
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची साठावी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

पहहले अधधवेशन, २०१६ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

हहांगोली जिल्ह्यातील िव िी ववभागामा रा त रा ववल्हया िाणाऱ्या हठां ि व  
तुिार ससांचन योिनेच्या अनुदाना ा त 

   

(१)  ५६५२ (०७-०४-२०१५).   डॉ.सांतोि टार े (िळमनुरी), श्री.अब् दलु सत्तार (ससल्हलोड), 
श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्रीमती ननमराला गाववत (इगतपूरी), श्री.असमन पटेल 
(मुां ादेवी) :   सन्माननीय िव िी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ह ींगोली जिल्ह्यातील कृषी विभागामार्फ त राबविल्हया िाणाऱ्या ह ींबक ि तुषार ससींचन 
योिनेच्या अनुदानापे्ी मागील िषीच्या १० को्ी रुपयाींच्या ननधीपैंकी अद्याप ी शेतकरी 
उिफररत ४ को्ी ८२ लाख रुपयाींच्या ननधीची प्रनतक्षा करीत असल्हयाचे मा े िानेिारी, २०१५ 
रोिी िा त्यादम्यान ननदशफनास आले,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्हयास, याबाबतची शासनाने सखोल चौकशी केली आ े काय, 
(३) असल्हयास, चौकशीअींती उिफररत ननधी शेतकऱ्याींना समळण्याबाबत शासनान े कोणती 
कायफिा ी केली िा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (०३-११-२०१५) : (१), (२) ि (३)  सन २०१४-१५ या िषाफसा ी ह ींगोली 
जिल्ह्यास सुक्ष्मससींचनाच्या अनुदानासा ी  आिश्यक असलेला रु. ९.४५ को्ी  एिढा ननधी 
उपलब्ध करुन देण्यात आला आ े. 
(४) प्रश्न उद्् ाित ना ी. 
  

___________ 
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िळमनुरी येथील मौलाना आझाद आधथराि वविास महामांडळािडून अल्ह पसांख् याि 
तरुणाांना रोिगारासाठी ििरा मांिूर िरण्या ा त 

(२)  ५६६८ (०८-०४-२०१५).   डॉ.सांतोि टार े (िळमनुरी), श्री.अब् दलु सत्तार (ससल्हलोड), 
श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्रीमती ननमराला गाववत (इगतपूरी), श्री.असमन पटेल 
(मुां ादेवी) :  सन्माननीय अल्हपसांख्याांि वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कळमनुरी येथील मौलाना आझाद आर्थफक विकास म ामींडळाकडून अल्ह पसीं् याक तरुणाींना 
रोिगारासा ी किफ प्रकरण मींिरू करुन तीन मह ने उल्ले तरी अद्यापपयतं किफ न 
समळाल्ह यान ेअनेक युिक बेरोिगार झाले असून  े किफ तात् काळ िा्प कराि ेअशी मागणी 
बेरोिगार युिकाींकडून  ोत असल्ह याचे हदनाींक ४ डडसेंबर, २०१४ रोिी िा त् या सुमारास 
ननदशफनास आले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्ह यास, बेरोिगार युिकाींच् या या मागणीिर शासनाने काय ननणफय तेतला आ े, 
(३) असल्हयास, ननणफयाअींती शासनाने कोणती कायफिा ी केली िा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्ह यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (१५-१०-२०१५) : (१)  ोय. 
     त ससलदार, कळमनुरी याींच्यामार्फ त हदनाींक २३.०१.२०१५ रोिीच्या पत्रान्िये ि 
जिल्ह ार्धकारी कायाफयल, ह ींगोली याींच्यामार्फ त हदनाींक ३०.१२.२०१४ रोिीच्या पत्रासोबत अशा 
आशयाची ननिेदन ेया कायाफलयास प्राप्त झाली आ े. 
(२) ि (३) मौलाना आझाद अल्हपसीं्याींक आर्थफक विकास म ामींडळामार्फ त राज्यातील 
अल्हपसीं्याक समािातील व्यकतीींना रोिगार उपलब्ध करुन देण्यासा ी थे् किफ योिना, 
मुदत किफ योिना ि सुक्ष्म पतपुरि ा योिना या योिना राबविण्यात येत असून सदरील 
योिनेअींतगफत लॉ्री पध्दतीचा अिलींब करुन ननिड झालेल्हया लाभार्थयांना किाफची रककम 
सींबींर्धत लाभार्थयांच्या खात्यामध्ये NEFT द्िारे िमा करण्यात आली असून ज्या 
लाभार्थयाफच्या प्रस्तािामध्ये त्रु्ी आढळून आल्हया आ ेत अशा लाभार्थयांच्या प्रस्तािामधील 
त्रु्ीींची पुतफता करुन सींबींर्धत लाभार्थयांच्या खात्यािर किाफची रककम िमा करण्याची कायफिा ी 
सुरु आ े. ह ींगोली जिल्ह्यामध्ये थे् किफ योिनेअींतगफत आतापयतं ४५ लाभार्थयानंा रु. १८.०० 
लाख इतकी रककम वितरीत करण्यात आली. त्यापैकी कळमनूरी येथील ३२ लाभार्थयांना रु. 
१२.८० लाख इतकी रककम वितरीत करण्यात आली आ े. 
(४) प्रश्न उद्् ाित ना ी. 

___________ 

  
मौलाना आझाद आधथराि वविास महामांडळासाठी ननधी देण्या ा त 

(३)  ५८७७ (०९-०४-२०१५).   श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण) :   सन्माननीय अल्हपसांख्याांि 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कें द्र शासनाकडून मौलाना आझाद आर्थफक विकास म ामींडळासा ी देण् यात याियाच् या १०० 
को्ी रुपयाींच् या ननधीसा ी राज् य शासन  मी देणार असल्ह याचे मा े िानेिारी, २०१५  मध्ये ि 
त्या दरम् यान ननदशफनास आले,  े खरे आ े काय,  
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(२) असल्ह यास, आितागायत मौलाना आझाद आर्थफक विकास म ामींडळातरे् वितरीत करण् यात 
आलेल्ह या किाफपैकी तकती किाफची परतरे्ड म ामींडळाकड ेझाली आ े, 
(३) असल्ह यास, उिफररत किाफच् या िसुलीकररता शासनाने काय कायफिा ी केली िा करण्यात येत 
आ े, 
(४) नसल्ह यास, विलींबाची कारणे काय आ े ? 
  

श्री. एिनाथराव खडसे (२७-१०-२०१५) :(१) ना ी. 
(२) राषरीय अल्हपसीं्याींक विकास एिींम वित्त ननगम, निी हदल्हली याींच्यामार्फ त म ामींडळास 
आतापयतं रु ७२.३४ को्ी इतके किफ प्राप्त झाले असून त्यापकैी म ामींडळाने माचफ, २०१५ 
पयतं रु. ४४.३३ को्ी इतके परत केले असनू रु. २८.०१ को्ी सशल्हलक आ ेत.  राषरीय 
अल्हपसीं्याींक विकास एिींम वित्त ननगम, निी हदल्हली याींच्यामार्फ त तेण्यात आलेल्हया किाफची 
परतरे्ड ननयसमतपणे त्रैमाससक  प्त्यामध्ये त्याींच्या मागणीपत्रानसुार (Demand Notice) 
नुसार करण्यात येत आ े. 
(३) मौलाना आझाद अल्हपसीं्याींक आर्थफक विकास म ामींडळामार्फ त िा्प करण्यात येणाऱ्या 
सिफ किफ योिनेअींतगफत किफ िसलुबाबतच ेआगाऊ हदनाींतकत धनादेश (PDC)  तेण्यात येतात. 
सदरील PDC विह त हदनाींकास जिल्ह ा स्तरािरील स््े् बँक ऑर् इींडडयाच्या शाखेमध्ये िमा 
करण्यात येतात. ज्या लाभार्थयाफच्या खात्यामध्ये पुरेशी किाफबाबतची रककम सशल्हलक 
नसल्हयामळेु ज्या PDC धनादेशाींचे अनादर (बाऊन्स)  ोतात अशा लाभार्थयांना ननगोसशएबल 
इन्स्रयमें् ॲक्च्या कलम १३८ अींतगफत कारिाई करण्यासा ी सन्मा. सींचालक मींडळाच्या 
हदनाींक ०७  िानेिारी, २०१५ रोिीच्या ८३ व्या बै कीमध्ये एखाद्या कायदेशीर र्मफला तकीं िा 
सल्हलागाराींना िाह रात देऊन ननयुकती देण्यास मान्यता देण्यात आली आ े. त्यानुसार किफ 
िसुलीसा ी कायदेशीर सल्हलागाींराची ननयुकती करण्याची कायफिा ी सरुु आ े. 
जिल्ह ा कायाफलयास ज्या लाभार्थयाचंे किफ िसुलीबाबतच ेधनादेश अनादर (बाऊन्स)  ोतात अशा 
लाभार्थयांना ि त्याींच्या िामीनदाराींना सचूना देण्याबाबतची पुढील कायफिा ी सुरु आ े. त्यामुळे 
िसुलीमध्ये ननजश्चतच िाढ  ोईल. 
(४) प्रश्न उद्् ाित ना ी. 

___________ 
  

सोलापूर जिल्ह्यातील मोहोळ येथ ेराज् य मागरा पिरवहन महामांडळाच् या 
  सस् थानिात अनिे गैरसोयी ा त 

  

(४)  ६०६९ (०७-०४-२०१५).   श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), श्री.हसन 
मुश्री  (िागल), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळवा) :   सन्माननीय पिरवहन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सोलापूर जिल्ह्यातील मो ोळ येथ े राज् य मागफ पररि न म ामींडळाच् या बसस् थानकात 
अनेक गैरसोयी असून बसस् थानकात वििेच े हदिे ना ीत, प्रिाश् याींना ननिा-याची सोय ना ी, 
वपण् याच् या पाण् याची सोय ना ी त् यामुळे प्रिाश्  याींना त्रास  ोत आ े,  े खरे आ े काय,  
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(२) मो ोळ येथील बसस् थानक सुसज् ि अद्ययाित ि सिफ सोयीयुक त करण् याची तत् कालीन 
लोकप्रनतननधीींनी तोषणा करुन त् यासा ी ८० लाख रुपयाींचा ननधीसुध् दा देण् याची तोषणा केली, 
 े  ी खरे आ  काय, 
(३) असल्ह यास, त् या ननधीतून बसस् थानकाच कोणती कामे करण् यात आली, 
(४) सदर ननधी प्राप् त झाला नसल्ह यास, शासनाने या कामासा ी ननधी देऊन बसस् थानक 
सुसज् य करण् याबाबत कोणती उपाययोिना केली िा करण् यात येत आ े ? 
  

श्री. हदवािर रावत े(०४-०८-२०१५) :(१) ि (२)  े खरे ना ी. 
(३) ि (४) शासनाकडून सन २०१२-१३ सिफ साधारण योिनेमधून मो ोळ बसस्थानकाची 
पुनबांधणी करण्याकरीता रु.४६ लक्ष इतका ननधी म ामींडळास प्राप्त झाला. सदर ननधीमधनू 
(१) बसस्थानक इमारत बाींधणे त्यामध्ये ३ गाळे प्रनतक्षालय, १ गाळा उप ारग ृ, १ गाळा 
पासफल ि िा तूक ननयींत्रणकक्ष ि १ गाळ्यात चालक/िा क विश्ाींतीग ृ (२) भूसमगत पाण्याची 
्ाकी पींपरुमस  बाींधणे (३) िा नतळ भरािीकरण (४) िा नतळाचे क ीणीकरण (५) दगडी 
कुीं पणसभींत (६) साींडपाणी व्यिस्था (७) पाणी पुरि ा व्यिस्था (८) विद्युत कामे इ. काम ेकेली 
आ ेत. 
     सद्यजस्थतीत बसस्थानकात वििेच्या हदव्याींची व्यिस्था, प्रिाशाींना बसण्यासा ी 
प्रनतक्षालय आसन व्यिस्था, वपण्याच्या पाण्याची व्यिस्था, िाणणज्य आस्थापना, उप ारग ृ, 
िा तूक ननयींत्रण कक्ष, नततक् आरक्षण व्यिस्था, विद्यार्थयांना पाससे देण्याची व्यिस्था, पुरुष 
ि मह लाींकरीता प्रसाधनग ृाींची व्यिस्था इ. सुविधा आ े. स्िच्छताग ृाची सोय िेगळ्या 
इमारतीत असून त्यामध्ये पुरुषाींकरीता ४ सींडास, २ बाथरुम, २ मुताऱ्या तर जस्त्रयाींसा ी २ 
सींडास  ि २ बाथरुमची सोय आ े. 

___________ 
  
मौलाना आझाद आधथराि वविास महामांडळाला राज्यातील प्रत्येि जिल्ह्यात तसेच उपववभागात 

अल्हपसांख्याांि लोिसांख्येच्या प्रमाणात उद्दीष्ट्ट व लक्ाांि ननजश्चत िरण्या ातची मागणी 
  

(५)  ७७७४ (०८-०४-२०१५).   श्री.अ  ू आिमी (मानखूदरा सशवािीनगर) :   सन्माननीय 
अल्हपसांख्याांि वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौलाना आझाद आर्थफक विकास म ामींडळाला राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात तसेच 
उपविभागात अल्हपसीं्याींक लोकसीं्येच्या प्रमाणात उद्दीष् ि लक्षाींक ननजश्चत करण्याच्या 
मागणीबाबत अल्ह पसीं् याींक िनप्रनतननधी, तसेच विकासासींदभाफत कायफ करणाऱ्या विविध 
िनप्रनतननधी, सेिाभािी सींस् थाींनी विशेषतम समािाच्या सेिाभािी सींस्था याींच्याितीन े
मा.मु् यमींत्री, मा.मींत्री अल्ह पसीं् याींक विकास, वित् त ि ननयोिन मींत्री, राज् यमींत्री अल्ह पसीं् याींक 
विकास, प्रधान सर्चि अल्ह पसीं् याींक विकास याींच् याकड े हदनाींक २५ ऑगस् ्, २०११ आणण 
ऑगस् ्, २०१४ िा त् या समुारास लेखी ननिेदनाव् दारे केली आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्ह यास, प्रश् नोक त भाग १ च् या अनुषींगान ेकोणता भरीि ननणफय देण् यात आला िा येत 
आ े, 
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(३) असल्ह यास, ननणफयाच स् िरुप ि व् यक ती तसेच प्राथीत केलेल्ह या मागणीच् या अनुषींगान े
कोणता ननणफय तेण् यात आला िा येत आ े, 
(४) नसल्ह यास, विलींबाची सिफसाधारण कारणे कोणती ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (२७-१०-२०१५) :(१) ना ी. 
(२) मौलाना आझाद अल्हपसीं्याक आर्थफक विकास म ामींडळामार्फ त राबविण्यात येत असलेल्हया 
थे् किफ योिना, मुदत किफ योिनअेींतगफत राज्यातील अल्हपसीं्याींक समािातील 
लोकसीं्येच्या प्रमाणात उहद्दष्े ननजश्चत करण्यात आली असून लॉ्री पध्दतीचा अिलींब करुन 
लाभार्थयांची ननिड करण्यात येत.े शैक्षणणक किफ योिनेअींतगफत पात्र  रणाऱ्या सिफ विद्यार्थयांना 
किाफची रककम मींिूर करुन वितरीत करण्यात येते. 
सन २००१ मधील िणगणनेनसुार राज्यातील लोकसीं्येच्या प्रमाणानुसार अल्हपसीं्याींक 
लोकसीं्येची सीं्या, ्ककेिारी त्यानुसार म ामींडळामार्फ त राबविण्यात येणारी थे् किफ योिना 
ि मुदत किफ योिनेअींतगफत प्राप्त झालेल्हया अिाचंी सीं्या ि  रिनू हदलेले उहद्दष्नुसार किफ 
वितरणाची कायफिा ी करण्यात येत आ े, 
(३) प्रश्न उद्् ाित ना ी. 
(४) प्रश्न उद्् ाित ना ी. 

