३८००/- प्रमाणे एकूण रुपये २,४३,००० /- मदतीचे वा्प
करण्यात आले आहे . तसेच घ्नासथळी झोपडयाींचे बाींर्काम नागररकाींनी सवत:केल्याने त्याींचे
मागणीनुसार

महानगरपामलका,

पुणे

याींनी

पत्रे

पुरववले

आहे त.

सद्यजसथतीत

िळीत

झोपडयाींच्या हिकाणी बाींर्काम पण
ू ा झाले असून नागररक वासतवास गेले आहे त.
(३) प्रश्न उदभवत नाही.

___________
चारा छावण्याांच्या खचाासाठी वेगवधधात चारा वविास िायाक्रमाअांतगात ननधीची िेलेली मागणी
(४)

५८२४६ (२२-०८-२०१६) श्री.पथ्ृ वीराि चव्हाण (िराड दषिण) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िृषी मांत्री

(१) चारा छावण्याींवरील खचाासािी वेगवतर्ात चारा ववकास कायाक्रम (Accelerated Fodder
Development Programme) अींतगात राज्य ेासनाने केंद्र ेासनाकडे मागील वर्ाात ननर्ीची
मागणी केली होती, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याबाबत ेासनाने चौकेी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकेीअींती कायाक्रमाअींतगात प्राप्त झालेल्या ननर्ीच्या वा्पाचा तपेील
जिल्हाननहाय दे ण्याबाबत ेासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२०-१२-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
(२) (३) व (४) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________
खांडाळा (जि.सातारा) तालक्
ु यात पाण्याच्या टां चाईमळ
ु े वपिाांचे झालेले नि
ु सान
(५)

६११३२ (२४-०८-२०१६).

श्री.ियिुमार गोरे (माण), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.सांग्राम

थोपटे (भोर) : सन्माननीय मदत व पुनवासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) खींडाळा (जि.सातारा) तालुक्यात नागरीकाींच्या वपण्याच्या पाण्याबरोबर िनावराींना व
ेेतातील वपकाींना पाण्याची ्ीं चाई ननमााण झाली असल्याने पाण्याअभावी वपके करपून लागली
असल्याचे माहे िून, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदेानास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याबाबत ेासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१२-१२-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
(२) व (३) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________

वव.स. ५१९ (4)
पळशी, दे वसरी-चातारी, (सांगम) धचांचोली (ता.उमरखेड, जि.यवतमाळ) या
गावाांच्या पुनवासनाबाबत
(६)

७१८२६ (१६-१२-२०१६).

श्री.रािेंद्र निरधने (उमरखेड) : सन्माननीय मदत व पुनवासन

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पळेी, दे वसरी-चातारी, (सींगम) तचींचोली (ता.उमरखेड, जि.यवतमाळ) या गावाींचे पुनवासन
करण्यासींबींर्ीचे ननवेदन सथाननक लोकप्रनतननर्ी याींनी मदत व पन
ु वासन मींत्री याींना माहे
ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान हदले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त ननवेदनाच्या अनुर्ींगाने ेासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०५-१२-२०१८) : (१) यवतमाळ जिल््यातील उमरखेड तालुक्यातील
पळेी, दे वसरी, चातारी व तचींचोली (सींगम) या ४ गावाींचे पन
ु वासन करण्यासींदभाात सथाननक
लोकप्रनतननर्ीींनी ननवेदन हदले आहे , हे खरे आहे.

(२) दे वसरी व तचींचोली (सींगम) या परु ग्रसत गावाींचे पन
ु वासन करण्याचा ववभागीय आयक्
ु त,

अमरावती याींनी ेासनास पािववलेला प्रसताव पुरपुनवासन र्ोरणानस
ु ार नसल्याने सदर प्रसताव
ेासनाने अमान्य केला आहे . पळेी या गावाचे पुनवासन करण्याचा प्रसताव सादर करण्याची

कायावाही क्षेत्रत्रय सतरावर करण्यात येत आहे. सदर प्रसताव ेासनास प्राप्त झाल्यानींतर त्याची
तपासणी करुन, उतचत ननणाय घेण्यात येईल. चातारी हे गाव पुरग्रसत नसल्याने पुनवासन
करण्याची आवश्यकता नाही, असे जिल्हातर्कारी, यवतमाळ याींच्या कायाालयाने कळववले आहे .
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________
उमरखेड (जि. यवतमाळ) तालक्
ु यातील नि
ु सानग्रसत शेति-याांना आधथाि मदत दे ण्याबाबत
(७)

७८७७८ (१४-०४-२०१७).

श्री.रािेंद्र निरधने (उमरखेड) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िृषी मांत्री

(१) उमरखेड (जि.यवतमाळ) तालुक्यात माहे सप््ें बर, २०१६ मध्ये वा दरम्यान सततच्या
पावसामळ
ु े ेेतकऱ्याींच्या सोयाबीन ेेंगाींना कोंब र्ु्ल्याने नक
ु सान झाले आहे, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, नुकसानग्रसत ेेतक-याींना ववमा कींपनीच्या िाचक अ्ीमुळे वपक ववमाचा
लाभही ममळाला नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत ेासनाने चौकेी केली आहे काय व त्यात काय आढळून आले,

(४) असल्यास, या नुकसानग्रसत ेेतक-याींना आतथाक मदत करण्याबाबत ेासनाने कोणती
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ५१९ (5)
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२८-११-२०१८) : (१) नाही.
(२) प्रर्ानमींत्री वपक ववमा योिना खरीप-२०१६ मध्ये यवतमाळ जिल््यामध्ये ररलायन्स
िनरल इींेुरन्स कींपनी मार्ात राबववण्यात आली. योिनेच्या मागादेाक सूचनेनुसार अींनतम
नक
ु सान भरपाई वपकाींच्या उत्पादनातील घ्ीच्या आर्ारे ननजश्चत केली िाते.

सोयाबीन

वपकाची पीक कापणी प्रयोगाद्वारे प्राप्त उत्पादन आकडेवारी ररलायन्स िनरल इींेुरन्स
कींपनीस पािववण्यात आली असून नुकसान भरपाई ननजश्चत करण्याची कायावाही ववमा
कींपनीमार्ात करण्यात आली आहे .

(३), (४) व (५) प्रश्न उदभवत नाही.
___________
अांिनगाव सुिी (जि.अमरावती) येथील लेंडी वपांपरी वपिाांचे वपि
ववमा योिनेमध्ये समाववष्ट्ट िरणेबाबत.

(८)

८२०३० (१४-०४-२०१७).

श्री.रमेश बुांदीले (दयाापूर) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील

(१) दयाापूर मतदारसींघात अींिनगाव सुिी (जि.अमरावती) येथे लेंडी वपींपरीचे क्षेत्र मोठ्या
प्रमाणात असून नैसतगाक आपत्तीमुळे सदरील वपकाींवर अननष् परीणाम होऊन अनेकदा

ेेतकऱ्याींना आतथाक नुकसान सहन करावे लागत असल्यामुळे लेंडी वपींपरी उत्पादक ेेतकयाींच्या आत्महत्या वाढल्या आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, और्र्ी वनसपती लेंडी वपींपरी या वपकाचे वपक ववमा योिनेमध्ये समावेे
करण्याबाबत मा.मींत्री याींच्याकडे मागणी केली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, लेंडी वपींपरी वपकाचे वपक ववमा योिनेमध्ये समावेे करण्याबाबत ेासनाने
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (११-१२-२०१८) : (१) हे खरे नाही,
सततच्या पावसामळ
ु े सदर वपकावर मर रोगाचा प्रादभ
ु ााव होऊन आतथाक नक
ु सान सहन करावे
लागत आहे. मात्र यामुळे आत्महत्या वाढलेल्या नाहीत.
(२) अींेत: खरे आहे.
(३)

पुनरा तचत

हवामान आर्ाररत

वपक

ववमा

योिनेंतगात वन

(पानवपींपरी) समावेे ताींत्रत्रक ननकर्ाच्या अनप्ु लब्धर्तेमळ
ु े ेक्य नाही.
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________

और्र्ी

लेंडी वपींपरीचा

वव.स. ५१९ (6)
िापडणेसह (जि.धुळे) पररसरात भई
ु मूग या वपिाला शेंगाच लागल्या नसल्याबाबत.
(९)

८५२५८ (१५-०८-२०१७).

श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िृषी मांत्री

(१) कापडणेसह (जि.र्ुळे) पररसरात रब्धबी उन्हाळी हीं गामातील भुईमग
ू या वपकाला पाणी ्ीं चाई

व वाढत्या तापमानामळ
ु े ेेंगाच लागल्या नसल्याचे माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदेानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याप्रकरणी ेासनाने चौकेी करुन येथील नक
ु सानग्रसत ेेतक-याींना आतथाक
मदत दे ण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२८-११-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
सन २०१६-१७ या वर्ाात उन्हाळी हीं गामात र्ळ
ु े जिल््यात उन्हाळी भुईमूग वपकाची २१२८
हे क््र क्षेत्रावर पेरणी झालेली होती.

तसेच र्ळ
ु े तालक्
ु यात ३२५ हेक््र क्षेत्रावर पेरणी झालेली

होती आणण र्ळ
ु े तालक्
ु याींची भुईमूग वपक कापणी प्रयोगाअींती उत्पादकता १३९५ ककलो प्रती
हे क््र आलेली आहे.

(२) व (३) प्रश्न उदभवत नाही.
___________
नामशि जिल््यामध्ये अनुसूधचत िाती उपयोिनेअांतगात गावातील
महहलाांचे सिमीिरण िरण्याबाबत.

(१०)

९५६७९

(१९-१२-२०१७).

श्री.छगन

भुिबळ

(येवला),

श्री.हदलीप

(आांबेगाव), श्री.ियांत पाटील (इसलामपूर), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा) :

वळसे-पाटील
सन्माननीय

पशुसांवधान मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नामेक जिल््यामध्ये अनुसूतचत िाती उपयोिनेतींगत
ा राबववण्यात येणाऱ्या वैमेष्यपूणा /
नाववन्यपूणा योिनेतून आमदार आदेा ग्राम योिनेसािी ननवडलेल्या लासलगाव, दे वगाव

(ता.ननर्ाड) व अींदरसल
ु (ता.येवला) या गावातील महहलाींचे सक्षमीकरण करण्यासािी दर्
ु ाळ
गाईचा पुरविा करणे हा पथदेी प्रकल्प राबववण्याची लोकप्रनतननर्ीींनी हदनाींक ४ सप््ें बर,
२०१७ रोिी वा त्यासुमारास जिल्हा प्रेासनाकडे व सहाय्यक आयक्
ु त, समािकल्याण ववभाग,
नामेक याींचेकडे मागणी केलेली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी ेासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. महादे व िानिर (२६-१२-२०१८) : (१) हे खरे आहे ,
सदरचे पत्र सहाय्यक आयुक्त, समािकल्याण ववभाग, नामेक याींचेकडून त्याींचे

कायाालयीन पत्र हद.१८/६/२०१८ अन्वये जिल्हा पेुसींवर्ान उपआयुक्त, नामेक या कायाालयाकडे
प्राप्त झालेले आहे .

(२) व (३) नाववन्यपूणा राज्यसतरीय योिनेंतगात राज्यात दर्
ु उत्पादनास चालना दे ण्यासािी
०६/०४/०२ दर्
ु ाळ सींकरीत गाई / म्हेीींचे ग् वा्प तसेच, जिल्हासतरीय अनस
ु ूतचत िाती

उपयोिना (ववघयो) / आहदवासी उपयोिना/ आहदवासी क्षेत्राबाहे रील उपयोिनेंतगात ०२ दभ
ु त्या
िनावराींचे ग् वा्प करणे या दोन योिना पेस
ु ींवर्ान ववभागाकडून राबववण्यात येत आहे त.

या योिनाींतगात नामेक जिल्हयामर्ील आमदार आदेा ग्राम योिनेसािी ननवडलेल्या

लासलगाव, दे वगाव ता. ननर्ाड व अींदरसुल ता. येवला या गावातील अनुसूतचत िातीच्या
महहला लाभ घेऊ ेकतात.

___________

रा.वपांपळगाांव ब.ु (ता.दे ऊळगाांवरािा, जि.बुलढाणा) येथील शेति-याांना महात्मा गाांधी रोिगार
हमी योिनेअत
ां गात डाळीांब फळबाग लागवड याांचे अनुदान अपूणा ममळाल्याबाबत

(११)

९८६४५ (२७-१२-२०१७)

डॉ.शमशिाांत खेडि
े र (मसांदखेड रािा) : सन्माननीय िृषी मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रा.वपींपळगाींव ब.ु (ता.दे ऊळगाींवरािा, जि.बल
ु डाणा) येथील श्री.भगवान वपरािी दराडे
याींच्योसह व इतर ेेतक-याींना महात्मा गाींर्ी रोिगार हमी योिनेअींतगात डाळीींब र्ळबाग
लागवड याींचे

अनुदान अपूणा ममळाल्याचे माहे

ऑक््ोबर,२०१७ मध्ये

वा

त्यादरम्यान

ननदेानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी उक्त ेेतक-याींनी तालक
ु ा कृवर् अतर्कारी, दे ऊळगाींवरािा

जि.बुलढाणा याींचक
े डे हदनाींक ९ ऑक््ोबर,२०१७ रोिी वा त्यासुमारास ववनींती अिा करुनही
अदयापी कोणतीच कायावाही झालेली नाही, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत असल्यास ेासनाने चौकेी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकेीअींती ेेतक-याींना तात्काळ पूणा अनुदान दे ण्याबाबत ेासनाने कोणती
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२२-११-२०१८) : (१) होय खरे आहे.
(२) प्रश्न उद्भवत नाही.
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.
(४) मग्रारोहयो र्ळबाग लागवड योिनेचा कालावर्ी ३ वर्ााचा असून या कामास ३ वर्ााचा

कालावर्ी पुणा झालेला आहे . ३ वर्ााच्या आत झालेल्या कामाच्या मागणीप्रमाणे तसेच
झालेल्या कामाप्रमाणे अकुेलचे व कुेलचे अनद
ु ान सदर ेेतकऱ्याींच्या
हद.१७/५/२०१८ रोिी िमा करण्यात आले आहे .
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________

बॅक खात्यावर
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दयाापूर मतदारसांघ दष्ट्ु िाळग्रसत घोवषत िरुन नुिसानग्रसत
शेति-याांना आधथाि मदत दे ण्याबाबत

(१२)

१००२१० (२९-१२-२०१७).

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

श्री.रमेश बुांदीले (दयाापूर) :

सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील

(१) दयाापूर मतदार सींघात सन २०१७-१८ या कालावर्ीत हदनाींक ३० सप््ें बर, २०१७ रोिी वा

त्यासम
ा ा व तरू
ु ारास केवळ ६२.४ ्क्के पिान्यमान झाले असन
ू मग
ु , उळीद, सोयात्रबन पण
ु त
कपासी या खरीप वपकाींचे नुकसान होवून रब्धबी हीं गाम र्ोक्यात आलेला आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, कमी पिान्यमानामुळे भुगभ
ा ातील पाण्याची पातळी खोल गेल्याने दयाापूर
मतदार सींघातील र्ळवपके सींत्रा, केळी, मलींबू, पपई, डाळीींब व इतर वपींपरी, पानमळे , भािीपाला
इत्यादी वपकाींचे नुकसान होणार आहे तसेच ते उन्हाळयापयंत वाळण्याची ेक्यता आहे , हे खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत ेासनाने चौकेी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकेीअींती दयाापूर मतदारसींघ दषु काळग्रसत घोवर्त करुन नुकसानग्रसत
ेेतक-याींना आतथाक मदत दे ण्याबाबत ेासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२८-११-२०१८) : (१) व (२) होय. हे अींेत खरे आहे .
(३) होय. उत्पादकतेत घ् आलेल्या मुग, उडीद व सोयाबीन या वपकाींचे प्रसताव ववमा
कींपन्याींना सादर करण्यात आलेले आहे त.

(४) दषु काळ घोर्ीत करण्याकरीता खरीप हीं गाम-२०१७ पासून सर्
ु ाररत ननकर् व कायापध्दती
लागू करण्यात आलेली आहे .

