अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ४८३ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
ततसरे अधधवेशन, २०१८
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

राज्यातील वाहतुिीच्या तनयमाांचे उल्लांघन िरणाऱयाांवर दां डात्मि िारवाई िरण्याबाबत
(१)

७९२० (०७-०४-२०१५).

श्री.तुिाराम िाते (अणुशक्ती नगर), श्री.वैभव नाईि (िुडाळ) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील वाहतुकीच्या ननयमाींचे उल्लींघन करणाऱयाींवर दीं डात्मक कारवाई करण्याचे पोलीस
शिपायाींकडे असलेले अधिकार िासनाने काढून घेतले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, त्याची कारणे काय आहे त,

(३) असल्यास, या ववरोिात मुींबई बार आसोशसएिनने मा.उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या

जनहहत याधचकेवर न्यायालयाने सदर अधिकार पुन्हा पोशलस शिपायाींस द्यावेत असे आदे ि
िासनास हदले आहे त हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, त्यानष
ु ींगाने काययवाहीची सद्य:स्थिती काय आहे ?
श्री. ददवािर रावते (३१-०८-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
(२) प्रश्न उद््ावत नाही.
(३) हे खरे आहे
(४) हदनाींक २४माचय, २०१५ रोजीच्या अधिसच
ू नेद्वारे मो्ार अधिननयम, १९८८ कलम २००
अींतगयत कलम १७७, १८०, १८१, १८३, १८४, १८९, १९२ अतींगत
य तडजोड िुक्ल वसूल करण्याचे
अधिकार पोलीस शिपायाींना हदले आहे त.

___________
राज्यातील पररवहन िायाालयामध्ये येणाऱया नागररिाांना सेवा दे ण्याबाबत
(२)

१०५३९ (०४-०४-२०१५).

श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), श्री.अजय चौधरी (शशवडी) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

वव.स. ४८३ (2)
(१) राज्यातील पवरवहन कायायलयाींमये दलालाींना नो टींरी ी केल्याने पवरवहन कायायलये दलाल
मुक्त ााली असतील तर पवरवहन कायायलयात येणा-या नागरीकाींना त्वरीत सेवा शमणण्यासा
काय पयाययी उपाय योजना केली आहे , व केली असल्यास ती दलरुपप
ु ााली आहे काय,

(२) असल्यास, दलाींलाकडून नागरीक, पत्रकार, ग्राहक याींचम
े ये दहित ननमायण केली जाते, हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, पवरवहन कायायलयात येणा-या नागरीकाींना सेवा दे ण्यासा

िासनाच्या महसल
ू

ववभागाप्रमाणेच सेतु सूवविा केंरुप ननमायण करुन सवय सींबींधित ग्राहकाींना सेवा हदल्या आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त सेवा दे ण्याबाबत िासनाने काय काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (३१-०८-२०१८) : (१) नागवरकाींना त्याींच्या कामासा

मयथिाींकडे जाण्याची

गरज पडू नये यादृष्ीने मागयदियन कक्ष, एक खखडकी योजना, ऑनलाईन अपॉई्न्मे्,

ऑनलाईन दॉम्स व काययपदतीने माहहती या सेवा उपलब्ि करुन हदल्या आहे त. तसेच
कायायलयात माहहती दलक दे खील लावण्यात आले आहे .
(२) हे खरे नाही.
(३) व (४) कायायलयाच्या प्रवेिाच्या ह काणी नागवरकाींना कामकाजाची माहहती शमणण्याच्या
दृष्ीने एक मागयदियक कक्ष ननषणात कमयचाऱयाच्या अधिपत्याखाली ननमायण करुन ववना
मयथि सल
ु भ काययप्रणाली योजना कायायलयाने हदनाींक ५ देब्रव
ु ारी, २०१५ च्या पत्रान्वये
सुचना हदलेल्या आहे त.

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

प्रादे शशि पररवहन िायाालयात शशिाऊ अनुज्ञप्ती चाचणी िररता येणाऱया
मदहलाांना बसण्याची व्यवस्था िरण्याबाबत

(३)

१४९१६ (०७-०४-२०१५).

श्री.योगेश सागर (चारिोप) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) प्रादे शिक पवरवहन कायायलयात कामासा
चाचणीसा
महहलाींसा

येणा-या महहलाींना शिकाऊ परवाना काढण्यासा

राींगेत प्रनतक्षा करावी लागत असल्यामुणे महहलाींना होणारा त्रास ्ाणण्यासा

थवतींत्र ्यवथिा करण्यात यावी अिी सच
ू ना पवरवहन आयक्
ु त कायायलयाने हदली

असल्याचे हदनाींक १२ देब्रुवारी, २०१५ वा रोजी वा त्यासुमारास ननदियनास आले आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, महहलाींसा

्ॅ क्सी वरक्षा अिी सावयजननक वाहने चालववण्यासा

बॅचेसची मागणी अनेक वषायपासन
ू महहला व मुलीींना थवयींरोजगार करण्यासा

परवाने व
मागणी होत

आहे , हे ही खरे आहे ,

(३) असल्यास, महहला सक्षमीकरणासा

िासनाने कोणती उपाययोजना केली, अिवा करण्यात

येणार आहे ,
(४) नसल्यास,ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ४८३ (3)
श्री. ददवािर रावते (३१-०८-२०१८) : (१) मा.मींत्री (पवरवहन) याींच्या हदनाींक १९ जानेवारी, २०१५
रोजीच्या पत्रातील सुचनेनुसार प्रादे शिक पवरवहन कायायलयात शिकाऊ अनुज्ञप्ती चाचणीकवरता

येणाऱया महहलाींना सयाच्या ्यवथिेमये वेगणी बसण्याची ्यवथिा करावी, महहलाींना
प्रािान्य दे ण्यात यावेअिा सच
ु ना हदनाींक ३१ जानेवारी, २०१५ च्या पत्रानस
ु ार पवरवहन आयक्
ु त
कायायलयाने सवय घ्क कायायलय प्रमुखाींना दे ण्यात आल्या आहे त.
(२) हे खरे आहे

(३) नुतनीकरण न ाालेल्या ऑ्ोवरक्षा परवान्याींचे देरवा्प करताना मुींबई व इतर काही
महानगरपाशलका क्षेत्रात सन-२०१६ मये ५% परवाने महहलाींसा

आरक्षक्षत

े वण्यात आले

आहे त. पुरेक्षा प्रमाणात महहला उमेदवार प्राप्त न ााल्यास सदर महहलाींसा चे आरक्षीत
परवाने राखुन

े वण्याचा ननणयय घेण्यात आला आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
जळगाांव जजल््यातील अडावद गोरगाांवले (ता.चोपडा) व यावल सिाल
(ता.यावल) येथील शेतिऱयाांच्या िेळी बागाांचे झालेले नुिसान
(४)

३५४४७ (२०-०१-२०१६).

श्री.चांद्रिाांत सोनवणे (चोपडा) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील

(१) जणगाींव स्जल््यातील अडावद गोरगाींवले (ता.चोपडा) व यावल सकयल (ता.यावल) येिील
िेतक-याींच्या सन २०१२ मये केणी बागाींच्या ाालेल्या नक
ु सानीची नुकसान भरपाई शमणाली
नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत िासन दल
य करीत आहे , हे ही खरे आहे काय,
ु क्ष

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन सकयलमिील िेतक-याींना नक
ु सान
भरपाई दे ण्याबाबत कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०१-०९-२०१८) : (१) खरे नाही. हवामान आिावरत पीक ववमा योजनेच्या
तरतद
ु ीनस
ु ार सन २०१२-१३ मये जणगाींव स्जल्हयातील चोपडा तालक्
ु यातील अडावद,गोरगाींवले
आखण यावल तालक्
ु यातील यावल सकयल मिील थवयींचलीत हवामन केंरुपे ववमा सींरक्षक्षत
कालाविीत चालू स्थितीत होती, सदर हवामान केरुपाींची आकडेवारी प्राप्त ााली आहे.
एकूण

थवयींचशलत हवामान केंरुपाकडून प्राप्त आकडेवारीनुसार

१८३३ िेतकऱयाींपैकी िासन ननणययाच्या तरतद
ु ीनस
ु ार पात्र

योजनेत सहभागी ाालेल्या
रलेल्या ६०५ िेतकऱयाींना

रु.६,८९८,५०००/- नुकसान भरपाईची रक्कम बॅंकेमादयत त्याींच्या खात्यावर जमा करण्यात
आलेली आहे .

(२), (३), (४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. ४८३ (4)
राज्यात “दहांदहृ
ु दयसम्राट शशवसेनाप्रमुख बाळासाहे ब ठािरे तनराधार
स्वावलांबन योजना” राबववण्याबाबत

(५)

५१५०० (१५-०५-२०१७).

श्री.सांदीपानराव भम
ु रे (पैठण), श्री.शाांताराम मोरे (शभवांडी

ग्रामीण), श्री.प्रतापराव पाटील धचखलीिर (लोहा), डॉ.सांजय रायमल
ु िर (मेहिर), श्री.सतु नल
शशांदे (वरळी), श्री.सुतनल राऊत (ववक्रोळी), श्री.उल्हास पाटील (शशरोळ), श्री.जयप्रिाश मुांदडा
(बसमत), श्री.नारायण पाटील (िरमाळा) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) राज्यातील आत्महत्याग्रथत िेतकऱयाींच्या कु्ुींबात कायमथवरुपी चवरतािायचे सािन उपलब्ि
होण्यासा

राज्यात “हहींदहृ
ु दयसम्रा् शिवसेनाप्रमुख बाणासाहे ब

ाकरे ननरािार थवावलींबन

योजना” राबववण्याचा ननणयय हदनाींक २१ जानेवारी, २०१६ रोजी वा त्यासम
ु ारास िासनाने
घेतला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू योजनेचे थवरुप काय आहे ,
(३) असल्यास, िासनाने चौकिी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकिीअींती राज्यातील आत्महत्याग्रथत िेतकऱयाींच्या कु्ुींबात कायमथवरुपी
चवरतािायचे सािन उपलब्ि होण्यासा

राज्यात “हहींदहृ
बाणासाहे ब
ु दयसम्रा् शिवसेनाप्रमख
ु

ाकरे ननरािार थवावलींबन योजना” राबववण्याबाबत िासनाने कोणती काययवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (१९-०९-२०१८) : (१) हे खरे आहे .
हद.२१
वविवासा

जानेवारी,

२०१६

च्या

िासन

ननणययान्वये

आत्महत्याग्रथत

िेतकऱयाींच्या

ननयशमत उत्पनाचे सािन उपलब्ि होण्याच्या दृष्ीने “वविेष बाब” म्हणून

वविवाींच्या

नावे

ऑ्ोवरक्षा

परवाना

ववतवरत

करण्यास

“हहींदह्र
ु दयसम्रा्

शिवसेनाप्रमख
ु

बाणासाहे ब

ाकरे ननरािार थवावलींबन योजना” सुरू करण्याचा ननणयय िासनाने घेतला आहे .

(२) सदरहू योजनेचे थवरूप खालीलप्रमाणे आहे :१) ऑ्ोवरक्षा परवाना जारी करताना परवानािारकाकडे बॅज व लायसन्स असणे आवश्यक
आहे . तिावप या योजनेमये िेतकऱयाींच्या वविवाींसा

या अ्ीमिन
ू सू् दे ण्यात आली आहे.

२) सदर ऑ्ोवरक्षा थिाननक प्रादे शिक पवरवहन प्राधिकरणाने मान्यता हदलेल्या इींिनावर
चालणाऱया राहतील.
३) आत्महत्या केलेल्या िेतकऱयाींच्या कु्ुींबास िासनाने हदलेल्या रु.१.०० लक्ष सानग्र
ु ह

अनुदानापैकी पोथ्/बॅकेच्या माशसक प्राप्ती योजनेमये जमा असलेली सत्तर हजार रुपयाींची
े व रक्कम बॅकेकडुन कजयपुरव ा घेताना सदर लाभािी कजायसा

हमी म्हणून वापरू िकतील.

४) सदर योजने्दारे वविवा महहलाींना परवाना ववतरीत केल्यानींतर त्याबाबतचे पालकत्व

सींबींधित थिाननक प्रादे शिक/उप प्रादे शिक पवरवहन अधिकाऱयाींकडे राहील.
५) महसूल व वन ववभागाच्या हद.१९.१२.२००५ व हद. २२.०१.२००६ च्या िासन ननणययान्वये

रु. १.०० लक्ष सानुग्रह अनुदान दे ण्यात आले व त्यासा
िेतकऱयाींच्या वविवा हया ऑ्ोवरक्षा परवाना शमणण्यासा

ते पात्र

पात्र आहे त.

रववले आहे , अिाच
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६) सदर योजना ही हद.२१ जानेवारी, २०१६ पासून सुरु करण्यात आली असून या

हदनाींकापूवी िासनाने पात्र लाभािी म्हणून घोवषत केलेल्या कु्ुींबास ही योजना लागू करण्यात
आलेली आहे .

(३) व (४) हद.२१.०१.२०१६ रोजीच्या िासन ननणययान्वये वविेष बाब म्हणन
आत्महत्या
ू
केलेल्या िेतकऱयाींच्या वविवा महहलाींना ऑ्ोवरक्षा परवाने जारी करण्याची काययवाही करण्यात
येते.
सदर योजनेखाली राज्यात एकुण १०६१ अजय प्राप्त ााले असून त्यापैकी ७४१

जणाींना इरादापत्र व ३८२ ऑ्ोवरक्षा परवाने दे ण्यात आले आहे त.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

राज्यातील प्रत्येि प्रादे शशि िायाालयात (आरटीओ) येथे टे जस्टां ग रँ ि उभारणेबाबत
(६)

६५२९० (१८-०५-२०१७).

श्री.हनम
ु ांत डोळस (माळशशरस), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल),

श्री.समीर िुणावार (दहांगणघाट), श्री.अतुल भातखळिर (िाांददवली पूव)ा , अॅड.आशशष शेलार
(वाांद्रे पजश्चम), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर),

श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.राहुल मोटे
(पराांडा), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), श्री.नरहरी झझरवाळ (ददांडोरी), श्री.शशशिाांत शशांदे

(िोरे गाव), श्री.भास्िर जाधव (गह
ु ागर), श्री.सरु े श लाड (िजात), श्री.मिरां द जाधव-पाटील
(वाई), श्री.शामराव ऊर्ा बाळासाहे ब पाटील (िराड उत्तर), डॉ.सतीश (अण्णासाहे ब) पाटील

(एरां डोल), श्री.उन्मेश पाटील (चाळीसगाव), श्री.ददलीप वळसे-पाटील (आांबेगाव), श्री.जयांत पाटील
(इस्लामपूर), श्री.किसन िथोरे (मरु बाड), श्री.सुतनल शशांदे (वरळी), श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन),
अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्टी) :
काय :-

सन्माननीय पररवहन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) राज्यात बस गाड्यासह अवजड वाहनाींची चाचणी करून त्याींना फद्नेस प्रमाणपत्र
दे ण्यासा

प्रादे शिक कायायलयाला फकमान अडीचिे दु् लाींबीचे ्े स्थ्ीं ग री ँ क उभारण्याचे ननदे ि

मा. उच्च न्यायालयाने िासनास दे ऊन अद्याप ्े स्थ्ीं ग री ँ क उभारण्यात आले नाहीत हे खरे
आहे काय,
(२) असल्यास, िासनाने चौकिी केली आहे काय,

(३) असल्यास, चौकिीअींती राज्यातील प्रत्येक प्रादे शिक कायायलयात ्े स्थ्ीं ग री ँ क उभारणेबाबत
िासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (३१-०८-२०१८) : (१), (२) व (३) प्रादे शिक/उप प्रादे शिक पवरवहन
कायायलयामये २५० मी. लाींबीचा ब्रेक ्े थ् री ॅ क उभारणीची बाब काययवाहीखाली असुन २८
ह काणी ननववदा सुदा मागववण्यात आल्या आहे त.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
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नवा मोढा (जज.नाांदेड) येथील बबयाणाांची जादा दराने ववक्री िेल्याबाबत
(७)

८०७३५ (१४-०४-२०१७).

