
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची १५९ वी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
दसुरे अधधवेशन, २०१६ 

___________ 
  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 

___________ 
  

राज्यात सन २०१३-१४ या वर्ाामध्ये पुवासांमती ददलेल्या शेततळयाांच े 
शेतिरी अद्यापही अनुदानाच्या प्रकतषेतेत असल्याबाबत 

  

(१)  १०४९ (२२-१२-२०१४).   श्री.छगन भुजबळ (येवला) :   सन्माननीय िृर्ी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात सन २०१३-१४ या वर्ाामध्ये पुवासींमती दिलेल्या ९४४६ शेततळयाींपैकी २९१३ 
शेततळयाींच े शतेकरी यायापअी यनुिानाच्या प्रततके्षत यसल्याच ेनुकतेच तनिशानास आले, अे 
खरे आअे काय, 
(२) तसेच राषरीय कृर्ी ववकास योजनेमधून वैयक्ततक शतेतळयाींची योजना पुवावत सुरु 
करण्याची राज्यातील लोकप्रतततनधीींनी शासनाकड ेमागणी केलेली आअे, अे अी खरे आअे काय, 
(३) यसल्यास प्रश्न भाग (१) व (२) बाबत शासनामार्ा त कोणती कायावाअी केली वा करण्यात 
येत आअे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आअेत ? 
  

श्री. एिनाथराव खडसे (२५-०५-२०१६) : (१) अे खरे नाअी. 
(२) अोय. 
(३) प्रश्न भाग-१ बाबत प्रश्न उा् ावत नाअी. 
     प्रश्न भाग-२ बाबत स्पष् करण्यात येत े की, दि. २१ ऑगस््, २०१२ च्या शासन 
तनणायान्वये मअात्मा गाींधी राषरीय ग्रामीण रोजगार अमी योजनयेींतगात वैयक्ततक लाभाची  
शेततळे अी योजना शेतकऱयाींसाठी राबववण्यात येत आअे. तसचे पाणलो् के्षत्र ववकास 
कायाक्रमाींतगात वैयक्ततक शेततळी योजना राबववण्यात येते, व राषरीय कृर्ी ववकास योजना 
सामुदअक शेततळयाींसाठी वापरण्यात येते. 
(४) प्रश्न उा् ावत नाअी. 

___________ 
  



वव.स. १५९ (2) 

 
मालेगाांव शहर आणण पररसर (जज.नाशशि) येथे अविाळी पावसामुळे डाळीांब  

बागा आणण िाांदयाचे पीि उध्वस्त झाल्याबाबत 
  

(२)  ३७२२ (२२-१२-२०१४).   श्री.आशसफ शखे (मालेगाांव मध्य) :   सन्माननीय िृर्ी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मालेगाींव शअर आणण पररसर (क्ज,नाशशक) येथे यवकाळी पावसामुळे डाळीींब बागा आणण 
काींियाच े पीक उध्वस्त झाले यसून तालुतयातील १५ पेक्षा यधधक गावाींचा समावेश या 
यवकाळी पावसामळेु त्रस्त झाला यसल्याचे माअे नोव्अेंबर,२०१४ रोजी वा त्यासमुारास 
तनिशानास आले आअे, अे खरे आअे काय, 
(२) यसल्यास, उतत नुकसानग्रस्त शेतक-याींना आधथाक मित करण्याबाबत शासनान ेकोणती 
कायावाअी केली वा करण्यात येत आअे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आअेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (०३-०६-२०१६) : (१) अोय. 
(२) नोव्अेंबर व डडसेंबर, २०१४ या कालावधीत वािळी वारा, यततवषृ्ी, गारपी् व पुरपररक्स्थती 
यामुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱयाींना राज्य शासनान े दिनाींक ०४/०२/२०१५ रोजीच्या शासन 
तनणायान्वये ववशेर् पॅकेज मींजूर केलेले यसून त्यानसुार शेतीवपकाींसाठी रु.१०,०००/- प्रतत 
अेत्र, आश्वासतत शसींचनाखालील शेती वपकाींना रु.१५,०००/- प्रतत अेत्र व र्ळवपकाींसाठी 
रु.२५,०००/- प्रतत अेत्र या िरान ेआधथाक मित जादअर करण्यात आलेली आअे. त्यायनुर्ींगान े
सींबींधधत नुकसानग्रस्त शेतकऱयाींना आधथाक मित िेण्यासाठी कायावाअी करण्यात येत आअे. 
(३) प्रश्न उा् ावत नाअी. 

___________ 
 

बदलापूर पूवा (जज.ठाणे) येथ ेराज् य पररवहन महामांडळाचा एस.ीी. डपेो सुु  िर्याबाबत 
 

(३)  ५१७७ (१७-०७-२०१५).   श्री.अशमन पीेल (मुांबादेवी) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बिलापूर पूवा (क्ज.ठाणे) येथे राज् य पररवअन मअामींडळाचा सस.्ी. डपेो सुरु करण् याचे 
प्रस् ताववत आअे, अे खरे आअे काय, 

(२) यसल् यास, उत त सस.्ी डपेोच् या बाींधकामास सुरुवात करण् यात आली आअे काय, 
(३) यसल् यास, सिरअू बाींधकाम कें व् अापय त पूणा करणे यपेषितक्षत आअे, 
(४) यसल्यास, सिरअू सस.्ी. डपेो लवकरात लवकर सुरु करण् याबबत शासनाने कोणती 
तातडीची कायावाअ केली वा करण् यात येत आअे, 
(५) यायाप उत त बाींधकामास सुरवात केली नसल् यास ववलींबाची कारण काय आअेत ? 
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श्री. ददवािर रावत े(२८-०७-२०१६) : (१) अे खरे नाअी. 
(२), (३) व (४) राज्य पररवअन मअामींडळाने बिलापूर येथे सन १९९०-९१ साली ७५ रु्् X २३ 
रु्् आकारणाचे ३ र्ला्ाींचे शमनीबसस्थानकाचे बाींधकाम पूणा करुन वापरात आणले आअे. 
येथून जाणा-या व येणा-या ८६ रे्-या चालनात आअेत. तसेच बसस्थानकावर प्रवाशी 
प्रततक्षालय, स्त्री/पुरुर् स्वतींत्र प्रसाधनगअृ, चालक/वाअक ववश्ाींतीगअृ, वाअतूक तनयींत्रण कक्ष, 
ववायार्थया करीता पास ववतरीत करण्यासाठी स्वतींत्र णखडकी, इत्यािी सुववधा पुरववण्यात आल्या 
आअेत. वाअनतळाचे डाींबरीकरण केलेले आअे. बसस्थानकावर उपलब्ध सुववधा पुरेशा यसल्यान े
बिलापूर येथ ेनववन आगार प्रस्ताववत नाअी. 
(५) प्रश्न उा् ावत नाअी. 

___________ 
  

िोयना धरणासाठी जशमनी घेतलेल् या प्रिल्पग्रस्ताांना सोयीसुववधा पुरववणेबाबत 
 

(४)  ९०३७ (०७-०४-२०१५).   श्री.सांजय िदम (दापोली), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळवा), 
श्री.भास्िर जाधव (गुहागर), श्री.रमेश िदम (मोहोळ) :   सन्माननीय पुनवासन व मदत िाया 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोयना धरणासाठी ज् या शेतकऱ याींची जशमन प्रकल् पासाठी तेतली त् या-त् या प्रकल् पग्रस् ताींच े
१९६० मध् ये रायगड, ठाणे, रत् नाधगरी, सातारा आणण साींगली क्जल् ्यात पुनवासन करण् यात 
आले त् याींना पुरेश् या प्रमाणात सोयी सुववधा िेण् यात आल् या नाअी, अे खरे आअे काय, 
(२) यसल् यास, उत त प्रकरणी शासनामार्ा त पाअणी केली आअे कय, 
(३) यसल् यास, पाअणीच े तनष कर्ा काय आअेत व त् यानुसार सिर प्रकल् पग्रस् ताींना सोयीसुववधा 
पुरववणेबाबत शासनान ेकोणती कायावाअी केली वा करण् यात येत आअे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आअेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (०७-०५-२०१६) : (१) अे यींशत: खरे आअे. 
(२) व (३) कोयना जलववायुत प्रकल्प ्प्पा क्र.१ व २ मळेु सातारा क्जल््यातील बाधधत 
प्रकल्पग्रस्ताींचे सातारा, साींगली, रत्नाधगरी, रायगड व ठाणे या पाच क्जल््याींमध्ये पनुवासन 
करण्यात आले यसून, सिर क्जल््यामध्ये प्रकल्पग्रस्ताींच्या सकूण १६१ यधधकृत व २५ 
यनधधकृत पुनासन वासअती आअेत. सिर वसाअतीींपैकी साींगली, ठाणे व रत्नाधगरी क्जल््यातील 
पुनवाशसत गावठाणाींमध्ये १८ नागरी सुववधाींपैकी धोरणानुसार िेय मुलभतू नागरी सुववधा 
पुरववण्यात आल्या आअेत. तर रायगड व सातारा क्जल््यातील पुनवाशसत गावठाणाींमधील 
मुलभूत व उवाररत नागरी सुववधाींच्या यनुर्ींगान ेप्राप्त प्रस्तावाींबाबत तपासणीयींती प्रशासकीय 
मान्यतेची तसचे तनधी उपलब्धतचेी कायावाअी करण्यात येत आअे. 
(४) प्रश्न उा् ावत नाअी. 

___________ 
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मराठवाड्यातील पैठण-शहागड रस् त् यावर पैठण तालिुा हदीतीतील जवळपास तेरा गावाांना 
बसस् थानि, कनवारा, प्रसाधनगहृ नसल्याबाबत 

  

(५)  ११३०८ (०६-०४-२०१५).   श्री.सांदीपानराव भुमरे (पैठण) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मराठवाड्यातील पैठण-शअागड रस् त् यावर पैठण तालकुा अदीतीतील जवळपास १३ गावे यसून 
व या गावाींची लोकसींख् या समुारे चार अजाराींपेक्षा यधधक यसताींनाअी या सकाअी गावाला 
प्रवाशाींसाठी ना बसस् थानक, ना तनवारा, ना प्रसाधनगअृ, यशी क्स्थती तनिशानास आली आअे, 
अे खरे आअे काय, 
(२) यसल्यास, याबाबत शासनान ेपाअणी केली आअे काय त् यात काय आढळून आले, 
(३) तानुसार शासन स् तरावर काय कायावाअी करण् यात आली आअे वा येत आअे, 
(४) नसल् यास, त् याची कारणे काय आअेत ? 
  
श्री. ददवािर रावत े(१५-०९-२०१५) : (१) अे खरे आअे. 
(२), (३) व (४) पैठण शअागड रस् त्यावर पैठण तालुका अदीतीत जवळपास १३ गावे यसनू या 
गावाींची लोकसींख्या समुारे ४ अजारपेक्षा यधधक आअे. आपेगाींव या दठकाणी प्रवासी तनवारा 
आअे. इतर गाव े छो्ी यसून त्यादठकाणी रा.प.मअामींडळाच्या मालकीची जागा नाअी. तेथील 
प्रवासी चढ उतार पाअता प्रवासी तनवाऱयाची आवश्यकता तपासून त्यानूसार कायावाअी करण्याचे 
आिेश राज्य पररवअन मअामींडळास िेण्यात आले आअेत. 

___________ 
  

ररषेता व ीॅक्सी याांच्या किमान भाड्यात १ ु पया वाढ िर्याचा  
पररवहन ववभागाने घेतलेला कनणाय 

  

(६)  १६७३९ (०६-०८-२०१५).   प्रा.वर्ाा गायिवाड (धारावी), श्री.अशमन पीेल (मुांबादेवी), 
डॉ.सांतोर् ीारफे (िळमनुरी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ररक्षा व ्ॅतसी याींच्या ककमान भाड्यात १ रुपया वाढ करण्याचा तनणाय पररवअन ववभागान े
दिनाींक १ जून, २०१५ पासून तेतला अे खरे आअे काय, 
(२) यसल्यास, गेल्या वर्ाभरात पेरोल व सीसनजी याींच्या ककीं मती मध्ये तसरण अोत 
यसताींनाअी ररक्षा व ्ॅतसी याींच्या ककमान भाड्यात १ रुपया वाढ िेण्याची सवासाधारण कारणे 
काय आअेत, 
(३) यसल्यास, ररक्षा व ्ॅतसी याींच्या ककमान भाड्यात केलेली वाढ कमी करण्याबाबत 
शासनाने काय कायावाअी केली आअे वा करण्यात येत आअे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आअेत ? 
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श्री. ददवािर रावत े(१३-०४-२०१६) : (१) अोय. 
(२) ्ॅतसी व ररक्षा याींच ेभाडिेर र्तत इींधनाच्या िरानुसार ठरवले जात नसून भाड ेपररगणना 
करता वाअनाचा ववमा, मो्ार वाअन कर, इींधनाची ककीं मत, ग्राअक तनिेशाींक इत्यािी बाबीींचा 
ववचार करुन त्यानुसार भाडिेर तनश्चीत केले जातात. सिर भाडवेाढ मुींबई मअानगर प्रिेश 
पररवअन प्राधधकरणाच्या ठरावानसुार करण्यात आली यसून भाडवेाढ यींमलात आणण्यापूवी 
मा.मुींबई उच्च न्यायालसास यवगत करण्यात आले आअे. 
(३) व (४) प्रश्न उा् ावत नाअी. 

___________ 
 

ठाणे-मुलुांड दरम्यान ररषेता हदीतीच्या वादावर तोडगा िाढणे व  
इतर समस्याांबाबत कनणाय घे्याबाबत 

  

(७)  १७८६९ (०८-०८-२०१५).   श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळवा), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाव), 
श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.भास्िर जाधव (गुहागर), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.हनुमांत 
डोळस (माळशशरस), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.जयांत पाीील (इस्लामपूर) :   सन्माननीय 
पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे-मुलुींड िरम्यान ररक्षा अदीतीच्या वािावर तोडगा काढणे व इतर समस्याींबाबत तनणाय 
तेण्यासाठी ठाणे येथील शासकीय ववश्ामगअृामध्ये दिनाींक ११ म,े २०१५ रोजी मा.गअृ राज्यमींत्री 
तसेच प्रािेशशक पररवअन यधधकारी याींच्या समवेत बैठक तेण्यात आलेली अोती, अे खरे आअे 
काय, 
(२) यसल्यास, सिर प्रकरणी समस्याच ेथोडतयात स्वरूप काय आअे व त्यानुसार आतापय त 
कोणता तनणाय तेतला वा तेण्यात येत आअे. 
(३) यसल्यास, उतत प्रश्न भाग (१) प्रकरणी लवकरात लवकर तनणाय तेऊन त्याची 
यींमलबजावणी करण्यासींिभाात शासनाने काय कायावाअी केली आअे वा करण्यात येत आअे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आअेत ? 
 

