
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची १९१ वी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

दसुरे अधधवेशन, २०१६ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

वसई-ववरार शहर महानगरपालििेच् या पवरवहन ववभागातफ  ६० नववन मागग सुरु िरण् याबाबत 
  

(१)  ९४५६ (०४-०४-२०१५).   श्री.वविास तरे (बोईसर) :   सन्माननीय पवरवहन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वसई-ववरार शहर महानगरपाललकेच् या पवरवहन ववगागातफ  ६० नववन मागग सुरु 
करण् यासा र वरलनल रानान् सपो ग् थेेवर्ी,  ाणे याींचकेडून परवानगी लमळणेसा र माहे लानेवारी, 
२०१४ मध् ये व तूपूवम मागील १ वर्ागपासून प्रस् ताव साूर करण् यात ाला ाहे, हे खरे ाहे 
काय, 

(२) असल् यास, सूरहू प्रस् तावाबाबत शासनान ेकोणता रनणगय तेतला ाहे, 
(३) वसई-ववरार महानगरपाललका हद्दीतील वाढती लोकसींख् या ववचारात ते न वसई-ववरार शहर 
महानगरपाललकेच् या पवरवहन ववगागातफ  पा ववण् यात ालेल् या सूरहू प्रस् तावास ववनाववलींब 
मींलूरी लमळण् याच् या ष्ष ्ीन ेशासनाने कोणती  ोस कायगवाही केली ाहे वा करण्यात येत ाहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
  
श्री. ददवािर रावत े (१३-०७-२०१६) :(१) होय, तेावप सूर प्रस्ताववत मागग हे मुींबई महानगर 
के्षत्र पवरवहन प्राधिकरण के्षत्राबाहेरील व राज्या बाहेरील ूेखील ाहेत. 
(२) व (३) मुींबई महानगर के्षत्रातील सवग महानगरपाललका पवरवहन उपक्रमाींना मुींबई महानगर 
के्षत्रात सवगत्र प्रवासी सेवा ूेण्यास मींलूरी ूेण्यात ाली ाहे. फक्त त्या सेवेची सुरुवात ककीं वा 
शेव् त्याींच्या स्वत:च्या हद्दीत असणे ावश्यक ाहे. त्यानुसार पवरवहन उपक्रमाींनी सींबींधित 
प्राूेलशक पवरवहन कायागलयाकडून परवाने घ्यावेत, असा रनणगय मुींबई महानगर के्षत्र पवरवहन 
प्राधिकरणान े तेतलेला ाहे. तसचे दू. ०५ थगगस््, २०१० च्या प्राधिकरणाच्या बै कीत वसई-
ववरार महानगरपाललका व नालासोपारा-नवतर-माणणकपूर नगरपवरर्ू याींच्या सींयुक्त पवरवहन 
सेवेत फक्त शहरी के्षत्रात प्रवासी वाहतकु करण्यासा र ५० खालगी बसेस गाड े करारावर 
तेण्यास व पुरव ाूाराशी योग्य करार करुन काही अ्ीींच ेअिीन राहून परवानगी दूली ाहे. 
तसेच वसई-ववरार शहर महानरपाललका पवरवहन उपक्रमास एकूण ४८ मागाांवर ्प्पा वाहतूकीच े
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परवाने मींलूर केले ाहेत. मुींबई महानगर के्षत्र पवरवहन प्राधिकरण के्षत्राबाहेरील व 
राज्याबाहेरील मागग परवाने ूेण्याचे अधिकार मुींबई महानगर के्षत्र पवरवहन प्राधिकरणास 
नाहीत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

टॅक् सी वरषाचाचे दर िमी िरण् याबाबत 
  

(२)  १४२२८ (१०-०४-२०१५).   श्री.प्रताप सरनाईि (ओवळा माजिवडा), श्री.उल्हास पाटीि 
(लशरोळ), श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय पवरवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) एवप्रल, २०१४ पासून पेरानोल व डडझलेचे ूर पाच वेळा कमी हो न पेरानोलचा ूर रु.८१ वरुन 
रु.६१.५० पयांत कमी झाले व डडझलेचा ूर रु. ६४ वरुन ५०.५० पयांत कमी झाल् यामुळे ््क् सी 
व वरक्षाचे ूर कमी करुन प्रवाशाींना दूलासा दयावा, अशा मागणीचे पत्र सहकार ््क् सी-वरक्षा 
मालक-चालक सींत्नेच े अध् यक्ष ्ी.रोदहूास लोखींड े याींनी फे्वुारी, २०१५ च् या पदहल् या 
पींिरवड्यात मा.मखु् यमींत्री याींना दूले हे खरे ाहे काय, 
(२) असल् यास, ््क् सी वरक्षाचे ूर कमी करण् यासा र कोणती उपाययोलना करण् यात ाली ाहे, 
(३) असल्यास, ््क् सी-वरक्षाचे ूर कमी करण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत ाहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
  
श्री. ददवािर रावत े(०७-०७-२०१६) :(१) होय. 
(२) व (३) सध्या वरक्षा-््क्सीच ेगाडेू र हकीम सलमतीच्या सुत्रानसुार  रववण्यात येतोत. या 
सुत्रामध्ये ूर  रववताना इींिनाच्या ूराबरोबरच वरक्षा-््क्सीची अलीकडची ककीं मत, ववमा, सवग 
प्रकारच ेकर, ग्राहक रन  ूशाींक इत्याूी बाबीींचा ववचार केला लातो. या सुत्रानसुार मुींबई महानगर 
के्षत्र पवरवहन प्राधिकरणाच्या दू. ११ म,े २०१५ रोलीच्या बै कीत वरक्षा-््क्सीच ेनवे गाडेू र 
रनश्श्चत करण्यात ाले. 
     तदनींतर हकीम सलमतीच्या सुत्राचा ाढावा तेण्यासा र नवीन सलमती गद त करण्यात 
येत ाहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
  

अमरावती जिल््यातीि पेढी नदी िवळीि भातिुिी गावातीि टेिडीपुरा  
व इतर दििाणच ेव नदीिािावरीि ग्रामस्ाांचे पनुगवसन िरणेबाबत 

  

(३)  १६०५८ (०८-०३-२०१५).   श्री.रवव राणा (बडनेरा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) अमरावती श्लल््यातील पेढी नूी का ालवळील गातकुली गावातील ्ेकडीपुरा व इतर 
द काणचे ग्रामस्ेाींचे त्ववरत पुनगवसन करण्यात याव,े तसेच नूीपात्राच े सरळीकरण, 
लेंडीनाल्याचे खोलीकरण व लेंडी नाल्याला पुरसींरक्षण लगतीींच े बाींिकाम करणे गातकुली 
तहलसलूारामाफग त अमरावती श्लल्हाधिकाऱ्याना दूनाींक २५ फे्ुवारी, २०१५ रोली रनवेून दूले 
ाहे, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली ाहे काय व चौकशीत काय रनषपन्न झाले, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची सवगसािारण कारणे काय ाहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०१-०७-२०१६) :(१) व (२) सूर रनवेून दूनाींक २३.०४.२०१५ रोली 
श्लल्हाधिकारी अमरावती कायागलयास प्राप्त झाले असून पुढील कायगवाहीस्तव त े कायगकारी 
अलगयींता याींत्रत्रकी ववगाग, अमरावती याींचेकड े पा ववण्यात ालेले ाहे. याबाबत प्रािान्यान े
काम करण्याबाबत सचुना ूेण्यात ालेल्या ाहेत. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

चांद्रपुर जिल् ्यातीि साविी ये् ेएस.टी. महामांडळाने बाांधिाम िरण् यासाि चा 
पािवविेल्या प्रस तावास मांिूरी लमळािेिी नसल् याबाबत 

  

(४)  १६६४७ (०६-०८-२०१५).   श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी) :   सन्माननीय पवरवहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सावली (श्ल.चींूपुर) येेे एस.्ी. महामींडळाने बाींिकाम करण् यासा रचा प्रस् ताव दूनाींक ३० 
थक् ्ोबर, २०१४ रोली ववगागीय रनयींत्रक, एस.्ी. महामींडळ, चींद्रपुर याींनी महाव् यवस् े ापक 
(वाहतूक) राज्य पवरवहन मध् यवतम कायागलय, मुींबई याींच् याकड ेपा ववलेला असताींना अदयापही 
सूर प्रस् तावास मींलूरी लमळाली नसल् याची मादहती दूनाींक २४ म,े २०१५ रोली वा त् यासुमारास 
रनूशगनास ाले ाहे, हे खरे ाहे काय, 

(२) असल् यास, तालुका मुख् यालय असलेल् या सावली येेे एस.्ी. महामींडळाने प्रवासी रनवारा 
चींद्रपुर-गडधचरोली मागागवरील रस् त् याच् या बाललूाच असल् यामुळे अनेकूा अपतात होत 
असल् यामळेु नागवरकाींना त्रास सहन करावा लागत ाहे, हे ही खरे ाहे काय, 
(३) असल् यास, सावली येेे बसस् े ानकाचे बाींिकाम करण् यासा र लोकप्ररतरनिीींनी पवरवहन 
मींत्री याींना रनवेून दूले ाहे, हे ही खरे ाहे काय, 
(४) असल् यास, सावली येे े बसस् े ानकाच े बाींिकाम त्ववरत करण् यासा र शासनान े काय 
कायगवाही केली वा करण्यात येत ाहे, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय ाहेत ? 

श्री. ददवािर रावत े(०१-०७-२०१६) :(१) हे खरे ाहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे ाहे. 
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(४) सावली येेील बसस्ेानकाकरीता उपलब्ि करुन दूलेली लागा तलावाची असल्यान े
बसस्ेानकाच्या रनकर्ाप्रमाण ेलागा प्राप्त करुन तेण्याची बाब राज्य पवरवहन महामींडळाच्या 
कायगवाहीखाली ाहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
शािेय ववद्यार्थयाांना न-ेआण िरणाऱ्या राज्यातीि प्रत्येि बससाि  बस माििाांना प्िरामुळे 

दरमहा सुमारे १३ हिार रुपयाांचा भुदांड सहन िरावा िागत असल्याबाबत 
  

(५)  १६७४३ (११-०८-२०१५).   प्रा.वर्ाग गायिवाड (धारावी), श्री.अलमन पटेि (मुांबादेवी) :   
सन्माननीय पवरवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शालेय ववदयार्थयाांना न-ेाण करणाऱ्या राज्यातील प्रत्येक बससा र बस मालकाींना 
पेकरामुळे ूरमहा सुमारे १३ हलार रुपयाींचा गु ाूंड सहन करावा लागत असल्यान े शालेय 
ववदयार्थयाांकडून तेण्यात येणाऱ्या बस गाड्यात माहे लून २०१५ पासून ूरमहा ३०० रुपयाींची 
वाढ करण्याचा रनणगय खालगी बस गाड्याींच्या सींत्नाींनी तेतला ाहे, हे खरे ाहे काय, 

(२) असल्यास, त्यामळेु शालेय ववदयार्थयाांच्या बस वाहतुकीचा वाढीव बस गाड े कमी 
करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत ाहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
  
श्री. ददवािर रावत े (०७-०७-२०१६) :(१) अशा ाशयाच ेवतृ्त ूैरनक “दहीूं सु्तान ्ाईम्स” च्या 
दू. १३ म,े २०१५ रोलीच्या ावतृ्तीमध्ये प्रलसध्ू झाले होते. 
(२) शालेय ववदयार्थयाांची वाहतूक करणाऱ्या बसच े गाड े शासन स्तरावरुन  रवून दूले लात 
नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

आिापल् िी हे गाव मखु् य रस त् यावर असून बसस ् ानिािवरता आरषषाचत  
असिेल् या िागेवर बसस ् ानि नसल्याबाबत 

  

(६)  २२३४२ (०६-०८-२०१५).   श्री.वविय रहाांगडािे (ततरोडा) :   सन्माननीय पवरवहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराष रान राज् य महामींडळ अींतगगत ालापल् ली हे गाव मखु् य रस् त् यावर असून येे े
बसस् े ानकाकवरता ारषितक्षत असलेल् या लागेवर बसस् े ानक अदयाप बाींिण् यात ालेला नाही, हे 
खरे ाहे काय, 

(२) असल् यास, सूर द काणी बसस् े ानक बाींिण् याबाबत शासनाने काय कायगवाही केली ाहे वा 
करण्यात येत ाहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहेत ?  
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श्री. ददवािर रावत े(०१-०७-२०१६) :(१) हे खरे ाहे. 
(२) ालापल्ली येेील बसस्ेानकाकरीता ारषितक्षत असलेली लागा अपूरी असल्यान े
बसस्ेानकाकरीता ावश्यक असलेली लागा प्राप्त करुन तेण्याबाबतची बाब राज्य पवरवहन 
महामींडळाच्या कायगवाहीखाली ाहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राज् यातीि टॅक् सी व वरषाचाच्या भाड्यामध् ये सुधारणा िरण् याच् या ष्ष्ट् टीने  
हिीम सलमतीच् या अहवािातीि लशफारशीवर पुनगववचार िरण्याबाबत 

  

(७)  २५७१३ (०८-०९-२०१५).   श्री.हसन मुश्रीफ (िागि), श्री.भासिर िाधव (गुहागर), 
श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.ियांत पाटीि (इसिामपूर) :   सन्माननीय पवरवहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील ््क् सी व वरक्षाच् या गाड्यामध् ये सुिारणा करण् याच् या ष्ष ्ीन ेहकीम सलमतीच् या 
अहवालातील लशफारशीवर पुनगववचार करुन बूलेल् या पवरश्स्ेतीनुसार मा.उच् च न् यायालयाच् या 
रनवतृ् त न् यायधिशाींच् या अध् यक्षतेखाली त्रत्रसूस् यीय सलमती ग रत करण् याचा प्रस् ताव शासनाच् या 
ववचारािीन ाहे, हे खरे ाहे काय, 
(२) अस ल् यास, त् यानसुार त्रत्रसूस् यीय सलमती ग रत करण् यात ाली ाहे काय, 
(३) असल्यास, त्रत्रसूस् यीय सलमती रनयुक् त करण्याबाबत शासनाने काय कायगवाही केली वा 
करण्यात येत ाहे, 
नसल् यास, ववलींबाची करणे काय ाहेत ? 
  