श्री.प्रतापराव पाटील धचखलीिर (लोहा) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िृषी

(१) नवा मोढा (स्ज.नाींदेड) येिील िेतक-याींना सॅंपल म्हणून मोदत दे ण्यात येणा-या सींकरीत
ज्वारीच्या बबयाणाींची जादा दराने ववक्री

करणा-या कृवष केंरुपावर कृवष ववभागाने हदनाींक २४

जानेवारी, २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास छापा ्ाकला, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या छापेत फकती बबयाणे जप्त करण्यात आला आहे ,

(३) असल्यास, यावेणी फकती जणाींना अ्क करण्यात आली व त्याींचेवर कोणती कारवाई केली
वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०३-१०-२०१८) : (१) नवा मोंढा (स्ज.नाींदेड) येिे न्युस्जववडू बबयाणे
कींपनीचे ववक्रीसा

नसलेले (Not for Sale) बबयाणे ववनापावती ववक्री होत असल्याची तक्रार

हदनाींक २४ जानेवारी, २०१७ रोजी प्राप्त ाालेली होती. सदर तक्रारीच्या अनष
ु ींगाने कृवष
अधिकारी, पींचायत सशमती, नाींदेड याींच्याकडून मे. ्यींक्े ि कृवष भींडार, नवा मोंढा, नाींदेड या
बबयाणे ववक्री केंरुपाची तपासणी करण्यात आलेली आहे .

(२) सदर तपासणी दरम्यान मे. ्यींक्े ि कृवष भींडार, नवा मोंढा, नाींदेड या बबयाणे ववक्री
केंरुपावर न्यस्ु जववडू बबयाणे कींपनीचे ववक्रीसा

नसलेले एकूण १८० पाकी्े (३ फकलो प्रनत

पाकी्) प्राप्त ााल्याचे आढणून आले. त्यापैकी शिल्लक असलेली १४४ पाकी्े जप्त करण्यात
आलेली आहे त.

(३) मे. ्यींक्े ि कृवष भींडार, नवा मोंढा, नाींदेड या बबयाणे ववक्री केंरुपाचा बबयाणे ववक्री परवाना
ननलींबीत करण्यात आलेला आहे.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

मौजे राहे रा (ता.मोताळा, जज.बुलढाणा) येथील प्रिल्प पुनवासन
सशमत्याांचे िामिाज प्रलांबबत असल्याबाबत

(८)

९०५६० (१५-०८-२०१७).

श्री.हषावधान सपिाळ (बल
ु ढाणा) :

सन्माननीय मदत व

पुनवासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) बल
ु ढाणा स्जल््यासह राज्यातील इतर स्जल््यात प्रकल्पननहाय पन
ु वयसन सशमत्या थिापन
करण्याचे िासनाचे िोरण आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, मौजे

राहे रा (ता. मोताणा, स्ज. बुलडाणा) येिील प्रकल्पासा

हदनाींक

२४ मे,

२०१६ रोजी वा त्यासुमारास प्रकल्प पुनवयसन सशमती थिापन करण्यात आली आहे , हे हीखरे
आहे काय,

(३) असल्यास, या सशमतीच्या ननयशमत बै का होत नसन
ु ाालेल्या बै काींमये समाववष्
असलेल्या सदथयाींची मते, प्रकल्पाच्या दृष्ीने सुचना ववचारात घेतल्या जात नसल्याचे माहे
एवप्रल, २०१७ मये वा त्यादरम्यान ननदियनास आले, हे ही खरे आहे काय,
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(४) असल्यास, याबाबतची चौकिी करुन िासनाने पुढे कोणती काययवाही केली वा करण्यात
येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१७-०९-२०१८) : (१) होय.
भुमी सींपादन पन
ु वयसन व पुनवयसाहत यामये पारदियकता राखण्याचा हक्क अधिननयम

२०१३ मिील कलम ४५ नुसार प्रकल्प पुनवयसन व पुनवयसाहत सशमती ग त करण्याची तरतुद
आहे .

(२), (३), (४) व (५) हे अींित: खरे आहे .
राहे रा लघु पा्बींिारे योजना या प्रकल्पामुणे बाधित होणा-या ्यक्तीींचे पुनवयसन ववषयक
समथयाींचा आढावा व ननराकरण करण्यासा

भुमी सींपादन पुनवयसन व पुनवयसाहत यामये

पारदियकता राखण्याचा हक्क अधिननयम २०१३ च्या कलम ४५ नुसार प्रकल्प पुनवयसन व
पन
ु वयसाहत सशमती ग त करण्यात आली. तिावप पन
ु वयसन अधिननयम १९९९ च्या कलम
११(१) अन्वये राहे रा लघु पा्बींिारे प्रकल्पाची अधिसच
ु ना हद.१९.०९.२०१३ रोजी प्रशसद

करण्यात आली असल्याने नववन भूसींपादन अधिननयम २०१३ च्या तरतुदी या प्रकल्पास लागु

नाही. सदर सशमतीने प्रकल्पाच्या बाधित क्षेत्रामये वाथत्य करणा-या रहहवाश्याींच्या पन
ु वयसन
ववषयक समथयाींचे ननराकरण करण्यासा
काययवाही चालु आहे .

केलेल्या सच
ु ना ववचारािीन असन
ु ननयमानस
ु ार

___________

वैनगांगा (जज.भांडारा) नदीच्या प्रवाहात वाहून जाणाऱया सुपीि
शेतजशमनीचे मोबदला शमळण्याबाबत
(९)

९४३८४ (१६-०८-२०१७).

श्री.चरण वाघमारे (तम
ु सर) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

वैनगींगा

(स्ज.भींडारा) नदीच्या

िेतजशमनीचे मोबदला शमणण्यासा

पात्रात

सन्माननीय मदत व पुनवासन

पुराने

वाहून जाणाऱया िेकडो एकर सुपीक
थिाननक लोकप्रनतनीिीनी मा.महसल
ु मींत्री याींना माहे

जुल,ै २०१६ मये वा त्यादरम्यान ननवेदन हदले , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, वैनगींगा (स्ज.भींडारा) नदीच्या पात्रात पुराने वाहून जाणाऱया िेकडो एकर सुपीक
िेतजशमनीचा मोबदला शमणण्याबाबत िासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त

?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (१८-०९-२०१८) : (१) सदर ननवेदन प्राप्त ााल्याचे हदसन
ू आले नाही.

(२) जून ते सप््ें बर २०१३ मिील अनतवषृ ्ी व पुरामुणे तुमसर तालुक्यातील रें गेपार, पाींजरा,

कोष्ी, बोरी व उमरवाडा गावामिील वैनगींगा नदीच्या पात्रात िेतजमीन वाहून गेलेल्या ९८
खातेदाराींना रु. २,९९,१३३/- इतक्या रकमेचे वा्प करण्यात आले आहे .
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(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
िोयना जलववद्यत
ु प्रिल्प टप्पा क्र.३ िरीता सांपाददत िेलेल्या
जशमनधारिाांच्या पन
ु वसानाबाबत

(१०)

९५१०१ (२९-१२-२०१७).

श्री.जयप्रिाश मुांदडा (बसमत) :

सन्माननीय मदत व

पुनवासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) िासनाने कोयना जलववद्युत प्रकल्प ्प्पा क्र.३ करीता सींपाहदत केलेल्या जशमनिारकाींचे
पुनवसयन करण्यास िासनाकडून कोणतीही काययवाही ाालेली नाही, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या जलववद्युत प्रकल्पात भम
ु ीहीन होवून नोकरी ननशमत्ताने
थिानयक

ाालेल्या प्रकल्पग्रथताींनी

मोबदल्यात

िासकीय जशमन शमणणेस स्जल्हाधिकारी,

ाणे स्जल्हयात

ाणे कोलिेत,िहापूर व शभवींडी

येिील

ाणे याींना अजय करूनही कोणतीही काययवाही केली

गेली नाही, हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास, या प्रकल्पग्रथताींना मुरबाड येिील मौजे-मासले येिील जशमन दे ण्याबाबतचा
ननणयय प्रलींबबत आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास,

या प्रकल्पग्रथताींना त्याींच्या हयातीत त्याींच्या सींपाहदत केलेल्या जशमनीींच्या

मोबदल्यात जशमन दे ण्याबाबत िासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०५-०९-२०१८) : (१) व (२) हे खरे नाही. कोयना प्रकल्पातील ८०३
प्रकल्पग्रथताींपैकी

ाणे स्जल्हयातील शभवींडी, िहापूर व

ाणे तालक्
ु यातील १४ वसाहतीमये

६६० प्रकल्पग्रथताींचे तर पालघर स्जल््यातील वाडा तालुक्यात १४३ प्रकल्पग्रथताींचे पुनवयसन
करण्यात आले आहे .

ाणे स्जल्हयातील ६६० प्रकल्पग्रथत कु्ुींबापैकी ५०७ प्रकल्पग्रथताींचे ९

वसाहती मये पन
ु वयसन करण्यात आले आहे . तर इतर ५ थवेच्छा वसाहतीमये उवयरीत १५३
प्रकल्पग्रथत थवत: येऊन थिायीक ााले आहे त.

ाणे स्जल््यातील ६६० प्रकल्पग्रथतापैकी ४६६

प्रकल्पग्रथताींना ७४५.४७.९ हे .आर.प्र.इतकी जमीन वा्प केली असून ५३१ प्रकल्पग्रथताींना
१९९७०८.५५ चौ.मी.इतके क्षेत्र भख
ीं वा्प केले आहे .
ू ड

(३) व (४) जमीन वा्प केलेल्या ४६६ प्रकल्पग्रथतापैकी ११७ प्रकल्पग्रथताींना मौजे-मासले,
ता.मुरबाड येिील ११०६७० हे .आर.जमीन पयाययी जमीन वा्प करण्यात आली होती, परीं तू
थिाननक लोकाींचा तीव्र ववरोि असल्यामुणे सदर ११७ प्रकल्पग्रथताींना जमीनीचा ताबा दे ण्यात
आलेला नाही. प्रकल्पग्रथताींना जमीन वा्प करण्यासा
कायायलयाकडून वा्पासा

ाणे स्जल्हयातील सवय तहशसल

िासकीय जमीन उपलब्ि करून दे ण्याबाबत ववनींती केली असता

अनतक्रमण ववरहीत एकसलग िासकीय जमीन उपलब्ि नसल्याबाबत सवय तहशसलदाराींनी
कणववले आहे . त्यामण
ु े आता पालघर स्जल्हयात प्रकल्पग्रथताींना वा्पासा

करून दे ण्याची ववनींती या ववषयावर ाालेल्या बै कीमये करण्यात आली आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

जमीन उपलब्ि
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राज्यात वीज पडून जजवीतहानी होण्याचे प्रमाण वाढत असल्याबाबत
(११)

९६४०६ (२९-१२-२०१७).

श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर),

श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.शामराव ऊर्ा बाळासाहे ब पाटील
(िराड उत्तर), श्री.अजजत पवार (बारामती), श्री.ददलीप वळसे-पाटील (आांबेगाव), श्री.जयांत
पाटील (इस्लामपूर), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाव), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.सांदीप

नाईि (ऐरोली), श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.हनम
ु ांत डोळस (माळशशरस), श्री.नरहरी
झझरवाळ (ददांडोरी) :
काय :-

सन्माननीय मदत व पुनवासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) नाींदेड स्जल्हयात मागील तीन वषायत वीज पडून ५४ जणाींचा मत्ृ यु ााला होता, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, मत्ृ युमुखी पडलेल्या कु्ुींबबयाींना िासनाने आधियक मदत केली आहे , हे ही खरे
आहे काय,
(३)

असल्यास,

सूचववण्यासा

राज्यात

वीज

पडून

होणाऱया

मत्ृ यु

रोखण्याच्यादृष्ीने

उपाययोजना

हदनाींक ०२/२/२००८ अन्वये नेमलेल्या अ्यासग्ाने आपला अहवाल िासनाला

सादर केला आहे , हे खरे आहे काय,
(४) असल्यास, या अ्यासग्ाने आपल्या अहवालात कोणकोणत्या शिदारिी केल्या आहे त,
(५) असल्यास,

वीज प्रवण भागात वीज अ्काव यींत्रणा प्रायोधगक तत्वावर कोणकोणत्या

स्जल्हयात आतापयंत उभारण्यात आल्या आहे त, तसेच त्याची दलननषपत्ती काय आहे ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१८-०९-२०१८) : (१) व (२) नाींदेड स्जल्हयात गेल्या तीन वषायत वीज
पडून ६९ ्यक्तीींचा मत्ृ यू ााला असल्याची बाब ननदियनास आली आहे. त्यापैकी ६८ मत
ृ
्यक्तीींच्या वारसाींना

िासन ननणयय हदनाींक १३.०५.२०१५ अन्वये प्रत्येकी ४ लक्ष एवढी मदत

दे ण्यात आली असून उवयवरत १ प्रकरण वारसासींबींिी न्यायप्रववष

असल्याने मदतीचे वा्प

करण्यात आले नाही.

(३) होय, हे खरे आहे .
(४) अ्यासग्ाने केलेल्या शिदारसी:i. स्जल््यामिील वीजप्रवण क्षेत्रामये प्रायोधगक तत्वावर वीज अ्काव यींत्र बसववणे.
ii. सावयजननक

बाींिकाम

ववभागाने

३

मजल्याींपेक्षा

जाथत

उीं ची

असलेल्या

िासकीय

इमारतीमये यींत्र बसववणे.
iii. िालेय शिक्षण ववभाग व उच्च व तींत्रशिक्षण ववभागाने िाणा व महाववद्यालयाींच्या
इमारतीींवर वीज यींत्र बसववण्यात यावे.
iv. वीज पडत असताना काय करावे व काय करु नये याबाबत ववववि मायमाींद्वारे
जनजागनृ त करणे

v. एखाद्या प्रदे िातील पडणाऱया ववजेचा, त्याप्रदे िाच्या भूआकृनत ववज्ञानाचा आखण तेिील

िाथत्राचा सववथतर अ्यास अत्यािुननक सािनसामग्रीच्या मदतीने हदघय कालाविीसा

करावा.
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vi. सवय सींबींधित िासकीय यींत्रणेने का्े कोरपणे ववजेपासून सींरक्षणाबाबत हदलेल्या ननदे िाींची

अींमलबजावणी करावी.

vii. आपत्तीच्या वेणी ननमायण केलेल्या मदत शिबबराींमये वीज प्रनतरोिक यींत्र बसवावे.
viii. सवय प्रािशमक आरोंग्य केंरुप व ग्रामीण रुग्णालयाींमये वीजेने जणालेल्या रुग्णाींवर
उपचार करण्यासा

पुरेिी सािनसामग्री, औषिे तसेच मनुषयबण उपलब्ि असावे.

ix. वीजप्रवण क्षेत्रामिील लोकाींना वीजेने बाधित ाालेल्या रुग्णाींवर प्रिमोपचार करण्याचे
प्रशिक्षण दे ण्यात यावे.
x. वीजेचा ा्का बसलेल्या ्यक्तीच्या सींपकायत आलेल्या ्यक्तीला फकीं वा त्याच्यावर
उपचार करणाऱया ्यक्तीलासुद्धा िक्का बसू िकतो ही लोकाींची गैरसमज दरू करण्यासा
जनजागत
ृ ी केली पाहीजे.

xi. वीज पडत असताना लोकाींनी काय करावे व काय करु नये याबाबत जनजागनृ त करावी.

xii. आपत्ती प्रनतसाद ननिीच्या ननकषात ववजेला नैसधगयक आपत्ती म्हणून अधिकृत

करण्यात यावे.

xiii. केंरुप िासनाने राषरी ीय ववज िोके न्यूननकरण प्रकल्प सुरु करण्याचा ननणयय घ्यावा.

xiv. राषरी ीय आपत्ती ्यवथिापन प्राधिकरणाने वीजेच्या िोक्याींवर मागयदियक सूचना तयार

करण्यात या्यात.

xv. राज्यिासनाने राषरी ीय कृषी सींिोिन पवरषद, राषरी ीय कृवष मींत्रालय व ववद्यापी

अनुदान आयोगाद्वारे राज्यातील कृषी ववद्यापी ाींना सींिोिन करुन राज्य िासनाला त्याबाबत
ननषकिय व शिदारसी सादर करा्यात.

xvi. राज्य िासनामादयत मरा वाड्यात ववजेबाबत सींिोिन आखण न्यूननकरणासा

केंरुप

थिापन करण्यात यावे.

