अताराांकित प्रश्नोत्तराांची २३० वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
चौथे अधधवेशन, २०१६
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

िोिणातील शैलस्खलनाचा (रॉिस्लाईड) चा धोिा िमी
िरण्यासाठी तातडीने उपायोजना िरण्याबाबत
(१)

३९३४४ (१८-०१-२०१६).

श्री.सुननल शशांदे (वरळी) :

िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मदत व पुनववसन

(१) कोकणातील शैलस्खलनाचा (रॉकस्लाईड) चा धोका कमी करण्यासाठी शैलस्खलनाचा धोका
सुमारे २०-२५ तास अगोदर ममळणारी यींत्रणा बसविण्यासाठी शासनाने माहे डडसेंबर, २०११
मध्ये िा त्यादरम्यान ननविदा मागविल्या होत्या, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू यींत्रणा ककती कालािधीत ि कोणकोणत्या ठठकाणी कायाान्न्ित करण्यात
येणार आहे ,
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाकडून आजतागायत कोणती कायािाही करण्यात आली िा
येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०१-०८-२०१६) :(१) नाही.
(२), (३) ि (४) प्रश्न उद्ाित नाही.
___________
िोल्हापुर जजल््यातील हातिणांगले येथे बेघर िुटूांबाांसाठी मांजुर झालेल्या गावठान
ववस्तार योजनेतील १८७ िुटूांबाांना सनद न ददल्याबाबत

(२)

३९७३० (२०-०४-२०१६).

श्री.सुरेश हाळवणिर (इचलिरां जी) :

सन्माननीय मदत व

पुनववसन िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कोल्हापुर न्जल््यातील हातकणींगले येथे बेघर कु्ूींबाींसाठी १९९१ साली मींजुर झालेल्या

गािठान विस्तार योजनेतील १८७ कु्ूींबाींना अदयाप सनद दे ण्यात आलेली नसून त्या सोबत
सातबारा पत्रकी मालकीचीही

नोंदही करण्यात आलेली नाही, हे खरे आहे काय,

वि.स. २३० (2)
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी कब्जे हक्काची रक्कम चालू रे डीरे कनर नुसार भरण्याचे आदे श
हातकणींगले तहमसलदार याींनी ठदल्यामुळे शेतमजुर युननयन या सींघ्नेने माहे जानेिारी, २०१६

मध्ये िा त्यादरम्यान आींदोलन करून जुन्या दराने कब्जे हक्काची रक्कम भरून घेण्याची
उपविभागीय अधधकारी, इचलकरीं जी याींना ननिेदन दे िन
ू मागणी केली आहे , हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनुषग
ीं ाने

सदर १८७ कु्ूींबाींना

सातबारा पत्रकी मालकीची नोंद

करण्याबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे कोणती ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०९-०८-२०१६) :(१) हे अींशत: खरे आहे. मौ. हातकणींगले येथील ग् नीं
२९०/ १ पैकी ५.०६ येथे १९९१ साली मींजूर झालेल्या गािठाण विस्तार योजनेत पाडण्यात
आलेल्या भूखींडाच्या सदय:न्स्थतीचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे .
अ.क्र.

तपमशल

भूखींडाची सींख्या

१

एकूण पाडण्यात आलेले भख
ू ींड

१८६

२

िा्प करण्यात आलेले भख
ू ींड

१६२

३

मशल्लक भूखींड

२४

४

मागासिगीयाींना मोफत दे ण्यात आलेल्या भख
ू ींडाची सींख्या

५४

५

मागासिगीयाींना िा्प केलेल्या भूखींडापैकी

१८

६

सनद िा्प न करण्यात आलेल्या भख
ू ींडाींची सींख्या

३८

७

कब्जेहक्काची पण
ू ा रक्कम रु. २०००/- विलींबाने

९१

सनद िा्प करण्यात आलेल्या भूखींडाींची सींख्या
भरलेले

भूखींडधारक
८

कब्जेहक्काची पूणा रक्कम रु. २०००/-अदयापही न

१४

कब्जेहक्काची उिाररत रक्कम रु. ५००/- अदयापही न

१

भरलेले भख
ू ींडधारक
९

भरलेले भूखींडधारक
१०

ग्रामपींचायतीस िा्प केलेले भख
ीं
ू ड

२

(२), (३) ि (४) होय.
महाराषर राज्य शेतमजूर यनु नयन (लाल बाि्ा) याींनी ठद. १.२.२०१६ रोजी न्जल्हाधधकारी

कोल्हापूर याींना ननिेदन ठदले आहे . सदर ननिेदनािर न्जल्हाधधकारी कायाालयाकडून पुढील
प्रमाणे ननदे श दे ण्यात आले आहे त.

अ) ज्या भूखींडधारकाींनी विठहत मुदतीत कब्जेहक्काची रक्कम न भरता विलींबाने

कब्जेहक्काची रक्कम ज्या तारखेस भरली आहे . त्या तारखेस स््े ् बक

पीएलआर प्रमाणे होणाऱ्या त्या त्या िषााची व्याज आकारणी करण्यात यािी.

फ इींडडया कडील

वि.स. २३० (3)
ब) ज्या भख
ू ींडधारकाींनी कब्जेहक्कासाठी रक्कमआज अखेरपयंत भरली नाही. त्या

भूखींडधारकाींिर ठदनाींक २९.५.२००६ रोजीच्या शासन ननणायाप्रमाणे कायािाही करण्यात यािी.
(५) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________
िुडुव
व ाडी (जज.सोलापूर) येथे एस.टी.आगारासमोर होत असलेली अवैध वाहतूि..
(३)

३९७७९ (२८-०४-२०१६).

श्री.हनुमांत डोळस (माळशशरस), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांरा

िळवा), श्री.सुरेश लाड (िजवत) :
करतील काय :-

सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) कुडुि
ा ाडी शहरात (न्ज.सोलापूर) राज्य पररिहनाच्या बसस्थानकासमोरच अिैध प्रिासी

गाडया लािून प्रिाश्याींची पळिापळिी केली जाते याप्रकरणी कुडुि
ा ाडी आगार प्रमुखाींनी
पोमलसाींना अिैध प्रिासी िाहतूक करणाऱ्या िाहनाींचे क्रमाींक दे ऊनही पोमलसाींकडून कोणतीच
कारिाई केली जात नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याचा पररणाम एस.्ी.च्या प्रिाशी सींख्येिर होत असून िाहतक
ु ीसही अडथळा
ननमााण होतो, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, प्रश्न भाग (१) मधील पोमलस कारिाई

करण्याबाबत शासनाने कोणती

कायािाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (१२-०९-२०१६) :(१) ि (२) हे खरे नाही.
(३)

अिैध

प्रिासी

िाहतूकीस

आळा

घालण्याकरीता

शासनाने

ठद.१४.०१.२०१६

रोजीच्या

पररपत्रकान्िये सींबींधधत अधधकारी अिैध िाहतक
ू दाराींिर कारिाई करीत नसल्याचे आढळल्यास,
अशा अधधकाऱ्याींिर कारिाई करािी, अशा सूचना ननगाममत केल्या आहे त.

अिैध प्रिासी िाहतुक करणाऱ्या िाहनाींची क्रमाींकासहीत यादी राज्य पररिहन कुडुि
ीं ाडी

आगार व्यिस्थापक याींनी पोलीस स््े शन कुडुि
ा ाडी याींना दे ण्यात आलेली आहे. त्या अनुषींगाने

कुडुि
ीं ाडी पोलीस स््े शन ि उप प्रादे मशक पररिहन अधधकारी, अकलुज याींचेकडून अिैध िाहतूक
करणाऱ्या िाहनाींिर दीं डात्मक कारिाई करण्यात आली आहे .
(४) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________

शसांधुदग
ु व जजल््यात शासनाच्या जाचि अटीांमुळे १० हजार शेतिरी आांबा
(४)

नि
ु सान भरपाई पासन
ू वांधचत राहणार असल्याबाबत

४००८४ (२८-०४-२०१६).

श्री.ननतेश राणे (िणिवली) :

िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मदत व पुनववसन

(१) मसींधुदग
ु ा न्जल््यात शासनाच्या जाचक अ्ीींमळ
ु े १० हजार शेतकरी आींबा नुकसान भरपाई
पासून िींधचत राहणार असल्याचे माहे
आहे , हे खरे आहे काय,

क््ोबर २०१५ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशानास आले

वि.स. २३० (4)

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीअींती या जाचक अ्ी रद्द करण्यासाठी शासनाने कोणती कायािाही केली
िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१४-१०-२०१६) :(१) हे खरे नाही.
केंद्र शासनाने ननन्श्चत केलेल्या ननकष ि दराींनस
ु ार ठद.१३ मे, २०१५ च्या शासन

ननणायान्िये शेतकऱ्याींना नुकसान भरपाई दे ण्यात आली आहे .
(२), (३) ि (४) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________
भस
ु ावळ शहरात असलेल्या एस.टी. महामांडळाच्या बस स्थानिाची झालेली दरु वस्था
(५)

४०३२९ (२०-०४-२०१६).

श्री.सांजय साविारे (भस
ु ावळ) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) भुसािळ शहरात असलेल्या

एस.्ी. महामींडळाच्या बस स्थानकाची दरु िस्था झाल्याची

बाब माहे जानेिारी, २०१६ िा त्या दरम्यान ननदशानास आली, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, बस स्थानकातील
आहे हे ही खरे आहे काय,

रस्ते, बैठक व्यिस्था, प्रसाधनगह
ृ ि स्िच्ततेचा अभाि

(३) असल्यास, उक्त बाब १ ि २ नस
ु ार चौकशी करण्यात आली आहे काय,

(४) असल्यास, बस आगाराची तातडीने डागडुजी करण्याबाबत शासनाने कोणती कायािाही
केली िा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (०४-०८-२०१६) :(१) ि (२) हे खरे आहे.
(३) ि (४) बसस्थानकाच्या आिारातील डागडुजी करण्यात येिन
ू आऊ्गे् जिळ पडलेला

खड्डा बज
ु िण्यात आला आहे. तसेच बसस्थानकाच्या प्रनतक्षालयातील आसन व्यिस्था दरु
ु स्त
करण्याची बाब राज्य पररिहन महामींडळाच्या कायािाहीखाली आहे.

आगार व्यिस्थापकास आगाराच्या दे खरे खीखाली बसस्थानक ि प्रसाधनगह
ृ ाची दै नींठदन

साफसफाई करुन घेण्याबाबत राज्य पररिहन महामींडळादिारे सच
ू ना दे ण्यात आलेल्या आहे त.

प्रसाधनगह
ृ ाच्या ि बसस्थानकाच्या दै नींठदन साफ सफाईबाबत प्रसाधनगह
ृ ाच्या चालकास
िेळोिळी सूचना दे ण्यात येिून दीं डाची आकारणी सुध्दा करण्यात आली आहे.
(५) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________

वि.स. २३० (5)
श्रीगोंदा-अहमदनगर मतदार सांघ दष्ट्ु िाळग्रस्त म्हणून घोवित िरणेबाबत
(६)

४०५२६ (२०-०४-२०१६).

श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा) :
िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मदत व पुनववसन

(१) अहमदनगर न्जल्हयातील श्रीगोंदा-अहमदनगर विधानसभा मतदार सींघात पाऊस अनतअल्प
झाल्यामुळे शेतकऱ्याींच्या वपकाींचे मोठया प्रमाणात नक
ु सान झाले असल्यामळ
ु े हा मतदार सींघ
दषु काळग्रस्त म्हणून जाठहर करण्यात यािा

अशी मागणी तेथील लोकप्रनतननधीनी ठदनाींक २३

नोव्हें बर, २०१५ रोजी िा त्यासुमारास केंद्रीय दषु काळ ननिारण सममतीकडे केली आहे , हे खरे
आहे काय,
(२)

असल्यास, श्रीगोंदा-अहमदनगर

या

मतदार

सींघात

शासनाकडून कोणती कायािाही करण्यात आली आहे िा

दषु काळ

जाठहर

करण्याबाबत

करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (०९-०९-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२) शासन ननणाय ठदनाींक २७ एवप्रल, २०१६ ि ११ मे २०१६ अन्िये सन २०१५-१६ च्या रब्बी
हीं गामातील अींतीम पैसेिारी ५० पैशापेक्षा कमी असलेल्या गािाींमध्ये विविध उपाययोजना
करण्यात आलेल्या आहे त. या ननणायान्िये अहमदनगर न्जल््यातील ९५३ गाींिामध्ये दषु काळ
सदृश्य पररन्स्थती जाठहर करण्यात आली आहे.
(३) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________

श्रीगोंदा (जज.अहमदनगर) तालुक्यात रब्बी हां गामातील वपिे पावसाअभावी व िुिडी धरणाचे
(७)

पाणी शेतिऱयाांना शमळाले नसल्याने शेतिऱयाांच्या वपिाांचे झालेले नि
ु सान

४०५३९ (०५-०५-२०१६).