___________ 
  

मौलाना आझाद आधथराि वविास महामांडळाच् या िायारालयीन िामिािाििरता व् यवसाय  
सशक्ण व प्रसशक्ण सांचालनालयातील महाराष्ट् र ाानप्र ोधनीची िायारालयीन  

िागा भाडतेत् त् वावर ववतरीत िरण् या ा त 
  

(६)  ७७७५ (०८-०४-२०१५).   श्री.अ  ू आिमी (मानखूदरा सशवािीनगर) :   सन्माननीय 
अल्हपसांख्याांि वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौलाना आझाद आर्थफक विकास म ामींडळाच् या कायाफलयीन कामकािाकररता व् यिसाय 
सशक्षण ि प्रसशक्षण सींचालनालयातील म ाराष र ाानप्रबोधनीची कायाफलयीन िागा भाडतेत् त् िािर 
वितरीत करण् याबाबतची मागणी अल्ह पसीं् याींक लोकप्रनतननधी समािाच् या सेिाभािी सींस् था 
याींच् याितीने मा.मु् यमींत्री, मा.अल्ह पसीं् याींक विकास मींत्री, मा.वित् त ि ननयोिन मींत्री तसेच 
मींत्री (उच् च ि तींत्र सशक्षण) राज् यमींत्री अल्ह पसीं् याींक विकास, प्रधान सर्चि, अल्ह पसीं् याींक 
विकास आणण प्रधान सर्चि, तींत्र सशक्षण विभागाकड ेहदनाींक २५ ऑगस् ्, २०११ रोिी ि मा े 
ऑगस््, २०१४ मध्ये िा त् या दरम्यान लेखी ननिेदनाद्िारे केली,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्ह यास, उकत ननिेदनाच्या अनुषींगान ेशासनान ेकोणता ननणफय तेतला िा तेण्यात येत 
आ े, 
(३) नसल्ह यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
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श्री. एिनाथराव खडसे (२७-१०-२०१५) :(१) ना ी. 
(२) प्रश्न उद्् ाित ना ी. 
(३) प्रश्न उद्् ाित ना ी. 

___________ 
  

िल्हयाण एसटी आगाराच्या एसटी  ांद पडण्याच्या प्रिारामुळे 
प्रवाशाांच ेहाल होत असल्हया ा त 

  

(७)  ८४२५ (०४-०४-२०१५).   श्री.नरेंद्र पवार (िल्हयाण पजश्चम) :   सन्माननीय पिरवहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कल्हयाण एस्ी आगाराच्या एस्ी बींद पडण्याच्या प्रकारामुळे येथील ग्रामीण भागातील 
प्रिाशाींच े ाल  ोत आ ेत,  े खरे आ े काय, 
(२) ६ समनी बस कल्हयाण-आगाराच्या २०११ मध्ये ताफ्यात असनू या बसची दयनीय अिस्था 
असल्हयामळेु या बस को े ी बींद पडतात,  े खरे आ े काय, 
(३) केडीएम्ी मध्ये काम करणारे नतकी् तपासणीय कामगार न िाताच मदतनीसाच्या 
मदतीने हदिस भरल्हयाचा दाखित आ ेत,  े खरे आ े काय, 
(४) केडीएम्ी ने नेमलेल्हया ९ स ायक िा तुक ननरीक्षक ि ७ अससस् ी्ं् असे एकूण्  १६ 
कमफचाऱ्याींनी गेल्हया ११ मह न्यात अिती रुपये ३,०६,१७०/- िसलूी केली आ े,  े खरे आ े 
काय, 
(५) काढलेल्हया नतकी्ाचे पैस ेपरत देण्यासा ी पयाफयी व्यिस्थते विलींबाची कारणे काय ? 
  
श्री. हदवािर रावत े(२३-११-२०१५) :(१) ि (२)  े खरे ना ी. 
    कल्हयाण आगारात एकूण ६४ ननयत े असून त्यासा ी ७२ गाड्या चालनात आ ेत.  
त्यापैकी समनी बससेची ४ ननयत ेअसून त्याकरीता ५ समनी बसेस उपलब्ध आ ेत.  आगारात 
ननयताींपेक्षा अर्धक गाड्या असून िा नाींची कमतरता ना ी. 
     तसेच बसेसची ननयसमत, दैननक, दशहदनीय, त्रैमाससक अद्याितीकरण (डॉकीींग) इत्यादी 
देखभालीची कामे िळेच्या िेळी करण्यात येतात.  गेल्हया तीन िषाफत एकूण १७ निीन बसेस 
कल्हयाण आगारात देण्यात आलेल्हया आ ेत ि िुन्या झालेल्हया एकूण ७ बससे मोडडत 
काढण्यात आलेल्हया आ ेत. 
(३) सदर प्रकरणी के.डी.एम.्ी. मधील सिफ सींबींर्धत स ाय्यक िा तूक ननरीक्षक याींना त्याींच े
नािे वितरीत केलेल्हया दींडिसूली पािती पुस्तकाींमध्ये मदतननसाींच्या स्िाक्षरीने दींड िसूली 
पाित्या वितरीत केल्हयामुळे ि इतर मुद्दयाींबाबत सींबींर्धत स ाय्यक िा तूक ननरीक्षकाींच्या 
सविस्तर कारणे दाखिा नो्ीस बिािण्यात आलेल्हया  ोत्या.  सदर प्रकरणी त्याींनी सादर 
केलेले खुलासे अमान्य करणेत येऊन त्याींचेिर पुढील सशस्तभींगाची कारिाई करणेची तििीि 
 ेिण्यात आलेली आ े. 
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(४) प्रिाशी दींड िसुलीच्या नमूद केलेल्हया रककमेमध्ये तर्ाित आढळून येत आ े, कारण 
उपक्रमातील स ाय्यक िा तूक ननरीक्षक आणण त्याींचे स ाय्यक मदतनीस अशा १६ 
कमफचाऱ्याींनी मा े, मे २०१४ ते माचफ २०१५ या ११ मह न्याींच्या कालािधीत प्रिाशी दींड िसूली 
रुपये ३,९५,९९४/- इतकी केलेली आ े. 
(५) कल्हयाण डोंबबिली म ानगरपासलका, पररि न उपक्रम  ा श री प्रिाशी िा तकू करणारी 
पररि न सेिा असल्हयाने आगाऊ नततक् वितरण केडीएम्ी मध्ये  ोत ना ी.  पररि न 
उपक्रमाच्या बसेस मागाफिर मागफस्थ झाल्हयािरच प्रिाशाींना नततक्े वितरीत करण्यात येतात. 
बस क ी ताींबत्रक कारणाींमुळे ब्रकेडाऊन झाल्हयास त्याींच्या प्रिासाची मागून येणाऱ्या अन्य 
केडीएम्ीच्या बसेसमध्ये पयाफयी व्यिस्था केली िाते. त्यामळेु प्रिाशाींनी अधफि् प्रिास 
झाल्हयानींतर नतकी्ाच े पैस े परत समळाि े म् णून अद्यापी तशी लेखी स्िरुपात कल्हयाण 
डोंबबिली म ानगर पासलकेकड ेमागणी अथिा तक्रार झालेली ना ी. 
  

___________ 
  

उल्हहासनगर शहरालगत असलेल्हया ववठ्ठलवाडी  
येथे  स डपेो सुरु िरण्या ा त 

  

(८)  ८६३७ (०७-०४-२०१५).   श्रीमती ज्योती िलानी (उल्हहासनगर) :   सन्माननीय पिरवहन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उल्ह  ासनगर श रालगत असलेल्हया विठ्ठलिाडी येथील म ाराषर राज्य मागफ पररि न 
मींडळाचा बस डपेो  ा सध्या बींद जस्थतीत आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्ह यास, यामुळे या ह काणा ून प्रिास करणाऱ्या प्रिाशाींचे  ाल  ोत आ ेत,  े खरे आ े 
काय, 
(३) असल्ह यास, सदर बस डपेो सुरु करण्याबाबत शासनान े कोणती उपाययोिना केली िा 
करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री. हदवािर रावत े(०४-०७-२०१५) :(१) ि (२)  े खरे ना ी. 
(३)  ाण ेविभागातील रा.प. विठ्ठलिाडी आगारात दैनींहदन ५२ ननयते, १८९८६.२ तक.मी. ि ५१३ 
रे्ऱ्या चालनात आ ेत. या आगारात १४६ चालक ि १४१ िा क  िेरीप्ािर असून त्याींचेद्िारे 
प्रिाशाींच्या सोईकरीता दैनींहदन कामकाि सुरळीतपणे पार पाडले िाते. 
(४) प्रश्न उद्् ाित ना ी. 
  

___________ 
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भांडारा जिल्ह्यातील गोसखेुदरा येथे वैनगांगा नदीवर उभारलेला इांदीरासागर राष्ट्रीय प्रिल्हपात 
गेलेल्हया सुरेवाडा या गावातील प्रिल्हपग्रस्ताांचे पुनवरासन िरण्या ा त 

  

(९)  ९७४२ (०४-०४-२०१५).   श्री.रािशे िाशीवार (सािोली) :   सन्माननीय पुनवरासन व 
मदत िायरा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भींडारा जिल्ह्यातील गोसेखुदफ येथे िैनगींगा नदीिर उभारलेला इींदीरासागर राष रीय प्रकल्ह पात 
गेलेल्ह या सुरेिाडा या गािातील प्रकल्ह पग्रस् ताींचे पुनिफसन मो्ारा येथ ेकरण् यात आले,  े खरे आ े 
काय, 
(२) असल्ह यास, तला ी ि मींडळ ननरीक्षकाींच् या अ िालानुसार पुनिफसन विभागाकडून सरेिाडा 
येथी तकती नागररकाींना भुखींड आिीं्ीत करण् यात आले, तसेच, तकती लोकाींच े भुखींड रद्द 
करण् यात आले, 
(३) असल्ह यास, यात अर्धकारी ि कमफचाऱ्याींच्या  लगिीपणामळेु खरे लाभाथी भूखींडापासून 
मुकले असून या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आ े, 
(४) नसल्ह यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (१४-१०-२०१५) :(१)  े खरे आ े. 
(२) तला ी ि मींडळ अर्धकारी याींच्या अ िालानुसार कोणत्या ी नागररकाींना भखुींड आिींह्त 
तकीं िा रद्द करण्यात आलेले ना ी. जि ल्ह ार्धकारी भींडारा कायाफलयातील पुनिफसन शाखेकडून 
िुलै/ऑगस््, २००१ मध्ये करण्यात आलेल्हया कु्ुींब सिेक्षणानसुार सन २००८ मध्ये ५७२ 
कु्ुींबाींना भखुाडाचे िा्प करण्यात आले. त्यापैकी एकच व्यकतीची नािे दोन नमूद केली 
असल्हयामु े ७ भखुींड जिल्ह ार्धकारी, भींडारा कायाफलयाचे हदनाींक २९/८/२००९ चे आदेशान्िये रद्द 
करण्यात आले. 
(३) िा्पानींतर भखूाड समळण्याबाबत करण्यात आलेलया २९८ अिफदाराींच्या अिाफनुसार चौकशी 
करण्यात आली असून त्यापैकी ििळपास २५० अिफ ननकाली काढण्यात आले आ ेत. उिफररत 
अिाफसींबींधी चौकशी करुन कायफिा ी करण्यात येत आ े. 
(४) प्रश्न उद्् ाित ना ी. 

___________ 

  
अल्हपसांख्याांि समािाच्या वविासाििरता अल्हपसांख्याांि महामांडळात े िमराचाऱ्याांच्या  

मदतीने वविास योिना रा ववण्यात येत असलेल्हया सांख्या वाढववण ेा त 
  

(१०)  ११२३१ (०४-०४-२०१५).   श्री.चांद्रिाांत सोनावणे (चोपडा), श्री.गुला राव पाटील (िळगाव 
ग्रामीण) :   सन्माननीय अल्हपसांख्याांि वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) म ाराषरातील एकूण लोकसीं्येच्या १६ ्कके असलेल्हया अल्हपसीं्याींक समािाच्या 
विकासाकररता अल्हपसीं्याींक म ामींडळातरे् ३६ जिल्ह्यात केिळ ३५ कीं त्रा्ी कमफचाऱ्याींच्या 
मदतीने विकास योिना राबविण्यात येत आ े,  े खरे आ े काय, 
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(२) असल्हयास, ५०० को्ी रुपयाींचे भाग भाींडिल असणाऱ्या या म ामींडळाला कमफचारी सीं्या 
अत्यल्हप असल्हयामुळे योिना कायाफजन्ित करण्यासा ी ि त्याची तात्काळ अींमलबिािणी 
करण्याकररता कमफचारी सीं्या िाढविणेचे शासनाच्या विचाराधीन आ े काय, 
(३) असल्हयास, कमफचाऱ्याींच्या सीं्येत िाढ करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायफिा ी केली िा 
करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  

श्री. एिनाथराव खडसे (१५-१०-२०१५) :(१) अींशत: खरेआ े. 
(२) ि (३) मौलाना आझाद अल्हपसीं्याक आर्थफक विकास म ामींडळाचे प्रार्धकृत भागभाींडिल 
रु.५००.०० को्ी इतके असून त्यापैकी सन २०१४-१५ पयतं शासनाने रु.३००.६९१० को्ी इतके 
भागभाींडिल अदा केले आ े. म ामींडळाचे कामकाि सुरळीतपणे  ोण्याच्या दृष्ीने म ामींडळाचा 
सुधाररत १५७ पदाींच्या आकृतीबींधास शासनाने हद. १२ िून, २०१३ च्या शासन ननणफयान्िये 
मान्यता हदली असून सदरची पदे प्रनतननयुकती/ ननयसमत ननयुकती/इतर विभागात अनतररकत 
 रलेले अर्धकारी / कमफचारी अथिा कीं त्रा्ी पध्दतीन ेभरण्यास मान्यता देण्यात आली आ े. 
म ामींडळात कायफरत कीं त्रा्ी कमफचा-याींनी मा.उच्च न्यायालयात कायम स्िरुपी सामािून 
तेण्याबाबत रर् यार्चका दाखल केली आ े. मा.उच्च न्यायालयाने तद्नींतर कायफरत कीं त्रा्ी 
कमफचारी याींची पदे िगळून उिफरीत पदभरती करण्यास मान्यता हदली आ े. म ामींडळामार्फ त 
त्या अनुषींगाने कायफिा ी सुरु आ े. 
(४) प्रश्न उद्् ाित ना ी. 

