
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची २६१ वी यादी 

 
महाराष्ट्र विधानसभा 

  

पहहले अधधिेशन, २०१७ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

गोंहदया जिल् हयातील टहययाोोह, पुिारीयोला, िालीसगो ि शशरपूर धरणग्रसताांना 
शासिीय नोिरी शमळण्याबात 

  

(१)  ५२५९ (०४-०४-२०१५).   श्री.अशमत विलासराि देशमुख (लातूर शहर) :   सन्माननीय 
मदत ि पुनिवसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गोंदिया जिल् हयातील टद्याोोह, पुिारी्ोला, कालीसगो व शिरपूर धरणाच् या डुोीत 
के्षत्रातील िेतकऱ याींची िेतिमीन व घरे ४० वर्ाांपूवी िाऊनसुध् िा या रकलकल् पग्रस् त व 
धरणग्रस् ताींना यायापपयांत िासकनय नोकरी शमीाली नाही, हे खरे आहे काय, 

(२) यसल् यास, या रकलकल् पग्रस् त व धरणग्रस् ताींपी कन आिपयांत ीकती िणाींना नोक-या शमीाल् या 
व ीकती िण रकलतीके्षत आहेत, 
(३) यसल् यास, नोकऱया न िेण्याच्या ववलींडाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पायील (२६-०८-२०१६) :(१) व (२) हे खरे नाही. 
     गोंदिया जिल््यातील टद्याोोो, पुिारी्ोला, कालीसरार व शिरपुर धरणाच्या डुोीत 
के्षत्रात िेतकऱयाींची िेतिमीन व घरे ४० वर्ाापुवी गेलेली आहेत. सिर धरणाच्या के्षत्रात 
िेतिशमन व घरे गेलेल्या िेतकऱयाींना रकलकल्पाननहाय, टद्याोोह-२३, पुिारी्ोला-८४, 
कालीसरार-१२ व शिरपुर-१७ या रकलमाण ेरकलकल्पग्रस्ताींच ेरकलमाणपत्र िेण्यात आले आहे. त्यापी कन 
एकुण ६४ रकलकल्पग्रस्ताींना नौकरी दिल्याची यशिलेखात नोंि आहे. 
     सामान्य रकलिासन वविागाच्या दि.२७.१०.२००९ रोिीच्या िासन ननणायानुसार 
रकलकल्पग्रस्ताींच्या नेमणूका पात्रता तपासनु व ्पधाा पररके्षावारे व गुणवत्तेनुसार करण्यात 
येतात. 
(३) रकलश्न उा् ावत नाही. 
  

___________ 
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सोयगाांि (ता.जि.औरांगाबाद) येथील प्रादेशशि पररिहन विभागाच् या दलुवषामामुळे 
िालबाहृय िाहने रस त् यािर चालविण्यात येत असल् याबाबत 

  

(२)  १०३९६ (०८-०४-२०१५).   श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोो) :   सन्माननीय पररिहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सोयगाींव (ता.जि.औरींगाडाि) येथील रकलािेशिक पररवहन वविागाच् या िलुाक्षामीेु िकेोो 
कालडाहृय वाहने सराास र् त् यावर चालववण्यात येत यसल् याचे माहे िानेवारी, २०१५ मध्ये वा 
त् या िरम्यान ननििानास आले आहे हे खरे आहे काय, 
(२) यसल् यास, या कारणामुीे वाहनाींच् या यपघाताींमध् ये दिवसदिदिवस वाढ होत यसल् यान े
सवासामान् याचा िीव धो यात आला आहे हे पाहता िासन त् वरीत आवश् यक कायावाही करणार 
वा करीत आहे काय, 
(३) नसल् यास, ववलींडाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हदिािर राित े(०१-०९-२०१६) :(१) नाही. 
(२) मो्ार वाहन यधधननयम, १९८८ व त्या यींतगात डनववलेल्या ननयमातील तरतुिीींचे उल्लींघन 
करणाऱया वाहनाींवर रकलािेशिक पररवहन कायाालय, औरींगाडाि याींच्या कायाालयातील वायुवेग 
पथकाींमार्ा त तपासणी करुन िोर्ी वाहनाींवर कारवाई करण्यात येते. 
     दि.०१.०४.२०१४ ते दि.३१.०३.२०१५ या कालावधीत एकूण ६३२ पररवहनेत्तर वाहनाींची 
तपासणी करुन नोंिणी रकलमाणपत्राचे नुतनीकरण करण्यात आले व एकूण १८४ पररवहनेत्तर 
वाहनाींची नोंिणी याींत्रत्रकदृष्या योग्य नसल्याने नोंिणी रकलमाणपत्र रद्द केले. 
     तसेच सिर कालावधीत एकूण १६८९८ पररवहन वाहनाींची तपासणी केली गेली. एकूण 
४४२८ िोर्ी वाहनाींना तपासणी रकलनतवेिने िेऊन या वाहनाींकोून एकूण रु.४२,९४,७८९/- एवढा िींो 
वसूल करण्यात आला. 
(३) रकलश्न उा् ावत नाही. 

___________ 
  

अल्पसख्याांि समुदायाच्या विविध न्याय्य मागण्याांसांदभावत तसेच समाि  
वििासासाठीच्या विविध शशफारशीांची अांमलबिािणी िरण्याबाबत 

  

(३)  २९००९ (१३-०१-२०१६).   श्री.अबू आिमी (मानखूदव शशिािीनगर) :   सन्माननीय 
अल्पसांख्याांि वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) यल्पसखयाींक समुिायाच्या ववववध न्याय्य मागण्याींच्या सोोवणुकन सींििाात तसेच समाि 
ववकासासाठीच्या ववववध शिर्ारिीची यथाथा यींमलडिावणी करण्याडाडतची मागणी समािवािी 
पक्षातरे् राज्यातील मुखयालयी, तसेच वविागीय महसूल आयुतालये, जिल्हाधधकारी कायाालये, 
जिल्हाउपवविाग कायाालये, तालकुा पातीीवरील सींडींधधत महसलुी कायाालये, त्याचडरोडर 
यल्पसींखयाींक के्षत्रातील कायाालयाको े दिनाींक ९ सप् द्िडर २०१५ मध्ये वा त्या समुारास 
लेखीननवेिनाावारे मा.मुखयमींत्री, मा.मींत्री (यल्पसींखयाींक ववकास) राज्यमींत्री (यल्पसींखयाींक 
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ववकास), यनतररत मुखय सधचव (महसूल व यल्पसींखयाींक ववकास), सींडधधत महसुली 
वविागाचे वविागीय आयुत, सींडधधत जिल््याच े जिल्हाधधकारी आणण सींडधधत महसुली 
वविागाचे उपवविागीय जिल्हाधधकारी याींच्याको ेमागणी केलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) यसल्यास, उत रकलकरणी िासनान ेचौकिीयींती कोणती ननणाायक उपाययोिना केली वा 
करण्याचे रकल्ताववत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींडाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.विनोद तािो े(२६-०८-२०१६) :(१) सिरचे ननवेिन रकलाप्त झाल्याच ेआढीून येत नाही. 
(२) व (३) रकलश्न उा् ावत नाही. 