श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा) :
िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मदत व पन
ु ववसन

(१) अहमदनगर न्जल्हयातील श्रीगोंदा तालुक्यात रब्बी हीं गामातील वपके पािसाअभािी ि

कुकडी धरणाचे पाणी शेतकऱ्याींना ममळाले नसल्यामळ
ु े शेतकऱ्याींच्या वपकाींचे नक
ु सान झालेले

असताींना शासनाच्या आडमठ
ै ी ७१ गािाींची पैसेिारी ५२ पैसे
ु े धोरणामळ
ु े ११५ महसल
ू गािाींपक
पेक्षा अधधक काढण्यात आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) श्रीगोंदा तालुक्यात सतत दोन िषे दषु काळ असताना कुकडी धरणाचे पाणी सु्ूनही त्याचा
लाभ शेतकऱ्याला ममळाले नसताना आणेिारी ५२ पैशापेक्षा अधधक काढल्यामळ
ु े तेथील शेतकरी
अडचणीत सापडला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, यासींदभाात चौकशी करण्यात आली आहे काय ि चौकशीअींती काय आढळून
आले,

(४) असल्यास, तदनुसार आणेिारी पुन्हा काढण्याबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली िा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

वि.स. २३० (6)
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०९-०९-२०१६) :(१) हे अींशत: खरे आहे . श्रीगोंदा तालुका हा रब्बी तालक
ु ा

असून या तालुक्यात ११५ गािे आहे त. श्रीगोंदा तालुक्यातील ठदनाींक ३१ डडसेंबर, २०१५ रोजी
जाठहर करण्यात आलेल्या नजर पैसेिारी नस
ु ार तालक्
ु यातील ११५ गािाींपैकी ४० गािाींची
पैसेिारी ५० पैसेपेक्षा कमी होती तर उिाररत ७५ गािाींची पैसेिारी ही ५० पैशापेक्षा जास्त होती.

(२) हे खरे नाही. श्रीगोंदा तालुक्याची सध
ु ारीत पैसेिारी ठदनाींक ३१/०१/२०१६ रोजी तर अींतीम
पैसेिारी ठदनाींक १५ माचा, २०१६ जाठहर करण्यात आलेली असून तालुक्यातील सिा ११५
गािाींची पैसेिारी ५० पैसेपेक्षा कमी आलेली आहे .
(३), (४) ि (५) प्रश्न उद्ाित नाही.
___________
राज्यातील शाळे तील ववद्याथी, अपांग व ज्येष्ट्ठ नागररिाांना
एसटीच्या प्रवास भाडयात सवलत शमळण्याबाबत
(८)

४१८६५ (२८-०४-२०१६).

श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मांर
ु ा िळवा), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाव),

श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.मिरां द
जाधव-पाटील (वाई), श्री.सुरेश लाड (िजवत), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर) :

सन्माननीय

पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील शाळे तील विदयाथी, अपींग ि ज्येषठ नागररकाींना एस्ीच्या प्रिासात भाडयात
सिलत ममळते, याबद्दल एस्ी महामींडळाला पाचशे को्ी रुपये राज्य शासनाकडून दे ण्यात
येणार आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रश्न भाग (१) मधील प्रकरणी आतापयंत शासनाने कोणता ननणाय
घेतला आहे ,
(३) असल्यास, ननणायाअींती राज्य शासनाकडे एस्ीमहामींडळाची थकीत रक्कम त्िरीत उपलब्ध
करुन दे ऊन एस्ी महामींडळाची सेिा अधधक चाींगल्या दजााच्या करण्यासींदभाात पाठपुरािा
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (०४-१०-२०१६) :(१), (२) ि (३) राज्य पररिहन महामींडळामाफात विविध
प्रिाशीिगाासाठी राबविण्यात येणाऱ्या प्रिास सिलत योजनाींची प्रनतपूती राज्य शासनामाफात

करण्यात येते. त्यानस
ु ार सन २०१५-१६ मध्ये रु.१३३८.१५ को्ी एिढा ननधी राज्य पररिहन

महामींडळास वितरीत करण्यात आला आहे . त्याचप्रमाणे सन २०१६-१७ आधथाक िषाासाठी
रु.१११२.८२ को्ी एिढी तरतूद या योजनाींसाठी अथासक
ीं न्ल्पत करण्यात आली आहे .

तसेच एस्ी महामींडळाची सेिा अधधक चाींगल्या दजााची करण्याकरीता ठहरकणी सेिेत

पश
ु बॅक सी् सवु िधा, निीन िातानक
ु ू मलत मशिनेरी बसेसची खरे दी, सक्षम मागा तपासणी ि

अिैध िाहतक
ु ीदिारे उत्पन्न गळती रोखणे, प्रिासी आकवषात करण्यासाठी समाजातील २४
विविध घ्काींना ५० ते १०० ्क्केपयंत प्रिास भाड्यात सिलत, िावषाक सिलत काडा,
मामसक/त्रैमामसक काडा योजनाींना

व्यापक प्रमसध्दी दे ऊन प्रिासी

ि उत्पन्न िाढीसाठी

वि.स. २३० (7)
उपाययोजना करण्यात येत आहे. तसेच प्रिाशाींच्या सोईकरीता मोबाईल ॲप तयार करण्यात
आला असून, इ-नतकी्ादिारे आरक्षण सुविधा, स्मा्ा काडा सुविधा उपलब्ध करुन दे ण्यात

आलेल्या आहे त. तसेच, रा.प. बसेसिर जीपीएस, व्ही्ीएस, सीसी्ीव्ही, िायफाय, पॅसेंजसा
इनफॉरमेशन मसस््ीम या राज्य पररिहन महामींडळाच्या कायािाहीखाली आहे.
(४) प्रश्न उद्ाित नाही.
___________
महामांडळाच्या बससेवेत अत्याधनु नि बसेसचा समावेश िरण्याबाबत
(९)

४२०४५ (२८-०४-२०१६).

श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पररवहन मांत्री पढ
ु ील

(१) राज्यात जुना् बसेस, ताींत्रत्रक त्रबघाड ि अपुरे मनुषयबळ इ.कारणामळ
ु े एस.्ी.बसेसच्या
अपघाताींमध्ये गत पाच िषाामध्ये २ हजार ५५३ प्रिाशाींचा बळी गेल्याचे माहे स््ें बर, २०१५
मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशानास आले आहे , हे खरे आह काय,
(२) असल्यास, रस्ते अपघात ननयींत्रणात आणण्यासोबतच महामींडळाच्या बससेित
े अत्याधुननक
बसेसचा समािेश करण्याबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली आहे िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (०४-०८-२०१६) :(१) अींशत: खरे आहे.
गत पाच िषाात राज्य पररिहन बसेसच्या अपघातात एकूण २५८९ जण मत
ृ झाले असून

सदर अपघातास जुना् बसेस, याींत्रत्रक त्रबघाड ि अपुरे मनुषयबळ हीच कारणे कारणीभत
ू नसन
ू
इतर िाहन चालकाींची चक
ू ि पादचाऱ्याींच्या चुकाींचाही यामध्ये समािेश आहे .

(२) रा.प. महामींडळाच्या सेिेत अत्याधनु नक व्होल्िो बसेस, स्कॅननया, पश
ु बॅक ननमआराम

बसेस (ठहरकणी) इ. दाखल करण्यात आलेल्या आहे त. तसेच भाडे तत्िािर ५०० िातानुकूमलत
आसनी / शयनयान बसेस घेण्याबाबत ननविदा कायािाही अींती कायाादेश दे ण्यात आला आहे .

एस.्ी.प्रिास सुरक्षक्षत व्हािा याकररता महामींडळातफे खालील उपाय योजना करण्यात

येत आहे त.

महामींडळात नव्याने भरती झालेल्या चालकाींना ४८ ठदिसाींचे सेिापि
ु ा प्रमशक्षण दे ण्यात

येते. तसेच रा.प. मध्यिती प्रमशक्षण सींस्था, भोसरी पुणे येथे अपघात प्रिण चालकाींना ७
ठदिसाचे ननिासी प्रमशक्षण दे ण्यात येते. त्याचप्रमाणे चालकाकडून अपघात झाल्यास विभागीय
स्तरािर १० ठदिसाींचे अपघात प्रिण पाठ्यक्रम प्रमशक्षण ठदले जाते.
मे.िेस््ना इींडडया

्ोमोबाईल्स असोमसएशनतफे ठदनाींक ०१.०२.२०१४ पासन
एक
ू

ठदिसाचे मसम्युले्र प्रमशक्षण दे ण्यात येत.े
चालकाींसाठी

प्रत्येक

विभागामध्ये

चालकाींच्या

सकारात्मक

मानमसकतेकररता

समुपदे शकाची ननयुक्ती करण्यात येऊन त्याचेदिारे समुपदे शन केले जात आहे .
प्रजावपता ब्रम्हकुमारी

विश्िविदयालयाच्या प्रमशक्षकामाफात प्रमशक्षण मशत्रबरे

पातळीिर आयोन्जत करुन चालकाींना त्याींचक
े डून मागादशान करुन प्रबोधन केले जाते.

तज्ञ
आगार

वि.स. २३० (8)
ठद.०१.१०.२०१५ पासून उत्पाठदत होणाऱ्या प्रत्येक चासीसिर ॲन््ी ब्रेक मसन्स््म ि

न्स्पड मलमम्ीींग डडव्हाईस बसविणे बींधनकारक आहे ि त्याप्रमाणे नविन गाड्या महामींडळाच्या
चालणात आणण्याची बाब राज्य पररिहन महामींडळाच्या कायािाहीखाली आहे.

सदयन्स्थतीत ३२ नविन व्होल्िो बसेस ि २३ स्कॅननया बसेस महामींडळाच्या िाहन

ताफ्यात नव्याने दाखल झाल्या असून आणखी १३ स्कॅननया बसेस लिकरच िाहन ताफ्यात
दाखल होणार आहे त.

(३) प्रश्न उद्ाित नाही.
___________
पांढरपूर उपनगरात बससेवा सुरु िरण्याबाबत
(१०)

४२२५३ (२८-०४-२०१६).

श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी),

श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) पींढरपूर (न्ज.सोलापूर) येणाऱ्या सिासामान्य भाविकाींसह स्थाननक ि ग्रामीण भागातील

नागररकाींच्या सोईसाठी राज्य पररिहन महामींडळाने तीन िषाापि
ु ी लगतच्या गािाींकडे बस
उपनगरातील रस्त्याींिरुन सोडण्यात आल्या होत्या परीं तु सध्या सदरील बससेिा बींद असल्याने

नागररकाींचे मोठया प्रमाणात गैरसोय होत़़ असल्याचे माहे जाने २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान
ननदशानास आले हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ही बससेिा पुन्हा सुरु करण्यात यािी अशी सिासामान्य भाविकाींसह स्थाननक
ि ग्रामीण भागातील नागररकाींची मागणी होत आहे हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, पींढरपूर उपनगरात बससेिा सुरु करण्याबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली
िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (१२-०८-२०१६) :(१), (२) ि (३) ठद. १३.०८.२००९ पासून पींढरपूर शहराच्या
उपनगरातील मागाािर प्रायोधगक तत्िािर शहर िाहतूक बस सेिा सुरु करण्यात आली होती.
सदर सेिेस माहे

गस्् २००९ ते एवप्रल, २०१० या कालािधीत ममडी बसचे सरासरी भारमान

५१ एिढे ममळाले होते. त्यामळ
ु े सदर सेिेत ममळालेला कमी प्रिाशी प्रनतसाद ि भारमान

लक्षात घेिन
ू सदर सेिा बींद करण्यात आली. तदनींतर नागररकाींदिारे केलेल्या ननिेदनानस
ु ार
पींढरपूर स्थानकािरुन कासेगाींि, गादे गाींि, भींडीशेगाींि, गोपाळपरू , िाखरी, आढीि, दे गाींि,

नारायण धचींचोली, गुरसाळे ि तग
ुीं त या पररसरात चारही बाजूस उपनगर मागाािर दर १५ ते
३० ममनन्ाला राज्य पररिहन बससेिा सुरु करण्यात आलेली आहे .
(४) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________

वि.स. २३० (9)
सोलापूर जजल््यातील माढा व पररसरातील शेतिऱयाांना आधथवि मदत दे ण्याबाबत
(११)

४२४७४

(२८-०४-२०१६).

श्री.शसध्दराम

म्हे त्रे

(अक्िलिोट),

श्री.अब्दल
ु

सत्तार

(शसल्लोड), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.अननल बाबर
(खानापरू ) : सन्माननीय मदत व पन
ु ववसन िायव मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) सोलापूर न्जल््यातील माढा ि पररसरात रब्बी हीं गामातील अल्पशा पािसामुळे ज्िारीचे

पीक बा्ुक झाले आहे तर काही ठठकाणी वितभर येऊन जळून गेले असल्याचे ठदनाींक २९
डडसेंबर, २०१५ रोजी िा त्यासुमारास ननदशानास आले हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ज्िारीही नाही आणण पुरते िैरणसुध्दा नसल्याने शेतकऱ्याींनी बा्ूक काढून
घेण्यास सुरुिात केली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, शेतकऱ्याींना आधथाक मदत दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली िा
करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२७-०९-२०१६) :(१) अींशत: खरे आहे.
(२) अींशत: खरे आहे.
(३) महसल
ि िन विभाग शासन ननणाय क्रमाींक एससीिाय-२०१६/प्र.क्र.२१९/म-७, ठद.२७
ू
एवप्रल, २०१६ अन्िये सोलापूर न्जल््यातील १०३८ गािाींची रब्बी हीं गामातील अींनतम पैसेिारी

५० पैशापेक्षा कमी असलेल्या गािाींमध्ये दषु काळ जाहीर करुन त्यानष
ु ींगाने विविध उपाययोजना
जाहीर केलेल्या आहे त.