___________ 
  

एिरूख ते सोलापूर या रस्त्यावर धडि हदल्हयान ेप्रवाशाचा झालेला मवत्यु 
(११)  ११३५० (०८-०३-२०१५).   श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळवा) :   
सन्माननीय पिरवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) हदनाींक ८ िानेिारी, २०१५ रोिी सोलापूर येथील एकरूख ते सोलापूर या रस्त्याींिर सींिय 
बब्ू सोनिणे या तरूणाींचा एस.्ी.बसन े  गलूर येथ े धडक हदल्हयामुळे त्याींचा िागीच मतृ्य ू
झाला आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्हयास, शासनाने चौकशी केली आ े काय ि चौकशीत काय आढळून आले आ े, 
(३) असल्हयास, मतृ्युमुखी पडलेल्हया व्यकतीींच्या नातेिाईकाींना आर्थफक मदत देण्याबाबत कोणती 
कायफिा ी केली िा करण्यात येत आ े ? 
  
श्री. हदवािर रावत े(०२-०७-२०१५) :(१)  े खरे आ े. 
(२) सदर अपताताची रा.प.म ामींडळातरे् चौकशी करण्यात आली आ े. अपतातास रा.प. 
चालक िबाबदार असल्हयाच ेआढळून आले आ े. 
     राज्य पररि न चालकास हद.०१.०२.२०१५ च्या आदेशान्िये ननलींबबत करण्यात आले 
असून हद. २७.०३.२०१५ च्या पत्रान्िये आरोपपत्र बिािण्यात आले असून सदर कायफिा ी सुरु 
आ े. 
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(३) सदर अपतातात मतृ पािलेली व्यकती मो्ार सायकल चालक (त्रयस्थ याींबत्रकी िा न) 
असल्हयाने सदर प्रकरणी आर्थफक तात्कालीक मदत हद. ०८.०१.२०१५ अपतात नुकसान 
मागणीसा ीच े “पी” र्ॉमफ देण्यात आलेला आ े. मात्र, मतृाच े िारसदार पत्नीन े अपतात 
नुकसान भरपाईची मागणी न करता सोलापूर न्यायालयात रु. २०,००,०००/- ची अपतात 
नुकसान भरपाईसा ी दािा क्र. ३६/१५ दाखल केलेला असून अद्याप तो प्रलींबबत आ े  

___________ 
  

 दनापूर (जि.िालना) येथे नवीन  स स्थानि उभारणे ा त 
(१२)  ११५३४ (०४-०४-२०१५).   श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.अवधूत तटिरे 
(श्रीवधरान), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.सुरेश लाड (ििरात) :   सन्माननीय पिरवहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बदनापूर (जि.िालना) येथ े निीन बस स् थानक उभारणेबाबतचा प्रस् ताि १ िषाफपासनू 
प्रलींबबत आ े,  े खरे आ े काय,  

(२) असल्ह यास, सदर प्रस् ताींिािर अींनतम ननणफय झाला आ े काय, 
(३) असल्ह यास, त् यानुसार बदनापरू येथे निीन बस स् थानक उभारणेबाबत शासनाने कोणती 
कायफिा ी केली, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 

  
श्री. हदवािर रावत े(१६-०७-२०१५) :(१)  े खरे आ े. 
(२) ि (३)  े खरे ना ी. 
     बदनापूर (जि.िालना) येथ े १२.२०१३ सम्र आकारचा प्रिासी ननिारा बसाींधलेला  ोता. 
रस्ता रुीं दीकरणाकरीता सदर बाींधकाम पाडण्यात आले. सद्यजस्थतीमध्ये बदनापूर येथनू १४६ 
रा.प. रे्-या चालनामध्ये आ ेत. बदनापूर येथ े रा.प. म ामींडळाच्या मालकीची िागा ना ी. 
ग्रामपींचायतीन े अपर दधुना प्रकल्हपाची िलसींपदा विभागाची िागा प्रस्तावित केली आ े. 
सदरची िागा प्राप्त करुन तेण्याची बाब कायफिा ीखाली आ े. 
(४) प्रश्न उद्् ाित ना ी. 

___________ 
  

मुां ई उपनगरातून सातारा जिल्हहयातील रहहवाश्याांना िाण्याििरता  ोिरवली-सातारा  
रात्री १०.३० वािताची एसटी सेवा पुन्हा सुरु िरण्या ा त 

(१३)  ११६७३ (०४-०४-२०१५).   श्री.प्रिाश सुव े (मागाठाणे) :   सन्माननीय पिरवहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई उपनगरातून सातारा जिल्ह यातील रह िाश्याींना िाण्याकररता बोररिली-सातारा रात्री 
१०.३० िािताची एस्ी सेिा पनु् ा सुरु करणेबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी हदनाींक २१ 
िानेिारी २०१५ रोिी िा त्यासमुारास आगार प्रमुख,  ाणे याींना एक लेखी ननिेदन हदले  े खरे 
आ े काय, 
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(२) असल्हयास,  ी बस सेिा सुरु करण्यासींदभाफत राज्य पररि न म ामींडळाने ननणफय तेतला 
आ े काय, त्याींचे स्िरुप काय आ े, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री. हदवािर रावत े(०४-०७-२०१५) :(१)  े खरे आ े. 
(२) बोरीिली-सातारा  ी रे्री रा.प.  ाणे विभागास बारमा ी स्िरुपात मींिूर असून कमी 
भारमानामुळे  ी रे्री र्कत गदीच्या  ींगामात चालविण्यात येत आ े. यािषी उन् ाळी िादा 
 ींगामासा ी हदनाींक २१.४.२०१५ पासून  ाणे विभागाच्या  ाणे आगार क्र.१ येथून सदर रे्री 
सुरु करण्यात आली आ े. 
(३) प्रश्न उद्् ाित ना ी. 

___________ 
  

एसटीच्या वाविराि सवलत िाडरामध्ये  दल िरुन त ेिौटुांब ि िाडरा  नववण्या ा त 
  

(१४)  ११८४८ (०४-०४-२०१५).   श्री.रािाभाऊ (पराग) वािे (ससन्नर) :   सन्माननीय पिरवहन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) एस्ीच्या िावषफक सिलत काडफमध्ये बदल करुन त े कौ्ुींबबक काडफ बनविण्याबाबत 
म ामींडळाच्या बै कीत मा े सप् े्ंबर, २०१४ मध्ये िा त्यादरम्यान ननणफय झाला,  े खरे आ े 
काय, 
(२) असल्हयास,  राि सींमत  ोऊन ी तो ननणफय एस्ीतील सींबींर्धत खात्याकड ेपो चला ना ी, 
 े खरे आ े काय, 
(३) सदर ननणफयाची अींमलबिािणी केव् ापासून सुरु  ोणार, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री. हदवािर रावत े(१४-०७-२०१५) :(१)  े खरे आ े. 
(२)  े खरे ना ी. 
(३) राज्य पररि न म ामींडळान े ऑगस््, २०१४ मध्ये िावषफक सिलत काडफ योिनेत का ी 
बदल करण्याचा तसचे कु्ूींबासा ी स्ितींत्र िावषफक सिलत काडफ योिना सुरु करण्याचा ी ननणफय 
तेतला आ े. 
     सदर  रािानुसार ई.्ी.आय.एम. (इलेकरॉननक नतकी् ईश्युईंग मसशन) या मध्ये ताींबत्रक 
बदल करण्याची प्रतक्रया सुरु आ े. सदर कायफिा ी पुणफ झाल्हयानींतर पररपत्रकीय सुचना 
ननगफसमत करुन तसेच सदर कौ्ुींबीक काडफची छपाई करुन ननणफयाची अींमलबिािणी करण्यात 
येईल. 
(४) प्रश्न उद्् ाित ना ी. 

___________ 
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मुां ईत वाहन उभे िरण्यासाठी िागा उपलब्ध िरण्या ा त 
(१५)  १२१३४ (१०-०४-२०१५).   श्री.अजित पवार ( ारामती), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळवा), 
श्री.भास्िर िाधव (गुहागर), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.शसशिाांत सशांदे (िोरेगाव), श्री.हनमुांत 
डोळस (माळसशरस), श्री.हदलीप वळस-ेपाटील (आां ेगाव) :   सन्माननीय पिरवहन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईत िा न उभ ेकरण्यासा ी िागा उपलब्ध करण्यासा ी िा न मालकाींकडून िोपयतं 
कागदपत्र ेदाखविण्यात येत ना ी तोपयतं त्याींच्या िा नाची नोंदणी केली िाणार ना ी अशा 
अ्ीींचा समािेश असलेली योिना आखण्याची सूचना मा.उच्च न्यायालयाने हदनाींक २८ 
िानेिारी, २०१५ रोिी शासनाला आदेश हदले आ ेत,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्हयास, त्यानुसार शासनान ेयोिना आखली आ े काय, 
(३) असल्हयास,  ी योिना केव् ापासून अींमलात येणार आ े ? 
  
श्री. हदवािर रावत े(२८-०८-२०१५) :(१) मुींबईमध्ये िाढत्या िा नसीं्यामुळे  ोणाऱ्या समस्याींिर 
उपाययोिना करण्यासा ी िन ीत मींच, मुींबई याींनी मा.उच्च न्यायालय, मुींबई येथे दाखल 
केलेल्हया िनह त यार्चका क्र. ६२/२०१४ िर हद.११.०२.२०१५ रोिी झालेल्हया सुनािणीदरम्यान 
मा.उच्च न्यायालयान े पातकफ गच्या समस्येबाबत मल्ह्ीलेिल / अींडरग्राऊीं ड पातकंग उपलब्ध 
करणे, िा नाींची खरेदी / नोंदणी करण्यास ी पातकंगच्या िागेचा पुरािा मागणी, चूकीच्या 
ह काणी / सािफिननक ह काणी िा ने उभी करण्याबद्दलच्या दींडात िाढ करणे या बाबीींिर 
उपाययोिना करण्याची सूचना शासनास हदली आ े. 
(२) ि (३) सदरच्या उपाययोिना शासनाच्या विचाराधीन आ ेत. 

___________ 
  

िव वि ववद्यापीठामा रा त मोठ्या प्रमाणात िसमनी सांपाहदत िरण्यात आल्हया  
आहेत त्यापिैी िाही िसमनी वापराववना पडून असल्हया ा त 

(१६)  १२१४४ (०८-०४-२०१५).   श्री.सांिय िदम (दापोली), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांब्रा 
िळवा) :   सन्माननीय िव िी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोकण कृवष विद्यापी ामार्फ त मोठ्या प्रमाणात िसमनी सींपाहदत करण्यात आल्हया आ ेत 
ि सदर िसमनी बक्षीसपात्र न करता सदर िसमनीिर शाळा बाींधकामे ि विह री खोदनू 
बाींधकामे केली आ ेत,  े खरे आ े काय, 
(२) तसेच कृवष विद्यापी ान ेिसमनी सींपाहदत केल्हया आ ेत त्यापकैी का ी िसमनी िापराविना 
पडून आ ेत, त्या िसमनी शेतकऱ्याींना परत समळाव्यात अशी मागणी सातत्यान े ोत आ े,  े 
 ी खरे आ े काय, 
(३) असल्हयास, प्रश्न भाग (१) ि (२) बाबत चौकशी केली आ े काय, 
(४) असल्हयास, चौकशीत काय आढळून आले ि तद्नुसार पुढे कोणती कायफिा ी केली िा 
करण्यात येत आ े, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 



वि.स. ६० (13) 

श्री. एिनाथराव खडस े(२३-०९-२०१५) :(१) कोकण कृवष विद्यापी ाकड ेएकूण १९५८.०३  ेक्र 
िमीन असून कृवष विद्यापी ाच्या ताब्यात असलेल्हया िमीनीिर अनर्धकृत बाींधकामे झालेली 
ना ीत. 
(२)  े खरे ना ी. 
(३), (४) ि (५) प्रश्न उद्् ाित ना ी. 

___________ 
  

राज्यातील पिरवहन ववभागात वाढलेल्हया गैरव्यवहाराला आळा घालण्या ा त 
  

(१७)  १२३९० (०४-०४-२०१५).   डॉ.शसशिाांत खेडिेर (ससांदखेड रािा), श्री.सुननल राऊत 
(ववक्रोळी), श्री.नारायण पाटील (िरमाळा) :   सन्माननीय पिरवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील पररि न विभागात िाढलेल्हया गैरव्यि ाराला आळा तालण्यासा ी राज्याच्या 
पररि न आयुकताींनी आर्ीओ कायाफलयाींमध्ये चालणाऱ्या एिीं्ाींच्या कामाला आळा तालण्याचा 
मा े िानेिारी २०१५ च्या दसुऱ्या आ िड्यात िा त्यासमुारस ननणफय तेतला आ े  े खरे आ े 
काय, 
(२) असल्हयास, याींची अींमलबिािणी करण्यात आली आ े काय, 
(३) अद्याप ी या प्रकरणाची अींमलबिािणी केली नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ि 
त्याबाबतची सद्य:जस्थती काय आ े ? 
  
श्री. हदवािर रावत े(२८-०८-२०१५) :(१)  ोय. 
(२) पररि न कायाफलयात नागरीकाींस दलालाकड ेिािे लागू नये म् णून मागफदशफन कक्ष, एक 
णखडकी योिना, ऑनलाई् अपॉईंन््में्, िेबसाई्द्िारे र्ामफ ि कायफपध्दतीची माह ती आणण 
कायाफलयात लािलेले माह ती र्लक यासार्या विविध उपाययोिना करण्यात आल्हया आ ेत. 
     तसेच, अिफदारान े प्रार्धकृत केलेली ि अर्धकारपत्र धारण करणारी व्यकती कायाफलयात 
असल्हयास, या व्यकतीबाबत खातरिमा करुन सींबींर्धत अिफदाराचा अिफ अर्धकारपत्रधारक 
व्यकतीमार्फ त जस्िकारला िाण्याबाबत मा.उच्च न्यायालय, नागपूर खींडपी  याींनी यार्चका  क्र. 
४४३/२०१५, ६०१/२०१५ ि ८९२/२०१५ मध्ये हद. २५.०३.२०१५ रोिी हदलेल्हया ननदेशाप्रमाण े
कायाफिा ी करण्यात येत.े 
(३) प्रश्न उद्् ाित ना ी. 