___________ 
  

िणी तालुक्याच्या (जि.यितमाळ) अांततम योिािर िसलेले मुांगोली गाि  
चोहोबािूनी िेिोशलच्या विळख्यात सापोले असल्याबाबत 

  

(४)  ३०५१० (१८-०१-२०१६).   श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.अशमन पयेल (मुांबादेिी), श्री.असलम 
शेख (मालाो पजश्चम), ोॉ.सांतोष यारफे (िळमनुरी) :   सन्माननीय मदत ि पुनिवसन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वणी तालुयाच्या (जि.यवतमाी) यींनतम ्ोकावर वसलेले मुींगोली गाव चोहोडािूनी 
वेकोशलच्या ववीखयात सापोले यसून वकेाशलमध्ये होणाऱया ्र्ो्मुीे मुींगोली गावातील 
नवनाथ िगेु, गणपत ्ेकाम याींच्यासह २० नागरीकाींची घरे पोली, याडाडतची मादहती वकेोशल 
व महसूल रकलिासनाला िेण्यात येऊनही कोणतीच कायावाही न झाल्याने गेल्या २० वर्ाापासून 
येथील गावकरी िीतीच्या वातावरणात गावात राहत यसल्याच ेदिनाींक ११ सप् द्िडर, २०१५ रोिी 
वा त्यासुमारास ननििानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) यसल्यास, उपरोत रकलकरणी वेकोशलच्या डेिडाडिारपणामीेु यनकेाींवर आधथाक सींक् 
कोसीले यसून याडाडत रकलिासनाने सिरील गावकऱयाींना नकुसान िरपाई िेण्याडाडत कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींडाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पायील (२६-०८-२०१६) :(१) हे खरे आहे. 
(२) मुींगोली गावातील ४२ घराींच ेनुकसान झाल्याच ेननििानास आले आहे. वकेोलीच्या ्तरावर 
घराींचे नुकसानीडाडत सशमती ्थापन केली यसुन सिर कमे्ीन ेवकेोलीच्या ्र्ो्ामुीे घराींचे 
नुकसान झाले नसल्याने वकेोलीकोुन मोडिला िेता येत नसल्याचे कीववले आहे. मात्र 
वेकोलीने सर्व्हे करुन ४२ घराींच ेिरुु्तीडाडत कायावाही करीत यसून नवनाथ िगेुसह १८ घराींचे 
िरुु्तीचे काम ेपुणा झाले आहे. टतर काम रकलगतीवर यसल्याचे कीववले आहे. 
(३) रकलश्न उा् ावत नाही. 

___________ 
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िनावयि पॉिर िॉपोरेशन शलपी िेपीसीएल अांतगवत असलेल्या चांद्रपूर जिल्हयातील बराांि ि 
पररसरातील प्रिल्पग्रसत शेतिऱयाांना ५० यक्िे िशमनी परत िरण्याबाबत 

  

(५)  ३२४९३ (१२-०१-२०१६).   श्री.नानािी शामिुळे (चांद्रपूर), श्री.सुरेश धानोरिर (िरोरा) :   
सन्माननीय मदत ि पुनिवसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कनाा्क पॉवर कॉपोरेिन शलपी केपीसीएल यींतगात यसलेल्या चींद्रपूर जिल्हयातील डराींि 
व पररसरातील रकलकल्पग्रस्त िेतकऱयाींना ५० ्के िशमनी परत करणे व ववववध रकलश्न तातोीन े
मागी लावण्याचे ननिेि कदि दद्रय रसायन व उवारक मींत्री याींनी दिनाींक ६ सप् द्िडर, २०१५ रोिी 
सींडधधत यधधकाऱ याींना दिले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) यसल्यास, कदि द्रीय मींत्रयाींनी दिलेल्या ननिेिानुसार आतापयांत या रकलकल्पग्रस्ताींच्या ५० ्के 
िशमनी परत करण्याडाडत िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींडाची कारणे काय आहे ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पायील (२६-०८-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) मा.कदि दद्रय मींत्री, रसायन व खते याींचे ननवेिना सींििाात मा.मुख यमींत्री याींचे ्तरावरुन 
दिनाींक २९ डोसदिडर, २०१५ रोिी डी ठक झाली. या डी ठकनत खलीलरकलमाणे ननणाय घेण्यात आले. 
१) ५०% िमीन परत करणे. 
  i) कोीसा खिरनीतून कोीसा काढण्याच े काम पूणा झाल्याडाडत सींडींधधत रकलाधधकरणान े
रकलमाणणत केल्यानींतर िशमनीच्या मूी मालकाला त्याच्या सींपादित िशमनीच्या ५०% टतकन 
िमीन परत िेण्यात यावी. 
  ii) के.पी.सी.एल. ५०% िमीन मूी खतेिारास परत िेण्यास यसमथा यसल्यास मूी 
खातेिारास िेय िशमनीच्या डिल्यात रकलती एकरी रु.४.०० लक्ष िेण्यात याव.े 
  iii) जिल्हाधधकारी याींनी या यनरु्ींगाने रकल्ताव तयार करुन केपी.सी.एल. को ेपाठवावा. 
२) रकलकल्पग्रस्ताींना नोकरी िेणे. 
  i) रकलकल्पग्रस्ताींच्या कु्ूींडातील एका र्व्यतीला खाण ववकास चालकाच्या (Mine 
development operator) आ्थापनेवर नोकरी िेण्यात यावी रकलत्येक रकलकल्पडाधधत कु्ूींडातील 
एका र्व्यतीला खाण ववकास चालकाच्या आ्थापनेवर घेण्यात आल्याची व त्याींना रकलोर्व्हीोी्ं  
र्ीं ो टएसआय, गॅ्रसच्युई्ी, डोनस आणण रिा िेण्यात येत यसल्याची के.पी.सी.एल. न ेखात्री 
करावी. 
  ii) मिूराींना वीेोवेीी सधुाररत महाराषर ीकमान वेतन ननयमारकलमाणे वेतन िेण्यात येईल. 
  iii) िर रकलकल्पग्रस्त कु्ुींडातील एका र्व्यतीला नोकरी िेता आली नाही. तर नोकरीच्या 
ऐविी रु.५.०० लक्ष के.पी.सी.एल. मार्ा त रकलकल्पग्रस्त कु्ूींडाला िेण्यात यावे. 
३) i) कुोराला या गावाचे यापूवी ननजश्चत केलेल्या िागेवरती पुनवासन करण्यात यावे. 
  ii) सींपादित के्षत्रामध्ये िर रकलकल्पग्रस्ताची रदहवािी िमीन गेली यसेल आणण त्याची 
पुनवाशसत रकलकल्प िागेत िाण्याची टच्छा नसले तर त्याला रकलती कु्ूींड ५ लाखाची िरपाई 
िेण्यात यावी. 
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  iii) जिल्हा रकलाधधकरण आणण रकलकल्पडाधधताीं समवेत कु्ूींडामध्ये पुनवासनाडाडत िी नींदिन 
समन्वय साधण्यासाठी चींद्रपूरमध्ये के.पी.सी.एल. मार्ा त नोोल यधधकाऱयाींची ननयुती 
करण्यात यावी. 
  iv) शिल्लक रादहलेल्या यनतररत कु्ूींडाडाडत उप वविागीय यधधकारी याींच्या चौकिी 
यहवालानसुार ११ कु्ूींडापेक्षा यधधक कु्ुडाची वाढ करण्यात येऊ नये. 
(३) रकलश्न उा् ावत नाही. 