(४) प्रश्न उद्ाित नाही.
___________
सातारा जजल््यातील धोम िन्हे र या ववभागातील गावाांना सुववधा शमळण्याबाबत
(१२)

४३१२२ (२८-०४-२०१६).

श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाव), श्री.शामराव ऊफव बाळासाहे ब

पाटील (िराड उत्तर), श्री.मिरां द जाधव-पाटील (वाई), श्री.भास्िर जाधव (गुहागर), श्री.जजतेंद्र
आव्हाड (मुांरा िळवा) :
करतील काय :-

सन्माननीय मदत व पुनववसन िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) धोम कन्हे र (न्ज.सातारा) या गािाींतील पुनिासन २५ िषाापासून झाले असताना तेथील
जनतेला १८ नागरी सुविधा अदयापही ममळालेल्या नाहीत, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर गािाींना सवु िधा ममळण्याबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली िा
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

वि.स. २३० (10)
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०२-०८-२०१६) :(१) ि (२) हे अींशत: खरे आहे .
सातारा न्जल््यातील धोम ि कण्हे र प्रकल्पाने बाधधत पुनि
ा मसत गािाींमध्ये दे य मल
ु भूत

नागरी सुविधाींपक
ै ी ३३१ सुविधा पुरविण्यात आल्या असून, उिाररत दे य नागरी सुविधा
परु विण्याची कायािाही करण्यात येत आहे .
(३) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________
ददघी िोल्हे (ता.चाांदरू रे ल्वे, जज.अमरावती) येथील शेतिऱयाांच्या
शेतजशमनीचा मेबदला तातडीने दे ण्याबाबत

(१३)

४३२४० (२८-०४-२०१६).

प्रा.ववरें द्र जगताप (धामणगाव रे ल्वे), श्री.अस्लम शेख (मालाड

पजश्चम), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मदत व पुनववसन िायव मांत्री पुढील

(१) ठदघी कोल्हे (ता.चाींदरू रे ल्िे, न्ज.अमरािती) येथील शेतकऱ्याींच्या जममनी रायगड नदी

प्रकल्पामध्ये गेलेल्या शेतजममनीचा मेबदला तातडीने दे ण्याबाबतचे ननिेदन अधधक्षक अमभयींता,
अमरािती पा्बींधारे मींडळ, अमरािती याींना स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी माहे १९ जानेिारी,
२०१६ रोजी िा त्यासुमारास ठदले असल्याचे ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त शेतकऱ्याींच्या जममनी खरे दी करुन त्याींना योग्य मोबदला दे ण्याबाबत
शासनाने काय कायािाही केली आहे िा करणार आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०९-०८-२०१६) :(१) हे खरे आहे .
(२) सदर प्रकरणी कायाकारी अमभयींता, अमरािती मध्यम प्रकल्प अमरािती याींचेकडून रायगड
नदी प्रकल्पाींतगात मौजा ठदघी कोल्हे भूस.ीं प्र.क्र. ३०/४७/२०१४-१५ या प्रकरणामध्ये

भूसींपादन

प्रकरणी मोबदला दे ण्याकररता रुपये ११२०२४५६२/- इतक्या रुपयाचा ननधी ठद. ८.१२.२०१५ रोजी
प्रा्त झाला आहे . सदर प्रकरणात कलम २१(१)(४) अींतगात चौकशी सुरु आहे. तदनींतर प्रारुप

ननिाडा तयार करुन अींनतम ननिाडा घोवषत करण्यात येिून सींबींधधत भूधारकाींना जममन
मोबदला िा्प करण्याची दक्षता न्जल्हाधधकारी, अमरािती कायाालयाकडून घेण्यात येत आहे .
(३) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________

साांगली-िोल्हापूर रस्त्याचे िाम तीन विे सुरु असल्याने रस्त्यावरील
धळ
ु ीमळ
ु े वपिाचे होत असलेले नि
ु सान

(१४) ४३५१२ (२८-०४-२०१६).

श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांरा िळवा) :

सन्माननीय मदत व पुनववसन िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) साींगली-कोल्हापूर रस्त्याचे काम तीन िषाापासून सुरु असल्याने धुळीकणामळ
ु े शेती वपकाचे
मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे , हे खरे आहे काय,

वि.स. २३० (11)

(२) असल्यास, शासनामाफात वपकाींची पाहणी केली आहे काय,
(३) असल्यास, पाहणीअींती नुकसानग्रस्त शेतकऱ्याींना नुकसान भरपाई दे णेबाबत शासनाने
कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२०-०९-२०१६) :(१) हे खरे नाही.
(२), (३) ि (४) प्रश्न उद्ाित नाही.
___________
राज्यातील दष्ु काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्ाांना नुकसान भरपाई दे ण््ाबाबत
(१५)
दक्षि(),

४४२७१ (२८-०४-२०१६).
श्री.ववच्

वडेट्टीवार

श्री.सुननल प्रभू (ददांडोशी), श्री.पथ्
ृ वीराच ्हाणा( (कराड

(ब्रम्णपरू ी),

श्री.अमिन

पटे ल

(िांब
ु ादे वी),

डॉ.सांतोष

टारफे

(कळिनुरी), श्री.कु(ाल पाटील (धुळे ग्रािी(), श्री.प्रतापराव पाटील च्खलीकर (लोणा),

श्री.ववना्कराव चाधव-पाटील (अणिदपूर), श्री.दणतेंद्र ठाकूर (वसई), श्री.्ांद्रकाांत सोनाव(े
(्ोपडा), श्री.ककशोर पाटील (पा्ोरा) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पन
ु ववसन व िदत िांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) महाराषरातील दषु काळग्रस्त भागातील शेतकऱयाींना नुकसान भरपाई दे ण्यासाठी तसेच ्ीं चाई
ननवारण्याच्या ववववध उपाययोजनाींसाठी केंद्र शासनाने ३५७८ को्ी रुपये ननधी, महाराषर
शासनाला दे ण्याचा ननर्णय ददनाींक १ जानेवारी, २०१६ रोजी वा त्यासम
ु ारास घेतला, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, राज्य शासनास दषु काळ व ्ीं चाई ननवारर् करण्यासाठी एकूर् ककती ननधीची
आवश्यकता आहे , केंद्र शासनाने उपलब्ध करुन ददलेला ननधी ववचारात घेता, उवणररत ननधी

तातडीने उपलब्ध करुन दे ण्यासाठी शासनातर्फे कोर्ती कायणवाही करण्यात आली आहे वा येत
आहे ,

(३) असल्यास, राज्यातील दषु काळ व ्ीं चाई ननवारर्ासाठी राज्य शासनातर्फे उपलब््ा
ननधीपैकी प्रत्यक्षात ककती ननधी उपलब्ध करुन ददला आहे , त्याची जजल्हाननहाय जस्िती काय
आहे व अद्याप ककती ननधी उपलब्ध करुन दे र्े बाकी आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. ्ांद्रकाांत पाटील (१९-०८-२०१६) :(१) हे खरे आहे.
(२) आवश्यक तेवढा सवण ननधी मागर्ी केंद्र शासनाकडे करण्यात आली होती. केंद्र शासनाकडून

प्राप्त झालेला ननधी व त्याम्ये आवश्यक उवणररत ववभागीय आयक्
ु त याींच्या मागर्ीप्रमार्े
वा्प करण्यात आला आहे .

वि.स. २३० (12)
(३) जजल्हाननहाय मादहती खालीलप्रमार्े :खरीप -२०१५ हींगामाकररता ववतरीत ननधीचे वववरर्पत्र (रुपये को्ीत)
अ.क्र.
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एकूर्

२८.५३

२८.५३

०

एकूर् सवण

३५७८.४३

३१११.१३

४६७.३

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

रायगड जजल््यामधील अशलबाग, िजवत, महाड, माणगाव बस स्थानिाांिडे झालेले दल
व
ु क्ष
(१६)

४४६३१ (२८-०४-२०१६).

श्री.पाांडुरां ग

बरोरा

(शहापूर),

श्री.सरु े श लाड (िजवत), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मांर
ु ा िळवा),

श्री.किसन

िथोरे

(मुरबाड),

श्री.सांदीपानराव

भुमरे

(पैठण),

श्री.प्रतापराव पाटील धचखलीिर (लोहा), डॉ.सांजय रायमल
ु िर (मेहिर), श्री.नारायण पाटील
(िरमाळा) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) महाराषरातील १३ बस स्थानकाींच्या आधुननकीकरणासाठी शासनाने १८०० को्ी ननधी मींजूर
केले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या स्मा्ा स्थानकाींचे रायगड न्जल््यातील एकमेि पनिेल बस स्थानकाचा
समािेश करण्यात आला आहे , हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सिााधधक उत्पन्न दे णाऱ्या रायगड न्जल््यामधील अमलबाग, कजात, महाड,
माणगाि स्थानकाींकडे दल
ा करण्यात आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
ु क्ष

(४) असल्यास, प्रश्न भाग (३) मधील स्थानके स्मा्ा स्थानकात घेण्याबाबत शासनाने कोणती
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (०४-०८-२०१६) :(१) नाही.
महाराषरातील १३ बसस्थानके सािाजननक खाजगी सहभागातून (PPP) आधुननक बस

तळ म्हणन
ू विकमसत करण्यात येणार आहे त.

(२) पनिेल येथील बसस्थानकाचा समािेश १३ ठठकाणच्या प्रस्तावित “आधुननक बस तळ”
मध्ये करण्यात आलेला आहे .

(३) ि (४) रायगड विभागातील महाड येथील बसस्थानकाींचे शासनननधीतून आधुननकीकरण

करण्याची तसेच अमलबाग, कजात ि माणगाींि येथील स्थानकाींची ननधीच्या उपलब्धतेनस
ु ार
नुतनीकरणाची कामे करण्याची बाब राज्य पररिहन महामींडळाच्या कायािाहीखाली आहे .
(५) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________
राज्यातील मदहला सरपांचाना मोफत एस.टी प्रवास पासची
अांमलबजावणी तातडीने िरण्याबाबत
(१७)

४४७०४ (२८-०४-२०१६).

डॉ.सुजजत शमणचेिर (हातिणांगले), श्री.राजेश क्षीरसागर

(िोल्हापूर उत्तर), श्री.उल्हास पाटील (शशरोळ) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा

वि.स. २३० (14)
(१) राज्यातील मठहला सरपींचाना मोफत एस.्ी प्रिास पासची सन २००९ साली घोषणा
शासनाने केली होती, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याींची अींमलबजािणी अदयापही न झाल्याने कोल्हापूर न्जल््यातील साडेचारशे
मठहला सरपींच मोफत एस.्ी प्रिास योजनेच्या प्रनतक्षेत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या योजनेचे अींमलबजािणी तातडीने करण्यासींदभाात शासनाने कोणती कायािाही
केली िा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (२७-०९-२०१६) :(१) होय.
(२) ि (३) राज्य पररिहन महामींडळादिारा दे ण्यात येणाऱ्या सिलत मूल्याची प्रनतपूती सींबींधधत
विभागादिारा दे ण्याबाबत ठद.१०.०२.२०१४ च्या शासन ननणायान्िये धोरणात्मक ननणाय घेण्यात
आला होता. तथावप, सींबींधधत प्रशासकीय विभागादिारा राज्य पररिहन महामींडळास सिलत
मल्
ू याच्या प्रनतपत
ू ीची रक्कम प्रा्त न झाल्याने सिा सिलत मल्
ू याच्या प्रनतपत
ू ीचे दानयत्ि गह
ृ

(पररिहन) विभागाकडे दे ण्याबाबत ठद.२५.०२.२०१६ च्या शासन ननणायान्िये धोरणात्मक ननणाय
घेण्यात आला. त्याप्रमाणे उक्त सिलत मूल्याच्या प्रनतपूतीकरीता सिा सिलत योजनाींचा
आढािा घेण्यासाठी ठद.०३.०५.२०१६ च्या शासन ननणायान्िये उपाध्यक्ष ि व्यिस्थापकीय

सींचालक, महाराषर राज्य मागा पररिहन महामींडळ, मींब
ु ई याींच्या अध्यक्षतेखाली सममती गठीत
करण्यात आली आहे . सममतीचा अहिाल प्रा्त झाल्यािर यासींदभाात पुढील कायािाही करण्यात
येईल.

(४) प्रश्न उद्ाित नाही.
___________
पीि पैसेवारी पध्दतीबाबत सवव समावेशि शासन ननणवयाच्या अनुिग
ां ाने
अमरावती जजल्हा दष्ट्ु िाळग्रस्त घोवित िरण्याबाबत

(१८)

४५०१६ (२०-०४-२०१६).