यानुसार पिान्यमान, वरसपती ननदे ेाींक, मद
ृ आद्रा ता ननदे ेाींक,

िलववर्यक ननदे ेाींक व वपकाींचे क्षेत्रत्रय सवेक्षण इत्यादी बाबीनुसार दषु काळी पररजसथती
नसल्याचे आढळून आले आहे.
(५) प्रश्न उदभवत नाही.

___________
भांडारा जिल््यात रब्बी वपिाची पेरणी िमी झाल्यामुळे जिल््यातील दष्ट्ु िाळी पररजसथतीवर
उपाययोिना िरणेबाबत.

(१३)

१०१७२७ (२७-१२-२०१७).

श्री.रािेश िाशीवार (सािोली), श्री.चरण वाघमारे (तुमसर),

श्री.िृष्ट्णा गिबे (आरमोरी) : सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) भींडारा जिल््यात यावर्ी रब्धबी हीं गामासािी कृर्ी ववभागाने ननर्ाारीत केलेल्या ४५ हिार
६८७ हे क््र पैकी वातावरण बदलामुळे र्क्त १० हिार १६३ हे क््र मर्ील रब्धबी वपके र्ोक्यात
आली असून आतापयंत केवळ २२ ्क्के रब्धबी वपकाची पेरणी पुणा झाली असल्याचे माहे
नोहें बर २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदेानास आले, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, साकोली तालक्
ु यात ४७४ हे . लाखनी ४८७, लाखाींदरू २०४१, मोहाडी ३७२, तुमसर
५५१४ व पवनी येथे १२७५ हे . क्षेत्रात पेरणी झाल्याची नोंद करण्यात आली आहे , हे ही खरे
आहे काय,
(३) असल्यास, याबाबत ेासनाने चौकेी केली आहे काय,
(४) असल्यास,चौकेीअींती ढगाळ वातावरण, पावसाचा लहरीपणा व ककडीींचा प्रादभ
ु ााव आदी
कारणाींमळ
ु े रब्धबी वपकाींच्या पेरणीची ्क्केवारी कमी झाल्यामळ
ु े जिल््यात आलेल्या दषु काळी
पररजसथतीवर मात करण्याबाबत ेासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२८-११-२०१८) :(१)

भींडारा जिल््याचे रब्धबी वपकाींचे माहे नोहें बर २०१७

अखेर २५,७०१ हे क््र म्हणिेच ५६ ्क्के क्षेत्रावर तर, हद.१२/१/२०१८ अखेर ४२,७३९ हे क््र
म्हणिेच ९४ ्क्के क्षेत्रावर रब्धबी वपकाींची पेरणी झाली आहे .
(२) नाही.
पेरणी
अ.क्र.

(३)

तालुका

सरासरी

३०/११

्क्केवारी

१२/१/२०१८

्क्केवारी

१

भींडारा

७६५७

२३९९

३१

५१२६

६७

२

मोहाडी

५७९४

१८७२

३२

२९५२

५१

३

तुमसर

५४६९

३४११

६२

४७९६

८८

४

पवनी

९२४६

७२५४

७८

१२८१८

१३९

५

साकोली

३४००

१२४८

३७

३१८४

९४

६

लाखनी

५७४१

३०३३

५३

५७२३

१००

७

लाखाींदरू

८३८२

६४८४

७७

८१४०

९७

एकुण

४५६८८

२५७०१

५६

४२७३९

९४

प्रश्न उदभवत नाही.

क्षेत्र
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(४) केंद्र ेासनाने दषु काळ सींहहता-२०१६ नुसार दषु काळी पररजसथतीसींदभाात सुर्ाररत ननकर्
लागू केले आहे त. त्यानुसार जिल्हातर्कारी याींचे सतरावर दषु काळ पररजसथती ननर्ाारणाची
कायावाही सुरु आहे .

(५) प्रश्न उदभवत नाही.
___________
राज्यात शेतीसाठी लागणारी रासायननि खते तसेच िीटिनाशिाांच्या वाढत्या
प्रसाराला आळा घालण्याबाबत
(१४)

१०३२०० (२७-१२-२०१७)

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

अॅड.आमशष शेलार (वाांद्रे पजश्चम), श्री.अममत साटम (अांधेरी पजश्चम) :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िृषी मांत्री

(१) राज्यात ेेतीसािी लागणारी रासायननक खते तसेच की्कनाेकाींच्या वाढत्या वापरामळ
ु े

िममनीचा कस कमी झाला असन
ू वपकाींवरही पररणाम होत असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१७
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदेानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, रासायननक खते तसेच की्कनाेकाींचे अींे उत्पादनात येवन
ू ते मानवी
ेरीरात गेल्यास गींभीर यार्ी ननमााण होण्याची ेक्यता तींज्ाींकडुन वतावण्यात येत आहे , हे
ही

खरे आहे काय,

(३) असल्यास, चौकेीअींती रासायननक खते तसेच की्कनाेकाींच्या वाढत्या प्रसाराला आळा
घालण्याबाबत ेासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.चांद्रिाांत

पाटील

(०१-१२-२०१८)

: (१)

रासायननक

खताींमळ
ु े

ेेतिममनीच्या

सुपीकता

पातळीत घ् होत असल्याबाबत सवतींत्र अभ्यास झालेला नाही. तथावप, रासायननक खताींचा
असींतमु लत व प्रमाणापेक्षा िासत वापर, पाण्याचा अनतवापर, सतत पीकाखाली असणारी िमीन
(पीक पध्दती), सेंद्रीय पदाथांचा मेर्ारेी पेक्षाकमी होत असलेला वापर या कारणाींमळ
ु े
ेेतिममनीच्या सुपीकता पातळीत घ् होते व िममनीचा कस कमी होतो.

हे खरे आहे.

(२) होय.

(३) कक्कनाेकाींच्या वाढत्या प्रसाराला आळा घालण्यासािी, तसेच, रासायननक खताींचा व
कक्कनाेकाींचा ववपररत पररणाम िममनीच्या व मानवी आरोग्यावर होऊ नये यासािी
वेगवेगळया माध्यतातून (मेळावे, िाहहराती, चचाासत्रे, प्रमेक्षणे, आकाेवाणी व दरू तचत्रवाणीचे
कायाक्रम इत्यादी माध्यमातून) ेेतकऱ्याींमध्ये िागत
ृ ी करण्यात येत आहे . सेंद्रीय ेेतीचे र्ोरण
आखण्यात आलेले असून सेंद्रीय ेेतीला प्रोत्साहन दे ण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________
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राज्यातील िृषी महाववद्यालयासाठी भारतीय िृषी सांशोधन पररषदे ने घालन
ू हदलेल्या
ननिषाांची पुतत
ा ा न िरताच अनेि महाववद्यालये सुरु असल्याबाबत,

(१५) १०५४३४ (०१-०४-२०१८) श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.अजित पवार (बारामती),
श्री.ियांत पाटील (इसलामपरू ), श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरे गाव), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली),
श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.हसन

मुश्रीफ (िागल), श्री.राणािगिीतमसांह पाटील (उसमानाबाद), श्री.सुरेश लाड (ििात), श्री.किसन
िथोरे (मुरबाड), श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), श्रीमती सम
ु न
पाटील (तासगाव - िवठे महाांिाळ), श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण) : सन्माननीय िृषी
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील कृर्ी महाववद्यालयासािी भारतीय कृर्ी सींेोर्न पररर्दे ने घालून हदलेल्या
ननकर्ाींची पुतत
ा ा न करताच अनेक महाववद्यालये सुरु असल्याची

माहहती माहे डडसेंबर, २०१७

मध्ये वा दरम्यान मा.राज्यमींत्री याींचक
े डे सममतीने सादर केलेल्या अहवालानुसार ननदेानास
आलेली आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास, उक्त प्रश्नी ेासनाने चौकेी केलेली आहे काय,

(३) असल्यास, चौकेीअींती सदर प्रकरणी सरु
ु असलेली कायावाही लवकरात लवकर पण
ू ा
करण्याबाबत ेासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०५-१२-२०१८) : (१) हे अींेत: खरे आहे.
नववन महाववद्यालये सुरु करण्यासािी भारतीय कृवर् अनुसर्
ीं ान पररर्द नवी हदल्ली तसेच

महाराषर कृवर् मेक्षण व सींेोर्न पररर्द, पुणे याींनी वेळोवेळी ननगाममत व ननजश्चत केलेल्या
ननकर्ाींची पुतत
ा ा होत आहे त ककीं वा कसे याची ववद्यापीिसतरीय सममतीद्वारे तपासणी करुन
मल
ा ा करीत असणाऱ्या महाववद्यालयाींचा प्रसताव ववद्यापीिाच्या कायाकारी
ु भत
ु सवु वर्ाींच्या पत
ु त

पररर्दे ने मींिुरी हदल्यानींतर कृवर् पररर्दे कडे मान्यतेसािी सादर करण्यात येतो. मात्र काही

महाववद्यालयाींना ववहहत कालावर्ीत ननकर्ाींची पुतत
ा ा करण्याच्या अर्ीन राहून महाववद्यालय
सुरु करण्यास परवानगी दे ण्यात आलेली आहे .
(२) ववद्यापीिसतरीय सममतीमार्ात सदर महाववद्यालयाींना वेळोवेळी भे्ी दे वन
ा ा
ू त्र्
ु ीींची पत
ु त

केली आहे ककीं वा कसे याबाबत आढावा घेण्यात आला आहे . तसेच राज्यातील चारही कृवर्

ववद्यापीिाींतगात कायारत असलेल्या कायमसवरुपी ववनाअनुदाननत खािगी कृवर् व सींलग्न

महाववद्यालयाींचा दिाा वाढववणे व ह्कून राहण्याच्या दृजष्कोनातुन सदर महाववद्यालयाींचे
मुल्यमापन करुन कमी दिााच्या महाववद्यालयाींवर कायावाही करण्यासािी या महाववद्यालयाींची

त्रयसथ यींत्रणेकडून तपासणी करण्याकररता कृवर् पररर्द सतरावर डॉ. एस.एन.परु ी, मािी

कुलगुरु, महात्मा र्ुले कृवर् ववद्यापीि, राहुरी याींच्या अध्यक्षतेखाली सममती गहित करण्यात
आलेली आहे .
(३) डॉ. एस.एन.पुरी सममतीने सन २०१७ मध्ये “ड” वगाातील १८ महाववद्यालयाींची तपासणी
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करुन ज्या महाववद्यालयाींना दोनदा “ड” दिाा प्राप्त झालेला आहे ,

अेा ६ महाववद्यालयाींची

प्रवेे प्रकक्रया व ४ महाववद्यालयाींच्या प्रत्येकी एका तुकडीची प्रवेे प्रकक्रया सथतगत

करण्याबाबतची मेर्ारस केली होती. त्या मेर्ारेीस अनुसरुन सींबींतर्त कृवर् ववद्यापीिाींनी

घेतलेल्या ननणायानस
ु ार या महाववद्यालयाींची / तक
ु डयाींची सन २०१७-१८ ची प्रवेे प्रकक्रया
सथतगत करण्यात आली होती.

या प्रवेे प्रकक्रया सथतगत करण्यात आलेल्या महाववद्यालयाींच्या सींबींतर्त सींसथाींनी
मा. उच्च्ा न्यायालयाच्या
केल्या

होत्या.

या

मुींबई, औरीं गाबाद आणण नागपूर

यातचकाींबाबत

मा.उच्च

येथे ववववर् रर् यातचका दाखल

न्यायालयाने

हदलेल्या

महाववद्यालयाींमध्ये सन २०१७-१८ ची प्रवेे प्रकक्रया राबववण्यात आली.

आदे ेाींनस
ु ार उक्त
तसेच मा. उच्च

न्यायालयाने या महाववद्यालयाींना योग्य ते अमभवेदन (representation) अतर्कृत यींत्रणा
तसेच

ववद्यापीिाींकडे

माींडण्याची

सींर्ी

दे वून

त्याद्वारे

त्याींनी

त्याींच्याकडे

कोणतीही

कमतरता/त्रु्ी नसल्याचे तसेच सवा पुतत
ा ा केल्याचे मसध्द करुन दाखवावे असे आदे े हदलेले
आहे त.

महाराषर

कृवर्

ववद्यापीिे

कायदा

१९८३

मर्ील

कलम

४२,

४३,

४४

नस
ु ार

महाववद्यालयाींची तपासणी करणे, सींलग्नता काढून घेणे इ. अतर्कार कृवर् ववद्यापीिाींना
दे ण्यात आलेले आहे त.

त्यानुसार उक्त प्रकरणी मा. उच्च न्यायालयाने हदलेल्या आदे ेाप्रमाणे

ववद्यापीिाने आवश्यक ती कायावाही करण्याचे ननदे े सींबींतर्त कृवर् ववद्यापीिाींना दे ण्यात
आलेले आहे . याबाबत ववद्यापीि सतरावर पढ
ु ील कायावाही सरु
ु आहे.
(४) प्रश्नच उद्भवत नाही.

___________
नामशि व िोल्हापरू जिल््यात अविाळी पावसाने शेतीचे नि
ु सान झाल्याबाबत
(१६)

१०६०२४ (०१-०४-२०१८).

श्री.अननल िदम (ननफाड), श्री.रािाभाऊ (पराग) वािे

(मसन्नर) : सन्माननीय मदत व पुनवासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) नामेक जिल््यात माहे नोहें बर, २०१५ ते ऑक््ोबर, २०१७ या कालावर्ीत तब्धबल १०
वेळा अवकाळी पावसाने ेेतीचे नक
ु सान झाले, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच, मेरोळ (जि.कोल्हापूर) तालुक्यात माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान
झालेल्या परतीच्या पावसामुळे उस लागवडीची वाढ खुीं्ली असून द्राक्षबागा उदध्वसत झाल्या,

भई
ू मग
ू व सोयाबीनसह रोपवाह्काींचे मोिया प्रमाणात नक
ु सान झाले तसेच गळ
ु ाचा हीं गामाचेही
नुकसान झाले, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास, उक्त

कालावर्ीतील

ेेतीच्या

नक
ु सानीची

ेासनाकडून दे ण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

भरपाई

अद्याप ेेतक-याींना

(४) असल्यास, नुकसान भरपाईची रक्कम ेेतक-याींना दे ण्याबाबत ेासनाने कोणती कायावाही
केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(५)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (१६-०२-२०१९) : (१) सदर बाब ननदेानास आलेली आहे .
(२) कोल्हापूरसह मेरोळ तालुक्यात माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये झालेल्या परतीच्या पावसामळ
ु े
ऊस (०.०९ हे क््र), द्राक्षे (२.७४ हे क््र), केळी (०.५३ हे क््र), बोर (१.२० हे क््र), भुईमुग
(३३.५७ हे क््र) व सोयाबीन (१०.२३ हे क््र) व इतर वपकाींचे ममळून ९९.५९ हे क््र एवढे
नुकसान झाल्याचे ननदेानास आलेले आहे.

(३) व (४) ेासन ननणाय हदनाींक १९.०७.२०१८ अन्वये,

एवप्रल ते नोहें बर २०१६ या

कालावर्ीत अनतवषृ ्ी व अवेळी पावसामळ
ु े ेेतवपकाच्या नक
ु सानीसािी बातर्त झालेल्या
ेेतकऱ्याींना मदत म्हणन
रु. ५१,५२४.०७ लक्ष एवढी मदत व ेासन ननणाय हदनाींक
ू
१०.०७.२०१८ अन्वये,
पावसामळ
ु े

ेेतवपकाच्या

एवप्रल ते ऑक््ोबर २०१७ या कालावर्ीत अनतवषृ ्ी व अवेळी
नुकसानीसािी

बातर्त

झालेल्या

ेेतकऱ्याींना

मदत

११००९.००७५ लक्ष एवढी मदत ववतररत करण्यास मान्यता दे ण्यात आली आहे .

म्हणून

रु.

