अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ४५७ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
ततसरे अधधवेशन, २०१८
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________
वरोरा व भद्रावती (जि.चांद्रपरू ) तालक्
ु यातील शेति-याांच्या मा्याांच्या अहवालाबाबत
(१)

२४७२७ (०६-०८-२०१५).

श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील

(१) वरोरा व भद्रावती (जि.चींद्रपूर) तालुक्यातील शेतक-याींच्या मागयाींबाबत मा.महसल
ू मींत्री

याींच्याकडे दिनाींक ८ मे, २०१५ रोिी वा त्या सुमारास आयुक्त (कषि)), कषि) आयुक्तालय,
महाराषर रायय, पण
ु े त्याींच्याकडून वहवाल िे यात आला, हे खरे आहे काय,

(२) वसल्यास, या आिे शानुसार वहवाल शासनास सािर करयात आला आहे काय,

(३) वसल्यास, या वहवालानुसार शासनाने काय काययवाही केली वा करयात येत आहे ,
(४)

नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२७-०९-२०१८) : (१) हे खरे आहे .
(२) व (३) होय.

चींद्रपरू जिल्हयामध्ये राषरीय कषि) िवमा योिना खरीप हींगामातील भात, ख. यवारी,

सोयाबीन, तुर व कापूस या िपकाींसाठी तसेच रब्बी हीं गामातील गहु (बा.), गहु (जि.), यवारी
(जि.) व हरभरा या िपकाींसाठी राबिवयात येत आहे. वरोरा व भद्रावती या िोन्ही
तालुक्याींमधील वरील िपकाींचा राषरीय कषि) िवमा योिनेत समावेश केलेला आहे .

खरीप हीं गाम २०१४ मध्ये नागपरू िवभागातील ०.५४ लाख शेतकऱयाींना रक्कम २९.०६ को्ी

नक
ु सान भरपाई विा करयात आली आहे . त्यापैकी चींद्रपरू जिल्हयातील ३५९१० शेतकरी
योिनेच्या व्ी व शतीनुसार नुकसान भरपाईस पात्र ठरले वसून त्याींना नुकसान भरपाईपो्ी
रक्कम रु. २०.४४ को्ी भारतीय कषि) िवमा कींपनीमार्यत विा करयात आली आहे .

तसेच खरीप हीं गाम २०१६ पासून सुधारीत स्वरुपात प्रधानमींत्री पीक िवमा योिना

राबिवयात येत वसन
ू , या योिनेंतगयत शेतकऱयाींच्या पीकाींना िवमा सींरक्षण िे यात आलेले

आहे . चींद्रपूर जिल्हयातील खरीप हीं गामातील भात, ख. यवारी, सोयाबीन, तूर व कापूस या
िपकाींचा तसेच रब्बी हीं गामातील गहु (बा.), गहु (जि.), यवारी (जि.), व हरभरा या िपकाींचा
प्रस्तुत योिनेत समावेश करयात आलेला आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

िव.स. ४५७ (2)
राज्यात युरोपच्या धतीवर आपत्ती व्यवस्थापन िेंद्र उभारयाबाबत
(२)

६५४३७ (२७-०१-२०१७).

श्री.अतुल भातखळिर (िाांददवली पूव)व , श्री.प्रशाांत ठािूर

(पनवेल), श्री.ववलासराव ि्ताप (ित) :
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मदत व पन
ु ववसन मांत्री पुढील

(१) राययाचा आपत्ती व्यवस्थापन िवभाग युरोपच्या धतीवर वदययावत होणार वसल्याचे माहे
ऑगस्् २०१६ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशयनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) वसल्यास, राययात नेमके कोणकोणत्या दठकाणी आपत्ती व्यवस्थापन केंद्र उभारयात
येणार आहे व नेमक्या कोणकोणत्या सध
ु ारणा करयात येणार आहेत,

(३) वसल्यास, सिरची हाय्े क व्यवस्थापन प्रणाली कशा प्रकारे कायायजन्वत केली िाणार आहे ,
(४) तसेच, आपत्ती व्यवस्थापन िवभागामध्ये सिरचे बिल कधीपयंत केले िाणार आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१४-०८-२०१८) : (१) नाही.
(२) प्रश्न उद्ावत नाही.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
पण
ु े जिल्ह्यातील प्रिल्हपग्रस्ताांच्या पन
ु ववसन वसाहतीांना ्ावठाण दिाव दे याबाबत
(३)

८८४१५ (१९-०८-२०१७).

श्री.सुरेश ्ोरे (खेड आळां दी) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मदत व पुनववसन

(१) पुणे जिल््यातील २५ प्रकल्पाींच्या १२५ पन
ु वयसन वसाहतीींना गावठाण ििाय िे याची मोहीम
सुरु करयाचे ननिे श िवभागीय आयुक्त, पुणे याींनी माहे र्ेब्रुवारी, २०१६ मध्ये वा त्यािरम्यान
दिले आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

वसल्यास,

सिर

प्रस्ताव

मींिुरीसाठी

मोठ्या

प्रमाणात

लागणारा

कालावधी

कमी

करयासाठी जिल्हाधधकारी, पण
ु े याींनी पन
ु वयससत वसाहतीींना गावठाण ििाय िे याचे वधधकार
सींबींधधत उपिवभागीय वधधकारी याींना दिनाींक २५ र्ेब्रुवारी, २०१६ रोिीच्या पत्रानुसार प्रिान
केले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) वसल्यास, खेड (जि.पुणे) तालुक्यातील १२ गावाींना नवीन गावठाणाचा ििाय िे यात यावा

वशी मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी दिनाींक २० माचय, २०१७ रोिी पत्रादवारे उपिवभागीय
वधधकारी, खेड याींचेकडे केली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) वसल्यास, उक्त मागणीच्या वनु)ींगाने सिरच्या १२ गावाींसह इतर सवय पुनवयसन
वसाहतीींना नवीन गावठाणाचा ििाय िे याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करयात
येत आहे ,
(५) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आहे ?

िव.स. ४५७ (3)
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०७-०८-२०१८) : (१), (२) व (३) होय, हे खरे आहे .
(४) खेड तालुक्यातील १२ पुनवयसन गावापैकी ६ गावाींना दिनाींक ३१.७.२०१७ व दि.३.८.२०१७

नुसार गावठाणाींचा ििाय िे यात आलेला आहे . व उवयररत ६ गावठाणाींना गावठाण ििाय िे णेची
काययवाही उपिवभागीय वधधकारी, खेड याींचे मार्यत करयात येत आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
मौिे बरबडा (ता.नाय्ाव, जि.नाांदेड) येथील पन
ु ववसनातील लाभाथी बेघर असल्हयाबाबत
(४)

८९०१२ (१५-०८-२०१७).

श्री.वसांतराव चव्हाण (नाय्ाांव), श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपरू ी),

श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.नसीम खान (चाांददवली), श्री.अममत ववलासराव दे शमुख (लातूर
शहर), श्रीमती तनमवला ्ाववत (इ्तपूरी) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मदत व पुनववसन मांत्री पुढील

(१) मौिे बरबडा (ता.नायगाव, जि.नाींिेड) येथे सन २००६-२००७ मध्ये आलेल्या धील
गोिावरीच्या पुरामुळे बेघर झालेले लाभाथी पुनवयसीत वसल्याचे माहे मे, २०१७ मध्ये वा
त्यािरम्यान ननिशयनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) वसल्यास, तत्कालीन तहससलिाराींसह मींडळ वधधकारी, तलाठी याींच्या चक
ु ीच्या सव्हे मुळे
खरे लाभाथी वींधचत रादहले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) वसल्यास, या पन
ु वयसन वसाहतीत योग्य मल
ु भत
ू सोयी सिु वधाींचा वभाव आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(४) वसल्यास, या पुनवयसनात लाभार्थयांना घरे वा्प करयाबाबत तसेच पुनवयसन वसाहतीत
योग्य मुलभत
ू सोयी सुिवधाीं िे याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करयात येत
आहे ,

(५) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०७-०८-२०१८) : (१) हे खरे नाही, मौिे बरबडा (ता. नायगाव, जि.नाींिेड)
हे गाव सन २००५ च्या पुराने बाधधत आहे .

(२) हे खरे नाही. परु ामळ
ु े बाधधत २४८ कु्ुींबाचे पन
ु वयसन करावयाचे ननजश्चत केले होते. सन
२०१६ मध्ये बाधधताींना घरे वा्पाच्या वेळेस १९ लोकाींनी लाभाथींच्या यािीत समावेश

नसल्याने घर वा्पास िवरोध केला. सिर तक्रारीच्या वनु)ींगाने उपिवभागीय वधधकारी,
बबलोली याींचेमार्यत चौकशी करयात येत आहे.

(३) व (४) हे वींशत: खरे आहे. िवदयत
ु ीकरणाचे काही प्रमाणात काम प्रलींबबत आहे . प्रलींबबत
िवदयुतीकरणाचे काम करयाचे ननयोजित आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

िव.स. ४५७ (4)
राज्यातील सववच प्रादे मशि पररवहन िायावलयाांमध्ये वाहनाांचे पामसां् होत नसल्हयाबाबत
(५)

९५०८५ (२७-१२-२०१७).

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

अॅड.आमशष शेलार (वाांद्रे पजश्चम), श्री.अममत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्रीमती तनमवला ्ाववत

(इ्तपरू ी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.अममन पटे ल (मांब
ु ादे वी), श्री.नसीम खान

(चाांददवली), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.िालीदास िोळां बिर (वडाळा), श्री.िुणाल पाटील (धुळे

ग्रामीण), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.बाळासाहे ब थोरात (सां्मनेर), प्रा.वषाव ्ायिवाड
(धारावी) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राययातील सवयच प्रािे सशक पररवहन कायायलयामध्ये पाससींग करणाऱयाींसाठी वाहनचालकाींच्या
मोठया राींगा लागत वसून वाहन ननररक्षकही ननयमावर बो् ठे ऊन दिवसाला २० ककीं वा २५
वाहनाींचेच

पाससींग करत

वसल्याने

व

वारीं वार नींबर लावूनही

पाससींग

होत

नसल्याने

वाहनचालकाींचा वेळ वाया िात वसल्याचे माहे सप््ें बर, २०१७ रोिी वा त्यािरम्यान
ननिशयनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) वसल्यास, चौकशीवींती न्यायालयाच्या आिे शाप्रमाणे २० मी्रचा रॅ क उपलब्ध नसला तरी
सावयिननक रस्त्यावर वाहनाींचे ब्रेक आणण हे ड लाइय्ची चाचणी होत वसल्याने न्यायालयाच्या
ननणययात न्यायालयाने सशथीलता आणयाबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करयात
येत आहे ,
(३) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (३०-०७-२०१८) : (१) व (२) वींशत: खरे आहे . मा. उच्च्ा न्यायालयाने
िनदहत याधचका क्र. २८/२०१३ मध्ये वेळोवेळी दिलेल्या आिे शाींप्रमाण ूकूण ३७ कायायलयाींमध्ये

वाहनाींची तपासणी करयासाठी ब्रेक ्े स्् रॅ कची उभारणी केली आहे . तर उवयरीत दठकाणी
कायय प्रगतीपथावर आहे . मा.न्यायालयाने सावयिननक रस्त्यावर वाहनाींची तपासणी करणे

प्रनतबींध केलेला वसल्यामुळे ब्रेक ्े स्् रॅ क उपलब्ध नसलेल्या दठकाणी खािगी िागेवर वथवा
िवळच्या ब्रेक ्े स्् रॅ कवर वाहनाींची तपासणी केली िाते.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही

___________

साखरीआ्र (ता.्ुहा्र, जि.रत्नाध्री) येथील िेटीचे बाांधिाम पूणव िरयाबाबत
(६)

९५१२० (२९-१२-२०१७).

श्री.भास्िर िाधव (्ुहा्र) :

सन्माननीय मत्स्यवविास मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) साखरीआगर (ता.गह
ु ागर, जि.रत्नाधगरी) येथे केंद्रीय कष)ी योिनेंतगयत मजच्िमाराींसाठी

सुिवधा पुरिवणे या योिनेतुन सन २०१२-१३ मध्ये सुरू झालेले िे्ीचे बाींधकाम गत ३
व)ांपासून वपूणायवस्थेत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) वसल्यास, याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधी तसेच मजच्िमार सहकारी सोसाय्ी याींचेकडून
सहाय्यक आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय, रत्नाधगरी तसेच पतन वसभयींता कायायलय, रत्नाधगरी
याींचेकडे वारीं वार तक्रार करूनही कोणतीही काययवाही करयात आली नाही, हे खरे आहे काय,

िव.स. ४५७ (5)
(३) वसल्यास, िे्ीचे काम रखडल्याने मौिे साखरीआगर व पररसरातील मजच्िमार बाींधव,
मजच्िव्यवसानयक

तसेच

या

व्यवसायावर

ववलींबून

वसलेल्या

वसींख्य

िोट्या-मोठ्या

व्यवसानयकाींच्या उपजििवकेचा प्रश्न ननमायण झाला आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) वसल्यास, सिर िे्ीचे काम पण
ू य करयाबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली आहे ,

(५) वसल्यास, चौकशीवींती उक्त प्रश्न भाग २ बाबत तक्रारीींची िखल न घेणाऱया सींबींधधत
वधधकाऱयाींवर तसेच काम वेळेत पूणय न करणाऱया ठे केिारावर शासनाने कोणती कारवाई केली
वा करयात येत आहे ,

(६) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. महादे व िानिर (३०-०७-२०१८) : (१) होय.
(२) सिर काम तातडीने मागी लावयासाठी स्थाननक लोकप्रनतननधी व मजच्िमार सहकारी
सोसाय्ी याींचेकडून ननवेिने प्राप्त झाली आहे त.

महाराषर सागरी ननयमन क्षेत्र प्राधधकरणाने दि. १९.०५.२०१६ रोिीच्या पत्रान्वये सिर

कामास सागरी ननयमन क्षेत्र (सीआरझेड) ची परवानगी न घेता काम सुरु करू नये, वशी
नो्ीस दिलेली वसल्यामुळे काम थाींबिवयात आलेले आहे .
(३) नाही.

(४) सिर िेट्टीचे काम पण
ू य करयासाठी महाराषर सागरी ननयमन क्षेत्र प्राधधकरण (ूमसीझेडू)
ची परवानगी प्राप्त करून घेयाबाबत काययवाही सुरु आहे .

(५) महाराषर सागरी ननयमन क्षेत्र प्राधधकरणाच्या दि.१९.०५.२०१६ रोिीच्या पत्रापुवीच्या
कालावधीत

ठे केिाराने

ननिविा

शतीप्रमाणे

कामात

प्रगती

न

राखल्याने

ठे केिारावर

दि.०१.०४.२०१३ पासुन रू.२००/- प्रनतदिन, दि.०१.०५.२०१४ पासुन रू.५००/- प्रनतदिन तर
दि.०१.०२.२०१५ पासन
ु रू.१०००/- प्रनतदिन वशी िीं डात्मक कारवाई करयात आलेली आहे.
(६) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
राज्यात पावसाळ्यात ववि पडून मत्ृ यू होणे किां वा अपां्त्व येणे इ. घटनाांचा
समावेश नैसध्वि आपत्तीमध्ये िरयाचा तनणवय

(७)

९५२९४ (२९-१२-२०१७).