श्री.ओमप्रिाश ऊफव बच्चू िडू (अचलपूर) :

सन्माननीय

मदत व पुनववसन िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ठदनाींक ३ नोव्हें बर, २०१५ च्या पीक पैसेिारी पध्दतीबाबत सिा समािेशक शासन
ननणायाच्या अनुषींगाने अमरािती न्जल्हा दषु काळग्रस्त घोवषत करण्याबाबत विसस अचलपूर
याींनी माहे २७ नोव्हे बर, २०१५ रोजी मा.महसल
मींत्री याींचेकडे लेखी ननिेदनादिारे मागणी
ू
केली, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

अमरािती

न्जल््यातील

पािसाची

कमतरता, अननयममत

िीज

पुरिठा,

पाणी असूनही न झालेले मसींचन यामुळे न्जल््यातील वपकाींची पैसि
े ारी ३३ िर आली आहे , हे
ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

अमरािती

न्जल्हा

दषु काळग्रस्त

घोवषत

करण्याबाबत

या

आगोदर

ही

न्जल्हाधधकारी याींनी आश्िासन दे ऊनही दषु काळग्रस्त यादीत न्जल्हा आला नाही हे खरे आहे
काय,

वि.स. २३० (15)
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(५) असल्यास, चौकशीच्या अनष
ु ींगाने अमरािती न्जल्हा दषु काळग्रस्त घोवषत करण्याबाबत
शासनाने कोणती कायािाही केली आहे िा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०९-०९-२०१६) :(१) ि (२) होय, हे खरे आहे .
(३), (४) ि (५) शासन ननणाय ठदनाींक २३ माचा, २०१६ ि ठदनाींक ११ मे २०१६ अन्िये
अमरािती न्जल्हा दषु काळग्रस्त घोवषत करण्यात आला आहे.
(६) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________
महाराष्ट्र राज्य पररवहन मांडळामाफवत ववववध घटिाांना
२४ प्रिारच्या सवलती प्रवाशाांना दे ण्याबाबत
(१९)

४५१३७

ववलासराव

(२८-०४-२०१६).

दे शमुख

(लातूर

श्री.राणाजगजीतशसांह

शहर),

श्री.िालीदास

पाटील

िोळां बिर

(उस्मानाबाद),
(वडाळा),

श्री.अशमत

श्री.ननतेश

राणे

(िणिवली), श्री.अननल बाबर (खानापूर), श्री.प्रिाश फातपेिर (चें बूर), श्री.मांगेश िुडाळिर
(िुलाव), श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार दहल), श्री.नारायण पाटील (िरमाळा), श्री.जजतेंद्र आव्हाड
(मांर
ु ा िळवा), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), श्री.मिरां द जाधव-पाटील

(वाई), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाव), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर),
श्री.सुननल शशांदे (वरळी), श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पूव)व :

सन्माननीय पररवहन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) महाराषर राज्य पररिहन मींडळामाफात विविध घ्काींना २४ प्रकारच्या सिलती प्रिाशाींना
दे ण्यात येतात, मात्र या सिलती पो्ी सन २०१४-१५ ि २०१५-१६ या आधथाक िषाात २८००
को्ी रुपयाींची थकबाकी शासनाकडे थकीत असल्याचे माहे
आठिड्यात ननदशानास आले आहे हे खरे काय,

गस््, २०१५ च्या दस
ु ऱ्या

(२) असल्यास, उक्त थकबाकी मळ
ु े एस्ी महामींडळाची आधथाक न्स्थती दयनीय झाली आहे हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, शासन मींडळाला पण
ू ा थकबाकी कधी पयंत दे णार,
(४) त्याचे थोडक्यात स्िरुप काय ?

श्री. ददवािर रावते (०४-०८-२०१६) :(१), (२), (३) ि (४) सिलत मल्
ु यापो्ी राज्य शासनाकडून
महामींडळास सन २०१४-१५ चे रु. १२१७.२५ को्ी ि सन २०१५-१६ साठी रु. १३५१.४५ को्ी

असे एकूण रु. २५६८.७० को्ी दे णे प्रलींत्रबत असन
ू त्यापैकी सन २०१५-१६ मध्ये रु.१२१३.८२
को्ी सिलत मूल्य राज्य पररिहन महामींडळाला उपलब्ध करुन ठदले आहे त.
___________

वि.स. २३० (16)
मुरमाडी/तुप (ता.लाखनी, जज.भांडारा) येथील शेतिऱयाांच्या जमीनीला योग्य मोबदला दे ण्याबाबत
(२०)

४५१५७ (२८-०४-२०१६).

श्री.राजेश िाशीवार (सािोली), श्री.चरण वाघमारे (तुमसर) :

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) गोसेखद
ु ा प्रकल्पाचा डाव्या कालव्यात सींपादीत केलेल्या जमीनीला योग्य मोबदला ममळाला

नसल्यामळ
ु े ग्राम मुरमाडी/तुप, (ता.लाखनी, न्ज.भींडारा) येथील काही प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्याींनी
असूनही मोबदला स्िीकारला नसन
ू योग्य मोबदला ममळाल्यामशिास अधधग्रहणास तयार होणार
नसल्याचे ननिेदन न्जल्हाधधकाऱ्याींना दे ण्यात आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ननिेदनात मुरमाडी/तुप गािालगत असलेल्या ग्राम झरप/कोलारा या गािातील
शेतकऱ्याींना जमीन अधधग्रहणानस
ु ार मोबदला ममळत असल्याचे नमद
ु आहे हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, न्जल्हा प्रशासनाने चौकशी करुन मुरमाडी/तुप येथील शेतकऱ्याींना योग्य
मोबदला दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१९-०९-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .
(३) योग्य दराने मोबदला दे ण्यात आलेला आहे .
(४) विलींब झालेला नाही.
___________
राज्यातील खत, किटिनाशि, उत्पादन ववरेतेत्याांना दोन विावतच ििविची पदवी घेण्याबाबत
(२१)

४६२९३

(अमळनेर) :

(२८-०४-२०१६).

श्री.उल्हास

पाटील

(शशरोळ),

श्री.शशरीिदादा

चौधरी

सन्माननीय िििी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील खत, कक्कनाशक, उत्पादन विक्रेत्याींना दोन िषाातच कृवषची पदिी ययािी,
असे आदे श माहे जानेिारी, २०१६ च्या सुमारास कृवष सींचालकाींनी काढले आहे हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, बहुतेक कृवष विदयापीठात पदिी अ्यासक्रम हा तीन ते चार िषााचा आहे , हे
ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, तीन िषााचा अ्यासक्रम दोन िषाात कशा प्रकारे पूणा करण्याविषयी कृवष
सींचालकाींनी काही ननयोजन केले आहे काय,

(४) तसेच बहुताींश विक्रेत्याींचे िय झाले असून त्याींच्याकररता काही सिलत शासन दे णार आहे
काय,
(५) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

वि.स. २३० (17)

श्री. पाांडुरां ग फुांडिर (२९-०७-२०१६) :(१) रासायननक खते ि कक्कनाशकासींदभाात केंद्र शासनास

ननगाममत केलेल्या ठद. १०.१०.२०१५ ि ठदनाींक ५/११/२०१५ रोजीच्या अधधसुचनाींमधील तरतुदीचे
पालन करण्याबाबत सींचालक (ननविषठा ि गण
ु ननयींत्रण) याींनी ठद. ८.१२.२०१५ च्या पत्रान्िये
सींबींधधत सिा अधधकाऱ्याींना ननदे श ठदलेले आहे त, हे खरे आहे .
(२) होय.
(३) केंद्र शासनाच्या अधधसूचनेत विहीत केलेली शैक्षणणक पात्रता परिानाधारकाींसाठी / त्याने

नेमणक
कराियाच्या व्यक्तीसाठी लागू असल्याने कृषी सींचालकाींनी त्यासाठी ननयोजन
ु
करण्याची आिश्यकता नाही.

(४) ि (५) िरील अधधसूचना केंद्र शासनाची असल्याने राज्य शासनाने, विदयमान असलेल्या
कक्कनाशके परिाना धारकाींसाठी लागू केलेल्या शैक्षणणक अहातेबाबत पुनविाचार करुन अशा

पररिानाधारकाींसाठी अधधसूचनेप्रमाणे विहीत करण्यात आलेल्या शैक्षणणक अहातेऐिजी २ ते ३
मठहन्याच्या

अल्पकालीन

अ्यासक्रमाची

अ्

घालण्याची

विनींती

केंद्र

शासनाला

ठद.

११.०१.२०१६ रोजी करण्यात आलेली आहे.
(६) प्रश्न उद्ाित नाही.
___________
शसांधुदग
ु व जजल््यातील सन २००४-०५ या िालावधीसाठी आलेल्या
ननधीतील २ िोटी ८१ लक्ष रुपये शासनािडे परत गेल्याबाबत

(२२)

४६५३३ (२८-०४-२०१६).

श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम) :

सन्माननीय मदत व

पुनववसन िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मसींधुदग
ु ा न्जल्हयात झालेल्या नैसधगाक आपत्तीतील शेतकऱ्याींना शासनाकडून सन २००४-०५
या कालािधीसाठी आलेल्या ननधीतील २ को्ी ८१ लक्ष रुपये शासनाकडून परत गेला, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, नुकसान भरपाई ममळण्यासाठी असलेल्या जाचक अ्ीींची पुतत
ा ा शेतकऱ्याींकडून
न झाल्यामळ
ु े ननधी परत गेला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त बाब १ ि २ नुसार चौकशी करण्यात आली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकशीच्या अनष
ु ींगाने शेतकऱ्याींना नुकसान भरपाई ममळण्याबाबत शासनाने
कोणती कायािाही करण्यात आली िा येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१९-०८-२०१६) :(१) हे खरे नाही.
(२), (३), (४) ि (५) प्रश्न उद्ाित नाही.
___________

वि.स. २३० (18)
अांजनगाव सुजी (जज.अमरावती) येथील शेतिऱयाांना
दठबि व जस्पांिलरचे अनुदान शमळण्याबाबत

(२३)

४६६०० (२१-०४-२०१६).

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

श्री.रमेश बुांदीले (दयावपूर) :

सन्माननीय िििी मांत्री पुढील

(१) दयाापूर मतदार सींघातील अींजनगाि सुजी (न्ज.अमरािती) येथील शेतकऱ्याींचे १.७५ को्ी,
ि दयाापरू येथील ६५ लक्ष रुपयाींचे ठठबक ि न्स्पींकलरचे अनद
ु ान बाकी आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शेतकऱ्याींना ठठबक ि न्स्पींकलरचे अनुदान ममळण्याबाबत शासनाने कोणती
कायािाही केली िा करण्यात येत,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. पाांडुरां ग फुांडिर (०१-१०-२०१६) :(१) ि (२) शेतकऱ्याींकडून सूक्ष्म मसींचनाचे अजा

नलाईन

स्िीकारण्यात येतात. उपलब्ध ननधीच्या मयाादेत प्राथम्य-क्रमानुसार अजांना पूिस
ा ींमती दे ण्यात
येते. पूिस
ा म
ीं ती ठदलेल्या ज्या अजादार शेतकऱ्याींनी सूक्ष्म मसींचन सींच बसिून अनुदानासाठी

प्रस्ताि सादर केले आहे त, असेच शेतकरी अनुदानासाठी पात्र ठरतात. अमरािती न्जल््यातील

पि
ा ींमती ठदलेले कोणतेही अजा प्रलींत्रबत नाहीत. ज्या शेतकऱ्याींनी पि
ा ींमती नसताना सक्ष्
ू स
ू स
ू म
मसींचन सींच बसविले आहे त, असे अजादार शेतकरी अनुदानासाठी पात्र ठरत नाहीत.
(३) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________
सांत्रा पन
व ीवन योजनेमध्ये शेतिऱयाांची खचव झालेली रक्िम ७० लक्ष अनद
ु ज
ु ान शमळण्याबाबत
(२४)

४६६०२ (२८-०४-२०१६).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.रमेश बुांदीले (दयावपूर) :

सन्माननीय ििवि मांत्री पुढील

(१) दयाापूर मतदारसींघातील अींजनगाि सुजी तालुक्यातील सींत्रा पन
ा ीिन योजने अींतगात कृवष
ु ज
अधधकाऱ्याींनी मागादशान केल्याप्रमाणे सींत्रा पुनज
ा ीिन योजना यशस्िीररत्या राबविली परीं तु
शासनाकडे एकुण ७० लक्ष रुपये अनुदान शेतकऱ्याींना ममळणे बाकी आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, दषु काळग्रस्त पररन्स्थतीत सुध्दा सींत्रा पन
ा ीिन योजनेमध्ये शेतकऱ्याींची खचा
ु ज
झालेली रक्कम ७० लक्ष अनुदान ममळण्याबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात
येत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. पाांडुरां ग फांु डिर (१९-०८-२०१६) :(१) अींशत: खरे आहे.

अींजनगाि सुजी तालुक्यात सींत्रा पुनरुज्जीिन योजना यशस्िीररत्या राबविली, हे खरे

आहे , मात्र शासनाकडे एकूण ७० लक्ष रुपये अनुदान शेतकऱ्याींना ममळणे बाकी आहे , हे खरे
नाही.