श्री. ददवािर रावत े (०७-०७-२०१६) :(१), (२) व (३) सध्या वरक्षा -््क्सीच े गाडेू र हकीम 
सलमतीच्या सुत्रानुसार  रववण्यात येतात. या सुत्रामध्ये ूर  रववताना इींिनाच्या ूराबरोबरच 
वरक्षा-््क्सीींची अलीकडची ककीं मत, ववम, सवग प्रकारचे कर, ग्राहक रन  ूशाींक इत्याूी बाबीींचा 
ववचार केला लातो. हकीम सलमतीच्या सुत्राचा ाढावा तेण्यासा र मा.उच्च न्यायालयाच्या 
रनवतृ्त न्यायािीशींच्या अध्यक्षतखेाली सलमती ग रत करण्यास शासनान ेमान्यता दूली असून 
सदयश्स्ेतीत प्रस्तूत सलमतीचे अध्यक्ष रनयुक्त करण्यासा र मा.उच्च न्यायालयास ववनींती 
करण्यात ाली ाहे. 

___________ 
  
लभवांडी (जि.िाणे) ये्ीि िाणे जिल्हा मध्यवती बँिेतून ििग घेऊन पावर दरिर खरेदी िेिे 

असून या शेतिऱ्याांना शासिीय अनुदान न लमळाल्याबाबत 
  

(८)  २५९०२ (१९-०४-२०१६).   डॉ.पतांगराव िदम (पिूस िडगेाव), श्री.अलमन पटेि 
(मुांबादेवी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) लगवींडी (श्ल. ाणे) येेील ५०० शेतकऱ्याींनी  ाणे श्लल्हा मध्यवतम बकेँतून कलग ते न पावर 
दरानलर खरेूी केले असून या शेतकऱ्याींना लमळणारे शासकीय अनुूान पाच वर्  होवनू अदयाप 
लमळाले नाही याबाबत लगवींडी पींचायत सलमतीचे सगापतीींनी श्लल्हाधिकारी,  ाणे याींच्याकड े
माहे म,े २०१५ मध्ये वा त्या ूरम्यान लेखी तक्रार केली ाहे, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त तक्रारीच्या अनुर्ींगान े चौकशी कली ाहे काय, तसेच चौकशीत काय 
ाढळून ाले त्यानुसार याप्रकरणी ववलींबास लबाबूार असणाऱ्या सींबींधिताींवर कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत ाहे, 
(३) तसेच शेतकऱ्याींना तातडीने अनुूान ूेण्यासींूगागत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत 
ाहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (३०-०६-२०१६) :(१) प्रस्तुत प्रकरणी ककलल्हाधिकारी,  ाणे याींच्यकड ेलेखी 
तक्रार केल्याचे ाढळून ाले नाही. तेावप, सूर प्रकरणी माली सगापती, पींचायत सलमती, 
लगींवडी याींनी मुख्य कायगकारी अधिकारी, श्लल्हा पवरर्ू  ाण े याींना दू.२१.४.२०१५ च्या 
पत्रान्वये रनवेून दूले ाहे. 
(२) व (३) कृर्ी याींत्रत्रकीकरण योलनेअींतगगत अनुूानाचा लाग तेण्यासा र लागार्थयाांनी कृर्ी 
औलारे खरेूी करण्यापूवम पींचायत सलमतीची पूवगसींमती तेणे ावश्यक असते. त्याचप्रमाणे 
सूर योलना उपलब्ि रनिीच्या मयागूेतच राबववणे क्रमप्राप्त असते. त्यामळेु श्लल््याींना 
दूलेल्या लक्षाींकाींव्यरतवरक्त औलाराींची वाढीव खरेूी केलेल्या सवग शेतकऱ्याींना अनुूान ूेणे 
शक्य होत नाही. 
      ाणे श्लल््यातील १३४६ शेतकऱ्याींनी सन २०११-१२ त े २०१३-१४ या कालाविीमध्ये 
पींचायत सलमतीकड े पूवगसींमतीसा र वरतसर अलग न करता, परस्पर महाराषरान कृर्ी उदयोग 
ववकास महामींडळ मयाग. या सींस्ेकेडून पॉवर द्लर खरेूी केले असल्यामुळे, सूर शेतकऱ्याींना 
अनुूान अनुजे्ञय नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

लसन्नर बस स्ानिावरून िुन्या अपांग व्यावसातयिाांना नवीन बस  
स्ानिात हक्िाची व्यावसातयि िागा लमळणेबाबत 

  

(९)  २८८८२ (१३-०१-२०१६).   श्री.ओमप्रिाश ऊफग  बच्च ू िडू (अचिपूर) :   सन्माननीय 
पवरवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सन १९९५ अपींग हक्क पनुवगसन  व सींरक्षण  ाणण सींपूणग  सहगाग  कायदयानसुार  
लसन्नर बस स्ेानकावरून  लुन्या अपींग  व्यावसारयकाींना  नवीन बस  स्ेानकात  हक्काची 
व्यावसारयक लागा  लमळणे बाबत  वविानसगा  सूस्य  अचलपूर याींनी दूनाींक  ३० सप् े्ंबर, 
२०१५ रोली वा त्यासुमारास शासनाकड े मागणी केली होती, हे खरे ाहे काय, 
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(२) असल्यास, लसन्नर बस स्ेानकावरून लुन्या अपींग व्यावसारयकाींना नवीन बस स्ेानकात  
हक्काची व्यावसारयक लागा लमळणे बाबत शासनान ेकोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत 
ाहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची करणे काय ाहेत ?  
  
श्री. ददवािर रावत े(०१-०७-२०१६) :(१) होय. 
(२) लसन्नर बसस्ेानक हे बी.ओ.्ी. तत्वावर दू.१०.१०.२०११ पासनू कायागश्न्वत झालेले असून 
राज्य पवरवहन बसस्ेानकावरील वाणणज्य ास्ेापनाच्या कायगपध्ूतीनुसार बी.ओ.्ी. तत्वावर 
बाींिण्यात येणाऱ्या बसस्ेानकावर लुन्या बसस्ेानकावरील वाणणज्य ास्ेापनािारकाींना 
ास्ेापना ववतरीत करता येत नाही. 
     सदयश्स्ेतीत सूर ास्ेापनाची सींबींधित बाब नालशक श्लल्हा सत्र न्यायालयात 
न्यायप्रववष  असल्याकारणाने त्याबाबत कायगवाही करता येत नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राष्ट्रीय फिोत्पादन अलभयान सन २०१३-१४ अांतगगत याांबत्रिीिरण  
घटिाांतगगत प्रसतावाांच ेअनुदान अप्राप्त असल्याबाबत 

  

(१०)  २८९१३ (१३-०१-२०१६).   श्री.ओमप्रिाश ऊफग  बच्चू िडू (अचिपूर) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कृर्ी अधिकारी तालकुा चाींूरूबालार श्लल्हा अमरावती याींच्या कायागलयाकडील राषरानीय 
फलोत्पाून अलगयान सन २०१३-१४ अींतगगत याींत्रत्रकीकरण त्काींअींतगगत एकूण ११२  
प्रस्तावाींपैकी ३७ प्रस्तावाींच ेअनुूान अदयावप अप्राप्त ाहे हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, अनुूान अप्राप्त  असण्याची ववववषितक्षत कारणे काय ाहेत, 
(३) याबाबत उवगवरत ३७ प्रस्तावाना तातडीन ेअनुूान ूेण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही 
केली वा करण्यात येत ाहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०४-०७-२०१६) :(१) अींशत: खरे ाहे. 
     ११२ प्रस्तावाींपकैी १०० प्रस्तावाींना अनुूान ूेण्यात ाले असून केवळ १२ प्रस्ताव 
प्रलींत्रबत ाहेत. 
(२) सन २०१३-१४ मध्ये दूलेल्या लक्षाींकापेक्षा लास्त प्रस्ताव श्स्वकारण्यात ाल्यामळेु काही 
प्रस्तावाींना अनुूान वा्प करता ाले नाही. 
(३) व (४) उवगरीत १२ प्रस्ताव का प्रलींत्रबत रादहले तसेच त्याींना पवूगसींमती ूेण्यात ाली होती 
काय, याबबत चौकशी करण्याच्या सूचना ववगागीय कृवर् सहसींचालक, अमरावती याींना ूेण्यात 
ाल्या ाहेत. 

___________ 
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मौिाना आझाद अल्पसांख्याांि वविास महामांडळाांतफ  गरिूांसाि  आवश्यि ती मादहती व 
सहिायग सांबांधधत महामांडळाचे अधधिारी/िमगचारी िरीत नसल्याबाबत 

  

(११)  २९१३२ (१३-०१-२०१६).   श्री.अबू आिमी (मानखूदग लशवािीनगर) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात मौलाना ाझाू अल्पसींख्याींक ववकास महामींडळाींतफ  गरलूींसा र ावश्यक ती 
मादहती व सहकायग करीत नसल्याबाबतची कैकफयत मुस्लीम अल्पसींख्याींक समुूायातील 
होतकरू युवकाींनी त्याींच्या गावी उूाराकवरता शैक्षणणक, सामाश्लक, रोलगार व स्वयींरोलगार 
ववर्यक बाबीींसा र ावश्यक ती मादहती वा सहकायग सींबींधित महामींडळाच ेअधिकारी/कमगचारी 
ूेत नसल्याची कैकफयत मा. मींत्री (अल्पसींख्याींक ववकास), राज्यमींत्री (अल्पसींख्याींक ववकास), 
प्रिान सधचव (अल्पसींख्याींक ववकास), तसेच सींबींधित महामींडळाच ेव्यवस्ेापन याींच्याकड ेमाहे 
सप् े्ंबर २०१५ वा त्याूरम्यान  रनूशगनास ाणली ाहे, हे खरे ाहे काय, 

(२) असल्यास, प्रश्नोक्त बाब (१) च्या अनुर्ींगान ेमहामींडळातफ  वा मींत्रालयीन ववगागामाफग त 
तसेच सींबींधित श्लल््याच ेअल्पसींख्याींक ववकास अधिकारी याींच्याकड ेलेखीरनवेूनादवारे मागणी 
केली ाहे, हे ही खरे ाहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनान े सखोल चौकशीअींती कोणती रनणागयक कायगवाही वा 
उपाययोलना तातडीने कायागश्न्वत केली वा करण्याच ेप्रस्ताववत केले ाहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०७-०७-२०१६) :(१) होय. 
(२) व (३) होय. 
     मौलाना ाझाू अल्पसींख्याक ाधेगक ववकास महामींडळाच्या मुख्यालयात तसेच श्लल्हा 
कायागलयासा र असलेल्या अधिकारी/कमगचारी याींच्यामाफग त महामींडळाच्या येालनाींसींबींिी 
ावश्यक असलेली मादहती तसचे सहकायग/मागगू शगन गरल ू व्यक्तीींना करण्यात याव,े अशा 
सूचना महामींडळामाफग त ूेण्यात ाल्या ाहेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
पुणे जिल््यातीि प्रादेलशि पवरवहन िायागियाच्या ववभागात पुरेसा िमगचारी वगग नसल्याबाबत 
  

(१२)  २९२५८ (१८-०१-२०१६).   श्री.भारत भाििे (पांढरपूर) :   सन्माननीय पवरवहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे श्लल््यातील प्राूेलशक पवरवहन कायागलयाच्या ववगागात पुरेसा कमगचारी वगग 
नसल्यामळेु माहे थगस्् व सप् े्ंबर मदहन्यातील सुमारे २५ परवाने अदयाप नागवरकाींना न 
लमळाल्यामळेु सुलशषितक्षत बेकार तरुणाींवर उपासमारीची वेळ ओढवली असल्याचे दूनाींक १६ 
सप् े्ंबर, २०१५ रोली वा त्यासुमारास रनूशगनास ाले हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेकोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत ाहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहेत ? 