श्री. ददवािर रावते (१३-०४-२०१६) : (१) या ववर्यावर राज्यमींत्री (गअृ) याींच्या मींत्रालयीन 
िालनात माअे नोव्अेंबर, २०१५ मध्ये बैठक तेण्यात आली अोती. 
(२) व (३) मुींबई मअानगर के्षत्र पररवअन प्राधधकरणाच्या माचा, २००८ मध्ये झालेल्या बैठकीत 
प्रािेशशक पररवअन प्राधधकरण, मुींबई व प्रािेशशक पररवअन प्राधधकरण ठाणे याींचे के्षत्र मुींबई 
मअानगर के्षत्र पररवअन प्राधधकरणाच्या के्षत्रात ववलीन करण्याचा तनणाय तेण्यात आला आअे, 
त्यामुळे ्ॅतसी व ऑ्ोररक्षा सींपूणा मुींबई मअानगर के्षत्रात मतुतपणे प्रवासी वाअतूक करु 
शकतात. त्यानुसार ठाणे व मलुुींड िरम्यान ऑ्ोररक्षा मुततपणे वाअतूक करु शकत यसल्यान े
अदीतीचा वाि शम्ला आअे. 
(४) प्रश्न उा् ावत नाअी. 

___________ 
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बनावी ररषेताचालि व त्याांच्या वाढत्या गुन्हेगारीबाबत 
 

(८)  २०१०६ (१७-०८-२०१५).    श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.अशमन पीेल (मुांबादेवी), 
 अॅड.पराग अळवणी (ववलेपाले) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) मीरा-भाईंिर, क्ज.ठाणे येथे शअरात परवाना व बॅच नसतानाअी बकेायिा पध् ितीन े ररक्षा 
चालववल् या जात यसल् याच ेमाअे सवप्रल, २०१५ रोजी वा त्या िरम्यान तनिशानास आले आअे, अे 
खरे आअे काय, 
(२) यसल् यास, याबाबत ववववध ररक्षाचालक सींत्नाींनी तक्रारी केल् या अोत् या त् यानींतर मागील 
काअी दिवसात ८५ ररक्षा जप् त करण् यात आल् या यसून इतरअी ररक्षा जप् त करण् यात येत आअे 
अे पाअता सिरअू बकेायिा ररक्षा चालकाींवर शासन आवश् यक कारवाई करणार वा करीत आअे 
काय, 
(३) नसल् यास, यामागील ववलींबाची कारणे काय आअेत ? 
  
श्री. ददवािर रावते (३१-०५-२०१६) : (१) व (२) सवप्रल, २०१५ मध्ये शमरा-भाईंिर येथ े
ऑ्ोररक्षा तपासणी मोदअम राबववण्यात आली. या तपासणी िरम्यान आवश्यक कागिपत्र े
सािर करु न शकलेल्या सकूण १४७ ररक्षाचालकाींच्या ररक्षा य्कावून ठेवल्या अोत्या. त्यापकैी 
१२६ ऑ्ोररक्षा मुतत करण्यात आल्या आअेत. या मुतत केलेल्या ररक्षाींमध्ये सकअी बेकायिा 
ररक्षा आढळून आली नाअी. उवाररत २१ प्रकरणे वाअनमालकाींनी सींपका  न साधल्यान े प्रलींबबत 
आअेत. 
(३) प्रश्न उा् ावत नाअी. 

___________ 
  

िोडोली (ता.पन्हाळा, जज.िोल्हापूर) येथील बस स्थानिाची  
इमारत ५० वर्ाापूवीची असल्याबाबत 

  

(९)  २१८३२ (०६-०८-२०१५).   श्री.सत्यजीत पाीील-सु डिर (शाहूवाडी) :   सन्माननीय 
पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कोडोली (ता.पन्अाळा, क्ज.कोल्अापूर) येथील बस स्थानकाची इमारत ५० वर्ाापूवीची आअे, अे 
खरे आअे काय, 
(२) यसल्यास, सिर इमारत पूणापणे नािरुुस्त व धोकािायक बनलेली आअे अे अी खरे आअे 
काय, 
(३) यसल्यास, प्रवाशाींची मोठया प्रमाणात गैरसोय अोत यसल्याबाबतच्या तक्रारी मअामींडळाकड े
प्राप्त झालेल्या आअेत, अे खरे आअे काय, 
(४) यसल्यास, नवीन इमारत बाींधण्याववर्यीच्या प्रस्तावाला मान्यता िेण्याबाबत तसेच आधथाक 
तरतुि करण्याबाबत शासनाने काय कायावाअी केली वा करण्यात येत आअे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आअेत ? 
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श्री. ददवािर रावते (२३-११-२०१५) : (१), (२), (३) व (४) कोडोली येथे सन १९६६ साली प्रवाशी 
तनवारा पध्ितीच े बसस्थानक बाींधण्यात आलेले आअे. सिर बसस्थानकावर सध्या उपअारगअृ, 
वाअतूक तनयींत्रण कक्ष, पासाल कक्ष, आरक्षण कक्ष, वपण्याचे पाणी, लाई्, पींखे, प्रततक्षालयात 
आसन व्यवस्था, प्रसाधनगअृ, डाींबरीकरण, वाअनतळ इत्यािी सुववधा आअेत, सिरचे बसस्थानक 
वेळोवेळी िरुुस्ती करण्यात आले यसल् यामळेु सध्याच ेबसस्थानक सुक्स्थतीत आअे. 
     कोडोली येथ ेराज्य पररवअन मअामींडळाची ०.५७.६५ अेत्र के्षत्र जागा आअे. कोडोली येथे 
नव् याने ससुज्य यस े बसस्थानक बाींधण्याबाबत श्ी. सत्यजीत पा्ील-सरुडकर ववधानसभा 
सिस्य, शाअुवाडी याींनी दिनाींक १९.०१.२०१५ रोजी मा. मींत्री (पररवअन) याींना पत्र दिलेले आअे. 
     कोडोली बसस्थानकावरुन अोणाऱया प्रवाशी वाअतूकीच्या आधारे तनकर् ठरवून नवीन 
बसस्थानकाचा आराखडा व यींिाजपत्रक तयार करण्याची बाब राज्य पररवअन मअामींडळाच्या 
स्तरावर कायावाअीखाली आअे. 
(५) प्रश्न उा् ावत नाअी. 

___________ 
 

दहांगोली जजल््यात रेती वाहतूि िरणारे रि व दीप्पर षेतमतेपेषेता  
दपु्पी ते कतप्पी वजनाची रेती वाहतूि िरत असल्याबाबत 

(१०)  २२६३९ (०६-०८-२०१५).   श्री.तानाजी मुीिुले (दहांगोली) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दअींगोली क्जल््यात रेती वाअतकू करणारे रक व द्प्पर वाअनाींच्या व रस्त्याींच्या क्षमतेपेक्षा 
िपु्प् ते ततप्प् वजनाची रेती वाअतूक करत यसल्यामुळे यनेक दठकाणी   रस्ते खचत 
यसून चाींगले रस्त ेखराब अोत आअेत, अे खरे आअे काय, 
(२) यसल्यास, सिर वाअनाींकड े उपप्रािेशशक पररवअन कायाालयातील यधधकारी व कमाचारी 
अेतुपुरस्पर िलुाक्ष कररत आअेत, अे अी खरे आअे काय, 
(३) यसल्यास, क्षमतेपेक्षा िपु्प् ते ततप्प् वजनाची वाअतूक करणाऱया वाअनाींवर पररवअन 
ववभागाकडून काय कायावाअी करण्यात आली वा येत आअे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आअेत ? 
  
श्री. ददवािर रावत े (१३-०४-२०१६) : (१), (२) व (३) भार क्षमतेपेक्षा जास्त मालाची वाअतकू 
करणाऱया वाअनाींचा शोध तेण्यासाठी उप-प्रािेशशक पररवअन कायाालय, दअींगोली याींच्याकडील 
वायुवेग पथकामार्ा त तनयशमतपणे तपासणी करुन कारवाई केली जाते. 
     सवप्रल, २०१४ ते माचा, २०१५ या कालावधी तपासलेल्या १८६२ वाअनाींपैकी िोर्ी 
आढळलेल्या ६८५ वाअनाींवर व सवप्रल, २०१५ त ेऑत्ोबर, २०१५ या कालावधीत तपासलेल्या 
१७५४ वाअनाींपैकी िोर्ी आढळलेल्या ३५१ वाअनाींवर िींडात्मक कारवाई करण्यात आली. 
(४) प्रश्न उा् ावत नाअी. 

 

___________ 
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मुांबई उपनगरातील अांधेरी पजश्चम येथील व् ही पी रोड व ज ेपी रोडवरील अनधधिृत 
ऑीोररषेताांची स् थाकनि नागरीिाांनी िेलेल् या तरारारीबाबत 

  

(११)  २३५२४ (०६-०८-२०१५).   श्री.अशमत साीम (अांधेरी पजश्चम) :   सन्माननीय पररवहन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई उपनगरातील यींधेरी पक्श्चम येथील व् अी पी रोड व जे पी रोडवरील यनधधकृत 
ऑ्ोररक्षाींची स् थातनक नागररकाींनी केलेल् या यनके तक्रारी गेल् या यडीच वर्ाापासून यींधेरी 
आर्ीओ व डी सन नगर वाअतकू ववभागास प्राप् त झालेल् या यसल् याचे माअे म,े २०१५ च् या 
िरम्यान तनिशानास आले अे खरे आअे काय, 

(२) यसल् यास, सिर पररसर यनधधकृत ऑ्ोररक्षाींपासून मुत त करण् यास ववलींब लावणा-
या डी.सन.नगर वाअतूक ववभाग व यींधेरी आर.्ी.ओ. च् या यधधका-याींवर शासनाने कोणती 
कारवाई केली वा करण् यात येत आअे, 
(३) नसल् यास, याबाबत ववलींबाची कारणे काय आअेत ? 
 
श्री. ददवािर रावते (१३-०४-२०१६) : (१) अोय, स् थातनकाींच्या तक्रारी प्राप्त झाल्याची बाब खरी 
आअे. यींधेरी पक्श्चम येथील व्अी. पी रोड व ज ेपी रोड येथे प्रािेशशक पररवअन कायाालय (मुींबई 
पक्श्चम) याींचेकडील वायुवेग पथकान े वाअतकू पोशलस, डी.सन.नगर याींच्यासमवेत जानेवारी, 
२०१४ ते ऑत्ोबर, २०१४ या कालावधीत केलेल्या ऑ्ोररक्षाींच्या तपासणीमध्ये सकूण १३८८ 
ररक्षाींपैकी िोर्ी आढळलेल्या २१६ ररक्षाींवर कारवाई करण्यात आली. तसेच नोव्अेंबर, २०१४ त े
ऑगस््, २०१५ या कालावधीत केलेल्या तपासणीमध्ये िोर्ी आढळलेल्या २०८ ररक्षाींवर 
आवश्यकतेप्रमाणे जप्ती/िींड वसलूीची कारवाई करण्यात आली. 
(२) व (३) प्रश्न उा् ावत नाअी. 

___________ 
  

राज्यात झालेल्या अकतवषृ्ट्ीीमळेु शासनाने शेतिऱयाांना ददलेले आधथाि सहाय्य ववदभाात 
अद्यापही बऱयाच शेतिऱयाांना बॅंिामाफा त प्राप्त झालेले नसल्याबाबत 

  

(१२)  २४४७० (०६-०८-२०१५).   श्री.समीर िुणावार (दहांगणघाी), श्री.वविास िुां भारे (नागपूर 
मध्य), श्री.राज पुरोदहत (िुलाबा) :   सन्माननीय पुनवासन व मदत िाया मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात झालेल्या यततवषृ्ीमुळे दअवाळी सत्रात शासनान े शेतकऱयाींना तातडीची मित 
म्अणून रुपये ४५०० प्रतत अेत्र दिलेले आधथाक सअाय्य वविभाात यायापअी बऱयाच शेतकऱयाींना 
बॅंकामार्ा त प्राप्त झालेले नाअी, अे खरे आअे काय, 
(२) यसल्यास, सिरअू आधथाक सअाय्य शेतकऱयाींना तातडीन े म्अणजे सक मदअन्याच्या आत 
िेणे बींधनकारक यसताना बँकाकडून दिरींगाई अोत यसल्याच े तनिशानास आले आअे त्यास 
क्जल्अाधधकारी, तअसशलिार इ.शासकीय यधधकारी व बँक यधधकारी जबाबिार आअेत, अे अी खरे 
आअे काय, 
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(३) यसल्यास, सींबींधधत िोर्ी यधधकाऱयाींची चौकशी केली आअे काय, 
(४) यसल्यास, चौकशी यींती शेतकऱयाींना आधथाक मित तातडीन ेिेण्याबाबतच ेशासनाचे धोरण 
यसतानाअी मित िेण्यास दिरींगाई करणा-या जबाबिार यसणा-या यधधकाऱयाींववरुध्ि यथवा 
सींबींधधत बँकाववरुध्ि शासनाने काय कारवाई केली आअे वा करण्यात येत आअे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आअेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (११-०५-२०१६) : (१) अे खरे नाअी. 
(२), (३), (४) व (५) प्रश्न उा् ावत नाअी. 