वि.स. २३० (19)
(२) अींजनगाि सुजी तालुक्यास, सन २०१४-१५ मध्ये राषरीय कृवष विकास योजनेमधून

“दषु काळसदृषय पररन्स्थतीत बहुिावषाक फळवपके िाचविण्यासाठी कराियाच्या उपाययोजना” या
करीता रु. ५७.७० लाख ि सन २०१५-१६ मध्ये एकान्त्मक फलोत्पादन विकास अमभयानामधून
“फळबागाींचे पन
ु रुज्जीिन” या घ्काींतगात रु. ५.७० लाख, असा एकूण रु. ६३.४० लाख इतका
ननधी वितरीत करण्यात आलेला आहे .
(३) प्रश्न उद्ाित नाही.
___________
नाशशि जजल्हयात सुरक्षक्षतपणे वाहन चालववण्यािररता वाहन
चालिाांना ववशेि प्रशशक्षण दे ण्याबाबत

(२५)

४६६७२ (२८-०४-२०१६).

श्री.योगेश (बापू) घोलप (दे वळाली) :

सन्माननीय पररवहन

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नामशक न्जल्हयात गेल्या िषाभरात एस्ी बसचे २३७ अपघात झाले असून त्यात १७
ननषपाप नागररकाींचा बळी तर १३९ प्रिासी जखमी झाले आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याकररता भरपाईपो्ी तब्बल दोन को्ी रुपये मदत दयािी लागली आहे , हे ही
खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

सुरक्षक्षतपणे

िाहन

चालविण्याकररता

िाहन

चालकाींना

विशेष

प्रमशक्षण

दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (०४-०८-२०१६) :(१) होय.
नामशक न्जल््यात ठद.०१ एवप्रल, २०१५ ते ३१ माचा, २०१६ या कालािधीत एस.्ी.
बसचे १६६ अपघात झाले असून त्यामध्ये १७ व्यक्ती मयत झाल्या आहे त ि १८९ प्रिाशी
जखमी झाले आहे त.

(२) एकूण रु.२,९३,१५,९४३/- एिढी नुकसान भरपाई दे ण्यात आली आहे .

(३) एस.्ी.प्रिास सुरक्षक्षत व्हािा याकररता महामींडळातफे खालील उपाय योजना करण्यात येत
आहे त.

महामींडळात नव्याने भरती झालेल्या चालकाींना ४८ ठदिसाींचे सेिापुिा प्रमशक्षण दे ण्यात

येते. तसेच रा.प. मध्यिती प्रमशक्षण सींस्था, भोसरी पण
ु े येथे अपघात प्रिण चालकाींना ७
ठदिसाचे ननिासी प्रमशक्षण दे ण्यात येते. त्याचप्रमाणे चालकाकडून अपघात झाल्यास विभागीय
स्तरािर १० ठदिसाींचे अपघात प्रिण पाठ्यक्रम प्रमशक्षण ठदले जाते.
मे.िेस््ना इींडडया

्ोमोबाईल्स असोमसएशनतफे ठदनाींक ०१.०२.२०१४ पासून एक

ठदिसाचे मसम्यल
ु े्र प्रमशक्षण दे ण्यात येत.े

चालकाींसाठी प्रत्येक विभागामध्ये चालकाींच्या सकारात्मक मानमसकतेकररता तज्ञ

समुपदे शकाची ननयुक्ती करण्यात येऊन त्याचेदिारे समुपदे शन केले जात आहे .

वि.स. २३० (20)
प्रजावपता ब्रम्हकुमारी विश्िविदयालयाच्या प्रमशक्षकामाफात प्रमशक्षण मशत्रबरे आगार

पतळीिर आयोन्जत करुन चालकाींना त्याींचेकडून मागादशान करुन प्रबोधन केले जाते.

ठद.०१.१०.२०१५ पासून उत्पाठदत होणाऱ्या प्रत्येक चासीसिर ॲन््ी ब्रेक मसन्स््म ि

न्स्पड मलमम्ीींग डडव्हाईस बसविणे बींधनकारक आहे ि त्याप्रमाणे नविन गाड्या महामींडळाच्या
चालणात आणण्याची बाब राज्य पररिहन महामींडळाच्या कायािाहीखाली आहे.
(४) प्रश्न उद्ाित नाही.
___________
िोिणातील ववशेित: दापोली येथील सन २०१२-२०१३ मधील आांबा नुिसानीची रक्िम
शेतिऱयाांना डडसेंबर २०१५ अखेरपयंत न शमळाल्याबाबत

(२६)

४६९९४ (२८-०४-२०१६).

श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधवन), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड),

श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.मिरां द जाधव-पाटील (वाई), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांरा िळवा),
श्री.सरु े श लाड (िजवत), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा) :
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मदत व पन
ु ववसन िायव

(१) कोकणातील विशेषतः दापोली येथील सन २०१२-२०१३ मधील आींबा नक
ु सानीची रक्कम
अदयाप शेतकऱ्याींना ममळाली नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनामाफात चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले ि तदनुसार नक
ु सानग्रस्त शेतकऱ्याींना आधथाक
मदत तातडीने दे णेबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२०-०९-२०१६) :(१) हे खरे नाही.
दापोली तालुक्यामध्ये सन २०१२-१३ ची आींबा नुकसानीची माठहती ननरीं क आहे .
(२), (३) ि (४) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________

नाांदेड जजल्हयातील शेति-याांना दठबि व तुिार योजनेचा लाभ शमळत नसल्याबाबत
(२७)

४७०५७ (२८-०४-२०१६).

श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िििी मांत्री

(१) नाींदेड न्जल्हयातील शेतक-याींनी ठठबक मसींचन ि तुषार अनुदानासाठी ६८६३ शेतक-याींनी
प्रस्ताि सादर केलेले असन
बरे च शेतकरी
ू

नलाईन प्रस्ताि भरता येत नसल्याने ि

नलाईन सेिा खींडीत होत असल्याने ि ६८६३ प्रस्ताि शेतक-याींनी दाखल करुनही अदयाप

त्याींना लाभ ममळाला नसल्याचे खरे आहे काय,
(२) असल्यास,शेतक-याींना ठठबक ि तुषार मसींचनाचे लाभ केव्हा ममळणार त्याबाबत न्जल्हा
कृषी अधधकारी याींनी काय कायािाही केली आहे िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

वि.स. २३० (21)
श्री. पाांडुरां ग फुांडिर (२०-०९-२०१६) :(१) ि (२)

सन २०१५-१६ मध्ये प्रधानमींत्री कृषी मसींचाई

केंद्र पुरस्कृत सूक्ष्म मसींचन सींचासाठी अजा करण्यासाठी ठदनाींक १५

क््ोबर, २०१५ ते १५

नोव्हें बर, २०१५ या कालािधीत ई-ठठबक प्रणाली सुरु ठे िण्यात आली होती. ई-ठठबक
आज्ञािलीदिारे नाींदेड न्जल््यातील ६८६३ अजा

नलाईन प्रा्त झाले. त्यापैकी ५६२४ अजा

पात्र ठरले. उपलब्ध अनुदानाच्या मयाादेत ३५६४ अजांना पूिस
ा ींमती दे ण्यात आली. आजअखेर

पूिस
ा ींमती ठदलेल्या २३२१ लाभाथींच्या बक खात्यािर रु.५५३.८६ लक्ष एिढी अनुदानाची रक्कम
जमा करण्यात आली आहे . उिाररत लाभार्थयांच्या बक खात्यािर अनुदान जमा करण्याची
कायािाही सरु
ु आहे .

पूिस
ा ींमती ठदलेल्या ज्या शेतकऱ्याींनी सूक्ष्म मसींचन सींचाची उभारणी करुन अनुदानासाठी

प्रस्ताि सादर केलेत, असेच शेतकरी अनुदानासाठी पात्र आहे त. पि
ा ींमती नसलेल्या ि परस्पर
ू स
सूक्ष्म मसींचन सींच बसविलेल्या शेतकऱ्याींना अनुदान अनुज्ञेय नाही.
(३) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________
मुांबईसह राज्यातील पुण,े नागपूर येथे होणाऱया अवैध गावठी दारुववरेतीला आळा घालण्याबाबत
(२८)

४७१०१ (२८-०४-२०१६).

श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी), प्रा.विाव गायिवाड (धारावी),

प्रा.ववरें द्र जगताप (धामणगाव रे ल्वे), श्री.अब्दल
ु सत्तार (शसल्लोड), श्री.त्र्यांबिराव शभसे (लातूर
ग्रामीण) :

सन्माननीय राज्य उत्पादन शल्
ु ि मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मुींबईसह राज्यातील पुण,े नागपूर येथे मोठया प्रमाणत पोलीस ि स्थाननक प्रशासनाला

दल
ु क्षा क्षत करुन गािठी दारुची विक्री होत असल्याचे माहे जानेिारी, २०१६ मध्ये िा त्या
दरम्यान ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, येथे होणाऱ्या अिैध गािठी दारुविक्रीला आळा घालण्याबाबत शासनाने कोणती
कायािाही केली आहे िा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०४-१०-२०१६) :(१) हे अींशत: खरे आहे .

(२) अिैध मदय ननममाती ि विक्री ठठकाणािर पोलीस विभाग ि राज्य उत्पादन शुल्क
विभागाकडून कारिाई करण्यासाठी सींयुक्त पथके ननमााण करण्यात आली आहे . मुींबई (शहर ि

उपनगर), पण
ु े ि नागपरू या ठठकाणी प्रनतबींधात्मक कायािाही अींतगात १६७ गन्
ु ्याींसह एकूण
२९९८ गुन्हे दाखल केले आहे त आणण रु.४.५६ को्ीचा मुद्दम
े ाल ज्त करण्यात आला आहे.
राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून विभागीय स्तरािर ननरीक्षक/दय्ु यम ननरीक्षक याींची विशेष

पथके तयार करुन मोठहम राबविली जातात. तसेच पोलीस विभागाशी सींपका साधून समन्ियाने

ि सींयक्
ु तपणे मोठहमा राबविल्या जातात. त्यामळ
ु े अशा अिैध गािठी दारु धींदयािर ननयींत्रण
ठे िण्यात येत.े

(३) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________

वि.स. २३० (22)
रे णापूर तालुक्यातील शेतिरी पात्र असतानाही दष्ट्ु िाळ अनुदानापासन
ू वांधचत रादहल्याबाबत
(२९)

४७४९४ (२८-०४-२०१६).

श्री.त्र्यांबिराव शभसे (लातूर ग्रामीण) :

पुनववसन िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौजे नरि्िाडी ि पानगाि (ता.रे णापरू , न्ज.लातरू ) येथील

सन्माननीय मदत व

शेतकरी सन २०१५ च्या

शासनाच्या दषु काळ अनुदान यादीत नािे समाविष् नसल्यामुळे पात्र असतानाही सदर प्रकरणी

चौकशी करून अनुदानापासून िींधचत राठहलेल्या शेतकऱ्याींची नािे अनुदान यादीत समाविष्
करण्याबाबात ि सदर िींधचत शेतक-याींना अनुदान िा्पाबाबत स्थाननक लोकप्रतीननधधनी

ठदनाींक १६ जानेिारी, २०१६ रोजी िा त्यासुमारास उपविभागीय अधधकारी, रे णापूर याींच्याकडे
ननिेदनादिारे मागणी केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीअींती अनुदानापासून िींधचत राठहलेल्या शेतकऱ्याींची नािे अनुदान यादीत

समाविष् करण्याबाबात तसेच शेतक-याींना अनुदान िा्प करण्याबाबत शासनाने कोणती
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटीले (१९-०८-२०१६) :(१) हे खरे आहे .
(२) सदर प्रकरणी सखोल चौकशी करण्यात आली असून, पानगाींि येथील तलाठी याींचेिर
कायािाही करुन त्याींची िेतनिाढ रोखण्यात आली आहे .

(३) अनुदानापासून िींधचत राठहलेल्या शेतकऱ्याींची यादी प्रमसध्द करण्यात आली असून, अनुदान
िा्पाची कायािाही सुरु आहे .
(४) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________
अल्पसांख्याि वविास िायवरेतमाांतगवत बुलढाणा जजल््याचा समावेश िरण्याबाबत
(३०)

४७७७३

(२८-०४-२०१६).

श्री.हिववधवन

सपिाळ

(बल
ु ढाणा) :

सन्माननीय

अल्पसांख्याांि वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) बल
ु ढाणा न्जल्हा हा अल्पसींख्याींक लक्ष ग्ात असल्याचे केंद्र शासनाने सन २०१३ मध्ये िा
त्यादरम्यान जाहीर केलेले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अल्पसींख्याींक विकास कायाक्रमा अींतगात बुलढाणा न्जल्हयाचा समािेश आहे ,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, अल्प सींख्याींकाींच्या बहुक्षेत्र विकास कायाक्रमाअींतगात मोताळा तालुक्याचा
समािेश करण्याबाबतचा प्रस्ताि शासनास प्रा्त झाला आहे , हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, या प्रस्तािा बाबत शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्याींत येत आहे,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

वि.स. २३० (23)
श्री. ववनोद तावडे (०२-०८-२०१६) :(१) ि (२) होय, हे खरे आहे .
(३) न्जल्हाधधकारी, बुलढाणा याींनी ठद. २७/०५/२०१६ च्या पत्रान्िये बुलढाणा न्जल््यातील
अल्पसींख्याक गाि समूह ननन्श्चतीचा अहिाल मान्यतेसाठी पाठविला आहे , हे खरे आहे .