वव.स. १९१ (9) 

श्री. ददवािर रावत े (०७-०७-२०१६) :(१) व (२) प्राूेलशक पवरवहन कायागलयात पुरेसा कमगचारी 
वगग नसलमळेु नागवरकाींना परवान ेन लमळाल्याचे वतृ्त ूैरनक पुढारीमध्ये दू.१६.९.२०१५ रोली 
प्रलसध्ू झाले होत.े सूर प्रलींत्रबत कामकालाचा रनप्ारा करण्यात ाला ाहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मांगळवेढा (जि.सोिापूर) तािुक् यात दषु्ट् िाळी पवरजस्तीमळेु डाळीांब बागा िगववण् याबाबत 
  

(१३)  २९४०६ (१५-०१-२०१६).   श्री.भारत भाििे (पांढरपूर) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मींगळवेढा (श्ल.सोलापूर) तालकु् यात सध् या सततच् या ूषु काळी पवरश्स्ेतीमुळे डाळीींब बागा 
लगववण् यासा र शेतक-याींना खूप मो र अडचणी रनमागण झाली असल् याने येेील शेतकरी 
अनुूानाच् या प्ररतक्षेत असल् याच ेमाहे थक् ्ोबर, २०१५ रोली वा त् यासुमारास रनूशगनास ाले, 
हे खरे ाहे काय, 
(२) असल् यास, अनेक छोट्या मोठ्या शेतक-याींनी ापल् या शतेामध् ये द बक लसींचनाव् ूारे 
डाळीींब वपकाची लागवड केली. परींतु यावर्म पा स नसल्याने डाळीींब बागा सकुुन लात असनू 
सूरील बागा लगववण् यासा र ्ँकरने पाणीपुरव ा करण् यात यावा अशी मागणी शेतकरी 
वगागतून होत ाहे, हे ही खरे ाहे काय, 
(३) असल् यास, ूषु काळ पवरश्स्ेतीचा सामना करण् याकरीता शासनाने शतेक-याींना मूत 
करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत ाहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०४-०७-२०१६) :(१) व (२) हे खरे नाही. 
     सन २०१५-१६ च्या खरीप हींगामातील, ५० पैशाींपेक्षा कमी पैसेवारी लाहीर करण्यात 
ालेल्या गावाींमध्ये मींगळवेढा तालुक्यातील गावाींचा समावेश नाही. 
(३) सन २०१५-१६ च्या रब्बी हींगामातील, ५० पैशाींपेक्ष कमी पैसेवारी लाहीर करण्यात ालेल्या 
गावाींमध्ये मींगळवेढा तालुक्यातील ८१ गावाींचा समावेश ाहे. रब्बी हींगामातील ५० पैशाींपेक्षा 
कमी पैसेवारी असलेल्या गावाींमध्ये महसूल व वन ववगाग शासन रनणगय क्र. एससीवाय-
२०१६/प्र.क्र.२१९/म-७ दू.२७.०४.२०१६ अन्वये ववववि उपाययोलना लाहीर करण्यात ाल्या 
ाहेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

शेगाव-खामगाव-िािना रेल्वे मागागचा प्रश्न प्रिांबबत असल्याबाबत 
  

(१४)  २९७०७ (२१-०१-२०१६).   श्री.राहुि बोंदे्र (धचखिी) :   सन्माननीय पवरवहन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) शेगाव – खामगाव - लालना रेल्वे मागागचा प्रश्न प्रलींत्रबत असून बुलडाणा श्लल््यातील 
नागरीकाींनी रेल्वे मागागचा प्रश्न सोडववण्यासा र माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये लनाींूोलन 
करण्याचा रनणगय तेतला ाहे, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत ाहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
  
श्री. ददवािर रावत े(१२-०५-२०१६) :(१) नाही. 
(२) शेगाव-खामगाव-लालना या नवीन रेल्वे मागागची लाींबी १५५ कक.मी. इतकी असून या रेल्व े
मागागचा RECT अहवाल दूनाींक २१.१.२००२ रेाली रेल्व ेबोडागला साूर करण्यात ाला होता. 
तदनींतर RECT  अहवाल सन २०१०-११ रेल्वे बोडागदवारे मींलूर करण्यात ाला असून सूर 
रेल्वे प्रकल्पाचा सव  वरपो ग् दूनाींक २४/६/२०१० रोली रेल्व ेबोडागला साूर करण्यात ाला ाहे. 
सूर प्रकल्पाचा एकूण खचग रु. १०२६.६७ को्ी इतका असून परतावा ूर हा (-४.२६) इतका 
ाहे. 
     शेगाींव-खामगाव-लालना रेल्वे मागागचा कें द्र शासनाने सन २०१६-१७ च्या गाींडवली 
गुींतवणुक योलनेत समावशे करण्यात ाला ाहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

िेष्ट्ि नारगवरिाांना ददिेिी ओळखपत्र ेग्राहय धरण्याबाबत 
  

(१५)  २९९०३ (२१-०१-२०१६).   श्रीमती तनमगिा गाववत (इगतपूरी), श्री.आलसफ शेख (मािेगाांव 
मध्य), श्री.अलमन पटेि (मुांबादेवी), श्री.असिम शेख (मािाड पजश्चम), श्री.समीर िुणावार 
(दहांगणघाट), श्री.प्रशाांत िािूर (पनवेि), श्री.नसीम खान (चाांददविी), प्रा.वर्ाग गायिवाड 
(धारावी), श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव), डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनुरी) :   सन्माननीय 
पवरवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नालशक येे े महाराषरान राज्य मागग पवरवहन महामींडळाकडून प्रलसध्ूीत ूेण्यात ालेल्या 
पत्रकात ६५ वर्ागवरील लेष  नागवरकाींना राज्य व कें द्र सरकारने दूलेली ओळखपत्र े राज्य 
पवरवहन महामडळाींच्या बसच्या प्रवासगाड े सवलतीसा र ग्राहय िरण्यात यावीत असे नमूू 
करण्यात ालेले असतानाही काही वाहक हे लेष  नागवरकाींकडून बसगाड ेसवलतीसा र केवळ 
ािारकाडागची मागणी करुन अडवणूक करत असल्याचे माहे थगस््, २०१५ ूरम्यान 
रनूशगनास ाले ाहे हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, पवरवहन कमगचाऱ्याींना राज्य व कें द्र सरकारन े लेष  नागवरकाींना दूलेली 
ओळखपत्र े ग्राहय िरण्याबाबत सूचना करण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत ाहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
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श्री. ददवािर रावते (०७-०७-२०१६) :(१) राज्य पवरवहन महामींडळाच्या सवलती 
उपगोगण्याकवरता ािारकाडग सक्तीचे राहील अशा ाशयाची बातमी ूै.लोकसत्ता 
दू.१९.२.२०१५ व दू. २६.०२.२०१५ मध्ये प्रलसध्ू झाली होती. त्यामुळे अनके नागवरकाींच्या 
लोकप्ररतरनिी व लेष  नागवरकाींसा र काम करणाऱ्या सामाश्लक सींस्ेा याींच्या तक्रारी ाल्या 
ाहेत. 
(२) ज्येष  नागवरकाींच्या सवलतीबाबत राज्य पवरवहन महामींडळाच्या दूनाींक २७ फे्ुवारी, 
२०१५ च्या पत्रान्वये मागववण्यात ालेले ाहे. तसेच राज्य पवरवहन महामींडळाच्या सध्याच्या 
प्रचललत पध्ूतीमध्ये कोणताही बूल करण्यात ालेला नसल्याचे राज्य पवरवहन 
महामींडळादवारा दू. २३ माचग, २०१५ अन्वये सवग ववगागाींना सूचना ूेण्यात ालेल्या ाहेत. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

नालशिरोड एसटी बसस्ानिातीि असवच्छता दरू िरण्याबाबत 
  

(१६)  २९९७७ (२०-०१-२०१६).   श्रीमती तनमगिा गाववत (इगतपूरी), श्री.आलसफ शेख (मािेगाांव 
मध्य), श्री.सांग्राम ्ोपटे (भोर), श्री.अलमन पटेि (मुांबादेवी) :   सन्माननीय पवरवहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नालशक येेील लसींहस्े कुीं गमेळ्याच्या ष्ष्ीने शासनाच्या ववववि ववगागाकडून 
ववकासकाम,े स्वच्छता व सुरषितक्षततेची ववशेर् काळली तेण्यात येत ाहे, मात्र एस्ी 
महामींडळाच्या नालशकरोड बसस्ेानकात मोठ्या प्रमाणात अस्वच्छता असून गाववक व 
प्रवाशाींना मो ा त्रास सहन करावा लागत असल्याच ेमाहेथगस््, २०१५ ूरम्यान रनूशगनास 
ाले हे खरेाहे काय, 
(२) असल्यास, या एस्ी बसस्ेानकातील अस्वच्छता ूरू करण्याबाबत शासनान े कोणती 
कायगवाही केली ाहे वा करण्यात येत ाहे 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
  
श्री. ददवािर रावत े (१५-०६-२०१६) :(१) व (२) लसींहस्े कुीं गमळेा २०१५ च्या अनुर्ींगाने राज्य 
पवरवहन महामींडळाच ेनालशकरोड येेील पडीक अवस्ेेतील उपहारगहृ पाण्याच ेकाम सुरु होत.े 
थगस््, २०१५ ूरम्यान पडीक बाींि  ींकाम सादहत्याची ववल्हेवा् त्वरीत लावण्यात ाली व 
पवरसर स्वच्छ करण्यात ालेला ाहे. 
     तसेच सूर बसस्ेानकाची स्वच्छता महामींडळादवारे व बसस्ेानकातील शौचालयाची 
स्वच्छता पवरचालन सींस्ेमेाफग त करण्यात येते. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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राज्यात औरांगाबाद ये्े अिीगढ मुजसिम ववद्यापीिाचे िें द्र स्ापण् याबाबत 
  

(१७)  ३०८०१ (१२-०१-२०१६).   श्री.अबू आिमी (मानखूदग लशवािीनगर) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात औरींगाबाू येेे अलीगढ मुश्स्लम ववदयावप ाच े कें द्र खुलताबाू (श्लल्हा 
औरींगाबाू) येेील सव्ह  नींबर ५, सलीगींलन येे े स्ेापण् याबाबतच्या सींूगागत कालबध्ू 
कायगक्रमाची ाखणी व त्याचे कायागन्वयन तातडीने ग रत करण्याची मागणी राज्यातील 
अल्पसींख्याक समुूयाकडून, अल्पसींख्याक सेवागावी सींस्ेा, अल्पसींख्याक समुूायाच े
लनप्ररतरनिी याींच्यावतीने मा.मींत्री (अल्पसींख्याक ववकास), राज्यमींत्री (अल्पसींख्याक ववकास), 
प्रिान सधचव, (अल्पसींख्याक ववकास), ववगागीय ायुक्त औरींगाबाू ववगाग याींच्याकड ेमाहे 
सप् े्ंबर, २०१५ वा त्या सुमारास लेखी रनवेूनादवारे केली ाहे, हे खरे ाहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली ाहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीअींती औरींगाबाू येेे अललगढ मुश्स्लम ववदयापी ाचे कें द्र खलुताबाू 
(श्लल्हा औरींगाबाू) येेील सव्ह  नींबर ५, सलीगींलन येे े स्ेापण् याबाबत शासनान े कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत ाहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०७-०७-२०१६) :(१) होय. 
(२) व (३) मौ.सलुीगींलन, ता.खलुताबाू, श्ल.औरींगाबाू येेील ग् क्र.०५ मिील गायरान 
लमीन अललगड मुश्स्लम ववदयापी ाच्या उपकें द्रसा र प्रूान करण्याबाबत ववगागीय ायुक्त, 
औरींगाबाू याींनी शासनास प्रस्ताव साूर केला होता. औरींगाबाू श्लल््याच्या प्राूेलशक योलनसे 
शासनाने मान्यता दूली ाहे. सूर लमीन पयग् न सींकुल नकाश्यानुसार ना-ववकास के्षत्रामध्ये 
समाववष् असून तेेे शैक्षणणक वापर अनुजे्ञय होत नसल्यान ेया प्रयोलनासा र अनयत्र पयागयी 
लमीन उपलब्ि होत असल्यास प्रस्ताव साूर करण्याबाबत ववगागीय ायुक्त, औरींगाबाू 
याींना महसूल ववगागाच्या दू.१२/०३/२०१५ रोलीच्या पत्रान्वये कळववण्यात ाले ाहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

िळिोट (जि.िातूर) ये्े बसस्ानि मांिूर िरणे बाबत. 
  

(१८)  ३०८०५ (१८-०१-२०१६).   श्री.सुधािर भािेराव (उदगीर) :   सन्माननीय पवरवहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लळको् श्लल्हा लातूर हा नवीन तालुका होवून २० वर्ग झाली हा तालकुा लातूर व नाींूेड 
श्लल््याच्या सींलग्नीत असून, येेील ूळण-वळणाचे सािन चाींगले असनूही या तालुक्यात 
स्वतींत्र बस स्ेानक नसल्यामुळे या तालुक्यातील नागरीकाींना त्रास होत ाहे हे खरे ाहे 
काय, 
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(२) असल्यास, लळको् येेे स्वतींत्र बसस्ेानक मींलूर करुन याद काणी नवीन बसेस मींलूर 
करण्याबाबत येेील लोक प्ररतरनिीींना रनवेून माहे थगस््, २०१५ वा त्याूरम्यान दूले ाहे 
हे ही खरे ाहे काय, 
(३) असल्यास, लळको् येेे स्वतींत्र बसस्ेानक मींलूर करुन याद काणी नवीन बसेस मींलूर 
करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत ाहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
  
श्री. ददवािर रावत े(१५-०६-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) नवीन बसस्ेानक अेवा नवीन बसेस मींलूरीबाबत सींूगागधिन रनवेून राज्य 
पवरवहन महामींडळास प्राप्त झालेले नाही. लळको् श्ल.लातूर येेे १ हेक््र २१ ार ललमनीवर 
दू.०७.०७.२००० पासून बसस्ेानक कायगरत असल्यान े नवीन बसस्ेानक बाींिण्याची 
ावश्यकता नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यात फिोत्पादन व शेडनेट, हवरतगहृ वविासाांसाि  राष्ट्रीय  
फिोत्पादन अलभयान आणण राष्ट्रीय िृर्ी वविास योिनेबाबत 

  

(१९)  ३१९९० (१५-०१-२०१६).   डॉ.सांिय रायमुििर (मेहिर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात फलोत्पाून व शेडने् , हवरतगहृ ववकासाींसा र राषरानीय फलोत्पाून अलगयान ाणण 
राषरानीय कृर्ी ववकास योलनेअींतगगत १०० को्ी रुपये खचग करण्यात येणार ाहेत हे खरे ाहे 
काय, 
(२) असल्यास, या अनुूान वा्पात ववूगागतील शेतकऱ्याींना वेळेवर अनुूान लमळत नसल्यान े
या प्रकल्पासा र तेतलेल्या कलागवर व्याल गराव ेलागत असल्याच ेमाहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये 
वा त्याूरम्यान रनूशगनास ाले हे खरे ाहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली ाहे काय, चौकशीनुसार पुढे कोणती कायगवाही 
केली वा करण्यात येत ाहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०४-०७-२०१६) :(१) अींशत: खरे ाहे.  सन २०१५-१६ मध्ये राज्यात, 
सींरषितक्षत शेती या त्कासा र, एकाश्त्मक फलोत्पाून ववकास अलगयाना अींतगगत रु.६८५४.४३ 
लाख व राषरानीय कृवर् ववकास योलने अींतगगत रु.२४८७.५० लाख असे एकूण रु.९३४१.९३ लाख 
ाधेगक उद्दीष् होते. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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रेवदांडा (ता.अलिबाग, जि.रायगड) ये्ीि अलिबाग आगारा अांतगगत िायगरत असिेिा 
बसस्ानि इमारत पवरसर सुधारण िरण्याबाबत 