(५) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________
गोरे गाव (मुांबई उपनगर) आरे दग्ु ध वसाहतीतील वि
ृ सांपती नष्ट्ट िेल्याबाबत
(१७)

१०७७२५

अॅड.गौतम

(१८-०४-२०१८) श्री.सुरेश

चाबि
ु सवार

(वपांपरी),

धानोरिर

श्री.अममत

साटम

(वरोरा),

श्री.अिय

(अांधेरी

पजश्चम),

(चाांहदवली), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी) :
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

चौधरी

(मशवडी),

श्री.नसीम

खान

सन्माननीय पशुसांवधान

(१) गोरे गाव (मुींबई उपनगर) आरे दग्ु र् वसाहतीतील वक्ष
ृ सींपती नष् हावी यासािी झाडाींच्या
मुळाेी ववर्ारी और्र् घालणे व ववर्ारी इींिक्
े ेन दे ण्याचे प्रकार सरु
ु असल्याची तक्रार हदनाींक
२ िानेवारी, २०१८ रोिी आरे पोलीस िाण्यामध्ये दक्ष नागरीकाींनी नोंदववली आहे , हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, पोलीसाींनी सदर प्रकरणी मींब
ु ई महानगरपामलकेकडे तक्रार केल्या मेवाय या
प्रकरणाची तक्रार नोंदववण्यास नकार हदला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, मुींबई महानगरपामलकेकडेही तक्रारर्ारकाींनी याप्रकरणी तक्रार करुनही अद्याप
याप्रकरणी कोणतीच कायावाही झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय,
(४)

असल्यास,

त्याची

कारणे

काय

आहे त

व

वक्ष
ृ ाींचे

सींवर्ान

व

सींरक्षण

यासािी

महानगरपामलकेने कोणती उपाययोिना केली आहे तसेच वक्ष
ु ाेी ववर्ारी और्र् व
ृ ाींच्या मळ
इींिेक्ेन दे णाऱ्याींना अ्क करुन त्याींच्यावर कारवाई करण्याबाबतची सद्यःजसथती काय आहे ?

श्री. महादे व िानिर (१७-११-२०१८) : (१) सुरक्षा अतर्कारी, आरे दग्ु र्वसाहत याींनी वनराई
पोलीस िाणे येथे हदनाींक ८/१/२०१८ रोिी अदखलपात्र गन्
ु हा क्रमाींक ४४/२०१८ व हदनाींक

८/३/२०१८ रोिी आरे पोलीस िाणे येथे अदखलपात्र गुन्हा क्रमाींक ३४४/२०१८ असे गुन्हे दाखल
केले आहे त.
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(२) व (३) हे खरे नाही
(४) आरे वनराई सींवर्ान करण्यासािी आरे वसाहतीत गसत वाढवून वक्ष
ृ ाींचे व पयाावरणाचे

सींरक्षण राखले िाईल याची खबरदारी घेण्यात आली आहे . तसेच आरे दग्ु र्वसाहतीमर्ील सवा
परवानेर्ारकाींना आर दग्ु र् वसाहत पररसरामर्ील वक्ष
ृ ाींना / पयाावरणाला कोणत्याही परवाने
र्ारकाकडून अनतर्कृत कृत्य करुन हानी पोहचववत असल्याचे ननदेानास आल्यास, सींबींतर्त
परवानेर्ारकाींचा परवाना रद्द करण्याबाबत आरे प्रेासनाकडून लेखी कळववण्यात आलेले आहे.
तसेच याप्रकरणी दाखल गुन्हयाींचा पुढील तपास पोमलस ववभागामार्ात सुरु आहे .
___________
नागपूर येथील डॉ. पांिाबराव दे शमुख िृषी महाववद्यालयामध्ये झालेला गैरप्रिार
(१८)

१०८७२६ (०१-०४-२०१८).

श्री.सुधािर दे शमुख (नागपूर पजश्चम) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िृषी

(१) नागपूर येथील डॉ.पींिाबराव दे ेमख
कृर्ी महाववद्यालयातील हहवाळी परीक्षा दे णा-या
ु
एमएससी डेअरी सायन्स तत
ृ ीय सेममस्रच्या ववद्यार्थयांना महाववद्यालयाने मागील वर्ााची

प्रश्नपत्रत्रका सोडववण्यास हदल्याबाबतचे माहे नोहें बर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदेानास
आले आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, कृर्ी महाववद्यालयाच्या ववद्यार्थयांनी प्रश्नपत्रत्रका मागील वर्ााची असल्याची
सुचना केंद्र अतर्कारी याींना हदली असता त्याींनी मदत करण्याऐविी तेच प्रश्न सोडववण्यासािी
ववद्यार्थयांना साींतगतले होते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सुचना केंद्र अतर्कारी याींनी सदर प्रकरण वाढु नये म्हणुन पेपर सींपल्यावर
ववद्यार्थयांकडून प्रश्नपत्रत्रका परत घेतली असता त्यासींदभाात परीक्षा अतर्कारी याींच्याेी
ववद्यार्थयांनी सींपका केला असता प्रश्नपत्रत्रका चुकीची नसुन ती अभ्यासक्रमाेी ननगडीत आहे
असे साींतगतले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, चौकेीअींती डॉ.पींिाबराव दे ेमख
कृर्ी महाववद्यालयाच्या एमएससी डेअरी
ु

सायन्सच्या ववद्यार्थयांच्या भववतयाेी खेळणा-या केंद्र अतर्कारी व परीक्षा अतर्का-याींच्या
कामाची चौकेी करून त्याींच्यावर ेासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२६-११-२०१८) : (१), (२) व (३) एम.एस.सी डेअरी सायन्स तत
ृ ीय
सेममस्रच्या हदनाींक २३.११.२०१७ रोिी झालेल्या अींतीम सत्रात पररक्षेसािी DSC-५०५

(Physiochemical aspects of milk constitutents and milk products) या ववर्याची
प्रश्नपत्रत्रका सींबींतर्त ववभागाच्या मेक्षकाकडून सादर करण्यात आली होती. सदर ववर्याच्या
दोन प्रश्नपत्रत्रका या वर्ी काढण्यात आल्या होत्या, सदर प्रश्नपत्रत्रकेवर २०१६-१७

व २०१५-१६

असे निरचक
ु ीने ्ीं कमलखीत करुन दोन्ही प्रश्नसींच छापल्या गेले व सदर प्रश्नपत्रत्रकेचे मलर्ार्े

कृवर् महाववद्यालय, नागपरू येथे पािववण्यात आले. सदर पररक्षा पदयत्ु तर मेक्षणातींगत
ा
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केवळ ७ ववद्यार्थयाानी सदर ववर्यासािी नोंदणी करुन प्रवेे घेतल्यामळ
ु े त्याींच्यासािी
आयेाजित करण्यात आली होती.

दोन्ही प्रश्नपत्रत्रकेतील प्रश्न हे िरवून हदलेल्या अभ्यासक्रमाेी ननगडीत आणण

ववहहत अभ्यासक्रमाींतगातच होते. सदर ववर्याचा प्रश्नसींच हा र्क्त ४० गण
ु ाींचा असल्यामळ
ु े या

ववर्याचा अभ्यासक्रम हा मोिकाच आहे . त्यामुळे दोन्ही प्रश्नसींचातील बरे चेे प्रश्न िवळपास
सारख्याच मुद्यावर आर्रीत होते.

दोन्ही प्रश्नसींच हे ववहीत अभ्यासक्रमाींतगातच असल्याकारणाने प्रश्नपत्रत्रका चक
ु ीची

नसन
ु ती अभ्यासक्रमाेी ननगडीत आहे .

सदर प्रश्नपत्रत्रका दोन से्मध्ये असल्यामुळे ववद्याथीननहाय गुणप्रदान प्रक्रीया

सुरळीत हावी म्हणून पेपर सींपल्यावर
(४)

आढळून

ववद्यार्थयााकडून प्रश्नपत्रत्रका परत घेण्यात आल्यात.

पररक्षेकरीता उपजसथत ववद्यार्थयााच्या उत्तरपत्रत्रकाींचे मल्
ु यमापन केल्यानींतर असे
आले

की,

दोन्हीही

प्रश्नसींच

सोडववलेल्या

ववद्यार्थयाानी

सदर

ववर्यामध्ये

समार्ानकारक गण
ु ममळालेले आहे त, तसेच या ववर्यामध्ये कोणत्याही ववद्यार्थयााचे कुिलेही
ेैक्षणणक नुकसान झाले नाही

सदर प्रकरणाची ववद्यापीि प्रेासनाने गींभीर दखल घेवुन सींबींर्ीत ववर्य मेक्षक

तसेच पररक्षावगा पयावेक्षक याींना सक्त ताकीद दे ण्यात आली आहे .
(५)

प्रश्न उदभवत नाही.
___________

मध्य रे ल्वेवर सवााधधि मत्ृ यू होणाऱ्या प्रवाशाांच्या सांख्येत
िल्याणचा प्रथम क्रमाांि असल्याबाबत

(१९)

१०९०७४ (१४-०५-२०१८)

श्री.नरें द्र पवार (िल्याण पजश्चम), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड),

श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पूव)ा : सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :-

(१) मध्य रे ल्वेवर सवाातर्क मत्ृ यू होणाऱ्या प्रवाेाींच्या सींख्येत सलग पाचया वर्ी कल्याणचा

प्रथम क्रमाींक आहे , सन २०१२ पासून कल्याण रे ल्वे पोलीसाींच्या हद्दीत दरवर्ी सवाात िासत
मत्ृ यू होत असून सुरक्षतेच्या आभावामळ
ु े होत असल्याचे ननदेानास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, कल्याण रे ल्वे पोलीसाींच्या हद्दीत सवाातर्क ३६७ मत्ृ युमुखी झाले आहे त, हे
ही खरे आहे काय,

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

वव.स. ५१९ (16)
श्री. हदवािर रावते (०६-१२-२०१८) : (१) कल्याण रे ल्वे पोलीस िाण्याचे कायाक्षेत्र कल्याण ते
किात असे आहे . या
अभावामुळे होत नाही.

८४ कक.मी .रे ल्वे मागाावर होणारे मत्ृ यू हा ववर्य

सुरक्षतेच्या

(२) होय.

(३) अपघात प्रवण क्षेत्र (Accident Prone Spot) याींचा अभ्यास करुन त्यामध्ये १७४
अपघाताींची हिकाणे दाखववण्यात आली तसेच अपघात रोखण्याच्या दृष्ीने रे ल्वे रॅ कच्या
बािूला कॉन्सरह्ना कॉईल व सींरक्षक मभींत बाींर्णे या
प्रवाेाींच्या सरु क्षेसींबींर्ी

तात्काळ

उपाययोिना केल्या िात आहे त

उपाययोिना करण्याबाबत रे ल्चे बोडााच्या अतर्काऱ्याींना

पोलीस आयुक्त लोहमागा याींनी आदे े हदले आहे त
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________
धमााबाद (जि.नाांदेड) तालुक्यातील पशुवैदयिीय दवाखान्याांच्या इमारतीची झालेली दरु वसथा
(२०)

१०९१६७ (०५-०४-२०१८)

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

उत्तर), श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पशुसव
ां धान मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) र्मााबाद (जि.नाींदेड) तालुक्यातील जिल्हा पररर्दे तींगत
ा सवाच पेुवैदयकीय दवाखान्याींच्या
इमारती िुन्या झाल्या असून मोडकळीस आल्या असल्याचे हदनाींक १८ नोहें बर,२०१७ रोिी वा
त्यासम
ु ारास ननदेानास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास,सवाच पेुवैद्यकीय दवाखान्यात पाणी, ेौचालय, ेीतयींत्र सींरक्षक मभींत नाही, हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत ेासनाने चौकेी केली आहे काय व त्यानुसार या दवाखान्याींची
दरु
ु सती व आवश्यक सुववर्ा उपलब्धर् करुन दे ण्याबाबत ेासनाने कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. महादे व िानिर (१७-०१-२०१९) : (१) व

(२)

हे खरे नाही.

(३) र्मााबाद (जि.नाींदेड) तालक्
ु यात जिल्हा पररर्दे अींतगात पेव
ु ैदयककय दवाखाना श्रेणी-१ चे
१) करखेली २) कारे गाव ३) तचींचोली असे तीन दवाखाने व िारीको् पेुवैद्यककय दवाखाना

श्रेणी-२ हा एक दवाखाना असे एकूण चार दवाखाने आहे त. ्या चार दवाखान्याींपक
ै ी र्क्त

िारीको् वगळता इतर तीनही दवाखान्याच्या इमारतीींचे सन २००९ मध्ये नववन बाींर्काम
झालेले आहे.

कारे गाव, करखेली व तचींचोली या पेुवैदयककय दवाखाना श्रेणी-१ च्या तीनही

दवाखान्यात ेौचालय आहे त. जिल्हा पररर्द उपकर सन २०१७-१८ अींतगात प्राप्त तरतद
ु ी

अन्वये र्मााबाद तालुक्यातील जिल्हा पररर्दे चे असलेले पेुवैदयककय दवाखाना श्रेणी- १
करखेली सािी रक्कम रू. १.५ लक्ष, कारे गाव सािी रक्कम रु. २.५ लक्ष तचींचोली सािी रक्कम
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रू. १.० लक्ष व पेुवैदयककय दवाखाना श्रेणी- २ िारीको् सािी रक्कम रु. १.० लक्ष असे
एकुण रु. ६.० लक्ष खचा करण्यात आले आहे त. वरील चारही दवाखान्याींच्या इमारती दरु
ु सती
करण्यात आलेल्या आहे त.

केद्र परु सकृत ॲसकॅड योिना सन २०१६-१७ अींतगात पेव
ु ैदयककय दवाखाना

करखेली व कारे गाव येथे मेतयींत्र बसववण्यात आलेले आहे त. तसचे उवारीत दोन दवाखान्याींना
मेतयींत्राींचा पुरविा करण्याची कायावाही सुरु आहे.

सींरक्षक मभींतीसािी जिल्हा वावर्ाक योिने अींतगात ननर्ी उपलब्धर् करुन दे ण्याची

कायावाही सरु
ु आहे .

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________
िापसाच्या धान पीिाच्या नि
ु सान भरपाईबाबत दे ण्यात आलेल्या पॅिेि बाबत
(२१)

१११३३५ (०१-०४-२०१८).

श्री.अममन पटे ल (मांब
ु ादे वी), श्री.असलम शेख (मालाड

पजश्चम), श्री.िालीदास िोळां बिर (वडाळा), प्रा.वषाा गायिवाड (धारावी), श्री.ियिुमार गोरे

(माण), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी), श्री.अब्दल
ु सत्तार (मसल्लोड), श्री.आमसफ शेख (मालेगाांव

मध्य), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.भारत भालिे

(पांढरपूर), श्रीमती ननमाला गाववत (इगतपूरी), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.बाळासाहे ब थोरात
(सांगमनेर) : सन्माननीय िृषी मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) ेासनाने हदनाींक २२ डडसेंबर, २०१७ रोिी वा त्या सम
ु ारास नागपूर येथील हहवाळी
अतर्वेेनात तुडतुड्या रोगाने र्ान वपकाचे झालेले नुकसान व बोंड अळीने कापसाचे नुकसान
झाल्याप्रकरणी िाहीर केलेली मदत पूणत
ा : र्सवी असल्याचे ननदेानास आले, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, कापस
ू आणण र्ान उत्पादकाींना पॅकेि दे ताना राज्य ेासनाने सवत:कडील

एकपैसाही त्या मदतीमध्ये ्ाकला नाही तसेच एन.डी.आर.एर् च्या माध्यमातून होणाऱ्या
मदतीसािी केंद्र ेासनाकडून एक पैसाही अद्याप आला नाही, हे खरे आहे काय,

(३) तसेच पीक ववमाकडून मदत दे ण्याचे आश्वासन अतर्वेेनात दे ण्यात आले आहे तथावप
ज्या ेेतकऱ्याींनी ववमा काढला नाही, त्याबाबत तसेच सोयाबीन उत्पादकाबाबत आश्वासनामध्ये
काहीच उल्लेख नाही, हे खरे आहे काय,
(४) असल्यास, याप्रकरणी ेासनाने अतर्क चौकेी केली आहे काय,
(५) असल्यास, चौकेीचे ननषकर्ा काय आहे त, त्यानुसार र्ान, कापस
ू व सोयाबीन उत्पादकाींना
तातडीने मदत ममळण्याच्या दृष्ीने ेासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (२८-११-२०१८) : (१) व (२)
नैसतगाक

आपत्तीेी

ननगडीत

नाही. हे खरे नाही.