(५) िासन ननणयय, हदनाींक ०९.०५.२००८ अन्वये राज्यातील ३३ स्जल््याींना प्रत्येकी २ वीज
अ्काव यींत्रणा बसववण्यासा

रु. १ लाख एवढा ननिी ववतरीत करण्यात आला आहे .
___________

पसासीन मासेमारी सांदभाात महाराष्ट्र मासेमारी तनयम व अधधतनयम १९८१ मध्ये
िाटे िोरपणे अांमलबजावणी िरण्याबाबत
(१२)

९९१०६ (२७-१२-२०१७).

श्रीमती मतनषा चौधरी (ददहसर), श्री.अतल
भातखळिर
ु

(िाांददवली पूव)ा , श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), अॅड.आशशष शेलार (वाांद्रे पजश्चम),
श्री.पास्िल धनारे (डहाणू) :
काय :-

सन्माननीय मत्स्यवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) डॉ. सोमवींिी सशमतीच्या अहवालाप्रमाणे पसयसीन मासेमारी सींदभायत महाराषरी  मासेमारी
सागरी ननयम व अधिननयम १९८१ मये िासनाने माहे देब्रव
ु ारी, २०१६ मये वा त्यादरम्यान
आवश्यक बदल केले आहे त, हे खरे आहे काय.

(२) असल्यास, महाराषरी  मासेमारी ननयम व अधिननयम १९८१ ची का्े कोरपणे अींमलबजावणी
होणेसा

थवतींत्र कक्ष काययरत करण्याची मागणी माहे जल
ु ै, २०१७ मये वा त्यादरम्यान केली

आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, सदर प्रकरणाची चौकिी केली आहे काय.
(४) असल्यास, चौकिीच्या अनष
ु ींगाने महाराषरी  मासेमारी ननयम व अधिननयम १९८१ ची
का्े कोरपणे अींमलबजावणी होणेसा

थवतींत्र कक्ष काययरत करण्याबाबत िासनाने कोणती

काययवाही केली वा करण्यात येत आहे .
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. महादे व जानिर (०४-०९-२०१८) : (१) होय.
(२) होय.
(३) काययवाही सुरु आहे .
(४) काययवाही सुरु आहे .

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

राज्यात वीजबळीच्या घटना रोखण्यासाठी लाईटतनांग डडटे क्शन सेंसर बसववण्याबाबत
(१३)

१०१९१२ (२९-१२-२०१७).

श्री.बसवराज पाटील (औसा) :

सन्माननीय मदत व

पन
ु वासन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यात मरा वाड्यात ५ तर राज्यभरात एकूण १९ ह काणी वीजबणीच्या घ्ना
रोखण्यासा

आयआय्ीएम या सींथिेमादयत लाई्ननींग डड्े क्िन सेंसर बसववण्यात आले आहे ,

हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, गावात नेमकी कु ल्या भागात वीज पडणार आहे , ही माहहती सेंसरद्वारे

प्रिासनाला आगाऊ शमणत असली तरी िेतकऱयापयंत वेणेत माहहती पोहोचवन
ू वीजबणीमण
ु े
त्याचा जीव वाचवू िकणारी िासनाची सींबींधित यींत्रणा कायायस्न्वत नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सेंसरद्वारा प्राप्त होणारी माहहती गावपातणीपयंत वेणेत पोहोचवन
ू वीजबणीींच्या
घ्ना रोखण्याबाबत िासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२४-०८-२०१८) : (१) होय.

(२), (३) व (४) या सेन्सर मादयत ववज पडणाऱया ह काणाींची माहहती ३०० मी्र अींतरापययत
शमणू िकते. सदर पूवय सूचना ३० ते ६० शमनन् आिी प्राप्त होऊ िकते. सींबींिीत
स्जल्हाधिकाऱयाींना इींडडयन इस्न्थ््यू

ऑद री ॉवपकल मे्ेवरओलॉजी (IITM) ने आवश्यक

इीं्रने् शलींक हदली आहे .

___________
राज्यातील पान मळयाांसाठी दजाा, पानमळयाांचा वपि वगाात समावेश,
शासनाचे आथीि सहाय शमळणेबाबत
(१४)

१०२०४४ (२७-१२-२०१७).

श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली), श्री.हषावधान सपिाळ (बल
ु ढाणा) :
सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

वव.स. ४८३ (12)
(१) राज्यातील वविेषत: बुलढाणा, जालना, औरीं गाबाद, जणगाींव स्जल्हयातील पान मणयाींसा

दजाय, पानमणयाचे वपक वगायत समावेि तसेच िासनाचे आधियक सहाय शमणत नसल्यामुणे
शसींचनाचा अभाव असल्याने पानमणे

नामिेष होण्याच्या मागायवर असुन पानमणयाींच्या

िेतकऱयाींना रोजगार शमणत नसल्याचे माहे ऑक््ोंबर २०१७ रोजी वा त्यादरम्यान

ननदियनास

आले आहे हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, पानमणाींना दजाय शमणण्यासह, वपक वगायत समावेि करुन िासनाकडून
अियसहाय दे ण्यासह शसींचनाची ्यवथिा करण्याबाबत िासनाने कोणती काययवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२८-०८-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
(२) प्रश्न उद््ावत नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
नाांदेड जजल्हयात योग्य दठिाणी हवामान िेंद्र उभारुन शेति-याांना
पीि ववमा नि
ु सान भरपाई दे ण्याबाबत
(१५)

१०३०७९ (२७-१२-२०१७).

श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) नाींदेड

स्जल्हयात हवामान

आिावरत

बसववल्यामुणे मागील दोन वषायपासून
िेतक-याींचे नुकसान ााल्याचे माहे

केंरुप

सन्माननीय िृषी मांत्री

चक
ू ीच्या ह काणी व चक
ू ीच्या पदतीने

ववमा नक
ु सान भरपाईमये चूकीची नोंद घेतल्याने

ऑक््ोबर, २०१७ मये वा त्यादरम्यान ननदियनास आले

आहे , हे खरे आहे काय ,

(२) असल्यास, सदर केंरुप योग्य ह काणी बसववण्यासह पीक ववम्यापासन
ू वींधचत िेतक-याींना
त्याींची पीक

नक
ु सान भरपाई ववमा कींपन्याकडून शमणवून दे ण्याबाबत िासनाने कोणती

काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ?

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२८-०८-२०१८) : (१) नाही.
नुकसान भरपाईस पात्र २०१८१ िेतक-याींची केणी वपकासा ची एकूण नुकसान भरपाई

रु.३२४८००८०.५०/- सींबींधित बॅकाींच्या खात्यावर हद. १०/१०/२०१६ रोजी जमा करण्यात आलेली
आहे .
(२) प्रश्न उद््ावत नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. ४८३ (13)
महानांद दध
ू सांघाच्या आधथाि अतनयमतेबाबत
(१६)

१०४९८१ (०१-०४-२०१८).

श्री.सांजय पोतनीस (िशलना), श्री.सांदीपानराव भुमरे (पैठण),

श्री.प्रिाश र्ातपेिर (चें बूर), श्री.ति
ु ाराम िाते (अणश
ु क्ती नगर), श्री.सदा सरवणिर (मादहम),

श्री.प्रताप सरनाईि (ओवळा माजजवडा), डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.सतु नल राऊत

(ववक्रोळी), श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा), श्री.सुतनल शशांदे (वरळी), अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्टी),
श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन), श्री.जयप्रिाश मुांदडा (बसमत), डॉ.शशशिाांत खेडि
े र (शसांदखेड
राजा) :

सन्माननीय दग्ु धवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) महानींद या दग्ु ि सहकारी क्षेत्रातील नोंदणीकृत शिखर सींथिेला तोट्यातून बाहे र
काढण्यासा

योग्य त्या उपाययोजना करा्यात अिी मागणी लोकप्रनतननिीींनी मा.मुख्यमींत्री

याींना लेख पत्रा्दारे माहे जानेवारी, २०१८ मये वा त्यादरम्यान केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राज्यातील दि
ु सींघाींना िासनामादयत सबशसडी दे ण्यात येते तिीच महानींद दि
ू
सींघाला िासन थतरावर मदत दे ण्यात येवून या सींघाला आधियक सींक्ातून बाहे र काढण्यासा

सींचालक मींडण बरखाथत करुन त्यावर प्रिासक नेमावा अिीही मागणी करण्यात आली आहे ,
हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, यासींदभायत िासनाने चौकिी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकिीअींती महानींद या दि
ू सींघाला

आधियक सींक्ातून बाहे र काढण्यासा

सींचालक मींडण बरखाथत करुन त्यावर प्रिासक नेमण्याबाबत िासनाने

कोणती काययवाही

केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. महादे व जानिर (२८-०८-२०१८) : (१) माहे डडसेंबर, २०१७ मये असे ननवेदन सन्माननीय
लोकप्रनतननिीींनी मा.मींत्री (पदम
ु ) महोदयाींना हदले होते.
(२) होय.

(३) व (४) होय. महानींद दि
ू सींघाच्या आधियक अननयशमततेबाबत महाराषरी  सहकारी सींथिा

अधिननयम, १९६० च्या कलम ७८ व ८३ अन्वये सहननबींिक, सहकारी सींथिा (दग्ु ि) याींनी

चौकिी केली होती. सदर चौकिीत आढणून आलेल्या अननयशमततेबाबतचे मुद्दे लक्षात घेऊन
हद.०२/११/२०१५ च्या आदे िान्वये महासींघाचे

सदर सींचालक मींडण बरखाथत करून प्रिासकाची

ननयुक्ती करण्यात आली होती. सदर आदे िास महासींघाने मा.उच्च न्यायालयात आ्हाननत
केले

होते.

मा.उच्च

न्यायालयाच्या

नवननवायधचत सींचालक मींडणाने
तसेच

ननदे िानस
ु ार

सींचालक

मींडणाची

ननवडणक
ु

घेऊन

हद.०७/०४/२०१६ रोजी काययभार स्थवकारला आहे .

हद.१३/०४/२०१८ च्या आदे िान्वये महानींद दि
ू सींघाच्या ्यवथिापकीय सींचालक पदी

भारतीय प्रिासकीय सेवा सींवगायतील अधिका-याींची ननयुक्ती करण्यात आली आहे.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. ४८३ (14)
सागरी सुरक्षा रक्षिाांचे पगार प्रलांबबत असल्याबाबत
(१७)

१०५०४४ (१८-०४-२०१८).

अॅड.पराग अळवणी (ववलेपाले), श्री.नरें द्र पवार (िल्याण

पजश्चम), श्री.नरें द्र महे ता (शमरा भाईंदर), अॅड.आशशष शेलार (वाांद्रे पजश्चम), िॅप्टन आर.तशमल
सेल्वन (सायन-िोळीवाडा), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.अजय
चौधरी (शशवडी), श्री.सुतनल शशांदे (वरळी), अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्टी), श्री.सांतोष दानवे

(भोिरदन), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.जयांत पाटील

(इस्लामपूर), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाव), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.ददपि चव्हाण
(र्लटण), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.हसन मुश्रीर् (िागल), श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील
(उस्मानाबाद), श्री.सरु े श लाड (िजात), श्री.किसन िथोरे (मरु बाड), श्रीमती ददवपिा चव्हाण

(बागलाण), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), श्रीमती सुमन पाटील
(तासगाव - िवठे महाांिाळ), श्री.अतुल भातखळिर (िाांददवली पूव)ा , श्री.मनोहर भोईर (उरण),
श्री.वैभव नाईि (िुडाळ), श्री.मांगश
े िुडाळिर (िुलाा), श्री.अजजत पवार (बारामती), श्री.ददलीप
वळसे-पाटील (आांबेगाव), श्रीमती तप्ृ ती सावांत (वाांद्रे पव
ू )ा , श्री.अशमन पटे ल (मांब
ु ादे वी),

श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (शशडी), श्री.पथ्
ृ वीराज चव्हाण (िराड दषक्षण), श्री.अस्लम शेख

(मालाड पजश्चम), श्री.िालीदास िोळां बिर (वडाळा), प्रा.वषाा गायिवाड (धारावी), श्री.नसीम
खान (चाांददवली), श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), डॉ.सांतोष
टारर्े (िळमनुरी), श्रीमती तनमाला गाववत (इगतपूरी), श्री.अशमत ववलासराव दे शमुख (लातूर
शहर), श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीण), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा),

श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली), श्री.सुतनल िेदार (सावनेर), प्रा.ववरें द्र जगताप (धामणगाव रे ल्वे),
श्री.हषावधान सपिाळ (बुलढाणा), श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर),
श्री.भाऊसाहे ब िाांबळे (श्रीरामपूर), श्री.अब्दल
ु सत्तार (शसल्लोड), श्री.आशसर् शेख (मालेगाांव
मध्य), श्री.सरु े श धानोरिर (वरोरा), श्री.भास्िर जाधव (गह
ु ागर), श्रीमती मतनषा चौधरी
(ददहसर), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.सभ
ु ाष उर्ा पांडडतशेठ पाटील (अशलबाग),
श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.पास्िल धनारे (डहाणू), श्री.धैयश
ा ील पाटील (पेण), श्री.डड
मल्लीिाजन
ूा रे ड्डी (रामटे ि) :
करतील काय :-

सन्माननीय मत्स्यवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) मींब
ु ईवर ाालेल्या २६ /११ च्या दहितवादी हल्ल्यानींतर सागरी मागायच्या सरु क्षेसा

कींत्रा्ी

पद्धतीने नेमण्यात आलेल्या सुरक्षारक्षक व पययवेक्षकाींचे गेल्या ६ महहन्याचे वेतन िफकत
असल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मये वा त्यादरम्यान ननदियनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, राज्य िासनाने ७ फकनारपट्टीवरील स्जल््याींसा

३०५ सरु क्षा रक्षकाींच्या सन

२०१५ मये नेमणूका केल्या असन
ू रायगड स्जल््यात एकूण ६७ सुरक्षा रक्षक व त्याींच्यावर
दे खरे खीसा

५ पययवेक्षक अिा ७२ जणाींच्या ननयुक्त्या करण्यात आल्या असुन उक्त सुरक्षा

रक्षक सागरी गथती कवरता काययरत असताींना त्याींना ननयुक्तीनींतर दे ण्यात येणारा पगार माहे
जुल,ै २०१७ मये वा त्यादरम्यान सलग ६ महहने दे ण्यात आलेला नाही, हे ही खरे आहे काय,

वव.स. ४८३ (15)
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी कामगार सींघ्नाींनी मत्थय्यवसायमींत्री, मा.मत्थय्यवसाय
आयुक्त, सधचव, मत्थय्यवसाय तसेच सहाय्यक सींचालक मत्थय्यवसाय याींचक
े डे

हदनाींक ३ जानेवारी, २०१८ रोजी वा सुमारास मागाणी केली आहे. तसेच, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, राज्याला सम
ु ारे ७२० फकमीचा प्रदीघय सागरी फकनारपट्टा लाभला असून या

सागरी फकनारपट्टय
् ावर ५२५ लॅ स्ण्डींग पॉईं् आहे त. त्यापैकी ९१ केंरुपे ही सींवेदनिील म्हणून
घोवषत

करण्यात आले असून या

केंरुपावर एकूण २७३ सुरक्षारक्षक आखण २३ पययवेक्षकाींची माहे

ऑगथ्, २०१५ वा त्या दरम्यान मये ननयक्
ु ती करण्यात आली असन
ू , राज्यिासनाने यासा

सुरक्षारक्षक मींडण थिापन केले आहे त. व राज्याच्या सहआयुक्ताींची या मींडणावर ननयुक्ती

करण्यात आली आहे . या मींडणात नेमण्यात आलेले सुरक्षारक्षक व पययवेक्षकाींचे मानिन
राज्याच्या मत्थय्यवसाय आयुक्तामादयत करण्यात येत,े हे ही खरे आहे काय,
(५) असल्यास, फकनारी सुरक्षा मजबूत करण्यासा

सागरी पोलीस

ाण्याींची ननशमयती करून

त्याींच्या मदतीला गथतीनौका, सरु क्षा जॅके्, अत्यािनु नक यींत्रणा दे णार असल्याचे सरकारने
जाहहर केले होते, हे ही खरे आहे काय,

(६) असल्यास, पालघर स्जल््यातील सातपा्ी, केणवे, घोलवड, इत्यादी सात सागरी पोशलस
ाण्यात गथती नौकाींसह अत्यािुननक साहहत्याची असून अधिकारी व कमयचाऱयाींची अनेक पदे

वरक्त आहे त, याबाबत िासनाने कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे ,

(७) तसेच, िासनाने चौकिी करून सागरी सुरक्षकाींना प्रलींबबत वेतन दे ण्याबाबत कोणती
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(८) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. महादे व जानिर (१८-०९-२०१८) : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही. सागरी सुरक्षा रक्षक व पययवेक्षक याींचे माहे देब्रुवारी, २०१८ पयंतचे वेतन व
मानिन अदा करण्यात आलेले आहे .
(३) हे खरे आहे .
(४) हे खरे आहे .
(५) हे खरे आहे .