  

(२०)  ३२०३१ (२०-०१-२०१६).   श्री.सुभार् उफग  पांतडतशेि पाटीि (अलिबाग), श्री.धैयगशीि 
पाटीि (पेण), श्री.िीवा गाववत (िळवण) :   सन्माननीय पवरवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रेव ीूंडा (ता.अललबाग, श्ल.रायगड) येेील अललबाग ागारा अींतगगत कायगरत असलेला 
बसस्ेानक इमारत िोकाूायक झाल्याने प्रवाशाींच्या श्लवीतास िोका रनमागण झाला ाहे हे 
खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, सूर इमारत व बसस्ेानक पवरसर सुिारणा करण्याच्या ष्ष्ीने शासनाने 
ावश्यक रनिी उपलब्ि करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत ाहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
  
श्री. ददवािर रावत े(०१-०७-२०१६) :(१) होय. 
(२) रेव ीूंडा येेील बसस्ेानकाची इमारत व बसस्ेानक पवरसराची ूेखगाल व ूरुुस्ती 
वेळोवेळी राज्य पवरवहन महामींडळादवारा करण्यात येते. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मुांबई मध्ये टॅक्सी (िॅब) चे तनजश्चत दर िरववण्याबाबत 
  

(२१)  ३२१८६ (१८-०१-२०१६).   श्री.अतिु भातखळिर (िाांददविी पूवग) :   सन्माननीय 
पवरवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई मध्ये ््क्सी (क्ब) सा र सरासरी ककलोमी्र नुसार ककती गाड े ाकारले लाव े
याबाबत रनश्श्चत िोरण नसल्यान ेववववि ूर ाकारले लातात, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, ओला व उबेर ्या ््क्सी कीं पनी कमी ूर ाकारत असल्यान े ््क्सी 
सींत्नेमध्ये मो े वाू रनमागण झाले होते, हे खरे ाहे काय, 
(३) असल्यास, ््क्सी (क्ब) चे रनश्श्चत ूर  रववण्याबाबत शासनाने काय कायगवाही केली वा 
करण्यात येत ाहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहे ? 
  
श्री. ददवािर रावत े (०५-०६-२०१६) :(१) मुींबईतील काही-वपवळी ््क्सी व कूल क्बचे गाड े
हकीम सलमतीच्या सुत्रानुसार रनश्श्चत केले लाते. प्ली् ््क्सीचे गाड े राज्य पवरवहन 
प्राधिकरणामाफग त  रववले लाते ूवुरस्् /लक्झरी ््क्सीच ेगाड ेग्राहक व परवानािारक याींच्या 
सोयीनसुार त्याींच्यामध्ये ापसाींत  रववण्यात येते. त्यामुळे ववववि ््क्सी सेवाींसा र ववववि ूर 
ाकारले लातात. 
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(२) ओला व उबेर यासारख्या समुच्चयक ््क्सी कीं पन्या काही वळेा काळ-वपवळ्या ््क्सीपेक्षा 
कमी गाड ेाकारत असल्याबाबतच्या तक्रारी ््क्सी सींत्नकेडून प्राप्त झाल्या ाहेत. 
(३) मुींबईमध्ये समुच्चयक कीं पन्याींमाफग त चालववण्यात येणऱ्या ््क्सी सेवचेे रनयमन 
करण्यासा र “लस्ी ््क्सी श्स्कम, २०१५” ही रनयमावली तयार करुन व ती प्रलसध्ू करुन 
त्यावर सवगसामान्याींच्या सूचना व हरकती मागववण्यात ाल्या होत्या. त्याप्रमाणे प्राप्त 
झलेल्या सचूनाींनसुार सुिारीत केलेला रनयमावलीचा मसुूा अींरतम करण्यासा रची कायगवाही 
सुरु ाहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

चांदगड तािुक्यातीि (जि.िोल्हापूर) ये्ीि किणी बसस्ानिात  
असिेिे खड्ड ेबिुववणेबाबत 

  

(२२)  ३२५४३ (१८-०१-२०१६).   श्रीमती सांध् यादेवी देसाई-िुपेिर (चांदगड) :   सन्माननीय 
पवरवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) चींूगड तालुक्यातील (श्ल.कोल्हापूर) येेील ककणी बसस्ेानकात मोठ्या प्रमाणात खड्ड े
झाल्याचे माहे थगस््, २०१५ च्या पदहल्या ा वड्यात रनूशगनास ाले, हे खरे ाहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनामाफग त पाहणी केली ाहे काय, 
(३) असल्यास, पाहणीचे रनषकर्ग काय ाहेत व तदनुसार सूर बस स्ेानकाींतील खड्ड े
बुलववणेबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत ाहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
 
श्री. ददवािर रावत े(०५-०६-२०१६) :(१) ककणी येे ेबसस्ेानक नसून मागगरनवारा ाहे. सूर 
मागग रनवाऱ्याची पाहणी केली असता मागग रनवाऱ्यात खड्ड ेनसल्याचे रनूशगनास ाले ाहे. 
(२) कोल्हापूर ववगागामाफग त पाहणी केली ाहे. 
(३) ककणी मागगरनवाऱ्यात खड्ड ेनसल्याने ूरुुस्तीचा प्रश्न येत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

महाराष्ट्र राज्य पवरवहन मांडळाने एस.टी.भाड ेिमी िरणेबाबत 
  

(२३)  ३३०९० (२०-०१-२०१६).   श्री.वैभव वपचड (अिोिे) :   सन्माननीय पवरवहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात डडझलेचे ूर काही मदहन्यापूवम कमी झाले असता महाराषरान राज्य पवरवहन 
मींडळान ेएस.्ी.गाड ेअदयाप कमी केले नाही हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनामाफग त चौकशी केली ाहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय ाढळून ाले व तदनसुार एस.्ीचे गाड े कमी करणेबाबत 
शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्याींत येत ाहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहेत ? 



वव.स. १९१ (16) 

श्री. ददवािर रावत े(०५-०६-२०१६) :(१)  व (२) होय. 
(३) डडझले ूरात लरी कपात झालेली असली तरी राज्य पवरवहन महामींडळाने वर्ग २०१२-२०१६ 
चा कमगचारी वेतनवाढीचा प्ररतवर्ग ५१४ को्ी याप्रमाण े चार वर्ागचा एकूण ाधेगक गार रु. 
२०५६ को्ी लनतेवर न ्ाकता कोणतीही प्रवास गाड े वाढ न करता सोसलेला ाहे. 
सदय:श्स्ेतीत झालेल्या डडझले ूर कपातीपेक्षा कमगचारी/ अधिकारी वेतनवाढ व पेकराची 
रक्कम याचा ाधेगक गार फार मो ा ाहे. 
     वरील बाबी ववचारात तेता राज्य पवरवहन महामींडळास प्रवासीगाड े कमी करणे शक्य 
होत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

रायगड जिल््यातीि टाटा मँजिि, मॅकिसमो, मारूती ओमनी, इिो  
यासारख्या वाहनाांना टप्पा वाहतिुीस परवानगी लमळण्याबाबत 

(२४)  ३३२८८ (१३-०१-२०१६).   श्री.प्रशाांत िािूर (पनवेि), श्री.समीर िुणावार (दहांगणघाट), 
श्री.वविय िाळे (लशवािीनगर) :   सन्माननीय पवरवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) रायगड श्लल््यातील ्ा्ा मँश्लक,  मारूती ऒमनी, इको यासारख्या वाहनाींना ्प्पा 
वाहतुकीस परवानगी लमळावी म्हणून स्ेारनक लोकप्ररतरनिीींनी माहे थक््ोबर २०१५ रोली वा 
त्या ूरम्यान मा.सधचव, पवरवहन ववगाग, महाराषरान राज्य याींना रनवेूनादवारे मागणी केली 
ाहे, हे खरे ाहे काय, 

(२) असल्यास, रायगड श्लल््यातील ग्रामीण गागात उक्त वाहनातून मो या प्रमाणात ्प्पा 
प्रवासी वाहतूक होत ाहे, हे ही खरे ाहे काय, 
(३) असल्यास, ्प्पा वाहतूक परवानगी नसल्यामळेु वाहतूक ववगागामाफग त कारवाई होत 
असल्यामळेु वाहतूक िारकाींना गुू ांड पडून मोठ्याप्रमाणात ाधेगक नुकसान होत ाहे हे खरे 
ाहे काय, 
(४) असल्यास, शासनान े्प्पा वाहतुकीसा र परवानगी ूेण्यासींूगागत कोणती कायगवाही केली 
वा करण्यात येत ाहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
  
श्री. ददवािर रावत े(०५-०६-२०१६) :(१)  होय. 
(२) अींशत: खरे ाहे. 
(३) प्राूेलशक पवरपहन कायागलय, पनवेल याींचेकडील वायूवेग पेकामाफग त एवप्रल, २०१५ ते 
लानेवारी, २०१६ या कालाविीत अशा प्रकारच्या एकूण २६४ वाहनाींवर कारवाई केली असून 
त्यापैकी १६४ वाहनाींच्या मालकाींकडून ीूंड वसूल केला ाहे. 
(४) राज्यामध्ये ्प्पा वाहतकूीचे अधिकारी सवगस्वी राज्य मागग पवरवहन महामींडळाकड े
(एस.्ी.) सोपववण्यात ाले ाहेत. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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राज्यात १ िाख ४० हिार वरषाचाांच ेपरवाने रद्द झाल्याबाबत 
  

(२५)  ३३३४९ (१८-०१-२०१६).   िुमारी प्रणणती लशांदे (सोिापूर शहर मध्य), श्री.असिम शेख 
(मािाड पजश्चम), श्री.अलमन पटेि (मुांबादेवी), प्रा.वर्ाग गायिवाड (धारावी), श्रीमती तनमगिा 
गाववत (इगतपूरी) :   सन्माननीय पवरवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात १ लाख ४० हलार वरक्षाींचे परवाने रद्द झाल्याच े माहे थक््ोबर, २०१५ वा 
त्याूरम्यान रनूशगनास ाले हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, रद्द झालेल्या वरक्षाींचे परवाने १५ हलार ते न नुतनीकरण करण्यात येणार 
असल्याच ेपवरवहन ववगागान ेरनणगय तेतला ाहे हे ही खरे ाहे काय, 
(३) असल्यास, सोलापूर श्लल््यातील परवान े रद्द झालेल्या वरक्षा परवानाींचे नुतनीकरण 
करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत ाहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
  
श्री. ददवािर रावत े(०५-०६-२०१६) :(१) होय. 
(२) याधचका क्र.६६४४/२०१५ प्रकरणी मा.उच्च न्यायालयाच्या औरींगाबाू खींडपी ाने दूलेल्या 
रनणगयानुसार उशीरा योग्यता प्रमाणपत्र नूतनीकरणासा र सहमत शलु्काची कमाल मयागूा मुींबई 
महानगर के्षत्रामध्ये रु.२०,०००/- व राज्यात इतरत्र रु.१५,०००/- इतकी रनश्श्चत करुन वैिता 
कालाविी सींपलेल्या वरक्षा परवान्याींचे नूतनीकरण करण्याची शेव्ची सींिी सींबींिीताींना सन 
२०१५ अखेर ूेण्यात ाली. ज्या प्रकरणाींमध्ये प्रत्यक्ष लागू असणारे सहमत शुल्क वरील 
कमाल मयागूेपेक्षा कमी होते, त्या प्रकरणी लागू असणारे शुल्कच ाकारले गेले. 
(३) वरीलप्रमाणे सहमत शुल्क व थ्ोवरक्षा परवाना नूतनीकरण शुल्क ाकारुन सोलापूर 
श्लल््यात सोलापूर व अकलूल येेील उपप्राूेलशक पवरवहन कायागलयाींतगगत एकूण ७९६ वरक्षा 
परवान्याींचे नूतनीकरण करण्यात ाले. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

दयागपूर मतदारसांघातीि अांिनगाव सुिी ये् ेमहाराष्ट्र राज्य पवरवहन  
महामांडळाअांतगगत डपेो तनलमगतीच ेिाम अपूणग असल्याबाबत 

  

(२६)  ३३७३० (१८-०१-२०१६).   श्री.रमेश बुांदीिे (दयागपूर) :   सन्माननीय पवरवहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ूयागपूर मतूारसींतातील अींलनगाव सुलम येेे महाराषरान राज्य परीवहन महामींडळाअींतगगत 
डपेो करीता लागा अधिकृत केली असून अलूनपयगत डपेो रनलमगतीचे काम अपूणग ाहे. 
अींलनगाव सलुम हे व्यापारी शहर ाहे. तसेच फळ वगमय वपके केळी, सींत्रा, गालीपाला इ.वपके 
मो या प्रमाणात तेतात. गाडगे महारालाींच े लन्मस्ेान शेंडगाव याच तालुक्यामध्ये ाहे. 
लोकप्ररतरनिी याींनी वारींवार डपेो करण्याबाबत मागणी केली ाहे, हे खरे ाहे काय, 
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(२) असल् यास, अींलनगाव सुलम येेे डपेो करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत ाहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
  