___________ 
  

पुणे जिल््यातील गुिर-तनांबाळिरिाोी, माांगोिेाोी, िाांभूळिाोी,  
िोळेिाोी या िाडयाांना गािठाणाचा दिाव देण्याबाबत 

(६)  ३३२४६ (२३-१२-२०१५).   श्री.शभमराि तापिीर (खोििासला) :   सन्माननीय मदत ि 
पुनिवसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे जिल््यातील गुिर-ननींडाीकरवाोी, माींगोवेाोी, िाींिूीवाोी, कोीेवाोी या वाडयाींना 
महसुली गावे म्हणून घोवर्त करण्यात आले यसताींना गावठाणाचा ििाा िेण्यात आले 
नसल्याच े माहे ऑग््, २०१५ मध्ये वा त्या िरम्यान ननििानास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) यसल्यास, गावठाणाचा ििााच नसल्यामीेु िेतकरी वगा नाराि यसून गावठाणाचा ििाा न 
शमीाल्यामीेु ्थाननकाींना यनेक योचणीींना तोंो ायाव ेलागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) यसल्यास, या वाडयाींना गावठाणाचा ििााच नसल्यान ेकोणत्याच सुववधा शमीत नाहीत, 
डाींधकामाींचे प्लान पास होत नाहीत, यामुीे घराींच्या सींखयेत वाढ होत यसताींना यनधधकृत 
डाींधकामाींमध्ये वाढ होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) यसल्यास, यारकलकरणी िासनाकोून चौकिी केली आहे काय चौकिीयींती कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींडाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पायील (२७-०२-२०१७) :(१) होय, हे यींित: खरे आहे. 
(२) व (३) सरपींच, ग्रसामपींचायत माींगोवेाोी याींनी माींगोवेाोी या गावाला गावठाण ििाा 
शमीणेडाडत दिनाींक 10.02.2015 रोिी जिल्हाधधकारी, पुणे कायाालयास यिा सािर केलेला 
आहे. तथावप, गुिर-ननींडाीकरवाोी, िाींिूीवाोी, कोीेवाोी या वाडयाींना गावठाणाचा ििाा 
िेणेडाडत रकल्ताव रकलाप्त नाही. 
(४) मौिे माींगोवेाोी या गावासाठी ििाा िेणेडाडतचा रकल्ताव उप वविागीय यधधकारी हवेली व 
तहशसलिार हवेली याींचेकोून रकलाप्त झालेल्या रकल्तावावर मुखय कायाकारी यधधकारी, महानगर 
रकलिेि के्षत्र ववकास रकलाधधकरण, पुणे याींचे ताींत्रत्रक यशिरकलाय रकलाप्त करुन घेण्यात आले आहेत. 
त्यानुसार माींगोवेाोी गावास गावठाणाचा ििाा िेण्याची कायावाही करण्यात येत आहे. तसेच, 
उवाररत गावाींचेही रकल्ताव रकलाप्त करुन घेऊन कायावाही करण्यात येईल. 
(५) रकलश्न उा् ावत नाही. 

___________ 
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मौिा फािलपूर (ता.जि.अमरािती) येथील पुनिवसन मौिा नाांदरुा  
लष्ट्िरपूर ट-क्लास िमीनीिर िरण्याबाबत 

(७)  ३८१५९ (१८-०१-२०१६).   अॅो.यशोमती ठािूर (ततिसा), श्री.अशमन पयेल (मुांबादेिी) :   
सन्माननीय मदत ि पुनिवसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौिा र्ािलपूर (ता.जि.यमरावती) येथील पुनवासन मौिा नाींिरुा लषकरपूर येथील ट-
लास िमीनीवर करण्याडाडत लोकरकलनतननधी याींनी दिनाींक १७ ऑग््, २०१५ रोिी वा 
त्यासुमारास जिल्हाधधकारी यमरावती ननवेिन दिले होते, हे खरे आहे काय, 

(२) यसल्यास, िासनाने चौकिी केली आहे काय 
(३) यसल्यास, चौकिीयींती लोकरकलनतननधी याींनी दिलेल्या ननवेिनानुसार र्ािलपूर 
(ता.जि.यमरावती) येथील पुनवासन मौिा नाींिरुा लषकरपूर ट-लास िशमनीवर करण्याडाडत 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींडाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पायील (२६-०८-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, तहशसलिार यमरावती याींचे ्तरावरुन चौकिी करण्यात आली आहे. 
(३) मौिा नाींिरू लषकरपूर येथ े पुनवासनाकररता नागररकाींिी चचाा करण्यात आली यसून 
त्याडाडत िशमनीची मोिणी करुन ले-आऊ् तयार करण्याची कायावाही करण्यात येत आहे. 
(४) रकलश्न उा् ावत नाही. 