राज्याच्या सागरी सरु क्षेकवरता समरुप
ु फकनाऱयालगत एकूण ४४ सागरी पोलीस

ाणी

काययरत असून सागरी गथतीकवरता सागरी पोलीस घ्काींना ६७ पोलीस नौका पुरववण्या
आलेल्या आहे त.

(६) पालघर स्जल््यात १० सागरी पोलीस

ाणी असून सागरी गथतीकवरता ५ वेगवान गथती

नौका काययरत आहे. तसेच पालघर स्जल््यासा

एकूण मींजूर ९०७ पदाींपैकी ६०६ पदे काययरत

असन
ू उवयरीत वरक्त पदे भरण्याची काययवाही चालू आहे.

(७) सागरी सुरक्षा रक्षकाींचे सप््ें बर, २०१८ पयंतचे वेतन व मानिन अदा करण्यात आले
आहे .

(८) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
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(१८)

शसांधुदग
ु ा जजल््यातील उन्नत शेती समद्ध
ृ शेतिरी मोदहमेंतगात यांत्र खरे दीबाबत

१०५६५० (०१-०४-२०१८).

श्री.वैभव नाईि (िुडाळ) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

शसींिुदग
ु य

स्जल््यातील

मोहहमेअींतगयत यींत्र खरे दीसा

तालुका

कृवष

कायायलयाींतगयत

सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील

“उन्नत

िेती–समद्ध
ृ

िेतकरी”

िेतक-याींनी ५०% अनुदान मींजरु ीचे फकती प्रथताव मींजूर

करण्यात आले आहे त,

(२) असल्यास, या योजनेअींतगयत कृषी अधिका-याींच्या सूचनेनस
ु ार सावकारी अिवा अन्य

कोणत्याही प्रकारचे कजय काढून ज्या िेतक-याींनी माहे जुलै २०१७ मये वा त्यादरम्यान पॉवर
हरी लर खरे दी केले, त्याींच्याकडे बँकेचे डी.डी तसेच जुलै २०१७ लागू ाालेल्या जी.एस.्ी.
कायद्यानस
ु ार खरे दीच्या पावत्या नसल्याने त्याींना अनद
ु ान दे ण्यात आले नाही हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास “उन्नत िेती–समद्ध
ृ िेतकरी” या िासनाच्या कृषी मोहहमे अींतगयत प्रत्येक

िेतकऱयाींस ५०% प्रमाणे ५० ते ६० हजार अनुदान दे ण्याटवजी दक्त १९०००/- रुपये अनुदान
दे ण्यात आले हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, कृवष अधिका-याींनी िेतक-याींना थवखचायने प्रिम पॉवर हरी लर खरे दी करण्याच्या

हदलेल्या सूचनेनुसार ज्या माहे जून २०१७ पूवी पॉवर हरी लर खरे दी केले त्याींच्यावर बँकेचे
डी.डी. व जी.एस.्ी. सह खरे दी पावत्या सादर करण्याची सक्ती करण्याची कारणे काय आहे त,
(५) असल्यास, चौकिीअींती

सदर योजनेअींतगयत या अनुदानाची रक्कम पुणप
य णे दे ण्याच्या

अनष
ु ींगाने िासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (०५-०९-२०१८) : (१) सन २०१७-१८ या वषायत शसींिुदग
ू य स्जल्हयातील २०४३
अजांना पुवय सींमती दे ण्यात आली. त्यापैंकी ११०३ लाभार्थयांनी
अनद
ु ानासा

औजारे

खरे दी करुन

प्रथताव सादर केले आहे त. सदर सवय लाभार्थयांच्या अनद
ु ानाची रक्कम त्याींच्या

बँक खात्यावर PFMS द्वारे जमा करण्यात आली आहे .

(२), (३) व (४) पुवय सींमती नसताींना कृषी यींत्रे अवजारे खरे दी केलेल्या िेतकऱयाींना अनुदान
अनुज्ञेय नाही.

केंरुप िासनाच्या मागयदियक सच
ू नाींनस
ू ार, अनद
ु ानाची रक्कम, योजनेंतगयत

रवन
हदलेली
ू

्क्केवारी फकीं वा महत्तम अनुदान मयायदा यापैंकी जी कमी असेल तेवढया रक्कमेचे अनुदान
दे ण्यात येत.े

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
(६) प्रश्न उद््ावत नाही.

(१९)

___________

मुांबई उपनगरातील मालाड येथील मढ येथे मजच्िमार जेट्टी बाांधण्याबाबत

१०६१३१ (१४-०४-२०१८).

श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.आशसर् शेख

(मालेगाांव मध्य), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-
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पाटील (शशडी), प्रा.ववरें द्र जगताप (धामणगाव रे ल्वे), प्रा.वषाा गायिवाड (धारावी), श्री.अशमत
झनि (ररसोड), श्री.अशमत ववलासराव दे शमुख (लातूर शहर), श्री.सुतनल िेदार (सावनेर),
श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी),
श्री.भारत भालिे (पांढरपरू ) :
करतील काय :-

सन्माननीय मत्स्यवविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) मुींबई उपनगरातील मालाड (पस्श्चम) येिील मढ येिे मस्च्छमार जेट्टी बाींिण्यासा

ननिी

उपलब्ि असतानाही िासनाने माहे नो्हें बर, २०१७ मये वा त्यादरम्यान जेट्टीच्या कामास
सुरुवात केली नाही, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास,

मढ येिे मस्च्छमार जेट्टी बाींिण्याबाबत िासनाने कोणती काययवाही केली वा

करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. महादे व जानिर (४/०९/२०१८) :(१) होय, हे खरे आहे.
(२) सदर कामास राषरी ीय कृवष ववकास योजना अींतगयत सन २०१६-१७ रु.२४.५० को्ी इतक्या
रकमेस प्रिासकीय मान्यता शमणालेली आहे. सदर कामाची ननववदा प्रफक्रया पण
ु य ाालेली असन
ू

सया कोकण पदवीिर मतदासींघाची अचारसींहहता सुरु असल्याने कायायरभ आदे ि दे ता येत
नाहीत. हद.०२/०७/२०१८ रोजी अचारसींहहता सींपल्यानींतर कायायरींभ आदे ि दे ण्यात येत आहे त.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
मराठवाडा जजल्हयातील िेळी उत्पादिाांचे होत असलेले नुिसान
(२०)

१०९१७५ (०१-०४-२०१८).

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

उत्तर), श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव) :

सन्माननीय मदत व पुनवासन मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) महाराषरी ातील अनेक भागात िींडीची

ला् सुरु असन
ु कमी अधिक प्रमाणात मरा वाडा

स्जल्हयातील अनेक ह काणी केणी उत्पादकाींच्या केणी बागाींचे नक
ु सान ााले असल्याचे माहे
जानेवारी, २०१७ मये वा त्यादरम्यान ननदियनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, िासनाने चौकिी केली आहे काय,

(३) असल्यास, चौकिीअींती जाथत िींडीमण
ु े पवरपक्व केणीत सालीखाली लालसर ताींबूस

रे षायुक्त डाग पडत असुन या डागामुणे केणीचे भाव पडत असल्याने िेतक-याींचे आधियक
नुकसान ्ाणण्याबाबत िासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (१८-०९-२०१८) : (१) सदर बाब ननदियनास आलेली नाही.
(२), (३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
रायगड जजल््यात मजच्िमार जेट्टी बाांधण्यास तनधी उपलब्ध िरून दे ण्याबाबत
(२१)

१०९८७२ (१७-०४-२०१८).

श्री.मनोहर भोईर (उरण) :

सन्माननीय मत्स्यवविास मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) रायगड स्जल््यात

ववववि ह काणी मस्च्छमार जेट्टी बाींिण्यासा

मींजूरी दे ण्यात येऊन ननिी उपलब्ि करून दे ण्याचे
डडसेंबर,२०१७

एक महहन्याच्या आत

आश्वासन िासनाने हदल्याचे हदनाींक २२

रोजी वा त्या सम
ु ारास ननदियनास आले आहे , हे खरे

आहे काय,

(२) असल्यास, या आश्वासनानुसार स्जल््यातील कोणकोणत्या जेट्टीींना मींजूरी दे ण्यात आली व
फकती ननिी उपलब्ि करण्यात आला आहे ,

(३) असल्यास, याबाबतची सद्यःस्थिती काय आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारण काय आहे त ?
श्री. महादे व जानिर (०४-०९-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
(२), (३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही
___________
शसांधुदग
ु ा जजल््यातील पडक्षेत्र र्ळझाड लागवडीखाली आणण्याबाबत
(२२)

१०९९२४ (०१-०४-२०१८).

श्री.वैभव नाईि (िुडाळ) :

सन्माननीय र्लोत्पादन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) शसींिुदग
ु य स्जल््यातील खरीप हीं गामात पड क्षेत्रात दरवषीच्या प्रमाणापेक्षा वाढ ााल्यामुणे
सदर पडक्षेत्र दणााड लागवडीखाली आणण्याचा ननणयय स्जल्हा प्रिासनाने घेतला, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, फकती पडक्षेत्र दणबागायतीची ननमायण करण्याच्या दृष्ीने सींपाहदत करण्यात
आले आहे ,
(३) असल्यास, सींपादीत केलेल्या पड क्षेत्रावरील दणबागायती उत्पादनाचे प्रमाण काय आहे व
त्यासा

िेतक-याींना फकती अनुदान दे ण्यात येत आहे व कोणकोणत्या दणाींची उत्पादन केले

जात आहे,

(४) असल्यास, चौकिीअींती शसींिुदग
ु य स्जल््यातील खरीप हीं गामात पड क्षेत्रात दरवषीच्या

प्रमाणापेक्षा वाढ ााल्यामण
ु े सदर पडक्षेत्र दणााड लागवडीखाली आणण्याचा ननणययाबाबत
िासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (२८-०८-२०१८) : (१) होय खरे आहे.
(२) व (३) दणबाग लागवडीसा

जमीन सींपाहदत करण्यात येत नसल्याने प्रश्न उद््ावत

नाही.
(४) सन २०१२-१३ पासन
ू योजना सरू
ु असन
ू सन २०१७-१८ अखेर दणााड लागवड १,१७,५३३
हे क््र क्षेत्रावर करण्यात आली आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
औरां गाबाद जजल्हयातील शेति-याांना ड्रगन फ्रुटची लागवड िरण्यासाठी प्रोत्साहन दे ण्याबाबत
(२३)

११०७२३ (०१-०४-२०१८).

श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :

श्री.अब्दल
ु सत्तार (शसल्लोड), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी),

सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पै ण (स्ज.औरीं गाबाद) येिील िेतकरी ववठ्ठल पुींजाजी बेलोकर या िेतक-याींने आपल्या

ववहामाींडवा येिील हदड एकर िेतात दोन हजार ड्रगन फ्रु्च्या रोपाींची लागवड करुन पहहल्याच

वषी एक ्नाचे उतपादन घेतले असल्याचे हदनाींक २६ नो्हें बर, २०१७ रोजी वा त्या सुमारास
ननदियनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ड्रॅगन फ्रु् हे दणपीक कमी पावसात तग िरुन रहाणारे मरा वाडयासारख्या
प्रदे िातील िेतक-याींसा

दायदे िीर आहे , हे ही खरे आहे काय

(३) असल्यास, यामण
ु े येिील िेतक-याींना ड्रगन फ्रु्ची लागवड करण्यासा

प्रोत्साहन

दे ण्याबाबत िासनाने कोणती काययवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (१८-०९-२०१८) : (१) त्याप्रमाणे िेतकऱयाचे म्हणणे असून त्याबाबतचा
कोणताही समपयक पुरावा सींबींिीत िेतकऱयाने उपलब्ि करुन हदला नाही.

(२) व (३) ड्रॅगन फ्रु् हे दणपीक कमी पावसात तग िरुन राहणारे मरा वाड्यासारख्या
प्रदे िातील िेतकऱयाींसा

दायदे िीर आहे फकीं वा कसे याबाबत राज्यातील कृवष ववद्यापी ाकडून

सींिोिन शिदारस प्राप्त ाालेली नाही.

कृवष ववद्यापी ाकडून तिी अधिकृत शिदारस प्राप्त

ााल्यानींतर सदर दणपीकाच्या लागवडीस प्रोत्साहन दे ण्याबाबतची काययवाही करणे िक्य
होईल.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
पुणे येथील िात्रज दध
ु सांघाच्या मांडळाने सुमारे
ददडशे िामगाराची बेिादे शीर िेलेली भरती

(२४)

११२१९३ (०१-०४-२०१८).

श्री.बाबरु ाव पाचणे (शशरुर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय दग्ु धवविास मांत्री

वव.स. ४८३ (20)
(१)

पुणे

येिील

कात्रज

दि
ु

सींघाच्या

मींडणाने

राज्य

िासनाच्या

सहकारी

सींथिेच्या

सहननबींिकाींनी नोकर भरतीला थिधगती हदली असतानाही सुमारे हदडिे कामगाराची बेकादे िीर
भरती माहे जुन २०१७ मये वा त्यादरम्यान केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या भरती प्रक्रीयेत सींचालक मींडणाने अियपण
ू य हथतक्षेप केला आहे , ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, उच्च न्यायालयात याधचका दाखल असुनही कात्रज दि
ु सींघाने कामगाराची
भरती केली हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, िासनाने चौकिी केली आहे काय,
(५) असल्यास, चौकिीअींती पुणे येिील कात्रज दि
ु सींघाच्या मींडणाने सुमारे हदडिे कामगाराची
बेकादे िीर भरतीस जबाबदार असणा-याींवर िासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत
आहे ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. महादे व जानिर (२९-०८-२०१८) : (१) होय.
(२) अिा प्रकारची तक्रार िासनास प्राप्त नाही.
(३) होय, मा.उच्च न्यायालयात सींघाने वर् याधचका क्र.८७७१/२०१६ दाखल केलेली आहे.
ववभागीय

उपननबींिक सहकारी सींथिा (दग्ु ि) पण
ु े याींचेकडील

सहननबींिक सहकारी सींथिा (दग्ु ि) मुींबई

हदनाींक

०७.०४.२०१६ व

कायायलयाचे हद.०१.०३.२०१६ रोजीचे पत्र व िासनाचा

पदम
ु ववभागाचा हद.११.०२.२००४ चा िासन ननणयय रद्द करण्यात यावा,असे याधचकेत नमुद
केलेले आहे .तिावप,मा.उच्च न्यायालयाने याबाबत अद्यावप कोणताही ननणयय हदलेला नसन
ू
सुनावणी सुरू आहे .

(४) सदर प्रकरणाची सखोल चौकिी करण्यासा

हद.२६.०२.२०१८ रोजी ववभागीय उपननबींिक

सहकारी सींथिा (दग्ु ि) पुणे याींनी बत्र-सदथयीय तपासणी पिकाची ननयुक्ती केली होती.