___________ 
  

अमरावती जिल्ह ्यात रुी मीणीचे माहेरघर असलेल्ह या श्रीके्त्र िडणडण् यपूर पिरसरात िाही 
व् यवसानयिाांनी  ार उघडण् यासाठी प्रयत्न सुरु िेल्हया ा त 

(१८)  १२५३२ (०७-०४-२०१५).   अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.अब् दलु सत्तार (ससल्हलोड), 
श्री.असमन पटेल (मुां ादेवी) :   सन्माननीय पुनवरासन व मदत िायरा मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) अमरािती जिल्ह ्यात रुक मीणीचे मा ेरतर असलेल्ह या श्ीके्षत्र कडणडण् यपूर पररसरात का ी 
व् यिसानयकाींनी बार उतडण् यासा ी ख्ा्ोप सुरु केल्ह यामुळे नागररकाींमध् ये असींतोष पसरला 
असून त् यामुळे प्रशासनाने कोणत् या ी रेस् ्ॉरन् ् आणण बबअरबारला परिानगी देिू नये असा 
 राि ग्रामपींचायतीस  स ा.सींस् थान ी पाररत केला असून जिल्ह  ा प्रशासनाला ननिेदन सादर 
केले असल्ह याच ेहदनाींक ३ सप् े्ंबर, २०१५ रोिी िा त् यासुमारास ननदशफनास आले आ े,  े खरे 
आ े काय, 
(२) असल्ह यास, या ह काणी रेस् ्ॉरन् ् आणण बबअरबारला परिानगी न देण् यासींदभाफत शासनाने 
काय कायफिा ी केली आ े िा करण् यात येत आ े, 
(३) नसल्ह यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 

  
श्री. एिनाथराव खडसे (०७-०५-२०१५) :(१)  ोय. 
(२) एर्एल-३ अनुाप्ती बाबत ननकषाींची पूतफता  ोत असल्हयाने या ह काणी हद.११.८.२०१४ 
अन्िसे अनुाप्ती मींिूर करण्यात आली आ े. 
(३) प्रश्न उद्् ाित ना ी. 

___________ 
  

अमरावती ववभागामध्ये गारपीटीमळेु या भागातील शेति-याांचे  
मोठ्या प्रमाणात नुिसानग्रस्त झाल्हया ा त 

  

(१९)  १२७१७ (०८-०४-२०१५).   श्री.रािेंद्र पाटणी (िारांिा) :   सन्माननीय िव िी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमरािती विभागामध्ये प्रामु्यान े सींत्रा या वपकाची शेती शेतकरी करीत असतात, 
असलकडचे झालेल्हया गारपी्ीमळेु या भागातील शेतकरी मोठ्या प्रमाणात नकुसानग्रस्त झाले 
असून त्याींना नुकसान भरपाईसा ी वपक विमा योिना कीं पनीकड ेमागणी केली असता शासन 
ननणफयाचा “सलग सात हदिस एकून ३० मी.मी. तकीं िा त्यापेक्षा िास्त” या शब्दामळेु त्याींना 
वपक कीं पनी नुकसान भरपाई देण्यास ्ाळा्ाळ करीत असल्हयाची बाब हदनाींक ७ िानेिारी, 
२०१५ रोिी िा त्यासुमारास ननदशफनास आली,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्हयास, सदर “सलग” शब् द दरुूस्ती करण्यासा ी ि अिकाळी पािसाने झालेले नकुसान 
भरपाई देण्यासींबधी शासन कोणती कायफिा ी करीत आ े िा करणार आ े, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय ? 
  
श्री. एिनाथराव खडस े (१४-०९-२०१५) :(१)  े खरे ना ी. मात्र यासींदभाफत मागफदशफन 
करण्याबाबतचा हदनाींक १२ िानेिारी, २०१५ रोिीचा विनींती अिफ जिल्ह ा अर्धक्षक कृषी 
अर्धकारी, अमरािती याींच्याकड ेहदनाींक १३ रे्ब्रुिारी, २०१५ रोिी प्राप्त झाला आ े. 
(२) ि (३) प्रश्न उद्् ाित ना ी. 
  

___________ 
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सांत्रा या  ळवपिाच ेस् वतांत्र धोरण शासनान ेआखण् या ा त  
  

(२०)  १२९४७ (०८-०४-२०१५).   श्री.सांिय साविारे (भसुावळ) :   सन्माननीय िव िी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सींत्रा या र्ळवपकाच ेस् ितींत्र धोरण शासनान ेआखण् याबाबत सींत्रा उत् पादकाींच् या र्लोत् पादन 
मींत्री ि कृवष स सींचालकाींशी ब-याच बै का झाल्ह या आ ेत,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्ह यास, सींत्रा वपकाबाबत कोणते ी स् ितींत्र धोरण अद्यापी शासनान ेमींिूर केलेले ना ी, 
 े खरे आ े काय, 
(३) असल्ह यास, उक त बाब क्रीं .१ ि २ नूसार चौकशी करण् यात आली आ े काय, 
(४) असल्ह यास, चौकशीच् या अनुषींगाने सींत्रा धोरण तातडीन ेमींिूर करुन अींमलात आणण् याबाबत 
शासनाने कोणती कायफिा ी केली िा करण् यात येत आ े, 
(५) नसल्ह यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (१८-०९-२०१५) :(१)  े खरे ना ी. 
     सन २०११ मध्ये नागपूर ि अमरािती येथे एक ि सन २०१२ मध्ये शासनस्तरािर एक 
अशा तीन बै का सींत्रा उत्पादकाींच्या समस्याींबाबत चचाफ करण्याकररता तेण्यात आल्हया आ ेत. 
(२), (३), (४) ि (५) प्रश्न उद्् ाित ना ी. 

___________ 
  

िाांद्री (ता.मोहाडी, जि.भांडारा) येथील देशी दारू दिुानाच ेपरवाना रद्द िरण्या ा त 
(२१)  १४९३० (०८-०४-२०१५).   श्री.चरण वाघमारे (तमुसर) :   सन्माननीय राज् य उत् पादन 
शुल्ह ि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) काींद्री (ता.मो ाडी, जि.भींडारा) येथील देशी दारू दकुानाचे परिाना रद्द करण्याबाबत स्थाननक 
लोकप्रनतननधी (तुमसर) याींनी जिल्ह ार्धकारी भींडारा याींना हदनाींक ३० िानेिारी, २०१५ रोिी िा 
त्यासुमारास पत्र हदले,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्हयास, उकत कायफिा ीच े अर्धकार आयुकत, राज्य उत्पादक शुल्हक म ाराषर राज्य 
याींना आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्हयास, उकत प्रकरणी शासनाने कोणती कायफिा ी केली िा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्हयास, विलींबाचे कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडस े(०६-०५-२०१५) :(१)  ोय. श्ी.चरण िातमारे, विधान सभा सदस् य याींनी 
जिल्ह  ार्धकारी, भींडारा याींना हद. १६.१.२०१५ रोिी पत्र हदले आ े. 
(२) ि (३) सदर कायफिा ीचे अर्धकार जिल्ह  ार्धकारी याींना असून जिल्ह  ार्धकारी स् तरािर 
कायफिा ी सुरु आ े. 
(४) प्रश् न उद्् ाित ना ी. 

___________ 
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िें द्रीय  लोत् पादन असभयान अांतगरात राज् याला समळणारा ननधी िें द्र शासनान े 
िपात िेल्ह यामुळे राज् यातील  लोत्पादन असभयान अडचणीत आल्ह या ा त 

  

(२२)  १६२८२ (११-०८-२०१५).   श्री.राधािव ष्ट् ण ववख-ेपाटील (सशडी), श्री.असमन पटेल (मुां ादेवी), 
श्री. ा ुराव पाचणे (सशरुर) : सन्माननीय  लोत् पादन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) कें द्र शासनान े चाल ू िषी देशात राबविण् यात येणा-या राष रीय र्लोत् पादन असभयानाच् या 
ननधीत गेल्ह या िषीच् या तुलनते ३०३ को्ी रुपयाींनी कपात केली असून िावषफक कृती 
आराखड्यामध् ये ी कपात करण् याचे ननदेश हदल्ह यामळेु म ाराष राचा िावषफक कृती आराखडा २६ 
को्ी रुपायाींनी कमी झाला तसेच गेल्ह या पाच िषाफतील सिाफत कमी १४४ को्ी रुपयाींचा प्रस् ताि 
राज् य शासनाने कें द्र शासनाला सादर केला आ े,  े खरे आ े काय, 

(२) असल्ह यास, असे असताना ी सींसद ग्राम आदशफ योिनेअींतगफत, प्रत् येक लोकसभा ि 
राज् यसभा मतदारसींत के्षत्रात कृवष प्रदशफन ि कायफशाळा आयोजित करण् यासा ी राज् याींनी 
प्रत् येक खासदाराला २ लाख रुपये ननधी राखून  ेिण् यात यािा अशा सूचन कें द्रीय कृषी 
मींत्रालयाने र्लोत् पादन असभयानाच् या सिफ राज् य सींचालकाींना हदल्ह या आ ेत,  े  ी खरे आ े 
काय, 
(३) असल्ह यास, त् यामुळे र्लोत् पादन असभयानािर ननधी उपलब् धतिेर पररणाम  ोणार असून, 
अगोदरच ननधी कपात पुन्  ा उपलब् ध ननधी इतर कामासा ी द्यािा लागणार असल्ह यान,े 
र्लोत् पादन असभयान सींक्ात सापडले आले,  े खरे आ े काय, 
(४) असल्ह यास, र्लोत् पादन असभयानास पुरेसाननधी उपलब् ध करुन देण् याच् या दृष ्ीन ेशासनान े
काय कायफिा ी केली िा करण्यात येत आ े, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आ ेत  ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (१८-०९-२०१५) :(१)  े खरे ना ी. 
(२) ते (५) प्रश्न उद्् ाित ना ी. 

___________ 
  

अल्ह पसांख् याांना मुख् य प्रवाहात आणून त् याांच ेशासिीय सेवेतील प्रमाण वाढववण् या ा त. 
  

(२३)  १६२८४ (११-०८-२०१५).   श्री.राधािव ष्ट् ण ववख-ेपाटील (सशडी), श्री.असमन पटेल (मुां ादेवी), 
श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय अल्हपसांख्याांि वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) अल्ह पसीं् याकाींच े शासकीय सेिेतील प्रमाण िाढविण् यासा ी राज् यातील सिफ उदुफ शाळात 
मरा ी र्ाऊीं डशेन िगफ सुरु करण् यात येणार असून मरा ी शाळाींत ी अल्ह पसीं् याींक मुस् लीम 
समािाच ेविद्याथी िाढािेत यासा ी राज् यातील सिफ मरा ी शाळाींत ी ऊदुफचे िगफ सुरु करण् यात 
येणार असल्ह याची माह ती मा.अल्ह पसीं् याक मींत्री याींनी हदनाींक ८ म,े २०१५ रोिी िा 
त्यासुमरास प्रसारमाध् यमाींना हदली,  े खरे आ े काय, 

(२) असल्ह यास, सदर ननणफयाींचे थोडक यात स् िरुप काय आ े, 
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(३) सदर ननणफयाच् या अींमलबिािणीकररता तकती ऊदुफ ि मरा ी सशक्षकाींची भरती करािी 
लागणार आ े, 
(४) असल्हयास, सदर ननणफयाची अींमलबिािणी करण्याकररता शासनाने काय कायफिा ी केली िा 
करण्यात येत आ े, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 

श्री. एिनाथराव खडसे (२१-११-२०१५) : (१)  ोय. 
(२), (३), (४) ि (५) अल्हपसीं्याकाींचे शासकीय सेिेतील प्रमाण िाढविण्यासा ी राज्यातील सिफ 
उदूफ शाळाींस  अमरािती शाळाींमध्ये सशक्षण तेत असलेल्हया ८ िी, ९ िी, १० िी इयत्तेच्या 
अल्हपसीं्याींक विद्यार्थयांसा ी मरा ी भाषा र्डणडशेन िगफ योिना शासन ननणफय, अल्हपसीं्याींक 
विकास विभाग, क्र.मभायो-२०१३/प्र.क्र..६७/का.९, हद.२७/०४/२०१५ अन्िये सुधाररत स्िरुपपा सुरु 
केली आ े. त्यामध्ये सशक्षकाींच्या ननयुकत्या मानसेिी तत्िािर जिल्ह ार्धकारी याींच्यामार्फ त 
करण्यात येतात. मरा ी शाळाींत ी अल्हपसीं्याींक समािाच े विद्याथी िाढािेत यासा ी इतर 
ऐजच्छक भाषाींच्या पयाफयामध्ये उदूफ भाषेचा पयाफय उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन आ े. 

___________ 
  

राज्यातील शतेिऱ्याच्या साखळी वविास िरण्याच्या योिने ा त 
  

(२४)  १६२९६ (१२-०८-२०१५).   श्री.राधािव ष्ट् ण ववख-ेपाटील (सशडी) :   सन्माननीय िव िी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील शेतकऱ्याींना साखळी विकास करण्याच्या योिनअेींतगफत सािफिननक खािगी 
भागीदारीतून एकाजत्मक कृषीविकास या उपक्रमाींतगफत िल्हडफ इकोनॉसमक र्ोरम याींच्या 
स कायाफन े खािगी कीं पन्या आणण शेतकऱ्याींच्या स भागातून मलू्हयसाखळी विकास कायफक्रम 
शासनाने सुरू केला आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्हयास, यासींदभाफत हदनाींक २४ एवप्रल, २०१५ च्या सुमारास एक विशेष बै क मुींबई येथे 
आयोजित करण्यात आली  ोती,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्हयास, सदर योिनेचे थोडकयात स्िरूप काय आ े ि सदर योिनेची सींपूणफ राज्यात 
अींमलबिािणी करण्यात येणार आ े काय, 
(४) असल्हयास, तकती कालािधीत तसचे त्यासा ी लागणाऱ्या ननधीची उपलब्धता करण्याबाबत 
शासनाने काय कायफिा ी केली िा करण्यात येत आ े, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आ ेत  ? 
  