___________ 
  

एसयी महामांोळाच्या शसांधुदगुव विभागात पयविेषामीय पदासह 
चालिाांची २०० पदे ररक्त असल्याबाबत 

(८)  ४००९१ (२८-०४-२०१६).   श्री.तनतेश राणे (िणििली) :   सन्माननीय पररिहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शसींधुिगुा एस्ी महामींोीाच्या वविागात पयावेक्षीय पिासह चालकाींची २०० पिे ररत 
यसल्याच ेमाहे सप् द्िडर २०१५ मध्ये वा त्यािरम्यान ननििानास आले आहे हे खरे आहे काय, 
(२) यसल्यास, िासनान ेररत पिे त्वररत िरण्यासाठी िासनान ेकोणती कायाावाही केली  वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींडाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हदिािर राित े(३०-०८-२०१६) :(१) नाही. 
(२) माहे सप् द्िडर, २०१५ मध्ये एकूण ३९६ ननयते चालववण्याकरीता ९१५ चालकाींची आवश्यकता 
होती. त्यानुसार ८६१ चालक उपलब्ध होत ेव ५४ चालकाींची पिे ररत होती. तसेच पयावेक्षकनय 
रकलवगाातील एकूण ६९ पिे मींिूर पिाींपी कन ४३ कमाचारी कायारत व २६ पिे ररत आहेत. सिर 
पिे िरण्याची डाड राज्य पररवहन महामींोीच्या कायावाहीखाली आहे. 
(३) रकलश्न उा् ावत नाही. 

___________ 
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मौि ेिाघदरा (ता.िेल्हे, जि.पुणे) येथील गुांििणी-चापेय प्रिल्पातील बुोीत  
प्रिल्पाबाधीताांना सांपादीत िेलेल्या िमीनीपोयी तनिासी भूखांो देणेबाबत 

  

(९)  ४२७२६ (२८-०४-२०१६).   श्री.सांग्राम थोपये (भोर), श्री.ियिुमार गोरे (माण), श्री.अशमन 
पयेल (मुांबादेिी), अॅो.यशोमती ठािूर (ततिसा), श्री.असलम शेख (मालाो पजश्चम), श्रीमती 
तनमवला गावित (टगतपूरी) :   सन्माननीय मदत ि पुनिवसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) मौिे वाघिरा (ता.वेल्हे, जि.पुणे) येथील गुींिवणी-चापे् रकलकल्पातील डुोीत 
रकलकल्पाडाधीताींना सींपािीत केलेल्या िमीनीपो्ी ननवासी िूखींो िेणेडाडत ्थाननक 
लोकरकलनतननधीींनी दिनाींक ४ सप् द्िडर, २०१४ रोिी वा त्यासुमारास जिल्हा पुनवासन यधधकारी, 
पुणे याींना ननवेिन दिले होत,े हे खरे आहे काय, 

(२) यसल्यास, याडाडतीत िासनाने कोणती तातोीची कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींडाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पायील (३०-०८-२०१६) :(१) व (२) हे खरे नाही. 
     यस ेननवेिन ्थाननक लोकरकलनतननधीींनी दिल्याच ेआढीून येत नाही. 
     मौिे वाघिरा, ता.वेल्हे येथील या पावसाळ्यात डुोीत होऊ िकतील यिा रकलकल्पग्रस्ताना 
जिल्हा पुनवासन यधधकारी, पुणे याींचेकोील दि.२७.५.२०१६ च्या आिेिान्वये मौि ेआोवली, 
ता.वेल्हा येथ ेिूखींोाींचे वा्प करण्यात आले आहे. 
(३) रकलश्न उा् ावत नाही. 

___________ 
  

नाशशि येथील द्राषाम उत्पादिाांना २० यक्िे व्हॅय आणण १६ यक्िे 
प्रोत्साहनासाठी अनुदान देण्याची मागणी 

  

(१०)  ४३६९७ (२८-०४-२०१६).   श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.नरहरी णिरिाळ 
(हदांोोरी), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल) :   सन्माननीय राज् य उत् पादन शुल् ि मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात नी सधगाक सींक्ामुीे ्ेडल द्राक्ष उत्पािक आधथाक योचणीत आले यसल्यान ेत्या 
उत्पािकाींना वाईन द्राक्षाचा उपाय िासनान े आणला मात्र डािारासाठी िासनाने कोणतीच 
कायावाही केली नाही, हे खरे आहे काय, 

(२) यसल्यास, नाशिक येथे द्राक्षाचे उत्पािन िा्त यसल्याने वाईन उत्पािकाींना २० ्के 
र्व्हॅ् आणण १६ ्के रकलोत्साहन ित्त्यासाठी यनुिान िेण्यासाठी िासनाने कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींडाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे (२६-०८-२०१६) :(१) द्राक्ष रकलीिया उायोग धारण २००१ नसुार 
िासनान,े राज्यातील द्राक्षावर आधारीत वाईन उायोगास रकलोत्साहन म्हणून िासन ननणाय, 
उायोग वविाग, दि.३१.८.२००९ यन्वये, दि.१.८.२००९  पासून राज्यातील वाईन उत्पािकाींना 
राज्यामध् ये उत्पािीत केलेल्या व राज्यामध्ये यींनतमत: वविन झालेल्या वाईन वविनवर यनुजे्ञय 
यसलेला २० ्के मुल्यवधधात कर (र्व्हॅ्) िरल्यास त्यापी कन १६ ्के कराचा परतावा 
रकलोत्साहन म्हणून िेण्याडाडत ननणाय झालेला आहे. 
(२) राज्यामध्ये वाईन उत्पािक उायोग घ्काींनी िरलेल्या २० ्के मुल्यवधधात कराच्या १६ 
्के परतावा रकलोत्साहन यनुिान म्हणून िासनाकोून ववतरीत करण्यात येत आहे. 
(३) रकलश्न उा् ावत नाही. 