___________ 
 

चोपडा (जज.जळगाांव) तालुक्यातील येथील वपिाांवर होणा-या रोगाबाबत 
  

(१३)  २८३३२ (१३-०१-२०१६).   श्री.गुलाबराव पाीील (जळगाव ग्रामीण), श्री.चांद्रिाांत सोनावणे 
(चोपडा) :   सन्माननीय िृर्ी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चोपडा तालुतयातील क्ज.जळगाींव पूवा भागात १४ गावाींमध्ये केळी वपकावर करपा या 
बुरशीजन्य रोग पसरल्याचे नकुतचे माअे सप् े्ंबर २०१५ मध्ये तनिशानास आले आअे, अे खरे 
आअे काय, 
(२) यसल्यास, उतत बुरशीजन्य रोगावर तनयींत्रण व सींरक्षण तसेच रासायतनक और्धाींची 
र्वारणी करण्याबाबत तसेच नकुसान झालेल्या शेतक-याींना आधथाक मित िेण्याबाबत शासनाने 
काय कायावाअी केली वा करण्यात येत आअे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आअेत ? 
 

श्री. एिनाथराव खडसे (१३-०४-२०१६) : (१) अोय. 
(२) बुरशीजन्य रोगावर तनयींत्रणासाठी शासनामार्ा त ९० ्तके यनुिानावर बुरशीनाशकाींचा 
पुरवठा करण्यात आला आअे. तसचे केळी करपा के्षबत्रय सअाय्यक याींचेमार्ा त गावात गावबैठक 
तेवून बागेची स्वच्छता ठेवणे, कीं ि प्रकक्रया करणे व र्वारणी करणेबाबत मागािशान करण्यात 
येते. 
(३) प्रश्न उा् ावत नाअी. 

___________ 
 

दषु्ट्िाळग्रस्त भागातील ववद्यार्थयाांना बससाठी मोफत सुववधा देणेबाबत 
  

(१४)  २८४२६ (१८-०१-२०१६).   श्री.छगन भजुबळ (येवला), श्रीमती मेधा िुलिणी (िोथु ड), 
श्री.रणधीर सावरिर (अिोला पवूा) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) लातूर क्जल््यातील ववायाथीनीन ेबसच्या पाससाठी २६० रुपये नसल्यामळेु आत्मअत्या 
केल्याची त्ना दिनाींक २४ ऑत्ोंबर, २०१५ रोजी वा त्यासमुारास तनिशानास आली, अे खरे 
आअे काय, 
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(२) यसल्यास, शालेय व मअाववायालयात शशक्षण तेणाऱया िषुकाळग्रस्त भागातील 
ववायार्थया ना बससाठी मोर्त सुववधा िेण्याकररता शासनाने कोणती कायावाअी केली वा 
करण्यात येत आअे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आअेत ? 
 
श्री. ददवािर रावत े(२१-०४-२०१६) : (१) अोय. 
     लातूर क्जल््यातील जढाळा गावातील कु.स्वाती ववठ्ठल वपठले या ववायार्थया नीनी 
कॉलेजला जाण्यासाठी सस.्ी च्या पाससाठी रुपये २६० नाअीत म्अणून आत्मअत्या केल्याची 
बातमी दि. २६.१०.२०१५ रोजीच्या िै.मअाराषर ्ाईम्स या वतामानपत्रात प्रशसध्ि झाली. 
(२) मराठवाडा प्रिेशातील औरींगाबाि, बीड, उस्मनाबाि, जालना, लातुर, नाींिेड, परभणी या 
सात ववभागातील शैक्षणणक तसेच ताींबत्रक व व्यावसातयक शशक्षण तेणाऱया उच्च माध्यशमक व 
मअाववायालयीन ववायार्थया ना १०० ्तके सवलत िेण्याचा तनणाय राज्य पररवअन 
मअामींडळाच्या स्तरावर स्वयींस्रु्तीने तेण्यात येवून दिनाींक ०१ नोव्अेबर, २०१५ पासून सिर 
योजनेची यींमलबजावणी करण्यात येत आअे. 
(३) प्रश्न उा् ावत नाअी. 

___________ 
  

राज्याच्या पररवहन आयुक्त िायाालयाने पारदशी व दलालमुक्त िाम िर्यािररता  
सारथी ही नवीन ऑनलाईन यांत्रणा वविसीत िेल्याबाबत 

  

(१५)  २९८१९ (२०-०१-२०१६).   श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्याच्या पररवअन आयुतत कायाालयान े पारिशी व िलालमुतत काम करण्याकररता 
ऑनलाईन यपॉईं्में्कररता योजना सरुू केली परींतु ऑनलाईन यपॉईं्में्कररता आर्ीओ 
साई्च उतडत नसल्याच्या तक्रारी नागरीकाींच्या यसल्याचे माअे १५ सप् े्ंबर, २०१५ रोजी वा 
त्यासुमारास तनिशानास आले, अे खरे आअे काय, 
(२) यसल्यास, नागरीकाींची काम ेऑनलाईनवर पारिशाक व सुरळीत करण्याबाबत शासनान े
कोणती कायावाअी केली आअे वा करणार आअे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आअेत ? 
 
श्री. ददवािर रावत े(०२-०५-२०१६) : (१) अोय. 
(२) नागररकाींची काम ेऑनलाईन पध्ितीन ेपारिशाक व सुरळीत करण्याबाबत राषरीय सूचना 
कें द्र याींच्यामार्ा त सारथी ४.० अी नवीन यींत्रणा यनुज्ञाप्तीकररता ववकशसत करण्यात आली 
यसून, प्रािेशशक पररवअन कायाालय, कोल्अापूर येथ े डडसेंबर, २०१५ मध्ये प्रायोधगक तत्वावर 
सुरु करण्यात आली आअे. 
(३) प्रश्न उा् ावत नाअी. 

___________ 
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औरांगाबाद येथील सांभाजी नगरातील रत्नपूर येथ ेअशलगड मुजस्लम  
ववदयावपठाचे िें द्र उभार्याचा प्रस्ताव 

  

(१६)  ३०१८५ (२३-१२-२०१५).   श्री.ववजय भाांबळे (जजांतूर) :   सन्माननीय अल्पसांख्याांि 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाि येथील सींभाजी नगरातील रत्नपूर येथे यशलगड मुक्स्लम ववियावपठाचे कें द्र 
उभारण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या ववचाराधीन आअे, अे खरे आअे काय, 
(२) यसल्यास, सिर ववचाराधीन प्रस्तावावर शासनाचा तनणाय झाला आअे काय, 
(३) यसल्यास, त्यानुसार शासनान ेकोणती कायावाअी केली वा करण्याींत येत आअे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आअेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (१६-०५-२०१६) : (१) नाअी. 
(२) प्रश्न उा् ावत नाअी. 
(३) प्रश्न उा् ावत नाअी. 
(४) प्रश्न उा् ावत नाअी. 

___________ 
  

राज्यात माहे एवप्रल ते म,े २०१५ या िालावधीत ८८ जणाांचा  
मतृ्यू एस.ीी अपघातात झाल्याबाबत 

  

(१७)  ३०१९९ (१८-०१-२०१६).   श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाव), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा 
िळवा), श्री.मिरांद जाधव-पाीील (वाई), श्री.समीर िुणावार (दहांगणघाी), श्री.प्रशाांत ठािूर 
(पनवेल), डॉ.सतीश (अ्णासाहेब) पाीील (एरांडोल), श्री.सांजय साविारे (भुसावळ) :   
सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात माअे सवप्रल त ेमे, २०१५ या कालावधीत सस.्ी यपतातात ८८ जणाींचा मतृ्य ू९०४ 
जण जखमी झाल्याच ेतसेच यमरावतीच्या माअुली गावात सस.्ी.यपतातात १२ वर्ा वयाच्या 
मुलीचा मतृ्य ूझाल्याची त्ना माअे ऑगस््, २०१५ मध्ये वा त्या िरम्यान तनिशानास आली, 
अे खरे आअे काय, 
(२) यसल्यास, उतत प्रकरणी शासनामार्ा त चौकशी केली आअे काय, 
(३) यसल्यास, चौकशीयींती मतृ व जखमी झालेल्याीं व्यततीींना आधथाक मित िेण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायावाअी केली वा करण्यात येत आअे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आअेत ? 
  
श्री. ददवािर रावत े(२१-०४-२०१६) : (१) अोय. 
     यमरावतीच्या माअुली गावातील यपतातात १२ वर्ा वयाच्या मुलाचा मतृ्यू झालेला आअे. 
(२) व (३) यमरावती क्जल््यातील माअुली येथील यपतातग्रस्त बसच्या कताव्यावरीलचालक / 
वाअक याींना तनलींबबत करण्यात येऊन, चालक श्ी. सींजय ज्ञानेश्वर गोर्ण ेयाींचेववरुि पोलीस 



वव.स. १५९ (12) 

स््ेशन माअुली जअॉगीर येथील भा.िीं.वव. कलम २७९, ३०४(य) यन्वये गुन्अा िाखल करण्यात 
आलेला आअे. तसेच यपतातग्रस्त राज्य पररवअन प्रवाशाींना राज्य पररवअन तनयमानुसार “पी” 
र्ॉमावारे यपतात नकुसान भरपाई यिा करण्याची बाब राज्य पररवअन मअामींडळाच्या 
कायावाअीखाली यसनू यपतातात मतृ झालेल्या मुलाच्या कु्ुींबबयाींना राज्य पररवअन 
तनयमानुसार रुपये तीन लाख यपतात नुकसान भरपाई राज्य पररवअन मअामींडळाावारा िेण्यात 
आलेली आअे. 
(४) प्रश्न उा् ावत नाअी. 

___________ 
  

िोिण किनारपट्टीवरील चरारीवादळाचे धोिे िमी व्हावेत यासाठी  
कनवारा िें द्र उभार्याचा प्रिल्प प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(१८)  ३०४१२ (२२-०१-२०१६).   श्री.भरतशेठ गोगावले (महाड) :   सन्माननीय पुनवासन व 
मदत िाया मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोकण ककनारपट्टीवरील चक्रीवािळाच ेधोके कमी व्अावेत यासाठी तनवारा कें द्र उभारण्याच्या 
प्रकल्पाला ३९८ को्ी जागततक बकेँने मींजूर केले आअेत, अे खरे आअे काय, 

(२) परींतु राज्य शासनाने यनुमती दिलेली नसल्यान ेअा प्रकल्प प्रलींबबत आअे, अे अी खरे आअे 
काय, 
(३) यसल्यास, उतत प्रकल्पातून रायगड क्जल्यातील नऊ गावाींमध्ये चक्रीवािळ तनवारा कें द्र 
बाींधण्यात येणार यसून या सींिभाातील प्रस्ताव क्जल्अा प्रशासनास सािर केला यसतानाअी या 
प्रकल्पास यायापी मींजूरी िेण्यात आलेली नाअी, अे अी खरे आअे काय, 
(४) यसल्यास, राज्य शासनाने उतत प्रकल्पास यनुमती न िेण्यामागची कारणे काय आअेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (१०-०५-२०१६) : (१) अोय. 
(२) नाअी. 
(३) व (४) जागततक बँकेच्या पथकान े रे्ब्रुवारी, २०१६ मध्ये सुचववल्यानुसार रायगड 
क्जल््यातील साय:क्स्थतीत तीन चक्रीवािळ तनवारा कें द्र बाींधण्याच े प्रस्ताववत यसून, 
तपशशलवार प्रकल्प यअवाल (DPR) तयार करण्याच ेकाम सुरु आअे. 

___________ 
 

लातूर जजल््यातील उदगीर शहरात बस आगाराची इमारत बाांध्याबाबत 
 

(१९)  ३०९१४ (२०-०१-२०१६).   श्री.सुधािर भालेराव (उदगीर) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लातूर क्जल््यातील उिगीर अे शअर तीन राज्यातील आगाराशी जोडलेला यसून या 
आगारात यसलेली इमारत अी पूणाता मोडकळीस आली आअे, अे खरे आअे काय, 
(२) यसल्यास, बस आगाराची इमारत बाींधणीसाठी लोकप्रतततनधीींनी माअे सप् े्ंबर २०१५ वा 
त्यािरम्यान मागणी केली, अे खरे आअे काय, 
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(३) यसल्यास, लातूर क्जल््यातील उिगीर शअरात बस आगाराची इमारत बाींधणीसाठी 
शासनाने कोणती कायावाअी केली वा करण्यात येत आअे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आअेत ? 
  
श्री. ददवािर रावत े(२१-०४-२०१६) : (१) अे खरे नाअी. 
(२) अे खरे आअे. 
     लोकप्रतततनधीींनी माअे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये बसस्थानकाींच्या इमारत बाींधणीसाठी मागणी 
केलेली आअे. 
(३) बसस्थानकाच्या इमारतीच ेनतुनीकरणे करण्याच्या कामास रु. १.०० को्ी इततया रकमेस 
प्रशासकीय मान्यता िेण्यात आली आअे. 
(४) प्रश्न उा् ावत नाअी. 

___________ 
 

धचखली (जज.बुलढाणा) तालुक्यातील बसस्थानि सुसज्ज व स्वच्छ ठेव्याबाबत 
(२०)  ३१०८६ (२०-०१-२०१६).   श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) धचखली (क्ज.बुलढाणा) तालतुयात राज्य पररवअन मअामींडळाच्या बसने प्रवास करणाऱया 
प्रवाशाींच्या सुववधेसाठी धचखली शअराच्या मध्यवती भागात बसस्थानक सुरू केले, परींतु सिरील 
बसस्थानक अे ववववध समस्याींनी ग्रासले यसल्याने येथील प्रवासी त्रस्त झाले यसल्याच ेमाअे 
सप् े्ंबर, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास तनिशानास आले, अे खरे आअे काय, 
(२) यसल्यास, उपरोतत प्रकरणी प्रवाशाींनी सींबींधधत यधधकाऱयाींकड े वारींवार तक्रारी करूनअी 
राज्य पररवअन मअामींडळ प्रशासन िलुाक्ष करीत आअे, अे अी खरे आअे काय, 
(३) यसल्यास, बसस्थानक सुसज्ज व स्वच्छ ठेवण्याबाबत शासनाने काय कायावाअी केली आअे 
वा करणार आअे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आअेत ? 
  
श्री. ददवािर रावत े(२१-०४-२०१६) : (१) व (२) अे खरे नाअी. 
(३) बुलढाणा ववभागाींतगात धचखली येथ े प्रवाशाींच्या सेवेसाठी ९ र्ला्ाींचे बसस्थानक सवा 
आवश्यक सुववधाींसअ बाींधण्यात आले आअे. दि.०२.१०.२०१५ ते दि.०१.१०.२०१६ या 
कालावधीकरीता बअुदेीतशशय मागासवगीय सामाक्जक सींस्था धचखली याींची बसस्थानकाची 
स्वच्छता करण्यासाठी तनयुतती केली यसनू सिर सींस्थेावारे बसस्थानकाची स्वच्छता करण्यात 
येते. 
(४) प्रश्न उा् ावत नाअी. 