(४) न्जल्हाधधकारी, बल
ु ढाणा याींचा ठद २७/०५/२०१६ रोजीचा अहिाल तपासण्यात येत आहे.
(५) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________
शहापरू तालक्
ु यात (जज.ठाणे) येथे सतत चार विे वादळी पावसाने
आददवासी व इतर जनतेच्या घराांचे झालेल्या नुिसानीबाबत

(३१)

४७८०४

िळवा) :

(२८-०४-२०१६).

श्री.पाांडुरां ग

बरोरा

(शहापूर),

श्री.जजतेंद्र

आव्हाड

(मुांरा

सन्माननीय मदत व पुनववसन िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) शहापूर तालुक्यात (न्ज.ठाणे) सतत चार िषे िादळी पािसाने अनेक आठदिासी ि इतर
जनतेच्या घराींचे नुकसान झाले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने पींचनामे होिून सुध्दा त्याींना शासनामाफात कोणतीच
नक
ु सान भरपाई अदयाप दे ण्यात आली नाही, हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास, त्याची कारणे काय आहे त,

(४) असल्यास, प्रश्न भाग (१) मधील मदत दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली िा
करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२०-०९-२०१६) :(१) हे खरे आहे .
(२), (३) ि (४) हे खरे नाही.
मागील चार िषाात िादळी पािसाने नक
ु सान झालेल्या घराींसाठी शासन ननणायाप्रमाणे

मदत दे ण्यात आलेली आहे . तसेच सन २०१४-१५ मध्ये नक
ु सान झालेल्या ७३४ घराींसाठी मदत
दे ण्याची कायािाही सुरु आहे .
(५) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________

अहमदनगर जजल््यातील अिोले बसस्थानिाच्या प्रवेशद्वारावर
फळववरेतेत्याांनी िेलेले अनतरेतमण हटववणेबाबत

(३२)

४७९७९ (२८-०४-२०१६).

श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांरा िळवा),

श्री.सुरेश लाड (िजवत), श्री.हनुमत
ां डोळस (माळशशरस) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील

(१) अहमदनगर न्जल््यातील अकोले बसस्थानक प्रिेशदिारािर फळ विक्रेत्याींनी अनतक्रमण
केल्याने मोठ्या प्रमाणात अपघात होिूनही आगार प्रमुखाींनी कोणतीही कायािाही केली
नसल्याने िाहकाींना बसेसची ने आण करताना त्रास होत आहे , हे खरे आहे काय,

वि.स. २३० (24)
(२) असल्यास, सदर स्थानकाची शासनामाफात पाहणी केली आहे काय,
(३) असल्यास, पाहणीअींती अकोले बसस्थानकाच्या प्रिेशदिारािर अनतक्रमण करुन करीत
असलेला फळ विक्रीचा धींदा ह्विणेबाबत शासनामाफात कोणती कायािाही केली िा करण्यात
येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (२९-०९-२०१६) :(१) हे अींशत: खरे आहे .
अकोले बसस्थानक बाींधा, िापरा ि हस्ताींतररत करा या तत्िािर १९८४-८५ मध्ये
बाींधण्यात आलेले असून सदर बसस्थानकाच्या बाहे रील बाजस
विकासकादिारे बाींधण्यात
ू
आलेल्या गाळ्यासमोर अनतक्रमण झाल्याचे ननदशानास आले.

(२) ि (३) अकोले बसस्थानकाच्या प्रिेशदिारािरील अनतक्रमण धारकाींना ठदलेल्या सूचनेनस
ु ार
सींबींधधत फळविक्रेत्याींनी अनतक्रमण काढून घेतले आहे .

तसेच सींबींधधत अनतक्रमणा विरुध्द पोलीस स््े शन, अकोले ि सािाजननक बाींधकाम

विभागास राज्य पररिहन महामींडळादिारा तक्रारी दाखल केल्या आहे त.
(४) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________

राज्यात खरीप हां गामात दष्ट्ु िाळी पररजस्थतीमळ
ु े नि
ु सान झालेल्या
िापूस उत्पादि शेतिऱयाांना मदत दे ण्याबाबत

(३३)

४८२८७ (२७-०४-२०१६).

श्री.चांद्रिाांत सोनावणे (चोपडा), श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :

सन्माननीय मदत व पुनववसन िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात खरीप हीं गामात दषु काळी पररन्स्थतीमुळे कापूस उत्पादक शेतकऱ्याींचे नुकसान झाले

असेल तर त्या शेतकऱ्याींना मदत दे णार असल्याची घोषण मा.मुख्यमींत्री याींनी ठदनाींक ९
जानेिारी, २०१५ रोजीच्या सुमारास केली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या नक
ु सान भरपाईकररता कोणते ननकष लािण्यात आले आहे त,
(३) असल्यास, या घोषणेनुसार शासनाने अींमलबजािणी केली आहे काय,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२७-०९-२०१६) :(१) होय, अींशत: खरे आहे .
(२) ि (३) महसूल ि िन विभाग शासन ननणाय क्रमाींक एससीिाय-२०१६/प्र.क्र.१/म-७ ठद.०२

माचा, २०१६ अन्िये औरीं गाबाद, अमरािती, नागपूर ि नामशक विभागातील कापूस पीकाींसाठी
पीक िमा योजनेची मींडळ ननहाय मदत जाहीर झाल्यानींतर विमा काढलेल्या सिा शेतकऱ्याींना

विमा योजनेच्या ननकषानुसार मदत दे ण्यात येईल. ज्या शेतकऱ्याींनी विमा उतरिलेला नाही,

अशा शेतकऱ्याींना पीक विमा योजनेची मींडळ ननहाय जाहीर केलेल्या रकमेच्या ५०% रक्कम
शासनाकडून दे ण्यात येईल, असे आदे श ननगाममत केले आहे त.
(४) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________

वि.स. २३० (25)
मौजे ताडिळस (ता.पूण,व जज.परभणी) येथे ििवि ववभागाचे वतीने
सुरु िरण्यात आलेली एि खखडिी योजना

(३४)

४८४१३ (२८-०४-२०१६).

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

श्री.ववजय भाांबळे (जजांतूर) :

सन्माननीय िििी मांत्री पुढील

(१) मौजे ताडकळस (ता.पूण,ा न्ज.परभणी) येथे कृवष विभागाचेितीने महसल
विभागाच्या
ू
ठठकाणी एक णखडकी योजना सरु
ु केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) तसेच सदर ठठकाणी सुरु करण्यात आलेले काम एक िषाापासून बींद आहे , हे खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, प्रश्न भाग (१) ि (२) बाबत शासनामाफात चौकशी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकशीअींती सदर एक णखडकी योजनेमाफात कामे करणेबाबत शासनाने कोणती
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. पाांडुरां ग फुांडिर (१७-०८-२०१६) :(१) एक णखडकी योजना महसल
ू राज्याच्या ठठकाणी नसून
प्रत्येक महसल
ू विभागाच्या ठठकाणी सरु
ु करण्यात आलेली आहे , हे खरे आहे .

(२) नाही, एक णखडकी योजना अींतगात महाराषर शासन कृवष विभागाच्या मागादशाक सूचना
प्रमाणे योजना राबविण्यात येतात ि त्याप्रमाणे कामे सुरु आहे त.
(३) चौकशीचा प्रश्न उद्ाित नाही.
(४) प्रश्न उद्ाित नाही.
(५) प्रश्न उद्ाित नाही.
___________
आजरा (जज.िोल्हापूर) येथे म्हशीच्या गोठयाला आग लागून झालेले नुिसान
(३५)

४८६७९ (२८-०४-२०१६).

श्री.प्रिाश अबबटिर (राधानगरी) :

सन्माननीय मदत व

पन
ु ववसन िायव मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) आजरा (न्ज.कोल्हापरू ) येथे म्हशीच्या गोठयाला आग लागन
ू अींदाजे १२ लाख रुपयाींचे
नुकसान झाल्याची घ्ना ठदनाींक १३ जानेिारी िा त्या सुमारास ननदशानास आली, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, नुकसानग्रस्त शेतकरी मसलेमान इब्राठहम सोलेसन याींनी तहमसलदार आजरा
याींचेकडे नुकसान भरपाईची मागणी केली आहे हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकशीअींती नुकसानग्रस्त शेतकऱ्याला मदत ममळणेबाबत शासनाने कोणती
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे आहे ,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

वि.स. २३० (26)
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१४-१०-२०१६) :(१) ि (२) हे खरे आहे.
(३) ि (४) होय.
सन घ्नेतील बाधधताना ठदनाींक १३ मे, २०१५ च्या शासन ननणायान्िये प्रत्येकी
रु.३०,०००/- याप्रमाणे तीन जनािराींसाठी रु.९०,०००/- इतकी रक्कम दे य आहे. त्यापैकी
रु.२७,०००/- इतकी मदत दे ण्यात आली असन
ू उिाररत मदत दे ण्याची कायािाही न्जल्हाधधकारी
याींचेमाफात सुरु आहे.

(५) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________

िेंद्राचा दष्ट्ु िाळ ननधी महाराष्ट्राला अदयापही शमळाला नसल्याबाबत
(३६)

४९०४२ (०४-०५-२०१६).

श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.ववजय वडेट्टीवार

(रम्हपूरी), श्री.जयप्रिाश मुांदडा (बसमत), श्री.राधाििष्ट्ण ववखे-पाटील (शशडी), श्री.शशशिाांत शशांदे
(िोरे गाव), श्री.अजजत पवार (बारामती), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांरा िळवा), श्री.हनुमांत डोळस
(माळशशरस), श्री.भास्िर जाधव (गह
ु ागर), श्रीमती ननमवला गाववत (इगतपरू ी), श्री.अशमन पटे ल
(मुांबादे वी), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.सुरेश लाड (िजवत),

श्री.शामराव ऊफव बाळासाहे ब पाटील (िराड उत्तर), श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद),
श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.ददलीप वळसे-पाटील (आांबेगाव) :

सन्माननीय मदत व

पन
ु ववसन िायव मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) केंद्र सरकारने दषु काळासाठी ३ हजार ५०० को्ीचा ननधी तर राज्य शासनाने २ हजार ५००
को्ीचा ननधी ठदला असा सम
ु ारे १४.३४ को्ी रुपयाींचे वितरण झाले असल्याचे माहे जानेिारी,
२०१६ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) तसेच, चौकशीअींती दषु काळासाठी केंद्र ि राज्य शासनाने ठदलेल्या ननधीचे पूणा क्षमतेने
िा्प व्हािे म्हणून शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (१९-०८-२०१६) :(१) हे खरे नाही.
खरीप-२०१५ कररता बाधधत शेतकऱ्याींना मदत दे ण्याचा ननणाय घेण्यात आला. त्याकररता

एकूण आिाश्यक ननधी रु. ३५७८.४३ को्ी इतका असन
ू , त्यापैकी रु. ३१११.१३ को्ी इतका
ननधी वितरीत करण्यात आला आहे .
(२) प्रश्न उद्ाित नाही.
(३) प्रश्न उद्ाित नाही.
(४) प्रश्न उद्ाित नाही.
___________

वि.स. २३० (27)
नाशशि जजल््यातील दष्ट्ु िाळ ननवारणाची िामे पूणत्व वास नेण्यासाठी उववररत ननधी दे ण्याबाबत
(३७)

४९१७१ (२८-०४-२०१६).

श्री.योगेश (बापू) घोलप (दे वळाली) :

सन्माननीय मदत व

पुनववसन िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नामशक न्जल््यातील दषु काळाची न्स्थती पाहता न्जल्हा प्रशासनाने ६५५ को्ी रुपयाींच्या
दषु काळ ननिारण ननधीची मागणी केली होती, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, असे आताींनाही शासनाने ३०२ को्ीचा ननधी ठदला आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, या ननधीतून न्जल््यातील दषु काळ ननिारणाची कामे पूणत्ा िास नेणे शक्य
होणार नाही हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(५)

असल्यास,

चौकशीअींती

दषु काळ

ननिारणाची

कामे

पण
ू त्ा िास

नेण्यासाठी

उिाररत

ननधी दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०९-०८-२०१६) :(१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.
खरीप - २०१५ कररता रु. ३३१.१२ को्ी अनुदान वितरीत करण्यात आले आहे.

(३) हे खरे नाही.

(४), (५) ि (६) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________

नाशशि येथील पाच लाख लोिसांख्या असलेल्या शसडिोसाठी
स्वतांत्र्य एस.टी. बसस्थानि बाांधण्याबाबत
(३८)

४९१७६ (२८-०४-२०१६).

श्री.योगेश (बाप)ू घोलप (दे वळाली) :

सन्माननीय पररवहन

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नामशक येथील पाच लाख लोकसींख्या असलेल्या मसडकोसाठी स्ितीं्य एस.्ी. बसस्थानक
बाींधण्यात यािे अशी मागणी सींबींधधत अधधकारी याींच्याकडे स्थाननकाींनी ि लोकप्रनतननधीींनी
िारीं िार केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या ठठकाणी एस.्ी. बसस्थानक बाींधण्यासींदभाात शासनाने कोणती कायािाही
केली िा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (१२-०८-२०१६) :(१) होय.
(२) मसडको पररसरात राज्य पररिहन महामींडळाच्या मालकीची जागा नाही. मसडको प्रशासनाने
शहर विकास आराखड्यात स्ितींत्र बसस्थानकासाठी जागा आरक्षक्षत नसल्याबाबत राज्य
पररिहन महामींडळास कळविले आहे . त्यामुळे मसडको पररसरात नविन बस्थानकासाठी राज्य
पररिहन महामींडळास ननणाय घेता आलेला नाही.