(५) तपासणी पिकाने चौकिी अहवालात पुणे स्जल्हा सहकारी दि
ू उत्पादक सींघाने माहे
नो्हें बर,

२०१७

मये

बेकायदे िीर

नोकरभरती

केल्याचे

ननदियनास

आल्याने

ववभागीय

उपननबींिक सहकारी सींथिा (दग्ु ि) पण
ु े याींनी पण
ु े स्जल्हा दि
ू सींघाच्या सींचालक मींडणास

हद.१६.०३.२०१८ रोजी महाराषरी  सहकारी सींथिा अधिननयम,१९६० चे कलम ७८(अ) अन्वये
नो्ीस हदली होती. तिापी सहकार,पणन व वथत्रोद्योग ववभाग,मींत्रालय याींनी हद.२८/१२/१६

च्या पत्रानुसार आरक्षणाबाबत हदलेले ननदे ि व मा.सवोच्च न्यायालय याींनी मय प्रदे ि राज्य

सहकारी बँक ववरूद मय प्रदे ि सरकार व इतर या शस्हील अपीलप्रकरणी िासनाच्या
मागासवगीय आरक्षणाच्या कायद्यामये ज्या सहकारी सींथिेमये िासनाचे ५१ ्क्के भाग
भाींडवल आहे , अिाच सींथिाींना सदर कायदा लागू असल्याचा ननकाल हदलेला आहे.पुणे स्जल्हा
सहकारी दि
ू सींघाकडे कोणत्याही प्रकारचे िासफकय भाग भाींडवल सद्यस्थितीत नसल्याचे

हदसून येते.या सवय बाबीींचा ववचार करून पुणे स्जल्हा सहकारी दि
ू सींघास महाराषरी  सहकारी

सींथिा अधिननयम १९६० चे कलम ७८ (अ) अन्वये हद.१६/०३/२०१८ रोजी हदलेली नो्ीस
ववभागीय उपननबींिक,सहकारी सींथिा (दग्ु ि) पुणे याींनी मागे घेतली आहे .
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(६) प्रश्नच उद््ावत नाही.
___________
पनवेल प्रादे शशि पररवहन िायाालयाांतगात वाहनाांना योग्यता प्रमाणपत्र दे ण्याबाबत
(२५)

११२६९४ (०१-०४-२०१८).

श्री.मनोहर भोईर (उरण) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्य िासन आखण उच्च न्यायालयाच्या पातणीवर प्रलींबबत ननणययामुणे वाहनाींची योग्यता
प्रमाणपत्र (पाशसींग) प्रफकया रखडल्याने पनवेल प्रादे शिक पवरवहन कायायलयाींतगयत तीन हजार
वाहनाींना योग्यता प्रमाणपत्र दे ऊ िकलेले नाही, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, यामुणे वाहनाींची तपासणी न ााल्याने ववद्यािीच्या जीवनाला िोका ननमायण
ााला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकिीअींती पनवेल प्रादे शिक पवरवहन कायायलयाींतगयत तीन हजार वाहनाींना
योग्यता प्रमाणपत्र दे ण्याबाबत िासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (१२-०९-२०१८) : (१) जनहहत याधचका क्र.२८/२०१३ प्रकरणी मा. उच्च
न्यायालयाने हदलेल्या आदे िानस
ु ार पनवेल प्रादे शिक पवरवहन कायायलयासा

सीएसआर

दींडातून ब्रेक ्े थ् री ॅ क तयार करण्यात येऊन तो हद.०९.०४.२०१८ पासून कायायस्न्वत करण्यात
आला आहे . प्रलींबबत राहीलेल्या वाहन योग्यता प्रमाणपत्राींसा

आवश्यकते नस
ू ार अनतवरक्त

अधिका-याींची कतय्यािय ननयुक्ती करुन तसेच सावयजननक सुट्टीींच्या हदविी
कामकाज सुरु

वाहन तपासणीचे

े ऊन प्रलींबबत राहीलेल्या सम
ु ारे तीन हजार वाहनाींच्या योग्यता प्रमाणपत्राींचे

नुतनीकरण करण्यात आले आहे .

(२) प्रादे शिक पवरवहन कायायलय पनवेल येिे

माचय २०१८ अखेर िालेय ववद्यािी वाहतक
ू

करणा-या एकुण ११८ वाहनाींची तपासणी करुन त्याींना पुढील एक वषायच्या कालाविीसा
योग्यता प्रमाणपत्र जारी करण्यात आले आहे .
(३), (४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
आखवणे, भौम (ता.वैभववाडी, जज.शसांधुदग
ु )ा अरूणा प्रिल्प सांघषा िृती
सशमतीने सादर िेलेल्या तनवेदनातील मागण्याबाबत

(२६)

११३२१० (०१-०४-२०१८).

श्री.तनतेश राणे (िणिवली) :

सन्माननीय मदत व

पुनवासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) आखवणे, भौम (ता.वैभववाडी, स्ज.शसींिुदग
ु )य या गावातील खो-यात अरूणा पा्बींिारे िरण
प्रकल्पाचे १० वषायपूवी काम सुरू करण्यात आले असन
ु िासनाच्या ववकासात्मक प्रकल्पाला
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ववरोि न करता आखवणे,नागपवाडी,भौम गावच्या प्रकल्पग्रथताींनी तत्परतेने सहकायय केले
असता गेल्या १० वषायत अरूणा प्रकल्प सींघषय कृती सशमतीच्या वतीने सादर केलेल्या एकाही
मागणीची िासनाने पूतत
य ा केलेली नाही, हे खरे आहे काय

(२) असल्यास प्रकल्प सरू
ु होवन
ू १३ वषे पण
ू य ाालेली असतानाही प्रकल्पग्रथताींनी िासनाकडे
पा ववलेल्या अजय ववनींती प्रलींबबत आहे . हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास

सदरहू िरण प्रकल्पग्रथताींच्या मागण्याकडे िासनाचे दल
य
ााल्यामुणे
ु क्ष
अशलकडेच जानेवारी २०१८ मये वा त्यासुमारास प्रकल्प सींघषय सशमतीने मा.पुनवयसनमींत्री
याींचेकडे एक सववथतर ननवेदन सादर केले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास सन २०१६ मये राज्याचे मदत व पुनवयसन मींत्री याींच्या अयक्षतेखाली कोकण

आयुक्त, स्जल्हाधिकारी,शसींिुदग
ु य व अरूणा प्रकल्पग्रथताचे पदाधिकारी याींच्यासमवेत ाालेल्या
बै कीत प्रकल्पग्रथताींना सन २०१३ च्या भूसींपादन कायद्याप्रमाणे अरूणा प्रकल्पग्रथताींना

नुकसान भरपाइय दे ण्यात यावी,असे थपष् आदे ि हदले असताना व सींबींधित अधिका-याींनी सदर
बै कीमये त्यास मान्यता हदलेली असतानाही उपस्जल्हाधिकारी भस
ू ींपादन, स्जल्हा मख्
ु यालय,
शसींिुदग
ु य याींनी हदनाींक १४ आक््ोबर २०१७ रोजी वा त्यासुमारास१२/२ ची नोह्स काढून या
नोह्स अन्वये सदरहू प्रकल्पग्रथताींना ननवाडा वा्प करण्यात येणार असल्याचे म्ह्ले आहे
त्यामुणे उपस्जल्हाधिकारी याींचा हा ननणयय प्रकल्पग्रथताींसा
अन्यायकारक आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(५) असल्यास, सन २०१३ ला लागू ाालेला भूसींपादन कायदा अरूणा प्रकल्पग्रथताींना केला
जात नाही, हे अन्यायकारक आहे व चक
ु ीचा ननवाडा असल्याने तात्काण रद्द करण्यात यावा व

आताच्या बाजारभावाप्रमाणे येिील प्रकल्पग्रथताींना जशमनीचे मूल्याींकन करून भरपाइय दे ण्यात
यावी,अिी सदर ननवेदनातून केली आहे,हे ही खरे आहे काय ,

(६) असल्यास, चौकिीअींती अरूणा प्रकल्प सींघषय कृती सशमतीने सादर केलेल्या ननवेदनातील
मागण्याबाबत िासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(७) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१-०९-२०१८) : (१) अरूणा प्रकल्प सींघषय सशमती याींच्या मागण्या सींदभायत
अरूणा प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रातील प्रकल्पग्रथताींच्या

मागण्याप्रमाणे माींगवली, कींु भारवाडी,

कुसुर, वेंगसर येिील गाव ाणातील नागरी सुवविाींची कामे सम
ु ारे ९५% ्क्के पूणय ाालेली
असून उवयवरत कामे प्रगतीपिावर आहे त.
(२)

अरूणा प्रकल्पाच्या िरण बै क, पुच्छ कालवा व बुडीत क्षेत्रातील एकूण ४ गावे सींपादीत

केली असन
ू सन २०१० मये ननवाडा जाहीर होऊन मोबदला रक्कमेची वा्प प्रक्रीया ही
भूसींपादन ववभागाकडून पूणय ाालेली आहे.

बुडीत क्षेत्रातील मौजे भोम, आखवणे व नागपवाडी या गावाचे भूसींपादनाचे ननवाडे माहे

१०/२०१२ व ११/२०१२ मये जाहीर ाालेले आहे त. दरम्यान भस
ू ींपादन कायदयामये बदल
होवन
ू नवीन भस
ू ींपादन कायदा २०१३ हा ०१/०२/२०१४ पासन
ू अींमलात आल्याने प्रकल्पग्रथताींनी

मोबदला रक्कम ही नवीन कायदयाप्रमाणे शमणावी अिी मागणी केली. भूसींपादन कायदा २०१३
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हा कायदा १ जानेवारी २०१४ पासून लागू ाालेला आहे . मात्र अरूणा प्रकल्पातील भोम,

आखवणे, नागपावाडी मिील ननवाडे तत्पूवीचे असून भूसींपादन अधिननयम १८९४ मिील

तरतूदीनूसार घोषीत ाालेले असल्याने नववन भूसींपादन कायदा लागू करता येणार नाही.
प्रकल्पग्रथताींनी मोबदला रक्कमेचे वा्प नववन कायदयाप्रमाणे न ााल्यास जाहहर ाालेल्या
ननवाडयाची रक्कम स्थवकारणार नाही अिी भूशमका घेतली आहे.
कलम १२(२) ची नो्ीसा बजावण्यासा

तला

तसेच सींबींधित खातेदाराींना

आखवणे याींच्यकडे पा ववण्यात आल्या होत्या.

परीं तू खातेदाराींनी नोह्स स्थवकारण्यास नाकार हदलेला होता. सदर हदविी कोणीही खातेदार

ननयोस्जत ह काणी उपस्थित राहहलेले नाहीत. त्यामण
ु े खातेदाराींना मोबदला अदा करता आलेला
नाही.

(३) ननवेदन सादर केले आहे.
(४) सदर बै कीमये नववन पन
काययवाही
ु वयसन अधिननयम लागू करण्याबाबत तपासन
ू

करण्याबाबतचे ननदे ि हदले होते त्यानस
ु ार ७१ ्या ननयामक मींडणाच्या बै कीमये न्या

भस
ू ींपादन कायदयाप्रमाणे येणारी वाढीव मोबदला रक्कम-नन-सानग्र
ु ह अनद
ु ान म्हणन
ू मान्यता
हदली आहे .

(५) भूसींपादन कायदा २०१३ हा कायदा १ जानेवारी २०१४ पासन
ू लागू ाालेला आहे . मात्र

अरूणा प्रकल्पातील भोम, आखवणे, नागपावाडी मिील ननवाडे तत्पूवीचे असून भूसींपादन

अधिननयम १८९४ मिील तरतद
ू ीनस
ू ार घोषीत ाालेले असल्याने नववन भस
ू ींपादन कायदा लागू
करता येणार नाही.

(६) नववन भूसींपादन कायदा २०१३ च्या मागणीबाबत हदनाींक ३१/०१/२०१८ रोजी

७१ ्या

ननयामक मींडणाच्या बै कीमये न्या भस
ू ींपादन कायदयाप्रमाणे येणा-या वाढीव मोबदला
रक्कम-नन-सानुग्रह अनुदान म्हणन
ू मान्यता हदली आहे. त्यामण
ु े प्रकल्पग्रथताींना २०१३ च्या
भस
ू ींपादन कायदयाप्रमाणे जशमनीचे मल्
ु याींकन व इतर बाबी शमणणार आहे त.
(७) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
मौजा नमस्िारी (ता.ततवसा, जज.अमरावती) या गावातील परु ग्रस्ताांचे पन
ा सन रद्द िरणेबाबत
ु व
(२७)

११५६५२ (०४-०४-२०१८).

अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा) :

सन्माननीय मदत व

पुनवासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

मौजा

नमथकारी

(ता.नतवसा,

स्ज.अमरावती)

येिे

सन

१९९४

मिील

परु ग्रथताींना

पुनव
य सनकरीता सन २००६-०८ मये ज्या ह काणी जागा दे ण्यात आली ती जागा योग्य

नसल्याने गावकऱयाींनी जागा नाकारल्यामण
य सन ााले नसन
ु े पुनव
ु गावात सवय सवलती रे ड
ाोन मये असल्यामुणे नागवरक वींधचत असल्याने गावाचे पन
य सन रद्द करण्याकवरता
ु व

थिाननक लोकप्रनतननिीींनी हदनाींक २४ नों्हे बर, २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास स्जल्हाधिकारी,
अमरावती याींना ननवेदन हदले असल्याचे ननदियनास आले हे खरे आहे ,
(२) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय,

वव.स. ४८३ (24)
(३) असल्यास, चौकिीअींती नमथकारी गावामये मुलभत
ू सुवविाींचा अभाव ननमायण होत
असल्याने गावाचे पुनव
य सन रद्द करण्याबाबत िासनाने कोणती काययवाही केली आहे वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२७-०८-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय, याबाबत तहशसलदार, नतवसा याींचेमादयत चौकिी करण्यात आली आहे.
(३) नमथकारी हे गाव रे ड ाोनमये असल्यामण
ु े पन
ु वयसन रद्द करता येणार नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
धुळे येथील बस स्थानिाांच्या बाांधिामासह दरु
ु स्ती िरण्याबाबत
(२८)

११५७८८ (०१-०४-२०१८).

श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीण) :

सन्माननीय पररवहन

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) िण
ु े िहराच्या मयवती भागात असलेल्या बस थिानकाची दरु वथिा ाालेली असन
ू

त्यामुणे नागवरकाींची गैरसोय होत असल्याचे माहे देब्रुवारी, २०१८ मये वा त्यादरम्यान
ननदियनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकिीअींती सदर बस थिानकाचे बाींिकाम व दरु
ु थती करण्यासा

िासनाने

कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (३०-०७-२०१८) : (१) नाही.

राज्य पवरवहन महामींडणाचे िण
ु े िहरातील मयवती बसथिानक सस्ु थितीत असन
ू ,

सदर बसथिानकाच्या दरु
ु थतीचे काम सन २०१५-१६ मये करण्यात आलेले आहे. या ह काणी

सन २०१५ मये थिाननक लोकप्रनतननिी याींच्या थिाननक ववकास ननिीतून २ प्रवासी िेड
बाींिून दे ण्यात आले आहे त. त्यामुणे बसथिानकावर पूवीचे १२ व नवीन १० असे एकूण २२
दला् प्रवािाींसा

उपलब्ि करुन हदले आहे त. तसेच, वाहनतणावरील खड्डे भरण्यासा

डाींबरीकरण करण्यात आले आहे .

बसथिानकावर उपहारगह
ृ , चौकिी कक्ष, पोशलस चौकी,

वाखणज्य आथिापना, प्रनतक्षालय, सुलभ प्रसािनगह
ृ इ. सुवविा उपलब्ि आहे त.
(२), (३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.

राज्यातील
(२९)

___________

िृषी महाववद्यालये बांद िरण्यात येणार असल्याबाबत

११५९४३ (०१-०४-२०१८).