श्री. ददवािर रावत े (०५-०६-२०१६) :(१) व (२) अींलनगाव सलुम येेे महाराषरान राज्य मागग 
पवरवहन महामींडळाअींतगगत डपेो मींलूरीची मागणी प्राप्त ाहे. तेावप, एखादया ागाराची 
रनयते १०० पेक्षा अधिक असल्यालशवाय तसेच ागारापासून ३० कक.मी. पवरत के्षत्रात नववन 
ागार न उगारण्याबाबत राज्य पवरवहन महामींडळाने िोरणात्मक रनणगय तेतला ाहे. 
अींलनगाव सुलम पासून ३० कक.मी. पवरत के्षत्रात परतवाडा, अको् व ूयागपूर ही ागारे 
असल्यामळेु राज्य पवरवहन  महामींडळाच्या ागार रनलमगतीच्या िोरणानुसार अींलनगाव सुलम 
येेे ागार रनलमगती करता येत नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मािणी (ता.िोहारा, जि.उस मानाबाद) ये्े मांिूर असिेिा बस्ाांबा बाांधण्याबाबत 
  

(२७)  ३३७८७ (२०-०१-२०१६).   श्री.ज्ञानराि चौगुिे (उमरगा) :   सन्माननीय पवरवहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) माकणी (ता.लोहारा, श्ल.उस् मानाबाू) येेे मींलूर असलेले बस ेाींबा अदयापपावेतो 
बाींिण् यात न ालेल् याबाबत व सूर बसेाींबा बाींिण् यास ववलींब होण् यास कारणीगूत असणा-
याींवर कायूेशीर कारवाई होणेबाबत उमरगा-लोहार येेील स् े ारनक लोकप्ररतरनिी याींनी 
मा.मुख् यमींत्री, महाराष रान राज् य याींना दूनाींक २९ थगस् ्, २०१५ रोली लेखी रनवेूनाव् ूारे 
ववनींती केली होती, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल् यास, सूर प्रकरणी ूोर्ीींवर कारवाई करण् याबाबत तसेच माकणी येे ेमींलूर असलेला 
बसेाींबा बाींिण् याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत ाहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे कोणती ?, 
  
श्री. ददवािर रावत े (०१-०७-२०१६) :(१) व (२) माकणी येेील प्रवासी रनवाऱ्याच्या 
बाींिकामासा र अरतक्रमणववरहीत ावश्यक मोकळी लागा माकणी ग्रामपींचायतीकडून अदयाप 
राज्य पवरवहन महामींडळाच्या ताब्यात दूलेली नाही. त्यामळेु सूरची लागा प्राप्त करुन 
तेण्याची व सूर लागा प्राप्त झाल्यानींतर रनिी उपलब्ि करुन तेण्याची बाब राज्य पवरवहन 
महामींडळाच्या कायगवाहीखाली ाहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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मुांबईतीि बेरोिगार तरुणाांसाि  अडीच िाख वरषाचा परवान ेदेण्याबाबत 
  

(२८)  ३४५३२ (१८-०१-२०१६).   श्री.राि पुरोदहत (िुिाबा) :   सन्माननीय पवरवहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील बेरोलगार तरुणाींसा र अडीच लाख वरक्षा परवाना ववतरीत करण्याची तोर्णा 
नुकतीच मा.पवरवहन मींत्री याींनी दूनाींक १५ सप््ेबर, २०१५ रोली वा त्यासुमारास केली ाहे, हे 
खरे ाहे काय, 

(२) असल्यास, परवाने ूेण्यासींबींिी शासनाने कोणती रनयमावली केली ाहे काय, 
(३) असल्यास, सूर रनयमावलीच ेस्वरुप काय असणार ाहे, 
(४) असल्यास, परवाने ूेण्याबाबत शासनान ेकोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत ाहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
  
श्री. ददवािर रावते (०५-०६-२०१६) :(१) हे खरे नाही, दू. १५ सप् े्ंबर, २०१५ रोलीच्या पत्रकार 
पवरर्ूेत राज्यातील रद्द/व्यपगत झालेल्या वरक्षा परवान्याींच े नतूनीकरणासा र एक सींिी 
ूेण्याची, तसेच मुींबई महानगर के्षत्रासा र एक लाख ाणण पणेु, वपींपरी-धचींचवड, सोलापूर, 
नालशक, औरींगाबाू व नागपूर या महापाललका के्षत्राींमध्ये सध्या असलेल्या परवान्याींच्या 
सींख्येच्या २५ ्क्के परवान ेनव्याने लारी करण्याची तोर्णा  केली होती. 
(२) व (३) परवाना प्राप्त करण्यास इच्छुक असलेल्या उमेूवाराींसा र ववदहत केलेल्या अ्ी व 
शतममिील महत्त्वाच्या तरतूूी पढुीलप्रमाणे - 
     i) परवाने लारी करताना शासन ववदहत करेल त्या रनयमाप्रमाणे सुिाररीत शुल्क गरणे 
अरनवायग. 
     ii) अलगू ाराकड े वरक्षा चालववण्याची वैि अनुज्ञप्ती व सावगलरनक सेवा वाहन त्रबल्ला 
(ब्ल) असावा. 
     iii) अलगू ारास स्ेारनक गार्ेचे ज्ञान व परवाना के्षत्रातील स्ेळाींची मादहती असावी. 
     iv) राज्यातील वास्तव्य ककमान १५ वर्ागच ेअसावे. 
     v) अलगू ाराववरुध्ू मागील एक वर्ागमध्ये कोणताही ूखलपात्र गुन्हा नोंू झाला 
नसल्याचा पोललस ववगागाचा ूाखला असावा. 
     vi) अलगू ारान ेकु ेही नोकरीत नसल्याबाबत प्ररतज्ञापत्र साूर करावे. 
     vii) मुींबई महानगर के्षत्रात; तसेच पुणे, नागपूर, नालशक, सोलापूर व औरींगाबाू या 
शहराींमध्ये परवान्यावर ूाखल करावयाची वरक्षा ही सी.एन.ली./एल.पी.ली. इींिनावर चालणारी 
असावी. राज्यात अन्य के्षत्राींमिील वरक्षा पेरानोलवर चालणाऱ्या असाव्यात. 
     viii) सवग वरक्षाींना इलेक्रानीक मी्र बसववणे अरनवायग. 
     ix) सवग महापाललका के्षत्राींमध्ये परवान्यावर नोंू करावयाचे वाहन हे नवीन असाव.े 
राज्यात अन्य के्षत्राींमध्ये परवान्यावर ूाखल करावयाच ेवाहन पाच वर्ाांपेक्षा लनुे नसावे. 
     x) गववषयात शासनाने ववहीत केल्यास परवानािारक थ्ोवरक्षारमध्ये ली.पी.एस./ 
तत्सम यींत्रणा बसववणे बिनकारक राहील. 
     xi) शैक्षणणक अहगतेची कोणतीही अ् नाही. 
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     xii) एकूण लारी करावयाच्या परवान्याींच्या सींख्येत ५ ्क्के परवाने मदहलाींसा र राखीव. 
(४) पवरवहन ायुक्त, महाराषरान राज्य याींच्या कायागलयामाफग त दू. ३१ डडसेंबर, २०१५ रोली 
वतृ्तपत्रात लाहीरात ूेवून दू.७ लानेवारी, २०१६ पयांत परवाना प्राप्त करण्यासा र थनलाईन 
अलग मागववण्यात ाले. लॉ्री ड्रॉ ची सोडत दू. १२ लानेवारी, २०१६ रोली प्राूेलशक पवरवहन 
कायागलय, मुींबई (पश्श्चम) येे ेकाढण्यात ाली. 
     लॉ्रीत ववलयी झालेल्या उमेूवाराींना इराूापत्र ूेण्यासा रची कायगवाही प्रगतीपेावर 
ाहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
राज्यातीि वाहन चाििाांच्या नांबर प्िेटवर तनयम डाविून उिटसुिट शब्द दशगववल्याबाबत 

  

(२९)  ३४८८३ (१८-०१-२०१६).   श्री.मांगेश िुडाळिर (िुिाग), श्री.सुतनि लशांदे (वरळी), 
श्री.प्रिाश सुव  (मागािाणे) :   सन्माननीय पवरवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) राज्यातील वाहन चालकाींच्या नींबर प्ले्वर रनयम डावलून “ूाूा, काका, मामा” यासह 
अनेक उल्सुल् शब्ू ूशगववलेले असल्यान ेार्ीओ ककीं वा वाहतूक पोललसाींवर हे नींबर वाचणे 
क रण होत ाहे, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, सुरके्षच्या ष्ष्ीन ेहे प्रकार िोकाूायक ाहेत हे खरे ाहे काय, 
(३) असल्यास, अशा नींबर प्ले् लावणाऱ्या वाहन चालक वा मालकाींवर शासनाने कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत ाहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
  
श्री. ददवािर रावत े(०५-०६-२०१६) :(१) व (२) होय. 
(३) कें द्रीय मो्ार वाहन रनयम, १९८९ च्या रनयम ५० व ५१ मध्ये वाहनाींवर नोंूणी क्रमाींक 
ववदहत पध्ूतीने प्रूलशगत करण्यासीूं गागत तरतूू ववहीत केली ाहे. सूर तरतूूीनसुार वाहनावर 
नोंूणी क्रमाींक ललदहण्यात ाला नसेल तर चालक/मालकाववरुध्ू मो्ार वाहन कायूा, १९८८ 
च्या कलम १ मिील तरतूूीनसुार ीूंडात्मक कारवाई करण्याींत येत.े त्यानसुार एवप्रल ते 
डडसेंबर, २०१५ या कालाविीत राज्यगरात एकूण ९२९६ इतक्या ूोर्ी वाहनाींवर ीूंडात्मक 
कारवाई करण्यात ाली असून रु. ११,२९,१००/- एवढे तडलोड शुल्क वसूल करण्यात ाले. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

पाचोरा तािुक्यातीि वपांपळगाव, नगरदेवळा, भडगाव तािुक्यातीि  
ििगाव या भागात सुसज्ि बसस्ानि होणे बाबत 

(३०)  ३५५७७ (३१-०१-२०१६).   श्री.किशोर पाटीि (पाचोरा) :   सन्माननीय पवरवहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) पाचोरा तालुक्यातील वपींपळगाव, नगरूेवळा,गडगाव तालुक्यातील कलगाव या गागात 
शाळा, कॉलेल, शासकीय व रनमशासकीय कायागलये असून तेेील शाळकरी, महाववदयालयातील 
ववध्याेम तसेच कामगार वगग पाहता येेे रहूारीकवरता एस. ्ी. बस लशवाय कोणताच मागग 
नाही, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, या गागात सुसज्ल अस ेबसस्ेानक नसल्याने तेे ील ववध्याेम व प्रवाशाींनी 
सुसज्ल अशा बसस्ेानाकाींची मागणी केली ाहे हेही खरे ाहे काय , 
(३) असल्यास, या द काणी ससुज्ल असे बस स्ेानक उगारण्याकरीता शासनाने कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत ाहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
  
श्री. ददवािर रावत े(०१-०७-२०१६) :(१) नाही. 
(२) कलगाींव, नगरूेवळा, वपींपळगाींव या गावाींमध्ये प्रवासी मागगरनवारे बाींिण्यात ालेले ाहेत. 
(३) व (४) सूर गावाींची वाहतकुीची व गूळ पाहता सध्यास उपलब्ि असलेले मागगरनवारे पुरेस े
ाहेत. 

___________ 
  

उल्हासनगर शहरासाि  वाहतिू शाखेस अविड वाहनाांसाि   
के्रन व हायड्रा उपिब्ध िरून देण्याबाबत 

  

(३१)  ३५६४३ (१३-०१-२०१६).   श्रीमती ज्योती ििानी (उल्हासनगर) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उल्हासनगर हे औिोधगक शहर असल्यान े उल्हासनगर शहरात अनेक लड वाहने येत 
असतात. ती वाहने मध्ये बींू पडत असल्याने मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक कोंडी रनमागण होत 
असते. त्या लड वाहनाींना रस्त्याच्या बाललूा काढण्यासा र उल्हासनगर शाखेला वाहनाींसा र 
के्रन व हायड्रा तातडीन ेउपलब्ि करून ूेण्याची मागणी मा. लोकप्रतीरनधिनी मा.पवरवहन मींत्री 
याींच्याकड ेदूनाींक ३०/६/२०१५ रोली वा त्या सुमारास केली ाहे, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, लड वाहने उचलण्यासा र के्रन व हायड्रा उपलब्ि नसल्यान े शहर वाहतकू 
शाखेस अनेक अडचणीींना सामोरे लावे लागत असल्याचे रनूशगनास येत ाहे, हे खरे ाहे 
काय, 
(३) असल्यास, सूर ूीतगकाळासा र वाहतूक कोंडी रनमागण हो  नये म्हणून उल्हासनगर शहर 
वाहतूक शाखेन ेसूर वाहन ेउपलब्ि करून ूेण्यासा र शासन तसचे मा. ायुक्त, उल्हासनगर 
महानगरपाललका याींच्याकड ेमागणी केली ाहे, हे खरे ाहे काय, 
(४) असल्यास, शासनाच्या वतीन ेसूर शहर वाहतकू शाखसे वाहने उपलब्ि करुन ूेण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत ाहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (०७-०७-२०१६) :(१) होय, हे खरे ाहे. 
(२) हे खरे नाही. 
     उल्हासनगर शहराकरीता महानगरपाललकेन ेवाहतूक ववगागास ूोन ्ोईंग व्ह्न करारावर 
उपलब्ि करुन दूल्या ाहेत. 
(३) होय, हे खरे ाहे. 
(४) उल्हासनगर वाहतकू शाखेस अवलड वाहन े उचलण्याकरीता के्रन व ्ोईंग व्ह्न उपलब्ि 
करुन ूेण्यासा र उल्हासनगर महानगरपाललकेकडून म.ेप्रेमशे मल््ी प्रोलेक्् प्रा.लल. सोबत 
करार करण्यात ाला असून त्याींच्याकडून वाहतूक ववगागास ूोन ्ोईंग व्ह्न करारावर 
उपलब्ि करुन दूल्या ाहेत. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