___________ 
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राज्यातील एसीी बस स्थानिाांमध्ये असलेल्या एसीी िॅीीन आणण स्ीॉल  
धारिाांनी दांड आिारणी रदीत िर्याबाबत िेलेली मागणी 

  

(२१)  ३१३१० (१८-०१-२०१६).   श्री.वैभव नाईि (िुडाळ) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मअाराषर राज्य पररअवन मअामींडळाच्या २९ जलुैच्या पररपत्रकानुसार राज्यातील सस्ी बस 
स्थानकाींमध्ये यसलेल्या सस्ी कॅ्ीन आणण स््ॉल आिी वाणणज्य आस्थापनाच्या परवाना 
कालावधीतील ्प्पा सींपुष्ात आलेल्या परवान्याच ेनुतनीकरण करण्यात येऊ नये यस ेआिेश 
काढण्यात आले आअेत, अे खरे आअे काय, 
(२) यसल्यास, सिर आिेशामळेु परवानाधारकाींवर उपासमारीची वेळ आल्यामुळे वाणणज्य 
आस्थापनाच्या नतुनीकरणाींवर आणलेली बींिी उठववण्यासअ वाढीव जागा न वापरतासुध्िा लाखो 
रुपये िींड आकारणी रदीत करण्यात यावी यशा मागणीचे तनवेिन सस्ी कॅ्ीन व स््ॉल 
परवानाधारक यसोशससशने मा.पररवअन मींत्री, पालकमींत्री, स्थातनक लोकप्रतततनधी व खासिार 
याींना दिले आअे, अे खरे आअे काय, 
(३) यसल्यास, सिर मागणीनसुार शासनान ेकोणत तनणाय तेतला आअे वा तेण्यात येत आअे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाचर कारणे काय आअेत ? 
  
श्री. ददवािर रावत े(२१-०४-२०१६) : (१) व (२) अे खरे आअे. 
(३) वाणणज्य आस्थापनाींचा परवाना कालावधीतील ्प्पा सींपुषठात आल्यानींतर त्याींच्या 
परवान्याींचे नतुनीकरण न करणेबाबत राज्य पररवअन मअामींडळाने दि.२९.०७.२०१५ च्या 
पत्रान्वये ववभागाींना िेण्यात आलेल्या सचुना दि.२५.०१.२०१६ च्या पत्रान्वये रििबातल 
केलेबाबत सवा ववभागाींना कळववण्यात आले आअे. त्याचप्रमाण े ज्या आस्थापनाधारकाींनी 
यनधधकृतपणे यततररतत जागा वापरल्याबाबत सुरक्षा व िक्षता खात्याने यअवाल सािर केला 
अोता, त्या आस्थापनाींबाबत वस्तुतनषठ पररक्स्थती लक्षात तेऊन नैसधगाक न्याय तत्वावर 
तपासणी करणे व वसुलीची रतकम ठरवुन पुढील कायावाअी करण्याकररता ववभागीय पातळीवर 
ववभाग तनयींत्रक, ववभागीय लेखा यधधकारी, ववभागीय यशभयींता, ववभागीय सुरक्षा यधधकारी 
याींची सींयुतत सशमती स्थापन करण्यात आली आअे व त्याींचेकडून वसुलीची रतकम यींततम 
करणेबाबत कायावाअी सुरु आअे. 
(४) प्रश्न उा् ावत नाअी. 

___________ 
 

बोरीवली पजश्चमेतील महाराष्ट्र राज्य पररवहन मांडळाचे नॅन्सी  
बस आगार अत्यांत दरुवस्थेत असल्याबाबत 

  

(२२)  ३२३७८ (१८-०१-२०१६).   श्रीमती मकनर्ा चौधरी (ददहसर) :   सन्माननीय पररवहन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बोरीवली पक्श्चमेतील मअाराषर राज्य पररवअन मींडळाच े नॅन्सी बस आगार यत्यींत 
िरुवस्थेत आअे, अे खरे आअे काय, 
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(२) यसल्यास, शासनाने याची पअाणी वा चौकशी केली आअे काय, 
(३) यसल्यास, चौकशीयींती प्रवाशाींच्या सोयीसाठी सिर आगाराची िरुुस्ती व डागडुजी 
करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायावाअी केली वा करण्यात येत आअे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आअेत ? 
  
श्री. ददवािर रावत े(२१-०४-२०१६) : (१) अे खरे नाअी. 
(२) व (३) नॅन्सी कॉलनी बोरीवली (पूवा) येथे बसस्थानक कायाान्वीत यसून ते सुक्स्थतीत 
आअे. बसस्थानकाची रींग-रींगो्ी, आवाराच ेडाींबरीकरण करण्यात आले आअे. 
(४) प्रश्न उा् ावत नाअी. 

___________ 
  

िोल्हापूर जजल््यातील (ता.गडदहांग्लज) शलांगनूर नसेरी व्हाया हेळेवाडी  
मागे नेसरी त ेगडदहांग्लज अशी एसीी सुु  िर्याबाबत 

(२३)  ३२५५२ (१८-०१-२०१६).   श्रीमती सांध् यादेवी देसाई-िुपेिर (चांदगड) :   सन्माननीय 
पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) कोल्अापूर क्जल््यातील (ता.गडदअींग्लज) शलींगनूर नेसरी व्अाया अेळेवाडी मागे नेसरी त े
गडदअींग्लज यशी सस्ी सुरु करण्याची मागणी आगार प्रमुख, गडदअींग्लज याींचेकड े स्थातनक 
लोकप्रतततनधीींनी व नागरीकाींनी सातत्यान े करुनअी यायाप सस्ी सेवा सुरु करण्यात आली 
नाअी, अे खरे आअे काय, 

(२) यसल्यास, उतत प्रकरणी शासनामार्ा त चौकशी केली आअे काय, 
(३) यसल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तानुसार सिर सस्ी सुरु करणेबाबत 
शासनाने कोणती कायावाअी केली वा करण्यात येत आअे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आअेत ? 
  
श्री. ददवािर रावते (२१-०४-२०१६) : (१), (२) व (३) राज्य पररवअन मअामींडळाच्या गडदअींग्लज 
यगारामार्ा त दि.०२.०२.२०१६ पासनू शलींगनूर नेसरी व्अाया अेळेवाडी मागा नेसरी त ेगडदअींग्लज 
या मागाावर बस रे्ऱया सुरु करण्यात आल्या आअेत. 
(४) प्रश्न उा् ावत नाअी. 

___________ 
पुणे जजल््यातील चोवीस गावाांना भूस्खलनाचा धोिा असल्याबाबत 

(२४)  ३२८९५ (१८-०१-२०१६).   श्री.सांजय (बाळा) भेगड े(मावळ) :   सन्माननीय पुनवासन व 
मदत िाया मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पुणे क्जल्अा-क्जल्अाधधकारी पुणे याींच्या यध्यक्षतखेाली परुतनयींत्रण आणण आपत्ती 
व्यवस्थापन प्राधधकरण सशमतीची बैठक दिनाींक ५ म,े २०१५ रोजी क्जल्अाधधकारी कायाालयात 
झाली आअे, अे खरे आअे काय, 

(२) यसल्यास, क्जल््यातील भूस्खलन अोण्याची शतयता यसलेल्या २४ गावाींचा गावतनअाय 
स्वतींत्र आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा तयार करावा, यशी सुचना क्जल्अाधधकारी पुणे याींनी 
दिलेली आअे, अे खरे आअे काय, 
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(३) यसल्यास, क्जल्अा प्रशासनान ेक्जल््यतील गावाींचे सवेक्षण केले अोते, त्यातुन क्जल््यातील 
२४ गावाींत भूस्खलन अोण्याची शतयता स्पष् झाली अोती, अे अी खरे आअे काय, 
(४) यसल्यास, पुणे क्जल््यातील पुरप्रवण २४ गावाचा आराखडा तयार झाला आअे काय, 
(५) यसल्यास, आराखड्याची मादअती लोकप्रतततनधी व ग्रामस्थाींना उपलब्ध अोण्याच्या दृष्ीने 
शासनाने कोणती कायावाअी केली वा करण्यात येत आअे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आअेत ? 
  

श्री. एिनाथराव खडसे (१०-०५-२०१६) : (१) अोय. 
(२) अोय. 
(३) अोय, अे यींशत: खरे आअे. सवेक्षणायींती पुणे क्जल् ्यामध्ये भूस्खलन अोण्याची शतयता 
यसलेल्या गावाींची सींख्या २४ नसनू २३ आअे. 
(४) अोय. 
(५) व (६) िरड कोसळणाऱया २३ गावाींचा गाींव आपत्ती व्यवस्थापन आराख  ींडा यायावत करुन 
गावाींतील धोकािायक दठकाण,े लोकसींख्या ववर्यक मादअती तनवारे, स्थातनक, यशासकीय 
सामाक्जक सींस्था, आपत्ती िरम्यान सींपका  साधाणाऱया व्यकतीच ेसींपका  क्रमाींक अॉ्ेल, शेती 
ववर्यक मादअती, आपत्तीचा इततअास, आपत्ती प्रवण भाग िशाववणारा नकाशा, अॉस्पी्ल, 
उपलब्ध यसलेले सादअत्य इ. गोष्ीींचा समावशे यसणारा आराखडा तयार करण्यात आला आअे. 
 

___________ 
 

अांजनगाव सुजी तालुक् यातील सांत्रा उत्पादि शेतिऱ याांचे सांत्रा पुनु जीवन योजणेच े 
४८ लषेत वाीप झाले असून ६९ लषेत ु पये बािी असल्याबाबत 

 

(२५)  ३३७२२ (१५-०१-२०१६).   श्री.रमेश बुांदीले (दयाापूर) :   सन्माननीय फलोत् पादन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) यींजनगाव सजुी तालुत यातील सींत्रा उत्पािक शेतक-याींचे सींत्रा पनुरुज्जीवन योजनेच े ४८ 
लक्ष वा्प झाले यसून ६९ लक्ष रुपये वा्पाचे यजून बाकी आअेत, अे खरे आअे काय, 
(२) यसल्यास, वींधचत शेतकऱयाींना ६९ लक्ष यनुिान वा्पाबाबत शासनाने काय कायावाअी केली 
वा करण्यात येत आअे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आअेत ? 
 
श्री. एिनाथराव खडसे (०७-०५-२०१६) : (१) अे खरे नाअी. 
(२) यींजनगाव सुजी तालुतयात सन २०१४-१५ मध्ये राषरीय कृवर् ववकास योजने मधून 
बअुवावर्ाक र्ळवपके वाचववण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजना यींतगात रु. ५७.७० लाख व सन 
२०१५-१६ मध्ये सकाक्त्मक र्लोत्पािन ववकास यशभयाना यींतगात पुनरुज्जीवन या त्कासाठी 
रु. ३.४८ लाख यसा सकूण रु. ६१.१८ लाख तनधी उपलब्ध करुन िेण्यात आलेला आअे. 
(३) प्रश्न उा् ावत नाअी. 

___________ 
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उमरगा तालुक्यातील (जज.उस्मानाबाद) दाशळांब-नारांगवाडी-माडज  
येथील बसथाांब्याची दरुवस्था झाल्याबाबत 

 

(२६)  ३३७७६ (१८-०१-२०१६).   श्री.ज्ञानराज चौगुले (उमरगा) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उमरगा तालुतयातील (क्ज.उस्मानाबाि) िाशळींब-नारींगवाडी-माडज येथील बसथाींब्याची 
िरुवस्था झालेबाबत व सिरच्या बसथाींब्याची िरुुस्ती करणेबाबत उमरगा-लोअारा येथील 
स्थातनक लोकप्रतततनधी याींनी मा.मुख्यमींत्री, मअाराषर राज्य याींना दिनाींक २९/०८/२०१२ रोजी 
लेखी तनवेिनाावारे ववनींती केली अोती, अे खरे आअे काय, 
(२) यसल्यास, सिर प्रकरणी शासनाने कोणती कायावाअी केली वा करण्यात येत आअे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आअेत ? 
  
श्री. ददवािर रावत े(२१-०४-२०१६) : (१) अोय. 
(२) िाळीींब येथील प्रवाशी तनवारा रस्ता रुीं िीकरणात बाधीत अोत यसून मअामागााच्या 
रुीं िीकरणानींतर सींबींधधत ववभागाकडून पुनस्थावपत करण्याववर्यीची बाब राज्य पररवअन 
मअामींडळाच्या स्तरावर कायावाअी खाली आअे. 
    नारींगवाडी येथील प्रवासी तनवाऱयाची जानेवारी, २०१५ मध्ये डागडुजी करण्यात आली आअे. 
    माडज येथील प्रवाशी तनवाऱयाची िरुुस्ती आवश्यक यसनू मअामींडळाची आधथाक क्स्थती 
बबक् यसल्यामळेु प्रवासी तनवाऱयाची िरुुस्ती करण्यासाठी स्थातनक आमिार/खासिार याींचकेड े
स्थातनक ववकास कायाक्रमाींतगात तनधीतून तनधी उपलब्ध करुन िेण्याची बाब राज्य पररवअन 
मअामींडळाच्या स्तरावर कायावाअी खाली आअे. 
(३) प्रश्न उा् ावत नाअी. 