वि.स. २३० (28)
(३) प्रश्न उद्ाित नाही.
___________
िोंढा-िोसरा (ता.पवनी) अनेि गावाांतील शेतिऱयाांचे धान वपिाचे पावसामळ
ु े झालेले नि
ु सान
(३९)

४९४१६ (२८-०४-२०१६).

श्री.रामचांद्र अवसरे (भांडारा) :

सन्माननीय मदत व

पुनववसन िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) कोंढा-कोसरा (ता.पिनी) अनेक गािाींतील शेतकऱ्याींच्या शेकडो शेतीमधील धान वपकाचे
पािसामळ
ु े नक
ु सान झाले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या सींदभाात कोढा येथील तलाठ्याींना शेतीची पाहणी करुन पींचनामा तयार
करण्यासाठी बोलािले असता तलाठी पींचनामा करण्यास दल
ा करीत असल्याचे ननदशानास
ु क्ष
आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या प्रकरणाची चौकशी करुन पररसरातील शेतकऱ्याींची कजा माफी करुन कोरडा
दषु काळ जाहीर करािा अशी मागणी शेतकऱ्याींकडून केली जात आहे , हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदर मागणीनस
ु ार शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२०-०९-२०१६) :(१), (२) ि (३) हे खरे नाही.
(४) ि (५) प्रश्न उद्ाित नाही.
___________
यवतमाळ जजल््यातील ८ तालुक्याांत दष्ट्ु िाळ जाहीर िरण्याबाबत
(४०)

५००१४ (२८-०४-२०१६).

श्री.सांजजवरे ड्डी बोदिुरवार (वणी) :

सन्माननीय मदत व

पुनववसन िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) यितमाळ न्जल््यातील एकूण १६ पैकी आठ तालुक्यातील पैसेिारी ५० पैशाींपेक्षा
कमी आल्याने ते दषु काळाच्या यादीत आले असून उिाररत ८ तालुक्याींची पैसेिारीसुध्दा ५०

पैशाींच्या आत येण्याचे सींकेत महसूल विभागाकडून ममळाल्याचे माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये िा
त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या ८ तालुक्याींतही दषु काळ जाहीर होणार असून तसे झाल्यास न्जल््यातील
शेतकऱ्याींना दषु काळाच्या सोयी-सुविधा ि सिलतीींचा लाभ ममळणार आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, त्यानुसार या ८ तालुक्याींत दषु काळ जाहीर करण्याबाबत तसेच शेतकऱ्याींना
दषु काळाच्या सोयी-सवु िधा ि सिलतीींचा लाभ ममळण्याबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली
िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

वि.स. २३० (29)
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०९-०९-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२) ि (३) महसूल ि िन विभाग शासन ननणाय क्रमाींक :- एससीिाय-२०१५/प्र.क्र.३११/म-७
ठदनाींक २०/१०/२०१५ अन्िये दषु काळग्रस्त भागात विविध उपाययोजना करण्यात आल्या आहे त.
(४) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________
राज्य एस.टी. महामांडळात गेल्या अनेि विांपासन
ू वररष्ट्ठ अधधिाऱयापासून ते
चतथ
ु व श्रेणी िमवचाऱयापयंत १२ हजार पदे ररक्त असल्याबाबत

(४१)

५०५६५ (२८-०४-२०१६).

श्री.योगेश सागर (चारिोप) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्य एस.्ी. महामींडळात गेल्या अनेक िषांपासून िररषठ अधधकाऱ्यापासून ते चतथ
ु ा श्रेणी

कमाचाऱ्यापयंत १२ हजार पदे ररक्त असल्याचे ठदनाींक ८ फेब्रि
ु ारी, २०१६ ि त्यासुमारास
ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

एस.्ी.

महामींडळात

अनेक

पदे

ररक्त

असल्याने

त्याचा

एस.्ी.च्या

कायाक्षमतेिर पररणाम होत आहे , हे ही खरे आहे ,
(३) असल्यास, उक्त ररक्त पदे भरण्याबाबत तसेच एस.्ी. ची कायाक्षमता िाढिन
ू एस.्ी.

नफ्यात चालण्यासाठी प्रिाश्याींना खाजगी बसेस प्रमाणे सुखसुविधा पुरविण्यासाठी शासनाने
कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (१२-०९-२०१६) :(१), (२) ि (३) रा.प.महामींडळातींगत
ा १, २५, ३८३ एिढी
मींजूर

पदे

असून

१,०६,१११

एिढी

भरलेली

तर

१९२७२

ररक्त

पदे

आहे त.

यापैकी

सरळसेिेंतगात १२,४२६ एिढी पदे ररक्त आहे त.
उपरोक्त विविध सींिगाातील ररक्त पदे सरळ सेिेने ि खाते बढती सममतीमाफात ्््या्््याने भरण्याची बाब राज्य पररिहन महामींडळाच्या कायािाहीखाली आहे
राज्य पररिहन महामींडळाचे भारमान, उत्पन्नामध्ये िाढ ि खचाात कपात करण्याच्या
दृष्ीने प्रिासी िाढिा योजना, नैममत्तीक करारािर दे ण्यात येणाऱ्या बसेसच्या अ्ीींमध्ये बदल,
सक्षम मागा तपासणी ि खाजगी िाहतुकीदिारे उत्पन्न गळती रोखणे, प्रिासी आकवषात
करण्यासाठी प्रिास भाड्यात सिलत योजना, िावषाक सिलत काडा मामसक/त्रैमामसक काडा

योजनाींना व्यापक प्रमसध्दी दे ण,े प्रिाशाींना ई-नतकक् प्रणालीदिारे नतकक् आरक्षण सुविधा,
स्मा्ा काडा, मोबाईल ॲप सुविधा इ. उत्पन्न िाढीसाठी उपाययोजना करण्यात आल्या आहे त.
त्याचप्रमाणे रा.प.बसेसिर जीपीएस, व्ही्ीएस, सीसी्ीव्ही, िायफाय, पेसेंजसा इनफॉमामेशन
मसस््ीम
आहे त.

इ. सवु िधा उपलब्ध करुन दे ण्याची बाब राज्य पररिहन महामींडळाच्या कायािाहीखाली

(४) प्रश्न उद्ाित नाही.
___________

वि.स. २३० (30)
िापूस व सोयाबबन या नगदी वपिाांना शेति-याांनी ववमा सांरक्षण घेतले नसल्यास
आपत्ती समजून मदत जाहीर िरण्याच्या धोरणाबबत

(४२)

५०८५५ (२८-०४-२०१६).

श्री.जयप्रिाश मुांदडा (बसमत) :

सन्माननीय मदत व

पन
ु ववसन िायव मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यात शासनाने कापूस ि सोयात्रबन या नगदी वपकाींना शेतक-याींनी विमा सींरक्षण घेतले
नसल्यास आपत्ती समजन
ू मदत करण्याचे धोरण जाहीर केले होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, नगदी वपकाींना अशा प्रकारे मदत दे िून अन्य वपक घेणाऱ्या शेतक-याींिर
अन्याय होऊ नये याकरीता शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२७-०९-२०१६) :(१) होय.
(२) महसूल ि िन विभाग शासन ननणाय क्रमाींक एससीिाय-२०१६/प्र.क्र.१/म-७, ठद.२ माचा,

२०१६ अन्िये खरीप २०१५ मधील औरीं गाबाद, नामशक, अमरािती ि नागपूर विभागातील
कापूस, अमरािती ि नागपूर विभागातील सोयाबीन ि नागपूर विभागातील धान पीकाींच्या
नक
ु सानीसींदभाात विशेष मदत करण्यात आली आहे .
(३) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________
सातारा जजल्हयात दष्ट्ु िाळी गावाांत शासनाच्या दष्ट्ु िाळी मदतीच्या योजना लागू िरण्याबाबत
(४३)

५१०१३ (२८-०४-२०१६).

अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.अशमन पटे ल (मांब
ु ादे वी) :

सन्माननीय मदत व पुनववसन िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) सातारा न्जल्हयात ्ीं चाईग्रस्त गािाींची सींख्या ४५९ आहे .
असतानाही ३४३ गािे आहे .

तर ५० पेक्षा कमी पैसेिारी

्ीं चाईग्रस्त गािाींच्या आकडेिारीत मान, ख्ाि, फल्ण पाठण,

िाई, उत्तर कोरे गािातील गाींिाची सींख्या मोठी आहे . तर कमी पैसेिारी असलेल्या गाींिामध्ये
याींच्यासह इतर तालुकेही असल्याचे माहे

क््ोंबर, २०१५ दरम्यान ननदशानास आले आहे हे

खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शासनाने पाहणी केली आहे काय,
(३) असल्यास, पाहणीअींती सदर तालुक्यातील दषु काळी गािाींत शासनाच्या दषु काळी मदतीच्या
योजना लागू करण्याबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली आहे िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (०९-०९-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय.

वि.स. २३० (31)
(३) शासन ननणाय क्र. एससीिाय:-२०१५/प्र.क्र.३११/म-७ ठद. २०

क््ोबर, २०१५ अन्िये सन

२०१५-१६ च्या खरीप हीं गामात ज्या गािाींची पैसेिारी ५० पैशापेक्षा कमी आहे अशी गािे
दषु काळग्रस्त जाठहर करुन विविध उपाययोजना लागू करण्यात आलेल्या आहे त.
(४) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________
साांगली जजल््यातील तािारी, टें भू व म्है साळ या शसांचन योजनाांचे टां चाईच्या िाळातील
आवतवनाचे वीजबील आखण पाणीपट्टी टां चाई ननधीतन
ू भरण्याबाबत

(४४)

५१३९१ (२८-०४-२०१६).

श्री.अननल बाबर (खानापरू ) :

सन्माननीय मदत व

पुनववसन िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) साींगली न्जल््यातील दषु काळी पररन्स्थती पहाता ताकारी, ्ें भू ि म्है साळ या मसींचन
योजनाींचे ्ीं चाईच्या काळातील आितानाचे िीजत्रबल आणण पाणीपट्टी शासनाने ्ीं चाई ननधीतून

भरािे अशी मागणी किठे महाकाळ पींचायत सममतीचा ठराि माहे डडसेंबर २०१५ मध्ये िा
त्यादरम्यान सींमत केला आहे , हे खरे आहे काय,
(२) तसेच अशीच मागणी न्जल््यातील लोकप्रनतननधीींनी शासनाकडे/न्जल्हा पररषदे कडे केली
आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, या सींदभाात शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (०९-०९-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२) अींशत: खरे आहे.
(३) महसल
ू ि िन विभाग शासन ननणाय क्र. एससीिाय:-२०१५/प्र.क्र.३११/म-७ ठद. २०/१०/२०१५
अन्िये विदयत
ु दे यकात ३३.५०% स्
ु ठदलेली आहे.
(४) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________

उस्मानाबाद जजल््यातील ७३७ गावातील शेतिऱयाांचे नापेर
क्षेत्राबाबत चि
ु ीचा अहवाल ददल्याबाबत

(४५)

५१७८९ (२१-०४-२०१६).

श्री.ज्ञानराज चौगल
ु े (उमरगा) :

सन्माननीय मदत व

पुनववसन िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) उस्मानाबाद न्जल््यातील ७३७ गािातील शेतकऱ्याींचे नापेर क्षेत्राबाबत ठदलेला चुकीचा
अहिाल

दरु
ु स्त

करुन

सुधारीत

अनुदान

ममळण्याबाबत

अनेक

कायाकत्याानी न्जल्हा प्रशासनाकडे लेखी अजाादिारे तक्रार केलेली आहे

शेतकऱ्याींनी/सामान्जक

हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, दषु काळग्रस्त शेतकऱ्याचे पेरणीचे क्षेत्र कमी दाखविल्याने त्याींना शासनाने
जाहीर केल्यानस
ु ार अनद
ु ान ममळत नाही हे ही खरे आहे काय,

वि.स. २३० (32)
(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(४)

असल्यास, चौकशीच्या

अनुषींगाने

चक
ु ीचा

अहिाल

दे णाऱ्या

अधधकाऱ्याींिर कारिाई

करण्याबाबत ि दषु काळग्रस्त शेतकऱ्याींना अनुदान दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली
आहे िा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, विलींबाची करणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०९-०९-२०१६) :(१) अींशत: खरे आहे.
उस्मानाबाद न्जल््यातील लोहारा तालक्
ु यातील काही शेतकरी / सामान्जक कायाकत्याींनी

इतर तालुक्याप्रमाणे १००% अनद
ु ान िा्प करािे असे ननिेदन न्जल्हाधधकारी उस्मानाबाद
याींना ठदले होते परीं तु नापेर क्षेत्राबाबत चक
ु ीचा अहिाल दरु
ु स्त करुन सुधाररत अनुदान
ममळण्याबाबत ननिेदन प्रा्त झालेले नाही.
(२) हे खरे नाही.
(३), (४) ि (५) प्रश्न उद्ाित नाही.
___________
राज्यात ववशेितः गडधचरोली जजल्हयात धानाला प्रती जक्वांटल ३००० रुपये
हमीभाव जाहीर िरणेबाबत
(४६)

५१९१८ (२८-०४-२०१६).