िाणे जिल््यातीि शहरापूर एस.टी. डपेोच्या इमारतीची दरुुसती िरणेबाबत 
  

(३२)  ३५९०६ (२०-०१-२०१६).   श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर) :   सन्माननीय पवरवहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  ाणे श्लल््यातील शहरापूर एस.्ी. डपेोच्या इमारतीला पावसाळ्यात (लून २०१५) मध्ये 
मोठ्या प्रमाणात गळती लागून अदयाप सूर इमारतीची ूरुुस्ती करण्यात ाली नाही, हे खरे 
ाहे काय, 
(२)  तसेच तातडीने सूर ागाराच्या इमारतीस गळती असलेले काम तातडीन ेकारणेबाबत 
शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यत येत ाहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
  
श्री. ददवािर रावत े(०७-०७-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२) बसस्ेानकातील पावसाच्या पाण्याची गळती ेाींबववण्यासा र बसस्ेानकावर पत्र्याची शेड 
बाींिण्यात ाली ाहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

शहरापूर (जि.िाणे) ये्ीि राष्ट्रीय पवरवहन मांडळ आगाराच े 
नुतणीिरण िरण्याची िेिेिी मागणी 

  

(३३)  ३५९३६ (२०-०१-२०१६).   श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर) :   सन्माननीय पवरवहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शहरापूर (श्ल. ाणे) येेील राषरानीय पवरवहन मींडळ ागाराचे नुतणीकरण करण्याची मागणी 
मा.ववगागीय रनयींत्रक महामींडळ,  ाणे याींचकेड े शहापूर येेील लोकप्ररतरनिीींनी दूनाींक १४ 
थक््ोबर, २०१५ रोली वा त्यासुमारास केली ाहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनुर्ींगान ेशासनान ेकोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत 
ाहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
  
श्री. ददवािर रावत े(१३-०७-२०१६) :(१) होय. 
(२) सरूार प्ेल इींश्लरनअरीींग कॉलेल, अींिेरी याींचेकडून दूनाींक २६.०१.२०१६ रोली शहापूर 
बसस्ेानक इमारतीच ेरचनात्मक लेखापरीक्षण (स्रानक्चरल थडी्) करुन तेण्यात ाले असून 
सूरचा अहवाल अदयापी महामींडळास अप्राप्त ाहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

नालशि जिल््यातीि सन १९७६ पूवीच्या धगरणा प्रिल्पातीि पुनवगलसत गाविानातीि 
पुरवावयाच्या नागरी सुववधाांच्या अांदािपत्रिाांना प्रशासिीय मान्यता  

लमळण्याबाबतचा प्रसतावास मांिुरी लमळणेबाबत 
  

(३४)  ३६४९६ (१३-०१-२०१६).   श्री.पांिि भुिबळ (नाांदगाव), श्री.छगन भुिबळ (येविा) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नालशक श्लल््यातील सन १९७६ पूवमच्या धगरणा प्रकल्पातील पुनवगलसत गाव ानातील 
पुरवावयाच्या नागरी सुवविाींच्या अींूालपत्रकाींना प्रशासकीय मान्यता लमळण्याबाबतचा प्रस्ताव 
ववगागीय ायुक्त कायागलय, नालशक ववगाग, नालशक या कायागलयाने ३१/७/२०१४ रोली व 
त्यासुमारास सधचव (म. व प.ु) महसूल व वन ववगाग, मींत्रालय, मुींबई ३२ याींच्याकड ेसाूर 
केलेले ाहे, हे खरे ाहे काय, 

(२) असल्यास, धगरणा प्रकल्पातील सन १९७६ पूवमच्या पनुवगलसत गावा ाींनामध्ये पुरवावयाच्या 
नागरी सुवविाींच्या प्रस्तावाींना प्रशासकीय मींलुरी ूेणेबाबतची मागणी लेखी रनवेूनादवारे 
नाींूगाव मतूार सींतातील वविानसगा सूस्याींनी दूनाींक २२ डडसेंबर, २०१४ रोली व 
त्यासुमारास माननीय महसूल, मूत कायग व पुनवगसन मींत्री याींच्याकड े केलेली ाहे, हे खरे 
ाहे काय, 
(३) असल्यास याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केलेली ाहे वा करीत ाहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०७-०७-२०१६) :(१) हे खरे ाहे. 
(२) हे खरे ाहे. 
(३) रनयोलन ववगागान े प्रस्ताववत केलयानुसार योलनाींतगगत योलनेचा ाढावा तेवून सन 
२०१४-२०१५ मध्ये मुल्यामापन सलमतीस प्रस्ताव साूर करण्यात ाला होता, त्यामुळे, तसेच 
पुरेशा रनिीअगावी त्या कालाविीत पुनवगसनाच्या नागरी सुवविा कामाींना प्रशासकीय मान्यता 
ूेण्यात ाली नव्हती, तेावप ाता सन २०१६-१७ मध्ये प्रशासकीय मान्यता ूेण्यासा रची 
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कायगवाही सुरु करण्यात ाली असून त्या अनुर्ींगान े सदयश्स्ेतीत प्रशासकीय मान्यतेस्तव 
प्राप्त परींतू लुन्या ूरसुचीवर ािावरत असलेली अींूालपत्रके चालू ूरसूचीनुसार पवरगणणत 
करुन फेरसाूर करण्याचे रनूेश प्रकल्पयींत्रणेस ूेण्यात ाले ाहेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

महागाांव (जि.यवतमाळ) ये्े पवरवहन ववभागामाफग त  
मदहन्यातून दोन वेळा आरटीओ िॅम्प होण्याबाबत 

(३५)  ३७९२७ (२०-०१-२०१६).   श्री.रािेंद्र निरधने (उमरखेड) :   सन्माननीय पवरवहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महागाव (श्ल.यवतमाळ) येे ेवाहनाची प्रचींड सींख्या वाढत असून महागाव हे तालुक्याचे 
द काण असल्यान ेयेेील नागवरकाींना ूचुाकी व चारचाकी वाहनाची नोंूणी करण्यासा र इतर 
द काणी लावे लागते, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, पुसू व उमरखेड प्रमाणे महागाव येे े मदहन् यातून ूोन वेळा पवरवहन 
ववगागामाफग त तात्काळ प्राूेलशक पवरवहन क्म्प सुरु करण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही 
केली वा करण्यात येत ाहे 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
  
श्री. ददवािर रावत े(०१-०७-२०१६) :(१) होय. 
(२) उप प्राूेलशक पवरवहन कायागलय, यवतमाळ याींचेमाफग त मदहन्यातून पुसू येेे ०२ तसेच 
उमरखेड येे े०१ मो्ार वाहन रनवरक्षकाच्या लशत्रबर ूौऱ्याच ेरनयलमतपणे ायोलन केले लात.े 
महागाव येेून उमरखेड व पुसू हे अींतर ३० कक.मी. पेक्षा कमी ाहे. या द काणी महागाव 
तालुक्यातील नागवरकाींच ेवहन नोंूणीचे कामकाल करण्यात येत.े 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

दारव्हा (जि.यवतमाळ) तािुक्यात िेळीचे पीि उद्ध्वसत झाल्याबाबत 
  

(३६)  ३८८४५ (१५-०१-२०१६).   श्री.रणिीत िाांबळे (देवळी), श्री.सुतनि िेदार (सावनेर) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ूारव्हा (श्ल.यवतमाळ) तालकु्यात दूनाींक ४ थगस््, २०१५ रोली लोरूार वाऱ्यासह 
ालेल्या पावसाचा फ्का केळीींच्या बागाींना बसला असून गणेशपूर, त्रबलोरा, कुीं गारककन्ही, 
ककन्ही वडकी, ्ाकळी बोि, गालपेूर या गावाींना फ्का बसला असून केळीच ेपीक उदध्वस्त 
झाले ाहे, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत चौकशी करण्यात ाली ाहे काय, 
(३) असल्यास, नुकसानग्रस्त शतेकऱ्याींना कोणत्या स्वरुपाची मूत करण्यात ाली ाहे वा 
येत ाहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (०७-०७-२०१५) :(१) व (२) होय. 
(३) याबाबतचा प्रस् ताव शासनाच्या ववचारािीन ाहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
रासायतनि खताांच्या वापरामळेु िोिणातीि शेतिलमनीची सुवपिता ढासळत असल्याबाबत 

  

(३७)  ३९९०५ (२८-०४-२०१६).   श्री.भासिर िाधव (गुहागर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोकणातील शेतललमनीची सुवपकता रासायरनक खताींच्या वापरामुळे कमी होत चालली 
ाहे हे खरे ाहे काय, 

(२) असल्यास, रत्नाधगरी श्लल्हयातील ललमनीची सुवपकता कमी होत असल्याची बाब माहे 
डडसेंबर २०१५ मध्ये वा त्याूरम्यान श्लल्हा कृर्ी  ववगागाच्या मृू ा सींिारण ववगागाने केलेल्या 
सव क्षणातून समोर ाली, हे खरे ाहे काय, 
(३) असल्यास, ललमनीचा पोत सुिारण्यासा र शासनान ेकोणती कायगवाही केली वा करण्यात 
येत ाहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-०६-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२) नाही. 
(३) ललमनीचा पोत सुिारण्यासा र मृू  ारोग्य पत्रत्रका वा्पाचा कायगक्रम राबववण्यात येत 
असून सूर कायगक्रमाींतगगत राज्यातील सवग खातेूार शेतकऱ्याींना शासनामाफग त मृू  ारोग्य 
पत्रत्रकाींचे वा्प करण्यात येत ाहे. रत्नाधगरी श्लल््यात सन २०१५-१६ मध्ये १०५७५१ 
शेतकऱ् याींना मृू  ारोग्य पत्रत्रकाींच ेवा्प करण्यात ालेले ाहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
िापूस िागवडीसाि  िागणारे बबयाणे, फवारणी खत ेयामुळे उत्पादन खचागत झािेिी वाढ. 

  

(३८)  ४०१०६ (२८-०४-२०१६).   श्री.गुिाबराव पाटीि (िळगाव ग्रामीण), श्री.चांद्रिाांत सोनावणे 
(चोपडा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कापसू लागवडीसा र लागणारे त्रबयाणे, फवारणी,खते तसेच उत्पाून खचागत ूपु्प्, चौप् 
वाढ होण,े तसेच रासायरनक खताींचा वापर मो या प्रमाणात झाल्याने ललमनीचा पोत त्रबतडण,े 
तसेच नैसधगगक पवरश्स्ेतीमुळे उत्पाूनात त् ादूमुळे कापसू लागवडीसा र उत्पाून खचागत 
कमालीची वाढ झालेली ाहे हे खरे ाहे काय, 
(२) तसेच, कापसाला लागरतक बालारपे ेतील ूरानुसार श्क्वीं्लमागे चार हलाराींपयगत गाव 
लमळत ाहेत हेही खरे ाहे काय, 
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(३) असल्यास, गेल्या तीन वर्ागपासूनची ूषुकाळी पवरश्स्ेती लक्षात ते न राज्य शासनाने प्ररत 
श्क्वीं्ल एक हलार ते ूोन हलारापयगत बोनस ूेण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या ववचारािीन 
ाहे काय, 
(४) असल्यास, ववचारािीन प्रस्तावावर शासनान ेकोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत ाहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०२-०७-२०१६) :(१) नैसधगगक ापत्तीमुळे वपकाींचे कमी अधिक प्रमाणात 
नुकसान झाले ाहे. राज्यात समुारे ९८ ्क्के के्षत्र बी्ी कापसाखाली असनू मागील काही 
वर्ागपासून राज्य शासनाने त्रबयाण्याचे ूर रनयींत्रत्रत करुन उत्पाून खचागवर रनयींत्रण ाणले 
ाहे. 
(२) कें द्र शासनाने सन २०१५-१६ या हींगामाकरीता रु.४१००/- प्ररत श्क्वीं्ल इतकी ािारगूत 
ककीं मत कापसासा र लादहर केली असून कें द्र शासनान ेलादहर केलेल्या ककमान ािारगूत ूरान े
गारतीय कपास रनगमच ेउप अलगकताग म्हणून महाराषरान राज्य सहकारी कापूस उत्पाूक पणन 
महासींताने राज्यात कापसू खरेूी केला ाहे. 
(३) नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

भुसावळ तािुक्यातीि अल्पसांख्याांि मुिीांना शैषाचणणि शुल्ि तातडीने देण्याबाबत 
  

(३९)  ४०३२८ (२८-०४-२०१६).   श्री.सांिय साविारे (भुसावळ) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अल्पसींख्याक ववगागाकडून अल्पासींख्याक मुलीींना शैक्षणणक शुल्क ूेण्यात येत,े हे खरे 
ाहे काय, 
(२) असल्यास, गुसावळ तालुक्यातील अल्पसींख्याींक मुलीींना गेली २ वर्  शैक्षणणक शुल्के 
लमळालेले नाही, हे ही खरे ाहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त बाब १ व २ नूसार चौकशी करण्यात ाली ाहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीअींती ववदयार्थयाांना शैक्षणणक शुल्क तातडीने ूेण्याबाबत शासनान े
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत ाहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०७-०७-२०१६) :(१) नाही. 
(२), (३), (४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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राज्य उत्पादन शुल्ि ववभागाचे पनवेि ये्ीि िायागियास पयागयी िागा लमळण्याबाबत 
  

(४०)  ४०४४५ (२८-०४-२०१६).   श्री.प्रशाांत िािूर (पनवेि), श्री.वविय िाळे (लशवािीनगर), 
श्री.समीर िुणावार (दहांगणघाट), अॅड.आलशर् शिेार (वाांदे्र पजश्चम), श्रीमती मतनर्ा चौधरी 
(ददहसर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पनवेल राज्य उत्पाून शुल्क ववगागीय कायागलायाबरोबर गरारी पेकाच्या गेल्या वीस 
वर्ागपासून एकाच द काणी असलेल्या पनवेल येेील कायागलयाची गाड्याची लागा खाली 
करण्याची नो्ीस इमारत मालकाने दूल्याच ेमाहे लानेवारी, २०१६ वा त्याूरम्यान रनूशगनास 
ाले, हे खरे ाहे काय, 