श्री.सुतनल मशांदे (वरळी), श्री.ियप्रिाश मुांदडा (बसमत),

श्री.प्रिाश फातपेिर (चें बूर), श्री.सांिय पोतनीस (िमलना), अॅड.्ौतम चाबुिस्वार (वपांपरी),
श्री.प्रताप सरनाईि (ओवळा माजिवडा), डॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्री.नारायण पाटील
(िरमाळा), डॉ.सांिय रायमल
ु िर (मेहिर), श्री.सांदीपानराव भम
ु रे (पैठण), श्रीमती तप्ृ ती सावांत

(वाांद्रे पूव)व , श्री.मां्ेश िुडाळिर (िुलाव), श्री.रािाभाऊ (परा्) वािे (मसन्नर), श्री.चांद्रिाांत
सोनवणे (चोपडा), डॉ.शमशिाांत खेडि
े र (मसांदखेड रािा), श्री.सुरेश ्ोरे (खेड आळां दी) :
सन्माननीय मदत व पुनववसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राययात पावसाळ्यात िवि पडून मत्ष यू होणे ककीं वा वपींगत्व येणे इ. घ्नाींचा समावेश

नैसधगयक आपत्तीमध्ये करयाचा ननणयय तसेच वीि पडून मत्ष यु झाल्यास त्या व्यजक्तच्या

िव.स. ४५७ (6)
कु्ुींबाला ४ लाखाची नुकसान भरपाई िे याचा ननणयय रायय शासनाने माहे ऑक््ोबर, २०१७
च्या पदहल्या आठवड्यात घेतला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) वसल्यास, सिर ननणययाचे थोडक्यात स्वरूप काय आहे आणण या ननणययाची वींमलबिावणी
करयाबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करयात येत आहे ,
(३) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१८-०८-२०१८) : (१) होय.
(२) वीि पडून मत्ु यू झाल्यास योग्य त्या प्राधधकाऱयाने मत्ष यच
ु े कारण प्रमाणणत करयाच्या
वधधन

राहून मत
व्यक्तीींच्या वारसाींना रु.४ लाखाची मित वनुज्ञेस रादहल. तसेच
ष
इजस्पतळातील वैदयककय वधधकाऱयाने प्रमाणणत केल्यास ४० ते ६० ्क्के वपींगत्व वसल्यास

रु. ५९,१००/- व ६० ्क्क्यापेक्षा वधधक वपींगत्व वसल्यास रु.२ लक्ष इतकी मित वनुज्ञेय
राहील. ूक आठवडयापेक्षा वधधक कालावधीकररता इजस्पतळात िाखल झाल्यास रु.१२,७००/- व
त्यापेक्षा कमी वसल्यास ४,३००/- इतकी मित वनज्ञ
ु ेय राहील.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
िोल्हहापरू जिल्हहयातील वाहनधारिाांना वाहने पामसां् िरुन ममळयाबाबत
(८)

९८४४५ (२७-१२-२०१७).

श्री.रािेश क्षीरसा्र (िोल्हहापरू उत्तर) :

सन्माननीय

पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मा.उच्च न्यायालयाच्या आिे शानस
ु ार राययातील मालवाहू व प्रवासी वाहनाींच्या पाससींगसाठी
पाच ूकर िागेची आवश्यकता वसताींना कोल्हापूर जिल्हयात महसल
ू िवभाग केवळ १५ गठ
ुीं े च
िागा िे त वसल्याचे माहे सप््ें बर, २०१७ मध्ये वा त्या िरम्यान ननिशयनास आले, हे खरे आहे
काय,

(२) वसल्यास, यामळ
ु े वाहनधारकाींना वाहने पाससींग करुन समळत नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३) वसल्यास,याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(४) वसल्यास,चौकशीवींती वाहनधारकाींना वाहने पाससींग करुन समळयाबाबत शासनाने कोणती
काययवाही केली वा करयात येत आहे ,
(५) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (३०-०७-२०१८) : (१) जिल्हाधधकारी, कोल्हापूर याींनी दि.२७.१.२०१७ नुसार
मौिे मोरे वाडी, ता. करवीर, जि. कोल्हापूर येथील ग् नीं.६६ (िुना ग् क्र. ७०/१) मधील
र्क्त २५०x ६ मी. लाींबीची १५ गठ
ींु े िागा ब्रेक ्े स््साठी उपलब्ध करुन दिली आहे .

(२), (३) व (४) हे खरे नाही. उपलब्ध झालेल्या िागेवर ब्रेक ्े स्् रॅ क ची उभारणी करुन
योग्यता प्रमाणपत्र चाचणी दि.१३.११.२०१७ पासून प्रत्यक्ष चालु करयात आली आहे.

याव्यनतररक्त वाहन योग्यता तपासणीसाठी प्रािे सशक पररवहन कायायलय, कोल्हापूर मार्यत
पयाययी व्यवस्था करयात आली आहे .

िव.स. ४५७ (7)
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
दे ्लरु व बबलोली (जि.नाांदेड) या तालक्
ु यातील परु पूनववमसत ्ावठाणामध्ये
ना्रीसुववधाांची िामे िरयाबाबत

(९)

१००१२३ (२७-१२-२०१७).

श्री.सभ
ु ाष साबणे (दे ्लूर) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मदत व पुनववसन

(१) िे गलुर व बबलोली (जि.नाींिेड) या तालक्
ु यातील पुरपूनवयससत गावठाणामध्ये नागरीसुिवधाींची

कामे करयाबाबत लोकप्रनतननधीनी दिनाींक १७ मे, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास शासनाकडे
मागणी केली आहे हे खरे आहे काय,

(२) वसल्यास, शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) वसल्यास, चौकशीवींती पुरपूनवयससत गावठाणामध्ये नागरीसुिवधाींची कामे करयाबाबत
शासनाने कोणती काययवाही केली वा करयात येत आहे.
(४) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०७-०८-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) व (३) िे गलूर व बबलोली (जिल्हा नाींिेड) तालुक्यातील १९६३ व १९८३ मधील पूरपुनवयससत
गावामध्ये

त्याींच्या

मूळ

पूरबाधधत

गावात

यया

सुिवधा

उपलब्ध

होत्या

त्या

सुिवधा

शासनामार्यत पुरिवयात आल्या आहे त.शासनाच्या प्रचसलत पूरपुनवयसन योिनेनस
ु ार मूळ
पूरग्रस्त गावात यया सुिवधा उपलब्ध होत्या त्या सुिवधा नवीन पुनवयससत गावामध्ये
शासनामार्यत र्क्त ूकिाच परु िवयात येतात. त्यानींतर त्या सुिवधा पुढील िे खभाल
िरु
ु स्तीसाठी सींबींधधत जिल्हा परर)ि/ग्राम पींचायतीकडे हस्ताींतररत करयात येतात.
(४) प्रश्नच उद्ावत नाही.

___________

रािापूर तालुक्यातील तारळ व वाडापाल्हये खारभम
ू ी योिनेला मस.आर.झेड.
मधून सुट ममळणेबाबत

(१०)

१००४८३ (०६-०१-२०१८).

श्री.रािन साळवी (रािापूर) :

वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय खारभम
ू ी

(१) रािापरू (जि.रत्नाधगरी) तालक्
ु यातील तारळ व वाडापाल्ये खारभम
ू ी योिनेला सस.आर.झेड.
मधून सु् समळणेबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी दिनाींक १६ डडसेंबर, २०१४ रोिी वा
त्यासुमारास व त्यानींतर वनेक वेळा मा.मख्
ु यमींत्री याींना पत्रव्यवहार करूनही वदयापही
कोणतीच काययवाही झालेली नाही, हे खरे आहे काय,

(२) वसल्यास, उक्त पत्राच्या वन)
ु ींगाने शासनस्तरावर वदयापपयंत कोणती काययवाही
करयात आली वा येत आहे ,

(३) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आहे त ?

िव.स. ४५७ (8)
श्री. ददवािर रावते (०४-०८-२०१८) : (१) रािापूर तालुक्यातील (जि.रत्नाधगरी) तारळ खारभूमी
योिना ही खािगी खारभूमी योिना शासनाच्या ताब्यात नाही.
तसेच

वाडापाल्ये

खारभम
ू ी

योिनेचे

शीघ्र

पयायवरण

प्रभाव

मूल्यमापन

सवेक्षण

करयाच्या कामाचे वींिािपत्रकास मान्यता िे यात आली वसन
ू सिर काम लवकरच सरु
ु
करयात येत आहे.

(२) वाडापाल्ये खारभूमी योिनेच्या १६ हे क््र पुन:प्रािपत क्षेत्रास ककनारा ननयमन क्षेत्रामधून
(सी.आर.झेड.)

सू्

प्राप्त

आहे.

सिर

योिनेच्या

वाढीव

५ हे क््र

पुन:प्रािपत

क्षेत्रास

सी.आर.झेड. मधन
ू स्
ू समळयाकररता सािर केलेल्या प्रस्तावाच्या वन)
ु ींगाने या योिनेला

सी.आर.झेड. मधून सू् िे यापूवी सिर योिनेचे शीघ्र पयायवरण प्रभाव मूल्यमापन (Rapid

Environmental Impact Assessment) सवेक्षण करणेच्या सच
ू ना महाराषर ककनारा क्षेत्र
व्यवस्थापन प्राधधकरण, मुींबई याींनी दिल्या आहे त.

त्यानस
ु ार वाडापाल्ये खारभम
ू ी योिनेच्या शीघ्र पयायवरण प्रभाव मूल्यमापन सवेक्षणाच्या

वींिािपत्रकास िानेवारी, २०१८ मध्ये सवयसाधारण मान्यता प्राप्त वसन
ू सिर काम सरु
ु
करयात येत आहे.

तसेच तारळ खारभूमी योिना ही खािगी खारभूमी योिना शासनाच्या ताब्यात नाही.
खािगी

खारभम
ू ी

योिना

शासनाच्या

ताब्यात

घेयाबाबतचा

िवभागाकडून ननयोिन िवभागास सािर करयात आला आहे.

प्रस्ताव

िलसींपिा

सिर प्रस्तावाबाबत ननयोिन

िवभागाने उपजस्थत केलेल्या शेऱयानुसार ककनारा ननयमन क्षेत्र (CRZ) िव)यक मान्यता
घेयाची काययवाही प्रगतीपथावर आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
ववरार येथील जिल्हहा प्रादे मशि मख्
ु य िायावलय पालघर किां वा डहाणू येथे िरणेबाबत
(११)

१०२७०९ (२९-१२-२०१७).

श्री.पास्िल धनारे (डहाणू) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पालघर, डहाणू येथील तीन, सहा आसनी ऑ्ो ररक्षा व इतर वाहनाची पाससींग प्रकक्रया
िवरारहुन कल्याण येथे होणार वसल्याचे दिनाींक १० नोव्हें बर, २०१७ रोिी सुमारास ननिशयनास
आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) वसल्यास, सिर प्रकक्रया जिल्हा प्रािे सशक मख्
ु य कायायलय पालघर ककीं वा डहाणु येथे करणे
गरिेचे वसून पालघर ते कल्याण हे वींतर सुमारे ९० कक.मी. वसल्याने श्रम, वेळ व पैसा
वाया िाणार आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) वसल्यास, सिर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(४) वसल्यास, चौकशीवींती जिल्हा प्रािे सशक मख्
ु य कायायलय पालघर ककीं वा डहाणू येथे
करणेबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करयात येत आहे ,
(५) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आहे त ?

िव.स. ४५७ (9)
श्री. ददवािर रावते (३०-०७-२०१८) : (१) व (२) हे वींशत: खरे आहे . मा. उच्च न्यायालयाने
िनदहत याधचका क्र. २८/२०१३ मध्ये वेळोवेळी पाररत केलेल्या आिे शानुसार, पररवहन वाहनाींची

ब्रेक तपासणी व योग्यता प्रमाणपत्र तपासणी शासकीय मालकीच्या ब्रेक ्े स्् रॅ क वर घेणे
बींधनकारक केले आहे . उपप्रािे सशक पररवहन कायायलय, वसई येथे शासकीय मालकीच्या िागेत
ब्रेक ्े स्् रॅ क उपलब्ध नसल्यामुळे दि.१.११.२०१७ पासन
ू वाहन योग्यता चाचणी घेता येत
नाही. मौिे गोणखवरे , ता.वसई येथे कायायलयास ३.३ हे . इतकी शासकीय िागा उक्त
प्रयोिनासाठी प्राप्त झाली आहे . तथािप, मा. सह दिवाणी न्यायाधीश (व. स्तर) रे . म.ु नीं.
०६/२०१७ मध्ये मनाई हुकुम दिला आहे . त्यामळ
ु े सदयजस्थतीमध्ये वसई येथे उपलब्ध िागेत
वाहनाींच्या तपासणीचे काम चालू आहे .

(३) व (४) राययामध्ये भिवषयकाळात प्रािे सशक/उपप्रािे सशक पररवहन कायायलय ननमायण
करयाकरीता ननक)ाींची तपासणी करुन वहवाल सािर करयासाठी वप्पर पररवहन आयुक्त
याींच्या वध्यक्षतेखाली दि.११.२.२०१६ रोिीच्या आिे शान्वये व्यासग्ाची स्थापना करयात
आली होती. प्रस्तत
ु ससमतीने, नवीन जिल्हा ननसमयती झाल्यास नवीन पररवहन कायायलयाची

स्थापना करावी. त्या व्यनतररक्त नवीन कायायलयाची स्थापना करयाची आवश्यकता नाही
तसेच यया जिल्हयाींची लाींबी िास्त आहे वशा जिल्हयाींमध्ये िनतेच्या सोईसाठी नवीन
पररवहन कायायलय उघडयाऐविी वाहन चालक केंद्र तसेच वाहन तपासणी व पररक्षण केंद्र
स्थापन करयात यावे वशा सशर्ारशी शासनास केल्या आहे त.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
उल्हहासन्र (जि.ठाणे) या शहरात उपप्रादे मशि पररवहन िायावलय सुरु िरणेबाबत
(१२)

१०३०८४ (२९-१२-२०१७).

श्रीमती ज्योती िलानी (उल्हहासन्र) :

सन्माननीय

पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) उपप्रािे सशक पररवहन कायायलय, कल्याणचे िवभािन करून निवन उपप्रािे सशक पररवहन
कायायलय, उल्हासनगर येथे ननमायण करयाच्या सशर्ारसीसह प्रस्ताव पररवहन आयुक्त
महाराषर रायय, मुींबई याींनी शासनाकडे बऱयाच कालावधी पासून सािर केलेला आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) वसल्यास, प्रस्तािवत उपप्रािे सशक पररवहन कायायलयासींिभायत त्वररत काययवाही होयासाठी
स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी सवय शासन स्तरावर लेखी स्वरुपात कळिवले आहे , हे ही खरे
आहे काय,
(३) वसल्यास, कल्याणचे िवभािन करून निवन उपप्रािे सशक पररवहन कायायलय, उल्हासनगर
येथे ननमायण करयाबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करयात येत आहे ,
(४) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (३०-०७-२०१८) : (१) व (२) होय, हे खरे आहे .

िव.स. ४५७ (10)
(३) राययामध्ये भिवषयकाळात प्रािे सशक/ उपप्रािे सशक पररवहन कायायलय ननमायण करयाकरीता
ननक)ाींची तपासणी करुन वहवाल सािर करयासाठी वप्पर पररवहन आयुक्त याींच्या
वध्यक्षतेखाली दि.११.२.२०१६ रोिीच्या आिे शान्वये व्यासग्ाची स्थापना करयात आली

होती. व्यासग्ाने, नवीन जिल्हा ननसमयती झाल्यास नवीन पररवहन कायायलयाची स्थापना
करावी. त्या व्यनतररक्त नवीन कायायलयाची स्थापना करयाची आवश्यकता नाही तसेच यया
जिल्हयाींची लाींबी िास्त आहे वशा जिल्हयाींमध्ये िनतेच्या सोईसाठी नवीन पररवहन कायायलय
उघडयाऐविी वाहन चालक केंद्र तसेच वाहन तपासणी व पररक्षण केंद्र स्थापन करयात यावे
वशा सशर्ारशी शासनास केल्या आहे त.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
रत्नाध्री जिल्ह्यात बुरशीिन्य रो्ाांमुळे सुपारी व्यवसाय अडचणीत आल्हयाबाबत
(१३)

१०४००४ (२७-१२-२०१७).

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

सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रत्नाधगरी जिल््यात गेल्या सम
ु ारे सहा-सात व)ायत सातत्याने पडणाऱया बरु शीिन्य
रोगाींमुळे सुपारी व्यवसाय सींपुष्ात येत आहे , हे खरे आहे काय,
(२) वसल्यास, शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(३) वसल्यास, चौकशीवींती या रोगाला आळा घालयासाठी शासनाने कोणत्या उपाययोिना
केल्या आहे त वा करयात येत आहे त,

(४) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२३-०८-२०१८) : (१), (२) व (३) रत्नाधगरी जिल््यामध्ये सुपारी िपकाच्या
ूकूण लागवडीखालील
्न आहे .

क्षेत्र ९६७ हे क््र वसून त्यापासून समळणारे वींिाजित उत्पािन ६२२.३०

सन २०१३-१४ पासून सन २०१६-१७ पयंत २४६ हे क््र क्षेत्रावर कोळे रोग (सुपारीची गळ)

या रोगाचा प्रािभ
ु ायव आढळून आल्याने जिल्हा परर)िे च्या कषि) िवभागामार्यत िपकसींरक्षण
योिनेंतगयत ५० ्क्के वनुिानावर कॉपर ऑजक्झक्लोराईड ५६० डब्ल्युडीपी या औ)धाचा पुरवठा
करयात आला. तथािप, सन २०१७-१८ मध्ये सिर रोगाचा प्रािभ
ु ायव कमी प्रमाणात वसल्याने
व शेतकऱयाींची मागणी नसल्याने औ)धाींचा परु वठा करयात आला नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
राज्यातील वाढत्या वाहनाांच्या समस्येबाबत
(१४)

१०४८३३ (०१-०४-२०१८).