___________ 
  

मुांबई गोरेगाि पूिव आरे िसाहती अांतगवत रसत्याची दरुिसथा िाल्याबाबत 
  

(११)  ४४१९५ (०५-०५-२०१६).   श्री.सुतनल प्रभ ू(हदांोोशी) :   सन्माननीय  दगु्धवििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींडई गोरेगाव पूवा आरे वसाहती यींतगात यसलेल्या सवा र्त्याींमध्ये यसींखय खडो ेपोून 
र्त्याची िरूाव्था झाल्याची डाड नुकतीच ननििानास आली, हे खरे आहे काय, 

(२) यसल्यास, उत नािरुु्ती र्त्याचे खोीकरण व ोाींडरीकरण करण्याच्या दृष्ीन े
िासनाकोून कोणती कायावाही करण्यात आली आहे व त्याकरीता ीकती रुपये ननधी िासनान े
उपलब्ध करुन दिला आहे, 
(३) यसल्यास, िासनाने उपलब्ध करुन दिलेल्या ननधीमधून वसाहतीतील ीकती यींतगात 
र्त्याची कामे करण्यात आली आहे व यायाप ीकती र्त्याींची कामे करणे डाकन आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींडाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. महादेि िानिर (१५-११-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२) पावसाळ्यात र्त्यावर पोलेले खडो े सावािननक डाींधकाम वविागामार्ा त त्वरीत 
डुिववण्यात आले यसून र्ता वाहतूकनस योग्य करण्यात आला आहे. २४०४ िगु्धर्व्यवसाय 
ववकास वविाग या लेखाशिर्ााखाली उपलेखाशिर्ा २४०४ ०७०६ सन २०१५-१६ करीता रु.९३६.८८ 
लक्ष एवढ्या रकलाप्त ननधीमधून रु. ५,१८,३९,९७२/- टतर ननधी खचा झाला आहे. सन २०१६-१७ 
करीता रु.१५०.०० लक्ष ननधी उपलब्ध झाला यसून रकलाप्त ननधीमधून यायापपयांत 
रु.८,९६,४०६/- खचा झालेला आहे. 
(३) आरे िगु्धवसाहतीमधील एकूण ४४.४५ ीक.मी. लाींडीच्या यींतगात र्त्यापी कन साधारण ८.०० 
ीक.मी. लाींडीच्या यींतगात र्त्याींच ेपुनडााधणीच ेकाम कायाकारी यशियींता, सावािननक डाींधकाम 
वविेर् रकलकल्प वविाग, आरे याींच ेमार्ा त करण्यात आले यसून उवाररत लाींडी मधील र्त्याच े
पुणापषृ्ीकरण व काही नवीन र्ता डाींधणीच ेकाम त्याींच े्तरावर करावयाचे रकल्ताववत आहे. 
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(४) लेखाशिर्ा २४०४ िगु्धर्व्यवसाय ववकास वविागामार्ा त यसलेली टमारत पाणी पुरवठा व 
यींतगात र्ते या कामासाठी एकत्रत्रत ननधी कायाकारी यशियींता, सावािननक डाींधकाम वविेर् 
रकलकल्प वविाग, आरे याींचेको ेउपलब्ध होत यसतो, उपिोता आवश्यकतेनुसार व सचूनेनुसार 
र्ता सींडींधीची तातोीची काम े हाती घेऊन कायाकारी यशियींता, सावािननक डाींधकाम वविेर् 
रकलकल्प वविाग, आरे याींच ेमार्ा त काम ेपुणा करण्यात येतात. 

___________ 
  
अचलपूर मतदार सांघातील मौिा बोरगाि पेठ हे गाि पूणवत: बुोीत षेामत्र घोवषत िरण्याबाबत 

  

(१२)  ४५०२० (२८-०४-२०१६).   श्री.ओमप्रिाश ऊफव  बच्चू िोू (अचलपूर) :   सन्माननीय 
मदत ि पुनिवसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) यचलपूर मतिार सींघातील वासनी मध्यम रकलकल्पाींतगात यींित: डुोीत के्षत्रात िाणारे मौिा 
डोरगाव पेठ हे गाव पुणात: डुोीत के्षत्रामध्ये समाववष् करुन गावाचे पुनावसन करण्याडाडत 
्थाननक ववसस यचलपूर याींनी दिनाींक ५ ऑ्ोडर, २०१५ रोिी मा.मींत्री महसलू याींचेको े
लेखी पत्र िेऊन मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) यसल्यास, रकलकल्प पूणा झाल्यानींतर डकॅ वॉ्र मीेु पूणा गाव डुोण्याची ियता ननमााण 
झाली आहे व त्यामीेु नागरीकाींच्या िीवाला धोका ननमााण झाला आहे हे खरे आहे काय, 
(३) यसल्यास, सींपूणा गाव डुोीत के्षत्र घोवर्त करण्याडाडत िासनाने कोणती कायावाही केली 
आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींडाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पायील (२६-०८-२०१६) :(१) होय, ्थाननक ववधानसिा सि्याींनी दि.४ ऑ्ोडर, 
२०१५ रोिीच्या पत्रान्वये मागणी केली आहे. 
(२) हे खरे नाही. डोरगाव पेठ हे गाव वासणी मध्यम रकलकल्पाच्या डुोीत के्षत्रात येत यसनु 
धरणाच्या डुोीत के्षत्रामध्ये कोणतीही िशमन िात नाही. सिर गावातील केवी २५ ्के घरे 
धरणामुीे डाधीत के्षत्रात येत आहेत. रकलकल्पडाधीत र्व्यतीचे पुनवासन यधधननयमातील तरतुिी 
नुसार ७५ ्के पेक्षात यधधक ितेी व घरे डाधधत होत यसल्यास त्या गावाचे पुणात: पुनवासन 
करण्यात येते. डोरगाव पेठ हे गाव पुणात: रकलकल्पडाधधत नाही. या गावातील उवारीत तलाींक व 
नवीन गावठाणाचा तलाींक एकच आहे. तसेच रकलत्यक्षत धरणाच्या तलाींकापासून एक मी्र 
पयांत डॅक वा्रसाठी समास ठेवण्यात आला यसून सिर गावाचा उवारीत िाग हा िोन ते तीन 
मी्र उींचीवर आहे. त्यामुीे सिर गाव डॅक वा्रन ेपाण्याखाली िाण्याची ियता नाही. 
(३) रकलश्न उा् ावत नाही. 
(४) रकलश्न उा् ावत नाही. 
  