असलेल्या मदतीचे दर केंद्र ेासनाच्या प्रचमलत दराप्रमाणे

बातर्त ेेतकऱ्याींना मदत दे य आहे . त्यानुसार महसूल व वन ववभागाच्या क्र.सीएलएस२०१७/प्र.क्र.३२०/म-३, हद.१७/३/२०१८ ेासन ननणायान्वये मदत िाहहर केलेली आहे.

(३) महसूल व वन ववभागाच्या क्र.सीएलएस-२०१७/ प्र.क्र.३२०/म-३, हद.८/५/२०१८ अन्वये खरीप
२०१७ मध्ये कापस
ू व र्ान वपकावर ककडीच्या प्रादभ
ु ाावामुळे झालेल्या नुकसानीपो्ी बातर्त
ेेतकऱ्याींना मदतीसािी एकूण रुपये ३४८४६१.२५ लक्ष इतकी रक्कम ३ समान हप्त्यामध्ये

ववतरीत करण्याचा ेासन ननणाय ननगाममत करण्यात आलेला आहे . त्यापैकी हद.१/१०/२०१८
पयंत एकूण रु.२५४६४५.३२ लक्ष इतका ननर्ी महसूल यींत्रणेमार्ात ववतररत करण्यात आलेला
आहे .

(४), (५) व (६) प्रश्न उदभवत नाही.
___________
समाििल्याण ववभागाच्या वतीने राबववण्यात येणाऱ्या ववशेष घटिाच्या
योिनेतील दोन ववहीरीमधील अांतर िमी िरणेबाबत
(२२)

११२२१३ (२३-०४-२०१८)

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.बबनराव मशांदे (माढा) : सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील

(१) राज्य ेासनाच्या समािकल्याण ववभागाच्या वतीने राबववण्यात येणाऱ्या ववेेर् घ्क
योिनेअत
ीं गात नवबौध्द, मातींग, चमाकार, होलार व अन्य अनुसूचीतीत िातीच्या ेेतकऱ्याींना

नवीन ववहीर घेण्याची योिना असून त्यामध्ये दोन ववहहरीतील अींतर ५०० मी्र असू नये
असा ननकर् लावला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर योिना मागासवगीय ेेतकऱ्याींकररता असन
ू यामध्ये सींबतर्त ेेतकऱ्याींना

मुळातच िममनी कमी असल्यामळ
ु े ेेिारी ववहहर असेल तर तो प्रसताव रद्द करण्यात येतो,
त्यामळ
ु े सींबतर्त ेेतकऱ्यावर अन्याय होत असल्यामळ
ु े सदरची अ् रद्द करण्यात यावी अेी
मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर प्रकरणी ेासनाने चौकेी केली आहे काय, चौकेीच्या अनुर्ींगाने
अनु.िाती/िमातीतील ेेतकऱ्याींच्या दोन ववहहरीमर्ील अींतर कमी करणेसींदभाातील अ् रद्द
करण्याबाबत ेासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०५-१२-२०१८) : (१) (२) व (३) हे खरे नाही, तथावप, ववभागामार्ात
राबववण्यात येत असलेल्या डॉ. बाबासाहे ब आींबेडकर कृवर् सवावलींबन योिनेंतगात नवीन ववहीर
या बाबीचा लाभ घेण्यासािी प्रसताववत ववहीर ही पुवीपासून अजसतत्वात असलेल्या ववहीरीपासून
५०० र्ु्ापेक्षा िासत अींतरावर असावी अेी अ् ववहीत करण्यात आली आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________
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नैसधगाि आपत्तीमुळे नुिसान झालेल्या सांत्रा उत्पादि शेतिऱ्याांना आधथाि मदत दे ण्याबाबत
(२३)

११२३५९

(०१-०४-२०१८)

डॉ.अननल

बोंडे

(मोशी),

अॅड.यशोमती

ठािूर

(नतवसा),

श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (मशडी), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.अब्दल
ु सत्तार (मसल्लोड),
प्रा.ववरें द्र िगताप (धामणगाव रे ल्वे), प्रा.वषाा गायिवाड (धारावी), श्री.असलम शेख (मालाड

पजश्चम), श्रीमती ननमाला गाववत (इगतपूरी), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी), डॉ.सांतोष टारफे
(िळमनुरी), श्री.िालीदास िोळां बिर (वडाळा), श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अममत
ववलासराव दे शमुख (लातूर शहर), श्री.ियिुमार गोरे (माण), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण),
श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.भारत भालिे (पांढरपरू ), श्री.आमसफ शेख (मालेगाांव मध्य),
श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), श्री.हषावधान सपिाळ (बुलढाणा), श्री.सुननल िेदार (सावनेर),
श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.अमर िाळे (आवी) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय फलोत्पादन मांत्री पुढील

(१) अमरावती जिल्हातील ६० हिार सींत्रा उत्पादक ेेतकऱ्याींच्या ५४ हिार हे क््रमध्ये
वातावरणातील बदल सींेोर्क ककडीचा प्रादभ
ु ाावामुळे र्ळगळती झाल्याचे माहे डडसेंबर, २०१७

मध्ये वा त्यादरम्यान जिल्हातर्कारी, अमरावती याींनी हदलेल्या आदे ेानुसार करण्यात आलेल्या
सवेक्षणामर्न
ू ननदेानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या सवेक्षणात ३८ हिार हे क््र वरील क्षेत्रामर्ील नक
ु सान ३३ ्क्के झाले
असल्याने तसा अहवाल ेासनाला पािववण्यात आला आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याप्रकरणी ेासनाने चौकेी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकेीत काय आढळून आले व त्यानस
ु ार नक
ु सानग्रसत सींत्रा उत्पादक

ेेतकऱ्याींना नुकसानभरपाई दे ण्याबाबत ेासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२८-११-२०१८) : (१) होय. हे खरे आहे .
अमरावती जिल््यातील ५९,८५६ सींत्रा उत्पादक ेेतकऱ्याींपक
ै ी हवामान आर्ारीत र्ळवपक ववमा
योिनेत सींत्रा या र्ळवपकासािी सन २०१७ च्या मग
ृ बहारामध्ये २५२३ ेेतकरी आणण सन
२०१७-१८ च्या आींत्रबया बहारामध्ये १३२६ असे एकूण ३८४९ ेेतकरी सहभागी झाले होते.
(२), (३) व (४) होय.

अमरावती जिल््यातील आींत्रबया सींत्रा वपकाचे ३३ ्क्केवरील एकूण ३८१४१.७७ हे. बातर्त
क्षेत्राचा सींयुक्त सवाक्षरीचा अहवाल ेासनास सादर
सुरु आहे .

(५) प्रश्न उदभवत नाही.
___________

केला

असन
ू

यासींदभाात

कायावाही

वव.स. ५१९ (20)
खरीप हां गामामध्ये झालेल्या वपिाांच्या नुिसानीची भरपाई दे ण्याबाबत
(२४)

११७४७५ (२५-०७-२०१८)

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.छगन भुिबळ (येवला) : सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील

(१) औरीं गाबाद जिल््यासह राज्यातील इतर हिकाणी सन २०१७ च्या खरीप हीं गामामध्ये
झालेल्या वपकाींच्या नुकसानीची पाहणी करण्यासािी हदनाींक १६ मे २०१८ रोिी वा त्यासम
ु ारास
केंद्रीय पथकाने पाहणी केली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी ेासनाने चौकेी करुन सन २०१७ च्या खरीप हीं गामामध्ये
झालेल्या वपकाींच्या नुकसानीची भरपाई दे ण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२८-११-२०१८) : (१) होय. हे खरे आहे .
(२) खरीप - २०१७ हीं गामात

कापूस वपकावरील बोंडअळी व भात वपकावरील तुडतुडे या

ककडीमुळे बातर्त झालेल्या क्षेत्राचे सवेक्षण करुन महसूल व वन ववभागाच्या ेासन ननणाय
क्र.सीएलएस-२०१७/ प्र.क्र.३२०/म-३, हद.१७/३/२०१८ अन्वये बातर्त ेेतकऱ्याींना मदत दे ण्याचा
ननणाय घेण्यात आला आहे.
(३) प्रश्न उदभवत नाही.
___________
बल
ु ढाणा येथील एस.टी.महामांडळाच्या ववभाग ननयांत्रि िायाालयात झालेले गैरवतान
(२५)

११९२७६ (०१-०८-२०१८).

श्री.हषावधान सपिाळ (बुलढाणा), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील

(मशडी), श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), प्रा.ववरें द्र िगताप (धामणगाव रे ल्वे), श्री.असलम शेख
(मालाड पजश्चम) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) बुलढाणा येथील एस.्ी.महामींडळाच्या ववभाग ननयींत्रक कायाालयात बडतर्ा प्रकरण व
थकीत वेतनावर चचाा करण्यासािी आलेल्या कमाचाऱ्याींेी ववभाग ननयींत्रक याींनी गैरवतान
केल्याचे हदनाींक २७ माचा,२०१८ रोिी वा त्यासम
ु ारास ननदेानास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या प्रकरणात दोन कमाचारी गींभीरररत्या िखमी झाल्याची तक्रार सथाननक
पोमलस िाण्यात दे ण्यात आली, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याबाबत ेासनाने चौकेी केली आहे काय, चौकेीत काय ननषपन्न झाले,
(४) असल्यास, दोर्ी ववभाग ननयींत्रकावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ५१९ (21)
श्री. हदवािर रावते (२७-११-२०१८) : (१), (२), (३) व (४) हद.२६/०३/२०१८ रोिी राज्य पररवहन
महामींडळाच्या बुलढाणा ववभागाचे ववभाग ननयींत्रक याींचे दालनात श्री.अननल मेहतर, ववभाग
ननयींत्रक व श्री. प्रमोद पोहरे , सरतच्णीस, ववदभा एस.्ी.कामगार सींघ्ना आणण त्याींचे

सहकारी याींच्यामध्ये ववववर् मागण्यासींदभाात चचाा सरु
ु असताना चचेचे रुपाींतर वादावादीत व

हाणामारीत झाल्याबाबत बल
ु ढाणा ेहर पोलीस स्े ेन येथे परसपर ववरोर्ी तक्रारी दाखल
केल्याने प्राथममक तपासणीच्या अनुर्ींगाने पोलीसाींद्वारे गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहे त.

सदर गुन्हयाच्या सींदभाात पोलीस तपास सुरु आहे . त्याचबरोबर सुरक्षा व दक्षता अतर्कारी,
राज्य पररवहन बल
ु ढाणा ववभाग याींचेमार्ात चौकेी सरु
ु आहे .

सदर मारहाणीत श्री.अननल मेहतर, ववभाग ननयींत्रक व श्री.प्रमोद पोहरे , सरतच्णीस,

ववदभा एस.्ी.कामगार सींघ्ना हे िखमी झालेले आहे त.
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________
पालघर जिल्हापररषदे स एच.डी.पी.ई.पाईपच्या पुरवठयाांमध्ये उप महाव्यवसथापि व ववभागीय
व्यवसथापि याांनी लाच घेतल्याबाबत

(२६)

११९४१६ (३०-०७-२०१८).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.रािु तोडसाम (अणी) :

सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील

(१) श्री.मारू याींनी एर्आयआर क्र.२५/२०१७, हदनाींक २९ िुल,ै २०१७ नुसार लोकसेवक श्री.रािेंद्र
मेींदे,

उप

महायवसथापक (खते

व

कृअ), लोकसेवक

श्री.सींिय

ब्रम्हणकर,

ववभागीय

यवसथापक, िाणे, गोरे गाव, मींब
ु ई आणण खािगी इसम श्री. पाींडुरीं ग मेींदे (पारसवले)
याींच्याववरुद्ध रुपये ३२ लाख रक्कमेची लाच मातगतल्यावरून कर्यााद दाखल केली आहे , हे खरे
आहे काय,
(२)

असल्यास, सदर प्रकरणी लाचलुचपत प्रनतबींर्क ववभागाने (एसीबी)

ने सापळा रचून

लोकसेवक मेींदे व ब्रम्हणकर याींना हदनाींक ३१ िल
ु ,ै २०१७ रोिी अ्क करणे, ३१ िल
ु ,ै २०१७

ते २ ऑगस्,२०१७ पयंत पोलीस कोिडी दे ण्यात येण,े असे असतानाही श्री.बोरे से, अप्पर
महायवसथापक प्रेासन याींनी त्याींना ननलींत्रबत न करता त्याच पदावर एक महहना कायारत
िे वले, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी ब्रम्हणकर व मेींदे याींना हदनाींक ११ सप््ें बर,२०१७

रोिी कारणे

दाखवा नो्ीस बिावणे, इतके हदवस ववलींब लावण्यामागणी कारणे काय आहे त याचा खल
ु ासा
न होणे, त्यानींतरही सवाश्री.मेींदे व ब्रम्हणकर याींचे खाते बदल करून त्याींच्या सवा सेवासुववर्ा
कायम िे वण्यात आल्याचे ननदेानास आले, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, लोकसेवक श्री. ब्रम्हणकर व श्री. मेींदे हे लाचखोर असून उप महायवसथापक
त्याींना पािीेी घालत आहे त याबाबत ेासनाने चौकेी करून पढ
ु े कोणती
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

कारवाई केली वा

वव.स. ५१९ (22)
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०६-१२-२०१८) : (१) अींेत: खरे आहे .
श्री. मारु याींनी महामींडळाच्या मध्यसथीने पालघर जिल्हा पररर्दे स एच.डी.पी.ई. पाईपचा
पुरविा केलेला होता. सदर पुरविा केलेल्या मालाचे त्रबलाची रक्कम ममळण्याकरीता लोकसेवक
श्री. ब्राम्हणकर व श्री. मेींदे याींनी, रु. ३,२२,०००/-इतक्या रक्कमेच्या लाचेची मागणी केली

असल्याची तक्रार श्री. मारु याींनी लाचलुचपत प्रनतबींर्क ववभाग, वरळी, मुींबई याींच्याकडे समक्ष
हिर राहून हदलेली आहे .
(२) व (३) दोन्ही अतर्काऱ्याींना अ्क झाल्यानींतर मा. न्यायमत
ु ी, सत्र न्यायालयाने िाममन

मींिरू केला असल्याने, तसेच महाराषर नागरी सेवा (मेसत व अपील) ननयम १९७९ अन्वये

त्याींची र्ौिदारी आरोपाखाली ककीं वा अन्यथा अ्क करुन ४८ तासाहून अतर्क काळ अ्केत
नसल्याने ननयमानुसार दोन्ही अतर्काऱ्याींचे ननलींबन करण्यात आलेले नाही. मात्र, प्रेासकीय
बाबी पूणा करुन,

मा. मींत्री (कृवर्) तथा महामींडळाचे अध्यक्ष याींच्या मान्यतेनींतर दोन्ही

अतर्काऱ्याींचे खाते बदल करण्यात आलेले आहे त.
(४)

याप्रकरणी

लाचलच
ु पत

प्रनतबींर्क

ववभागाने

सदर

अतर्काऱ्याींववरोर्ात

न्यायालयात

अमभयोग दाखल करण्यासािी ेासनाची परवानगी मातगतली असून त्यावर ेासनसतरावर
कायावाही सुरु आहे, त्यामुळे सदर अतर्काऱ्याींना पािीेी घालण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही.
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________
राज्य पररवहन महामांडळातील महहला िमाचाऱ्याांना प्रसूती रिा मांिरू िरण्याबाबत
(२७) ११९५७३ (२३-०७-२०१८)

श्री.शरददादा सोनावणे (िन्
ु नर) :