अॅड.परा् अळवणी (ववलेपाले), श्री.नरें द्र पवार (िल्हयाण

पजश्चम), श्री.नरें द्र महे ता (ममरा भाईंदर), िॅप्टन आर.तममल सेल्हवन (सायन-िोळीवाडा),

िव.स. ४५७ (11)
श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (मशडी), श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.नसीम खान (चाांददवली),

श्री.अममत ववलासराव दे शमख
(लातूर शहर), श्री.त्र्यांबिराव मभसे (लातूर ग्रामीण), प्रा.वषाव
ु
्ायिवाड (धारावी), श्री.सुतनल िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.अस्लम शेख

(मालाड पजश्चम), श्री.हषववधवन सपिाळ (बल
ु ढाणा), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी), श्री.सांग्राम
थोपटे (भोर), श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पररवहन

(१) राययातील ूकूण वाहनसींख्येत गेल्या व)ीच्या तुलनेत १८ लाखाींहून वधधक वाहनाींची भर
पडली वसून ती तब्बल तीन को्ी िोन लाखाींवर गेली वसल्याचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये
वा त्यािरम्यान ननिशयनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) वसल्यास, राययात माहे ूिप्रल, २०१६ ते माचय, २०१७ मध्ये ूकूण वाहनाींची सींख्या
३,०२,२६,८४७ ूवढी होती, मात्र यात नव्या १८ लाख ५५ हिार नव्या वाहनाींची भर पडली

वसून ही सींख्या ूिप्रल, २०१७ ते नोव्हें बर, २०१७ िरम्यान ३,२०,८१,८७५ वर गेली वसल्याचे
ननिशयनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) वसल्यास, वाढत्या वाहनसींख्येमुळे पाककंग हािे खील गींभीर िव)य बनला वसून त्यावरून
खन
ु ाचे गन्
ु हे ही घडले वसल्याचे ननिशयनास येत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) वसल्यास, शहरी भागाींत तर वाहतक
ू कोंडी आणण वाहनतळाींची समस्या आणखी गींभीर
होत वसल्याचे कळते, हे ही खरे आहे काय,

(५) वसल्यास, वाहन नोंिणीवर ननबंध आणून वाहनाींच्या सींख्येवर ननयींत्रण ठे वयासाठी
शासनाने कोणती उपायोिना केली वा करीत आहे ,
(६) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (१६-०८-२०१८) : (१) माहे िानेवारी २०१८ वखेर नोंिणी झालेल्या वाहनाींची
ूकूण सींख्या ३,२४,५३,७५८ इतकी आहे .

(२) माहे ूिप्रल २०१६ ते माचय २०१७ वखेर नोंिणी झालेल्या वाहनाींची ूकूण सींख्या
३,०२,१७,१११ इतकी आहे .

माहे ूिप्रल, २०१७ ते नोव्हे बर, २०१७ या कालावधीवखेर १७,८१,६१५ वाहनाींची नोंिणी
झाली वसून माहे नोव्हे बर, २०१७ पयंत नोंिणीकषत वाहनाींची सींख्या ३,१९,९८,७२६ इतकी झाली
आहे .

(३) ते (५) वशा आशयाची बातमी वतयमानपत्रात प्रससध्ि झाली आहे . राययातील मोठया
शहरात वाहनाींच्या सींख्येत िरव)ी भर पडत वसल्याने
समस्या ननमायण होत आहे , ही वस्तुजस्थती आहे .

वाहतूक कोंडी तसेच वाहनतळाची

मो्ार वाहन वधधननयम, १९८८ व त्या वींतगयत बनिवलेल्या ननयमाींमध्ये वाहनाच्या

नोंिणीवर ननबंध घालयाबाबतची तरति
ू नाही.
(६) उद्ावत नाही.

___________

िव.स. ४५७ (12)
राहुरी िृषी ववद्यापीठाचे ववभािन िरुन खानदे शात िृषी ववद्यापीठ स्थापन िरयाबाबत
(१५)

१०५०१०

(मुक्ताईन्र) :

(०१-०४-२०१८).

श्री.सांिय

साविारे

(भुसावळ),

श्री.एिनाथराव

खडसे

सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राहुरी कष)ी िवदयापीठाचे िवभािन करुन खानिे शात कष)ी िवदयापीठ स्थापनेसींबींधी सन
२०१५ रोिी परभणी कष)ी िवदयापीठाचे कुलगरु
ु याींच्या वध्यक्षतेखाली आठ सिस्यीय ससमती
स्थापन केली होती, हे खरे आहे काय,

(२) वसल्यास, ससमतीने आपला वहवाल २०१६ रोिी शासनास सािर केला, हे खरे आहे काय,
(३) वसल्यास, ससमतीच्या सशर्ारशीनुसार शासनाने कोणती काययवाही केली वा करयात येत
आहे ,

(४) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१४-०८-२०१८) : (१) डॉ.पींिाबराव िे शमख
ु कषि) िवदयापीठ, वकोला व
महात्मा र्ुले कषि) िवदयापीठ, राहुरी या िोन कषि) िवदयापीठाींचे िवभािन करून स्वतींत्र
िवदयापीठ स्थापन करयाकरीता लागणारा आवश्यक तपसशल प्राप्त करयाकरीता
डॉ.वेंक्े श्वरल्ल,ू

कुलगरू
ु ,

वसींतराव

नाईक

मराठवाडा

वध्यक्षतेखाली ससमती नेमयात आली होती.

कषि)

िवदयापीठ,

परभणी

याींचे

(२) व (३) ससमतीने सािर केलेल्या वहवालाच्या वनु)ींगाने व्यवहाययता तपासून काययवाही
करयाची बाब शासनाच्या िवचाराधीन आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
आनांदवाडी (ता.दे व्ड, जि.मसांधुद्
ु )व येथील मत्स्यव्यवसाय बांदर वविमसत
िरयास होत असलेला ववलांब

(१६)

१०५२८५ (०१-०४-२०१८).

श्री.तनतेश राणे (िणिवली) :

सन्माननीय मत्स्यवविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) आनींिवाडी (ता.िे वगड, जि.ससींधि
ु ग
ु )य येथील मस्त्यव्यवसाय िवकास बींिर िवकससत

करयास शासनाने सातव्या पींचवाि)यक योिनेत म्हणिेच माहे ूिप्रल २००७ मध्ये मींिूरी िे वून
िहाव्या पींचवाि)यक योिनेवखेर म्हणिेच दिनाींक ३१ माचय, २०१० वखेर पूणय करयाचे योजिले

वसून सन २००५-२००६, २००६-२००७ व २००७-२००८ वखेर वथयसक
ीं ल्पात सुमारे १५ को्ी ६९
लक्ष ९ हिार इतकी भराघोस आधथयक तरतूि केल्यानींतर दिनाींक १० ऑक््ोबर, २००७ रोिी

आनींिवाडी येथे मासेमारी बींिर िवकासाचे बाींधकाम करणे भाग (१) सींिभायत कायायरींभ आिे श
दिल्यानींतर दिनाींक २६ डडसेंबर, २००७ रोिी या प्रकल्पाच्या कामास प्रत्यक्षात सुरूवात होवून

सिरहू काम तीन ्प्प्यात करयाचे शासनाने त्यावेळी ननजश्चत केले होते, तथापी स्थाननक
मच्िीमाराींच्या िि
ु बी प्रनतकारामळ
ु े सिरहू योिनेचे काम माहे मे, २००८ पासून सींपूणय ठप्प
झालेले आहे , हे खरे आहे काय,

िव.स. ४५७ (13)
(२) वसल्यास, सिरहू कामाच्या पदहल्या ्प्प्यातील भरावासाठी शासनाने ५ को्ी १७ लक्ष ३३
हिार इतकी रक्कमही खचय केली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) शासनाने तदनींतर आनींिवाडी येथील मच्िीमार समािाचे प्रनतननधी, सींबींधधत वधधकारी
याींच्यासमवेत ूक सींयक्
ु त बैठक सींपन्न होवन
ू ९४|९६ को्ीचा ूक पररपण
ू य नवीन सध
ु ाररत
प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे मींिूरीसाठी दिनाींक १८ ऑक््ोबर, २०११ रोिी सािर केल्यानींतर केंद्र

शासनाने सिरहू प्रस्तावास मींिूरीही दिलेली आहे, हे ही खरे आहे काय,
(४) वसल्यास, सिरहू आराखडयास केंद्र शासनाची मींिूरी होवून मच्िीमार बींिराच्या प्रकल्पाचे
काम काययरत होइयल, वशी घो)णाही मा.केंद्रीय भप
ू षष ठ वाहतक
ू व िहाि मींत्री याींनी दिनाींक ११
िानेवारी, २०१८ रोिी वा त्यासुमारास केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(५) वसल्यास, मा.केंदद्रय मींञयाींच्या घो)णेनींतर आिसमतीस सिरहू मस्त्यव्यवसाय बींिर
िवकासाचे काम प्रत्यक्षात हाती घेयात आलेले नाही, हे ही खरे आहे काय,
(६) वसल्यास, सिरहू बींि वसलेले काम िवनािवलींब मस्त्यव्यवसाय िवकास बींिर कायायजन्वत
होयाच्या दृष्ीने शासनाने कोणती काययवाही केली वा करयात येत आहे ,
(७) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. महादे व िानिर (३०-०७-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय, हे खरे आहे
(३) होय, हे वींशत: खरे आहे . केंद्र शासनास रु. ९२.५० को्ी रक्कमेचा सध
ु ारीत प्रस्ताव दि.
३०.१०.२०१५ रोिी सािर करयात आला होता. सिर प्रस्तावावर केंद्र शासनाने उपजस्थत

केलेल्या मुदयाींच्या पुतत
य न
े ींतर रु. ८८.४४ को्ी रक्कमेस केंद्र शासनाने दि. २८.०३.२०१८ रोिी
मींिुरी दिलेली आहे .

(४) सिर बाब वत्ष तपत्रात प्रससद्ध झाली होती.

(५), (६) व (७) कररता, सिर कामास केंद्र शासनाच्या दि. २८.०३.२०१८ रोिीच्या पत्रान्वये
रू.८८.४४ को्ी इतक्या रक्कमेच्या प्रकल्पास सुधारीत प्रशासकीय मान्यता समळालेली आहे .
त्यानु)ींगाने रायय शासनाने दि. ०४.०५.२०१८ रोिीच्या शासन ननणययान्वये आनींिवाडी येथील
मत्स्यबींिराच्या बाींधकामास स-ु सध
ु ाररत प्रशासकीय मान्यता प्रिान केली आहे.
___________

दे ऊळ्ावमदह (जि.बुलढाणा) येथील मानव वविास ममशनच्या बस चालिाने
ववद्याथीनीसोबत असभ्य वतवन िेल्हयाबाबत

(१७)

१०६७७२ (०१-०४-२०१८).

डॉ.शमशिाांत खेडि
े र (मसांदखेड रािा) :

सन्माननीय

पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) ग्रामीण भागातील मल
ु ीींना सशक्षणासाठी बाहे रगावी िाया-येयाकररता शासनाने सरु
ु
केलेल्या

मानव

िवकास

समशनच्या

बस

चालकाने

िे ऊळगावमदह

(जि.बुलढाणा)

येथील

िवदयाथीनीसोबत वस्य वतयन केल्याबाबतची तक्रार दिनाींक २४ डडसेंबर, २०१७ रोिी वा
त्यासुमारास आगारप्रमख
ु याींच्याकडे करयात आली आहे , हे खरे आहे काय,

िव.स. ४५७ (14)
(२) वसल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) वसल्यास, चौकशीवींती सींबधधत बस चालकाींवर कोणती कारवाई केली वा करयात येत
आहे ,
(४) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (३०-०७-२०१८) : (१) होय.
सिरची तक्रार दि.१५.१२.२०१७ रोिी िरु ध्वनीदवारे केलेली आहे .

(२) व (३) रायय पररवहन महामींडळाच्या मानव िवकास समशनच्या बसचे चालक श्री.िवनायक
ककसन ननमयळे याींच्यावर सशस्त व आवेिन काययपध्ितीनुसार ननयमीत आरोपपत्र िे यात आले

वसून, त्याींना महामींडळाच्या ननलींबन हुकूम दि.२५.०५.२०१८ वन्वये ननलींबबत करयात आलेले
आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
औरां ्ाबाद शहरातील एसटी महामांडळाच्या सदतनिा धोिादायि असल्हयाबाबत
(१८)

१०६९८१ (०१-०४-२०१८).

श्री.अतल
ु सावे (औरां ्ाबाद पूव)व :

सन्माननीय पररवहन

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) औरीं गाबाि शहरातील ूस्ी महामींडळाच्या कमयचाऱयाींना िे यात आलेल्या सिननका
धोकािायक घोि)त करयात आल्या वसून त्याींना नोद्स िे यात आली आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) वसल्यास, नोद्स िे वूनही १२५ घराींपैकी र्क्त १० ते १५ घरे ररकामी करयात आली
आहे त, हे खरे आहे काय,

(३) वसल्यास, सींबींधधत घरे वदयापपयंत का ररकामे केले नाही उक्त घराींमध्ये काही िघ
य ना
ु ्
झाली तर त्यासाठी िबाबिार कोण,

(४) वसल्यास, चौकशीवींती सींबींधधत धोकािायक घरे न सोडणाऱया कमयचा-याींवर शासनाने
कोणती कारवाई केली वा करयात येत आहे ,

(५) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (०९-०८-२०१८) : (१), (२), (३) व (४) रायय पररवहन महामींडळादवारे
औरीं गाबाि िवभागीय कायायलयािवळील ६४ व औरीं गाबाि मध्यवती बसस्थानक पररसरातील ३२
वशा ूकूण ९६ सिननका वसलेल्या इमारती धोकािायक वसल्याचे घोि)त करयात

आल्यामुळे त्या ररक्त करयात आलेल्या वसून, सिर धोकािायक इमारती पाडयाबाबतचे
वींिािपत्रक महामींडळाच्या स्तरावर तयार करयात आलेले आहे.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

िव.स. ४५७ (15)
श्री्ोंदे (जि.अहमदन्र) येथे िृषी महाववद्यालय सुरु िरयाचा तनणवय
(१९)

१०७२३६ (०१-०४-२०१८).

श्री.ददलीप

वळसे-पाटील

श्री.राहुल ि्ताप (श्री्ोंदा), श्री.अजित पवार (बारामती),
(आांबे्ाव), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.शमशिाांत मशांदे

(िोरे ्ाव), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मांब्र
ु ा िळवा), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.पाांडुरां ् बरोरा
(शहापूर), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर) :
करतील काय :(१) श्रीगोंिे

सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(जि.वहमिनगर) येथे कष)ी महािवदयालय सुरु करयाची बाब शासनाच्या

िवचाराधीन आहे, हे खरे आहे काय,

(२) वसल्यास, शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) वसल्यास, चौकशीवींती श्रीगोंिे (जि.वहमिनगर) येथे कष)ी महािवदयालय सुरु करयाबाबत
शासनाने कोणती काययवाही केली वा करयात येत आहे ,
(४) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१४-०८-२०१८) : (१), (२), (३) व (४) श्रीगोंिा (जि.वहमिनगर) येथे कष)ी

महािवदयालय सुरु करयाबाबत स्थाननक लोक प्रनतननधीींकडून मागणी शासनाकडे प्राप्त

झालेली आहे . तथािप, सदय:जस्थतीत कष)ी सशक्षणाचा बह
ष त आराखडा तयार करयाचे काम सुरु
आहे .

तसेच

सिर

महािवदयालयासाठी

आवश्यक

िमीन

उपलब्ध

नाही.

नवीन

कष)ी

महािवदयालयासाठी आवश्यक वसलेल्या सवय बाबीींच्या वन)
ु ींगाने श्रीगोंिा (जि.वहमिनगर) येथे
कष)ी महािवदयालय सुरु करयाबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या िवचाराधीन आहे .
___________

राहूरी (जि.अहमदन्र) येथील महात्मा फुले िृषी ववद्यापीठाच्या ववभािनानांतर धळ
ु े शहरात
आणण अिोल्हयातील डॉ. पांिाबराव दे शमुख िृषी ववद्यापीठाच्या ववभािनानांतर मल
ू
(जि.चांद्रपूर) येथे नववन िृषी ववद्यापीठ स्थापन िरयाबाबत

(२०)

१०७३५६ (०१-०४-२०१८).