___________ 
  

उमरगा तालुक्यातील (जज.उस्मानाबाद) उमरगा-येणेगूर व मुु म येथील  
बसस्थानािाांच्या इमारतीची दुु स्ती िरणेबाबत 

(२७)  ३३७८१ (१८-०१-२०१६).   श्री.ज्ञानराज चौगुले (उमरगा) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उमरगा तालुतयातील (क्ज.उस्मानाबाि) उमरगा-येणेगूर व मरुुम येथील बसस्थानकाींच्या 
इमारतीची िरुवस्था झालेल्या कारणाने व बसस्थानकात पाणी, वीज, रस्ते आिी सुववधाींचा 
यभाव यसलेल्या कारणान े प्रवाशाींची गैरसोय अोत यसलेबाबत व सिरच्या बसस्थानकाींची 
िरुुस्ती करणेबाबत उमरगा-लोअारा येथील स्थातनक लोकप्रतततनधी याींनी मा.मुख्यमींत्री, 
मअाराषर राज् य याींना दिनाींक २९ ऑगस््, २०१२ रोजी लेखी तनवेिनाावारे ववनींती केली अोती, 
अे खरे आअे काय, 
(२) यसल्यास, सिर बसस्थानकाींची िरुुस्ती करणेबाबत शासनान ेकोणती कायावाअी केली वा 
करण्यात येत आअे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आअेत ? 
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श्री. ददवािर रावत े(२१-०४-२०१६) : (१) अोय. 
(२) उमरगा बसस्थानकामध्ये वपण्याच्या पाण्याची व ववायुत व्यवस्था आअे. तसचे सींपूणा 
बसस्थानकाच्या डाींबरीकरणाचे यींिाजपत्रक मींजूर झाले यसून तनवविा प्रकक्रया चालू आअे. 
     येणेगुर बसस्थानकात वपण्याच्या पाण्याची व ववायुत व्यवस्था आअे. वाअनतळाची 
डागडूजी करण्यात आली यसून बसस्थानक इमारत सुक्स्थतीत आअे. तसेच डाींबरीकरणाच्या 
कामास प्रशासकीय मान्यता दिली यसून तनवविा प्रकक्रया सुरु आअे. 
     मुरुम बसस्थानकात वपण्याच्या पाण्याची व ववायुत व्यवस्था आअे. तसेच वाअनतळ 
सुक्स्थतीत आअे. मअामींडळाची आधथाक क्स्थती बबक् यसल्यामळेु तनधीच्या उपलब्धनेनुसार 
बस स्थानक इमारतीच े नुतनीकरण करण्याची बाब राज्य पररवअन मअामींडळाच्या स्तरावर 
कायावाअीखाली आअे. 
(३) प्रश्न उा् ावत नाअी. 

___________ 
 

अिोला जजल् ्यातील शहापूर पाीबांधारे (ता.अिोी) तसेच उमाप्रिल्प ता. मुकत ाजापूर या 
प्रिल्पासाठी सांपादीत िेलेल्या जमीनीचा मोबदला िमी ददला जात असल्याबाबत 

  

(२८)  ३३८६३ (२७-०१-२०१६).   श्री.रणधीर सावरिर (अिोला पूवा) :   सन्माननीय पुनवासन 
व मदत िाया मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) यकोला क्जल् ्यातील शअापूर पा्बींधारे (ता.यको्) तसेच उमाप्रकल्प ता. मुतत ाजापूर या 
प्रकल्पासाठी सींपािीत केलेल्या जमीनीचा मोबिला नववन भुसींपािन यधधतनयम २०१३ मधील 
तरतुिीनुसार िेय मोबिल्यासाठी ग्रामीण भागासाठी लावावयाचा गुणाींक २ ऐवजी १.५ तनक्श्चत 
करुन प्रकल्पग्रस्त शेतकऱयाींना कमी मोबिला दिला जात आअे, अे खरे आअे काय, 

(२) उतत प्रकरणी शेतकऱयाींनी पा्बींधारे ववभाग/भुसींपािन यधधकारी याींच्याकड े २ गुणाींक 
लावून आधथाक मोबिला िेण्यात यावा यशा मागणी सींबींधाने खात्याने नकारात्मक भुशमका 
तेतली, अे खरे आअे काय, 
(३) यसल्यास, उतत प्रकरणी नववन भुसींपािन यधधतनयमानसुार तनमााण झालेल्या पेच/सींभ्रम 
िरु करण्यासाठी क्जल्अाधधकारी यकोला याींनी पत्र क्रमाींक १०८/यका-१/प्र.य./कावव-५०४-२०१५ 
दिनाींक २६ जून, २०१५ यन्वये मागािशान माधगतले आअे, अे खरे आअे काय, 
(४) यसल्यास, उतत प्रकरणी शासन तनयमाींच े यचुक आकलन न करणाऱया यकायाक्षम व 
िोर्ी यधधकाऱयावर शासनान ेकोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आअे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आअेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (२७-०४-२०१६) : (१) अे खरे नाअी. 
     सींपूणा यकोला क्जल््यासाठी प्रािेशशक योजना लागू झालेली यसल्यान ेशअापूर पा्बींधारे 
(ता.यको्) तसेच उमाप्रकल्प (ता.मूतत ाजापूर) या प्रकल्पाींसाठी मअाराषर शासनाच्या दिनाींक 
२६.५.२०.१५ रोजीच्या यधधसूचनमेध्ये नमूि केल्यानुसार गुणाींक १.५ लागू करण्यात आलेला 
आअे. 
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(२) अे खरे नाअी. 
(३) क्जल्अाधधकारी, यकोला याींनी त्याींच्या दिनाींक २०.६.२०१५ रोजीच्या पत्रान्वये शासनाकड े
गुणाींकाबाबत मागािशान करण्याची ववनींती केली अोती. त्यानुसार शासनाने प्रशसध्ि केलेल्या 
यधधसूचनाींच्या यनुर्ींगाने कायावाअी करण्याच्या सचूना क्जल्अाधधकारी, यकोला याींना शासनपत्र 
क्र.ववकाक-०२/२०१२६/सीं.क्र.९७/य-२, दिनाींक ११.२.२०१६ यन्वये िेण्यात आल्या आअेत. 
(४) नववन भूसींपािन कायिा, २०१३ च्या यनुर्ींगान ेतयार करण्यात आलेली तनयमावली तसेच 
यनुर्ींधगक यधधसूचना, शासन तनणाय यामध्ये दिलेल्या तनिेशानुसारच प्रकरणी कायावाअी 
करण्यात आलेली यसल्यान ेसींबींधीताींवर कारवाई करण्याचा प्रश्न उा् ावत नाअी. 
(५) प्रश्न उा् ावत नाअी. 

___________ 
 

खडिपूणाा प्रिल्पग्रस्त (जज.बुलडाणा) शेति-याांनी िें द्र सरिारच ेअनुदान  
घेतलेले आहे अशा शेतिऱयाांना लाभ दे्याच्या मागणीबाबत 

  

(२९)  ३४२७७ (१६-०१-२०१६).   डॉ.शशशिाांत खेडिेर (शसांदखेड राजा) :   सन्माननीय 
पुनवासन व मदत िाया मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खडकपूणाा प्रकल्पग्रस्त (क्ज.बुलडाणा) शेतक-याींनी कें द्र सरकारचे यनुिान तेतलेले आअे 
यशा प्रकल्पग्रस्त शेतक-याींना कलम २८ यींतगात लाभ िेता येणार नाअी यसे भूसींपािन 
यधधका-याींकडून तोंडी कळववण्यात आले आअे, अे खरे आअे काय, 
(२) यसल्यास, खडकपूणाा प्रकल्पग्रस्ताींचे प्रकरण क्र. २७९०९१ सकच यसताींना खडकपूणाा 
प्रकल्पग्रस्ताींनी यनुिान तेतलेले यसताींनाअी कलम १८ यींतगात मा.क्जल्अा सत्र न्यायालय 
बुलडाणा याींनी आिेश पाररत करुन सींबींधधत यनुिान प्राप्त लाभार्थया ना लाभ दिलेला आअे, अे 
अी खरे आअे काय, 
(३) यसल्यास, उतत प्रकरण सकच यसताींना सकाच प्रकल्पातील सवा प्रकल्पग्रस्ताींना वेगवेगळा 
न्याय िेण्यात येत आअे, अे अी खरे आअे काय, 
(४) यसल्यास, मा.न्ययालय कलम १८ यींतगात लाभ िेऊ शकत े तर यनुिान प्राप्त 
शेतकऱ याींना यनुिान न िेण्यामागची कारणे काय आअे, 
(५) यसल्यास, याबाबत शासनान ेसखोल चौकशी केली आअे काय, त्यात काय आढळून आले, 
(६) तानुसार सिर प्रकरणी शासन स्तरावर काय कायावाअी करण्यात आली वा येत आअे, 
(७) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आअेत ? 
 

श्री. एिनाथराव खडसे (०७-०५-२०१६) : (१) नाअी. 
(२) अोय. 
(३) नाअी. जर कास्तकाराींनी पुनवासन यनुिानाची उचल केली यसल्यास म.शा. मअसलू व वन 
ववभाग शासन ठराव दि. १५.१२.१९८३ व म.शा. मअसूल व वन ववभाग शा.तन. ०३.०५.१९८८ 
यन्वये कलम १८ व २८ चे लाभ िेय नाअीत. तथापी काअी प्रकल्पग्रस्ताींनी न्यायालयात िावा 
िाखल यसताींना, कलम १८ यतींगात केलेला िावा मागे तेतला यसून यापुढे कलम २८ (य) 
यींतगात वाढीव मोबिल्यासाठी यजा िाखल करणार नाअी यस े खो्े प्रततज्ञापत्र सींबींधधत 
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कास्तकाराींनी सींबींधधत भसूींपािन यधधकारी याींचे कायाालयास सािर करुन पुनवासन यनुिानाचा 
मोबिला तसेच, मा.न्यायालयातनू कलम १८ यींतगात वाढीव मोबिल्याचा लाभअी तेतला 
यसल्याच ेउप ववभागीय यधधकारी, शसींिखेड राजा याींचे तनिशानास आले आअे. 
(४) जर कास्तकाराींनी पुनवासन यनुिानाची उचल केली यसल्यास म.शा. मअसलू व वन 
ववभाग शासन ठराव दि. १५.१२.१९८३ म.शा. मअसूल व वन ववभाग शा.तन. ०३.०५.१९८८ 
यन्वये कलम १८ व २८ चे लाभ लाभ िेय नाअीत. शासनाच्या धोरणाप्रमाणे पनुवासन 
यनुिानाकरीता यजािार ज्यावेळी यजा सािर करता त्यावेळी त्याींनी प्रततज्ञापत्र िाखल केलेले 
यसते की, पुनवासन यनुिानाचा लाभ तेतला तर कलम १८ यींतगात मा.न्यायालयात िाि 
मागणार नाअी. त्यायनुर्ींगाने शतेकऱयाींनी पुनवासन यनुिानाचा लाभ तेतला यसल्यास त्याींना 
कलम १८ यन्वये वाढीव मोबिला यनुजे्ञय अोत नाअी. 
(५) अोय. काअी कास्तकाराींनी पुनवासन यनुिानाचा लाभ तेऊनअी, कलम १८ यन्वये 
मा.न्यायालयाकडून वाढीव मोबिला तेतला यसल्याचे उप ववभागीय यधधकारी, शसींिखेड राजा 
याींना आढळून आले आअे. 
(६) पुनवासन यनुिान तेऊनअी मा.न्यायालयातून कलम १८ यींतगात लाभ तेतलेल्या 
कास्तकाराींववरुध्ि तनयमानसुार कायिेशीर कायावाअी सुरु यसनू यततररतत वा्प करण्यात 
आलेल्या पुनवासन यनुिानाची रतकत वसुल करण्यात येत आअे. 
(७) प्रश्न उा् ावत नाअी. 

___________ 
 

जळगाांव जजल्हयातील शेति-याांना पीि ववमा सांरषेतण नािारल्याबाबत 
 

(३०)  ३५५८२ (१३-०१-२०१६).   श्री.चांद्रिाांत सोनावणे (चोपडा) :   सन्माननीय िृर्ी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पीक वीमा योजनेत सअभागी झालेल्या शेतक-याींनी कजाातील पैसे ववमा अप्त्यासाठी 
परस्पर कापून दिले मात्र शासनान े यियापअी अप्ता न दिल्यान े जळगाींव क्जल्अयातील 
शेतकऱ याींना ववमा सींरक्षण नाकारल्याची बाब माअे सप् े्ंबर २०१५ च्या सुमारास तनिशानास 
आली आअे, अे खरे आअे काय, 
(२) यसल्यास, शासनाने वपक ववमा योजनेचा आपला अप्ता न भरण्याची कारणे काय आअेत, 
(३) यसल्यास, वपक ववमा योजनचेा शासनाचा अप्ता तातडीने भरण्यासींिभाात तसचे वपक ववमा 
योजनेच ेसींरक्षण शतेक-याींना िेण्यासींिभाात शासनाने कोणती कायावाअी केली वा करण्यात येत 
आअे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आअेत ? 
 
श्री. एिनाथराव खडस े(२५-०४-२०१६) : (१), (२) व (३) जळगाव क्जल््यामध्ये राषरीय कृवर् 
ववमा योजना भारतीय कृवर् ववमा कीं पनीमार्ा त राबववण्यात आलेली अोती. जळगाव 
क्जल््यातील ९८२७५ शेतकरी रुपये २३.९८ को्ी ववमा अप्ता भरुन योजनेत सअभागी झालेले 
अोते. त्यापैकी ९७५२३ शेतकरी नुकसान भरपाई पात्र ठरलेले यसून त्याींना रु.७३.८० को्ी 
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इतकी नकुसान भरपाई भारतीय कृवर् ववमा कीं पनीमार्ा त मींजरू करण्यात आलेली आअे. 
योजनेच्या तनकर्ाींनुसार राज्य शासनाचा दअस्सा भारतीय कृवर् ववमा कीं पनीकड ेवगा करण्यात 
आलेला यसनू लाभाथी शेतकऱ याींना नकुसान भरपाई यिा करण्यासाठी रतकम शतेकऱयाींच्या 
सींबींधधत बँकाींकड ेवगा करण्यात आलेली आअे. 
(४) प्रश्न उा् ावत नाअी. 

___________ 
  

राज्य पररवहनचे इगतपुरी (जज. नाशशि) बसस्थानि  
मुांबई – नाशशि महामागाालगत हलवव्याबाबत 

  

(३१)  ३५७३८ (१३-०१-२०१६).   श्री.राजाभाऊ (पराग) वाजे (शसन्नर) :   सन्माननीय पररवहन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य पररवअनचे इगतपुरी (क्ज. नाशशक) बसस्थानक  अे मुींबई – नाशशक मअामागाापासून 
२ त े ३ कक. मी. यींतरावर यसनू बस स्थानक मुींबई – नाशशक मअामागाालगत अलववल्यास 
आगाराच ेउत्पन्न वाढून लोकाींना मोठ्या प्रमाणावर वाअतुकीची सोय उपलब्ध अोणार यसल्याने 
बस स्थानक मुींबई – नाशशक मअामागाालगत अलववण्याची मागणी स्थातनक लोकप्रतततनधीनी 
मा. पररवअन मींत्री याींचेकड ेदि. २६/०८/२०१५ रोजी वा त्या सुमारास लेखी पत्राावारे केली आअे, 
अे खरे आअे काय, 
(२) यसल्यास, सिर मागणीच्या यनुर्ींगाने शासनाने काय कायावाअी केली वा करण्यात येत 
आअे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आअेत ? 
 