डॉ.दे वराव होळी (गडधचरोली) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िििी मांत्री

(१) राज्यात ि विशेषतः गडधचरोली न्जल्हयात यािषी पािसाचे प्रमाण अत्यल्प झाल्याने
शेतीच्या उत्पन्नात मोठ्या प्रमाणात घ् झाली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, कमी उत्पन्न ि धानाचे हमी भाि कमी असल्याने शेतकऱ्याींिर उपासमारीची
िेळ आल्याने शेतकऱ्याींचे आत्महत्याींचे प्रमाण िाढले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त घ्ना थाींबविण्यासाठी शेतक-याींना धानाचे हमी भाि ३००० रुपयापयंत
िाढविणे आिश्यक आहे हे खरे आहे काय,
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(५) असल्यास, चौकशीअींती या िषी धानाला हमी भाि िाढविण्याबाबत शासनाने कोणती
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. पाांडुरां ग फुांडिर (२२-०९-२०१६) :(१) गडधचरोली न्जल््यात खरीप हीं गाम २०१५ मध्ये

सरासरी पजान्यमानाचे तल
ु नेत ७१ ्क्के तर राज्यात सरासरी पजान्यमानाच्या तुलनेत ५९
्क्के जाऊस पडला होता. त्या हीं गामात पािसाचे प्रमाण घ्ल्याने अन्नधान्याचे उत्पादनात
३७ ्क्के घ् झाली होती.
(२), (३), (४), (५) ि (६) शेतकऱ्याींच्या आत्महत्याींची कारणे अनेक प्रकारची आहे त. त्यामध्ये
नावपकी ि कजाबाजारीपणा सुद्दा समाविष् आहे त.

वि.स. २३० (33)
खरीप धान पीकासाठी राज्य शासनाने २०१४-१५ ि २०१५-१६ कररता अनक्र
ु मे रु.२७७०/-

आणण रु. २९५४/- प्रनत न्क्िीं्ल आधारभूत ककीं मत केंद्रीय कृवष मुल्य ि ककीं मत आयोगाकडे
प्रस्तावित केली हाती, तथावप केंद्र शासनाने २०१४-१५ ि २०१५-१६ कररता अनुक्रमे रु.१३६०/आणण रु.१४१०/- प्रनत न्क्िीं्ल आधारभत
ू ककीं मत जाठहर केलेली आहे .

ककमान आधारभूत ककीं मती जाहीर करणे ही बाब केंद्र शासनाच्या अखत्याररतील आहे.

शेतमालाला िाजिी हमी भाि ममळािेत म्हणून राज्य शासन केंद्र शासनाकडे नेहमीच आग्रही
भूममका घेत असते.

___________

सातारा जजल्हयातील धोम, िन्हे र, िोयना प्रिल्पग्रस्ताांचे िायावध्यक्ष याांनी िेलेल्या मागण्या
(४७)

५१९६३ (२८-०४-२०१६).

श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाव), श्री.शामराव ऊफव बाळासाहे ब

पाटील (िराड उत्तर), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांरा िळवा) :
िायव मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मदत व पुनववसन

(१) सातारा न्जल्हयातील धोम, कन्हे र, कोयना प्रकल्पग्रस्ताींचे कायााध्यक्ष याींनी आपल्या
मागणीचे ननिेदन ठदनाींक ६ डडसेंबर, २०१५ रोजी मा.मदत ि पन
ु िासन काया मींत्री तसेच
विभागीय आयुक्त, पुणे याींच्याकडे ठदले आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या मागण्याींचे सिासाधारण स्िरुप काय आहे ,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती तातडीची कायािाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०३-०८-२०१६) :(१) होय, मा.मींत्री (म.ि. पु.) महोदयाींच्या कायाालयाकडून
सदरचे ननिेदन न्जल्हाधधकारी, सातारा याींना पाठविण्यात आलेले आहे .

(२) धोम कण्हे र पन
ु िामसत खातेदाराींच्या जममनीींचे सपा्ीकरण कजा माफ करणे, पुनिामसत
गािाींमध्ये पोमलस पा्ील पदे भरणे, ज्या खातेदाराींना अींशत: पयाायी जमीन दे णे बकी आहे

त्याींना सोलापूर ऐिजी सातारा न्जल््यात जमीन दे ण,े बुडीतातील जममनीिरील शता २ ची

जमीन विक्रीबाबतची नजराणा भरण्याची अ् बदलणे, पुनिामसत गािाींमध्ये नागरी सुविधा
पुरविण्यासाठी ननधीची तरतूद करणे, पुनिासन प्राधधकरणािर श्री.भारत पा्णकर याींचेऐिजी

अन्य धरणग्रस्त तज्ञ व्यक्तीची ननयुक्ती करणे, ज्या प्रकल्पग्रस्ताींच्या जममनीला मसींचनासाठी
पाणी ममळत नाही त्याींना दरमहा ननिााह भत्ता ममळणे, ियोमयाादा उल्ून गेल्यामळ
ु े

नोकरीसाठी अपात्र असलेल्या प्रकल्पग्रस्ताींना एकरकमी अथासहाय्य मींजूर करणे, इत्यादी
मागण्या सदर ननिेदनामध्ये करण्यात आल्या आहे त.

(३) पोमलस पा्लाींची पदे भरणे, पयाायी जममनीचे िा्प करणे, इ. क्षेत्रीय स्तरािरील
मागण्याींबाबत न्जल्हा स्तरािर कायािाही प्रगतीपाथािर आहे.
जमीन सपा्ीकरणाच्या कजााची माफी तसेच प्रकल्पग्रस्ताींस िा्प जममनीचे भोगि्ादार
िगा २ मधून िगा १ मध्ये रुपाींतर करताना कब्जेहक्काची रक्कम माफ करणे याबाबत प्रचमलत
धोरण तरतूद नाही.

वि.स. २३० (34)
धोम कण्हे र प्रकल्पग्रस्ताींच्या पुनिामसत गािठाणाींत दे य नागरी सुविधाींसाठी मागणीनस
ु ार

ननधी उपलब्ध करुन दे ण्यात येतो.

नव्याने गठठत केलेल्या राज्य पुनिासन प्राधधकरणािर अशासकीय सदस्य म्हणून

श्री.भारत पा्णकर कायारत नाहीत.

मा.उच्च न्यायालयाच्या आदे शानुसार प्रकल्पग्रस्ताींसाठी राखीि जागाींिर प्रकल्पग्रस्ताींच्या

नेमणूका स्पधाा परीक्षेदिारे ि गुणित्तेनुसार करण्यात येतात. तसेच प्रकल्पग्रस्त दाखले
हस्ताींतरीत करण्यासाठी शासन ननणाय ननगाममत करण्यात आला आहे .
(४) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________

मौजा महागाव येथील पुनववसन प्रिल्पात नागरी सुववधा दे ण्याबाबत
(४८)

५३०६९ (२८-०४-२०१६).

श्री.समीर िुणावार (दहांगणघाट), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल) :

सन्माननीय मदत व पुनववसन िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौजा महागाि (ता.समद्र
ु परू , न्ज.िधाा) येथील पन
ु िासन प्रकल्पात नागरी सवु िधा गेल्या १७

िषाापासून ममळाले नसल्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी िारीं िार मागणी करुन विधानसभेत
याबाबत अनेकिेळा मागणी करुनही अदयाप याबाबत कायािाही करण्यात आली नाही, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, मौजा महागाि येथील पन
ु िासन प्रकल्पात नागरी सवु िधा दे ण्यासाठी शासनाने
कोणती तातडीची कायािाही करण्यात आली आहे िा यत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२०-०९-२०१६) :(१) हे खरे नाही.
(२) मौजा महागाि येथील परु ग्रस्त पन
ु िासन गािामध्ये रस्ते, कच्या नाल्या, पाण्याची ्ाकी,
विदयुत पुरिठा या नागरी सुविधा दे ण्यात आलेल्या आहे त. तसेच उिाररत दे य नागरी
सुविधाींच्या अींदाजपत्रकास शा.नन. ठद.१३.०४.२०१६ अन्िये प्रशासककय मान्यता दे ण्यात आली
असून त्याकरीता आिश्यक ननधीची तरतूद पुरिणी मागणीदिारे करण्यात आली आहे .
(३) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________

दहांगणघाट (जज.वधाव) येथील नागररिाांचे पुनववसन िरुन घरिुल दे ण्याबाबत
(४९)

५३०८२ (२८-०४-२०१६).

श्री.समीर िुणावार (दहांगणघाट), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल) :

सन्माननीय मदत व पुनववसन िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ठहींगणघा् (न्ज.िधाा) येथील नदी ि नाल्याच्या काठािर राहणाऱ्या नागररकाींचे योग्य
ठठकाणी पुनिासन करुन घरकुल दे ण्याची स्थाननक लोकप्रनतननधीींच्या मागणीिरुन मा.वित्त ि
ननयोजन मींत्री, याींनी न्जल्हाधधकरी, िधाा याींना ठदनाींक १९ जल
ु ,ै २०१५ रोजी योग्य कायािाही
करण्याचे ननदे श ठदले आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, त्याअनुषींगाने शासनाने चौकशी केली आहे काय,

वि.स. २३० (35)

(३) असल्यास, चौकशीअींती ठहींगणघा् (न्ज.िधाा) येथील नागररकाींचे पुनिासन करुन घरकुल
दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२०-०९-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय, याबाबत उपविभागीय अधधकारी, ठहींगणघा् याींचेमाफात चौकशी करण्यात आलेली
आहे .
(३) ठहींगणघा् (न्ज.िधाा) येथे सन १९७९ मध्ये िणा नदीला आलेल्या पुरामध्ये बाधीत
झालेल्या व्यक्तीींचे पुनिासन मौजा वपींपळगाि ि मौजा नाींदगाि (बो) येथे करण्यात असलेले
आहे .

मौजा वपींपळगाि येथे एकूण ११४२ भूखींड ्ाकण्यात आले आहे . त्यापैकी ६६७ भूखींडाचे

पूरग्रस्ताींना िा्प करण्यात आले आहे त.

त्याचप्रमाणे मौजा नाींदगाि (बो) येथे ८०६ भुखींड

्ाकण्यात आले असन
ू ते पण
ु ा भख
ु ींड परु ग्रस्ताींना िा्प करुन त्याठठकाणी परु ग्रस्ताींचे पन
ु िासन
करण्यात आलेले आहे .

(४) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________

प(
ु े जचल्््ातील बारािती-फलटन रस्ता व फलटन-लोणांद-मशरवाळ रस्््ाच््ा िामाबाबत
(५०)

६०३५७ (२४-०८-२०१६).

श्री.अजचत पवार (बारािती), श्री.राणुल चगताप (श्रीगोंदा),
श्री.जचतेंद्र आहाणाड (िुांब्रा कळवा), श्री.िकरां द चाधव-पाटील (वाई), श्री.शािराव ऊफव बाळासाणे ब
पाटील (कराड उ्तर), श्री.सुरेश लाड (कचवत), श्री.णनि
ु ांत डोळस (िाळमशरस), श्री.द्तात्र्
भर(े (इांदापूर) :

सन्माननीय साववचननक बाांधकाि (साववचननक उपक्रि वगळून) िांत्री पुढील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पुर्े जजल््यातील बारामती-र्फल्न रस्ता व र्फल्न-लोणींद-शशरवाळ रस्त्याच्या कामाची
प्रगती व सद्यजस्िती काय आहे ,

(२) तसेच या रस्त्याींच्या कामाींना केंव्हा मींजूरी दे ण्यात आली व हे काम केंव्हा पूर्ण करण्याचे
ठरववण्यात आले होते,

(३) तसेच सदर रस्त्याींची कामे सींि गतीने सुरु असल्यास त्याची कारर्े काय आहे त,

(४) या रस्त्याची कामे त्वरीत पर्
ू ण करण्याबाबत शासनाने कोर्ती उपाययोजना केली आहे वा
करण्यात येत आहे ?

श्री. ्ांद्रकाांत पाटील (१७-११-२०१६) :(१) सद्य:जस्ितीत एकूर् ७७.९० कक.मी. लाींबी पैकी ४८
ककमी पूर्,ण १० कक.मी. चे काम प्रगतीत असून १९.९० ककमी लाींबीतील काम भूसींपादनाअभावी
सरु
ु नाही.
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(२)

रस्त्याच्या

चौपदरीकरर्ाच्या

प्रकल्पास

मींत्रत्रमींडळ

पायाभूत

सुववधा

सशमतीच्या

दद.२६.१२.२००७ रोजी झालेल्या बैठकीत मान्यता दे ण्यात आली आहे . सदर प्रकल्पाच्या
ननववदे स मींत्रत्रमींडळ पायाभूत सुववधास सशमतीने मींजूरी ददली आहे . तसेच सदर रस्त्याचे काम
माचण, २०१३ पयंत करण्याचे ठरववण्यात आले होते.

(३) भूसींपादन कायद्यातील बदल व न्यायालयीन प्रकरर्ाींमळ
ु े भस
ू ींपादनाची कायणवाही ववदहत
वेळेत पूर्ण झाली नसल्याने काम रें गाळले आहे.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

नागपरू .

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.
_________________________
शासकीय मध्यिती मुद्रणालय, नागपूर.