श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील

(मशडी), श्री.अममत ववलासराव दे शमुख (लातूर शहर), श्री.अमर िाळे (आवी), डॉ.सांतोष टारफे
(िळमनरु ी), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.हषववधवन सपिाळ (बल
ु ढाणा), श्री.भारत भालिे

(पांढरपूर), श्री.बाळासाहे ब थोरात (सां्मनेर), श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीण), श्रीमती तनमवला
्ाववत (इ्तपूरी), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) राहूरी (जि.वहमिनगर) येथील महात्मा र्ुले कष)ी िवदयापीठाच्या िवभािनानींतर धुळे
शहरात आणण वकोल्यातील डॉ.पींिाबराव िे शमख
कष)ी िवदयापीठाच्या िवभािनानींतर मल
ु
ू
(जि.चींद्रपूर) येथे निवन कष)ी िवदयापीठ स्थापन करयासाठी कष)ी िवदयापीठे िवभागाच्या
वन)
ु ींगाने झालेल्या बैठकीत िवदयापीठे िवभािनास तत्वत: मान्यता िे यात आली वसन
ू ही
ूम.सी.ू.ई.आर (MCAER) कडून प्रस्ताव शासनास प्राप्त झाला नाही, हे खरे आहे काय,

िव.स. ४५७ (16)
(२) वसल्यास, शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) वसल्यास, चौकशीवींती प्रस्तावाची वींमलबिावणी करयाच्या दृष्ीने शासनाने कोणती
काययवाही केली वा करयात येत आहे ,
(४) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०८-०८-२०१८) : (१) होय.
(२) व (३) ससमतीने सािर केलेल्या वहवालाच्या वनु)ींगाने व्यवहाययता तपासून काययवाही
करयाची बाब शासनाच्या िवचाराधीन आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
डोलवी (ता.पेण, जि.राय्ड) येथील िेएसडब्लल्हयू या स्टील िांपनीच्या प्रिल्हपा मळ
ु े बाधधत

झालेल्हया शेतिऱयाांना व मजच्िमारी िरणाऱया िुटूांबबयाांना व भात शेती िममनीचे नि
ु सान
(२१)

झालेल्हया शेतिऱयाांना आधथवि नि
ु सान भरपाई ममळणेबाबत

१०७३७८ (०१-०४-२०१८).

श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील

(मशडी), श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अममत ववलासराव दे शमख
ु (लातूर शहर), श्री.सुतनल
िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे (आवी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी), श्री.हषववधवन सपिाळ
(बुलढाणा), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.अममन पटे ल

(मुांबादे वी), श्री.अब्लदल
ु सत्तार (मसल्हलोड), श्री.आमसफ शेख (माले्ाांव मध्य), श्रीमती तनमवला
्ाववत (इ्तपूरी), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मत्स्यवविास मांत्री पुढील

(१) डोलवी (ता.पेण, जि.रायगड) येथील िेूसडब्ल्यू या स््ील कींपनीच्या प्रकल्पामळ
ु े बाधधत
झालेल्या शेतक-याींना आधथयक नक
ु सान भरपाई व पारीं पाररक पध्ितीने मजच्िमारी करणाऱया
कु्ूींबबयाींना व भात शेती िसमनीचे नक
ु सान झालेल्या शेतकऱयाींना आधथयक नक
ु सान भरपाई
तसेच

िेट्टी

बाींधकामामळ
ु े

मत्स्योत्पािनावर

झालेल्या

पररणामाचा

व्यास

करयासाठी

शासनाने डॉ.चींद्रप्रकाश याींच्या वध्यक्षतेखाली दिनाींक १४ र्ेब्रुवारी, २०१६ रोिी ससमती गठीत
करयात आली, हे खरे आहे काय,

(२) वसल्यास, ससमतीने आपला वहवाल शासनास सािर केला आहे काय, वसल्यास, त्यात
कोणत्या सशर्ारशी करयात आल्या आहे त,
(३) वसल्यास, सशर्ारशीची वींमलबिावणी करयाच्या दृष्ीने शासनाने कोणती काययवाही
केली वा करयात येत आहे ,
(४) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. महादे व िानिर (३०-०७-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२), (३) व (४) कररता, डॉ.चींद्रप्रकाश ससमतीने प्राथसमक वहवाल सािर केला वसून सिर
वहवालातील सशर्ारशीींच्या वनु)ींगाने शासन स्तरावरून काययवाही सरु
ु आहे .
___________

िव.स. ४५७ (17)
तालुिा िृषी अधधिारी (ता.धामण्ाव रे ल्हवे, जि.अमरावती) या िायावलयाच्या
इमारत बाांधिामाचा प्रस्तावास तनधीसह मान्यता दे णेबाबत

(२२)

१०८७४६ (०१-०४-२०१८).

प्रा.ववरें द्र ि्ताप (धामण्ाव रे ल्हवे), अॅड.यशोमती ठािूर

(ततवसा), श्री.रणिीत िाांबळे (दे वळी) :
करतील काय :-

सन्माननीय िृषी मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) तालुका कष)ी वधधकारी (ता.धामणगाव रे ल्वे, जि.वमरावती) या कायायलय इमारत
बाींधकामाचा प्रस्ताव शासनास सािर वसुन त्याकररता ननधीसह मींिुरी िे णेबाबत स्थाननक
लोकप्रनतननधीींनी मा.कष)ी मींत्री याींना दिनाींक २६ िुल,ै २०१७ रोिी लेखी कळिवले आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) वसल्यास, मा.कष)ी मींत्री याींनी प्रधान सधचव (कष)ी) याींना मींिरु ी िे णेबाबत काययवाही
करयात यावी वसे ननिे श िे वूनही वदयाप सिर प्रस्तावास ननधीसह मान्यता वप्राप्त आहे , हे
खरे आहे काय,

(३) वसल्यास, शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(४) वसल्यास, चौकशीवींती तालुका कष)ी वधधकारी, धामणगाव रे ल्वे (जि.वमरावती) या

कायायलय इमारत बाींधकामाचा प्रस्ताव शासनास सािर वसन
त्याकररता ननधीसह मींिरु ी
ु
िे णेबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करयात येत आहे ,
(५) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२०-०८-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२), (३) व (४) हे खरे नाही.
मा.मींत्री (कषि)) याींनी प्रधान सधचव (कषि)) याींना “प्रकरण तपासून घेऊन मींिूरी

िे याबाबत काययवाही करावी” वसे ननिे श दिलेले आहे त. त्यानस
ु ार तालुका कषि) वधधकारी
धामणगाव रे ल्वे (जि.वमरावती) या कायायलय इमारत बाींधकामाचा प्रस्ताव शासनास सािर

करयास आयक्
ु त (कषि)) याींना कळिवयात आलेले होते. आयक्
ु त (कषि)) याींनी शासनास
सािर केलेल्या प्रस्तावासींिभायत काही वनतररक्त मुदयाींची मादहती मागिवयात आलेली आहे .

सिर मादहती प्राप्त झाल्यानींतर प्रस्तुत कायायलयीन इमारत बाींधकामाच्या प्रस्तावास शासन
मान्यता िे याची काययवाही करयात येईल.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
वाळवा (जि.साां्ली) तालुक्यातील िणे्ाव आणण भरतवाडी ्ावाांचे पुनववसन िरयाबाबत
(२३)

१०८९९० (०१-०४-२०१८).

(तास्ाव - िवठे महाांिाळ) :
करतील काय :-

श्री.ियांत पाटील (इस्लामपरू ), श्रीमती सुमन पाटील

सन्माननीय मदत व पन
ु ववसन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) वाळवा (जि.साींगली) तालुक्यातील कणेगाव आणण भरतवाडी या गावाींना वारणा निीच्या
महापुरामुळे नेहमीच नैसधगयक आपत्तीला तोंड ियावे लागते, हे खरे आहे काय,

िव.स. ४५७ (18)
(२) वसल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) वसल्यास, चौकशीवींती सिर गावाींचे पन
ु वयसन करयाचा घेतलेल्या ननणययाबाबत शासनाने
कोणती काययवाही केली वा करयात येत आहे

(४) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०७-०८-२०१८) : (१) हे वींशत: खरे आहे.
(२) व (३) शासन धोरणानस
ु ार कणेगाव व भरतवाडी (ता.वाळवा, जि.साींगली) या गावातील
वनक्र
ु मे २५७ व २४ कु्ुींबे पन
ु वयसन करयाची काययवाही करयात येत होती. तथािप,

पुनवयसनातील लाभाथी ग्रामस्थाींना िे य घराींचा ्ाईप प्लॅ न मान्य नसल्याने, त्याींनी बाींधकाम
बींि पाडले. लाभाथी ग्रामस्थाींच्या िवनींतीनुसार पुनवयसनाची काययवाही करयात येत आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

राज्यातील जिल्हहा पररषदे च्या िृषी ववभा्ािडून अनुदान प्रकियेत सल
ु भता आणयाबाबत

(२४)

१०९५२६ (०१-०४-२०१८).

श्रीमती तनमवला ्ाववत (इ्तपूरी), श्री.वविय वडेट्टीवार

(ब्रम्हपूरी), श्री.िालीदास िोळां बिर (वडाळा), श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीण), श्री.डी.पी.सावांत
(नाांदेड उत्तर), प्रा.वषाव ्ायिवाड (धारावी), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.अस्लम शेख
(मालाड पजश्चम), श्री.नसीम खान (चाांददवली), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी), श्री.भारत भालिे

(पांढरपूर), श्री.हषववधवन सपिाळ (बुलढाणा) : सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) राययातील जिल्हा परर)िे च्या कष)ी िवभागाकडून वा्प करावयाच्या वस्तूींसाठी खरे िी
पावती नव्हे तर सींबींधधत िक
ु ानिाराला वस्तच
ूीं ी ककीं मत विा केल्याचा बँकेतील नोंिीचा पुरावा

दिला तरच लाभाथी रक्कम बँक खात्यात िमा होणार वसल्याचे दिनाींक १२ र्ेब्रुवारी, २०१८
रोिी वा त्यासम
ु ारास ननिशयनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) वसल्यास, यामुळे आधी रक्कम कोणत्या प्रकाराने उभी करावी व बँकेदवारे च विा कशी
करावी हा मागय काढताना गरीब लाभाथींना वडचणी येणार आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) वसल्यास, यामुळे वनेक गरीब शेतकरी वनुिानापासून वींधचत राहणार आहे त, हे ही खरे
आहे काय,

(४) वसल्यास, चौकशीवींती

शासनाने या वनि
ु ान प्रकक्रयेत सल
ु भता आणयाबाबत कोणती

काययवाही केली आहे वा करयात येत आहे ,

(५) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०२-०८-२०१८) : (१) होय.
(२), (३) व (४) नाही. आधथयक दृष्ीने िब
य शेतकऱयाींना शासन धोरणानुसार कष)ी औिराींची
ु ल
खरे िी करणे सोयीस्कर व्हावे याकरीता जिल्हायाचे पत आराखडयामध्ये योग्य ते उदिष् व

आधथयक तरतुिीचा समावेश करयाबाबत जिल्हा वधधक्षक कष)ी वधधकारी याींना सूचना िे यात
आल्या आहे त.

िव.स. ४५७ (19)
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

पांढरपरू (जि.सोलापरू ) येथील पररवहन आर.टी.ओ.िॅम्प ऑङ्ध्स
(२५)

याांचा पांढरपूर शहर येथे िॅम्प सुरू िरणेबाबत

१०९८०७ (०१-०४-२०१८).

श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पींढरपूर (जि.सोलापूर) येथील पररवहन आर.्ी.ओ.कॅम्प ऑङ्धगस याींचा पींढरपूर शहर येथे
३ दिवस ऐविी आठवड्यातन
ू ४ दिवस कॅम्प सरू
ु करयाबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी
मा.पररवहन मींत्री याींच्याकडे माहे ऑगस््, मध्ये वा त्यािरम्यान पत्रादवारे िवनींती केली आहे ,

(२) वसल्यास, पररवहन िवभागाकडून वदयापही हे कॅम्प कायायलय आठवड्यात ४ दिवस
ननयसमत सुरू करणेबाबत कोणतीही काययवाही करयात आली नसल्याचे ननिशयनास आले, हे
ही खरे आहे काय,

(३) वसल्यास, चौकशीवींती पररवहन िवभागाकडून कॅम्प कायायलय ननयसमत सुरू करणेबाबत
शासनाने कोणती काययवाही केली वा करयात येत आहे ,
(४) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (३०-०७-२०१८) : (१) होय.
(२) व (३) उपप्रािे सशक पररवहन कायायलय, सोलापूर याींचेमार्यत पींढरपूर सशबीर कायायलयामध्ये
कच्ची वनुज्ञप्ती व पक्की वनुज्ञप्ती साठी ९०चा को्ा आहे . प्रत्यक्षात सरासरीपेक्षा ननम्मेच

वनुज्ञप्ती होतात. पींढरपूर शहरात प्रत्येक मदहन्यात ूकुण ६ ते ७ सशबीर आयोजित केली
िातात. कामाची व्याप्ती िवचारात घेता सशबीर िौरे वाढिवयाची आवश्यकता नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
आपत्िामलन व्यवस्थापनाचे तनयम िरयाबाबत
(२६)

११००३९ (०४-०४-२०१८).

श्री.अममत ववलासराव दे शमख
(लातरू शहर), प्रा.वषाव
ु

्ायिवाड (धारावी), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.अस्लम शेख
(मालाड पजश्चम), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अतल
ु
भातखळिर (िाांददवली पूव)व :
करतील काय :-

सन्माननीय मदत व पुनववसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) केंद्र सरकारने आपत्ती व्यवस्थापन कायिा िे शभर लागू केलेला वसतानाही रायय
सरकारने १२ व)ांपासून त्यासाठीचे ननयमच तयार केलेले नसल्याने मा.उच्च न्यायालयाने

नारािी व्यक्त केल्याचे माहे िानेवारी २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशयनास आले आहे हे
खरे आहे काय,

िव.स. ४५७ (20)
(२) वसल्यास, न्यायालयाने तीन मदहन्याींच्या आत ननयम तयार करयाचे आिे श रायय
शासनाला दिले आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(३) वसल्यास, रायय शासनाने आपत्ती व्यवस्थापनाचे ननयम लवकरात लवकर तयार
करयाबाबत कोणती काययवाही केली वा करयात येत आहे ,
(४) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१८-०८-२०१८) : (१) वशाप्रकारचे मत मा.उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले
आहे .
(२) होय.
(३) व (४) दिनाींक २७.१.२०१७ रोिी राययशासनाने आपत्ती व्यवस्थापन ननयम तयार
करयाकररता माझी वप्पर मुख्य सधचव श्री.उमेशचींद्र सारीं गी याींच्या वध्यक्षतेखाली ससमती

नेमली होती. या ससमती मध्ये आपत्ती व्यवस्थापन व िवधी क्षेत्रातील तज्ञाींचा समावेश होता.
आपत्त्ती व्यवस्थापन २००५ तयार करयात िाींच्या मोठा वारा होता वसे श्री. सिनानी, मािी
सींचालक, रायय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधधकरण नवी दिल्ली याींचािे खील या ससमतीमध्ये
समावेश होता. या ससमतीने ननयमाींचा मसुिा तयार करुन रायय शासनाला सािर कलेला आहे .

या ननयमाींबाबतचे सिवस्तर सािरीकरण ससमतीचे सिस्य सधचव याींनी वपर मुख्य सधचव,

मित व पन
ु वयसन याींच्यकडे केले आहे .त्यानस
ु ार सिर मसि
ु ा िवधी िवभागाकडे पररक्षणासाठी
पाठिवयात येत आहे .

___________
शासनाच्या पररवहन ववभा्ातील मोटर वाहन तनरीक्षिाांच्या पदोन्नतीमधील
ताांबत्रि बाब दरू िरयाबाबत
(२७)

११०४७४ (०१-०४-२०१८).