श्री. ददवािर रावत े(१८-०६-२०१६) : (१) अे खरे आअे. 
(२) इगतपूरी अे आगार गेल्या १० वर्ाापासून तोट्यात यसून आगाराचा सींधचत तो्ा रु. 
१३२.०० लाख इतका आअे.     
     सिरचे बसस्थान मुींबई-नाशशक मअामागाालगत झाल्यास नवीन उत्पन्नाची साधन े
तनमााण अोतील, त्यामुळे आगाराची आधथाक पररक्स्थती सुधारण्यास अातभार लागणार आअे. 
परींतु मअामागाालगत बसस्थानकासाठी मअामींडळाच्या मालकीची जागा उपलब्ध नाअी. सिर 
बसस्थानकासाठी जागा उपलब्ध करुन तेणेसाठी तात्काळ कायावाअी करावी यस े आिेश 
शासनाने मअामींडळास दिलेले आअेत. 
(३) प्रश्न उा् ावत नाअी. 

___________ 
 

राज्यातील ६० वर्ाावरील शेतिऱयाांना व शेत मजूराांना कनवतृ्तीवेतन दे्याबाबत 
  

(३२)  ३६३१३ (१५-०१-२०१५).   अॅड.भीमराव धोंड े (आष्ट्ीी), श्री.सुकनल शशांदे (वरळी) :   
सन्माननीय िृर्ी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील ६० वर्ाावरील शेतकऱयाींना व शते मजूराींना िरमअा िोन अजार रुपये 
तनवतृ्तीवेतन िेण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या ववचाराधीन आअे, अे खरे आअे काय, 
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(२) यसल्यास, सिरअू प्रस्तावाच ेथोडतयात स्वरुप काय आअे, 
(३) यसल्यास, सिरअू प्रस्तावाची यींमलबजवणी ककती कालावधीत अोणे यपेषितक्षत आअे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आअेत ? 
 
श्री. एिनाथराव खडसे (२६-०२-२०१६) : (१) अे खरे नाअी. 
(२) प्रश्न उा् ावत नाअी. 
(३) प्रश्न उा् ावत नाअी. 
(४) प्रश्न उा् ावत नाअी. 

___________ 
  

िेज तालुक् यातील ज् या शेति-याांनी मागील दोन-तीन वर्ाात दठबि शसांचन  
िेले होते अशा शेति-याांना अनुदान शमळाले नसल्याबाबत 

 

(३३)  ३६८०२ (१५-०१-२०१६).   श्रीमती सांगीता ठोंबरे (िेज) :   सन्माननीय िृर्ी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) केज तालुत यातील ज् या शेतक-याींनी मागील िोन-तीन वर्ाात दठबक शसींचन केले अोत ेयशा 
शेतक-याींना यनुिान शमळाले नसनू अे यनुिान तात् काळ सिर शेतक-याींना वा्प करावे यशी 
मागणी तनवेिनाव् िारे करण् यात आली अोती, अे खरे आअे काय, 
(२) यसल् यास, सिर तनवेिनाची िखल तेत केज तालकुा कृर्ी यधधकारी याींनी लवकरात 
लवकर यनुिान सींबींधधत शेतक-याींच् या खात् यावर वगा करण् यात येईल यसे आश् वासन दिले 
यसल् याच ेमाअे सप् ्ेबर, २०१५ च् या िसु-या आठवड्यात निदर्शिास आले आअे, अे खरे आअे 
काय, 
(३) यसल् यास, यनुिान सींबींधधत शेतक-याींच् या खात् यावर वगा करण् याबाबत शासनान ेकोणती 
कायावाअी केली वा करण्यात येत आअे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आअेत ? 
 

श्री. एिनाथराव खडसे (०७-०४-२०१६) : (१) यींशत: खरे आअे. 
(२) यींशत: खरे आअे. 
(३) सन २०१३-१४ या वर्ाात सकूण ८८८ प्रलींबबत प्रकरणाींपैकी उपलब्ध तनधीच्या मयाािेत ६९९ 
शेतकऱयाींना यनुिान वा्प करण्यात आलेले आअे. तनधी उपलब्धतेनुसार उवाररत १८९ 
शेतकऱयाींना यनुिानाचे वा्प करण्यात येईल. 
     सन २०१४-१५ मधील ११३४ लाभार्थया पकैी उपलब्ध तनधीच्या मयाािेत ४४९ लाभार्थया ना 
यनुिान ववतरीत करण्यात आलेले आअे. 
(४) प्रश्न उा् ावत नाअी. 

___________ 
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िापूस वपिाांची पाहणी िरणाऱया जजल्हास्तरीय तपासणी सशमतीने ददलेल्या अहवालावर 
शेतिऱयािडून रोर् व्यक्त िर्यात येत असल्याबाबत 

(३४)  ३७१०० (२२-१२-२०१५).   श्री.राजु तोडसाम (अणी) :   सन्माननीय िृर्ी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) यवतमाळ क्जल््यातील केळापूर तालुतयातील खैरगाव िे, वातोली व तातापुर येथील 
शेतकऱयाींच्या शेतातील बब.्ी. कपाशीची वपके वाळली यसल्यान े शेतकऱयाींनी याबाबत कृर्ी 
ववभागाकड ेतक्रार केल्या अोत्या, अे खरे आअे काय, 

(२) यसल्यास, तालुका कृर्ी यधधकाऱयाींनी सिर शेतकऱयाींच्या शेतातील कापूस वपकाींची पाअणी 
केल्यानींतर तक्रारकत्याा शेतकऱयाींच्या शेतातील कापूस वपकाींची पाअणी करण्याकररता 
क्जल्अास्तरीय तपासणी सशमतीच ेयधधकारी आले यसता या सशमतीतून जो यअवाल िेण्यात 
आला आअे त्याने शेतकऱयाकडून रोर् व्यतत करण्यात येत आअे, अे अी खरे आअे काय, 
(३) यसल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आअे काय, यसल्यास, चौकशीत काय आढळून 
आले आअे व त्यानुसार नकुसानग्रस्त शेतकऱयाींना कोणती मित करण्यात आली आअे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आअेत ? 
 
श्री. एिनाथराव खडसे (०७-०४-२०१६) : (१) अोय. 
(२) अोय. 
(३) अोय, शेतकऱयाींना तक्रारीींच्या यनुर्ींगान े कृवर् ववायापीठ सशमतीन े दिनाींक २८/०८/२०१५ 
रोजी व क्जल्अास्तरीय तपासणी सशमतीने दिनाींक ०८/१०/२०१५ रोजी यवतमाळ क्जल््यातील 
केळापूर तालुतयातील गावातील वपकाींची पाअणी केली. सिर सशमत्याींनी पाअणीयींती 
पुढीलप्रमाणे तनषकर्ा काढला. वातावरणातील यधधक तापमान, पावसातील खींड, जशमनीतील 
ओलाव्याची कमतरता यामुळे कपाशीचे वपकास यजैववक ताण (abiotic stress) बसला यसून 
पररणामी बी.्ी. कपाशीची वपके  वाळली, तसेच वाळण्याच्या यवस्थेत अोती. त्यामुळे 
कपाशीच्या उत्पािनात त् अोऊन शेतकऱयाींचे आधथाक नुकसान झालेले आअे. सिर सशमत्याींची 
शेतकऱयाींना ताींबत्रक मागािशानअी केले. 
(४) प्रश्न उा् ावत नाअी. 

___________ 
 

महाराष्ट्र राज्य पररवहन महामांडळ, अमरावती आगारातील सादहत्याचा 
 पुरवठा तसेच नववन बसेस पुरवव्याबाबत 

  

(३५)  ३७१९५ (२०-०१-२०१६).   डॉ.सुकनल देशमुख (अमरावती) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मअाराषर राज्य पररवअन मअामींडळ, यमरावती आगारातील जवळपास ५०% बसेस भींगार 
झाल्या यसून त्यासाठी सादअत्याची पुताता अोत नसल्याने सयुतत सस.्ी. कमाचारी सशमतीने 
१० डडसेंबर, २०१४ रोजी कामबींि आींिोलन केले, अे खरे आअे काय, 
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(२) यसल् यास, त्या यनुर्ींगाने सादअत्याचा पुरवठा तसेच नववन बसेस यमरावती आगाराला 
पुरववण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाअी केली वा करण्यात येत आअे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आअेत ? 
  
श्री. ददवािर रावत े(२१-०४-२०१६) : (१) यींशत: खरे आअे. 
     यमरावती आगारातील नािरुुस्त बसेसची सींख्या १०% पेक्षा कमी आअे. कमाचाऱयाींनी 
आींिोलन केले अोत ेअी बाब खरी आअे. 
(२) यमरावती आगाराकररता गत ३ वर्ाामध्ये ३१ व चालू वर्ी माअे जुल,ै २०१५ पय त ८ यशा 
सकूण ३९ नववन वाअनाींचा पुरवठा करण्यात आला यसून याच कालावधीत १६ बसेस मोडीत 
काढल्या आअेत. 
     मअामींडळाच्या धोरणाप्रमाणे प्रवासी वाअन ेमोडीत काढण्याच ेआयमुाान १० वर्ाावरुन ८ 
वर्ाापय त भाींडवली उपलब्धतेनुसार ्प्या्प्याने यींमलात आणण्याच ेधोरण तनक्श्चत करण्यात 
आलेले आअे. मात्र, राज्य पररवअन, यमरावती आगारातील बसेसच ेसरासरी आयुमाान ४ वर्े ९ 
मदअने इतके आअे. 
     आगारास सामानाचा पुरवठा तनयशमत केला जात यसून आगाराींमध्ये वाअनाींची िेखभाल 
तनयोक्जत कायाक्रमाींतगात  िैतनक, िशदिनीय, त्रैमाशसक डॉककीं ग यशा प्रकारे करण्यात येत 
आअे. 
(३) प्रश्न उा् ावत नाअी. 

___________ 
  

भोिरदन तालुक्याती शेतिरी शेड-नेी च्या अनुदानापासून वांचीत असल्याबाबत 
  

(३६)  ३७८०८ (१३-०१-२०१६).   श्री.सांतोर् दानव े(भोिरदन) :   सन्माननीय िृर्ी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) भोकरिन (क्ज.जालना) तालुतयातील शेतक-याींना २०१३-२०१४ मध्ये मींजूर परींतू काम ेपुणा 
न झालेल्या शेड-ने् च्या कामाच ेकायाारींभ रदीत करण्यात आले आअे अे खरे आअे काय, 
(२) यसल्यास, या आिेशात सुमारे २० शेतक-याींनी कायाारींभ आिेश काढण्यापूवी शेड-ने् च े
काम पुणा केले यसल्याच ेतपासणीमध्ये आढळून आले, अे अी खरे आअे काय,  
(३) यसल्यास, उपरोतत २० शेतकरी यनुिानापासून वींचीत आअेत, अे अी खरे आअे काय, 
(४) यसल्यास, सिरअू शेतक-याींना यनुिान शमळणे बाबत शासनान ेकोणती कायावाअी केली वा 
करण्यात येत आअे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आअेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (०७-०५-२०१६) : (१), (२) व (३) नाअी. 
(४) व (५) प्रश्न उा् ावत नाअी. 

___________ 
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सन २००८ त े२०११ या िालावधीत मुखेड तालुिा िृर्ी अधधिारी िायाालयामाफा त  
दठबि व तुर्ार सांचाचे अनुदानात झालेला गैरव्यवहार 

  

(३७)  ३७८७० (१५-०१-२०१६).   डॉ.तुर्ार राठोड (मखुेड), श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव) :   
सन्माननीय िृर्ी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सन २००८ त े२०११ या कालावधीत मुखेड तालुका कृर्ी यधधकारी कायाालयामार्ा त २५४० 
शेतकऱयाींना दठबक व तुर्ार सींचाचे यनुिान िेण्यात आले. त्यापकैी ककत्येक शेतकऱयाींना त्याींच े
नावे दठबक व तुर्ार सींच उचलण्यात आल्याच े मादअतच नाअी. या शेतकऱयाींच्या नावावर 
परस्पर दठबक व तुर्ार सींच उचलून मोठया प्रमाणावर यतनयशमतता व गैरव्यवअार झाला आअे 
यसे तनिशानास आले आअे, अे खरे आअे काय, 

(२) याच कायाालयामार्ा त सन २०१०-११ व २०११-१२ या कालावधीत गततमान पाण लो् 
ववकास कायाक्रम या योजनेच्या यींमलबजावणीत ४ गावामधील कामामध्ये यतनयशमतता व 
गैरव्यवअार झाल्याचे तनिशानास आले आअे, अे अी खरे आअे काय, 
(३) यसल्यास, सींबींधधतावर शासनान ेकोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आअे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आअेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडस े (०३-०५-२०१६) : (१) अे खरे नाअी.तथावप श्ीमती लक्ष्मीबाई नामिेव 
मींगनाळे याींच ेनाव ेश्ीमती कववता बालाजी मींगनाळे व श्ी.बालाजी मींगनाळे याींनी खो्े यींगठे 
लावून परस्पर यनुिान तेतल्याबाबत श्ी.गुणवींत नामिेव मींगनाळे, तनवळी, ता.मखुळे याींनी 
तक्रार केली अोती. सिर तक्रारीच्या यनुर्ींगान ेतालकुा कृर्ी यधधकारी, नायगाव याींच्यामार्ा त 
चौकशी केली यसता परस्पर यनुिान तेतले नसल्याच े आढळून आले. तसा लेखी जबाबत 
श्ीमती लक्ष्मीबाई नामिेव मींगनाळे याींनी दिलेला आअे. 
(२) अे खरे नाअी. 
(३) व (४) प्रश्न उा् ावत नाअी. 