श्री. एिनाथराव खडसे (०९-११-२०१५) :(१)  ोय, 
(२)  ोय, 
(३) ि (४) शासनाच्या प्रचसलत योिनेतून तसेच शेतकऱ्याींच्या ि खािगी गुींतिणूकदाराींच्या ि 
स भागाने उत्पादनापासून विक्रीपयफत व्यिस्था असणाऱ्या मूल्हय-साखळी ननसमफतीच्या प्रकल्हपाची 
अींमलबिािणी सींपूणफ राज्यात करण्यात येत आ े, सदर प्रकल्हपाींकररता राषरीय कृवष विकास 
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योिनेतींगफत तसचे विविध प्रचसलत योिनेअींतगफत आिश्यक ननधीचे ननयतिा्प मींिूर करण्यात 
आले आ े, 
(५) प्रश्न उद्् ाित ना ी 

___________ 
  

हहांगोली जिल्ह्यातील औद्योधगि वसाहतीतील एिा खासगी गोदामातून  
महा ीिचे १७५ जीवांटल सोया ीन चोरटयाांनी पळववल्हया ा त 

(२५)  १६९५५ (०६-०८-२०१५).  श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव), श्री.असमन पटेल (मुां ादेवी), 
अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा) : सन्माननीय िव िी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील    
काय :- 
  

(१) ह ींगोली जिल्ह्यातील औद्योर्गक िसा तीतील एका खासगी गोदामातून म ाबीिच े १७५ 
जकिीं्ल सोयाबीन चोरटयाींनी पळविले असून ी सींबींर्धत म ाबीिन ेअद्याप ी सींबींर्धत पोलीस 
स्थानकात तक्रार दाखल केली नसल्हयाच े मा े म,े २०१५ िा त्या दरम्यान ननदशफनास आले 
आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्हयास, उकत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आ े काय, 
(३) असल्हयास, चौकशीअींती दोषी व्यकतीींविरुध्द शासनान ेकाय कारिाई केली िा करण्यात येत 
आ े, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडस े(०९-११-२०१५) :(१) ह ींगोली जिल्ह यातील औद्योर्गक िसा तीतील एका 
खािगी गोदामातून म ाबीिच े१६२  जकिीं्ल  रभरा बबयाण ेहदनाींक ९/०५/२०१५ रोिी चोरीला 
गेले  े खरे आ े. याबाबत ग्रामीण पोलीस स््ेशन ह ींगोली येथे गु.र.नीं. ५१/२०१५ अन्िये गुन् ा 
करण्यात आलेला आ े, 
(२)  ोय, 
(३) उकत गुन् यात ३ दोषी व्यकतीींना अ्क करण्यात आलेली आ े, अर्धक तपास चालू आ े, 
(४) विलींब झालेला ना ी. 

___________ 
  

सततच् या नैसधगराि आपत् तीमुळे द्राक् उत् पादि शेति-याांना  
सांिटाांचा सामना िरावा लागत असल्हया ा त 

(२६)  १८२२२ (०६-०८-२०१५).   श्री.छगन भुि ळ (येवला), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळवा), 
श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.राणािगिीतससांह पाटील (उस्माना ाद), श्री.हदलीप वळस-ेपाटील 
(आां ेगाव), श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधरान) :   सन्माननीय  लोत् पादन मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) द्राक्ष उत् पादक शेतक-याींना सततच् या नसैर्गफक आपत् तीमुळे सींक्ाींचा सामना करािा लागत 
असल्ह यान े द्राक्षबागाींसा ी प् लॅजस््क आच् छादनाींचा िापर करुन नुकसान ्ाळण् यासा ी 
शेतकऱ् याींना खचाफिर ५० ्क के अनुदान देण् याची नासशक जिल्ह ्यातील लोकप्रनतननधीींनी ि 
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म ाराष र राज् य द्राक्ष बागाईतदार सींताने शासनाकड ेमागणी केली आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्ह यास, उक त मागणीच् या अनुषींगान ेशासनामार् तफ कोणती कायफिा ी केली िा करण् यात 
येत आ े, 
(३)  नसल्ह यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  

श्री. एिनाथराव खडसे (१८-०९-२०१५) :(१)  ोय. 
(२) ि (३) सदर बाब शासन स्तरािरुन तपासण्यात येत आ े. 

___________ 
  

येवला (जि.नासशि) येथ ेशासिीय िव िी महाववद्यालय व शेतिरी  
प्रसशक्ण िें द्र सुरु िरण् या ा त 

(२७)  १८२७८ (१२-०८-२०१५).   श्री.छगन भुि ळ (येवला), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळवा), 
श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.हदलीप वळस-ेपाटील (आां ेगाव), श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधरान) :   
सन्माननीय िव िी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) येिला (जि.नासशक) येथ े शासकीय कृषी म ाविद्यालय ि शेतकरी प्रसशक्षण कें द्र सुरु 
करण् याची स् थाननक लोकप्रनतननधीींनी हदनाींक ४ म,े २०१५ रोिी िा त् यासुमारास शासनाकड े
मागणी केलेली आ े,  े खरे आ े काय, 

(२) असल्ह यास, प्रश् न भाग (१) बाबत शासनामार्फ त कोणती कायफिा ी केली िा करण् यात येत 
आ े, 
(३) नसल्ह यास, विलींबाची कारणे काय ? 
 

श्री. एिनाथराव खडसे (२३-०९-२०१५) :(१)  ोय. 
(२) येिला (जि.नासशक) येथे शासकीय कृवष म ाविद्यालय ि शेतकरी प्रसशक्षण कें द्र सुरु 
करण्याबाबतच्या विनींतीच्या अनषुींगाने तपासणी करण्याचे ननदेश म ाराषर कृषी सशक्षण ि 
सींशोधन पररषद, पुणे याींना देण्यात आला आ ेत. 
(३) प्रश्न उद्् ाित ना ी. 

___________ 
  

िें द्र सरिारच् या धतीवर िव िी मुल्ह य आयोग गठीत िरण् याचा  
प्रस् ताव शासनाच् या ववचाराधीन असल्हया ा त 

(२८)  १८६१२ (२५-०८-२०१५).   श्री.हदपि चव्हाण ( लटण), श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधरान), 
श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.रमशे िदम (मोहोळ), श्री.सत्यिीत पाटील-सरुडिर 
(शाहूवाडी), श्री.पाांडुरांग  रोरा (शहापूर), श्री.नरहरी झझरवाळ (हदांडोरी), श्री.गणपतराव देशमुख 
(साांगोले), डॉ.सतीश (अण्णासाहे ) पाटील (एरांडोल), श्रीमती ननमराला गाववत (इगतपूरी) :   
सन्माननीय िव िी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शेतीमालाला तकर्ायतशीर भाि समळािेत ि ग्रा काींना िाििी दरात शेती माल खरेदी 
करता यािा यासा ी शेतीमाल भाि ससमतीच े पुनफग ण करुन कें द्र सरकारच् या धतीिर कृषी 
मुल्ह य आयोग ग ीत करण् याचा प्रस् ताि शासनाच् या विचाराधीन आ े,  े खरे आ े काय, 
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(२) असल्ह यास, त् यािर शासनाने ननणफय तेतला आ े काय, 
(३) असल्ह यास, या ननणफयाच ेस् िरुप काय आ े, 
(४)  नसल्ह यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
 श्री. एिनाथराव खडसे (२१-०९-२०१५) :(१), (२) ि (३) कृवष ि पदमु विभागाचा शासन 
ननणफय क्र. राकृमुआस्था-२०१४/प्र.क्र.५९/शेमाभास-११अे, हद. २३ एवप्रल, २०१५ अन्िये “राज्य 
शेतमाल भाि ससमतीचे” रुपाींतर ‘राज्य कृवष मूल्हय आयोगात’ करण्यात आलेले आ े. सदरचा 
आयोग प्रशासकीय स्िरुपाचा आ े. 
(४) प्रश्न उद्् ाित ना ी. 

___________ 
  

लाांिा (जि.रत् नाधगरी) येथ ेसवारात मोठे आझण नव् यान ेमध् यवती  
अद्यावत एस.टी. स् थान ि उभारण्या ा त 

 (२९)  १८९५२ (०६-०८-२०१५).   श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधरान), श्री.रमशे िदम (मोहोळ), 
श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.रािन साळवी (रािापूर), 
श्री.सुरेश (रािूमामा) भोळे (िळगाव शहर) :   सन्माननीय पिरवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लाींिा (जि.रत् नार्गरी) येथे सिाफत मो े आणण नव् याने मध् यिती अद्याित एस.्ी. स् थान क 
उभारण् याचा ननणफय तेऊन अद्याप सदर बसस् थानकाच् या कामाला सुरुिात करण् यात आली 
ना ी,  े खरे आ े काय, 
(२) याबाबत शासनाने चौकशी केली आ े काय,चौकशीत काय आढळून आले, 
(३) असल्हयास, सदर प्रस् तािास मींिूरी देऊन लिकरात लिकर बस स् थानक उभारणेबाबत 
शासनाने कोणती कायफिा ी केली िा करण् यात येत आ े, 
(४)  नसल्ह यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  

श्री. हदवािर रावते (०७-१२-२०१५) :(१), (२) ि (३) लाींिा बसस्थानकाची पुनबाधंणी 
करण्याच्या कामास राज्य पररि न म ामींडळाच्या स्तरािर प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली 
आ े. सदर कामाकररता सन २०१५-१६ च्या सिफसाधारण योिनमेधून ननधी उपलब्ध करुन 
तेण्याची बाब तसेच कामाच्या “ई” ननविदा मागविण्याबाबतची बाब राज्य पररि न 
म ामींडळाच्या कायफिा ीखाली आ े. 
(४) प्रश्न उद्् ाित ना ी. 
  

___________ 
शेती व शेति-याांच् या वविासासाठी िें द्र व राज् य शासनािडून  

रा ववण् यात येणा-या ववववध योिना ा त 
  

(३०)  १९२१६ (१२-०८-२०१५).   श्री.अननल िदम (नन ाड), श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :   
सन्माननीय िव िी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शेती ि शेतक-याींच् या विकासासा ी कें द्र ि राज् य शासनाकडून राबविण् यात येणा-या विविध 
योिना शेतक-याींपयतं पो चविण् यासा ी कृषी विभागान े ११२ को्ी ९२ लाख रुपयाींचा धडक 
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कृषी विस् तार कायफक्रम शासनान ेमा े सप् ्ेंबर, २०१३ च् या सुमारास  ाती तेतला आ े,  े खरे 
आ े काय,  

(२) असल्ह यास, सदर कायफक्रमाच े थोडक यात स् िरूप काय आ े ि त् यासा ी कोणते ननकष 
 रविण् यात आले आ ेत तसेच त्याची कालमयाफदा काय रा णार आ े, 
(३) असल्हयास, सदर कायफक्रमाची अींमलबिािणी करण्याबाबत  शासनसान ेकाय कायफिा ी केली 
िा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  

श्री. एिनाथराव खडसे (०८-१०-२०१५) :(१)  े खरे ना ी, तथावप, शासन ननणफय ि पदमु 
विभागी  हद. ५ सप् े्ंबर, २०१३ अन्िये राज्याच्या कृवष विस्तार कायफक्रमाींना विस्ताराविषयक 
सुधारणाकररता स ाय्य (Support to State Extension Reforms) कें द्र पुरस्कृत योिनेच्या 
अींमलबिािणीसा ी कें द्र शासनान ेसन २०१३-१४ कररता मींिूर केलेल्हया रु.११२००.९२ लक्ष चा 
कायफक्रम राबविण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली  ोती, 
(२) सन २०१३-१४ मध्यक सदर योिनेतींगफत कें द्र ि राज्य शासनाकडू अनुक्रमे रु.६१४४.३२ लक्ष 
ि रु.१२३६.४६ लक्ष असा एकूण रु.७३८०.७८ लक्ष इतका ननधी उपलब्ध करुन देण्यात आला 
त्यापैकी रु.६७४२.८४ लक्ष एिढा खचफ करण्यात आला ि उिफरीत ननधी रु.६३७.०४ लक्ष  ा ननधी 
कें द्र शासनाच्या मागफदशफक सुचनाननुसार सन २०१४-२०१५ च्या कायफक्रमासा ी िगफ करण्यात 
आला, 
(३) सदर योिनींतगफत शेतकरी प्रसशक्षण प्रात्यक्षक्षके, शेतकरी अ्यास दौरे, शेती शाळा, 
शेतकऱ्याींच ेग् सींत्न इत्यादी मु्य त्काींचा समािशे  ोत, सदर कायफक्रम सन २०१३-१४ 
या आर्थफक िषाफ कररताच मींिूर करण्यात आला  ोता, 
(४) प्रश्न उद्् ाित ना ी. 

___________ 
  

सलांगायत धमारास स् वतांत्र धमाराची मान् यता देण् या ा त 
  

(३१)  १९६८० (३०-०७-२०१५).   श्री.उल्हहास पाटील (सशरोळ) :   सन्माननीय अल्हपसांख्याांि 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सलींगायत  ा स्ितींत्र धमफ असनू या धमाफची स् थापना १२ व् या शतकाींत झालेली असताींना ी 
स् िातींर्यायानींतर या समािबाींधिाींची नोंद ह ींद ूअशी करण् यात आली आ े,  े खरे आ े काय,  
(२) असल्ह यास, या समािाचे बाींधि राज् यात मो या सीं् येन ेरा त असून सलींगायत धसमफयाींसा ी 
एल ि ७ नींबर साींकेताींक समळािा अशी त् याींची मागणी आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्ह यास, सलींगायत समाि बाींधिाींना अल्ह पसीं् याींक दिाफ समळािा आणण कें द्र शासनाकडून 
सलींगायत धमाफस स् ितींत्र धमाफची मान् यता देण् यासींदभाफत राज् य शासनान ेकें द्र शासनाकड ेकोणता 
पा पुरािा केला आ े िा करीत आ े, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
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श्री. एिनाथराव खडसे (२१-१२-२०१५) :(१) ना ी. 
     सलींगायत समाि  ा स्ितींत्र धमफ नसून ह ींद ू धमाफचा एक पींथ असल्हयाने स ायक 
रजिस्रार िनरल, सामाजिक अध्ययन प्रभाग, ग ृ मींत्रालय, कें द्र शासन ि राषरीय 
अल्हपसीं्याक आयोग याींनी त्याींच्या हद.१४/११/२०१३ च्या पत्रान्िये कळविले आ े. 
(२)  ोय,  े खरे आ े. 
(३) या विभागान े हद.२१/०७/२०१४ रोिीच्या पत्रान्िये सलींगायत समािाला अल्हपसीं्याींक दिाफ 
देण्यासा ी राषरीय अल्हपसीं्याींक आयोगाच्या अ िालाची माह ती अल्हपसीं्याक कायफ 
मींत्रालयाकडून मार्गतली  ोती.त्याींनी राषरीय अल्हपसीं्याींक आयोगाचे हद.१३/५/२०१४ रोिीच े
असभप्राय राज्य शासनास पा विले आ ेत ि त्यामध्ये सलींगायत  ा स्ितींत्र धमफ नसून ह द ू
धमाफचा एक पींथ असल्हयाच ेनमूद केले आ े. तसेच या समािासा ी स्ितींत्र साींकेताींक देण्याची 
मागणी स ायक रजिस्रार िनरल, सामाजिक अध्ययन देण्याची मागणी स ायक राजिस्रार 
िनरल, सामाजिक अध्ययन प्रभाग, ग ृ मींत्रालय, कें द्र शासन याींनी त्याींच्या हद.१४/११/२०१३ 
च्या पत्रान्िये अमान्य केली आ े. त्यामुळे सलींगायत समािाला स्ितींत्र धमाफचा ि अल्हपसीं्याींक 
दिाफ देणे अनुाेय ना ी. 
(४) प्रश् न उद्् ाित ना ी. 