डॉ.भारती लव्हे िर (वसोवा), श्री.सरदार तारामसांह (मुलुांड),

काय :-

सन्माननीय पररवहन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) एस्ी महामींडळात काम करणाऱ्या १ लाख २ हिार अतर्कारी, कमाचाऱ्याींपक
ै ी महहला
कमाचाऱ्याींची सींख्या ४५०० इतकी असुन एस्ी महामींडळाने हदनाींक २१ ऑगस्, २०१७ रोिी

वा त्यासम
ु ारास एस्ी महहला कमाचाऱ्याींना ९ महहने प्रसूती रिेचे पररपत्रक काढल्याचे
ननदेानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, एस्ी उपाध्यक्ष व यवसथापकीय सींचालक याींनी वत्ृ तपत्राकडे यक्त केलेल्या
प्रनतकक्रयेमध्ये एस्ी महहला कमाचाऱ्याला प्रसूतीसािी तीन महहने भर पगारी रिा दे ण्याच्या
ननणायाचे पररपत्रक काढण्यात आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदरहू पररपत्रकाचे आदे े काढले नसल्यामुळे वाहक महहला कमाचाऱ्याींचे आगार
यवसथापकाकडून रिा नाकारण्यात आल्यामुळे ४८ महहला वाहकाींचे गभापात झाल्याचे माहे मे,
२०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदेानास आले असुन तीन महहने पगारी रिा एस्ी महहला
कमाचाऱ्याला प्रसूतीकरीता ममळू ेकली नाही, हे ही खरे आहे काय,

वव.स. ५१९ (23)
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी ेासनाने चौकेी केली आहे काय, चौकेीच्या अनुर्ींगाने
राज्य पररवहन महामींडळातील महहला कमाचाऱ्याींना ९ महहने प्रसत
ू ी रिा दे ण्याबाबत कोणती
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हदवािर रावते (२७-११-२०१८) : (१), (२) व (३) नाही.
(४) सद्यजसथतीत राज्य पररवहन महामींडळामध्ये चालक पद वगळता इतर पदाींमध्ये एकूण
७७३५ इतक्या महहला कायारत आहे त. सदर महहला कमाचाऱ्याींना ममळणाऱ्या ६ महहन्याच्या
खास प्रसुती रिेसोबत केवळ महहला वाहक कमाचाऱ्याींना

अनतररक्त ३ महहन्याची प्रसुती रिा

दे य करण्याबाबत, त्याचबरोबर वैद्यकीय प्रमाणपत्राच्या आर्ारे महहला वाहकाींच्या ेैक्षणणक

अहातेच्या अतर्न राहून बैिे काम दे ण्याचा ननणाय ववभागीय पातळीवर घेण्यात यावा व
गरोदरपणाच्या कालावर्ीत काही िराववक महहन्याींपयंत सरु क्षक्षत, सजु सथतीत असलेल्या मागाावर
कामतगरी

दे ण्याबाबत

सींबींतर्त

आगार

यवसथापकाींनी

ननणाय

घ्यावा

त्याबाबतची

अींमलबिावणी पूवल
ा क्षी प्रभावाने िानेवारी, २०१८ पासून लागू करण्याबाबतच्या सूचना राज्य
पररवहन महामींडळाच्या हद.२३.०३.२०१८ रोिीच्या पररपत्रकाींन्वये प्रसाररत करण्यात आलेल्या
आहे त.
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________
राज्यातील एसटी बस सथानिात वातानुिूमलत वेहटांग रुम व शौचालय उभारण्याबाबत
(२८)

१२००६४ (२३-०७-२०१८)

श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी),

श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण),
श्री.सनु नल िेदार (सावनेर), श्री.असलम शेख (मालाड पजश्चम) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील एस्ी बस सथानकाींच्या दिाात सर्
ु ारणा करुन प्रत्येक सथानकाींवर वातानुकूमलत
वेह्ींग रुम व ेौचालय उभारण्याकरीता १०० को्ीची तरतूद करण्यात येणार असल्याचे माहे
माचा, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान मा. पररवहन मींत्री महोदयाींनी आश्वासन हदले, हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, याबाबत ेासनाने चौकेी केली आहे काय,
(३)

असल्यास,

चौकेीचे

ननषकर्ा

काय

आहे

व

त्यानस
ु ार

आश्वासनाच्या

अींमलबिावणी करण्याबाबत ेासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास,ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

अनर्
ु ींगाने

वव.स. ५१९ (24)
श्री. हदवािर रावते (२७-११-२०१८) : (१) होय.
(२) व (३) राज्य पररवहन महामींडळाच्या िुन्या झालेल्या तसेच ववसतारीकरण करणे आवश्यक
असलेल्या बससथानकाींची दिाावाढ/आर्ुननकीकरण/पुनबांर्णी करण्याची कामे हाती घेण्यात
आलेली असन
ू ती प्रगतीपथावर आहे त. त्यामध्ये वातानक
ु ू मलत प्रवासी प्रनतक्षालय प्रसताववत
आहे .

सद्यजसथतीत सवारगे्, पुणे रे ल्वे स्े ेन, दादर एमेयाड, अहमदनगर व औरीं गाबाद या

बससथानकाींवर वातानक
ु ू मलत प्रवासी प्रनतक्षालयाची सुववर्ा आहे . वातानुकूमलत मेवेाही बसेस

सरु
ु करण्यात आलेल्या आहे त. भारत पेरोमलयम कॉपोरे ेन मल. याींनी सामाजिक दानयत्व

ननर्ीतून बससथानकावर अद्यावत प्रसार्नगह
ृ पहहल्या ्प्प्यामध्ये रु.४.९० को्ी ननर्ी
उपलब्धर् करुन दे ण्याचे मान्य केले आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________

वाठोडा शक्
ु लेश्वर, म्है सपरू (ता.भातिुली, जि. अमरावती) येथील
बसच्या प्रवासी ननवाऱ्याच्या दरु वसथेबाबत

(२९)

१२०१९७ (२३-०७-२०१८).

अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी),

श्री.असलम शेख (मालाड पजश्चम), प्रा.ववरें द्र िगताप (धामणगाव रे ल्वे), श्रीमती ननमाला गाववत

(इगतपूरी), प्रा.वषाा गायिवाड (धारावी), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.अममत झनि
(ररसोड), श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपरू ी), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (मशडी), श्री.आमसफ शेख
(मालेगाांव मध्य), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.सुननल िेदार (सावनेर), श्री.िुणाल पाटील (धुळे
ग्रामीण), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :
करतील काय :-

सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) भातकुली (जि. अमरावती) तालुक्यातील वािोडा ेुक्लेश्वर, म्है सपूर येथे प्रेासनाच्या
दल
ा ामुळे येथील बसच्या प्रवासी ननवाऱ्याची दरु वसथा झाली असल्याचे हदनाींक
ु क्ष

१५ मे, २०१८

रोिी वा त्यासम
ु ारास ननदेानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी ेासनाने चौकेी करुन ग्रामसथाींची ऊन, पावसात गैरसोय न
होत बस ननवाऱ्याची तातडीने दरु
ु सती करण्याबाबत कोणती कायावाही केली आहे वा करण्यात
येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हदवािर रावते (२७-११-२०१८) : (१) व (२) सदर प्रवासी ननवाऱ्याींची राज्य पररवहन
महामींडळाद्वारे पाहणी करण्यात आली असून, ननर्ीच्या उपलब्धर्तेनुसार दरु
ु सतीची कामे हाती
घेण्यासािी सदर कामाींचे अींदािपत्रक तयार केलेले आहे .
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________

वव.स. ५१९ (25)
मसांदखेडरािा (जि. बल
ु ढाणा) तालक्
ु यातील उन्नत शेती-समध्
ृ द शेतिरी
अमभयानाांतगात दे ण्यात येणाऱ्या अनुदानाबाबत

(३०)

१२१०६६ (२४-०७-२०१८)

डॉ.शमशिाांत खेडि
े र (मसांदखेड रािा) :

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय िृषी

(१) मसींदखेड रािा (जि. बल
ु ढाणा) तालक्
ु यातील उन्नत ेेती-समध्
ृ द ेेतकरी अमभयानाींतगात
अनुदानावर ेेडने्, रो्ाहे ्र, मळणीयींत्र, रॅ क््र, काींदाचाळ दे ण्यात येत,े मात्र अनेक ेेतकरी

या अनुदानापासून वींतचत असल्याचे माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदेानास
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत ेासनाने चौकेी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकेीचे ननषकर्ा काय आहे व त्यानुसार उन्नत ेेती-समध्
ृ द ेेतकरी

अमभयानाींतगातील अनुदान ेेतकऱ्याींना ममळण्याबाबत ेासनाने कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०३-१२-२०१८) : (१) नाही.
(२) व (३) ेासनाकडून राबववण्यात येणाऱ्या योिना त्या-त्या वर्ाात उपलब्धर् होणाऱ्या

ननर्ीच्या मयाादेत राबववणे क्रमप्राप्त आहे . त्यानुसार सन २०१७-१८ या वर्ाात बुलढाणा

जिल्हयातील मसींदखेडरािा तालक्
ु यासािी उपलब्धर् अनद
ु ानाच्या मयाादेत कृर्ी याींत्रत्रकीकरण,
ेेडने् व काींदाचाळ यासािी खालील प्रमाणे अनुदानाचा लाभ दे ण्यात आला आहे.

(४)

अ.क्र.

घटि

भौनति साध्य

आधथाि साध्य

१

याींत्रत्रकीकरण

३४७

७०.७५ लक्ष

२

ेेडने्

७५

१८० लक्ष

३

काींदाचाळ

१७४

१४५.७७ लक्ष

एिूण

५९६

३९६.५२ लि

प्रश्न उद्भवत नाही.
___________

वव.स. ५१९ (26)
नागपूर जिल्हयातील रामटे ि येथे प्रवास िरण्यासाठी अपुऱ्या असलेल्या बसफेऱ्याबाबत
(३१)

१२१७३५ (०१-०८-२०१८).

श्री.डड मल्लीिािन
ूा रे ड्डी (रामटे ि) :

सन्माननीय पररवहन

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नागपूर जिल्हयातील राम्े क हे पया्न सथळ असून ते नागपूरपासून ४० ते ५० ककमी
अींतरावर असल्याने नागररकाींची अपुऱ्या बसर्ेऱ्यामुळे गैरसोय होत असल्याचे माहे मे, २०१८
मध्ये वा दरम्यान ननदेानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राम्े क ते नागपूर अेा बसर्ेऱ्या वाढववण्याची मागणी प्रवाेाींनी आगार
प्रमुखाींकडे केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी ेासनाने चौकेी करुन प्रवाेाींची गैरसोय लक्षात घेता
राम्े क ते नागपूर बसर्ेऱ्या वाढववण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे आहे त ?

श्री. हदवािर रावते (२७-११-२०१८) : (१), (२) व (३) राम्े क आगाराचे आगार प्रमख
े डे
ु याींचक
दै नींहदन प्रवास करणाऱ्या प्रवाेाींनी र्ेऱ्या वाढववण्याबाबत मौणखक/तोंडी मागणी केली होती.

राज्य पररवहन महामींडळाद्वारे माहे मे, २०१८ मध्ये राम्े क ते नागपरू या मागाावर

स.०६.०० ते रा.२१.०० वा. यादरम्यान एकूण ५५ ननयममत र्ेऱ्याींची वाहतूक करण्यात आलेली
असून, यामेवाय लग्ननतथी व िादा प्रवाेी वगा लक्षात घेऊन एकूण १० िादा र्ेऱ्या
चालववण्यात आलेल्या असून, प्रवाेाींची कोणतीही गैरसोय झालेली नाही.
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________
अिोले (जि. अहमदनगर) तालुक्यात आहदवासी सेवि पुरसिारथींना वातानुिुलीत
बसेसमधून प्रवास िरण्यास परवानगी दे ण्याबाबत

(३२) १२३५१७ (०१-०८-२०१८)
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

श्री.वैभव वपचड (अिोले) : सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील

(१) अकोले (जि. अहमदनगर) तालुक्यात राज्यातील आहदवासी समािासािी काया करणाऱ्या

आहदवासी सेवक पुरसकारथींना राज्य पररवहन महामींडळाच्या वातानुकुलीत बसेसमर्ून प्रवास
करण्यास परवानगी दे ण्याबाबत माहे डडसेंबर २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान लोकप्रनतननर्ीींनी
मा.पररवहन मींत्री याींना पत्र हदले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी ेासनाने चौकेी केली आहे काय,
(३) असल्यास, आहदवासी सेवक पुरसकारथींना वातानुकुलीत बसेसमर्ून प्रवास करण्यास
परवानगी दे ण्याबाबत ेासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त,

वव.स. ५१९ (27)
श्री. हदवािर रावते (२७-११-२०१८) : (१) होय.
(२) व (३) ेासनाच्या आहदवासी ववकास ववभागाच्या ेासन ननणाय हद.२३.०२.२००० नुसार
आहदवासी सेवक पुरसकार प्राप्त यक्ती आणण त्याची/नतचा पत्नी/पती अथवा एक साथीदार
याींना वर्ाभर महाराषर राज्य मागा पररवहन महामींडळाच्या सवासार्ारण/ननमआराम/आराम

बसेसने ववनामूल्य प्रवास करण्यास अनम
ु ती दे ण्यात आलेली आहे . त्याचप्रमाणे पररवहन
ववभागाच्या हद.०९.१०.२०१८ च्या ेासन ननणायान्वये सदर सवलतीमध्ये कोणताही बदल न
करता, सदर सवलत योिना आहे त्या पध्दतीने यापुढे चालू िे वण्यात आलेली आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________

बेलापूर (ता. माळमशरस, जि.सोलापूर) येथील बससथानिात एस.टी बसेसाठी
ननयोनबध्द एस.टी.बस थाांबा बाांधण्याबाबत

(३३)

१२३७०२ (२५-०७-२०१८)

श्री.हनुमांत डोळस (माळमशरस) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) बेलापूर (ता. माळमेरस, जि.सोलापूर) येथील बस सथानकावरुन मागा पररवहन मींडळाच्या
येणाऱ्या व तेथन
बाहे रगावी िाणाऱ्या एस.्ी बसेसािी ननयोिनबध्द एस.्ी.बस थाींबा
ू
बाींर्ण्यासािी एस.्ी महामींडळाने १० वर्ाापूवी ३० गुींिे िममन आरक्षक्षत केली होती, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, उक्त िागेवर कायमसवरुपी बसथाींबा उभारण्याच्या दृष्ीने आवश्यक ती
कायावाही करण्याबाबत सथाननक लोकप्रनतननर्ीींनी तसेच नागरीकाींनी सींबींर्ीताींकडे वारीं वार
मागणी केली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याप्रकरणी ेासनाने चौकेी केली आहे काय, चौकेीत काय आढळून आले,

तद्नस
ु ार बेलापरू येथे सवा सोयीींनी यक्
ु त बसथाींबा बाींर्ण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त,
श्री. हदवािर रावते (१६-०१-२०१९) : (१) ता.माळमेरस, जि.सोलापूर येथे ‘बेलापूर’ नावाचे
कोणतेही गाींव/हिकाण नसून, त्याहिकाणी ‘वेळापूर’ नावाचे गाींव आहे . उक्त वेळापूर येथे राज्य
पररवहन महामींडळाने सन १९९४ साली ८१ आर इतकी िमीन भूसप
ीं ादन केली आहे .
(२) होय.

(३) वेळापूर येथील िागेलगत मुसलीम दर्नभूमी असल्याने, सदर िागेच्या सींपादनाबाबत
तेथील श्री.कोरबू याींनी माळमेरस येथील वररषि न्यायालयात हदवाणी दावा दाखल केलेला

आहे . त्यामुळे उक्त िागेचा ताबा अद्याप राज्य पररवहन महमींडळास ममळाला नसल्याने
बसथाींबा बाींर्ण्याबाबत कायावाही करणे ेक्य झालेले नाही. सद्यजसथतीत पयाायी िागेची

उपलब्धर्ता होईपयंत प्रवाेाींच्या सोयीसतव सदर हिकाणी रसत्यालगत ४० X १० र्ू् आकाराचा
मागाननवारा कायााजन्वत करण्यात आला आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________
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नतवसा-अमरावती (जि.अमरावती) मागाावर शटल बसफेरी सुरु िरणेबाबत
(३४) १२४१०८ (३१-०७-२०१८).

अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), प्रा.वषाा गायिवाड (धारावी) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अमरावती जिल्हयातील नतवसा-अमरावती मागाावर े्ल बस र्ेरी सुरु करणेबाबत

मा.सथाननक लोकपनतननर्ीींनी ववभाग ननयींत्रक, म.रा.प.महामींडळ, अमरावती याींनी हदनाींक १९
सप््ें बर, २०१७ रोिी वा त्यासम
ु ारास लेखी पत्र हदले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी ेासनाने चौकेी करुन सदर मागाावर
करणेबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

े्ल बसर्ेरी सुरु

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हदवािर रावते (२७-११-२०१८) : (१) होय.
(२) अमरावती-नतवसा मागाावर राज्य पररवहन अमरावती ववभागाकडून सन २०१३-१४ मध्ये

े्ल सेवा ननयताींद्वारे ९.००, ११.३०, १४.३० व १७.१५ अेा दै नहीं दन ४ र्ेऱ्या सुरु करण्यात
आलेल्या होत्या. सदर र्ेऱ्याींना प्रनतसाद कमी ममळत असल्याने तसेच ्ोल ्ॅ क्सला दे ण्यात

येणारी रक्कम सध्
ु दा वसल
ू होत नसल्याने सदर र्ेऱ्या हद.१०.०१.२०१४ पासन
ू बींद करण्यात
आलेल्या आहे त.

अमरावती-नतवसा या मागाावर नाींदगाव पेि सावडी, वपींपळणझरा, मेवनगाव, र्त्तेपूर,

ेेदोळा, मोझरी ही गावे लागतात. या मागाावरील प्रवाेाींच्या सोयीसािी अमरावती-मेरिगाव-

मोझरी अेा ८.००, १०.००, १४.००, १७.०० व २०.०० अेा ५ र्ेऱ्या सुरु आहेत. यामेवाय
तळे गाव आगाराच्या े्ल सेवेद्वारे तळे गाव-अमरावती मागे नतवसा-मोझरी अेा ८ दै ननक
र्ेऱ्या चालनामध्ये आहे त. या र्ेऱ्याींना सदर मागाावरील सवा गावाींना थाींबा दे ण्यात आलेला
आहे . तसेच अमरावती- नागपूर-अमरावती दर १५ ममनी्ाींच्या वारीं वारीने र्ेऱ्या उपलब्धर् आहेत.

त्यामुळे वपींपळणझरा, मेवनगाव, र्त्तेपूर, ेेदोळा या गावाींमर्ील प्रवाेाींना प्रवासी चढ-उतार
करण्याकरीता परु े ेा बसेस उपलब्धर् आहे त.
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________
अमलबाग (जि.रायगड) येथील प्रमख
ु एसटी आगाराच्या दरु ावसथेबाबत
(३५) १२४४०६ (३१-०७-२०१८).

श्री.भरतशेठ गोगावले (महाड) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) अमलबाग (जि.रायगड) येथील प्रमख
ु एस्ी आगाराची प्रचींड दरु ावसथा झालेली असल्याचे
नुकतेच माहे िून,२०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदेानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, एस्ी आगाराची इमारतदे खील िीणा झाली असून तेथील छप्पराला तडे
गेल्यामुळे मोिा अपघात होण्याची ेक्यता आहे , हे ही खरे

आहे काय,
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(३) असल्यास, उक्त एस्ी आगारात मोिया प्रमाणात सोयी-सुववर्ाींचा अभाव असल्याने
बाहे रुन असलेल्या पया्काींना अनेक गैरसोयीचा सामना करावा लागत असल्याचे ननदेानास
आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, याबाबत ेासनाने चौकेी केली आहे काय,त्यात काय आढळून आले, तदनस
ु ार
अमलबाग (जि.रायगड) येथील एस्ी आगाराच्या दरु ावसथेबाबत कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हदवािर रावते (३०-११-२०१८) : (१), (२) व (३) आगार, बससथानकाची इमारत िुनी
झाली आहे. तथावप त्याहिकाणी मोिा अपघात होण्याची ेक्यता नाही. बससथानकावर

प्रवाेाींसािी आवश्यक सुववर्ा उदा.आसन यवसथेसह १२ र्ला्, प्रवासी प्रनतक्षालय, चौकेी व

ननयींत्रण कक्ष, सींगणकीय आरक्षण कक्ष, वपण्याची पाणी, पुरुर् व महहला प्रसार्नगह
ृ तसेच
हदयाींगासािी सवतींत्र प्रसार्नगह
ृ आणण आवश्यक त्या वाणणज्य आसथापना उपलब्धर् आहे .

(४) बससथानक व आगार इमारत िन
ु ी झाली असल्याने त्याींची अद्ययावत पध्दतीने
पुनब
ा ाींर्णी करण्याकरीता आराखडे तयार करण्यासािी पॅनल
े वासतवु वेारद गोडबोले मक
ु ादम
अँड असोमसए्स याींची नेमणक
ू करण्यात आली आहे .
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________
राज्यातील एस.टी.िामगाराांच्या २० ते ४० टक्िे पगारवाढीबाबत
(३६)

१२४६६४ (३१-०७-२०१८)

श्री.गोवधान शमाा (अिोला पजश्चम), श्री.उन्मेश पाटील

(चाळीसगाव) : सन्माननीय पररवहन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यातील एस.्ी. कामगाराींच्या पगारात २० ते ४० ्क्के वेतनवाढ करुन मळ
ु वेतनात
कसलीही वाढ न करता भत्तात वाढ केली असन
ु वेतनवाढ न जसवकारणाऱ्या कामगाराींना

राजिनामा द्या आणण कींत्रा्ावर या अेी घोर्ण मा. पररवहन मींत्री महोदयाींनी माहे िून २०१८
मध्ये वा त्यादरम्यान केली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, एस.्ी. महामींडळातील कमाचाऱ्याींना सातवा वेतन आयोग लागू करणार आहे , हे
ही खरे आहे काय,

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

श्री. हदवािर रावते (२७-११-२०१८) : (१), (२) व (३) सन २०१६-२०२० या कालावर्ीच्या वेतन
कराराबाबत मान्यता प्राप्त सींघ्नेबरोबर वेळोवेळी झालेल्या बैिकाींमध्ये एकमत होऊ न
ेकल्यामळ
ु े राज्य पररवहन महामींडळातील कामगाराींना वेतनवाढीपासून वींचीत िे वणे योग्य
नाही, ही बाब ववचारात घेऊन मा.मींत्री (पररवहन) तथा अध्यक्ष, म.रा.मा.प. महामींडळ याींनी
हद.०१.०६.२०१८

रोिी

कामगाराींना

द्यावयाची

वेतनवाढ

िाहीर

केली

आहे .

यामध्ये
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हद.३१.०३.२०१६ रोिीच्या मूळ वेतनाला २.५७ हे गुणक वापरून सुर्ारीत वेतन ननजश्चत

करण्यात आले. त्यामुळे मळ
ू वेतनात यक्तीपरत्वे व सेवेनस
ु ार २० ते ४० ्क्के वाढ झालेली
आहे . तसेच ववववर् भत्ते यात वाढ करण्यात आली आहे .

महामींडळाच्या हद.०५.०६.२०१८ रोिीच्या पररपत्रकाींन्वये कननषि वेतनश्रेणी कामगाराींना
त्याींच्या सेवेनुसार २ आणण ४ िादा वेतनवाढी दे ण्याबाबतच्या सूचना सींबींतर्ताींना दे ण्यात

आलेल्या आहे त. सदर पररपत्रकानुसार ज्या कमाचाऱ्याींना वेतनवाढ मान्य नसेल, त्याींनी
हद.०९.०६.२०१८

पयात

प्रेासनास

लेखी

अिााद्वारे

कळवावे.

त्याींना

मा.औद्योतगक

न्यायातर्करणासमोर प्रलींत्रबत असलेला सींदभा क्र.३५/२०१८ मर्ील न्यायातर्करणाच्या अींनतम
ननकालाच्या अतर्न राहून िुने वेतन हदले िाईल. तथापी वरीलप्रमाणे िाहीर केलेली वेतनवाढ
मान्य नसल्यास कामगाराींना राज्य पररवहन महामींडळाच्या सेवच
े ा रािीनामा दे ण्याची मुभा
दे ण्यात आली आहे

व अेा कामगाराींना, चालकाींची दरमहा रु.२०,०००/- व वाहकाींची

रु.१९,०००/- इतक्या मानर्नासह पाच वर्ाासािी कींत्रा्ीपध्दतीने ननयुक्ती केली िाईल व त्याींना
प्रनतवर्ी रु.२००/- वेतनवाढ दे ण्यात येईल असा ववकल्प दे ण्यात आलेला आहे . तथावप,
महामींडळातील सवा कामगाराींनी वेतनवाढ जसवकारली आहे .
राज्य पररवहन महामींडळात दर चार वर्ाानी वेतन करार करण्यात येतो. करारानुसार

कामगाराींना वेतनवाढ व भत्ते हदले िातात. महामींडळातील कमाचाऱ्याींना वेतन आयोग लागू
केला िात नाही.

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________
मशराळा (जि.साांगली) तालुक्यातील एसटी आगारात िमाचा-याांना िावीळची बाधा झाल्याबाबत
(३७)

१२५१४२ (३१-०७-२०१८)

श्री.मशवािीराव नाईि (मशराळा) :

सन्माननीय पररवहन

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मेराळा (जि.साींगली) तालुक्यातील एस्ी आगारात सम
ु ारे ५५ हून अतर्क कमाचा-याींना
कावीळची बार्ा झाल्यामळ
ु े कमाचारी रिेवर असल्याने ४,८६७ कक.मी. एस्ीच्या र्े-या रद्द
करण्यात आल्या आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मेराळा ेहरात कावीळची साथ नसताना केवळ या आगारातील असवच्छ
सवच्छतागह
ृ े,

अेुध्द

वपण्याचे पाणी,

पररसरात असलेले घाणीचे साम्राज्य यामुळे या

आगारातील कमाचा-याींना कावीळची लागण झाली

असल्याचे ननदेानास आले, हे ही खरे आहे

काय,
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी ेासनाने चौकेी केली आहे काय, चौकेीत काय आढळून
आले, तद्नस
ु ार मेराळा ेहरातील आगारामध्ये सोयी सवु वर्ा परु ववण्याबाबत कायावाही करुन
पररवहन ववभागाच्या दोर्ी अतर्का-याींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ५१९ (31)
श्री. हदवािर रावते (२७-११-२०१८) : (१) होय.
राज्य पररवहन महामींडळाच्या मेराळा आगरामध्ये एकूण ३४५ कमाचारी कायारत असून,

त्यापैकी २७ वाहक व २३ चालकाींना कावीळ झाल्यामळ
ु े रिा दे ण्यात आली होती.

त्यामुळे

४८६७ कक.मी व २७२ र्ेऱ्या रद्द झाल्या आहे त. तथावप, ववभागातील अन्य आगाराच्या

प्ावरील काही कमाचारी मेराळा आगाराकडे तात्पुरत्या कालावर्ीकरीता वगा करुन सथाननक
प्रवाेाींची गैरसोय होणार नाही व वाहतूक सुरळीत राहील, अेी दक्षता घेण्यात आली होती.

(२) व (३) राज्य पररवहन महामींडळाच्या बससथानक आगारातील सवा पाण्याच्या तसेच
वपण्याच्या पाण्याच्या ्ाक्या सवच्छ करण्याचे काम राज्य पररवहन महामींडळाने ननयक्
ु त
केलेल्या त्रब्रक्स इींडडया कींपनी मल.पुणे याींचक
े डून ननयममत केले िाते.

आगार पररसरात वादळी वाऱ्याने ननलगीरीचे झाड उन्मळून पडल्यामुळे िममनीखालील

पाण्याची पाईपलाईन व ड्रेनेि पाईपलाईन तु्ल्यामळ
ु े दोन्ही पाईपलाईनचे पाणी ममसळल्याचे

ननदेानास आल्यानींतर तात्काळ पाणी पुरविा बींद करण्यात आला व पयाायी यवसथा म्हणून
ननिंतक
त्रबसलेरी पाणी कमाचाऱ्याींना परु ववण्याची यवसथा करण्यात आली. तसेच दोन्ही
ू
पाईपलाईन बदलण्याची कायावाही करण्यात आली आहे . त्यानींतर पाण्याची तपासणी करुन

सदर पाणी वपण्यास योग्य असल्याचा दाखला प्राप्त झाल्यानींतरच पाणीपुरविा ननयममत
करण्यात आला आहे .

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________
वातानुिूमलत मशवशाही बसवरील सथानि नामफलि
मराठीत डडजिटल सवरूपात असण्याबाबत.

(३८)

१२५२६७ (३१-०७-२०१८)

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

सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) वातानक
ु ू मलत मेवेाही बसवरील सथानक नामर्लक मरािीत डडजि्ल सवरूपात असावेत
असा करार एस्ी महामींडळाने खािगी कींपनी सोबत केला होता मात्र या कराराची पूतत
ा ा
अद्यापही करण्यात आलेली नसल्याचे मे २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदेानास आले, हे खरे
आहे काय,
(२) असल्यास, मेवेाहीमर्ील आसनामागे असलेल्या सक्रीन आणण बसेस मर्ील इीं्रने्
सुववर्ेत त्रबघाड असल्यामुळे मेवेाहीच्या प्रवाेाींना त्रास सहन करावा लागत असुन खािगी
कींपनीकडून एस्ी महामींडळाची र्सवणूक होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी ेासनाने चौकेी करुन एस्ी महामींडळाची र्सवणक
ू
करणाऱ्या खािगी कींपनीवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ५१९ (32)
श्री. हदवािर रावते (३०-११-२०१८) : (१) डडजि्ल नामर्लक मरािी/इींग्रिी मध्ये आहे त. काही
वाहनावर नसल्यास दरु
ु सत करण्यात येईल.

(२) ताींत्रत्रक कारणासािी त्रबघाड आल्यास आगार/सथानकात आल्यावर त्वररत दरु
ु सत करण्यात
येते.

(३) व (४) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________

दौंड (जि.पुणे) येथील बस सथानिाची दरु वासथा झाल्याबाबत
(३९) १२५६६५ (३१-०७-२०१८) श्री.राहूल िुल (दौंड) : सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :(१) दौंड (जि. पुणे) येथील बस सथानकाची दरु ावसथा झालेली असन
ू या बससथानकाची दरु
ु सती
करणेबाबत सथाननक लोकप्रतीननर्ीींनी हदनाींक १६ र्ेब्रुवारी, २०१८ वा त्यासम
ु ारास मागणी केली
आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

उक्त

हिकाणी

प्रवाेाींना

वपण्यासािी

सवच्छ

पाणी

नसणे,

असवच्छ

सवच्छतागह
ृ े , रसत्याींची दरु ावसथा असल्यामुळे प्रवाेाींची गैरसोय होत आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी ेासनाने चौकेी करुन बससथानकाची दरु
ु सती करणेबाबत
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हदवािर रावते (१६-०१-२०१९) : (१), (२) व (३) राज्य पररवहन महामींडळाच्या पुणे
ववभागात दौंड येथे आगार असन
ू , सदर आगारामध्ये ७ र्ला्ाींचे बससथानक आहे. उक्त
बससथानकामध्ये प्रवाेाींकरीता प्रनतक्षालय, वपण्याचे पाणी, हहरकणी कक्ष, आरक्षण केंद्र,
चौकेी कक्ष इ. सवु वर्ा आहे त.