श्री.योगेश सागर (चारिोप) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िृषी मांत्री
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(१) राज्यातील तरुणाींना िेतीववषयक शिक्षण दे वन
त्याींना आिुननक िेती करण्यासा
ू

लागणारे आिुननक व ताींबत्रक शिक्षण दे ण्याच्या उद्देिाने दीडिेपक्ष
े ा जाथत महाववद्यालयाींची
ननशमयती करण्यात आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राज्यातील सत्तावन महाववद्यालये ववववि कारणाींमण
ु े बींद करण्यात येणार
असल्याचे हदनाींक १६ देब्रुवारी, २०१८ रोजी वा त्यासुमारास ननदियनास आले आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, राज्यसरकार िेती व िेतकऱयाींसा
उत्पादन अधिकाधिक वाढववण्यासा

नवनवीन योजना सुरु करीत असन
ू िेतीचे

प्रयत्निील असताना िेती ्यवसायासा

परू क असलेली

कृषी महाववद्यालये बींद करण्यामागची कारणे काय आहे त,

(४) असल्यास सदर महाववद्यालयातील ववद्यार्थयांचे होणारे नक
ु सान ्ाणण्यासा

िासनाने

कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येणार आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१४-०८-२०१८) : (१) होय.
(२) नाही हे खरे नाही.
राज्यातील

१५६

कायमथवरुपी

ववनाअनुदाननत

खाजगी

कृवष

व

कृषी

सींलग्न

महाववद्यालयाींची तपासणी त्रयथि यींत्रणेकडून करण्याकवरता डॉ.एस.एन.परु ी, माजी कुलगरु
ु ,

मदुकृवव, राहुरी याींच्या अयक्षतेखाली सशमती गह त करण्यात आलेली आहे. या सशमतीने
मागील वषी “ड” वगायतील १८ महाववद्यालयाींची तपासणी करुन ज्या महाववद्यालयाींना दोनदा
“ड” दजाय प्राप्त ाालेला आहे अिा ६ महाववद्यालयाींची प्रवेि प्रफक्रया व ४ महाववद्यालयाींच्या
प्रत्येकी एका तुकडीची प्रवेि प्रफक्रया थिधगत करण्याबाबतची शिदारस केली होती. त्या
शिदारिीस

अनस
ु रुन

सींबींधित

कृवष

ववद्यापी ाींनी

घेतलेल्या

ननणययानस
ु ार

या

महाववद्यालयाींची/तुकडयाींची सन २०१७-१८ ची प्रवेि प्रफक्रया थिधगत करण्यात आली होती.

या प्रवेि प्रफक्रया थिधगत करण्यात आलेल्या महाववद्यालयाींच्या सींबींधित सींथिाींनी मा.

उच्च न्यायालयाच्या मुींबई, औरीं गाबाद आखण नागपूर येिे ववववि वर् याधचका दाखल केल्या
होत्या. या याधचकाींबाबत मा.उच्च न्यायालयाने हदलेल्या आदे िाींनस
ु ार उक्त महाववद्यालयाींमये

सन २०१७-१८ ची प्रवेि प्रफक्रया राबववण्यात आली. तसेच मा.उच्च न्यायालयाने या
महाववद्यालयाींना योग्य ते अशभवेदन (representation) अधिकृत यींत्रणा तसेच ववद्यापी ाींकडे
माींडण्याची सींिी दे वून त्याद्वारे त्याींनी त्याींच्याकडे कोणतीही कमतरता/त्रु्ी नसल्याचे तसेच
सवय पुतत
य ा केल्याचे शसद करुन दाखवावे असे आदे ि हदलेले आहे त.
महाराषरी 

कृवष

ववद्यापी े

कायदा

१९८३

मिील

कलम

४२,

४३,

४४

नस
ु ार

महाववद्यालयाींची तपासणी करणे, सींलग्नता काढून घेणे इ. अधिकार कृवष ववद्यापी ाींना

दे ण्यात आलेले आहे त. त्यानुसार उक्त प्रकरणी मा. उच्च न्यायालयाने हदलेल्या आदे िाप्रमाणे

ववद्यापी ाने आवश्यक ती काययवाही करुन अींनतम ननणयय मा.उच्च न्यायालयापुढे माींडण्याबाबत
सींबींधित कृवष ववद्यापी ाींना कणववण्यात आलेले आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
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(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
मोहोळ (ता.मोहोळ, जज.सोलापूर) येथे नवीन बसस्थानि व आगार बाांधण्याबाबत
(३०)

११६१९८ (०१-०४-२०१८).

श्री.रमेश िदम (मोहोळ) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मोहोण (ता.मोहोण, स्ज.सोलापूर) िहरातील राज्य पवरवहन मींडणाचे बसथिानक हे जीणय
ाालेले असल्याने व सुवविा नसल्याने त्याह काणी नवीन बसथिानक व आगार बाींिण्यात
यावे अिी मागणी थिाननक लोकप्रनतननिीींनी मा.पवरवहन मींत्री, याींच्याकडे केली आहे , हे खरे
आहे काय,
(२) असल्यास, िासनाने चौकिी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकिीअींती मोहोण (ता.मोहोण, स्ज.सोलापूर) येिे नवीन बसथिानक व आगार
बाींिण्याबाबत िासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (१३-०६-२०१८) : (१) सदरचे बसथिानक हे सन २०१४ साली न्याने
बाींिणेत आले असून, बसथिानकामये प्रवािाींसा

३ गाणे उपलब्ि असन
ू , उपहारगह
ृ , कींरी ोल

रुम, चालक/वाहक ववश्ाींतीगह
ृ , प्रसािनगह
ृ व वपण्याच्या पाण्याची सोय आहे. बसथिानकाचे
सन २०१६ मये डाींबरीकरण करणेत आले असन
ू , पाफकंग ्यवथिा सस्ु थितीत आहे .
(२), (३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

शभवांडी पूवा येथे एस.टी. वपिअप शेड बाांधण्याबाबत
(३१)

११६२१२ (०१-०४-२०१८).

श्री.रुपेश म्हात्रे (शभवांडी पव
ू )ा :

सन्माननीय पररवहन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) शभवींडी पव
ू य मतदार सींघातील एस.्ी. वपकअप िेड प्रािान्याने मींजरू करणेबाबत हदनाींक १३
जुन, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास मा.पवरवहन मींत्री याींना थिाननक लोकप्रनतननिीनी लेखी
ननवेदन हदले होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शभवींडी पूवय मतदार सींघातील एस.्ी. वपकअप िेड प्राबाींिण्याबाबत ननिी मींजूर
करणेबाबत िासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (०७-०७-२०१८) : (१) व (२) शभवींडी पूवय येिील २२ वपकअपिेड
बाींिण्याबाबत थिाननक लोकप्रनतननिी याींनी हद.१३.०६.२०१७ रोजीच्या पत्रान्वये मागणी केलेली
आहे .
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रथता

हद्दीमये

नवीन

प्रवासी

ननवाऱयाींचे

बाींिकाम

करण्यासा

राज्य

पवरवहन

महामींडणास थवननिीमिून ननिी उपलब्ि करुन दे णे िक्य होत नाही. त्यामण
ु े थिाननक
लोकप्रनतननिीींनी त्याींच्या थिाननक ववकास काययक्रमाींतगयत ननिी उपलब्ि करुन घ्यावा अिवा

जाहहरातीच्या मायमातन
ू एखादी सींथिा प्रवासी ननवारे बाींिन
ू दे ण्यास तयार ााल्यास सींबींधित
रथता

प्राधिकरणाकडून

परवानगी

प्राप्त

करुन

प्रवासीननवारे

उभारण्याबाबतची

काययवाही

करण्याच्या सूचना िासनाने राज्य पवरवहन महामींडणास हदल्या आहे त.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
राज्य पररवहन महामांडळातील अधधिारी / िमाचारी अनधधिृतररत्या,
व्यवहार िररत असल्याबाबत

(३२)

११६२१४

(भोिरदन) :

(०४-०४-२०१८).
श्री.शशवाजीराव िडडाले (राहुरी), श्री.सांतोष
सन्माननीय पररवहन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

दानवे

(१) एस्ीतील कमयचा-याींच्या आधियक पवरस्थितीचा गैरदायदा घेऊन अनधिकृतपणे खासगी
सावकारी एस्ीतील काही अधिकारी व कमयचारीकवरत असल्याचे ननदियनास आले, हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, खाजगी सावकारी ्यवसाय करणा-या एस्ीतील अधिकारी/कमयचा-याींच्यावर
कारवाई करावी असे ननदे ि मा.पवरवहन मींत्री महोदयाींनी हदले आहेत, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, या प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकिीअींती खाजगी सावकारी ्यवसाय करणा-या एस्ीतील अधिकारी/
कमयचाऱयाींच्यावर िासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (३०-०७-२०१८) : (१) नाही.
(२) होय.
प्रनतबींिात्मक उपाययोजना म्हणून राज्य पवरवहन महामींडणाद्वारे हद.०९/०२/२०१८ रोजी

पवरपत्रक काढण्यात आलेले असन
ू , सदर पवरपत्रकानुसार महामींडणातील अधिकारी/कमयचारी हे

बेकायदे िीरपणे अनधिकृतवरत्या ्याजाने पैसे दे णे/घेण्याचे ्यवहार करत असल्याचे आढणून
आल्यास त्याींच्यावर कारवाई करण्याबाबत सच
ू ना दे ण्यात आलेल्या आहे त.
(३), (४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
मळ
ु गाव ताांडा (ता.दषक्षण सोलापरू , जज.सोलापूर) या गावास गावठाण घोवषत िरण्याबाबत
(३३)

११६३०२ (२७-०३-२०१८).

िुमारी प्रझणती शशांदे (सोलापरू शहर मध्य) :

मदत व पुनवासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय
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(१) मुणगाींव ताींडा (ता.दक्षक्षण सोलापूर, स्ज.सोलापूर) या गावास गाव ाण घोषीत करण्यासा

थिाननक लोकप्रनतननिी व ग्रामथि याींच्याकडून स्जल्हाधिकारी, सोलापूर याींच्याकडे वाींरवार

ननवेदनाद्वारे मागणी करण्यात येवूनही अदयापी सदरहू गावास गाव ाण घोषीत करण्यात आले
नसल्याचे माहे देबव
ु ारी, २०१८ मये वा त्यादरम्यान आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याबाबत चौकिी करून सदरहू गावास गाव ाण घोषीत करण्याबाबत िासनाने
कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (७-०८-२०१८) : (१) हे खरे नाही. मौजे मुणगाींव ताींडा, ता.दक्षक्षण सोलापूर,

स्ज.सोलापूर या गावास स्जल्हाधिकारी सोलापूर याींनी हद.०१/०२/२०१८ च्या अधिसूचनेनस
ु ार
गाव ाण जाहहर केले आहे .

(२) व (३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
राज्यातील पाळीव जनावराांना टॅ धगांग िरण्याबाबत
(३४)

११६३४९ (०१-०४-२०१८).

श्री.सुरेश गोरे (खेड आळां दी) :

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पशुसांवधान

(१) राज्यातील पाणीव जनावराींना आिार क्रमाींकाचे ्ॅ धगींग करून त्याची माहहती सींकशलत
करण्याचा ननणयय िासनाने घेतला आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर ननणययाच्या अनष
ु ींगाने एकूण फकती जनावरे आिार ्याधगींग करून त्याींची
माहहती उपलब्ि ााली आहे तसेच राज्यातील सींपूणय जनावराींचे आिार ्याधगींग करण्यासा

येत असलेल्या इीं्रने् सुवविा,खराब मिीन,सींगणक उपलब्ितता नसल्यामण
ु े िासनाने काय
उपाययोजना केल्या आहे त वा करण्यात येत आहे ,

(३) असल्यास राज्यातील सींपण
ू य जनावराींची माहहती आिार क्रमाींकाने ्याधगींग करण्यासा
फकती कालाविी लागणार आहे ?

श्री. महादे व जानिर (३०-०७-२०१८) : (१) होय.
(२) राषरी ीय पिु उत्पादकता अशभयान- पिुसींजीवनी या काययक्रमाींतगयत राज्यातील ५४ लक्ष
दि
ु ातील जनावराींना ्ॅ धगींग करण्याचे लक्ष केंरुप िासनाने हदलेले असन
ू , प्रनत महहना ४.५ लक्ष
जनावरे या प्रमाणे हा काययक्रम एक वषय कालाविीत महाराषरी  पिुिन ववकास मींडण
याींच्यामादयत राबववण्याचा आहे.

राज्यातील ३४ स्जल््याींसा

२२ लक्ष इयर ्ॅ ग्ज व ४८६१ ्ॅ ग अॅस्प्लके्र पुरव ा

करण्याचे आदे ि मे.मास री ान्सदर इींडथरी ीज, मींब
ु ई याींना हद.२.०३.२०१७ रोजी दे ण्यात आले

होते. पुरव ा आदे ि दे ण्यापूवी ्ॅ ग व अॅस्प्लके्रची कॉलेज ऑद इींस्जननअरीींग, पुणे या
सींथिेकडून तपासणी करून घेण्यात आलेली होती.
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पिुसींवियन ववभागाकडे सद्यस्थितीत ११८८ सींगणक व लॅ प्ॉप उपलब्ि असून सदर

ह काणी

इीं्रने्ची सुवविा उपलब्ि आहे . केंरुप िासनाच्या ननदे िानुसार

एकूण ४,८६१ नवीन

्ॅ बले् खरे दीची प्रफक्रया प्रगतीपिावर आहे .

हद.९.०४.२०१८ पयंत राज्यातील एकूण ४,८३,४२१ जनावराींना ्ॅ धगींग करून त्याींची

ऑनलाईन नोंदणी करण्यात आलेली आहे.
(३) राज्यातील ५४

लक्षपैकी उवयवरत जनावराींना ्ॅ धगींग करण्यासा

कालाविी लागणार आहे .

फकमान एक वषायचा

___________

शभवांडी येधथल वपांपळास र्ाटा येथे नारायणगाव-आळे र्ाटा-मांब
ु ई बसचा झालेला अपघात
(३५)

११६४२९ (०१-०४-२०१८).

श्री.नसीम खान (चाांददवली) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) नारायणगाव-आणे दा्ा-मुींबई ही एस.्ी.बस पुढे जात असलेल्या ्ँ करवर आदणून वपींपणास
दा्ा(कोनगाींव) येिे हदनाींक १७ जानेवारी २०१८ रोजी वा त्यासुमारास अपघात ााला, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, हा अपघात होण्याची कारणे काय आहे त व

या अपघातात फकती जण जखमी

ााले,
(३) असल्यास, जखमी ्यक्तीींना वाहक

चालक याींनी कोणत्याही प्रकारची वैद्यकीय सेवा न

दे ता अपघाताची जबाबदारी ्ाणण्यासा

पुढील एस्ी गाडीत बसवून हदले, हे ही खरे आहे

काय,

(४) असल्यास, जखमी ्यक्तीींना घरी गेल्यानींतर नाईलाजाने थवत:च्या खचायने तातडीने
उपचार करुन घेण्यासा
(५)

खाजगी दवाखान्यात जावे लागले, हे ही खरे आहे काय,

असल्यास, जखमी ्यक्तीींना आधियक मदत दे ण्याबाबत िासनाने कोणती काययवाही केली

वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (३०-०७-२०१८) : (१) होय.
हद.१७.०१.२०१८

रोजी

नारायणगाींव

आगाराची

बस

क्र.एमएच-१४

बी्ी-४०९२

ही

नाराणगाव-मुींबई मागायवर िावत असताना वपींपणास दा्ा शभवींडी येिे अपघात ााला.

(२) व (३) राज्य पवरवहन बसच्या पुढे िावणारे त्रयथि वाहन क्र.एमएच-०४-जेएद४३४० या
री कने अचानक ब्रेक मारल्याने राज्य पवरवहन बस या री कला पा मागन
ू िडकली. त्याच वेणेस

बसच्या पा मागून येणारे त्रयथि वाहन ्ा्ा आयाय कार क्र.एमएच-१५-ईई-१११८ ही राज्य
पवरवहन बसला पा मागून िडकून गींभीर थवरुपाचा अपघात ाालेला आहे.

अपघाताच्या वेणी बसमये ९ प्रवािी प्रवास करत होते. यापैकी श्ीमती शसमा प्रववण

बेलव्े , वय ३४ याींच्या तोंडाला मार लागन
ू रक्तथत्राव ााला व त्याींचा एक दात त्
ु ून २
दाताींना गींभीर इजा ााली. बसमिील इतर प्रवािाींना व चालक/वाहक याींना कोणतीही दख
ु ापत
ााली नाही.

वव.स. ४८३ (30)
जखमी श्ीमती शसमा प्रववण बेलव्े ही महहला प्रवासी वगणता इतर कोणताही प्रवासी
जखमी न ााल्याने चालक/वाहक याींनी मागायवरील इतर बसमिून या प्रवािाींना पुढे
प्रवासासा

मागयथि केले.