श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.ियिुमार ्ोरे (माण) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) शासनाच्या पररवहन िवभागात मो्र वाहन ननरीक्षकास पिश्रेणीत “व”ििाय िे यात आला
आहे याच मो्ार वाहन ननरीक्षकास पिोन्नती समळाल्यानींतर सहाय्यक पररवहन वधधकारी हा
ििाय समळतो, हे खरे आहे काय,
(२) वसल्यास, मात्र या पिोन्नीतील “व” ििाय िाऊन त्याींना “ब” ििाय समळतो हे ही खरे आहे
काय,
(३) वसल्यास, शासनाने पिोन्नतीवरील ही ताींबत्रक बाब िरू करयाबाबत कोणती काययवाही
केली आहे वा करयात येत आहे ,

(४) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (३०-०७-२०१८) : (१), (२) व (३) सहाय्यक प्रािे सशक पररवहन वधधकारी या
पिाींचे सेवाप्रवेश ननयमात सध
ु ारणा करयाची बाब काययवाहीखाली आहे . यापूवी मो्ार वाहन
िवभागातील

मो्ार

वाहन

ननरीक्षक

याींना

दि.२०.२.२००९

रोिीच्या

शासन

ननणययान्वये

िव.स. ४५७ (21)
रािपबत्रत ग्-व (कननषठ स्तर) या पिाचा ििाय हा महाराषर लोकसेवा आयोगाच्या
मान्यतेच्या वधीन राहून दिलेला होता. मात्र सेवाप्रवेश ननयमाींत सुधारणा केलेली नव्हती.
सहाय्यक प्रािे सशक पररवहन वधधकारी, ग्-ब या सींवगायतील पिे मो्ार वाहन ननरीक्षक
सींवगायतील ६०% पिाींमधन
पिोन्नतीने भरयात येतात.
ू
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
उमरखेड (जि.यवतमाळ) येथील िृवष िायावलयािडून रोटाव्हे टरचे दे यात
येणारे अनुदान रखडल्हयाबाबत

(२८)

११०५५४ (०१-०४-२०१८).

श्री.रािेंद्र निरधने (उमरखेड) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िृषी मांत्री

(१) उमरखेड येथील (जि.यवतमाळ) कषि) कायायलयाकडून रो्ाव्हे ्रचे िे यात येणारे वनुिान
रखडल्यामुळे ूका शेतकऱयाींने कषि) कायायलयात वधधकाऱयासमोरच िव) प्राशन केल्याचे माहे
डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशयनास आले हे खरे आहे काय,
(२) वसल्यास, शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) वसल्यास, चौकशीवींती या शेतकऱयाींना वनुिान िे याबाबत शासनाने कोणती काययवाही
केली वा करयात येत आहे ,

(४) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०२-०८-२०१८) : (१) नाही, श्री.ज्ञानेश्र्वर मारोती सशींिे, रा.झाडगाींव,
ता.उमरखेड, जि.यवतमाळ याींनी, जिल्हाधधकारी यवतमाळ याींना दिलेल्या ननविे नमध्ये वनुिान
न समळाल्यास आत्महत्या करावी लागेल वसे नमूि केले होते.
(२) व (३)

श्री.सशींिे याींनी रो्ाव्हे ्रची खरे िी करुन दि. २१ नोव्हें , २०१७ रोिी तालुका कष)ी

वधधकारी उमरखेड याींच्याकडे वनि
ु ान मागणीचा प्रस्ताव सािर केल्यानींतर, शासनाने िवदहत

केलेल्या कालमयायिेनुसार मोका तपासणी करुन दि. १० डडसें, २०१७ पयंत वनुिानाची रक्कम
श्री. सशींिे याींच्या बँक खात्यावर िमा करणे आवश्यक होते.

श्री. सशींिे याींच्या बँक खात्यावर

प्रत्यक्षात वनुिानाची रक्कम दि.८ डडसें,२०१७ रोिी िमा करयात आली आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
उस्मानाबाद जिल्हहयातील िृषी ववभा्ातील ररक्त पदे भरयाबाबत
(२९)

११०८२८ (०१-०४-२०१८).

श्री.ज्ञानराि चौ्ुले (उमर्ा) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िृषी मांत्री

(१) उस्मानाबाि जिल्हयात जिल्हा वधधक्षक कष)ी वधधकारी कायायलयासह ३ तालक
ु ा कष)ी
वधधकारी कायायलय वींतगयत ूकुण १३८ पिे ररक्त आहे त, हे खरे आहे काय,

िव.स. ४५७ (22)
(२) वसल्यास, यात वधधक्षक कष)ी वधधकारी–१, तालुका कष)ी वधधकारी–३, तींत्र वधधकारी-४,

सहाय्यक प्रशासन वधधकारी–१, कष)ी वधधकारी–३, मींडळ कष)ी वधधकारी–३, वधधक्षक–२, वरीषठ

सलपीक–८, सलपीक–७, कष)ी पययवक्ष
े क–१३, कष)ी सहाय्यक–३, लघु ्ीं कलेखक-२, आरे खक–२,
वनरु े खक–३९, वाहनचालक–८, रोपमळा सहाय्यक–११, मिरु –३ व सेवकाची २३ पिे ररक्त आहे त,
हे खरे आहे काय,

(३) वसल्यास, या ररक्त पिाींमुळे कष)ी िवभागाच्या िविवध योिनाींच्या वींमलबिावणीवर
िवपरीत पररणाम होत वसन
ु शेतकऱयाींची गैरसोय होत आहे , हे खरे आहे काय,

(४) वसल्यास, चौकशीवींती उस्मानाबाि जिल्हयातील कष)ी िवभागाच्या ररक्त िागा त्वररत
भरणेबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करयात येत आहे ,
(५) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२०-०८-२०१८) : (१) हे वींशत: खरे आहे.
जिल्हा वधधक्षक कषि) वधधकारी, उस्मानाबाि व वधधनस्त वसलेल्या कायायलयाींमध्ये

ूकूण १३३ पिे ररक्त आहे त.
(२) हे वींशत: खरे आहे .

जिल्हा वधधक्षक कषि) वधधकारी, उस्मानाबाि व वधधनस्त वसलेल्या कायायलयाींमध्ये

तालुका कषि) वधधकारी-२, तींत्र वधधकारी-८, सहा. प्रशासन वधधकारी-१, कषि) वधधकारी-२,
मींडळ कषि) वधधकारी-३, वधधक्षक-२, वररषठ सलिपक-८, सलिपक-५, कषि) पययवेक्षक-१४,
लघु्ींकलेखक-२, आरे खक-१, वनरु े खक-४०, वाहनचालक-८, रोपमळा मितनीस-११, सशपाई-२३,
मिरू -३ पिे ररक्त आहे त.
(३)

ररक्त

वसलेल्या

मुख्यालयाींचा

व

पिाींचा

वनतररक्त

पिभार

इतर

वधधकारी/कषि)

सहाय्यकाींकडे िे यात आलेला आहे . त्यामुळे शासनाच्या कष)ी िव)यक योिना शेतकऱयाींपययत
पोचिवयात येत आहे त.

(४) महाराषर लोकसेवा आयोगाने कषि) सेवा परीक्षा-२०१७ च्या आधारे वींतीम ननवड झालेल्या
महाराषर कषि) सेवा ग्-ब (कननषठ) सींवगायतील ७९ उमेिवाराींची सशर्ारस शासनास केलेली

आहे , त्यानुसार सिर ७९ वधधकाऱयाींची ननयुक्ती करयात येणार आहे . त्याव्यनतररक्त कषि)
सेवा ग्-ब सींवगायतील ८३ पिाींचे व ग्-ब (कननषठ) सींवगायतील सरळसेवेच्या २९९ पिाींचे
मागणीपत्र महाराषर लोकसेवा आयोगास सािर करयात आलेले आहे .
कषि) सहाय्यकाींच्या ९०८ ररक्त पिाींसाठी परीक्षा घेयात आलेली आहे . िवत्त िवभाग,

शासन ननणयय दि. २५.०५.२०१७ वन्वये प्रशासकीय िवभाग आकषनतबींध वींनतम मींिूर करुन
घेणार नाहीत, तोपययत त्या िवभागाींना नवीन पिननसमयती तसेच पिभरती करता येणार नाही.

िवभागातील पिाींचा आढावा घेवन
ू कषि) िवभागाचा सुधाररत आकषनतबींध वींतीम करयाची
काययवाही सरु
ु आहे . आकषनतबींध वींतीम झाल्यानींतर ग्-क मधील क्षेबत्रय कायायलयातील

सलिपक, वररषठ सलिपक, सहा. वधधक्षक, वनुरेखक, वाहनचालक व लघु्ींकलेखक, लघुलेखक
(ननम्नश्रेणी), लघुलेखक (उच्च श्रेणी) या सींवगायची पिे ननजश्चतीनींतर त्या सींवगायची पिे

ननयुक्ती प्राधधकाऱयाींचे स्तरावर प्रचसलत ननयमानस
ु ार भरयाची काययवाही वनस
ु रयात येणार
आहे .

िव.स. ४५७ (23)
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
िल्हयाणच्या उपप्रादे मशि पररवहन िायावलयाच्या नत
ु नीिरणािररता
तनधी उपलब्लध िरुन दे णेबाबत

(३०)

११०९४८ (०१-०४-२०१८).

(िल्हयाण पजश्चम) :

श्री.्णपत ्ायिवाड (िल्हयाण पूव)व , श्री.नरें द्र पवार

सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कल्याणच्या उपप्रािे सशक पररवहन कायायलयाच्या नुतनीकरणाकररता ननधी उपलब्ध करुन

िे याची मागणी मा.पररवहन मींत्री याींच्याकडे दिनाींक २५ डडसेंबर, २०१७ रोिी वा त्या सुमारास
कल्याण महापासलकेचे िवरोधी पक्ष नेते याींनी लेखी ननवेिनादवारे केली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) वसल्यास, शासनाने याबाबत चौकशी केली आहे काय,
(३) वसल्यास, चौकशीवींती उपप्रािे सशक पररवहन कायायलयाच्या नुतनीकरणाकररता ननधी
उपलब्ध करुन िे याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करयात येत आहे ,
(४) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (३०-०७-२०१८) : (१) वींशत: खरे आहे . कल्याण कायायलयाचे बाींधकाम
करून वींतगयत सोयीसुिवधा ननमायण करून िे णेबाबत सींबींधधताींनी िवनींती केली होती.

(२) व (३) उपप्रािे सशक पररवहन कायायलय, कल्याण या कायायलयाचे नवीन इमारतीचे बाींधकाम
मौिे वाडेघर, ता. कल्याण येथील स.क्र. ५५-व, क्षेत्र १-३९-० हे . आर या भुखींडावरील ८२२०.००

चौ.मी. िागेवर करयाकररता रू. १०,४६,२६,९४२/- इतक्या ककीं मतीच्या वींिािपत्रकास व
नकाशाींना दि.१७.४.२०१८ रोिीच्या शासन ननणययान्वये प्रशासकीय मान्यता िे यात आली आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

अवैध प्रवासी वाहति
ू तसेच िुप्या पद्धतीने चालणाऱया वाहति
ु ीस प्रततबांध िरयाबाबत
(३१)

१११०११ (०१-०४-२०१८).

श्री.सुरेश ्ोरे (खेड आळां दी) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) प्यागो ररक्षातून ववैध प्रवासी वाहतूक तसेच िुप्या पद्धतीने चालणाऱया वाहतुकीस प्रनतबींध

करयाबाबत शासनाने दिनाींक १४ िानेवारी, २०१६ रोिी पररपत्रकान्वये सूचना दिलेल्या आहे त,
हे खरे आहे काय,

(२) वसल्यास, उक्त पररपत्रकान्वये खेड तालुक्यात (जि.पुणे) आतापयंत ूकूण ककती
वाहनाींवर कारवाई करयात आली आहे ,

(३) वसल्यास,याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(४) वसल्यास, चौकशीवींती ववैध वाहतक
ू करणाऱया गाड्याींवर कारवाई करयाबाबत शासनाने
कोणती काययवाही केली वा करयात येत आहे ,

(५) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आहे त ?

िव.स. ४५७ (24)
श्री. ददवािर रावते (१६-०८-२०१८) : (१) होय.
(२) ते (४) उप प्रािे सशक पररवहन कायायलय, िपींपरी धचींचवड या कायायलयातील वायुवेग
पथकामार्यत ववैध प्रवासी वाहतक
ू करणाऱया वाहनाींची

िो)ी आढळून येणाऱया वाहनाींवर कारवाई करयात येते.

ननयसमतपणे तपासणी करयात येवून

माहे ूिप्रल, २०१५ ते माहे माचय, २०१८ या कालावधीत खेड तालुक्यातील ववैध प्रवासी

वाहतुक व िुप्या पध्ितीने चालणाऱया वाहतुकीिवरुध्ि केलेल्या कारवाईत ूकूण ७६७ वाहनाींवर
कारवाई केली वसून सिर कारवाईतून रू.२०.५५ लाख िीं ड वसूल करयात आला आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
राज्यातील मजच्िमाराांना डडझेल वविीिर प्रततपूती ममळणेबाबत
(३२)

१११५५४ (०१-०४-२०१८).

डॉ.भारती लव्हे िर (वसोवा), श्री.मनोहर भोईर (उरण) :

सन्माननीय मत्स्यवविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) महारषर शासन मत्स्यव्यवसाय िवभागाकडून मजच्िमाराींना नौकाींकरीता िे यात येणाऱया

कोट्यवधी रुपयाींच्या डडझेलवरील प्रनतपुती परतावा माहे नोव्हें बर, २०१७ मध्ये वा त्या िरम्यान
समळालेला नसल्याचे ननिशयनास आले आहे हे खरे आहे काय,
(२) वसल्यास, शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) वसल्यास, चौकशीवींती मजच्िमाराींना नौकाींकरीता िे यात येणाऱया डडझेलवरील प्रनतपत
ू ी
परतावा समळणेबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करयात येत आहे ,
(४) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. महादे व िानिर (२३-०८-२०१८) : (१) वींशत: खरे आहे .
(२) होय.
(३) सन २०१७-१८ या आधथयक व)ायत डडझेल प्रनतपुतीसाठी रु.६०.०० को्ी ूवढा ननधी मींिूर

करयात आला होता. त्यापैकी रु. ४२.०० को्ी िल
ु ,ै २०१७ मध्ये तर उवयररत रु.१८.०० को्ी
ननधी माचय, २०१८ मध्ये िवतरीत केला. तसेच, रु.२५.०० को्ी ूवढा ननधी दि.२८.३.२०१८ रोिी
िवतरीत करयात आला आहे . वशा प्रकारे सन २०१७-१८ मध्ये डडझेल प्रनतपत
ू ीसाठी रु.८५.००
को्ी इतका ननधी िवतरीत करयात आलेला आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

साां्ली जिल्ह्यातील अनेि दठिाणच्या द्राक्षबा्ाांचे डाऊनी रो्ामळ
ु े मोठ्या
प्रमाणात नुिसान झाल्हयाबाबत

(३३)

१११६८७ (०१-०४-२०१८).

श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) :
काय :-

श्री.अतनल बाबर (खानापूर), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी),

सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

िव.स. ४५७ (25)
(१) साींगली जिल््यातील वनेक दठकाणच्या द्राक्षबागाींचे डाऊनी रोगामळ
ु े मोठ्या प्रमाणात
नुकसान झाल्याचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशयनास आले आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) वसल्यास, यामळ
ु े समरि-पींढरपरू राययमागायलगतचे शेळकेवाडी ते िन
ु ोनी पट्टय
् ातील
ननम्म्याहून वधधक बेिाणा शेड्स ओस पडल्या आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(३) वसल्यास, चौकशीवींती या बेिाणा व्यवसायास उजियतावस्थेत आणयाबाबत शासनाने
कोणती काययवाही केली वा करयात येत आहे ,
(४) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०२-०८-२०१८) : (१) हे खरे नाही. साींगली जिल््यामध्ये िानेवारी, २०१८
वा त्या िरम्यान द्राक्ष बागाींवर डाऊनी रोगाचा प्रािभ
ु ायव होऊन द्राक्ष िपकाींचे नुकसान झाल्याचे
ननिे शनास आलेले नाही.

(२) साींगली जिल््यामध्ये सध्या द्राक्ष उत्पािक शेतकरी बेिाणा तयार करयाऐविी स्थाननक
बािारपेठेमध्ये द्राक्ष िवक्री करत आहे त. पररणामी बेिाणा ननसमयतीसाठी द्राक्षाची आवक
घ्ल्यामुळे काही प्रमाणात समरि पींढरपूर रायय मागायलगतचे शेळकेवाडी ते िन
ु ोनी प्यामध्ये
बेिाणा शेड् ररकाम्या दिसत आहेत.
(३) व (४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

हातिणां्ले (जि.िोल्हहापूर) तालुक्यातील िृवष िायावलयातील १५ पैिी ८ ररक्त
(३४)

१११७२७ (०१-०४-२०१८).