___________ 
शासनािडून शेति-याांना सन २०११-१२ खरीप अनुदान, सन २०१२-१३ खरीप अनुदान व सन 
२०१४ (माचरा-एवप्रल) गारपीट नुिसान वाटप अनुदान व याविीच ेसन २०१४-१५ दषु्ट् िाळग्रस् त 
अनुदान अशा चार वेळा निुसानी ा त मदत स् वरुपात रोख अनुदान वाटप िेल्हया ा त 

  

(३२)  १९७७३ (११-०८-२०१५).   डॉ.सांिय रायमुलिर (मेहिर) :   सन्माननीय पुनवरासन व 
मदत िायरा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शासनाकडून शेतक-याींना देण् यात आलेल्ह या सन २०११-१२ खरीप अनुदान सन २०१२-१३ 
खरीप अनुदान ि सन २०१४ (माचफ-एवप्रल) गारपी् नुकसान िा्प अनुदान ि यािषीचे सन 
२०१४-१५ दषु काळग्रस् त अनुदान अशा चार िेळा शेतक-याींना नुकसानीबाबत मदत स् िरुपात रोख 
अनुदान िा्प करण् यात आले  े खरे आ े काय, 

(२) असल्ह यास, या अनुदानात मोताळा तालुक यातील (जि.बुलढाणा)  तलाठ्यान े सुमारे १ को्ी 
रुपयाींचा तो्ाळा केल्ह याचे मा े म,े २०१५ रोिी िा त्यादरम्यान ननदशफनास आले  े खरे आ े 
काय, 
(३) असल्ह यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आ े काय, 
(४) असल्हयास, चौकशीअींती सींबींर्धत तलाठ्यािर शासनान े काय कारिाई केली िा करण् यात 
येत आ े, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 

श्री. एिनाथराव खडसे (१७-११-२०१५) :(१)  े खरे ना ी. सदर मदत रोख स्िरुपात न देता, 
बुलढाणा जिल्ह्यात मदतीची रककम शेतकऱ्याींच े प्रत्येक बकँ खात्यामध्ये िमा करण्यात 
आलेली आ े. 
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(२) मोताळा तालुकयातील तलाडयात रु. ५२.०० लक्ष इतकया रकमेची अननयसमतता केल्हयाचे 
आढळून आले आ े. 
(३)  ोय, 
(४) दोषी तला ी श्ी.एन.्ी.उज्िनैकर याींचेिर र्ौिदारी गुन् ा दाखल करण्यात आला असून 
त्याींना ननलींबबत करण्यात आलेले आ े. तसेच, त्याींची खाते चौकशी सुरु करण्यात आलेली 
आ े. 
(५) प्रश्न उद्् ाित ना ी. 

___________ 
  

राज् यातील शतेि-याांना शेतीच् या िामासाठी अल्ह प भाड ेआिारुन याांबत्रि अविारे 
 पुरववण् यासाठी शासिीय यांत्रणमेा रा त ‘अविारे  ँि’ स् थापन िरण्या ा त 

(३३)  २०००५ (१०-०८-२०१५).   श्री.गुला राव पाटील (िळगाव ग्रामीण), श्री.किशोर पाटील 
(पाचोरा) :   सन्माननीय िव िी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील शेतक-याींना शतेीच् या कामासा ी अल्ह प भाड े आकारुन याींबत्रक अििारे 
पुरविण् यासा ी शासकीय यींत्रणेमार्फ त ‘अििारे बकँ’ स् थापन करण् याची तोषणा मा.म सूल मींत्री, 
याींनी मा े एवप्रल, २०१५ मध् ये केली,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्ह यास, या तोषणेनसुार राज् यात कोणकोणत् या जिल्ह ्यात िा तालुक यात अशा अििारे 
बँका स् थापन करण् यात येणार आ े, 
(३) असल्ह यास, सदरच् या अििारे बँका केव्  ापासनू कायाफजन्ित  ोणार आ े, 
(४) अद्यापपयतं याबाबत कोणतीच कायफिा ी केली नसल्ह यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  

श्री. एिनाथराव खडस े (०८-१०-२०१५) :(१), (२) ि (३) सन २०१४-१५ पासून कें द्र पुरस्कृत 
कृषी असभयाींबत्रकरण उपअसभयाींतगफत भाडतेत्िािर कृषी याींबत्रकीकरण  सेिा सुविधा 
पुरविण्यासा ी अििारे  बँक स्थापन करुन त्याद्िारे शेतकऱ्याींना सेिा-सुविधा पुरविण्यात येत 
आ ेत, सदर बँका मुींबई उपनगर िगळता राज्यातील उिफररत ३४ जिल्ह्याींमध्ये स्थापन 
करण्यात येत आ ेत, 
(४) प्रश्न उद्् ाित ना ी. 
  

___________ 
 

हहांगोली जिल्ह हयातील हहांगोली-परभणी मागारावरील औांढा नागनाथ ते झझरो  ाटा दरम् यानच् या 
गावाांतील प्रवासी ननवा-यात अस् वच् छता असल्हया ा त 

  

(३४)  २०८४० (०६-०८-२०१५).   श्री.ियप्रिाश मुांदडा ( समत) :   सन्माननीय पिरवहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ह ींगोली जिल्ह  यातील ह ींगोली-परभणी मागाफिरील औींढा नागनाथ ते णझरो र्ा्ा 
दरम् यानच् या गािाींतील प्रिासी ननिा-यात अस् िच् छता आ े  े खरेआ े काय. 
(२) असल्ह यास, या मागाफिरील िागरिाडी, आसोला, बारसशि, कारखाना, ििळाबािार कळींबा ि 
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 ््ा ई. गािच् या बसस् थानकाींिर प्रिाशाींकररता ननिा-याची सोय ना ी तसेच  ॉ्ेल, पान ्परी, 
तकिा झाडाींचा आसरा प्रिाशाींना घ् यािा लागतो खरे आ े काय, 
(३) असल्ह यास, प्रिाशाींकरीता विविध उपक्रम राबविण् यात राज् य पररि न म ामींडळाकडून या 
दरम् यान प्रिासी िगाफसा ी प्रिासी ननिा-याची सोय लिकरात लिकर उपलब्ध करुन देण्यासा ी 
शासनाने काय कायफिा ी केली िा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  

श्री. हदवािर रावते (०७-१२-२०१५) :(१), (२) ि (३) औढा नागनाथ त े णझरो र्ा्ा दरम्यान 
नागेशिाडी, बारसशि, आडगाि ि णझरार्ा्  े प्रिाशी ननिारे असनू त्यापैकी बारसशि, आडगाींि 
ि णझरार्ो्ा येथील प्रिाशी ननिाऱ्याींच्या ह काणी म ामींडळामार्फ त काळिीि ाकाची (केअर 
्ेकरची) नेमणूक केली असून तथेील स्िच्छता त्याींचेमार्फ त करण्यात येते. 
     प्रिाशी ननिाऱ्याची देखभाल ि दरुुस्ती तेथील स्थाननक स्िराज्य सींस्थमेार्फ त कराियाची 
असल्हयाने नागेशिाडी येथील प्रिाशी ननिाऱ्याची स्िच्छता स्थाननक स्िराज्य सींस्थेकडून करणे 
अपेक्षक्षत आ े.   
     म ामींडळाची आर्थफक जस्थती बबक् असल्हयाने म ामींडळास प्रिासी ननिारा 
बाींधकामाकरीता ननधी उपलब्ध करुन देण े शकय नसल्हयान े िागरिाडी, असोला, बारसशि 
कारखाना, ििळाबािार कळींबा ि  ट्टा या ह काणी प्रिाशी ननिारे बाींधण्याची बाब राज्य 
पररि न म ामींडळाच्या कायफिा ीखाली आ े. 
(४) प्रश्न उद्् ाित ना ी. 

___________ 
  

खोपोली (जि.रायगड) येथील एस.टी. स् थानिाची मोठ्या  
प्रमाणावर दरुवस् था झाल्हया ा त 

(३५)  २०९५६ (०६-०८-२०१५).   श्री.सुरेश लाड (ििरात) :   सन्माननीय पिरवहन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खोपोली (जि.रायगड) येथील एस.्ी. स् थानकाची मोठ्या प्रमाणािर दरुिस् था झाली असनू 
प्रिाशाींची गैरसोय  ोत आ े  े खरे आ े काय, 
(२) असल्ह यास, सदर एस.्ी. स् थानकाची शासनामार्फ त पा णी केली आ े काय, 
(३) असल्ह यास, पा णीचे ननष कषफ काय आ ेत ि तदनुसार सदर एस.्ी. स् थानकाची दरुिस् था 
सुधारुन प्रिाशाींना सोयीसुविधा पुरविणेबाबत शासनाने कोणती कायफिा ी केली िा करण् यात येत 
आ े, 
(४) नसल्ह यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  

श्री. हदवािर रावत े(०७-१२-२०१५) :(१), (२) ि (३) खोपोली बसस्थानक  े सन १९५५-५६ साली 
बाींधण्यात आले आ े. सदर बसस्थानकािर प्रिासी शेड, कीं रोल केबीन, रात्र िस्तीसा ी 
चालक/िा क याींच्यासा ी रेस्् रुम असून स्थानकािर प्रिाशाींसा ी कॅन््ीन, पेपर स््ॉल, तसेच 
सुलभ शौचालयाचे स्िच्छताग ृ इ. सेिा उपलब्ध आ ेत. 
     सदर बसस्थानकाचे नुतनीकरण करण्याकरीता स्थाननक लोकप्रनतननधीकडून स्थाननक 
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विकास कामाींतगफत ननधी उपलब्ध करुन तेण्यािी बाब राज्य पररि न म ामींडळाच्या स्तरािर 
कायफिा ीखाली आ े. 
(४) प्रश्न उद्् ाित ना ी. 

___________ 
  

रेणापूर (जि.लातूर) हे तालूी याच ेहठिाण असतानाही रेणापूर  स  
स् थानिात एस.टी. महामांडळाच् या  सेस येत नसल्ह या ा त 

  

(३६)  २१०२८ (०६-०८-२०१५).   श्री.त्र्यां िराव सभस े(लातूर ग्रामीण) :   सन्माननीय पिरवहन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रेणापूर (जि.लातूर) येथील बस स् थानकात एस.्ी. म ामींडळाच् या  बसेस येत नसल्ह यान े 
प्रिाशाींची गैरसोय  ोत असल्ह याची माह ती हदनाींक २१ म,े २०१५ रोिी िा त् यासुमारास 
ननदशफनास आली आ े,  े खरे आ े काय, 

(२) असल्ह यास, सदर प्रकरणी चौकशी करुन राज् य पररि न विभागाच् या रेणापूर मागाफिरील सिफ 
बसेस बसस् थानकात येण् याबाबत शासनाने कोणती कायफिा ी केली आ े िा करण् यात येत आ े, 
(३) नसल्ह यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
 

श्री. हदवािर रावत े(०६-१०-२०१५) :(१)  े खरे ना ी. 
(२) ि (३) प्रश्न उद्् ाित ना ी. 

___________ 
  

भुसावळ  स स् थानिात  सेस लावण् याच् या िागेवर भािी ववके्रत् याांनी  
ठाण माांडल्ह यान ेप्रवाशाांना नाहि त्रास होत असल्हया ा त 

(३७)  २१६९० (११-०८-२०१५).   श्री.सांिय साविारे (भुसावळ) :   सन्माननीय पिरवहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भुसािळ बस स् थानकात बससे लािण् याच् या िागेिर भािी विके्रत् याींनी िागेिर अनतक्रमण 
केल्हयान ेप्रिाशाींना ना क त्रास स न करािा लागतो आ े  े खरे आ े काय, 
(२) असल्ह यास, बस स् थानकात प्रिाशाींना सोडण् यास येणारी खािगी िा न ेआगारात कु े ी उभी 
केली िातात  े खरे आ े काय, 
(३) असल्ह यास, उक त बाब १ ि २ नुसार चौकशी करण् यात आली आ े काय, 
(४) असल्ह यास, चौकशीच् या अनषुींगाने आगारातील समस् या सोडिून सुविधा पुरविण् यासा ी 
शासनाने कोणती कायफिा ी केली िा करण्यात येत आ े, 
(५) नसल्ह यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  

श्री. हदवािर रावत े(०७-१२-२०१५) :(१) ि (२)  े खरे ना ी. 
(३) ि (४) भसुािळ बसस्थानकातून हदिसभरात राज्य पररि न म ामींडळाच्या बससेच्या ५१६ 
येणाऱ्या ि िाणाऱ्या रे्ऱ्या चालनात आ ेत. तसेच बसस्थानकािर सकाळी ०४.०० ते रात्री 
२३.०० िा. पयतं तीन पाळ्याींमध्ये िा तूक ननयींत्रक कामर्गरीिर असून रात्रीच्या कालािधीत 
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सुरक्षा रक्षक कामर्गरीिर असतात. 
भुसािळ बसस्थानकाम बसेस लािण्याच्या िागेिर भािी विके्रत्याींनी तसेच अन्य कोणी ी 
अनतक्रमण केलेले नसल्हयाबाबत, तसेच, बसस्थानकात प्रिाशाींना सोडण्यास येणारी खािगी 
िा ने आगारात येत नसल्हयाबाबतची खातरिमा राज्य पररि न म ामींडळाच्या स्तरािर करुन 
तेण्यात आली आ े. 
(५) प्रश्न उद्् ाित ना ी. 