___________ 
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राज्य शासनाने एसयी सेिेसाठी सि. बाळासाहेब ठािरे याांच् या नाि े 
सात योिना सुरु िरण् याचा घेतलेला तनणवय 

  

(१३)  ४६२८२ (२८-०४-२०१६).   श्री.ियांत पायील (टसलामपूर), श्री.अजित पिार (बारामती), 
श्री.भासिर िाधि (गुहागर), श्री.सुरेश लाो (ििवत), श्री.जितेंद्र आव्हाो (मुांब्रा िळिा), 
श्री.शामराि ऊफव  बाळासाहेब पायील (िराो उत्तर), श्री.हनुमांत ोोळस (माळशशरस), श्री.हदपि 
चव्हाण (फलयण) :   सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य िासनाने एस्ी सेवसेाठी ्व.डाीासाहेड ठाकरे याींच् या नाव े सात योिना सुरु 
करण् याचा ननणाय माहे िानेवारी, २०१६ मध् ये वा त्यािरम्यान घेतला आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) यसल् यास, या सात योिनाींच ेसवासाधारण ् वरुप काय आहे, 
(३) यसल् यास, हृया योिना केर्व् हापासून यींमलात येणार यसून या योिनेवर ीकती खचा 
यपेक्षक्षत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींडाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हदिािर रािते (०९-११-२०१६) :(१), (२) व (३) महाराषर राज्य मागा पररवहन 
महामींोीाच्या ्तरावर ्व.डाीासाहेड ठाकरे याींच्या नाव े ४ योिना सुरु करण्याचा ननणाय 
घेण्यात आलेला आहे. 
     महाराषर राज्य मागा पररवहन महामींोीाींतगात कायारत कमाचारी/यधधकारी याींच्या 
दि.०१.०४.२०१६ रोिी व त्यानींतर िन्मणाऱया कन्येकरीता दहींिहुृियसम्रा् शिवसेनारकलमुखय 
डाीासाहेड ठाकरे कन्यािार योिना, राज्य पररवहन महामींोीाच्या रकलवािाींकररता  
दहींिहुृियसम्रा् शिवसेनारकलमुख डाीासाहेड ठाकरे यपघात सहाय्यता ननधी योिना, राज्य 
पररवहन महामींोीाच्या कमाचाऱयाींसाठी दहींिहुृियसम्रा् शिवसेनारकलमुख डाीासाहेड ठाकरे 
यनतवविेर्ोपचार रुग्णालय योिना व ए.आय.सी.्ी.ई. चे (All India Council for 
Technical Education)  ननकर्ानुसार दहींिहुृियसम्रा् शिवसेनारकलमखु डाीासाहेड ठाकरे मो्ार 
वाहन यशियाींत्रत्रकन महाववायालय या ४ योिना सुरु करण्याच्या आवश्यकतेनुसार िासन 
मान्यतेच्या यधीन राज्य पररवहन ्तरावर ननणाय घेण्यात आला आहे. 
(४) रकलश्न उा् ावत नाही. 

___________ 
  

चांद्रपूर उपप्रादेशशि पररिहन अधधिारी िायावलयाने  
पात्र उमेदिाराांना चालि परिाना देण्याबाबत 

  

(१४)  ४६४०७ (२८-०४-२०१६).   श्री.नानािी शामिुळे (चांद्रपूर), श्री.सुरेश धानोरिर (िरोरा) :   
सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) चींद्रपूर, उपरकलािेशिक पररवहन यधधकारी कायाालय, याींनी दिनाींक ११ म,े २०१५ रोिी 
ब्रम्हपुरी येथे चालक परवाना शित्रडराचे आयोिन केले होते परींत ुआठ मदहन्याचा कालावधी 
लो्ून सुध्िा यायापही मात्र उमिेवाराींना चालक परवान्याचे वा्प करण्यात आले नसल्याच े
माहे िानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्या िरम्यान ननििानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) यसल्यास, याडाडत िासनान ेचौकिी केली आहे काय, 
(३) यसल्यास, चौकिीच्या यनुर्ींगाने ब्रम्हपुरीतील पात्र उमेिवाराींना चालक परवाना कधीपयांत 
रकलाप्त होणार आहे, तसेच सिर शित्रडरामुीे नागररकाींची चालक परवान्यासाठी होणारी आधथाक 
गी रसोय कमी करण्यास शित्रडर जिल्हयातील िगुाम िागात घेण्याडाडत िासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींडाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हदिािर रािते (०१-०९-२०१६) :(१), (२) व (३) नागररकाींची चालक परवान्यासाठी होणारी 
गी रसोय ्ाीण्यासाठी चींद्रपूर जिल््यातील ब्रम्हपूरी, शसींिेवाही, वरोरा, धचमूर, गोचाींिरू, 
नागिीो, मूल, गोंोवपींपरी, पोिुणाा ट. दठकाणी शित्रडर कायाालयाींचे आयोिन करण्यात येत.े 
     सिर रकलकरणी दि. ११.०५.२०१५ रोिी ब्रम्हपूरी येथ ेआयोजित शित्रडर कायाालयात काही 
उमेिवाराींची चाचणी घेऊन पुढील कायावाहीसाठी कागिपत्र े सींडींधधत ड्रायजर्व्हींग ्कूलच्या 
कमाचाऱयाींमाात रकलािेशिक पररवहन कायाालयाको े पाठववले यसता, कागिपत्र े पोहचववण्यास 
सींडींधधताकोून उिीर झाला, सिर रकलकरणातील पात्र उमेिवाराींना पकन यनुज्ञप्ती          
दि. १९.०१.२०१६ रोिी पोष्ान ेपाठववण्यात आली आहे. 
     शित्रडर कायाालयात चाचणी घेण्यात आलेल्या पात्र उमेिवाींराना त्वरीत वाहन यनुज्ञप्ती 
शमीण्यासाठी खािगी र्व्यतीींको ेकागिपत्र ेसोपवू नयेत. यन्यथा, कोक कारवाई केली िाईल 
यिा सूचना सवा रकलािेशिक पररवहन कायाालयाींना ननगाशमत केलेल्या आहेत. 
(४) रकलश्न उा् ावत नाही. 