(२) असल्यास, गाड्याकवरता गाडकेरार पावती शासनाने सक्तीची केल्यामुळे गेल्या सात 
मदहन्यापासून गाड ेेकल्यामुळे इमारत मालकान ेलागा खाली करण्यास साींधगतले, हे ही खरे 
ाहे काय, 
(३) असल्यास, लप्त केलेली बकेायूा ूारू व ूारूची अनधिकृत वाहतकू करणारी वाहन े
 ेवण्यासा र लागा अपुरी पडत असल्यामळेु अनके अडचणी रनमागण होत ाहेत, हे खरे ाहे 
काय, 
(४) असल्यास, पनवेल शहरात पयागयी लागा लमळत नसल्यान ेसींबधित ववगागान ेकायागलयास 
लागा लमळण्यासा र लसडको प्रशासनाकड ेप्रस्ताव साूर केला ाहे, हे खरे ाहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त ववगागास कायमस्वरूपी लागा लमळण्यासा र शासानाने कोणती कायगवाही 
केली वा करण्यात येत ाहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०५-०७-२०१६) :(१) होय. 
(२), (३), (४) व (५) रनरीक्षक, गरारी पेक, परवेल कायागलयाच ेमाहे फे्ुवारी, २०१६ पयांतचे 
गाड े लागा मालकास अूा करण्यात ाले ाहे. सूर कायागलयाकरीता लागा अपुरी पडत 
असल्याने पयागयी लागा लमळण्यासा र लसडको प्रशासनाकड ेप्रस्ताव साूर करण्यात ाला ाहे. 
तसेच स्ेारनक पातळीवर सींबींधित अधिकाऱ्याींशी सींपकग  सािून कायमस्वरुपी लागा 
लमळण्याबाबत रनरीक्षक, राउश,ु गरारी पेक, पनवेल याींना ायकु्त, राज्य उत्पाून शुल्क 
याींच्या स्तरावरुन कळववण्यात ाले ाहे. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

बोरीविी उप प्रादेलशि पवरवहन िायागियामध्ये पूणग षाचमतेन ेभरारी प्िे,  
िमगचारी वगग, आधुतनि साधन सामुग्री नसल्याबाबत 

(४१)  ४०४७९ (२८-०४-२०१६).   श्री.अतिु भातखळिर (िाांददविी पूवग) :   सन्माननीय 
पवरवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) बोरीवली उप प्राूेलशक पवरवहन कायागलयामध्ये पूणग क्षमतेने गरारी पेके, कमगचारी वगग, 
ािुरनक सािन सामुग्री नसल्याचे माहे लानेवारी २०१६ मध्ये वा त्याूरम्यान रनूशगनास 
ाले, हे खरे ाहे काय, 
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(२) असल्यास, त्यामळेु अनधिकृत वरक्षा, अनधिकृत पाककां ग, लड वाहने याींच्यावर कारवाई 
करण्यास बोरीवली उप प्राूेलशक पवरवहन कायागलय असमेग असल्यान े नागवरकाींच ेअतोनात 
हाल होत असल्याच ेरनूशगनास ाले, हे ही खरे ाहे काय, 
(३) असल्यास, गरारी पेकाींची सींख्या वाढवणे, पुरेसा कमगचारी वगग गरणे, ािुरनक सािन 
सामुग्री पुरववणे इ. बाबत स्ेारनक लोकप्ररतरनधिनी मागणी केली ाहे, हे ही खरे ाहे काय, 
(४) असल्यास, सूर कायागलयामध्ये गरारी पेकाींची सींख्या वाढववणे, पुरेसा कमगचारी वगग 
गरणे, ािुरनक सािन सामुग्री पुरववण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात 
येत ाहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
  
श्री. ददवािर रावते (०७-०७-२०१६) :(१) व (२) दूनाींक ३०.०४.२०१६ रोली बोवरवली उप 
प्राूेलशक पवरवहन कायागलयातील मींलूर, गरलेली व वरक्त पूाींचा तपलशल पुढीलप्रमाणे ाहे: 

ग् मींलूर पूे गरलेली पूे वरक्त पूे 
अ १४ १३ ०१ 
ब ०१ ०१ ०० 
क ५० २६ २४ 
ड ०६ ०३ ०३ 

एकूण ७१ ४३ २८ 
       वरक्त पूाींचे कामकाल उपलब्ि अधिकारी व कमगचारी याींच्यामाफग त करण्यात येत 
ाहे. 
(३) व (४) वरक्त पूे गरण्याची बाब कायगवाहीखाली ाहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
 

पुणे आरटीओ िायागियात किरिोळ िामाांसाि  मनमानी रक्िम वसूि िरून  
नागवरिाांची िूट िरण्याचा दिािाांचा धांदा सरुू असल्याबाबत  

(४२)  ४१२६४ (२८-०४-२०१६).   श्री.लभमराव तापिीर (खडिवासिा) :   सन्माननीय पवरवहन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  पुणे प्राूेलशक पवरवहन कायागलयात  ूलालालशवाय काम होणारच नाही, अशी व्यवस्ेा 
झाली असल्याने ककरकोळ कामाींसा र मनमानी रक्कम वसूल करून नागवरकाींची लू् करण्याचा 
ूलालाींचा िींूा लोमान ेसुरू असल्याचे माहे लानेवारी २०१६ ूरम्यान रनूशगनास ाल्याच ेखरे 
ाहे काय, 
(२) असल्यास, ूलालाींबाबत अदयाप कोणतेही  ोस िोरण लाहीर न झाल्यानेच नागवरकाींची 
लू् पुन्हा सुरू झाली असल्याचे ही खरे ाहे काय, 
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(३) असल्यास, नागवरक स्वत:हून काम ते न गेल्यास त्याचे काम वेळेत होणार नाही, याची 
‘ूक्षता’ ते न स्वत: अलग साूर केलेल्या नागवरकाींच्या चकुाच काढल्या लातात परींत ु
ूलालाकडून अलग ाल्यास ते काम मात्र तातडीन ेपूणग होत असल्याचे धचत्र सरागस पाहायला 
लमळते त्यामुळे नाइलालास्तव नागवरकाींना ूलालाकड ेवळावे लागत ाहे हेही खरे ाहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनान ेकोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत ाहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
  
श्री. ददवािर रावत े(०१-०७-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) प्राूेलशक पवरवहन कायागलय, पुणे याींनी नागवरकाींच्या सोयीसा र पुढील पावले 
उचलली ाहे. 
     (अ) नागवरकाींनी स्वत:ची कामे स्वत: करुन घ्यावीत, ूलालाकड े ला  नये याबाबत 
वतृ्तरनवेूने प्रलसध्ू करण्यात ाली ाहे. 
     (ब) नागवरकाींना मागगू शगन करण्यासा र स्वतींत्र मागगू शगन कक्ष सुरु करण्यात ाला ाहे. 
     (क) लशका  लायसन्स व पक्क्या लायसन्ससा र थनलाईन अपॉईं्में् प्रणाली 
कायागश्न्वत असल्याने नागवरकाींना ूलालाकड े लाण्याची ावश्यकता राहीलेली नाही. तसेच 
लशका  व पक्क्या लायसन्सची चाचणी मानवी हस्तके्षपालशवाय व सींगणक प्रणालीयुक्त 
असल्यान ेपरूशगकता येण्यास मूत झाली ाहे. 
     (ड) नागवरकाींना ववववि णखडक्याींवर लावे लागू नये यासा र एक णखडकी योलना लागू 
करण्यात ाली ाहे. 
     (ई) ड्रायश्व्हींग लायसन्स व नोंूणी प्रमाणपत्र नागवरकाींना पोचूेय नोंूणीकृत डाकेदवारे 
पा ववण्यात येत,े त्यामुळे नागवरकाींना तरपोच सेवा लमळत े व त्यासा र कोणावर अवलींबून 
रहावे लागत नाही. 
     (फ) ववववि कामासा र लागणारे नमुना अलग कस े गरायचे ाणण सोबत कोणती 
कागूपत्र ेसाूर करावयाची याची सववस्तर मादहती ूेणारे फलक प्राूेलशक पवरवहन कायागलय, 
पुणे याींच्या ावारात लावण्यात ाले ाहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
धुळे-मनमाड-इांदरू (जि.धुळे) रेल्वमेागागचा प्रसताव अनिे वर्ागपासून प्रिांबबत असल्याबाबत.. 

  

(४३)  ४१५६८ (१७-०५-२०१६).   श्री.िुणाि पाटीि (धळेु ग्रामीण), श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री), 
श्री.आलसफ शखे (मािेगाांव मध्य), श्री.अलमन पटेि (मुांबादेवी), श्री.असिम शखे (मािाड 
पजश्चम) :   सन्माननीय पवरवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िुळे-मनमाड-इींूरू (श्ल.िुळे) रेल्वेमागग होण्यासा रचा प्रस्ताव शासनाकड ेअनेक वर्ागपासून 
प्रलींत्रबत असून या मागणीकड ेशासन ूलुगक्ष करीत असल्याच े रनूशगनास ाले ाहे, हे खरे 
ाहे काय, 
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(२) असल्यास, सींबींधित रेल्वेमागग महत्त्वाचा असून तो मींलूर करण्यासा र शासनाने कें द्र 
शासनाकड ेकोणत्या स्वरुपाचा पा पुरावा केला वा करण्यात येत ाहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
  
श्री. ददवािर रावत े(१५-०६-२०१६) :(१) नाही. 
(२) या प्रकल्पास सन २०१६-१७ च्या रेल्वे अेगसींकल्पात मींलूरी ूेण्यात ाली असून त्यामध्ये 
महाराषरान शासनाचा ५० ्क्के सहगाग ाहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

डहाणू-घोिवड मागागवर एस.टी.सेवा सुरु िरण्याबाबत.. 
  

(४४)  ४१६८६ (२८-०४-२०१६).   श्रीमती मतनर्ा चौधरी (ददहसर) :   सन्माननीय पवरवहन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) डहाणू - तोलवड मागागवरील एस.्ी.सेवा बींू असल्यामुळे बोडम येे े शाळा व 
महाववदयालयाींमध्ये लशकणा-या शकेडो ववदयार्थयाांच ेफार मो े नकुसान होत ाहे, हे खरे ाहे 
काय. 
(२) असल्यास, सूर मागागवर एस.्ी. सेवा तात्काळ सुरु करण्यात यावी अशी मागणी 
ववदयाेम ाणण पालकाींनी डहाणू बस ागार व्यवस्ेापकाींकड ेकेली ाहे, हे ही खरे ाहे काय. 
(३) असल्यास, उक्त बाब १ व २ नूसार चौकशी करण्यात ाली ाहे काय. 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनुर्ींगाने ववदयार्थयाांचे होणारे नुकसान पाहता तात्काळ एस.्ी. 
सेवा सुरु करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायगवाही केली ाहे वा करण्यात येत ाहे. 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
  
श्री. ददवािर रावत े(०१-०७-२०१६) :(१) नाही. 
(२) होय. 
(३) व (४) डहाणू ागारातील डहाणू-तोलवड-बोडम मागागवर ५४ फेऱ्या चालनात असून त्याींचा 
प्रवासी व ववदयाेम लाग तेत ाहेत. 
     डहाणू-तोलवड मागागवरील पूल दू.२२.११.२०१५ रोली खचल्याने रस्ता वाहतुकीस बींू 
झाल्यानींतर पयागयी रस्त्याने लमडी बससेवा सुरु करण्यात ये न प्रवाशाींची व ववदयार्थयाांची सोय 
करण्यात ाली. सींबींधित मागागवरील पूलाच े काम पूणग झाल्यानींतर दू.२६.०१.२०१६ पासून 
राज्य पवरवहन सेवा पूवगवत सुरु करण्यात ाली ाहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
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िापूस व फळबाग षेाचत्रािा अनुदान न देता सोयाबीन वपिािा प्राधान्य ददल्याबाबत 
  

(४५)  ४२०४१ (२३-०४-२०१६).   श्री.अब् दिु सत्तार (लसल्िोड), डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनुरी), 
प्रा.वर्ाग गायिवाड (धारावी), श्री.अलमन पटेि (मुांबादेवी), श्री.असिम शखे (मािाड पजश्चम), 
अॅड.यशोमती िािूर (ततवसा), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्रीमती तनमगिा गाववत 
(इगतपूरी), प्रा.ववरेंद्र िगताप (धामणगाव रेल्वे), श्री.बसवराि पाटीि (औसा) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वैलापूर ता.श्ल.औरींगाबाू हा १०० ्क्के ूषुकाळावर मात करण्यासा र शासनान ेऔरींगाबाू 
श्लल््याला १०७.२८ को्ी रुपये अेगसहाय्य ववतरीत केले असल्याचे माहे लानेवारी, २०१६ 
मध्ये वा त्याूरम्यान रनूशगनास ाले ाहे हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, यींूा शासनान ेकापूस व फळबाग के्षत्राला अनुूान न ूेता सोयाबीन वपकाला 
प्रािान्य दूलेले ाहे मात्र वैलापुर तालुक्यातील सोयाबीनच े के्षत्र शून्य ाहे तसेच या 
तालुक्यातील १०० पेक्षा लास्त प्रस्ताव अलून मींलूरीसा र प्रलींत्रबत असून शासनाने याबाबत 
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत ाहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०७-०७-२०१६) :(१) होय, हे खरे ाहे. 
(२) शासन रनणगय दू.२.३.२०१६ अन्वये खरीप २०१५ मिील औरींगाबाू, नालशक, अमरावती व 
नागपूर ववगागातील कापूस, अमरावती व नागपूर ववगागातील सोयाबीन व नागपूर ववगागातील 
िान या वपकाींसा र शासनाने ववशरे् मूत लादहर केलेली ाहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यात ववशेर् मोदहम राबवून मदत वाटपाचा आढावा  
घेण्यासाि  सलमत्या स्ापन िरण्याबाबत 

  