(४) व (५) श्ीमती शसमा प्रववण बेलव्े हया घ्नाथिणाहून परथपर दस
ु ऱया वाहनातन
ू ननघन
ू
गेल्याने त्याींना घ्नाथिणी तात्काशलक आधियक मदत दे ता आली नाही.
जखमी प्रवासी शसमा प्रववण बेलव्े याींनी गोरे गाींव, मुींबई येिे उपचार घेतले असून,

त्याींनी पी दॉमयद्वारे हद.०५.०३.२०१८ रोजी वैदयफकय उपचारापो्ी रु.१९,०००/- नुकसान भरपाई
प्रकरण सादर केले होते. त्यानस
ु ार राज्य पवरवहन पण
ु े ववभागाकडून अपघात नक
ु सान भरपाई

रक्कम रु.१९,०००/- हद.१९.०२.२०१८ रोजी िनादे ि क्र.२५००८३ अन्वये श्ीमती बेलव्े याींचे बँक
ऑद महाराषरी  खाते क्र.६८०२५१७२०७९ वर अदा करण्यात आले आहे.
(६) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
राज्यातील शेतिऱयाांना वपिाांच्या ववम्याची रक्िम शमळण्याबाबत
(३६)

११७१९८ (३१-०७-२०१८).

(नागपूर पजश्चम) :

डॉ.शमशलांद माने (नागपूर उत्तर), श्री.सुधािर दे शमुख

सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील वपक ववमा कींपन्याींनी िेतकऱयाींना वपकाच्या ववमाची रक्कम दे ण्यास नकार
हदल्याचे माहे मे २०१८ वा त्यादरम्यान ननदियनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, राज्यातील ६३ हजार िेतकऱयाींनी पीक ववमा काढला असन
ु दक्त ३ हजार
िेतकऱयाींना पीक ववमाची रक्कम शमणाली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकिीचे ननषकषय काय आहे व त्यानस
ु ार िेतकऱयाींना वपक ववमा योजनेचा
लाभ शमणण्याकवरता िासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२४-०८-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
(२), (३) व (४) हे खरे नाही.
प्रिानमींत्री वपक ववमा योजना खरीप २०१७ अींतगयत राज्यातील ८४.५६ लाख िेतकऱयाींनी
सहभाग घेतला आहे . ववमा कींपन्याींमादयत प्राप्त अींतवरम अहवालानुसार ४६.४७ लाख िेतकरी
नुकसान भरपाईस पात्र
करण्यात आलेली आहे .

रले असून रक्कम रु. २५०९.२९ को्ी नुकसान भरपाई ननस्श्चत

त्यापैकी

४४.२०

लाख िेतकऱयाींना रु.२३८५.४४ को्ी (९५ ्क्के)

इतकी नक
ु सान भरपाई रक्कम वा्प करण्यात आलेली आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. ४८३ (31)
वरळी येथील पावसामुळे नागररिाांच्या मालमत्ता व ववत्त
हानीची नि
ु सान भरपाई शमळण्याबाबत

(३७)

११७६१८ (०१-०८-२०१८).

श्री.सुतनल शशांदे (वरळी) :

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मदत व पन
ु वासन

(१) मुींबईमये हदनाींक २९ ऑगथ् २०१७ रोजी वा त्यासुमारास सकाणी ८.३० ते दप
ु ारी २.३०

या सहा तासाींच्या कालाविीत मब
ुीं ईतील कुलाबा वेििाणे त १५१ मीमी पावसाची नोंद ााली
असून भारतीय हवामान खात्याच्या नोंदीनुसार हदनाींक २९ ऑगथ्, २०१७ रोजीचा पाऊस हा
एका हदवसात पडलेला सवायत जाथत पाऊस होता, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, वरणीसह परण, हहींदमाता, लालबाग, दादर, जी.्ी.बी. नगर, सायन, मल
ु ींड
ु
येिील सखल भागात या पावसाचे सा लेले पाणी नागवरकाींच्या घराींत, दक
ु ानाींत गेल्यामण
ु े
नुकसान ााले, तसेच मुींबईत ५ नागवरकाींचे बणी गेले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, वरणी येिे पावसामुणे नुकसानग्रथत ाालेल्या नागवरकाींच्या नक
ु सानीचे पींचनामे

मा.मख्
ु यमींत्री याींच्या आदे िाने स्जल्हाधिकारी, मींब
ु ई िहर याींच्या कायायलयाने केलेले असन
ू
सींबधित नुकसानग्रथताींना नक
ु सान भरपाई दे ण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन पावसामुणे ाालेल्या मालमत्ता व
ववत्त हानीची नुकसान भरपाई नक
ु सानग्रथताींना तातडीने दे ण्याबाबत कोणती काययवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, उक्त प्रकरणी होत असलेल्या ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१८-०९-२०१८) : (१), (२), (३) व (४) मुींबईतील कुलाबा वेििाणे त
पावसाच्या ाालेल्या नोंदीनुसार हदनाींक २९ ऑगथ् २०१७ रोजी सकाणी ८.३० ते हदनाींक ३०

ऑगथ् २०१७ रोजी सकाणी ८.३० पयंत मींब
ु ई िहर स्जल््यात १११.०० मी.मी. पावसाची नोंद
ााल्याचे ननदियनास आले.

सदर पावसामण
ु े बाधित ाालेल्या मुींबई िहर स्जल््यातील १५६९ कु्ुींबाींचे पींचनामे

करण्यात आले. तिावप, िासन ननणयय हदनाींक १३.०५.२०१५ मिील तरतूदीींनुसार मदत अनुज्ञेय

नसल्याने बाधित कु्ुींबाींना मदत वा्प करण्यात आलेली नाही. तसेच सदर पावसामये ०२
्यक्तीींचा मत्ृ यू ााल्याचे ननदियनास आले. त्यापैकी एका मत
ृ ्यक्तीच्या वारसाींना िासन

ननणयय हदनाींक १३.०५.२०१५ मिील तरतूदीींनुसार रु. ४ लक्ष एवढी मदत दे ण्यात आली असून,
उवयवरत एका मत
ृ ्यक्तीच्या वारसाींनी मदत घेण्यास नकार हदल्याने सदर रक्कम िासनजमा
करण्यात आलेली आहे.

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

िुपोषण तनमल
ुा नासाठी
(३८)

११७८४९ (२३-०७-२०१८).

___________
शशधापबत्रिेवर दध
ु पावडर उपलब्ध िरण्याबाबत
श्री.अतनल िदम (तनर्ाड) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय दग्ु धवविास मांत्री

वव.स. ४८३ (32)
(१) कुपोषण ननमल
ुय नासा

िासनाने शििापबत्रकेवर दि
ु पावडर उपलब्ि करून हदल्यास

िेतकऱयाींच्या दि
ु ाला योग्य भाव शमणण्यासह कुपोषण ननमल
ुय न होण्यास मदत होणार आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन िेतकऱयाींच्या दि
ु ाला योग्य भाव
शमणण्याबाबत कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. महादे व जानिर (२९-०८-२०१८) : (१) होय.
(२) िासनाने ववववि ववभागाच्या पोषण आहाराअींतगयत दि
ू /दि
ू भुक्ीचा समावेि करण्याचा
ननणयय घेतला आहे . त्याशिवाय राज्यातील सहकारी व खाजगी क्षेत्रातील सींथिाींचा दि
ु ापैकी

वपिवीबींद दि
ू वगणता उवयवरत रुपाींतरीत होणाऱया दि
ू ास रु. ५/- प्र.शल. अनूदान हद. २० जुल,ै
२०१८ व ३१ जुल,ै २०१८ रोजीच्या िासन ननणययान्वये घेतला आहे. सदर अनुदान सहकारी व
खाजगी सींथिा याींना दे ण्यात येणार असन
ू सदर सींथिाींनी दि
ू उत्पादक िेतकऱयाींना ३.५ %

दॅ् व ८.५ % एसएनएद या गुणप्रतीच्या दि
ू ाकरीता रु.२५/- प्र.शल.असे दि
ू खरे दी दर दे ण्याचे
बींिन घालण्यात आले आहे . हद. १ ऑगथ्,२०१८ पासून सदर योजना कायायन्वीत ााली आहे.

याशिवाय दि
ू भक
ु ्ीच्या प्रती फकलो ननयायतीस रु. ५०/- असे अनूदानसुदा िासनाने उपरोक्त
िासन ननणययान्वये घोवषत केले आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
मुांबई उपनगरातील मालाड (पजश्चम) येथील तलपशा बांदरातील मागण्याांबाबत
(३९)

११८११३ (२३-०७-२०१८).

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

(शशडी), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.पथ्
ृ वीराज चव्हाण (िराड दषक्षण), श्री.ववजय वडेट्टीवार
(ब्रम्हपूरी), श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीण), श्री.नसीम खान
(चाांददवली), श्री.आशसर् शेख (मालेगाांव मध्य) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मत्स्यवविास मांत्री पुढील

(१) मुींबई उपनगरातील मालाड (पस्श्चम) तलपिा बींदरावरील रथता रुीं द करणे, जेट्टी रुीं द करणे
अिा ववववि मागण्याींसा

थिाननक मस्च्छमार बाींिवानी, मढ दयायदी मस्च्छमार सहकारी

सोसाय्ी व थिाननक लोकप्रनतननिीनी आयक्
ु त मत्थय्यवसाय ववभाग, सहाय्यक आयक्
ु त
मत्थय्यवसाय ववभाग याींच्याकडे हदनाींक २५ जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्या सुमारास मागणी
केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, रथता रुीं द व जेट्टी रुीं द करण्याच्या दृष्ीने िासनाने कोणती काययवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ४८३ (33)
श्री. महादे व जानिर (०४-०९-२०१८) : (१) होय.
(२) सदर कामास राषरी ीय कृवष ववकास योजना अींतगयत िासन ननणयय

हद. २३.०२.२०१७

अन्वये रू. २४.५० को्ी इतक्या रकमेस प्रिासकीय मान्यता दे ण्यात आलेली आहे . सदर
कामाची ननववदा पण
ु य ाालेली असन
ू कायायरींभ आदे ि दे ण्याची काययवाही सरु
ु आहे.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
राज्यातील जनावराांना दे ण्यात येणा-या लाळ खरु ित रोगप्रततबांधि
लस खरे दीत झालेल्या गैरव्यवहार

(४०)

११८६०७ (०५-०९-२०१८).

श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.ददलीप वळसे-पाटील

(आांबेगाव), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाव), श्री.सांदीप नाईि
(ऐरोली), श्री.हसन मश्र
ु ीर् (िागल), श्री.भास्िर जाधव (गुहागर), श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील

(उस्मानाबाद), श्री.नरहरी झझरवाळ (ददांडोरी), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापरू ), श्री.वैभव वपचड
(अिोले), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.ददपि चव्हाण (र्लटण), श्री.सुरेश लाड (िजात) :
सन्माननीय पशस
ु ांवधान मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील जनावराींना दे ण्यात येणा-या लाण खुरकत रोगप्रनतबींिक लस खरे दीत ाालेल्या
गैर्यवहाराची चौकिी करण्यासा

सामान्य प्रिासन ववभागाचे अप्पर मुख्य सधचव याींचे

अयक्षतेखाली हदनाींक २० एवप्रल,२०१८ रोजी वा त्यासुमारास एक सदथयीय सशमती िासनाने
नेमली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय आढणून
आले, तद्नुसार लाण खुरकत रोगप्रनतबींिक लस खरे दीत ाालेल्या गैर्यवहाराबाबत काययवाही
करुन सींबींधित दोषीींववरुद कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. महादे व जानिर (०५-०९-२०१८) : (१) हे खरे आहे .
(२) व (३) या प्रकरणी चौकिी करण्यासा

ग त करण्यात आलेल्या

एक सदथयीय

सशमतीचा चौकिी अहवाल हद.२५.०५.२०१८ रोजी या ववभागास प्राप्त ाालेला असन
ू , सशमतीने

ननववदा प्रफक्रयेत कोणतेही गींभीर दोष आढणून आले नसल्याचे ननषकषय नोंदववलेले आहे त.
त्यामण
ु े सींबींधित दोषीववरुद कारवाई करण्याचा प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

आणी (जज.यवतमाळ) तालुक्यातील िापूस वपिाांवर गुलाबी बोंडअळीच्या
प्रादभ
ु ाावाने नि
ु सान झाल्याबाबत

(४१)

११९५३८ (३१-०७-२०१८).

श्री.राजु तोडसाम (अणी) :

पुनवासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मदत व

वव.स. ४८३ (34)
(१) आणी (स्ज.यवतमाण) तालक्
ु यातील ६ मींडणातील कापूस वपकाींचे गुलाबी बोंडअणीच्या
प्रादभ
ु ायवाने नक
ु सान ााल्याचे माहे एवप्रल, २०१८ मये वा त्यादरम्यान ननदियनास आले, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या नक
मींडणातील गावाींना
ु सान भरपाईतन
ु लोणबेहण व बोरगाव महसल
ू
वगणण्यात आल्याने िेतकऱयाींचे नुकसान ााले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन या गावाींना नुकसान भरपाई दे ण्याबाबत
कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१८-०९-२०१८) : (१) माहे नो्हें बर २०१७ च्या दरम्यान बोंडअणीमुणे
कापूस वपकाचे नुकसान ााल्याचे ननदियनास आले आहे .

(२) बोंडअणीमण
ु े ाालेल्या नुकसानीबाबत नुकसानभरपाई प्रफक्रयेमिन
ू लोणबेहण व बोरगाव या
महसल
ू मींडणातील गावाींना वगणण्यात आलेले नाही.

(३) आणी तालुक्यातील ६ मींडणाींपैकी कोणत्याही मींडणाला बोंडअणीच्या नुकसानीपासून
वगणण्यात आलेले नाही. बोंडअणीच्या नक
ु सानीकरीता आणी तालक्
ु याकरीता पहहला हप्ता रु.
६,९६,०१,२२५/- इतका ननिी ववतरीत करण्यात आला असून, सदर ननिीचे वा्प इींग्रजी

आद्याक्षरानुसार करण्यात आलेले आहे . सदर वा्पामये लोणबेहण मींडणातील अींबोडा,
धचखली ई, दे ऊखाडीब, कव ा बाजार तसेच बोरगाींव मींडणातील अींजीना, बोंरगाव दा, बोरगाींव
पुींजी, दाभडी गावातील बाधित िेतकऱयाींचा समावेि आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

िेळापूर (जज. यवतमाळ) येथे दष्ट्ु िाळासह गुलाबी बोंडअळीने शेतिऱयाांचे झालेले नुिसान
(४२)

११९७७८ (३१-०७-२०१८).

श्री.राजु तोडसाम (अणी)

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मदत व पुनवासन

(१) केणापूर (स्ज. यवतमाण) येिे दषु काणासह गुलाबी बोंडअणीने िेतकऱयाींचे नुकसान ााल्याचे
माहे मे, २०१८ मये वा त्यादरम्यान ननदियनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या तालक्
ु यात २३ हजार ४२३ िेतकरी बोंडअणीने बािीत होवन
ू त्याींच्या
नुकसानीचे पींचनामे सद्ध
ु ा ााले, त्याची नुकसान भरपाईची मागणी महसल
ू ववभागाकडे केली
आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास, उपरोक्त

प्रकरणी

िासनाने

चौकिी करुन नुकसान

भरपाईची

रक्कम

दे ण्याबाबत कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (१७-०९-२०१८) : (१) यवतमाण स्जल््यातील केणापूर तालक्
ु यात सन
२०१७ च्या खरीप हीं गामामये

कापस
ू वपकावर बोंडअणीचा प्रादभ
ु ायव ााल्यामण
ु े ४०४१७.२४

हे क््र क्षेत्रावरील कापसाचे ३३% पेक्षा जाथत नुकसान ााले असल्याची बाब ननदियनास आली.

वव.स. ४८३ (35)
(२) होय.
(३) िासन ननणयय हदनाींक ०८.०५.२०१८ अन्वये, यवतमाण स्जल््यात सन २०१७ च्या खरीप
हीं गामामये कापूस वपकावर बोंडअणीचा प्रादभ
ु ायव ााल्यामण
ु े ३३% पेक्षा जाथत नुकसान होऊन
बाधित ाालेल्या आपदग्रथताींना रु. ३४९१७.०७ लक्ष इतकी रक्कम ३ समान हफ्त्याींमये

ववतरीत करण्यास मान्यता दे ण्यात आली आहे . त्यापैकी यवतमाण स्जल््यातील केणापूर
तालुक्यास पहहल्या हफ्त्यामये रु. ६,७२,१८,१४४

एवढा ननिी उपलब्ि करुन दे ण्यात आला.