पदे तातडीने भरयाबाबत

डॉ.सजु ित ममणचेिर (हातिणां्ले) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िृषी

(१) हातकणींगले (जि.कोल्हापूर) तालुक्यातील कषि) कायायलयातील १५ पैकी ८ पिे ररक्त
वसल्याचे माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्या िरम्यान ननिशयनास आले हे खरे आहे काय,
(२) वसल्यास, सिरची पिे ररक्त वसयाची कारणे काय आहे त,
(३) वसल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(४) वसल्यास, चौकशीवींती उक्त ररक्त पिे तातडीने भरयाबाबत शासनाने काय काययवाही
केली वा करयात येत आहे ,
(५) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२०-०८-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे .
तालुका कष)ी वधधकारी हातकणींगले कायायलयात माहे डडसेंबर, २०१७ वखेर १६ मींिूर

पिाींपैकी ९ पिे ररक्त होती.

(२), (३) व (४) महाराषर लोकसेवा आयोगाने कषि) सेवा परीक्षा-२०१७ च्या आधारे वींतीम
ननवड झालेल्या महाराषर कषि) सेवा ग्-ब (कननषठ) सींवगायतील ७९ उमेिवाराींची सशर्ारस

शासनास केलेली आहे , त्यानुसार सिर ७९ वधधकाऱयाींची ननयुक्ती करयाची काययवाही सुरु

िव.स. ४५७ (26)
आहे . त्याव्यनतररक्त ग्-ब (कननषठ) सींवगायतील सरळसेवेच्या २९९ पिाींचे मागणीपत्र महाराषर
लोकसेवा आयोगास सािर करयात आलेले आहे.
कषि) सहाय्यकाींच्या ९०८ ररक्त पिाींसाठी परीक्षा घेयात आलेली आहे . िवत्त िवभाग,

शासन ननणयय दि.२५.०५.२०१७ वन्वये प्रशासकीय िवभाग आकषनतबींध वींनतम मींिरू करुन
घेणार नाहीत, तोपययत त्या िवभागाींना नवीन पिननसमयती तसेच पिभरती करता येणार नाही.

िवभागातील पिाींचा आढावा घेवन
ू कषि) िवभागाचा सुधाररत आकषनतबींध वींतीम करयाची
काययवाही सुरु आहे . आकषनतबींध वींतीम झाल्यानींतर ग्-क मधील क्षेबत्रय कायायलयातील

सलिपक, वररषठ सलिपक, सहा.वधधक्षक, वनरु े खक, वाहनचालक व लघ्
ु ीं कलेखक, लघल
ु े खक
(ननम्नश्रेणी), लघुलेखक (उच्च श्रेणी) या सींवगायची पिे ननजश्चतीनींतर त्या सींवगायची पिे

ननयुक्ती प्राधधकाऱयाींचे स्तरावर प्रचसलत ननयमानस
ु ार भरयाची काययवाही वनस
ु रयात येणार
आहे .

(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

राज्यभरातील ८० टक्िे मोटार वाहन तनररक्षिाांनी वयोज्येष्ट्ठतेनूसार सहाय्यि प्रदे मशि
पररवहन अधधिारी (एआरटीओ) पद ममळणाऱया पदोन्नतीला निार ददल्हयाबाबत

(३५)

११२३०७

(०१-०४-२०१८). श्री.सांतोष

दानवे

(भोिरदन),

श्री.सुतनल

मशांदे

(वरळी),

अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्टी) : सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :(१)

मागील

काही

वयोययेषठतेनुसार

व)ांत
सहाय्यक

राययभरातील
प्रिे सशक

तब्बल

पररवहन

८०

्क्के

वधधकारी

मो्ार

वाहन

(ूआर्ीओ)

पि

ननररक्षकाींनी
समळणाऱया

पिोन्नतीला नकार दिल्याची बाब माहे िानेवारी, २०१८ च्या नतसऱया आठवड्यात ननिशयनास
आली, हे खरे आहे काय,
(२) वसल्यास, त्यामुळे राययभरातील ूआर्ीओ च्या ३० िागा ररक्त आहे त, हे ही खरे आहे
काय,

(३) वसल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(४) वसल्यास, चौकशीवींती सिर ररक्त वसलेल्या िागेबाबत व पिोन्नती नाकारणारे मो्ार
वाहन ननररक्षकाींबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करयात येत आहे ,
(५) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (३०-०७-२०१८) : (१) व (२) वींशत: खरे आहे .

(३) व (४) मो्ार वाहन ननरीक्षक सींवगायतन
ू सहाय्यक प्रािे सशक पररवहन वधधकारी ही पिे

पिोन्नतीने भरयाबाबतची काययवाही चालू आहे . सामान्य प्रशासन िवभागाच्या दि.१२.९.२०१६

रोिीच्या शासन ननणययानुसार शासकीय वधधकारी/कमयचारी याींच्या पिोन्नती नाकारयाच्या
प्रवत्ष तीस आळा घालयासाठी काययपध्िती िवहीत केली आहे . त्यानुसार पुढील तीन व)े वशा
वधधकारी कमयचाऱयाींचा पिोन्नतीसाठी िवचार करु नये वसे आिे श शासनाने दिलेले आहे त.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

िव.स. ४५७ (27)
प्रधानमांत्री िृषी मसांचन योिना प्रती थेंब अधधि वपि (सुक्ष्ममसांचन)अमभयानाचा सववसाधारण
प्रव्ावचा सन २०१६-१७ चा अखधचवत तनधी पन
ु जिवववत िरुन चालु वषी ववतनयो्ात
आणयास मान्यता दे याबाबत

(३६)

११२७२१ (०१-०४-२०१८).

श्री.अजित पवार (बारामती) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िृषी मांत्री

(१) प्रधानमींत्री कष)ी ससींचन योिना प्रती थेंब वधधक िपक (सक्ष्
ु मससींचन) वसभयानाचा
सवयसाधारण प्रवगायचा सन २०१६-१७ चा वखधचयत ननधी पुनजियिवत करुन चालु व)ी

िवननयोगात आणयास मान्यता िे याबाबतचा शासन ननणयय दिनाींक ११ िानेवारी, २०१८ रोिी
ननगयसमत झाला आहे , हे खरे आहे काय,
(२) वसल्यास,

सिर वखधचयत ननधी दिनाींक ३१ माचय, २०१८ पयंत खचय करयास केंद्र

शासनाकडील पत्र कष)ी, सहकार व शेतकरी कल्याण मींत्रालय, क्रमाींक १९-७/२०१६ आरूर्ूस
& १११, दिनाींक १६. ऑक््ोबर, २०१७ रोिी कळिवलेले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) वसल्यास,

केंद्र शासनाने दिनाींक १६ ऑक््ोबर, २०१७ रोिी ननिे श िे वूनही सिर शासन

ननणयय ननगयसमत होयास ११ िानेवारी, २०१८ ूवढा िवलींब होयाची कारणे काय आहे त,
(४) वसल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(५) वसल्यास, चौकशीवींती सिर िवलींबास िबाबिार वसलेल्या वधधकाऱयाींवर कारवाई
करयाबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करयात येत आहे ,
(६) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०२-०८-२०१८) : (१) होय.
(२) होय.
(३), (४), (५) व (६) केंद्र शासनाचे दि.१६ ऑक््ोबर, २०१६ चे पत्र िवभागात दि.२६ ऑक््ोबर,
२०१६ रोिी प्राप्त झाले. सिर ननधी पुनजियिवत वसल्याने, ननधी िवतरणास ननयोिन व िवत्त

िवभागाची मान्यता आवश्यक होती. त्यानस
ु ार, हा ननधी चालू व)ायत खचय करयास मान्यता
िे यासाठीचा प्रस्ताव ननयोिन व िवत्त िवभागाच्या मान्यतेसाठी दि. ७.११.२०१६ रोिी सािर

करयात आला. ननयोिन व िवत्त िवभागाची मान्यता प्राप्त झाल्याींनतर, दि. ११ िानेवारी,
२०१७ रोिी ननधी िवतरणाचा शासन ननणयय ननगयसमत करयात आला आहे . सबब, िवहीत
काययपध्ितीचा ववलींब करुन त्यानुसार आवश्यक पूतत
य ा करयास काही वपररहायय कालावधी
लागला

आहे .

त्यामळ
ु े,

या

प्रककयेत

कोणताही

िवलींब

वधधकाऱयाींच्या काययवाही करयाचा प्रश्न उद्ावत नाही.

िाणीवपव
य
ु क

झाला

नसल्याने

___________
लातरू जिल्ह्यात िृषी खात्यामध्ये जिल्हहा अधीक्षिासह १३९ पदे ररक्त असल्हयाबाबत
(३७)

११३३७८ (०४-०४-२०१८).

श्री.अममत ववलासराव दे शमख
ु (लातरू शहर), श्री.बाळासाहे ब

थोरात (सां्मनेर), प्रा.वषाव ्ायिवाड (धारावी), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.नसीम खान

िव.स. ४५७ (28)
(चाांददवली), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.िुणाल पाटील
(धुळे ग्रामीण), श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :

सन्माननीय

िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) लातूर जिल््यात कष)ी खात्यामध्ये जिल्हा वधीक्षकासह १३९ पिे ररक्त वसल्याचे
ननिशयनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) वसल्यास, राययाच्या इतर जिल््याींमध्ये कष)ी खात्याींतगयत ककती पिे ररक्त आहे त,

(३) वसल्यास, कष)ी खात्यामध्ये जिल्हा वधीक्षकासह पिे ररक्त वसल्याने कामाची गती
िे खील मींिावली वसल्याचे ननिशयनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) वसल्यास, राययामध्ये कष)ी खात्याच्या ररक्त िागा लवकरात लवकर भरुन शेतकऱयाींना
योग्य न्याय िे याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करयात येत आहे ,
(५) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०४-०८-२०१८) : (१) होय, हे वींशत: खरे आहे .
माहे माचय २०१८ वखेर िवभागीय कषि) सह सींचालक, लातूर कायायलय, जिल्हा वधधक्षक कषि)

वधधकारी कायायलय, लातरू व जिल्हा वधधक्षक कषि) वधधकारी याींचे वधधनस्त कायायलयात
७३७ पिे मींिूर वसून ५७३ पिे भरलेली आहे त व १६४ पिे ररक्त आहे त.

(२) कषि) िवभागामध्ये ूकूण २७५०२ पिे मींिूर वसन
ू १९३६९ पिे भरलेली आहे त व ८१३३ पिे
ररक्त आहे त.
(३)

वींशत: खरे आहे .

ररक्त वसणाऱया पिाचा काययभार वन्य वधधकारी/ कमयचारी याींचक
े डे सोपिवयात आला वसून
कामकाि करयात येत आहे .

(४) महाराषर कषि) सेवा ग्-व सींवगायतील सरळसेवेच्या ९ पिाींचे मागणीपत्र महाराषर लोकसेवा
आयोगास सािर करयात आलेले आहे .

जिल्हा परर)िे च्या तालक
ु ा कषि) वधधकारी पिावर १७ वधधकाऱयाींना पिोन्नती िे याबाबतचा
प्रस्ताव सामान्य प्रशासन िवभागास सािर करयात आलेला आहे .

ग्-ब (कननषठ) सींवगायतील सरळसेवेच्या २५२ ररक्त पिाींपैकी ७९ पिाींची सशर्ारस
महाराषर लोकसेवा आयोगाने केलेली वसून त्यानुसार भरती प्रकक्रयेची पुढील काययवाही सुरु
आहे . उवयरीत १७३ पिाींचे मागणीपत्र आयोगास सािर करयात आलेले आहे .
ग्-क सींवगायतील कषि) सहाय्यकाींच्या ७३०

पिाींच्या ननवड यािीतील उमेिवाराींना

ननयुक्तीपत्र िे याची काययवाही सुरु आहे . याव्यनतररक्त ९०८ पिाींसाींठी घेयात आलेल्या

परीक्षेचा ननकाल दि.२४.४.२०१८ रोिी प्रससद्ध करयात आलेला वसून त्यानुसार पुढील भरती
प्रकक्रया िवभाग स्तरावर सुरु आहे .

या व्यनतररक्त आयक्
ु त (कषि)) याींनी कषि) वधधकारी, कषि) पययवेक्षक व कषि)

सहाय्यकाींची पिोन्नतीची ररक्त पिे पुढील ३-४ मदहन्यात भरयासाठी िवशे) मोदहम हाती
घेतलेली आहे .

िव.स. ४५७ (29)
तसेच,िवत्त िवभागाच्या दि.२५.५.२०१७ च्या शासन ननणययानुसार िवभागाचा आकषतीबींध

मींिूर झाल्यानींतर ग्-क सींवगायतील सहाय्यक वधधक्षक, सलिपक तसेच ग्-ड सींवगायतील
ररक्त पिे भरयाची काययवाही करयात येईल.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

्ोसेखद
ु व प्रिल्हप बाधधत वाढीव िुटुांबाांना नोिरी ऐविी एिमस्
ु त रक्िम प्रदान िरणेबाबत
(३८)

११३५३५ (०१-०४-२०१८).

श्री.रामचांद्र अवसरे (भांडारा) :

सन्माननीय मदत व

पुनववसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पवनी (जि.भींडारा) येथील ‘व’ ‘ब’ ‘क’ सींवगायतील प्रकल्प बाधधत कु्ुींबाना नोकरी ऐविी

ूकमुस्त रक्कम २.९० लक्ष चा लाभ िे याचा शासनाने ननणयय घेतला आहे परीं तु सिर

तालक्
ु यातील प्रकल्प बाधधत कु्ुींबाना लाभ िे याऐविी सिर महसल
ू वधधका-यामार्यत तसेच
जिल्हा प्रशासनाकडून प्रकल्पग्रस्ताींना भूखींड समळाले व ववाडय मध्ये नाव वसूनही त्याींचे
मतिार यािीत नाव नाही तसेच काही कु्ुींबातील सिस्य उिरननवायह कररता बाहे र गावी
गेल्याने मतिार यािीतून त्याींचे नाव कपात करयात आले या प्रमाणे क्षुल्लक कारण पुढे
करून लाभाथींना लाभापासून वींधचत ठे वयाचा गैरप्रकार सुरु वसल्याची तक्रार माहे डडसेंबर

२०१७ मध्ये वा त्या िरम्यान मा. महसल
ू मींत्री मींत्रालय मींब
ु ई व जिल्हाधधकारी भींडारा याींना
केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) वसल्यास, सिर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली काय,
(३) वसल्यास, चौकशीवींती उपरोक्त प्रकरणी वाढीव कु्ुींबात नोकरी ऐविी ूकमुस्त रक्कम
प्रिान करयासाठी तसेच प्रकल्पग्रस्ताींचे प्रश्न तातडीने ननकाली काढयाबाबत शासनाने
कोणती काययवाही केली वा करयात येत आहे,
(४) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१३-०८-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे .
महसल
ू व वन िवभाग,शासन ननणयय क्रमाींक आरपीू-२०१५/प्र.क्र.९९/र-१, दि.१९.८.२०१५

वन्वये “व” “ब” आणण “क” या व्यक्तीररक्त कलम १३ (१) च्या वधधसूचनेच्या दिवशी गावात
रदहवास करीत वसल्याबाबत इतर कोणी िावा िाखल केल्यास व ते कु्ुींब पुनवयसन कायिात
नमूि

कु्ुींबाच्या

व्याखेनस
ु ार आवश्यक

व्ीींची

पूतत
य ा

करीत

वसल्यास

त्याींना

योग्य

पुराव्याच्या तपासणी वींती नोकरी ऐविी ूकमुस्त रकमेचा लाभ िे यात यावा वसे ननिे श
आहे त.