___________ 
  

िें द्र ि राज्य शासनाच्या हमीभािातील तफाित दरू िरुन तफाितीची  
रक्िम शेतिऱयाला बोनस म्हणून देण्याबाबत 

  

(१५)  ४६५७७ (२७-०४-२०१६).   श्री.ओमप्रिाश ऊफव  बच्च ू िोू (अचलपूर), ोॉ.अतनल बोंो े
(मोशी) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ऊसारकलमाणे साखरेला हमीिाव शमीण्याच्या धतीवर रुई, िाी, ताींिीू या िेतीवपकाींना 
हमीिाव शमीणे व कदि द्र आणण राज्य िासनाच्या हमीिावातील तर्ावत िरू करुन तर्ावतीची 
रकम िेतकऱयाला डोनस म्हणून िेण्याडाडत ्थाननक लोकरकलनतनीधीनी राज्य िासनाको े
लेखी पत्राावारे यनके वेीा मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) यसल्यास, ्थाननक लोकरकलनतनीधी याींनी दिनाींक ८ सप् द्िडर, २०१५ रोिी राज्याच्या मुखय 
सधचवाींना लेखी पत्र िेऊन याडाडत मागणी केली होती, हे ही खरे आहे काय, 
(३) यसल्यास, याडाडत िासनान ेकोणती कायावाही केली आहे, 
(४) यसल्यास, ५०% नर्ा धरुन हमीिावाींची शिर्ारस आणण कदि द्र व राज्यातील हमी िाव 
तर्ावतीची रकम िेतकऱयाींना डोनस म्हणून िेण्याडाडत िासनान ेकोणती कायावाही केली वा 
करीत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींडाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. पाांोुरांग फुां ोिर (०३-१२-२०१६) :(१), (२) व (३) ्थाननक लोकरकलनतननधीकोील 
दि.०८/०९/२०१५ च े पत्र मा.मुखय सधचव, महाराषर राज्य याींना यगे्रसवर्त केले यसून त्याचा  
आिय हा दि.३१/०७/२०१५ च े पत्राावारे मा.मुखयमींत्री, मा.मींत्री (कृर्ी) महाराषर राज्य याींना 
यगे्रसवर्त केलेल्या पत्रानुसारच आहे. त्यामध्ये नमुि केल्यानसुार “ऊसारकलमाण ेसाखरेला हमीिाव 
शमीण्याच्या धतीवर रुई, िाी, ताींिीू या िेतीवपकाींना हमीिाव शमीण्याची शिर्ारस करणे” 
या ववर्यािी सींडींधधत आहे. 
     ीकमान आधारिूत ीकीं मती िाहीर करणे ही डाड कदि द्र िासनाच्या यखत्याररतील आहे. 
ीकमान आधारिूत ीकीं मती िादहर केलेल्या वपकाींमध्ये कापूस, तरु, मुग, उोीि, हरिरा, धान 
व ऊस या िेतीमालाींचाही समावेि आहे. 
     साखर, रुई, ववववध िाीी आणण ताींिीु हे िती मालावर रकलीिया करुन तयार केलेले 
उत्पािन यसल्यान,े या रकलीिया करुन तयार केलेले उत्पािन यसल्याने, या रकलीिया केलेल्या 
िेतमाल उत्पािना कररता राज्य िासन कदि द्र िासनाको ेीकमान आधारिूत ीकीं मती रकल्ताववत 
करीत नाही तसचे कदि द्र िासन िेखील  रकलीिया केलेल्या िेतमाल उत्पािनाकररता ीकमान 
आधारिूत ीकीं मती िाहीर करीत नाही. 
     त्यायनुर्ींगाने सींडींधधत लोकरकलनतननधीना मा.मींत्री (कृर्ी) याींच्या ्वाक्षरीने दि.२४/०२/२०१६ 
रोिीच ेपत्रान्वये मादहती कीववण्यात आलेली आहे. 
(४) रकलश्न उा् ावत नाही. 
(५) रकलश्न उा् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यभरात तांत्र शशषामण सांचालनालयाच्या मा्यमातून रोिगारशभमखु शशषामण ि प्रशशषामण  
तसेच रोिगार विषयि िायवक्रम राबविण्याबाबत 

(१६)  ४६७३५ (२८-०४-२०१६).   श्री.अबू आिमी (मानखूदव शशिािीनगर) :   सन्माननीय 
अल्पसांख्याांि वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यिरात तींत्र शिक्षण सींचालनालयाच्या माध्यमातून यल्पसींखयाींकाींच्या सवाांगीण 
ववकासाकररता ीकमान कौिल्यावर आधाररत रोिगारशिमखु शिक्षण व रकलशिक्षण तसेच रोिगार 
ववर्यक कायािम कायााजन्वत करण्याडाडतची मागणी यल्पसींखयाींक समाि धुररणाींनी, 
समािसेवकाींनी तसचे िनरकलनतननधीडरोडरच तींत्र शिक्षणातील यल्पसींखयाींक ववध्यार्थयाांनी 
मा.मींत्री (यल्पसींखयाींक ववकास), मा.मींत्री (तींत्र शिक्षण), मा.राज्यमींत्री (यल्पसींखयाींक ववकास), 
रकलधान सधचव (यल्पसींखयाींक ववकास) तसचे सींडींधधत जिल््याींच्या / रकलािेशिक वविागाींच्या 
सींडींधधत रकलिासनाधधकारी याींच्याको े माहे डोसदिडर, २०१५ मध्ये वा त्या िरम्यान 
लेखीननवेिनाावारे केलेली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) यसल्यास, उत रकलकरणी िासनाने सखोल चौकिी केली आहे काय, 
(३) यसल्यास,चौकिीयींती यल्पसींखयाींकाींच्या सवाांगीण ववकासाकररता ीकमान कौिल्यावर 
आधाररत रोिगारशिमुख शिक्षण व रकलशिक्षण तसेच रोिगार ववर्यक कायािम कायााजन्वत 
करण्याडाडत िासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींडाची कारणे काय आहेत ?  
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श्री. विनोद तािो े(२६-०८-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) राज्यातील यल्पसींखयाक समािातील डेरोिगार उमेिवाराींना ननरींतर रकलशिक्षण 
योिना / तींत्र शिक्षण परीक्षा मींोी / मुत ववायापीठ याींच्यामार्ा त राडववण्यात येणाऱया 
य्यासिमाींमध्ये शिक्षण घेणाऱया यल्पसींखयाक ववायार्थयाांसाठी रकलशिक्षण र्न रकलनतपूती योिना 
दि.४ डोसदिडर, २०१५ रोिीच्या िासन ननणायान्वये राडववण्यात येत आहे, ही योिना सींचालक, 
तींत्रशिक्षण, तींत्रशिक्षण सींचालनालय याींच्यामार्ा त राडववली िात.े 