(४६)  ४२२५६ (२८-०४-२०१६).   श्री.भारत भाििे (पांढरपूर), श्री.िुणाि पाटीि (धळेु ग्रामीण), 
प्रा.वर्ाग गायिवाड (धारावी), डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनुरी), श्री.अलमन पटेि (मुांबादेवी), 
श्री.सांग्राम ्ोपटे (भोर), श्री.असिम शेख (मािाड पजश्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात गेल्यावर्मच्या खवरपातील शेतवपकाींच्या नुकसानीपो्ी शासनान े पदहल्या ्प्यात 
ूोन हलारको्ी रुपयाींच्या मूतीच ेवा्प लाहीर केले असल्याचे माहे लानेवारी, २०१६ मध्ये वा 
त्याूरम्यान रनूशगनास ाले ाहे हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, यासींूगागत शासनाने ववशेर् मोदहम राबवून मूत वा्पाचा ाढावा तेण्यासा र 
सींबींधित श्लल्हाधिकाऱ्याींनी अध्यक्षतेखाली सलमती स्ेापन करणार ाहे, हे ही खरेाहे काय, 
(३) असल्यास, सूर सलमत्या स्ेापन करण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली ाहे वा 
करण्यात येत ाहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (०७-०७-२०१६) :(१) व (२) होय, हे खरे ाहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मुसिीम आरषाचणािा ददिेल्या स्धगतीववरूध्द सवोच्च न्यायाियात अपीि िरण्याबाबत 
  

(४७)  ४२७१६ (२८-०४-२०१६).   श्री.आलसफ शेख (मािेगाांव मध्य) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील मरा ा ारक्षणाला दूलेल्या स्ेधगतीबाबत ज्याप्रमाणे सवोच्च न्यायालयात 
अपील करण्यात ाले त्याचप्रमाणे मुस्लीम ारक्षणाला दूलेल्या स्ेधगतीबाबत सुध्ूा 
सवागेेच्च न्यायालयात अपील करण्यात येण्याकवरता मा. मुख्यमींत्री याींना दू.९.१२.२०१४ रोली 
वा त्यासुमारास लेखी रनवेून दूले ाहे, हे खरे ाहे काय, 

(२) असल्यास, सूरहू रनवेूनावर शासनाने कोणती तातडीची कायगवाही केली वा करण्यात येत 
ाहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०७-०७-२०१६) :(१) होय. 
(२) सामान्य प्रशासन ववगाग, दू.९ लुल,ै २०१४ रोलीच्या अध्याूेशादवारे मुश्स्लम समालास र 
नोकरीमध्ये व शैक्षणणक सींस्ेेमध्ये प्रवेशासा र ५% ारक्षण ूेण्यात ाले हात.े याबाबत 
मा.उच्च न्यायालयामध्ये याधचका ूाखल करण्यात ाल्या होत्या. मा.उच्च्  न्यायालयान े
दू.१४/११/२०१४ रोली अींतवरम रनणगय दूला ाहे व सूर अध्याूेशादवारे दूलेले शासकीय व 
अनुूारनत शैक्षणणक सींस्ेेमध्ये प्रवेशासा र दूलेले ारक्षण अबाधित  ेवण्यात ाले ाहे. 
तसेच व शासकीय सेवेतील गरतीसा र दूलेल्या ारक्षणाला स्ेधगती दूली ाहे. सूर 
अध्याूेशाचे दू.२३/१२/२०१४ पयांत कायदयात रुपाींतर न झाल्याने व्यपगत झाला. या प्रकरणी 
ॲड. लनरल याींच े मागगू शगन तेण्यात ाले. सूर प्रकरण मा.उच्च न्यायालयात अींतीम 
रनणगयासा र प्रलींत्रबत ाहे. त्यामुळे मा.उच्च् ा न्यायालयाचा अींतीम रनणगय झाल्यावर पुढील 
ावश्यक ती कायगवाही करणे योग्य होईल. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मुांबईतीि चेंबूर िॅम्प ते आर सी मागग पवरसरात सुरु असिेल्या खोदिामामुळे  
या मागागवर प्रचांड वाहतिू िोंडी होत असल्याबाबत 

  

(४८)  ४३१६३ (२८-०४-२०१६).   श्री.नसीम खान (चाांददविी), श्री.अलमन पटेि (मुांबादेवी), 
श्री.असिम शखे (मािाड पजश्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
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(१) मुींबईतील चेंबूर क्म्प त ेार सी मागग पवरसरात सुरु असलेल्या खोूकामामुळे या मागागवर 
प्रचींड वाहतकू कोंडी होत असल्याचे माहे लानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्या ूरम्यान रनूशगनास 
ाले ाहे, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, येेील वाहतूकीची कोंडी ह्ववण्याबाबत शासनान ेकोणती कायगवाही केली ाहे 
वा करण्यात येत ाहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०७-०७-२०१६) :(१) होय, हे खरे ाहे. 
    ार.सी.मागग अरुीं ू असून, या मागागचे क्राँकक्र्ीकरणाचे काम सुरु होते. तसेच या 
मागागवरील वपण्याचे पाईप लाईन व नाल्याचेही काम सुरु असल्याने वाहतकुीची कोंडी होत 
होती. 
(२) ार.सी. मागागवरील वाहतकू कोंडी ूरू करण्याकरीता १ अधिकारी व व ५ अींमलूाराींचे एक 
पेक के्रनसह नेमण्यात ाले असून वाहतूकीला अडेळा करणाऱ्या व पाककां ग करणाऱ्याीं 
वाहनाींवर सन २०१५ मध्ये २०६८ व ८/६/२०१६ अखेर मध्ये ७१३ केसेस करण्यात ाल्या 
ाहेत. तसेच दू.१९.१.२०१६ ते ३१.५.२०१६ या कालाविीत सवग प्रकारच्या वाहनाींना पूवग मुक्त 
मागागवरील श्ललामाता नगर ते पाींलरपोळ लींक्शन पयांत लाण्यास सकाळी ७.०० ते १७.०० 
वालेपयांत ाणण पाींलरपोळी लींक्शन ते म्हैसूर मोनोरेल स््ेशनपयांत सकाळी ११.०० ते २०.०० 
वालेपयांत पूवग मुक्त मागागवरुन प्रवास करण्यास परवानगी ूेण्यात ाली होती या रस्त्यावर 
पाककां ग हो  नये याकरीता मो्ार सायकल रायडर व अधिकारी/कमगचारी याींना गस्ती ूरम्यान 
पाककां ग झालेल्या वाहनाींवर कारवाई करण्याच्या सूचना ूेण्यात ाल्या ाहेत. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातीि शतेिऱ्याांच्या खात्यावर रब्बी हांगाम वपि  
ववम्याची रक्िम तातडीन ेिमा िरण्याबाबत 

  

(४९)  ४३४३१ (२८-०४-२०१६).   श्री.बाबुराव पाचण  (लशरुर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य शासनान ेूषुकाळामध्ये सापडलेल्या शेतकऱ्याींना नववन रब्बी हींगाम सुरु झाला तरी 
मागील वर्मच्या सन २०१४-१५ च्या रब्बी वपक ववमा योलनेची नुकसान गरपाई अदयाप 
ूेण्यात ाली नाही हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, हींगामातील नकुसान गरपाई रनश्श्चत करताींना रब्बी वपकाींच्या कापणी 
प्रयोगाींवर ािावरत सरासरी उत्पनाची ाकडवेारी गारतीय कृर्ी ववमा कीं पनीला ३० लुलै २०१५ 
पुवम कृर्ी ववगागाकडून साूर करण्यात ाली हे खरे ाहे काय, 
(३) असल्यास, ववमा योलनेत सहगागी शेतकऱ्याींना वपक सींरक्षण कालाविी सींपल्यानींतर ५४ 
दूवसाींच्या ात नकुसान गरपाई लमळणे अपेषितक्षत ाहे हे खरे ाहे काय, 
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(४) असल्यास, राज्यातील शेतकऱ्याींच्या खात्यावर रब्बी हींगाम २०१४-१५ मिील वपक ववम्याची 
रक्कम तातडीन ेलमा करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत ाहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१६-०६-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
     राषरानीय कृर्ी ववमा योलनमेध्ये रब्बी हींगाम २०१४-१५ मध्ये राज्यातील एकूण ११.१६ 
लाख शेतकऱ्याींनी रु. २१.८२ को्ी ववमा हप्ता गरुन सहगाग तेतला होता. त्यापकैी ६.८४ लाख 
शेतकरी नुकसान गरपाईस पात्र  रले. पात्र  रलेल्या शेतकऱ्याींना रु. २१०.९३ को्ी नकुसान 
गरपाई कृर्ी ववमा कीं पनीमाफग त अूा करण्यात ालेली ाहे. 
(२) होय, कें द्र शासनाच्या मागगू शगक सूचनाींनुसार रब्बी हींगामातील वपकाींची पी कापणी 
प्रयोगाींची सरासरी उत्पन्नाची ाकडवेारी गारतीय कृर्ी ववमा कीं पनीस दू. ३१ लुलैपयांत 
पा ववणे ावश्यक ाहे. 
(३) प्रत्येक हींगामात पीक कापणी प्रयोगाची सरासरी उत्पन्नाची ाकडवेारी ववदहत वेळेत 
ायुक्तालयामाफग त गारतीय कृर्ी ववमा कीं पनीला पा ववण्यात येत ेव सूरची ाकडवेारी प्राप्त 
झाल्यानींतर गारतीय कृर्ी ववमा कीं पनीमाफग त नुकसान गरपाई रनश्श्चत केली लाते. 
(४) राषरानीय कृर्ी ववमा योलनअेींतगगत रब्बी हींगामात २०१४-१५ मध्ये रु. २१०.९३ को्ी नकुसान 
गरपाई गारतीय कृर्ी ववमा कीं पनीमाफग त मींलूर करण्यात ाली होती. गारतीय कृर्ी ववमा 
कीं पनीने नकुसान गरपाई रक्कम सींबींधित ब्कामाफग त पात्र शेतकऱ्याींच्या खात्यावर लमा केलेली 
ाहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातीि प्रामुख्याने दषु्ट्िाळी भागातीि शेतिऱ्याांना  
पीि ववमा योिनेचा िाभ देण्याबाबत 

  

(५०)  ४४२७२ (२८-०४-२०१६).   श्री.सुतनि प्रभ ू(ददांडोशी), श्री.हसन मुश्रीफ (िागि), श्री.जितेंद्र 
आव् हाड (मुांब्रा िळवा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात गेले काही वर्ागपासून सातत्यान ेूषुकाळ ाणण अरतवषृ्ीमुळे सींक्ात सापडलेल्या 
शेतकऱ्याींना ाधेगक नुकसान गरपाईची हमी ूेणारे महत्वाकाींक्षी नव्या पीक ववमा योलनेस 
कें द्र सरकारने दू. १३.१.२०१६ रोली मींलूरी दूली हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, सूरहू नव्या वपक योलनेचे स्वरुप काय ाहे, त्यानुसार राज्यातील ूषुकाळी 
गागातील शेतकऱ्याींना कोणत्याप्रकारे लाग लमळणार ाहे, त्याकरीता ककती रुपये रनिीची कें द्र 
तेा राज्य सरकारने तरतूू केली ाहे, 
(३) तसेच, राज्यातील प्रामखु्यान े ूषुकाळी गागातील शेतकऱ्याींना सूरहू योलनेचा गावोगावी 
सींपकग  होवनू लाग ूेण्याच्या ष्ष्ीने अदयाप शासनातफ  कोणती कायगवाही करण्यात ाली ाहे 
वा करण्यात येत ाहे 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (१६-०६-२०१६) :(१) कें द्र शासनान े खरीप हींगाम २०१६ पासून नवीन 
महत्वाकाींक्षी प्रिानमींत्री फसल ववमा योलना (PMFBY)  लागू करण्यास मींलूरी दूलेली ाहे, 
हे खरे ाहे. 
(२) नैसधगगक ापत्ती, ाग, वील कोसळण,े गारपी  च्रकीवाूळ, पूर, ूषुकाळ, पावसातील 
खींड, कीड व रोग इत्याूीमुळे वपकाींचे नकुसान झाल्यास या योलनेअींतगगत शेतकऱ्याींना ववमा 
सरींक्षण ूेण्यात येणार ाहे. सूर योलनेंतगगत शेतकऱ्याींनी गरावयाचा खरीप हींगामासा र ववमा 
हप्त्याचा ूर २%, रब्बी हींगामासा र १.५%, तर नगूी वपकाींसा र ५%, इतका ाहे. ववमा 
हप्त्यातील उवगवरत रक्कम राज्य शासन तसेच कें द्र शासनादवारे प्रत्येकी ५०% याप्रमाणात 
गरणा करण्यात येणार ाहे. हींगामातील प्ररतकुल पवरश्स्ेतीमुळे झालेल्या नुकसानीसींूगागत 
त्याचप्रमाणे, पीक पेरणी पूवग व काढणी पश्चात नुकसानीसींूगागत, गरपाई ूेण्याची तरतुू पण 
सूर योलनेत ाहे. 
(३) योलनेच्या मागगू शगक सूचना के्षत्रीय स्तरावरील कायागलयाींना उपलब्ि करुन ूेण्यात 
ालेल्या असून योलन े ववर्यी प्रचार, प्रलसध्ूी के्षत्रीय कायागलयामाफग त सुरु ाहे. श्लल्हा 
स्तरावरील कृर्ी ववज्ञान कें द्राच्या मूतीने योलनेच्या प्रचार प्रलसध्ूीसा र प्रत्येक श्लल््यामध्ये 
कायगशाळा ायोश्लत करण्यात ालेल्या ाहेत. य योलनेकवरता ई. रनववूा प्रक्रीयादवारे ववमा 
कीं पन्याची रनयुक्ती करण्याची कायगवाही सुरु ाहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 
शासकीय मध्यवतम मुद्रणालय, मुींबई. 