मा.जिल्हाधधकारी, भींडारा याींचे पत्र दि.९.१०.२०१५ नुसार बाधधत कु्ुबाींना ूकमुक्त

रक्कम २.९० लक्ष लाभ िे याची काययवाही करयात येत आहे . तसेच िवभागीय आयुक्त,
नागपूर

िवभाग नागपूर याींचे दि.२२.३.२०१७ रोिीचे काययवत्ष त्तानुसार यया प्रकल्पग्रस्ताींचे सन

१९९५-९६ च्या मतिार यािीत नाव आहे परीं तु १९९७-९८ च्या मतिार यािीतन
ू नाव वगळयात
आले आहे व नींतर पुन्हा १९९८-९९,१९९९-२००० च्या मतिार यािीतन
ू नाव वसलेल्या कु्ुबाींना
वाढीव कु्ुींबाचा रदहवास सलग ग्राहय धरयात यावा वसे ननिे श वसल्यामळ
ु े वाढीव कु्ुबाींना

िव.स. ४५७ (30)
लाभ िे यात येत आहे . उपजिल्हाधधकारी, गोसेखुिय याींनी वाढीव कु्ुबाींची ई-आर प्रत प्रमाणणत

केल्यानींतर सन १९९७ च्या िवधानसभेच्या मतिार यािीचा आधार घेऊनच वाढीव कु्ुबाींना
लाभ िे याची काययवाही करयात येत आहे .
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
मुांबईत आपत्ती व्यवस्थापन प्राधधिरण स्थापन िरयाच्या प्रस्तावाबाबत
(३९)

११३५४६ (१२-०४-२०१८).

डॉ.सतीश (अणासाहे ब) पाटील (एरां डोल), श्री.ददलीप वळसे-

पाटील (आांबे्ाव), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपरू ), श्री.पाांडुरां ् बरोरा (शहापरू ), श्री.वैभव वपचड
(अिोले), श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरे ्ाव), श्री.हनुमांत डोळस (माळमशरस) :

सन्माननीय मदत

व पुनववसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबई शहर व उपनगरात इमारत िघ
य नाचे वाढते प्रकार वारीं वार लागणाऱया आगी व
ु ्
ननमायण होणारी पूरसदृश्य पररजस्थती, आकजस्मक होणारे वपघात िवचारात घे ता वचानक
उदवलेली पररजस्थती हाताळयासाठी मुींबईत आपत्ती व्यवस्थापन प्राधधकरण स्थापन करयाचा
प्रस्ताव शासनाच्या िवचाराधीन आहे , हे खरे आहे काय,

(२) वसल्यास, सन २००५ मध्ये वींमलात आणलेल्या आपत्ती व्यवस्थापन कायियाची
वींमलबिावणी मागील १३ व)ांपासून शासनाने वदयाप केलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) वसल्यास, उक्त कायदयाची वींमलबिावणी करयाच्या दृष्ीने शासनाने कोणती काययवाही
केली वा करयात येत आहे ,
(४) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१८-०८-२०१८) : (१) शासन ननणयय क्रमाींक आव्यप्र-२०१०/प्र.क्र.११७
/आव्यप्र-१, दिनाींक १९ िानेवारी, २०११ वन्वये आयुक्त, मुबई महानगरपासलका याींच्या
वध्यक्षतेखाली बह
ु ई आपत्ती व्यवस्थापन प्राधधकरणाची स्थापना करयात आलेली आहे .
ष न्मींब
मा.मुींबई

उच्च

न्यायालयाने

दिलेल्या

आिे शास

वनुसरुन

दिनाींक

२०.४.२०१८

च्या

वधधसुचनेन्वये मुींबई शहर आणण मुींबई उपनगर या िोन जिल््याींसाठी स्वतींत्र जिल्हा आपत्ती
व्यवस्थापन प्राधधकरणाची स्थापना करयात आली.
(२) नाही.
(३)

आपत्ती

व्यवस्थापन

वधधननयम,

२००५

च्या

तरति
ु ीनस
ु ार

आपत्ती

व्यवस्थापन

प्राधधकरणाने िी कामे करणे वपेक्षक्षत आणण आवश्यक आहे त उिा. आपत्ती व्यवस्थापन, शोध
व

बचाव कायय, पूवत
य यारी याबाबी बह
ष न्मुींबई आपत्ती व्यवस्थापन प्राधधकरणाव्िारे करयात

येत आहे त. वरील काययवाही आता नव्याने स्थापन करयात आलेल्या मुींबई शहर आणण मुींबई
उपनगर जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधधकरणाव्िारे करणे वपेक्षक्षत आहें .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

िव.स. ४५७ (31)
मुांबईतील मादहम समुद्रातील याांबत्रि बोटीांमुळे मच्िीमाराांची उपासमार होत असल्हयाबाबत
(४०)

११४०७६ (०१-०४-२०१८).

श्री.यो्ेश सा्र (चारिोप) :

सन्माननीय मत्स्यवविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मींब
ु ईतील मादहम, वरळी, वाींद्रे रे क्लेमेशन येथील िोनशेहून वधधक मच्िीमार मादहमच्या
समुद्रात िररोि मासेमारी करतात िोट्या िाळ्याींमध्ये समळणाऱया मासळीवरच त्याींचा
उिरननवायह चालतो, हे खरे आहे काय,

(२) वसल्यास, मदहनाभरापासून पयय्काींची ने-आण करयासाठी वापरयात येणाऱया याींबत्रक

बो्ी सुसा् िात वसल्याने िाळी तु्णे, होड्याींना धडक बसणे, त्यामुळे मच्िीमाराींना त्याींचा

आधथयक भि
ु ं ड सोसावा लागत वसल्याचे दिनाींक ०६ र्ेब्रव
ु ारी, २०१८ रोिी वा त्यासम
ु ारास
ननिशयनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(३) वसल्यास, चौकशीवींती सवयसामान्य गरीब कोळी बाींधवाींना येणाऱया वडचणीबाबत शासनाने
कोणती उपाययोिना केली वा करयात येत आहे ,
(४) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. महादे व िानिर (२३-०८-२०१८) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

पोथरा नाला प्रिल्हप व लाल नाला प्रिल्हप, (ता.समुद्रपूर, जि.वधाव) येथील शेतिऱयाांच्या
प्रिल्हपात ्ेलेल्हया िममनधारिाांच्या िुटुांबातील एिा व्यक्तीस नोिरी दे याबाबत
किां वा प्रिल्हपग्रस्त प्रत्येि िुटुांबास २० लाख रुपये दे याबाबत

(४१)

११४२०८ (०१-०४-२०१८).

श्री.समीर िुणावार (दहां्णघाट) :

सन्माननीय मदत व

पुनववसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पोथरा नाला प्रकल्प व लाल नाला प्रकल्प, (ता.समुद्रपूर, जि.वधाय) येथील शेतकऱयाींच्या

प्रकल्पात गेलेल्या िसमनधारकाींच्या कु्ुींबातील ूका व्यक्तीस शासन ननणयय दि.२१.१.१९८०
नुसार नोकरी िे याबाबत ककीं वा प्रकल्पग्रस्त प्रत्येक कु्ुींबास २० लाख रुपये िे याबाबत
स्थाननक लोकप्रनतननधी (दहींगणघा्) याींनी दिनाींक ७ िल
ु ै, २०१५ रोिी मा.महसल
ू व पन
ु वयसन,
मितकायय मींत्री याींना ननवेिन िे ऊन मागणी केली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) वसल्यास, उक्त मागणीवर शासनाने कोणता ननणयय घेतला आहे ,
(३) वसल्यास, ननणययाचे थोडक्यात स्वरूप काय आहे ,
(४) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२१-०८-२०१८) : (१), (२) व (३) होय हे खरे आहे .
सामान्य

प्रशासन

िवभाग,

शासन

ननणयय

क्र.

न्यायप्र-१००९/प्र.क्र.२०२/०९/१६-व,

दि.२७.१०.२००९ नुसार प्रकल्पग्रस्ताींच्या व भूकींपग्रस्ताींच्या नेमणक
ु ा

िादहरात िे वून सींबींधधत

िव.स. ४५७ (32)
पिाींच्या सेवाप्रवेश ननयमानुसार उमिे वाराची पात्रता तपासून व स्पधाय पररक्षेव्िारे , गुणवत्तेनुसार
करयाची तरतूि आहे .

त्यानस
ु ार प्रकल्पग्रस्ताींना व भूकींपग्रस्ताींना शासन सेवेतील ग् क व ड मधील पिावर

ननयक्
ु ती िे याची काययवाही करयात येत.े
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
मौिे पाल (ता.रावेर, जि.िळ्ाांव) येथे उद्यान ववद्या महाववद्यालय िायावन्वीत िरयाबाबत
(४२)

११४९८३ (०१-०४-२०१८).

श्री.एिनाथराव खडसे (मक्
ु ताईन्र) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िृषी

(१) मौिे पाल, (ता.रावेर, जि.िळगाींव) येथे शासनाने उदयान िवदया महािवदयालय मींिूर
केलेले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) वसल्यास, सिर महािवदयालय सुरु करयाबाबत िळगाींव जिल््यातील लोकप्रनतननधीींनी
दिनाींक २४ ऑक््ोबर, २०१७ रोिी शासनास पत्र िे ऊनही शासनस्तरावर कोणतेही प्रयत्न
करयात आलेले नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३)

वसल्यास,

उक्त

महािवदयालय

कालबध्ि

काययक्रम

िादहर

करुन

तातडीने

करयाबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करयात येत आहे ,

सुरु

(४) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१४-०८-२०१८) : (१) नाही.
(२), (३) व (४) काययवाही चालू आहे .

___________

सालबडी (ता.मक्
ु ताईन्र, जि.िळ्ाांव) येथील िृवष अविारे तनममवती व सांशोधन
प्रिल्हप िायावन्वीत िरयाबाबत

(४३)

११५०१२ (०१-०४-२०१८).

श्री.एिनाथराव खडसे (मुक्ताईन्र) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िृषी

(१) सालबडी, (ता.मुक्ताईनगर, जि.िळगाींव) येथील केंद्र शासनाचा कषि) वविारे ननसमयती व
सींशोधन प्रकल्प कायायन्वीत करयाबाबत स्थाननक िनतेने मागणी केलेली आहे , हे खरे आहे
काय,
(२) तसेच मानेगाींव, (ता.मक्
ु ताईनगर)
बबयाणे सींशोधन करयासाठी

येथे भौगोसलक पररजस्थतीचा व्यास करुन नवनवीन

कषि) िवज्ञान केंद्राची मागणी होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) वसल्यास, सिर कषि) िवज्ञान केंद्रासाठी शासकीय िमीन उपलब्ध करुन िे याबाबत
शासन िवचार करणार आहे काय,

(४) वसल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,

िव.स. ४५७ (33)
(५) वसल्यास, चौकशीवींती सालबडी, (ता.मुक्ताईनगर, जि.िळगाींव) येथील केंद्र शासनाचा
कषि)

वविारे

ननसमयती

व

सींशोधन

प्रकल्प

कायायन्वीत

करयाबाबत

तसेच

मानेगाींव,

(ता.मुक्ताईनगर) येथे कषि) िवज्ञान केंद्रासाठी शासकीय िमीन उपलब्ध करुन िे याबाबत
शासनाने कोणती काययवाही केली वा करयात येत आहे ,
(६) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०२-०८-२०१८) : (१) मागणी प्राप्त झाल्याचे दिसून येत नाही.

(२) कष)ी िवज्ञान केंद्राच्या मागणीचा प्रस्ताव महात्मा र्ुले कष)ी िवदयापीठाकडे प्राप्त झाल्याचे
दिसून येत नाही.

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही
(५)

केंद्र

शासनाने

कळिवल्यानस
ु ार,

राययात

कष)ी

यींत्रे

तपासणी

व

प्रसशक्षण

सींस्था

उभारयासाठी सालबडी, ता.मक्
ु ताईनगर, जि.िळगाींव येथील िागेचा प्रस्ताव केंद्र शासनास दि.

७ मे, २०१६ च्या पत्रान्वये पाठिवयात आला होता. तथािप, केंद्र शासनाच्या पथकाने केलेल्या
पाहणीत सिर िागा सींस्था उभारणीस योग्य नसल्याचे आढळून आल्याने, डॉ.पींिाबराव
िे शमुख कष)ी िवदयापीठ, वकोला येथील िागेचा प्रस्ताव केंद्र शासनास दि.६ सप््ें बर, २०१६
च्या पत्रान्वये सािर करयात आला आहे.
(६) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
उमराळे ब.ु (ता.ददांडोरी, जि.नामशि) येथील पशुवैद्यिीय दवाखान्यात पशुवैद्यिीय
अधधिारी तातडीने उपलब्लध िरुन दे याबाबत

(४४)

११५१४९ (०१-०४-२०१८).

श्री.यो्ेश (बापू) घोलप (दे वळाली) :

सन्माननीय

पशुसांवधवन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) उमराळे
व)ायपासून

ब.ु (ता.दिींडोरी, जि.नासशक) येथील पशुवैदयकीय िवाखान्यात गेल्या तीन

पशुवैदयकीय

वधधकारी

नसल्यामुळे

िनावराींचे

आरोग्य

धोक्यात

आल्याने

नागररकाींना खािगी िवाखान्यात िनावराींचे उपचार करावे लागत आहे त, हे खरे आहे काय,
(२) वसल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) वसल्यास, चौकशीवींती सिर िवाखान्यात पशव
ु ैदयकीय वधधकारी

तातडीने उपलब्ध करुन

िे याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करयात येत आहे ,
(४) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. महादे व िानिर (३०-०७-२०१८) : (१) व (२) हे खरे नाही,

पशुवैियकीय िवाखाना श्रेणी-१ उमराळे , ता.दिींडोरी, जि.नासशक येथील पशुधन िवकास

वधधकाऱयाचे पि सेवाननवत
ु े ररक्त झाले वसले तरी सिर ररक्त पिाचा वनतररक्त
ष ीमळ

काययभार दि.०१.०२.२०१६ पासून वन्य वधधकारी याींचेकडे सोपवून पशुपालकधारक शेतकरी

िव.स. ४५७ (34)
याींच्या िनावराींना ननयसमत वैदयकीय सोयी- सुिवधा पुरिवयात येत वसून िवाखान्यातील
कामकाि सुरळीत चालू आहे .

(३) सन २०१८ च्या सावयिननक बिल्याींच्या वेळी तसेच पशध
ु न िवकास वधधकारी,ग्-ब

पिोन्नतीच्या वेळी पिस्थापना करताींना प्रस्तत
ु पि भरयाबाबत शासन स्तरावर िवचार
करयात येईल.

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
राज्यात तनयम डावलून वाहन योयता प्रमाणपत्र दे यात येत असल्हयाबाबत
(४५)

११५३०५ (०१-०४-२०१८).

श्री.हषववधवन सपिाळ (बल
ु ढाणा), श्री.बाळासाहे ब थोरात

(सां्मनेर) : सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राययात बुलडाणा जिल्हयासह ठाणे, पनवेल, कोल्हापूर व यवतमाळ येथील प्रािे सशक
पररवहन

कायायलयातून

ननयमबाहय

दिल्या

गेलेल्या

वाहन

योग्यता

प्रमाणपत्र

िे णाऱया

सींबींधधताींवर प्रशासकीय काययवाही करयासाठी कारणे िाखवा नो्ीस बिावयात आल्याची बाब
दिनाींक १५ डडसेंबर, २०१७ रोिी वा त्यासम
ु ारास ननिशयनास आली, हे खरे आहे काय,
(२) वसल्यास, उपरोक्त बाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(३) वसल्यास, चौकशीवींती सींबबधत पररवहन वधधकाऱयाींना दिलेल्या कारणे िाखवा नो्ीसच्या
वनु)ींगाने शासनाने सींबींधधताींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करयात येत आहे ,
(४) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. ददवािर रावते (३०-०७-२०१८) : (१), (२) व (३) मा.उच्च न्यायालयाने िनदहत याधचका

क्र.२८/२०१३ मध्ये पररवहन सींवगायतील वाहनाींच्या योग्यता प्रमाणपत्र नुतनीकरण तपासणीचे
जव्हडडओ धचत्रीकरण करयाचे ननिे श दिले होते. त्यानस
ु ार पररवहन आयुक्तालयातील वररषठ

वधधका-याींच्या पथकाने ठाणे, पनवेल, औरीं गाबाि, कोल्हापरू व यवतमाळ यादठकाणचे वाहन

योग्यता प्रमाणपत्राच्या नूतनीकरणाचे धचत्रीकरण तपासले वसता, मो्ार वाहन कायिा कलम

६२ नुसार ननधायररत सवय तपासया केल्याचे जव्हडडओ धचत्रीकरणात दिसून आले नाही. त्यामळ
ु े
दि.२१.०८.२०१७ रोिी मा.मुख्य सधचव याींच्या वध्यक्षतेखाली झालेल्या आढावा बैठकीतील
ननणययानुसार सींबींधधत वधधका-याींवर प्रशासकीय कारवाई करयासाठी सींबींधधत मो्ार वाहन

ननरीक्षक व त्याींचे ननयींत्रक वधधकारी याींना कारणे िाखवा नो्ीस पररवहन आयक्
ु त याींचे

स्तरावरुन बिावयात आली होती. त्यासींिभायत प्राप्त झालेले खल
ु ासे िवचारात घेवन
ू व ताकीि
िे वून सींबींधधत वधधकाऱयाींकडे योग्यता प्रमाणपत्र नुतणीकरणाचे कामकाि पुवव
य त सोपिवयाचा
ननणयय पररवहन आयुक्त कायायलयाने घेतला आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

िव.स. ४५७ (35)
िृषी ववभा्ातील ८००० पदे ररक्त असल्हयाबाबत
(४६)

११५४२७ (०१-०४-२०१८).