___________ 
  
पूसद व उमरखेड येथील राज्य पररवहन मामांडळाच्या आगारास नवीन बसेस पुरवव्याबाबत 

  

(३८)  ३७९३४ (३०-०१-२०१६).   श्री.राजेंद्र नजरधने (उमरखेड) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पूसि व उमरखेड आगारातील ग्राशमण भागात पाठववण्यात येणाऱया सस.्ी. बस 
चालववण्या लायक नसतानाअी पाठववण्यात येऊन ग्रामीण भागातनू प्रवासी वाअतूक करण्यात 
येत आअे, अे खरे आअे काय, 
(२) सिर आगारातील यनके बससेची िरुवस्था झाली यसल्यान ेचालक व प्रवाशाींमध्ये प्रचींड 
यसींतोर् तनमााण झाला आअे, अे अी खरे आअे काय, 
(३) यसल्यास, तात्काळ प्रवाशाच्या दृष्ीने नवीन बसेस पुरववण्याबाबत शासनान े कोणती 
कायावाअी केली वा करण्यात येत आअे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आअेत ? 
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श्री. ददवािर रावत े(२१-०४-२०१६) : (१) व (२) अे खरे नाअी. 
(३) सन २०१३ त ेडडसेंबर, २०१५ या कालावधीत यवतमाळ ववभागातील पुसि आगारास १९ व 
उमरखेड आगारास १६ नवीन बसेसचा पुरवठा करण्यात आला आअे. तसेच पसुि आगारातून 
१५ व उमरखेड आगारातनू ७ बसेस राज्य पररवअन तनयमानसुार मोडीत काढण्या आल्या 
आअेत. 
     पसुि व उमरखेड आगाराकररता राज्य पररवअन मअामींडळाच्या धोरणानुसार नवीन 
वाअनाींचा पुरवठा उपलब्धतेनुसार करण्यात येतो, तसेच मुितबा्य झालेली वाअन े मोडडत 
काढण्यात येतात. 
(४) प्रश्न उा् ावत नाअी. 

___________ 
 

िृवर् महाववद्यालयाांना अनुदान शमळ्याबाबत 
  

(३९)  ३८९१८ (२१-१२-२०१५).   अॅड.भीमराव धोंड े(आष्ट्ीी) :   सन्माननीय िृर्ी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) राज्यात कृवर् मअाववायालयाींना ववना यनुिातनत तत्वावर मान्यता िेण्यात आली आअे, अे 
खरे आअे काय, 
(२) यसल्यास, राज्यातील कृवर् मअाववायालयाींची प्रगती अोण्यासाठी त्याींना यनुिान िेण्याची 
बाब शासनाच्या ववचाराधीन आअे, अे अी खरे आअे काय, 
(३) यसल्यास, याबाबत शासनाच्या धोरणाच ेथोडतयात स्वरुप काय आअे, 
(४) यसल्यास, सिर धोरणाींची यींमलबजावणी करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायावाअी केली 
वा करण्यात येत आअे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आअेत ? 
  

श्री. एिनाथराव खडसे (१२-०२-२०१६) :(१) अोय, अे खरे आअे. 
(२) अे खरे नाअी. 
(३) प्रश्न उा् ावत नाअी. 
(४) प्रश्न उा् ावत नाअी. 
(५) प्रश्न उा् ावत नाअी. 

___________ 
  

वादळ, पूर, भूिां प अशा आपत्ती कनवारणासाठी स्वतांत्र योजना  
तयार िर्यास आलेले अपयश 

  

(४०)  ३९३४५ (१५-०१-२०१६).   श्री.सुकनल शशांदे (वरळी) :   सन्माननीय पुनवासन व मदत 
िाया मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वािळ, पूर, भूकीं प यशा आपत्ती तनवारण्यासाठी स्वतींत्र योजना तयार करण्यात 
राज्यस्तरीय आणण क्जल्अास्तरीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधधकरणाींना यपयश आल्याची बाब 
माअे नोव्अेंबर, २०१५ च्या ततसऱया सप्ताअात वा त्या सुमारास तनिशानास आली आअे, अे खरे 
आअे काय, 
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(२) यसल्यास, सिरअू तनसगा तनशमात आपत्तीींची प्रभावीपणे सामना करण्यासाठी शासनान े
आजतागायत कोणत्या योजना आखल्या आअेत वा आखण्यात येत आअेत, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आअेत ? 
 
श्री. एिनाथराव खडसे (२८-०३-२०१६) : (१) नाअी. 
(२) व (३) मअाराषर आपत्ती धोके व्यवस्थापन कायाक्रम राज्यात राबववण्यात येत आअे. त्या 
यींतगात राज्याचा तसेच, सवा क्जल््याींचे आपत्ती व्यवस्थापन आराखड ेतयार करण्यात आले 
आअेत. सिर आराखड ेिर वर्ी यायावत करण्यात येतात. 
     नैसधगाक व मानव तनशमात आपत्ती ववर्यी शासकीय यधधकारी, पोशलस, डॉत्र, पत्रकार, 
स्वयींसेवी सींस्था, सवासामान्य जनता याींना प्रशशक्षण िेण्यात येत.े ववववध स्तरावर आपत्ती 
व्यवस्थापक ववर्यक रींगीत तालीम तेण्यात येतात. वेगवेगळया माध्यमातून आपत्ती ववर्यी 
जनजागतृी करण्यात येते. 

___________ 
  

दषु्ट्िाळग्रस्त गाव म्हणून जाहीर िेलेल्या गावाांना दषु्ट्िाळी सुववधा दे्याबाबत 
(४१)  ३९९६४ (२८-०४-२०१६).   श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाीील (शशडी) :   सन्माननीय पुनवासन 
व मदत िाया मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) कोरेगाव (क्ज.सातारा) तालतुयाच्या उत्तर भागातील यनके गावाींचा समावेश िषुकाळी 
भागात करण्यात आला, तथावप िषुकाळी गाव म्अणून ज्या सुववधा शमळणे आवश्यक आअे, त्या 
सुववधाींपासून सिर गावे यायापअी वींधचत यसल्याची बाब माअे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा 
त्यािरम्यान तनिशानास आली, अे खरे आअे काय, 
(२) यसल्यास, याबाबत शासनान ेयधधक चौकशी केली आअे काय, 
(३) यसल्यास, चौकशीयींती सिर गावाींना िषुकाळी सुववधा तातडीने पुरववण्याबाबत शासनान े
कोणती कायावाअी केली वा करण्यात येत आअे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आअेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (०३-०६-२०१६) : (१) सन २०१५-१६ च्या खरीप अींगामातील अींगामी 
पैसेवारी ५० पशैापेक्षा कमी यसलेल्या सातारा क्जल््यातील ३४३ गावाींमध्ये िषुकाळ जाअीर 
करण्यात आला यसनू त्यापैकी कोरेगाव तालुतयातील ७६ गावाींचा समावेश यसनू सिर गावाींना 
ववववध उपाययोजना लागू करण्यात आलेल्या आअेत. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उा् ावत नाअी. 

___________ 
  

िें द्राच्या दषु्ट्िाळ पॅिेजपासनू िापसू उत्पादिाांना वगळ्यात आल्याबाबत 
(४२)  ३९९६५ (२८-०४-२०१६).   श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाीील (शशडी), श्री.राजशे ीोप े
(घनसावांगी), श्री.किशोर पाीील (पाचोरा), श्री.प्रतापराव पाीील धचखलीिर (लोहा), डॉ.सांजय 
रायमुलिर (मेहिर), श्री.नारायण पाीील (िरमाळा) :   सन्माननीय पुनवासन व मदत िाया 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
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(१) कें द्र शासनाने राज्यातील िषुकाळ तनवारण्यासाठी दिनाींक २९ डडसेंबर, २०१५ रोजी वा 
त्यासुमारास जाअीर केलेल्या तीन अजार ५० को्ीच्या पॅकेज वा्पाबाबत काढण्यात आलेल्या 
शासन तनणायात, कापसाव्यततररतत यन्य कोरडवाअू पीक उत्पािन खातेिाराींमध्ये अा तनधी 
ववतरीत करण्यात यावा यसे नमूि करण्यात आले आअे अे खरे आअे काय, 
(२) यसल्यास, त्यामळेु कापूस उत्पािक शेतकऱयाींमध्ये तीव्र यसींतोर् पसरला आअे, अे अी खरे 
आअे काय, 
(३) यसल्यास, कापसू उत्पािक शेतकऱयाींना मित करण्याच्या दृष ्ीने शासनान े कोणती 
कायावाअी केली  वा करण्यात येत आअे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आअेत ? 
 
श्री. एिनाथराव खडस े (०३-०६-२०१६) :(१), (२) व (३) शासन तनणाय दिनाींक २.३.२०१६ 
यन्वये खरीप २०१५ मधील औरींगाबाि, नाशशक, यमरावती व नागपूर ववभागातील कापूस 
यमरावती व नागपूर ववभागतील सोयाबबन व नागपूर ववभागातील धान वपकाच्या नकुसानी 
सींिभाात ववशेर् मित जादअर करण्यात आली आअे. 
(४) प्रश्न उा् ावत नाअी. 

___________ 
  

महाराष्ट्रातील २४ हजार ३०६ गावाांना दषु्ट्िाळी गावाांच्या यादीत समावेश  
िु न सदर गावाांना दषु्ट्िाळाबाबत आवश्यि मदत िरणेबाबत 

 

(४३)  ४१८०९ (२८-०४-२०१६).   श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळवा), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), 
श्री.सुरेश लाड (िजात), श्री.मिरांद जाधव-पाीील (वाई), श्री.अजजत पवार (बारामती), 
श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाव), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.हनुमांत डोळस (माळशशरस), 
श्री.भास्िर जाधव (गुहागर), श्री.राणाजगजीतशसांह पाीील (उस्मानाबाद), श्री.वैभव वपचड 
(अिोले), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), श्री.नरहरी णझरवाळ (ददांडोरी), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), 
श्री.शामराव ऊफा  बाळासाहेब पाीील (िराड उत्तर), श्री.ददलीप वळस-ेपाीील (आांबेगाव), 
डॉ.सतीश (अ्णासाहेब) पाीील (एरांडोल), श्री.अशमन पीेल (मुांबादेवी), प्रा.वर्ाा गायिवाड 
(धारावी), प्रा.ववरेंद्र जगताप (धामणगाव रेल्वे), अॅड.यशोमती ठािूर (कतवसा), श्री.डी.एस.अदहरे 
(सारारी), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.जयांत पाीील (इस्लामपूर), 
डॉ.अकनल बोंड े(मोशी), श्री.ओमप्रिाश ऊफा  बच्च ूिडू (अचलपूर) :   सन्माननीय पुनवासन व 
मदत िाया मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य शासनाने कें द्र सरकारच्या मागािशाक सचूनाना ्ाळून मअाराषरातील २४ अजार ३०६ 
गावे िषुकाळाच्या मितीतून वगळण्याचे माअे जानेवारी २०१६ च्या पदअल्या सप्ताअात 
तनिशानासस आले, अे खरे आअे काय, 
(२) यसल्यास, सिर गावे वगळण्याची कारणे काय आअेत, 
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(३) यसल्यास, सिर गावाींचा पनु्अा सव्अे करुन सिर गावाींचा िषुकाळी गावाींच्या यािीत 
समावेश करुन सिर गावाींना िषुकाळाबाबत आवश्यक मित करणेबाबत शासनाने कोणती 
कायावाअी केली वा करण्यात येत आअे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आअेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (०३-०६-२०१६) : (१) व (२) अे खरे नाअी. 
(३) व (४) प्रश्न उा् ावत नाअी. 

___________ 
  

राज्यात राष्ट्रीय िृर्ी ववस्तार व तांत्रज्ञान अशभयान अांतगात िृर्ी याांबत्रकििरण 
उपअशभयानातनू शेती औजाराचा लाभ दे्याबाबत 

 

(४४)  ४२४२० (२८-०४-२०१६).   श्री.परृ्थ वीराज चव्हाण (िराड दक्षषेतण), प्रा.वर्ाा गायिवाड 
(धारावी), डॉ.सांतोर् ीारफे (िळमनुरी), श्री.अशमन पीेल (मुांबादेवी), श्री.अस्लम शेख (मालाड 
पजश्चम), श्री.सांग्राम थोपीे (भोर), श्रीमती कनमाला गाववत (इगतपूरी) :   सन्माननीय िृर्ी 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात राषरीय कृर्ी ववस्तार व तींत्रज्ञान यशभयान यींतगात कृर्ी याींबत्रकककरण 
उपयशभयानातनू शेती औजाराचा लाभ िेण्यासाठी िीड मदअन्यापूवी तनक्श्चत केलेल्या उददीतष्ात 
िीड अजार औजाराींची कपात करण्यात आल्यामुळे मोठया प्रमाणात शेतकरी औजाराींपासुन 
वींधचत राअणार यसल्याच ेमाअे जानेवारी, २०१६ रोजी वा त्या समुारास तनिशानास आले अे खरे 
आअे काय, 
(२) यसल्यास, औजाराींची करण्यात आलेली कपात रदीत करण्याबाबत शासनाने कोणती 
तातडीची कायावाअी केली वा करण्यात येत आअे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आअेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (२३-०५-२०१६) : (१) व (२) यींशत: खरे आअे. 
    कें द्र शासनाने कृर्ीयशभयाींबत्रकीकरण उप यशभयानायींतगात सवप्रल, २०१५ मध्ये कें द्र राज्य 
दअश्याचे प्रमाण ५०:५० नुसार, कें द्र व राज्य दअश्श्यापो्ी प्रत्येक रु. १५.९६ को्ी, याप्रकरणे 
सकूण रु.३१.९२ को्ी रकमेच्या कायाक्रमास मींजूरी दिली अोती. त्यानुसार सिर उप 
यशभयानायींतगात राज्यासाठी ८,५६५ भौततक लक्षाींक िेण्यात आला अोता. 
     नोव्अेंबर, २०१५ मध्ये कें द्र : राज्य दअश्याच्या प्रमाणात ६०:४० यसा बिल करण्यात 
आल्याच ेकें द्र शासनान ेकळववले. तथावप, कें द्राच्या मींजूर यनुिानात बिल अोणार नाअी, यसेअी 
कें द्र शासनाने कळववले, बिललेल्या कें द्र व राज्य दअश्याच्या प्रमाणानुसार कें द्र दअश्याच्या रु. 
१५.९६ को्ी तनधीच्या प्रमाणात, राज्य दअस्सा रु. १०.६४ को्ी झाला. यशाप्रकारे सकूण 
कायाक्रम २६.६० को्ी रकमचेा झाला. उपलब्ध यनुिानाच्या मायााित लक्षाींकामध्ये त् करुन 
७,०४३ सुधाररत भौततक लक्षाींक तनक्श्चत करण्यात आले. 
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     सिर योजना कें द्र पुरस्कृत यसल्यामुळे, कें द्र शासनान ेमींजरू कलेल्या आधथाक मयाािेत 
योजना राबववणे क्रम प्राप्त यसत.े 
(३) प्रश्न उा् ावत नाअी. 