तथावप, सदरहू बससथानक ेहरापासून सम
ु ारे २ कक.मी. अींतरावर आहे . त्यामळ
ु े
प्रवाेाींची चढ-उतार मख्
ु य ेहरात रे ल्वे स्े ेन समोरील रसत्यावरुन होत असल्याने,
त्याहिकाणच्या ेासकीय ववश्रामगह
ृ पररसरातील ११७९.१७ चौ.मी. िागा सावािननक

बाींर्काम

ववभागाच्या हद.०५.०९.२०११ रोिीच्या पत्रान्वये राज्य पररवहन महामींडळास ९९ वर्ााच्या
भाडेकराराने हसताींतररत करण्यात आली होती. परीं त,ू सदर िागेऐविी सावािननक बाींर्काम
ववभागाची वापरात नसलेली ८०४.७५ चौ.मी. िागा राज्य पररवहन महामडळाने घ्यावी असे

सावािननक बाींर्काम ववभागाने त्याींच्या हद.२८.११.२०१७ च्या पत्रान्वये महामींडळास सूचववण्यात
आले. त्यानुसार पहहल्या ११७९.१७ चौ.मी. िागेचा करारनामा रद्द करुन नयाने प्रसताववत
केलेली ८०४.७५ चौ.मी.

िागा सावािननक बाींर्काम ववभागाने राज्य पररवहन महामींडळास

हसताींतरीत केलेली आहे . महामींडळाने सदर िागेचे भरावी/कहिणीकरण करुन ऑक््ोबर, २०१८
पासून बससेवा सुरु केलेली आहे . सदर िागेभोवती कींु पनमभींत बाींर्ण्याचे काम सुरु असून ते
प्रगतीपथावर आहे . तसेच, सदर हिकाणी ममनी बससथानक बाींर्णेकररता
अींदािपत्रक तयार करण्याची कायावाही चालू आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________

आराखडे व

वव.स. ५१९ (33)
मुांबईच्या समुद्रकिनाऱ्यावर ववषारी ‘ब्लू बॉटल’ िेलीकफशबाबत
(४०)

१२६६३४ (०७-१२-२०१८).

श्री.अममत ववलासराव दे शमख
ु (लातूर शहर), श्री.राधािृष्ट्ण

ववखे-पाटील (मशडी), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.असलम शेख (मालाड पजश्चम), डॉ.सांतोष
टारफे (िळमनरु ी), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.त्र्यांबिराव मभसे (लातरू ग्रामीण) :
सन्माननीय मत्सयवविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

मींब
ु ईतील तगरगाव आणण िह
ु ू समद्र
ु ककनाऱ्यावर मोठ्या सींख्येने ववर्ारी ‘ब्धलू बॉ्ल’

िेलीकर्े आल्याचे सागरी पररसींसथेच्या अभ्यासकाींच्या ननदेानास आल्याचे माहे िुल,ै २०१८
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदेानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मागील काही वर्ाामध्ये गणपती ववसिानाच्या वेळी िेलीकर्ेच्या डींखामळ
ु े
गणेेभक्त िखमी झाल्याच्या घ्ना दे खील घडल्या आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबतची पाहणी करुन ेासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत
आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?
श्री. महादे व िानिर (१७-१२-२०१८) :(१) होय.
(२) होय.
(३) िेलीकर्ेच्या तडाख्यापासून पया्काींना सावर् करण्याकररता दरू तचत्रवाणीद्वारे िनिागत
ृ ी

करण्यात आली. तसेच मुींबई महानगर पामलकेच्या माध्यमातून प्रमुख चौपा्याींच्या हिकाणी
ननयींत्रण कक्ष सथापन करुन, सावर्तगरी बाळगण्याबाबत आवाहन करण्यात येते.
(४) प्रश्न उदभवत नाही.
___________
िुलाा दध
ु डेअरीमध्ये अनुिांप तत्वावर नोिरी दे ण्याबाबत.
(४१)

१२७१२१ (३०-११-२०१८).

श्री.सुननल प्रभू (हदांडोशी) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय दग्ु धवविास मांत्री

(१) मींब
डेअरीत (मात ृ दग्ु र्ेाळा) मिदरू पदावर ननर्न झालेल्या श्री.
ु ईतील कुलाा दर्
ु

ेाींताराम बाबू ननमाळ याींच्या िागेवर श्री.अववनाे ेाींताराम ननमाळ याींना अनक
ु ीं प तत्वावर
नोकरी ममळणेबाबत उपायक्
ु त (प्रेासन) दग्ु र् यवसाय आरे डेअरी याींचेकडून सदरहू अिाास
ेासनाने मान्यता हदली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर अनक
ु ीं प तत्वावरील ननयुक्तीचा अिा अनेक वर्ाापासून प्रनतक्षा यादीत
असन
ू जिल्हातर्कारी, मींब
ु ई याींनी ननयक्
ु ती

हदली नसन
ु लोकप्रनतननर्ीींनी हदनाींक १५ िन
ू ,

२०१८ रोिी वा त्यासुमारास लेखी ननवेदन दे वूनही कोणती कायावाही करण्यात आली नसल्याचे
ननदेानास आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, श्री.अववनाे ननमाळ याींचे प्रनतक्षा यादी क्रमाींक १५४ मध्ये नाव असताना
दे खील सदरहू जिल्हातर्कारी कायाालयात प्रनतक्षा यादीतील अनेक उमेद्वाराींना डावलन
ू आतथाक
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सींगनमत करून ेासकीय ननयुक्तीचे आदे े हदले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी ेासनाने चौकेी करुन श्री. अववनाे ननमाळ याींच्या
ेासकीय ननयुक्तीचा तात्काळ आदे े दे ण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

(५) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. महादे व िानिर (२८-१२-२०१८) : (१) व (२) हे खरे नाही.
(३) व (४) श्री. ेाींताराम ननमाळ मिदरु याींचे वारस श्री. अववनाे हे सज्ान झाल्यानींतर हद.

०८/१२/२०११ रोिी ववनींती अिा सादर केला. आवश्यक कागदपत्राींच्या पूतत
ा ेनस
ु ार श्री. ननमाळ
याींचे नाींव जिल्हातर्कारी, मुींबई ेहर याींच्या कडील प्रनतक्षा यादीमध्ये समाववष् करण्यासािी

हद. ०५/०३/२०१२ रोिी कळववले. श्री. ननमाळ याींचा सामाईक प्रनतक्षा सुतचत अ. क्र. १५४ नसून
७५४ असा आहे . प्रनतक्षा यादीतील उमींदवाराींना अनुकींपा ननयुक्ती र्ोरणानुसार ररक्त पदाींच्या
उपलब्धर्तेनस
ु ार

ज्येषितेप्रमाणे

याींच्यामार्ात केली िाते.

ननयक्
ु ती

दे ण्याची

कायावाही

जिल्हातर्कारी,

मींब
ु ई

ेहर

(५) प्रश्न उदभवत नाही.
___________
धुळे जिल्हयातील एिा शेतिरी व तरुणीने िेलेली आत्महत्या
(४२) १२७३५७ (१५-१२-२०१८) श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील
(मशडी),

श्री.डी.एस.अहहरे

(साक्री),

श्रीमती

ननमाला

गाववत

(इगतपूरी),

डॉ.सांतोष

टारफे

(िळमनुरी), श्री.हषावधान सपिाळ (बुलढाणा), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.असलम शेख
(मालाड पजश्चम), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.सनु नल िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे
(आवी) : सन्माननीय मदत व पन
ु वासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) बाबरे (ता.जि.र्ुळे) या गावातील ेेतकरी र्ुडकू मभला भालेकर याींनी ववर् प्राेन करुन तर

गोताणे येथील एका तरुणीने गळर्ास घेवुन आत्महत्या केली असल्याचे हदनाींक १ सप््ें बर,
२०१८ रोिी वा त्यासम
ु ारास ननदेानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत ेासनाने चौकेी केली आहे काय, चौकेीचे ननषकर्ा काय आहे त,
(३) असल्यास, त्यानुसार ेासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२८-१२-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) व (३) मौिे बाबरी, ता.जि.र्ुळे गावातील ेेतकरी र्ुडकू मभला भालेकर, रा.बाबरे हे

हद.३०.८.२०१८ रोिी श्रीमती सुमेलाबाई सुरेे भालेकर याींच्या ेेतात ववर्ारी और्र् सेवन

केल्याचे आढल्याने त्याींना तात्काळ मसहील हॉसपी्ल, र्ुळे येथे और्र्ोपचारासािी दाखल
करण्यात आले. त्याींच्यावर उपचार सरु
ु असताींना ते मयत झालेले असल्याबाबत र्ळ
ु े तालक
ु ा
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पोलीस स्े ेन याींच्या हदनाींक २०.९.२०१८ च्या अहवालात नमूद केले आहे . मयताच्या नावे
ेेतिमीन नसलेबाबतचा अहवाल सींबींतर्त तलािी याींनी हद.३१.८.२०१८ रोिी तहमसलदार, र्ुळे
ग्रामीण याींना हदलेला आहे . सदरची आत्महत्या ेेतकरी आत्महत्या नसल्याने सदर प्रसताव
आत्महत्या ननमल
ुा न सहाय्यता सममतीपढ
ु े सादर करण्यात आलेला नाही.

तसेच पोलीस ननरीक्षक, र्ुळे तालुका याींच्या अहवालानुसार गोताणे, ता.जि.र्ळ
ु े येथील

भारती आनािी मासुळे ही इयत्ता १० वी पररक्षेत नापास झाल्यामळ
ु े त्याचे वाई् वा्ून नतने
गळर्ास घेऊन आत्महत्या केली आहे . सदरची आत्महत्या ेेतकरी आत्महत्या नसल्याने सदर
प्रकरण ेेतकरी आत्महत्या ननमल
ुा न सममतीपढ
ु े सादर करण्यात आलेले नाही.
(४)प्रश्न उद्भवत नाही.

___________
धचखली (जि.बल
ु ढाणा) येथील शासिीय दध
ू ववतरण िेंद्रातील दध
ु िोटा वाढवन
ू दे ण्याबाबत
(४३)

१२७९३३ (१५-१२-२०१८)

(मशडी) :

श्री.हषावधान सपिाळ (बल
ु ढाणा), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील

सन्माननीय दग्ु धवविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) तचखली (जि.बल
ु ढाणा) येथील दग्ू र् यवसाय व दर्
ू सींकलन लक्षात घेता ेासकीय दर्
ू
ववतरण केंद्रासािी पींर्राेे मल्रचा को्ा मींिूर केला असल्याचे हदनाींक २० सप््ें बर, २०१८
रोिी वा त्यासम
ु ारास ननदेानास आले, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास, सदर दर्
ु ाचा को्ा मींिूर करताना र्क्त ४ दग्ु र् यवसाय सींसथा होत्या परीं तु

सद्यजसथतीत १४ दग्ु र् यवसाय सींसथा कायाान्वीत आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास, तचखली येथील ेासकीय दर्
ू ववतरण केंद्रातील दर्
ु को्ा १५०० मल्र वरून

५००० मल्र करण्याबाबत सथाननक लोकप्रनतननर्ी याींनी हदनाींक २२ सप््ें बर, २०१८ रोिी वा
त्यासुमारास जिल्हा दग्ु र्यवसाय अतर्कारी, बुलढाणा याींना ननवेदन सादर केले आहे , हे ही
खरे आहे काय,
(४)

असल्यास, उक्त ननवेदनाच्या अनुर्ींगाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. महादे व िानिर (०१-०१-२०१९) : (१) हे खरे नाही,
बुलढाणा जिल्हा दर्
ू सींघामार्ात ेासकीय दर्
ु मेतकरण केंद्र तचखली येथे माहे मे २०१७

मध्ये अत्यल्प दर्
ु पुरविा केल्यामुळे अतथाक दषु ्या परवडत नसल्यामुळे माहे िून २०१७ ते
माहे २० नोहें बर २०१७ पयंत मेतकरण केंद्र बींद िे वण्यात आले होते. तचखली केंद्र अींतगात

चार दग्ु र् सींसथाींनी रू.१०० च्या स्ॅ म्प पेपरवर ेासनास बारमाही दर्
ू परु विा आि सहकारी

सींसथाींचे दर्
ु सींकलन करून करण्यात येईल अेी हमी हदल्यानस
ु ार हद.२१.११.२०१७ पासून
पूवव
ा त तचखली मेतकरण केंद्र सरू
ु करण्यात आले.
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(२) हे खरे नाही.
नोहे -२०१७ मध्ये सींघाने चार सींसथाचे नाींवे तचखली केंद्रास १००० मल.पयंत दर्
ू पुरविा केला
आहे . तदनींतर सात पींिीबध्द सींसथा तचखली केंद्र अींतगात कायारत असून सींघामार्ात

सद्यजसथतीत दै नींहदन २००० मल.पयंत दर्
ू परु विा सरू
ु आहे . एका सींसथेने दर्
ू परु विा बींद
केलेला आहे .

(३) होय हे खरे आहे .
(४) वववेदनासींदभाात हद.२७.०९.२०१८ रोिी प्रादे मेक दग्ु र् ववकास अतर्कारी अमरावती
याींचेकडून हदलेल्या सच
ु ना नस
ु ार जिल्हा दग्ु र् ववकास अतर्करी, बल
ु ढाणा, याींनी सींसथाींना भे्ी
दे वून सवेक्षणा अींती दर्
ू उत्पादक सभासदाींकडून सींसथाींना २२०० ते २५०० मल.पयंत दर्
ू पुरविा
होवू ेकेल असे कळववले आहे. िर जिल्हा सींघाींने नववन सींसथा नोंदणी करणे तसेच बींद

सींसथाींचे पुनजा िवन करणेबाबतचे प्रसताव जिल्हा दग्ु र् ववकास अतर्कारी, बुलढाणा याींचेकडे
सादर केल्यास सहकार कायद्यनस
ु ार

दर्
ु परु वियाची परवानगी दे ता येईल.

नोदणी होवन
ू व सींसथाींचे पुनजा िवन झाल्यावर वाढीव

५) प्रश्न उदभवत नाही.

___________
आनांदवाडी (ता. दे वगड, जि. मसांधद
ु ग
ु )ा येथे मसत्यबांदराचा वविास िरण्याबाबत
(४४)

१२८०६८ (०७-१२-२०१८)

श्री.ननतेश राणे (िणिवली) :

सन्माननीय मत्सयवविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) आनींदवाडी (ता.दे वगड, जि.मसींर्द
ु ग
ु )ा येथे मसत्यबींदराचा ववकास करणे भाग – १

प्रकल्पाच्या कामास ेासनाने मसत्यवव – १००३ / २५५४५ / २१५ / पदम
ु – १४, हदनाींक २१
सप््ें बर २०१५ अन्वये ९२ को्ी ५० लाख ५० हिार अींदाजित ककीं मतीस प्रेासकीय मान्यता

हदली असून सन २०१८ – २०१९ या वर्ााच्या अथासींकल्पात २६ को्ी ८ लाख ७० हिार इतक्या
रकमेची आतथाक तरतद
ू करण्यात आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सन २०१८ – २०१९ या वर्ााच्या अथासक
ीं ल्पात २६ को्ी ८ लाख ७० हिार
इतक्या रकमेची आतथाक तरतूद केल्याने सदरहू मसत्यबींदराचा ववकास करणे भाग – १ च्या
कामास सुरुवात करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी ेासनाने चौकेी करुन आनींदवाडी येथील मसत्यबींदराचा
ववकास करणे भाग – १ प्रकल्प कायााजन्वत होण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात
येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. महादे व िानिर (२८-१२-२०१८) : (१) व (२) कररता

आनींदवाडी (ता. दे वगड, जि.

मसींर्ुदग
ु )ा येथे मत्सयबींदराचा ववकास करणे भाग - १ प्रकल्पाच्या कामास ेासन ननणाय हद.

२१ सप््ें बर २०१५ अन्वये प्रेासकीय मान्यता प्रदान केलेली आहे. सन २०१८-१९ या आतथाक
वर्ाात रू. १०००/- इतकी तरतद
ु अथासींकजल्पत करण्यात आली होती. सदर मत्सयबींदराच्या

ववकास कामासािी माहे िुल,ै २०१८ च्या पावसाळी अतर्वेेनात पुरवणी मागणीद्वारे केंद्र व

राज्य हहश्यासािी प्रत्येकी रू. १५ को्ी अेा प्रकारे एकूण रू. ३० को्ी इतकी तरतुद
अथासींकजल्पत करण्यात आलेली आहे .