डॉ.सुतनल दे शमुख (अमरावती) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िृषी मांत्री

(१) कष)ी िवभागातील ८००० पिे ररक्त वसल्याची बाब ननिशयनास आली आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) वसल्यास, ही पिे ूकूण मींिरु पिाींच्या ४०% ूवढी वसन
ू हयात कष)ी आयक्
ु तालय, कष)ी
सहसींचालक आणण क्षेत्रीय कायायलयामधील पिे आहे त याचा सवायधधक नुकसान िषु काळग्रस्त
िविभय आणण मराठवाडयाचा होतो, हे ही खरे आहे काय,

(३) वसल्यास, प्रामुख्याने िविभायत बोंडवळीग्रस्त शेतकऱयाींचे नुकसान झाले वसन
ू

पींचनामे

करतेवेळी तसेच िपक िवमा सींिभायत िवलींब झाल्याने प्रक)ायने लक्षात आले, हे खरे आहे काय,
(४) वसल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(५) वसल्यास, चौकशीवींती िवत्त िवभागाच्या २५ मे, २०१७ च्या शासन ननणययानुसार
आकषत्तीबींध मींिुर झाल्यानींतर सिरहू पिे भरयाबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा
करयात येत आहे ,
(६) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०८-०८-२०१८) : (१) वींशत: खरे आहे .
कषि) िवभागामध्ये माहे माचय २०१८ वखेर ूकूण २७५०२ पिे मींिूर वसून १९३६९ पिे

भरलेली आहे त व ८१३३ पिे ररक्त आहे त.

(२) माहे माचय २०१८ वखेर ूकूण २७५०२ पिे मींिरू वसन
ू १९३६९ पिे भरलेली आहे त व
८१३३ पिे ररक्त आहे त. ूकूण मींिूर पिाींच्या ३०% ूवढी पिे ररक्त आहे त.

ररक्त वसलेल्या पिाींचा वनतररक्त पिभार इतर सींबींधधत वधधकारी / कमयचारी याींचेकडे

िे यात आला वसून योिनाींची वींमलबिावणी सुरु आहे .
(३) हे खरे नाही.

ककडीचे प्रािभ
ु ायवामुळे होणाऱया नक
ु सानीचे पींचनामे केले िात नाही. तसेच प्रधानमींत्री

िपक िवमा योिनेच्या स्थाननक नैसधगयक आपत्ती (गारपी्, भुस्खलन व पुराचे पाणी शेतात

सशरुन झालेले नुकसान) व काढणी पश्चात नक
ु सान (ववेळी पाऊस व चक्रीवािळ) या

बाबीींसाठी वैयक्तीकस्तरावर नक
ु सान भरपाई ननजश्चत करणेस्तव महसुल िवभाग, कषि) िवभाग
व िवमा कींपनीचे प्रनतननधी याींचे सींयक्
ु त ससमतीमार्यत पींचनामे केले िातात.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

(५) िवत्त िवभागाच्या दिनाींक २५/०५/२०१७ च्या शासन ननणययानुसार सुधारीत आकषतीबींध
मान्यतेसाठी िवत्त िवभागास सािर करयात आलेला वसून त्यास वींनतम मान्यता प्राप्त
झालेली नाही.

कषि) सेवा ग्-व सींवगायतील १७ पिाींचे मागणीपत्र महाराषर लोकसेवा आयोगास सािर

करयात आलेले आहे .

िव.स. ४५७ (36)
ग्-ब सींवगायतील ८३ पिाींचे मागणीपत्र महाराषर लोकसेवा आयोगास सािर करयात
आलेले आहे .
ग्-ब (कननषठ) सींवगायतील सरळसेवेच्या १७३ पिाींचे मागणीपत्र महाराषर लोकसेवा
आयोगास सािर करयात आलेले आहे . त्याव्यनतररक्त ७९ उमेिवाराींची सशर्ारस महाराषर
लोकसेवा आयोगाने केलेली वसून त्यानस
ु ार ७९ वधधकाऱयाींच्या ननयुक्तीची काययवाही सुरु आहे .

कषि) सहाय्यकाींची ७३० पिाींची ननयुक्ती करुन त्यानींतर पून्हा कषि) सहाय्यकाींच्या ९०८

ररक्त पिाींसाठी परीक्षा घेयात आलेली आहे .

कषि) वधधकारी पिावरुन तालक
ु ा कषि) वधधकारी पिावर पिोन्नती िे याची काययवाही

शासन स्तरावर सुरु आहे.
कषि)

पययवेक्षक

पिावरुन

आयुक्तालय स्तरावर सुरु आहे .

कषि)

वधधकारी

पिावर

पिोन्नती

िे याची

काययवाही

तसेच आकषतीबींध वींनतम झाल्यानींतर ग्-क सींवगायतील लघुलेखक (उच्च श्रेणी)लघल
ु े खक

(ननम्नश्रेणी), लघ्
ु ीं कलेखक, वनरु े खक, सहा.वधधक्षक, वररषठ सलिपक, सलिपक व वाहनचालक
ही पिे भरयात येतील.

(६) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
टे जस्टां ् रॅ ि ची िमतरता तसेच ऑनलाईन यांत्रणेतील दोषामुळे
वाहनमालिाांची होत असलेली ्ैरसोयबाबत

(४७)

११५७२१ (०१-०४-२०१८).

श्री.सुरेश ्ोरे (खेड आळां दी) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मा.उच्च न्यायालयाच्या ननिे शाप्रमाणे पररवहन सींवगायतील (ररक्षा, ्क्सी, बस, रक, ्े म्पो
व रे लर इ.) वाहनाींचे नुतनीकरण करयाकररता २५० मी्रचा रॅ क प्रत्येक प्रािे सशक पररवहन
कायायलयाींमध्ये वसणे बींधनकारक आहे , हे खरे आहे काय,

(२) वसल्यास, पुणे जिल््यात ररक्षा, ्े म्पो, रक बस वशा िविवध वाहनाींचे पाससींग

करयासाठी न्यायालयाच्या ननिे शानुसार दिवे येथे तयार केलेल्या ्े जस््ीं ग रॅ कवर र्क्त ७५
वाहनाींचेच पाससींग ूका दिवसात करयात येत आहे त्याचबरोबर वाहन चालकाींना पाससींगसाठी
घ्यावी

लागणाऱया

ऑनलाईन

वपॉइीं्में्

यींत्रणेत

ूका

मदहन्याची

वपॉइीं्में्

नोंिणी

झाल्यानींतर पुढील वपॉइीं्में ् समळत नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) वसल्यास, जिल््यात ्े जस््ीं ग रॅ क ची कमतरता तसेच ऑनलाईन यींत्रणेत वसणारे िो)
यामळ
ु े वाहनमालकाींचे मोठ्या प्रमाणात हाल होत वसल्याने वनेक सींघ्नाींनी पण
ु े येथे माहे
माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान आींिोलन केले होते, हे ही खरे आहे काय,

(४) वसल्यास, जिल््यातील हिारो वाहनाींचे रखडलेले पाससींग करयाकररता ्े जस््ीं ग रॅ क ची
कमतरता तसेच ऑनलाईन यींत्रणेत वसणारे िो) िरू करयाबाबत शासनाने काय ननणययात्मक
उपाययोिना केल्या आहे त वा करयात येत आहे त,
(५) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आहे त ?

िव.स. ४५७ (37)
श्री. ददवािर रावते (१३-०८-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) प्रािे सशक पररवहन कायायलय

पुणे च्या काययक्षेत्रात वाहन योग्यता प्रमाणपत्र तपासणी

सुिवधेत सरासरी िै नींदिन ३०० वाहनाींची तपासणी केली िाते.

मो्ार वाहन कायदयाींतगयत िारी करयात येणा-या योग्यता प्रमाणपत्रावर

िवधीग्रा्यता

व पुढील व)ीचा चाचणी दिनाींक नमुि केलेला वसतो. सिर दिनाींक योग्यता प्रमाणपत्राच्या

िवधीग्रा्यतेच्या ३० दिवस आगोिरचा वसल्याने प्रािे सशक पररवहन वधधकारी, पुणे याींनी
योग्यता प्रमाणपत्र नुतनीकरणाकररता पूवनय नयोिीत वेळ आरक्षीत करयासाठी िास्तीत िास्त
३० दिवसापयंतचा कालावधी ननजश्चत केलेला आहे .
(३) होय.
(४) दि. ०१ नोव्हें बर, २०१७ पासून कायायन्वीत करयात आलेली सींगणकीकषत वपॉइीं्में्
सुिवधा व दिवे घा् येथे तयार करयात आलेल्या ्े स्् रॅ क च्या माध्यमातून िै नींदिन सरासरी
३०० वाहनाींची तपासणी करयात येत आहे .

उप प्रािे सशक पररवहन कायायलय, िपींपरी-धचींचवड (मोशी) येथील ब्रेक ्े स्् रॅ क वर
िररोि ४० ऑ्ोररक्षाींची योग्यता प्रमाणपत्र नुतनीकरणासाठी तपासणी करयाची वनतररक्त
सुिवधा उपलब्ध करुन िे यात आली आहे.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

अमरावती जिल्हहयातील िृषी ववभा्ातील ररक्त पदे भरणेबाबत
(४८)

११५७४० (०१-०४-२०१८).

अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िृषी मांत्री

(१) वमरावती जिल्हयातील जिल्हा वधधक्षक कष)ी वधधकारी कायायलय, वमरावती वींतगयत
वमरावती जिल्हयातील कष)ी िवभागाची ९९१ पिापैकी ३९२ पिे ररक्त वसल्यामळ
ु े वमरावती

जिल्हयातील ररक्त पिाींचा वनुश)
े त्वरीत पूणय करयासाठी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी दिनाींक
२९ नोव्हें बर, २०१७ रोिी सहसींचालक, कष)ी िवभाग, वमरावती याींना ननवेिनादवारे मागणी
केली आह, हे खरे आहे काय,

(२) वसल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) वसल्यास, चौकशीवींती या ननवेिनाच्या वनु)ींगाने ररक्त पिे तात्काळ भरणेबाबत
शासनाने कोणती काययवाही केली वा करयात येत आहे ,
(४) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२०-०८-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे .
वमरावती
लोकप्रनतननधीनी

जिल््यातील
दि.२९.११.२०१७

ननवेिनादवारे मागणी केली आहे .

ररक्त
रोिी

पिाींचा

वनुशे)

िवभागीय

कषि)

भरुन

काढयासाठी

सहसींचालक,

स्थाननक

वमरावती

याींना

िव.स. ४५७ (38)
(२) व (३) महाराषर लोकसेवा आयोगाने कषि) सेवा परीक्षा-२०१७ च्या आधारे वींतीम ननवड

झालेल्या महाराषर कषि) सेवा ग्-ब (कननषठ) सींवगायतील ७९ उमेिवाराींची सशर्ारस शासनास
केलेली आहे , त्यानुसार सिर ७९ वधधकाऱयाींची ननयुक्ती करयात येणार आहे. त्याव्यनतररक्त
कषि) सेवा ग्-व सींवगायतील ९ पिाींच,े कषि) सेवा ग्-ब सींवगायतील ८३ पिाींचे व ग्-ब

(कननषठ) सींवगायतील सरळसेवेच्या २९९ पिाींचे मागणीपत्र महाराषर लोकसेवा आयोगास सािर
करयात आलेले आहे .
कषि) सहाय्यकाींच्या ९०८ ररक्त पिाींसाठी परीक्षा घेयात आलेली आहे . िवत्त िवभाग,

शासन ननणयय दि. २५.०५.२०१७ वन्वये प्रशासकीय िवभाग आकषनतबींध वींनतम मींिरू करुन
घेणार नाहीत, तोपययत त्या िवभागाींना नवीन पिननसमयती तसेच पिभरती करता येणार नाही.

िवभागातील पिाींचा आढावा घेवन
ू कषि) िवभागाचा सुधाररत आकषनतबींध वींतीम करयाची

काययवाही सुरु आहे . आकषनतबींध वींतीम झाल्यानींतर ग्-क मधील क्षेबत्रय कायायलयातील

सलिपक, वररषठ सलिपक, सहा. वधधक्षक, वनुरेखक, वाहनचालक व लघु्ींकलेखक, लघुलेखक
(ननम्नश्रेणी), लघल
ु ेखक (उच्च श्रेणी) या सींवगायची पिे ननजश्चतीनींतर त्या सींवगायची पिे

ननयुक्ती प्राधधकाऱयाींचे स्तरावर प्रचसलत ननयमानस
ु ार भरयाची काययवाही वनस
ु रयात येणार
आहे .

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
पुणे जिल्हहयात पाटबांधारे प्रिल्हपाचे बनावट लाभाथी दशववन
ू िममनी वाटप िेल्हयाबाबत
(४९)

११५७७२ (०१-०४-२०१८).

सोनावणे (िुन्नर) :
काय :-

श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.शरददादा
सन्माननीय मदत व पन
ु ववसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) महाराषर राययात िवशे)तः पुणे जिल््यात पा्बींधारे प्रकल्पाचे बनाव् लाभाथी िशयवून
हे क््र िसमनीचे वा्प करयात आलेले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) वसल्यास,

बनाव् लाभार्थयांना ककती हे क््र िसमनीचे वा्प झाले आहे ,

(३) वसल्यास, उक्त बनाव् केलेले वा्प रद्द िे खील करयात आले आहे , हे ही खरे आहे
काय,
(४) वसल्यास, खो्े लाभाथी िाखवून आिे श ननगयसमत करणाऱया वधधकारी व कमयचाऱयाींवर
कोणती कारवाई केली वा करयात येत आहे ,

(५) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१६-०८-२०१८) : (१) होय, वींशत: खरे आहे.
(२) िौंड तालुक्यातध्ये २८९ हे . ८५ आर व मुळशी तालुक्यात ६९ आर वा्प केलेली िमीन

सरकार िमा करयात आली वसून सिर िसमनीवर उपसींचालक (पन
ु वयसन) तथा जिल्हा
वधधकारी, पुणे याींचे नाींवे िाखल करयात आले आहे .
(३) होय, हे खरे आहे .

िव.स. ४५७ (39)
(४) सिर प्रकरणी सींबींधधताींवर गन्
ु हे िाखल करयात आले वसून सिर प्रकरण न्याय प्रिवषठ
आहे .

(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
प्रशासिीय अधधिाऱयाांच्या सोयीसाठी पुणे जिल्ह्यातील तनवासी झोन मधील िाही िममनी
ठराववि प्रिल्हपग्रस्ताांना वाटप िेलेल्हया अधधिाऱयाांवर िारवाई िरणेबाबत

(५०)

११५७७३ (०१-०४-२०१८).

सोनावणे (िन्
ु नर) :
काय :-

श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.शरददादा
सन्माननीय मदत व पन
ु ववसन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) प्रशासकीय वधधकाऱयाींच्या सोयीसाठी पुणे जिल््यातील ननवासी झोन मधील काही िसमनी
ठरािवक प्रकल्पग्रस्ताींना वा्प केले वसल्याची ककती प्रकरणे आितागायत ननिशयनास आली
आहे ,
(२) वसल्यास, उक्त प्रकारणाची चौकशी करयात आली आहे काय,
(३) वसल्यास, चौकशीवींती प्रशासकीय वधधकाऱयाींच्या सोयीसाठी पण
ु े जिल््यातील ननवासी
झोन मधील काही िसमनी ठरािवक प्रकल्पग्रस्ताींना वा्प केले वसल्याबाबत शासनाने िो)ी
वधधकाऱयाींवर कोणती कारवाई केली वा करयात येत आहे ,
(४) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१६-०८-२०१८) : (१) वशी बाब ननिशयनास आलेली नाही.
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

ववधान भवन :
मुांबई.

डॉ. अनांत िळसे
प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

__________________________________________________________________
मद्र
ु णपव
ू य सवय प्रकक्रया महाराषर िवधानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर
मुद्रण: शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई.