सदर ननिी तहशसलदार केणापूर याींच्याकडून बाधित िेतकऱयाींना ववतरीत करण्यात आला आहे .
तद्नींतर िासन ननणयय हदनाींक १२.०७.२०१८ अन्वये, यवतमाण स्जल््यासा

हफ्त्यापो्ी रु.१३९६७.०० लक्ष एवढा ननिी ववतवरत करण्यात आला आहे .

दस
ु ऱया

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
राज्यात अविाळी व वादळी पावसामळ
ु े सावाजतनि मालमत्तेचे नि
ु सान झाल्याबाबत
(४३)

११९८६७ (३१-०७-२०१८).

श्री.शांभूराज दे साई (पाटण) :

सन्माननीय मदत व

पुनवासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यात माहे एवप्रल, २०१८ व मे मये वा त्यादरम्यान होणारा अवकाणी व वादणी पाऊस
तसेच सुसा्याच्या वा-यामण
ु े ग्रामीण भागातील जुन्या घराींचे पत्रे उडून जावून सावयजननक
मालमत्तेचे नक
ु सान ााले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत नक
ं ाींिणी करणेकरीता िासनाने
ु सानग्रथताींना त्याींच्या नक
ु सानीची पन
ु ब
सन १९८८ साली ६५ शम.मी पावसाची अ् रद्द करुन महसूल ववभागामादयत मदत द्यावी अिी
मागणी नक
ु सानग्रथताींनी केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन िेतक-याींना िेतीतील नक
ु सानीसह
सावयजननक मालमत्तेची पुनब
य ाींिणी करणेकरीता कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (१८-०९-२०१८) : (१) अींित: खरे आहे .
(२) सदर बाब ननदियनास आलेली नाही.
(३) राज्यात माहे एवप्रल, २०१८ मये गारपी्ीमुणे व माहे मे, २०१८ मये अवेणी पाऊस व
गारपी्ीमुणे ाालेल्या िेतीवपकाींच्या व दणवपकाींच्या नक
ु सानीबाबत सींयुक्त पींचनामे करुन

नुकसानीचा अहवाल िासनास सादर करण्याबाबतचा सच
ू ना क्षेबत्रय अधिकाऱयाींना अनुक्रमे
िासन पत्र हदनाींक १८.४.२०१८ व हदनाींक १९.६.२०१८ अन्वये दे ण्यात आल्या आहे त. सदर
माहहती सींकशलत करण्याचे काम प्रगतीपिावर असून यासींदभायत प्राप्त होणाऱया माहहतीच्या
अनुषींगाने नक
ु सानग्रथताींना आधियक मदत दे ण्याबाबतचा ननणयय घेण्याची बाब प्रथताववत आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. ४८३ (36)
परळी वै. व पाटोदा (जज.बीड) तालुक्यात अततवष्ट्ृ टीमुळे नुिसान
झालेल्या शेतिऱयाांना नि
ु सान भरपाई दे ण्याबाबत

(४४)

१२११४४ (३१-०७-२०१८).

अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्टी) :

सन्माननीय मदत व

पन
ु वासन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) परणी वै. व पा्ोदा (स्ज.बीड) तालुक्यात माहे सप््ें बर-ऑक््ोबर, २०१६ या कालाविीत

ाालेल्या अनतवषृ ्ीमण
ु े सम
ु ारे ७९३.७१ हे क््र जमीन खरडून गेल्याने नक
ु सान ाालेल्या
िेतकऱयाींना हदनाींक १३ मे, २०१५ रोजीच्या िासन ननणययातील तरतुदीनुसार रु.२,९७,६४,१२५

एवढया रकमेची नुकसान भरपाई अदा करण्याकवरता ननिी उपलब्ि करुन दे ण्याची मागणी
उपयुक्त (महसूल), ववभागीय आयुक्त कायायलय, औरीं गाबाद याींनी िासनाकडे केली असल्याचे
माहे मे, २०१८ वा त्यादरम्यान ननदियनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अनतवषृ ्ीमुणे नुकसानग्रथत िेतकऱयाींना नुकसान भरपाईची रक्कम अदा
करण्याकवरता ननिी उपलब्ि करून दे ण्याबाबत िासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात
येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१८-०९-२०१८) : (१) व (२) माहे जुलै ते ऑक््ोबर २०१६ या कालीविीत

ाालेल्या अनतवषृ ्ीमुणे बीड स्जल््यातील पा्ोदा व परणी वै. या तालुक्यातील ८११.३३ हे .आर
क्षेत्राच्या ाालेल्या

िेतीवपकाच्या नुकसानीसा

ववभागीय आयुक्त औरीं गाबाद याींच्याकडून रु.

३,०४,२४,८७५/- एवढ्या ननिी मागणीबाबतचा प्रथताव हदनाींक३०.०७.२०१८ रोजी िासनास सादर
करण्यात आला आहे .

त्यानस
ु ार माहे

जल
ु ै ते ऑक््ोबर २०१६ या कालीविीत ाालेल्या अनतवषृ ्ीमुणे

खरडून/वाहून गेलेल्या जशमनीसा

बाधित िेतकऱयाींना मदत दे ण्याची बाब िासनाच्या

ववचारािीन आहे .

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
नेवासा (जज.अहमदनगर) तालुक्यातील शेतिऱयाांना नि
ु सान भरपाई दे ण्याबाबत
(४५)

१२२१०६ (३१-०७-२०१८).

श्री.बाळासाहे ब मुरिुटे (नेवासा) :

सन्माननीय मदत व

पन
ु वासन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) नेवासा

(स्ज.अहमदनगर) तालुक्यात सन २०१८ मये पावसामुणे पूर पवरस्थिती ननमायण

ााल्याने िेती, रथता, घर तसेच िेतातील ववहहरीचे नक
ु सान ााले असन
ु त्याींचे पींचनामे
करण्यात आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर नुकसानग्रथत िेतकऱयाींना नुकसान भरपाई हदलेली नाही, हे ही खरे आहे
काय,

वव.स. ४८३ (37)
(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय आढणून आले,
तद्नुसार नुकसानग्रथत िेतकऱयाींना नक
ु सान भरपाई दे ण्याबाबत कोणती काययवाही केली आहे
वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१८-०९-२०१८) : (१) अिी बाब ननदियनास आलेली नाही
(२), (३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
बाळापूर (जज.अिोला) तालुक्यातील िापूस वपिाांचे लाल बोंडअळीमळ
ु े झालेले नुिसान
(४६)

१२२३७० (०१-०८-२०१८).

श्री.बळीराम शसरसिार (बाळापूर) :

सन्माननीय मदत व

पुनवासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) बाणापरू (स्ज.अकोला) तालक्
ु यातील ननींबा व उरण महसूली मींडणामये कापस
ू वपकाींचे लाल

बोंडअणीमुणे ३३ ्क्याींपेक्षा कमी नुकसान ााले परीं तु नक
ु सान भरपाई शमणणार नसल्याचे
तालुका कृवष आधिकारी याींनी जाहीर केल्यामुणे तालुक्यातील ७ मींडणातील िेतकऱयाींनी

मदतीच्या मागणीचे ननवेदन हदनाींक १२ माचय २०१८ रोजी वा त्यासम
ु ारास तहसीलदार, बाणापूर
याींना हदले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त ननवेदनाच्या अनष
ु ींगाने िासनाने चौकिी केली आहे काय,

(३) असल्यास, चौकिीत काय आढणून आले व त्यानुसार लाल बोंडअणीमण
ु े नक
ु सान ाालेल्या

सातही महसुली मींडणातील िेतकऱयाींना मदत शमणणेकवरता कोणती काययवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१८-०९-२०१८) : (१) व (२) होय.
(३) अकोला स्जल््यातील बाणापूर तालुक्यात बोंडअणीच्या प्रादभ
ु ायवामुणे ाालेल्या नुकसानीपो्ी

िासन ननणयय हदनाींक ०९.०५.२०१८ व हदनाींक १०.०७.२०१८ अन्वये पहहल्या व दस
ु ऱया हफ्त्यात

एकूण रु. १४३३.६२ लक्ष एवढा ननिी ववतवरत करण्यात आलेला आहे . तहशसलदार बाणापरू
याींनी त्यापैकी १४२८.७३ लक्ष एवढा ननिी तालुक्यातील इींग्रजी वणयमालेच्या क्रमानुसार येणाऱया
गावाींतील बाधित िेतकऱयाींच्या खात्यावर जमा केला आहे . सदर गावाींमये ननींबा व उरण
मींडणातील गावाींचा समावेि आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

मांगळवेढे (जज.सोलापुर) तालुक्यात पाऊस पडल्यामुळे झालेली नुिसान भरपाई दे ण्याबाबत
(४७)

१२२६२८ (३१-०७-२०१८).

श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :

पुनवासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मदत व
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(१) मींगणवेढे (स्ज.सोलापुर) तालक्
ु यासह इतर ग्रामीण भागात

हदनाींक

१० आक््ोंबर २०१७

रोजी वा त्यासुमारास १७५ शम मी पाऊस पडल्यामुणे ाालेली नुकसान भरपाई तसेच पडाडीचे
पैसे सुमारे ८ महहन्याींपासून हदले नसल्याचे हदनाींक
ननदियनास आले, हे खरे आहे काय,

३० एवप्रल.२०१८ रोजी वा त्यासुमारास

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी मींगणवेढ़ा िहरातील ७ नागवरकाींची घरे व ग्रामीण भागातील
ब्रम्हपुरी, आींिणगाव, शसद्धापुर येिील घराची पडाड ााली, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास उपरोक्त घ्नेचे पींचनामे करून महसल
ू प्रिासनाने मदत दे ण्याचे जाहहर केले
परीं तु अद्यापही नक
ु सानग्रथताना मदत हदली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, नुकसानग्रथताींना मदत शमणण्याबाबत िासनाने कोणती काययवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२४-०८-२०१८) : (१), (२), (३) व (४) हदनाींक १० ऑक््ोबर २०१७ रोजी
सोलापूर स्जल््यातील मींगणवेढा तालुक्यातील मींगणवेढा व ग्रामीण भागात १७५ शम.मी. पाऊस
पडल्याने, मींगणवेढा तालुक्यातील मींगणवेढा,

अरणी, कात्राण, बोराणे , लमाणताींडा व ब्र्मपुरी

या गावाींमये घराींची पडाड होऊन२१ आपदग्रथताींचे नक
ु सान ााले असल्याची बाब ननदियनास
आली.

सदर नक
ु सानीबाबत सींबींधित मींडण अधिकारी व गाव कामगार तला

याींनी केलेल्या

पींचनाम्याींनस
ु ार तहशसलदार मींगणवेढा याींनी माहे मे २०१८ मये उक्त २१ आपदग्रथताींना
एकूण ५०,०००/- एवढ्या अनुदानाचे ववतरण केले आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

िोल्हापूर जजल्हयातील डेअरी उद्योजिता वविास योजनेंतगात
(४८)

घेतलेल्या िजााच्या अनुदानबाबत

१२४४६० (३१-०७-२०१८).

(शाहूवाडी) :

श्री.चांद्रदीप नरिे (िरवीर), श्री.सत्यजीत पाटील-सरुडिर

सन्माननीय दग्ु धवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कोल्हापूर स्जल्हयातील डेअरी उद्योजकता ववकास योजनेअींतगयत घेतलेल्या कजायचे अनुदान
दे ण्यास नाबाडयने नकार हदल्याने ३४२ िेतकऱयाींचे नक
ु सान ााल्याचे माहे एवप्रल, २०१८ मये
वा त्यादरम्यान ननदियनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरचे अनद
ु ान हदले नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन िेतकऱयाींना अनुदान दे ण्याबाबत
कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. महादे व जानिर (२९-०८-२०१८) : (१) व (२) डेअरी उद्योजकता ववकास योजना ही नाबाडय
मादयत राबववण्यात येते व त्याअींतगयत घेतलेल्या कजायसा
सींबींधित आहे .

अनद
ु ान दे णे ही बाब नाबाडयिी
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सन २०१०-१४ या कालाविीतील दग्ु ि्यवसायािी सींबींधित १५ प्रकरणे नाबाडयकडून प्राप्त

ााली असता आयुक्त दग्ु ि्यवसाय कायायलयाकडून त्याची पडताणणी करुन ती नाबाडयकडे
परत पा ववण्यात आली आहे त.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
राज्यातील
(४९)

सहिारी आझण खाजगी दध
ू सांघाांनी सांगनमताने दध
ु ाचे भाव िमी िेल्याबाबत

१२५००८ (३१-०७-२०१८).

श्री.प्रिाश र्ातपेिर (चें बरू ), श्री.सांदीपानराव भम
ु रे (पैठण),

श्री.तुिाराम िाते (अणुशक्ती नगर) :

सन्माननीय दग्ु धवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

करतील काय :-

(१) राज्यातील काही सहकारी आखण खाजगी दि
ू सींघाींनी सींगनमताने दि
ु ाचे भाव कमी
केल्यामुणे या दि
ू सींघाच्या मक्तेदारीस ववरोि करण्यासा
दि
ू सींकलनासा
मींजरू ीसा

गुजरातच्या ’’अमूल’’ला राज्यातील

परवानगी दे ण्याबाबतचा प्रथताव सींबींधित ववभागाने मा.मुख्यमींत्री याींच्या

पा ववला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राज्यातील िेतकऱयाींच्या दि
ु ाला भाव न दे णाऱया सींबींधित दि
ू सींघावर कारवाई
करण्याबाबतचा अहवाल मा.मख्
ु यमींत्री आखण मा.दग्ु िववकास मींत्रयाींकडे पा ववला आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन सींबींधित दि
ू सींघावर कोणती कारवाई
केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. महादे व जानिर (१७-०९-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
(२) व (३) जे दि
ू सींघ िासनाने ननस्श्चत केलेले दि
ू दर दे त नाही, अिा एकूण ५० सींघाींवर
महाराषरी  सहकारी सींथिा अधिननयम १९६० चे कलम ७९ अ (३) नुसार सींबींधित ननबींिकाींनी

नो्ीसा दे वून कारवाई सुरु केलेली होती. सदर नो्ीींसाववरुद काही सींघानी मा.उच्च
न्यायालयात याधचका दाखल केल्या असून सद्य:स्थितीत सदर प्रकरण न्यायप्रववष् आहे .

याबाबत मा. मींत्री, पिुसींवियन, दग्ु ि्यवसाय व मत्थय्यवसाय ववकास ववभाग, मींत्रालय, याींना
अवगत करण्यात आले आहे.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
खाांबाडा (जज.चांद्रपरू ) येथे पाच जनावराांचा झालेला मत्ृ यू
(५०)

१२५०३७ (३१-०७-२०१८).

श्री.सरु े श धानोरिर (वरोरा) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पशस
ु ांवधान मांत्री

वव.स. ४८३ (40)
(१) खाींबाडा (स्ज.चींरुपपूर) येिे जींगली प्राण्याींपासून सींरक्षणासा

िेतामये

े वलेले ववषारी

औषण धिमे् िेतक-याींनी नष् न केल्याने धिमे् खाऊन पाच जनावराींचा मत्ृ यू ााल्याचे
हदनाींक १९ एवप्रल, २०१८ रोजी वा त्यासम
ु ारास ननदियनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन नुकसानग्रथत िेतक-याींना मदत
करण्यासा

कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. महादे व जानिर (०५-०९-२०१८) : (१) हे खरे आहे .
(२) व (३) सदर प्रकरणी िासनाने चौकिी केली असून जनावरे मत
ृ पावल्याबाबत कोणत्याही
पिुमालकाने

िवववच्छे दनासा

पिुवैद्यकीय

दवाखान्यास

कणववलेले

नाही.

तसेच,

मत
ृ

जनावरे

उपलब्ि ाालेली नसल्याने िवववच्छे दन करण्यात आलेले नाही.

ववषबािेने जनावराींचा मत्ृ यु होणे ही बाब नैसधगयक आपत्तीमये मोडत नसल्याने मत
ृ

जनावराींच्या मालकाना नक
ु सान भरपाई दे य होत नाही.

___________

ववधान भवन :
मांब
ु ई.

डॉ. अनांत िळसे
प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

__________________________________________________________________
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