(३) आनींदवाडी (ता.दे वगड, जि.मसींर्द
ु ग
ु )ा येथे मत्सयबींदराचा ववकास करणे भाग - १
प्रकल्पाच्या कामास ेासन ननणाय हद. २७ सप््ें बर २०१८ अन्वये स-ु सुर्ाररत प्रेासकीय
मान्यता

प्रदान

केलेली

आहे.

सदर

मत्सयबींदराचे

काम

ववभागाकडून कायााजन्वत करण्यात येत होते. आता ेासन पत्र

यापुवी

सावािननक

बाींर्काम

हद. २७.०९.२०१८ नुसार सदर

मत्सयबींदराचे काम महाराषर मत्सयोद्योग ववकास महामींडळामार्ात करण्यात येणार आहे.
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________
त्र्यांबिेश्वर (जि.नामशि) तालुक्यात पशुवैद्यिीय उपचार िेंद्र सुरु िरण्याबाबत
(४५)

१२८५२४ (०७-१२-२०१८).

श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.अजित पवार

(बारामती), श्री.ियांत पाटील (इसलामपूर), श्री.हदलीप वळसे-पाटील (आांबेगाव), श्री.शमशिाांत
मशांदे

(िोरे गाव),

श्री.जितेंद्र

आव्हाड

(मुांब्रा

िळवा),

श्री.हनुमत
ां

डोळस

(माळमशरस) :

सन्माननीय पशस
ु ांवधान मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) त्र्यींबकेश्वर

(जि.नामेक)

तालुक्यामर्ील

पेुवैद्यकीय

उपचार

केंद्रात

पेुवैद्यकीय

अतर्कारी व कमाचारी नसल्यामळ
ु े हे केंद्र बींद असल्याचे माहे सप््ें बर, २०१८ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदेानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत ेासनाने चौकेी केली आहे काय, चौकेीत काय आढळून आले,

(३) असल्यास, त्यानुसार त्र्यींबकेश्वर येथील पेुवैद्यकीय उपचार केंद्र सुरु करण्याबाबत
कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. महादे व िानिर (०९-०१-२०१९) : (१) हे खरे नाही. (२), (३) व (४) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________
रायगड जिल््यासह िोिणात पावसाळी हां गामात मजच्छमाराांसाठी
ववशेष आधथाि मदत दे ण्याबाबत
(४६)

१२९९८४ (१०-१२-२०१८).

श्री.धैयश
ा ील पाटील (पेण), डॉ.भारती लव्हे िर (वसोवा) :

सन्माननीय मत्सयवविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

वव.स. ५१९ (38)
(१) रायगड जिल््यासह कोकणात पावसाळी हीं गामात माहे िन
ू ते ऑगस् या कालावर्ीत

मासेमारी करण्यास ेासनाने कायदे ेीर बींदी घातल्यामुळे सदर कालावर्ीत मासेमारी यवसाय
बींद असतो, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

या

दोन

महहन्याच्या

काळात

मासेमारी

बींद

असल्यामळ
ु े

सथाननक

मजच्छमाराींच्या कु्ुींबाचा उदरननवााहचा प्रश्न ननमााण झाला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी ेासनाने चौकेी केली आहे काय, चौकेीच्या अनुर्ींगाने सदरहू
दोन महहन्याच्या बींदीच्या काळात मासेमारी यवसाय करणाऱ्या मजच्छमाराींना ववेेर् आतथाक
मदत दे ण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. महादे व िानिर (१७-१२-२०१८) : (१) १ िून ते ३१ िूलै पयंत याींत्रत्रक मासेमारी नौकाींना
मासेमारी बींदी घातली िाते. त्रबगर याींत्रत्रक नौकाींच्या सहाय्याने मासेमारी करण्यास बींदी नाही.
(२) नाही.
(३) मासेमारी बींदी कालावर्ीत मजच्छमाराींना आतथाक मदत दे ण्याबाबत केंद्र व राज्य
ेासनामार्ात ननलक्राींती योिनेअींतगात “मजच्छमाराींकररता राषरीय कल्याणकारी बचतीसह
मदतीची योिना सन २०१६-१७ पासून कायाान्वीत करण्यात आली असुन या योिनेंतगात
मजच्छमाराींना आतथाक सहाय्य उपलब्धर् करुन हदले िाते.
(४) प्रश्न उदभवत नाही.
___________
सोलापूर जिल्हयातील दध
ु योिनेची इमारत मराठा वसतीगह
ृ ासाठी दे ण्याबाबत
(४७)

१३०००१ (०४-१२-२०१८)

श्री.सांिय िेळिर (ठाणे) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय दग्ु धवविास मांत्री

(१) सोलापूर जिल्हयातील दर्
योिनेची इमारत मरािा वसतीगह
ु
ृ ासािी दे ण्याचा ननणाय
जिल्हातर्कारी याींनी घेतला असल्याचे माहे ऑगस् २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदेानास
आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, दग्ु र् ववकास ववभागाला हदनाींक ८ ऑगस्, २०१८ रोिी वा त्यासम
ु ारास ना
हरकत प्रमाणपत्र दे ण्यासािी जिल्हातर्का-याींनी

पत्र पािववले होते, त्यास मा.सहकार व पणन

मींत्री याींनी दर्
ु योिनेची इमारत बचत ग्ाना १ वर्ा भाडे तत्वावर दे ण्याचा ननणाय घेवुन
मरािा वसतीगह
ृ ाचा प्रसताव र्े्ाळून लावला, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या अनुर्ींगाने ेासनाने चौकेी करुन कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ५१९ (39)
श्री. महादे व िानिर (०१-०१-२०१९) :
(१) सोलापुर ेासकीय दर्
ु योिनेची इमारत डॉ. पींिाबराव दे ेमुख वसतीगह
ृ ननवााह भत्ता

योिना अींतगात वसतीगह
ृ ासािी दे णेबाबत नाहरकत प्रमाणपत्र दे ण्याबाबत दग्ु र्यवसाय ववकास
ववभागाच्या क्षेत्रीय कायाालयास जिल्हातर्कारी, सोलापरू याींनी हद. ०६/०८/२०१८ च्या पत्रान्वये
कळववले होते.

(२) व (३) राज्यातील ेासकीय दर्
ु योिनाचे खािगी सावािननक सहभागातून पन
ू रुिीवन

करण्याचे प्रसताववत आहे . तसेच ेासकीय दर्
ु योिना सोलापूर येथे ववनावापर कोणतीही
इमारत पडून नसल्याने वसतीगह
ृ ासािी इमारत दे ण्यास नाहरकत पमाणपत्र दे ण्याची ववनींती
अमान्य केल्याचे

हद. ०५/१२/२०१८ रोिीच्या पत्रान्वये जिल्हातर्कारी, सोलापूर याींना कळववले

आहे तसेच ेासकीय दर्
ु योिनेची इमारत बचत ग्ाींना ०१ वर्े भाडे तत्वावर दे ण्यात आलेली
नाही.

(४) प्रश्न उदभवत नाही.
___________
परभणी जिल््यातील उभारी प्रिल्पाांतगात आत्महत्याग्रसत
शेति-याांच्या िुटुांबबयाांच्या मागणीबाबत
(४८)

१३२६६३ (१०-१२-२०१८).

डॉ.राहूल पाटील (परभणी) :
पुनवासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मदत व

(१) राज्यातील आत्महत्याग्रसत ेेतक-याींच्या कु्ुींत्रबयाींना आर्ार ममळावा या उदे ेाने सरु
ु
करण्यात आलेल्या उभारी प्रकल्पात परभणी जिल््यातील आत्महत्याग्रसत ेेतक-याींच्या

कु्ुींत्रबयाींनी मागणी केलेली कामेही ेासकीय योिनेतून ममळत नसल्याचे माहे सप््ें बरऑक््ोबर, २०१८ वा त्यादरम्यान ननदेानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, त्याची कारणे काय आहे त, तसेच उभारी प्रकल्पाींतगात ेासकीय योिनेतून
आतापयंत ककती आत्महत्याग्रसत ेेतक-याींच्या कु्ुींत्रबयाींना मदत करण्यात आली आहे ,

(३) असल्यास, आत्महत्याग्रसत ेेतक-याींच्या कु्ुींत्रबयाींना आर्ार ममळावा यासािी ेासनाने
कोणकोणत्या उपाययोिना केल्या आहे त,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२८-१२-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
परभणी जिल्हयातील आत्महत्याग्रसत कु्ुींबाींना “उभारी” प्रकल्पात मागणी केल्यानुसार

िे आत्महत्याग्रसत कु्ुींब ेासकीय योिनेच्या ननकर्ात पात्र िरले अेा कु्ुींबाींना लाभ दे ण्यात
आलेला आहे .

(२) व (३) कौेल्य ववकास व उद्योिकता रोिगारामभमख
ु प्रमेक्षणासािी २३७ आत्महत्याग्रसत

कु्ुींबाींनी मागणी केली. त्यापैकी ९३ कु्ुींबाींना या योिनेचा लाभ दे ण्यात आला. जिल्हा
रुग्णालय, परभणी येथे प्रेरणा प्रकल्पाींतगात १२२ कु्ुींबाींना समुपदे ेन, और्र्ोपचार सुववर्ेचा

वव.स. ५१९ (40)
लाभ दे ण्यात आला आहे . २२४ पात्र ेेतकऱ्याींना किा मींिूर करण्यात आले आहे. पेस
ु ींवर्ान

ववभाग, जि.प. मार्ात १८१ आत्महत्याग्रसत कु्ुींत्रबयाींना वैरण ववकास अींतगात मका त्रबयाणाचे
वा्प करण्यात आले आहे . ेेतीकरीता आत्महत्याग्रसत ५ कु्ुींत्रबयाींना कृर्ी पींपासािी वीि
िोडणी दे ण्यात आलेली आहे . तसेच १११ आत्महत्याग्रसत कु्ुींत्रबयाींच्या घरी वीि िोडणी

करणेत आली आहे . मग्रारोहयो अींतगात मसींचन ववहीर लाभासािी १३९ पात्र कु्ुींत्रबयाींचे प्रसताव
प्राप्त करुन घेण्याची कायावाही करण्यात येत आहे . त्यापैकी ६ कु्ुींत्रबयाींना मसींचन ववहीर लाभ

दे ण्यात आलेला आहे . ेेतकरी आत्महत्याग्रसत कु्ुींबातील ेेतकऱ्याींना ेेततळयाचा लाभ
दे ण्यासािी क्षेत्रीय कमाचारी याींनी प्रत्यक्ष घरी िाऊन भे्ी घेतल्या असता १०२ पैकी ८१
ेेतकऱ्याींनी ेेततळे घेण्यास नकार हदला २१ ेेतकरी याींनी होकार हदल्यानुसार मागेल त्याला
ेेततळे या योिनेंतगात ऑनलाईन अिा भरुन घेऊन त्याींना ेेततळे दे ण्याबाबत कायाारींभ

आदे े दे ण्यात आले असून ३ ेेतकरी याींचे ेेततळे पूणा झाले आहे. तसेच १०४ कु्ुींबाना गॅस

िोडणी, ३४ कु्ुींबाींना ेौचालये बाींर्ून दे ण्यात आली, घरकूल योिनेत २८३ कु्ुींबाींची नोंदणी

करण्यात आली असन
ू २ कु्ुींबाींना लाभ दे ण्यात आलेला आहे . १७१ कु्ुींबाींना िनर्न बँक खाते
उघडून दे ण्यात आले आहे . कु्ुींब अथासहाय्य योिनेचाही लाभ दे ण्यात आला आहे . सींगायो
अींतगात वेतन योिना सुरु करण्यात आली असून ११९ कु्ुींबाींना या योिनेचा लाभ दे ण्यात
आला आहे .

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.
___________
नाांदेड जिल्हातील पशुवैद्यिीय दवाखान्यात औषधे उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत
(४९)

१३३२६७

श्री.वविय

(०७-१२-२०१८) श्री.डी.पी.सावांत

वडेट्टीवार

(ब्रम्हपरू ी),

श्री.त्र्यांबिराव

(नाांदेड
मभसे

उत्तर),
(लातूर

श्री.अमर
ग्रामीण),

िाळे
श्री.अममन

(आवी),
पटे ल

(मुांबादे वी), श्री.बसवराि पाटील (औसा) : सन्माननीय पशुसांवधान मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) नाींदेड जिल्हयातील अनेक पेुवैद्यकीय दवाखाने श्रेणी १ चे असूनही दवाखान्यात और्र्े
उपलब्धर् नसल्याने ेेतकऱ्याींना (पेुपालकाींना) िनावराींची और्र्े बाहे रून ववकत घ्यावे लागत
असल्याचे माहे िल
ु ,ै २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदेानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी ेासनाने चौकेी करुन नाींदेड जिल्हयातील पेुवैद्यकीय
दवाखान्यात और्र्े उपलब्धर् करुन दे ण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. महादे व िानिर (३१-१२-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
(२) व (३) बाबत प्रश्न उद्भवत नाही.
___________

वव.स. ५१९ (41)
धुळे जिल्हा पररषदे तांगत
ा पशुधन वविास अधधिारी व सांबांधधत
अधधिारी याांची पदे भरण्याबाबत

(५०)

१३३५८० (०७-१२-२०१८)

श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय पशुसांवधान मांत्री

(१) र्ुळे जिल्हा पररर्दे तींगत
ा पेुर्न ववकास अतर्कारी तसेच सींबींतर्त खात्याचे ग्रामीण
भागात काम करणारे कमाचारी याींची पदे ररक्त आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरील ररक्त पदाींमळ
ु े ेेतक-याींच्या िनावराींवर वेळेत उपचार ममळत

नसल्यामळ
ु े िनावरे मत्ृ युमख
ु ी पडली असन
ु राज्यातील ग्रामीण भागात पेुर्न कमी होत
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी ेासनाने चौकेी करुन र्ळ
ा पेर्
ु े जिल्हा पररर्दे तींगत
ु न
ववकास अतर्कारी व सींबींतर्त अतर्कारी याींची पदे भरण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. महादे व िानिर (०१-०१-२०१९) : (१) व (२) र्ळ
ु े जिल्हा पररर्दे अींतगात पेर्
ु न ववकास
अतर्कारी याींची एकूण ४९ पदे मींिूर असून २३ भरलेली व २६ ररक्त आहे त. सहाय्यक पेुर्न
ववकास अतर्कारी याींची एकूण ११ पदे मींिूर असून ९ भरलेली व २ ररक्त आहे त. तसेच

पेुर्न पयावेक्षक याींची ५१ पदे मींिूर असन
ू त्यापैकी ४४ भरलेली व ७ पदे ररक्त आहे त. सदर
ररक्त पदाींचा अनतररक्त कायाभार निीकच्या पेव
ु ैदयकीय अतर्कारी/कमाचारी याींचेकडे सोपवन
ू
सवा पेुपालकाींना ननयममत पेुवद
ै यकीय सेवा पुरववण्यात येत आहे त. तसेच वेळेत उपचार
ममळत नसल्यामुळे जिल्हयात िनावरे मत्ृ यम
ु ुखी पडली असल्याचे ननदेानास आलेले नाही.
(३) व (४) भववषयात सरळसेवा व

पदोन्नतीच्या मागााने

पेुर्न ववकास अतर्कारी या

पदाची पदभरती करताींना र्ळ
ा
वरील प्रमाणे ररक्त असलेली पदे
ु े जिल्हा पररर्दे तींगत

भरण्याबाबत योग्य ती कायावाही करण्यात येईल. जिल्हा पररर्दे च्या अखत्याररतील ग्-क व
ग्-ड ची सथाननकररत्या पदे भरण्याबाबत जिल्हा पररर्द,र्ुळे व राज्यसतरावरील ररक्त पदे

भरण्याबाबत आयुक्त पेुसींवर्ान व प्रादे मेक पेस
ु ींवर्ान सहआयुक्त,नामेक याींचे सतरावर
कायावाही सुरु आहे .

___________

ववधान भवन :
मांब
ु ई.

जितें द्र भोळे
सधचव (िायाभार),
महाराष्ट्र ववधानसभा.
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