___________ 
  

महाराष्ट्र वक् फ बोडााच्या औरांगाबाद िायाालयातील कनलांबबत 
 शलवपि याच्यावर िरावयाची िारवाई 

  

(४५)  ४३४८० (२८-०४-२०१६).   श्री.आशसफ शखे (मालेगाांव मध्य), श्री.अस्लम शखे (मालाड 
पजश्चम), श्री.अशमन पीेल (मुांबादेवी) :   सन्माननीय अल्पसांख्याांि वविास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मअाराषर वत र् बोडााच्या औरींगाबाि कायाालयातील तनलींबबत शलवपक इ्तेखारुल्लाअ बेग 
याींच्या सीइओचे स््ॅप तसेच श्ीमींताच्या बेकायिेशीर पणे ववकलेल्या जशमनीच्या र्ायली, कोर 
शपथपत्र, बोडााच्या सिस्याींचे ले्रअेड त्याींच्या कपा्ात आढळून आले यसल्याचे माअे जानेवारी, 
२०१६ रोजी वा त्या सुमारास तनिशानास आले आअे, अे खरे आअे काय, 
(२) यसल्यास, उतत प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आअे काय, 
(३) यसल्यास, चौकशीयींती सींबींधधतावर कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाअी केली 
वा करण्यात येत आअे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आअेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (२६-०५-२०१६) : (१) अोय. 
(२) व (३) श्ी.बेग इ्तेखार, लतुलेखक याींच्या ववरुध्ि ववभागीय चौकशी करुन चौकशी 
यअवालातील तनषपन्नानींतर त्याींच्या ववरुध्ि शशस्तभींगववर्यक कायावाअी करण्याबाबत मुख्य 
कायाकारी यधधकारी, मअाराषर राज्य वतर् मींडळ याींना दि. १६.२.२०१६ च्या शासन पत्रान्वये 
सूचना िेण्यात आलेल्या आअेत. 
(४) प्रश्न उा् ावत नाअी. 

___________ 
 

दषु्ट्िाळामुळे बाधधत झालेल्या शेतिऱयाांना उत्पादन आधाररत मदत दे्याबाबत 
  

(४६)  ४६८२० (२८-०४-२०१६).   डॉ.सतीश (अ्णासाहेब) पाीील (एरांडोल), श्री.शशरीर्दादा 
चौधरी (अमळनेर) :   सन्माननीय पुनवासन व मदत िाया मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यात मागील वर्ी िषुकाळामुळे बाधधत शेतकऱयाींना १३ मे, २०१५ च्या शासन 
तनणायनुसार मित शमळणार यसल्याचे शासनाने साींधगतल्याने शेतकऱयाींच्या अातात यत्यींत 
तु्पुींजी रतकम पडणार यसल्याचे माअे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या िरम्यान तनिशानास 
आले आअे, अे खरे आअे काय, 
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(२) यसल्यास, शेतकऱयाींना उत्पािन आधाररत मित िेण्याबाबत शासनान े कोणती कायावाअी 
केली आअे वा करण्यात येत आअे, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आअेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडस े (०३-०६-२०१६) : (१), (२) व (३) शासन तनणाय दिनाींक ९.११.२०१५ 
यन्वये सन २०१५-१६ च्या खरीप अींगामातील अींगामी पैसेवारी ५० पैशाींपेक्षा कमी यसलेल्या 
१५७४७ तसेच दिनाींक २३.४.२०१६ च्या शासन तनणायान्वये ५० पैशापेक्षा कमी पैसेवारी आलेल्या 
११८६२ गावाींमध्ये िषुकाळ जाअीर करण्यात आला यसून ववववध उपाययोजना जाअीर करण्यात 
आल्या आअेत. 
     शासन तनणाय दिनाींक १०.३.२०१६ यन्वये सन २०१५-१६ च्या रब्बी अींगामातील अींगामी 
पैसेवारी ५० पैशाींपेक्षा कमी यसलेल्या १०५३ गावाींमध्ये तसेच दिनाींक २७.४.२०१६ च्या शासन 
तनणायान्वये ५० पैशाींपेक्षा कमी पैसेवारी आलेल्या १९९१ गावाींमध्ये िषुकाळ जाअीर करण्यात 
आला यसून ववववध उपाययोजना जाअीर करण्यात आल्या आअेत. 

___________ 
  

सोलापूर आणण अहमदनगर जजल् ्यात दषु्ट्िाळ जादहर िेल्याबाबत 
  

(४७)  ४७०५१ (२८-०४-२०१६).   श्री.अवधूत तीिरे (श्रीवधान), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), 
श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळवा), श्री.सरेुश लाड (िजात), श्री.किसन 
िथोरे (मुरबाड) : सन्माननीय पनुवासन व मदत िाया मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) सोलापूर आणण यअमिनगर क्जल् ्यात िषुकाळ जाअीर केल्याची तोर्णा शासनाने दि. १ 
जानेवारी, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास केली आअे, अे खरे आअे काय, 
(२) यसल्यास, सिर तोर्णेनुसार सिर िोन्अी क्जल््यातील िषुकाळ तनवारणेबाबत शासनान े
कोणती कायावाअी केली वा करण्यात येत आअे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आअेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (०३-०६-२०१६) : (१) अोय. 
(२) शासन तनणाय दिनाींक १० माचा, २०१६ यन्वये सन २०१-१६ सालातील रब्बी वपकाींच्या 
अींगामी पैसेवारी ५० पैशाींपेक्षा कमी यसलेल्या यअमिनगर क्जल््यातील ४०८ व सोलापूर 
क्जल््यातील ६४५ गवाींमध्ये िषुकाळ जाअरी करण्यात आला आअे. तसेच शासन तनणाय दिनाींक 
२७ सवप्रल, २०१६ यन्वये सन २०१५-१६ सालातील रब्बी वपकाींच्या यींततम पैसेवारी ५० पैशाींपेक्षा 
कमी यसलेल्या यअमिनगर क्जल््यातील ९५३ व सोलापूर क्जल््यातील १०३८ गवाींमध्ये 
िषुकाळ जाअीर करण्यात येऊन सवलती लागू करण्यात आल्या आअेत. 
(३) प्रश्न उा् ावत नाअी. 

___________ 
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राज् यात सातत् यान ेउभवणवणा-या दषु्ट् िाळी पररजस्थतीवर उपाययोजना िर् यासाठी 
 तालिुा आणण जजल्हापातळी पयात सशमत् या स् थापन 

 

(४८)  ४८६५१ (२८-०४-२०१६).   श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.अशमन पीेल (मुांबादेवी), 
डॉ.सांतोर् ीारफे (िळमनुरी) :   सन्माननीय पुनवासन व मदत िाया मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) राज् यात सातत् याने उभवणवणा-या िषु काळी पररक्स्थतीवर उपाययोजना करण् यासाठी तालुका 
आणण क्जल्अापातळी पयात सशमत् या स् थापन करण् याचा तनणाय माअे जानेवारी, २०१५ च् या 
पदअल् या आठवड्याच् या समुारास तेण् यात आला आअे, अे खरे आअे काय, 
(२) यसल् यास, सिर सशमत् याींची रचना, कायाकक्षा, व यधधकार काय आअेत, 
(३) यसल् यास, प्रत् यक्षात सशमत् या स् थापन करण् यात आले आअेत काय, 
(४) यसल् यास, सशमत् या स् थापन करण् याबाबत शासनान ेकोणती कायावाअी केली वा करण्यात 
येत आअे, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आअेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (०३-०६-२०१६) : (१) अोय. 
(२) व (३) सशमतीची रचना ग्राम स्तरीय, तालुका स्तरीय क्जल्अा स्तरीय सशमती यशी आअे. 
सिर सशमतीच्या कायाकक्षा वेगवेगळया यसून सशमतीच ेयधधकार खालीलप्रमाणे आअेत. 
     १) ग्राम स्तरीय सशमतीने त्याींना त्याींच्या कायाकके्षत दिलेल्या कामाचा आढवा 
ग्रामस्तरीय सशमतीत तेऊन त्याबाबत यअवाल वजा शशर्ारस तालकुा स्तरीय सशमतीस सािर 
करावा. 
     २) तालकुा स्तरीय सशमतीने त्याींना त्याींच्या कायाकके्षत दिलेल्या कामाचा आढावा, 
तनयोजन, तनयींत्रण व यींमलबजावणी करणे तसेच ग्रामस्तरीय सशमतीने दिलेला यअवाल वजा 
शशर्ारस तालुका स्तरीय सशमतीत ववचारात तेऊन त्याबाबत यअवाल वजा शशर्ारस क्जल्अा 
स्तरीय सशमतीस सािर करावा. 
     ३) क्जल्अा स्तरीय सशमतीने त्याींना त्याींच्या कायाकके्षत दिलेल्या कामाचा आढावा, तेणे, 
तसेच तालुका स्तरीय सशमतीने सािर केलेला यअवाल वजा शशर्ारस क्जल्अास्तरीय सशमतीत 
ववचारात तेऊन त्याबाबत यअवाल वजा शशर्ारस ववभागीय आयुततास सािर करावा. 
       ववभागीय आयुतत याींनी त्याींच्या यधधपत्याखाली सवा क्जल्अास्तरीय सशमतीच्या 
यअवाल ववचारात तेऊन त्यायनुर्ींगाने सवाकर् यअवाल तथा प्रस्ताव शासनास सािर करावा. 
(४) व (५) सिर सशमतीमधील शासकीय सिस्यानी नेमणूक करण्यात आली यसून गाव 
पातळीवरील सशमतीचे यध्यक्ष सरपींच आअेत, तालुका पातळीवरील तसेच क्जल्अा पातळीवरील 
सशमतीचे यध्यक्ष यशासकीय सिस्य यसून यशासकीय सिस्याची तनवड प्रकक्रया सुरु आअे. 

 
___________ 
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दषु्ट्िाळ पररजस्थतीवर मात िर्यासाठी स्वतांत्र यांत्रणा व कनधीची तरतूद िर्याबाबत 
  

(४९)  ४९०३१ (२८-०४-२०१६).   श्री.अतलु साव े(औरांगाबाद पूवा) :   सन्माननीय पनुवासन व 
मदत िाया मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील सरासरीपेक्षा ३४ ्त के पाऊस कमी पडल्याने ववशेर्त: मराठवाड्यात सवाात 
कमी पाऊस पडल्याने िषुकाळाच ेसाव् तनमााण झाले आअे याबाबत शासनान ेसव्अेक्षण केले 
आअे काय, 
(२) यसल्यास, सव्अेक्षणाचा यअवालानुसार शासनाने िषुकाळ पररक्स्थतीवर मात तसेच स्वतींत्र 
यींत्रणा व तनधीची तरतूि करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाअी केली वा करण्यात येत आअे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आअेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडस े (०३-०६-२०१६) : (१), (२) व (३) शासन तनणाय दिनाींक ९.११.२०१५ 
यन्वये सन २०१५-१६ च्या खरीप अींगामातील अींगामी पैसेवारी ५० पैशाींपेक्षा कमी यसलेल्या 
१५७४७ तसेच दिनाींक २३.४.२०१६ च्या शासन तनणायान्वये ५० पैशापेक्षा कमी पैसेवारी आलेल्या 
११८६२ गावाींमध्ये िषुकाळ जाअीर करण्यात आला यसून ववववध उपाययोजना जाअीर करण्यात 
आल्या आअेत. 
     शासन तनणाय दिनाींक १०.३.२०१६ यन्वये सन २०१५-१६ च्या रब्बी अींगामातील अींगामी 
पैसेवारी ५० पैशाींपेक्षा कमी यसलेल्या १०५३ गावाींमध्ये तसेच दिनाींक २७.४.२०१६ च्या शासन 
तनणायान्वये ५० पैशाींपेक्षा कमी पैसेवारी आलेल्या १९९१ गावाींमध्ये िषुकाळ जाअीर करण्यात 
आला यसून ववववध उपाययोजना जाअीर करण्यात आल्या आअेत. 

___________ 
  

खरीप हांगाम बुडाल्याने राज्य सरिारने १५ हजार ७४७ गावाांसाठी ३ हजार  
५७८ िोीी दषु्ट्िाळी मदतीची मागणी िें द्रािड ेिेल्याबाबत 

  

(५०)  ४९०३९ (२८-०४-२०१६).   श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), श्री.हनुमांत डोळस (माळशशरस), 
श्री.जयांत पाीील (इस्लामपूर), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.जजतेंद्र 
आव् हाड (मुांरा ा िळवा), श्री.भास्िर जाधव (गुहागर), श्री.शामराव ऊफा  बाळासाहेब पाीील (िराड 
उत्तर), श्री.ददलीप वळस-ेपाीील (आांबेगाव), श्री.सुरेश लाड (िजात) :   सन्माननीय पनुवासन 
व मदत िाया मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) खरीप अींगाम बुडाल्यान े राज्य सरकारन े १५ अजार ७४७ गावाींसाठी ३ अजार ५७८ को्ी 
िषुकाळी मितीची मागणी कें द्राकड ेमाअे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यािरम्यान केली आअे, अे 
खरे आअे काय, 
(२) यसल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आअे काय, 
(३) यसल्यास, चौकशीयींती सिरअू तनधी वा्प करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायावाअी केली 
वा करण्यात येत आअे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आअेत ? 



वव.स. १५९ (34) 

  
श्री. एिनाथराव खडसे (०३-०६-२०१६) : (१) नाअी. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उा् ावत नाअी. 

___________ 
  
  
ववधान भवन :   डॉ. अनांत िळसे 
मुांबई.   प्रधान सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 
शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 

 