___________ 
  

 ुलढाणा  स आगारात मुी िामी असलेल्ह या चालि वाहिाांसाठी  ाांधलेल्ह या 
 ववश्रामगवहात अनेि सोयी-सुववधाांचा अभाव असल्हया ा त 

  

(३८)  २२९६२ (११-०८-२०१५).   डॉ.शसशिाांत खेडिेर (ससांदखेड रािा) :   सन्माननीय 
पिरवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) बुलढाणा जिल्ह ्याच ेह काण असलेल्ह या बुलढाणा बस आगारात मुक कामी असलेल्ह या चालक 
िा काींसा ी नव् यान े प्रशस् त बाींधलेल्ह या विश्ामग ृात अनेक सोयी-सुविधाींचा अभाि असल्ह याच े
नुकतेच मा े म,े २०१५ मध् ये िा त्यादरम्यान ननदशफनास आले,  े  े खरे आ े काय, 
(२) असल्ह यास, सदर बस आगारात णखडक याींची तु्लेली तािदाणे, शौचालयात साचलेली ताण 
स् िच् छतेचा अभाि, त् यामुळे सिफत्र सु्लेली दगुधंी अशा अनके बबक् पररजस्थतीत चालक ि 
िा काींना रात्रीचा मुक काम करािा लागत आ े,  े खरे आ े काय, 
(३) असल्ह यास, याबाबत शासनान ेपा णी केली आ े काय, त् यात काय आढळून आले, 
(४) असल्हयास, बुलढाणा बस आगारातील चालक िा काींसा ी नव् यान े प्रशस् त बाींधलेले 
विश्ामग ृ सोयी-सुविधाने युक त करण् याबाबत शासनाने काय कायफिा ी केली िा करण्यात येत 
आ े, 
(५) नसल्ह यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री. हदवािर रावत े(०६-१०-२०१५) : (१)  े खरे ना ी. 
(२), (३) ि (४)  े अींशत: खरे आ े. 
     बुलढाणा आगारात १२.५ मी. X ५.७५ मी = ७१.८७ चौ.मी. आकाराचे विश्ाींतीग ृ 
बाींधलेले आ े. सदरील विश्ाींतीग ृात दोन सींडास, एक बाथरुम, दोन मुतारी याींची व्यिस्था 
आ े. विश्ाींतीग ृ ०६ पींख,े ०४ टयुब, उक आरसा, एक मो ी सतरींिी, वपण्याचे पाणी इत्यादी 
सुविधा देण्यात आल्हया आ ेत. विश्ाींतीग ृाच्या का ी णखडकयाींच्या काचा रु््कया असून 
विश्ाींतीग ृाच्या दरुुस्तीच्या कामासा ी रु. २,२९,०००/- च े अींदािपत्रकास प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात आली असनु ननविदा प्रक्रीया प्रगतीपथािर आ े. विश्ाींतीग ृाची ननयसमतपणे स्िच्छता 
राखण्याबाबत योग्य ती दक्षता राज्य पररि न म ामींडळाच्या स्तरािर तेण्यात येत आ े. 
(५) प्रश्न उद्् ाित ना ी. 

___________ 
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गेल्हया ५ विारापासून खासगी आराम  सच्या धतीवर धावणारी िोल्हहापूर-पुणे-सशवनेरी  
व्होल्हवो  सची सेवा  ांद िरण्यात आल्हया ा त 

  

(३९)  २३२१६ (१९-०८-२०१५).   श्री.सुरेश हाळवणिर (इचलिरांिी) :   सन्माननीय पिरवहन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्ह ापूर-पुणे-सशिनेरी व् ोल्हिो बसची सेिा हदनाींक २५ एवप्रल पासून बींद करण्यात आली 
आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्हयास, या बसला पुरेसे प्रिासी समळत असताना सुद्धा  ी बस सेिा बींद करुन या बस 
मुींबईकड ेिळविण्यात आल्हया,  े खरे आ े काय, 
(३) असल्हयास, सदर बस सेिा बींद करण्याची सिफसाधारण कारणे कोणती ि बस सेिा पुन् ा 
सुरू करण्याबाबत शासनाची भूसमका काय आ े ? 
  
श्री. हदवािर रावत े(०६-१०-२०१५) :(१) ि (२)  े खरे आ े. 
     गतिषीच्या गदीच्या  ींगामातील भारमनाचा आढािा तेऊन कोल्ह ापूर-पुणे मागाफिरील 
िातानुकूसलत सशिनेरी रे्ऱ्या तात्परुत्या स्िरुपात स्थर्गत करुन पुणे दादर मुींबई  ाणे मागाफिर 
चालविण्यात येत आ ेत. 
(३) कोल्ह ापूर ते पूणे मागाफिरील चालनात असलेल्हया िातानुकूसलत सशिनेरी रे्ऱ्याींचे 
भारमानापेक्षा कमी असल्हयान ेतसचे पुणे विभागाकडील असलेल्हया भाडतेत्िािरील िातानकूुसलत 
बसेसच्या कराराची मुदत पूणफ  ोत असल्हयाने मागाफिरील बसेसची कमतरता धरुन 
काढण्यासा ी कोल्ह ापूर ते पुणे मागाफिरील सदर रे्ऱ्या तात्परुत्या स्थर्गत करुन, पुणे 
विभागास कोल्ह ापूर विभागाकडील ४ िातानुकूसलत बसेस िगफ करण्यात आलेल्हया आ ेत. 
म ामींडळ स्तरािर सशिनेरी बससेची उपलब्धता झाल्हयानींतर गदीच्या रे्ऱ्या पुिफित सुरु 
करण्याबाबत राज्य पररि न म ामींडळाच्या स्तरािर कायफिा ी सुरु आ े. 
  

___________ 
 

यवतमाळ जिल्ह्यातील राळेगाव,  ाभुळगाव, िळां  या तालुीयाच्या हठिाणी वपण्याच्या 
पाण्याची व सुलभ स्वच्छतागवहाची व्यवस्था िरण्या ा त 

  

(४०)  २३४७४ (११-०८-२०१५).   प्रा.अशोि उईिे (राळेगाव), श्री.राि ु तोडसाम (अणी), 
श्री.सांजिवरेड्डी  ोदिुरवार (वणी) :  सन्माननीय पिरवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) यितमाळ जिल्ह्यातील राळेगाि, बाभुळगाि, कळींब या तालकुयाच्या ह काणी असलेल्हया 
बसस्थानकािर प्रिाशाकरीता वपण्याच्या पाण्याची व्यिस्था ि सुलभ स्िच्छताग ृ नसल्हयामुळे 
अनेक प्रिाशाींना त्रास  ोतो हदनाींक ३० एवप्रल, २०१५ रोिी िा त्यासुमारास असे ननदशफनास 
आले,  े खरे आ े काय, 

(२) असल्हयास, उकत बसस्थानकािर तसेच प्रत्येक तालुकयातील बसस्थानकात वपण्याच्या 
पाण्याची ि सुलभ स्िच्छताग ृाची कायम व्यिस्था करण्याबाबत शासनाने काय कायफिा ी केली 
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िा करण्यात येत आ े, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री. हदवािर रावत े(०६-१०-२०१५) :(१)  े खरे ना ी. 
(२) यितमाळ जिल्ह्यातील राळेगाि, बाभुळगाींि येथील बसस्थानकािर प्रिाशाींकरीता 
वपण्याच्या पाण्याची, मह ला/पुरूषाींकरीता स्ितींत्र स्िच्छताग ृाची व्यिस्थाआ े. तसेच कळींब 
बसस्थानक येथे हद.१६.०५.२०१५ पासून मह ला/पुरुषाींकरीता स्ितींत्र स्िच्छताग ृ कायाफजन्ित 
केले असून यितमाळ जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुकयाच्या ह काणच्या बसस्थानकािर वपण्याच े
पाणी ि स्िच्छताग ृाची व्यिस्था आ े. 
(३) प्रश्न उद्् ाित ना ी. 

___________ 
  

पुणे शहरातील स् वारगेट एसटी स् टँडवर रेल्ह वे स् टेशनच् या 
 धतीवर प् लॅट ॉमरा नतिीट सुरु िरण्या ा त 

  

(४१)  २३६७२ (०६-०८-२०१५).   श्री.सभमराव तापिीर (खडिवासला) :   सन्माननीय पिरवहन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे श रातील स् िारगे् एस्ी स् ्ँडिर रेल्ह िे स् ्ेशनच् या धतीिर प् लॅ्र्ॉमफ नतकी् सुरु 
करण् याचा मा े डडसेंबर, २०१४ च् या सुमारास िा  तकू शाखकेड ेसादर करण् यात आलेला प्रस् ताि 
ग ाळ झाल्ह याचे मा े म,े २०१५ च् या दरम्यान ननदशफनास आले,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्ह यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आ े काय, 
(३) असल्हयास, चौकशी अींती सदर ू प्रस्ताि ग ाळ करणा-या व्यकतीींिर शासनाने काय 
कारिाई केली िा करण् यात येत आ े, 
(४) नसल्ह यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  

श्री. हदवािर रावत े(०६-१०-२०१५) :(१)  े खरे ना ी. 
(२), (३) ि (४) प्रश्न  उद्् ाित ना ी. 

___________ 
  

िोल्हहापूर सी ीएस  सस्थानि पिरसरातून सुरू असणारी अवैध वाहतूि,  ेसशस्त  
पाकििं ग आझण क रत्या खाद्यपदाथरा ववक्रीमळेु  सस्थानि पिरसरातील  

वाहतुिीचा खोळां ा होत असल्हया ा त 
  

(४२)  २३९२३ (११-०८-२०१५).   श्री.प्रिाश आब टिर (राधानगरी), श्री.उल्हहास पाटील 
(सशरोळ) :   सन्माननीय पिरवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्ह ापूर श राचे मध्यिती ह काण असणाऱ्या सीबीएस बसस्थानक पररसरातून सुरू 
असणारी अिैध िा तकू, पातकंग आणण तर्रत्या खाद्यपदाथफ विक्रीमुळे बसस्थानक पररसरातील 
िा तूकीचा खोळींबा  ोत आ े,  े खरे आ े काय, 
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(२) असल्हयास, सुरू असलेली अिैध िा तूक रोखण्यासा ी ि उकत प्रकारास आळा 
तालण्यासा ी शासनाने काय कायफिा ी केली िा करण्यात येत आ े, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री. हदवािर रावत े(०१-१०-२०१५) :(१)  े खरे आ े. 
(२) जिल्ह  ा पोलीस अर्धक्षक, प्रादेसशक पररि न अर्धकारी, पोलीस ननरीक्षक, श र िा तूक 
ननयींत्रण शाखा याींना म ाराष र राज् य मागफ परर न म ामींडळामार्फ त िेळोिेळी पत्राव् दारे ि 
प्रत् यक्ष भे्ून बसस् थानक पररसरातील सुरु असणारी अिैध िा तूक बींद करणे ि पातकंग 
 ्विण् यासींदभाफत मागणी करण् यात आलेली आ े. 
(३) प्रश् न उद्् ाित ना ी. 

___________ 
  

िळगाांव जिल्ह्यात सन २०१४ मध्ये एसटीच े१२९ अपघात  
झाले असनू यात १३ प्रवाशाांचा मवत्यु झाल्हया ा त 

  

(४३)  २४२८० (११-०८-२०१५).   श्री.चांद्रिाांत सोनावणे (चोपडा) :   सन्माननीय पिरवहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िळगाींि जिल्ह्यात सन २०१४ मध्ये एस्ीचे १२९ अपतात झाले असून यात १३ प्रिाशाींचा 
मतृ्यु झाल्हयाप्रकरणी तसेच आगारातील विविध समस्याींबाबत सशिसेनेच्या पदार्धकाऱ्याींनी 
हदनाींक १५/४/२०१५ रोिीच्या सुमारास एस्ीचे िळगाींि विभागीय ननयींत्रक याींना एक लेखी 
ननिेदन हदले,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्हयास, या ननिेदनानसुार शासनाने कोणती कायफिा ी केली िा करण्यात येत आ े, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आ ेत? 
श्री. हदवािर रावते (०७-१२-२०१५) : (१) ि (२) सन २०१४ मध्ये एस.्ी.च े तकरकोळ २२, 
गींभीर ९६ ि प्राणाींनतक १९ असे एकूण १३७ अपतात झाले आ ेत. सदर अपतातात २ 
रा.प.प्रिासी, ५ पादचारी ि अन्य िा नाींतील १६ असे एकूण २३ िण मयत झाले आ ेत. २३ 
मयताींचा नातेिाईकाींना नकुसान भरपाई राज्य पररि न म ामींडळाच्या स्तरािर अदा करण्याची 
बाब कायफिा ीखाली आ े. 
     िळगाींि बसस्थानकाम प्रिाशाींना बसण्यासा ी खुचाफची दरुुस्ती करण्यात आली आ े. 
बसस्थानकामध्ये मह लाींसा ी स्िच्छताग ृ असनू त्याची दरुुस्ती ि स्िच्छता नेमलेल्हया सींस्था 
चालकाींकडून करुन तेण्यात आली आ े. दचुाकी िा नतळ परिाना धारकास मींिूर िागे 
व्यनतररकत िागा िापरण्यात प्रनतबींध करण्यात आला आ े. स्नॅकबार परिानाधारकास 
अनतररकत िागा पररपत्रकानुसार मींिूर असून त्याींचेकडून अनतररकत िागेचे शुल्हक आकारण्यात 
येत आ े. 
(३) प्रश्न उद्् ाित ना ी. 

___________ 
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राज् यातील वी    ोडाराच् या िसमनीवरील अनतक्रमण हटववण् यासाठी टास् ि  ोसरा स् थापन िरुन 
त् या आधारे वफ    ोडरा अधधननयम १९९५ अांतगरात िायरावाही िरण् याचा ननणराया ा त 

  

(४४)  २४७६९ (०८-०९-२०१५).   श्री.इम्तीयाि सय्यद (औरांगा ाद मध्य), अॅड.वारीस पठाण 
(भायखळा) : सन्माननीय अल्हपसांख्याांि वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज् यातील िक र् बोडाफच् या िसमनीिरील अनतक्रमण  ्विण् यासा ी ्ास् क र्ोसफ स् थापन 
करुन त् या आधारे िक र् बोडफ अर्धननयम १९९५ अींतगफत कारिाई करण् याचा ननणफय 
शासनामार्फ त मा े मे, २०१५ िा त् या समुारास तेण् यात आला आ े,  े खरे आ े काय,  

(२) असल्ह यास, अनतक्रमण झालेल्ह या िसमनी मुक त करुन त् या िसमनी िफ्र् बोडाफकड े पुन्  ा 
सोपविण् यात अथिा बािार भािान ेकर आकरणी करण् यात येणार आ े,  े  ी खरे आ  काय, 
(३) असल्ह यास, या प्रकरणी शासनाने काय कायफिा ी केली िा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्ह यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 

श्री. एिनाथराव खडसे (२७-१०-२०१५) :(१) म ाराषर राज्य िकर् मींडळातील कर्थत 
भ्रष्ाचाराची चौकशी करण्यासा ी ननयुकत करण्यात आलेल्हया न्या.ए.्ी.ए.के. शेख, चौकशी 
आयोगान ेसादर केलेल्हया अ िालामध्ये बेकायदेशीर व्यि ार झाल्हयाच ेनमूद केले आ े, अशा 
सिफ प्रकरणाींमधील सींबींर्धत िकर् मालमत्ता िकर् मींडळाकड ेपूिफित करण्याच्यादृष्ीन ेिकर् 
अर्धननयम, १९९५ मधील तरतुदीींनुसार आिश्यक ती कायफिा ी तातडीने करण्याबाबत िकर् 
मींडळाला ननदेश देण्यात आलेले आ ेत. अशा प्रकारे कायाफिा ी  करताना अनेक न्यायालयीन 
प्रकरणे उद्् ािण्याची शकयता आ े. िकर् मींडळाकड ेसध्या उपलब्ध असलेला कमफचारीिृींद  ा 
अपुरा ि अप्रसशक्षक्षत आ े. याबाबी विचारात तेता, सदरची कायफिा ी करण्यासा ी िकर् 
मींडळाला स ाय्य करण्याकररता म्ुय कायफकारी अर्धकारी, म ाराषर राज्य िकर् मींडळ याींच्या 
प्रशासकीय ननयींत्रणाखाली तीन िषाफसा ी एक उपजिल्ह ार्धकारी, दोन त सीलदार आणण दोन 
नायब-त सीलदार याींचा समािशे असलेला एक कृतीदल (Tack Force) स्थापन करण्याचा 
ननणफय तेतला आ े. 
(२) ि (३) ज्या िकर् मालमत्तेिर अनतक्रमण ेअजस्तत्िात आ ेत अशा प्रकरणी ती अनतक्रमण े
मुकत करुन सींबींर्धत िसमनी िकर् मींडळाकड े पूिफित करण्याच्या दृष्ीने िकर् अर्धननयम, 
१९९५ मधील तरतूदीींनुसार आिश्यक ती कायफिा ी करण्याची िकर् मींडळाला ननदेश देण्यात 
आले आ ेत. 
(४) प्रश्न उद्् ाित ना ी. 

___________ 
  

दयारापूर (जि.अमरावती) मतदार सांघातील अांिनगाव सुिी येथ ेमहाराष्ट्र राज्य पिरवहन 
महामांडळाअांतगरात आगारा ििरता िागा अधधगवहहत िेल्हया ा त 

  

(४५)  २५६०८ (११-०८-२०१५).   श्री.रमेश  ुांदीले (दयारापूर) :   सन्माननीय पिरवहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दयाफपूर (जि.अमरािती) अींिनगाि सिुी येथ ेम ाराषर राज्य पररि न म ामींडळाअींतगफत 
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आगारा कररता िागा अर्धगहृ त केली आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्हयास, आगार ननसमफती करण्याबाबत लोकप्रनतननधी याींनी हदनाींक २७ एवप्रल, २०१५ ला 
मा.पररि न मींत्री याींचेकड ेपत्राद्िारे मागणी केली आ े,  े खरे आ े काय, 
(३) असल्हयास, दयाफपूर (जि.अमरािती) अींिनगाि सिुी येथ े आगार ननसमफती करण्याबाबत 
शासनाने काय कायफिा ी केली िा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री. हदवािर रावत े(०७-१२-२०१५) :(१) ि (२)  े खरे आ े. 
(३) अींिनगाि स्थानकािरुन दैनींहदन ९२ रे्ऱ्या चालविण्यात येतात. राज्य पररि न 
म ामींडळाच्या आगार ननसमफतीच्या धारेणानसुार दैनींहदन १०० रे्ऱ्या आिश्यक आ ेत. त्यामुळे 
अींिनगाींि सुिी येथ ेआगार ननसमफती करणे व्यि ाथफ नसल्हयान ेसध्या अींिनगाींि सूिी येथ े
आगार ननसमफती करणे शकय  ोणार ना ी. 
(४) प्रश्न उद्् ाित ना ी. 

___________ 
  

 
िालना  सस् थानिाांतून पुणे आझण मुां ईकिरता अनतिलद आझण सशवनेरी  

 स सुरु िरण् याची मागणी अनेि विारापासून रखडल्हया ा त 
  

(४६)  २५७७० (११-०८-२०१५).   श्री.अिुरान खोतिर (िालना), डॉ.शसशिाांत खेडिेर (ससांदखेड 
रािा) :   सन्माननीय पिरवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िालना बसस् थानकाींतून पणेु आणण मुींबईतकरता अनतिलद आणण सशिनेरी बस सुरु 
करण् याची मागणी अनेक िषाफपासनू करण् यात येत आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्ह यास, खािगी प्रिासी िा तकूीला प्रोत् सा न समळाि े म्  णून म ामींडळान े िालना 
येथील िाणा-या अनके लाींब िाणा-या बस बींद केल्ह या आ ेत,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्ह यास, खािगी प्रिासी िा तुकीला आळा बसण् यासा ी आणण प्रिाशाींसा ी पुणे आणण 
मुींबई येथे अनतिलद (दोन थाींबे) बसगाडया सुरु करण् यासा ी तसेच िालना बसस् थानकाींतून 
मुींबई येथ े रात्रीच् या िळेी प्रिास करण् याकररता ननमआराम आणण अनतिलद गाड्या सुरु 
करण् याबाबत शासनान ेकोणती कायफिा ी केली िा करण्यात येत आ े, 
(४)  विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
 
  

श्री. हदवािर रावते (०७-१२-२०१५) :(१), (२) ि (३) िालना येथून िालना-पुणे, आफ्राबाद पुणे, 
परतूर-पुणे, अींबड-पुणे अशी एकूण १० ननयत प्रायोर्गक तत्िािर ननमआराम बसेसद्िारे 
चालनात आणली  ोती. सदर सेिेत अत्यल्हप प्रिासी प्रनतसाद समळाल्हयामुळे ननमआराम सेिा 
बींद करुन सदर सेिा साध्या बससेद्िारे सद्यजस्थतीत चालनात असून लाींब ि मध्यम लाींब 
पल्हल्हयाची कोणती ी रे्री बींद केलेली ना ी. 
     सद्यजस्थतीत िालना येथनू मुींबई मागाफिर परभणी-मुींबई रात्री २२.०० िा, पुसद-मुींबई 
रात्री २१.३० िा यितमाळ मुींबई सायींकाळी १७.०० िा. या रे्ऱ्या चालनात आ ेत. िालना 
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विभागाच्या पुणेकरीता ३ ि इतर विभागाच्या ५ अशा ८ रे्ऱ्या उपलब्ध आ ेत. 
(४) प्रश्न उद्् ाित ना ी. 

___________ 
  

तुळिापूर नगरीत सद्या देवीदशरानासठी लाखो भावविाांची गदी होत असताांना एसटी 
महामांडळाच्या स्थानिात हदवसभर गावात क रणारी मोिाट िनावरे, सभिारी  

वेड ेयाांचा मुीिाम वाढल्हया ा त 
  

(४७)  २५९६८ (११-०८-२०१५).   श्री.मधुिरराव चव्हाण (तळुिापूर), श्री.असमन पटेल 
(मुां ादेवी) :   सन्माननीय पिरवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) तुळिापूर नगरीत देिीदशफनासा ी लाखो भाविकाींची गदी  ोत असताींना एस्ी 
म ामींडळाच्या स्थानकात हदिसभर गािात तर्रणारी मोका् िनािरे सशिाय सभकारी, िेड े
िारींगणाचा मुककाम िाढला असल्हयाचे मा े म,े २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशफनास आले 
आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्हयास, तुळिापूर नगरीतील एस्ी बस स्थानकाला सुरक्षा पुरविण्यासा ी शासनान े
कोणती कायफिा ी केली िा करण्यात येत आ े, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री. हदवािर रावत े (०७-१२-२०१५) : (१) ि (२) तुळिापूर येथ े राज्य पररि न म ामींडळाची 
दोन बसस्थानके असनू दोन् ी बसस्थानकािर तीन पाळयात प्रत्येकी एक िा तूक ननयींत्रक, 
तसेच ०९.०० त े १८.०० या िेळेत प्रत्येकी एक िा तूक ननयींत्रक याींची नेमणूक करण्यात 
आलेली आ े. दोन् ी बसस्थानकाींिर स ाय्यक िा तुक ननरीक्षक, िा तूक ननररक्षक ि स ाय्यक 
िा तूक अर्धक्षक ि आगार प्रमुख याींची ननयसमत देखरेख असून कतफव्यािर असणाऱ्या िा तूक 
ननयींत्रकाद्िारे तसेच तळुिापूर आगाराचे सुरक्षा रक्षक ि पोलीसाींच्या पध्दतीन ेसभकारी, िेड ेि 
मोका् िनािरे याींना बसस्थानकािर येण्यास पनतबींध व् ािा याकरीता राज्य पररि न 
म ामींडळाच्या स्तरािर आिश्यक ती दक्षता तेण्यात येत.े 
(३) प्रश्न उद्् ाित ना ी. 

___________ 
  

उमरगा तालुी यातील (जि.उस् माना ाद) उमरगा - येणेगूर व मुरुम  
येथील  सस् थानिाांच् या इमारतीची दरुवस् था झाल्हया ा त 

  

(४८)  २६१४९ (११-०८-२०१५).   श्री.ाानराि चौगुले (उमरगा) :   सन्माननीय पिरवहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उमरगा-येणेगूर ि मुरुम (ता.उमरगा, जि.उस् मानाबाद) येथील बसस् थानकाींच् या इमारतीची 
दरुिस् था झालेल्ह या कारणाने ि बसस् थानकात पाणी, िीि, रस् ते आदी सुविधाींचा अभाि 
असलेल्ह या कारणान े प्रिाशाींची गैरसोय  ोत असलेबाबत ि सदरच् या बसस् थानकाींची दरुुस् ती 
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करणेबाबत उमरगा-लो ारा येथील स् थाननक लोकप्रनतननधी याींनी मा.मु् यमींत्री, याींना हदनाींक 
२९ ऑगस् ्, २०१२ रोिी लेखी ननिेदनाद्िारे विनींती केली  ोती,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्ह यास, उमरगा-येणेगूर ि मुरुम (ता.उमरगा, जि.उस् मानाबाद)  येथील बसस् थानकाींच् या 
इमारतीची दरुुस्ती करण्याबाबत ि बसस् थानकात पाणी, िीि, रस् ते आदी सुविधाींचा अभाि 
असलेल्ह या  प्रिाशाींची गैरसोय  ोत असलेल्हया ि सदरच् या बसस् थानकाींची दरुुस् ती करणेबाबत 
शासनाने काय कायफिा ी केली िा करण् यात येत आ े, 
(३) नसल्ह यास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  

श्री. हदवािर रावत े (०७-१२-२०१५) :(१) ि (२) उमरगा, येणेगूर ि मुरुम बसस्थानकाींमध्ये 
वपण्याच्या पाण्याची व्यिस्था, विद्युत व्यिस्था तसेच बसस्थानकाींिर प्रिाशाींसा ी चौकशी 
कक्ष, नततक् आरक्षण, स्त्री/पुरुष स्ितींत्र प्रसाधनग ृाींची ि विद्याथी पासेस इ. व्यिस्था, 
पुरविण्यात आली आ े. 
     येणगूर ि मुरुम बसस्थानकातील िा नतळ सुजस्थतीत असनू उमरगा बसस्थानकातील 
खड्ड ेभरण्याची बाब राज्य पररि न म ामींडळाच्या स्तरािर कायफिा ीखाली आ े. 
(३) प्रश्न उद्् ाित ना ी. 

___________ 
  

पालघर रेल्हवे स्थानिाच्या आवारातून पूवेिडील िाणा-या एस.टी.  
 स स्थानि हटववले गेल्ह या ा त 

(४९)  २७२३६ (१२-०८-२०१५).   श्री.ववलास तरे ( ोईसर) :   सन्माननीय पिरवहन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पालतर रेल्हिे स्थानकाच्या आिारातून पूिेकडील िाणा-या एस.्ी. बस स्थानक  ्विले 
गेल्ह याने मनोर पररसरातील सुमारे १०० ते १५० गािातील प्रिाशाींना एस.्ी.बस पकडण्यासा ी 
पालतर रेल्हि े स््ेशन त े पालतर एस.्ी.स्थानकाचे सुमारे २ तक.मी. अींतर पायपी् करािी 
लागत असून तसेच ना क ररक्षा भाड ेखचाफचा आर्थफक भुदंड सोसािा लागत आ े  ी प्रिाशाींची 
ओढाताण थाींबविण्यासा ी पालतर रेल्हिे स््ेशन ििळील एस.्ी. बस स्थानक पूिफित करण्यात 
येणार आ े काय, 
(२) असल्हयास, पालतर रेल्हिे स््ेशन ििळील एस.्ी. बस स्थानक पूिफित करण्याबाबत 
शासनाने काय कायफिा ी केली िा करण्यात येत आ े, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री. हदवािर रावत े (२९-१०-२०१५) :(१) ि (२) एस.्ी. बसस्थानक  ्विण्याबाबत स्थाननक 
म सूल ि पोलीस प्रशासनान ेदींडात्मक कायफिा ी  ोईल अस ेसाींगून एकतर्ी ननणफय तेतलेला 
आ े.  सदर एस.्ी. बसस्थानक पुिफित करण्याबाबत स्थाननक प्रशासनाकड े राज्य पररि न 
म ामींडळाच्या स्तरािरुन पा पुरािा करण्यात येत आ े. 
(३) प्रश्न उद्् ाित ना ी. 
  

___________ 



वि.स. ६० (34) 

  
एस.टीच्या अपघातात ववववध िारणामुळे होणाऱ्या मवत्यूच्या सांख्येत वाढ झाल्हया ा त 

  

(५०)  २८२२४ (२६-०८-२०१५).   श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीय पिरवहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्याच्या एस.्ी. अपतातात मा े एवप्रल ते मे, २०१५  या एका मह न्याच्या कालािधीत 
विविध कारणामुळे राज्यभरात झालेल्हया अपतातात एकूण ८८ िणाींचा मतृ्यू झाला असल्हयाचे 
हदनाींक ४ ऑगस््, २०१५ रोिी  िा त्यासुमारास ननदशफनास आले आ े,  े खरे आ े, 
(२) असल्हयास, मा े एवप्रल ते मे, २०१४ या कालािधीत एस.्ी. अपतातामध्ये ९१ िणाींचा 
मतृ्यू झाला आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्हयास, प्रिाशाींच्या सुरक्षक्षत प्रिासासा ी शासनान ेकोणती निीन उपाययोिना केली िा 
करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री. हदवािर रावत े(०७-१२-२०१५) : (१) ि (२)  े खरे आ े. 
(३) हदनाींक १५.०४.२०१५ पासून राज्य पररि न मध्यिती प्रसशक्षण सींस्था, भोसरी पुणे येथे 
अपतात प्रिण चालकाींना ७ हदिसाींच े ननिासी प्रसशक्षण देण्यात येत आ े. तसेच मे. िेस््नफ 
इींडडया ऑ्ोमोबाईल्हस असोससएशन तरे् हदनाींक ०१.०२.२०१४ पासून १ हदिासाच े ससम्युले्र 
प्रसशक्षण देण्यात येत.े 
     चालकाींसा ी प्रत्येक विभागाींमध्ये चालकाच्या सकारात्मक मानसतकतेकरीता ता 
समुपदेशकाची ननयुकती करण्यात येऊन त्याींच्याद्िारे समुपदेशन केले िात आ े. तसेच 
प्रिावपता ब्रम् कुमारी विश्ि विद्यालयाच्या प्रसशक्षकाींमार्फ त आगार पातळीिर प्रसशक्षण सशबीर 
आयोजित करुन चालकाींना त्याींचकेडून मागफदशफन करुन प्रबोधन करण्यात येत.े 
(४) प्रश्न उद्् ाित ना ी. 
  

___________ 
  
  
ववधान भवन :   डॉ. अनांत िळसे 
मुां ई.   प्रधान सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 
शासकीय मध्यिती मुद्रणालय, मुींबई. 