___________ 
  

राज्यात अल्पसांख्याांिाांच्या शैषामणणि ि आधथवि उन्नतीसाठी ोॉ. िािीर हुसेन मदरसा 
आधुतनिीिरण योिना सुधारीतपणे िायावजन्ित िरण्याबाबत 

  

(१७)  ४६७३९ (२८-०४-२०१६).   श्री.अबू आिमी (मानखूदव शशिािीनगर) :   सन्माननीय 
अल्पसांख्याांि वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात यल्पसींखयाींकाींच्या िी क्षणणक व आधथाक उन्नतीसाठी ोॉ. िाकनर हुसेन मिरसा 
आधुननकनकरण योिना सुधारीतपणे कायााजन्वत करण्याडाडतची मागणी यल्पसींखयाींक 
समािातील िनरकलनतननधी, िी क्षणणक के्षत्रातील धुररणाींनी तसेच ववववध रकलािेशिक वविागातील 
उच्च/र्व्यावसानयक शिक्षण घेणाऱया यल्पसींखयाींक समािातील ववध्यार्थयाांनी मा.मींत्री 
(यल्पसींखयाींक ववकास), मा.राज्यमींत्री (यल्पसींखयाींक ववकास), रकलधान सधचव (यल्पसींखयाींक 
ववकास) तसेच सींडींधधत जिल््याींच्या/रकलािेशिक वविागाींच्या मखुयाधधकायाांको े माहे डोसदिडर, 
२०१५ मध्ये वा त्या िरम्यान लेखीननवेिनाावारे केलेली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) यसल्यास, उत रकलकरणी िासनान ेचौकिी केली आहे काय, 
(३) यसल्यास,चौकिीयींती राज्यात यल्पसींखयाींकाींच्या िी क्षणणक व आधथाक उन्नतीसाठी ोॉ. 
िाकनर हुसेन मिरसा आधुननकनकरण योिना सुधारीतपणे कायााजन्वत करण्याडाडत िासनान े
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींडाची कारणे काय आहेत  ?  
  
श्री. विनोद तािो े(२९-०८-२०१६) :(१) नाही. 
(२) रकलश्न उा् ावत नाही. 
(३) सिर योिना सधुाररत करण्याचा रकल्ताव िासनाच्या ववचाराधीन आहे. 
(४) रकलश्न उा् ावत नाही. 

___________ 
  
राज्यात अल्पसांख्याांिाांच्या शैषामणणि ि आधथवि उन्नतीसाठी प्री मॅहरि, पोसय मॅहरि आणण 

मेरीय-िम-शशििा ि िमिा याच्या धतीिर शशष्ट्यितृ्ती िरण्याबाबत 
  

(१८)  ४६७४० (२८-०४-२०१६).   श्री.अबू आिमी (मानखूदव शशिािीनगर) :   सन्माननीय 
अल्पसांख्याांि वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यात यल्पसींखयाींकाींच्या िी क्षणणक व आधथाक उन्नतीसाठी रकली मॅदरक, पो्् मॅदरक 
आणण मेरी्-कम-शिकवा व कमवा याच्या धतीवर शिषयवतृ्ती करण्याडाडतची मागणी 
यल्पसींखयाींक समािातील िनरकलनतननधी, िी क्षणणक के्षत्रातील धुररणाींनी तसेच ववववध रकलािेशिक 
वविागातील उच्च/र्व्यावसानयक शिक्षण घेणाऱया यल्पसींखयाींक समािातील ववध्यार्थयाांनी मा.मींत्री 
(यल्पसींखयाींक ववकास), मा.राज्यमींत्री (यल्पसींखयाींक ववकास), रकलधान सधचव (यल्पसींखयाींक 
ववकास) तसेच सींडींधधत जिल््याींच्या/रकलािेशिक वविागाींच्या मुखयाधधकाऱयाींको े माहे डोसदिडर, 
२०१५ मध्ये वा त्या िरम्यान लेखी ननवेिनाावारे केलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) यसल्यास, उत रकलकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(३) यसल्यास, चौकिीयींती राज्यात यल्पसींखयाींकाींच्या िी क्षणणक व आधथाक उन्नतीसाठी रकली 
मॅदरक, पो्् मॅदरक आणण मेरी्-कम-शिकवा व कमवा याच्या धतीवर शिषयवतृ्ती 
करण्याडाडत िासनान ेकोणती  कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींडाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. विनोद तािो े(२९-०८-२०१६) :(१) नाही. 
(२), (३) व (४) रकलश्न उा् ावत नाही. तथावप िासनाकोून मेरी्-कम-शिकवा व कमवा ही 
योिना यल्पसींखयाींक ववकास वविागाकोून राडववण्यात येत नाही. राज्य िासनामार्ा त कदि द्र 
िासनाची यल्पसींखयाींकासाठी रकली मॅरीक, पो्् मॅरीक आणण मेरी्-कम-मीन्स व राज्य 
िासनाची उच्च र्व्यावसानयक शिक्षण घेणाऱया व १२ वी नींतरच्या य्यासिमाच्या 
ववायार्थयाांकरीता शिषयवतृ्ती योिना राडववण्यात येत आहे. 

___________ 
  

हहांगोली जिल्हयातील अिैघ दारु खरेदी विक्रीला तनबधं आणण्याबाबत 
  

(१९)  ४६९०७ (२८-०४-२०१६).   ोॉ.सांतोष यारफे (िळमनुरी), अोॅ.यशोमती ठािूर (ततिसा), 
प्रा.विरेंद्र िगताप (धामणगाि रेल्िे) :   सन्माननीय राज् य उत् पादन शुल् ि मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दहींगोली जिल्हयातील यवी ध िारुवर ननडांध आणण्याकररता राज्य उत्पािन िुल्क वविाग 
वव पोलीस रकलिासनान एकत्र कारवाई करण्याच ेआिेि वविेर् पोलीस ननररक्षकाींनी याींनी माहे 
डोसदिडर, २०१५ मध्ये वा त्यािरम्यान दिले, हे खरे आहे काय, 
(२) यसल्यास, िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(३) यसल्यास, चौकिीयींती दहींगोली जिल्हयातील यवी घ िारु खरेिी वविनला ननडांध 
आणण्यासाठी राज्य उत्पािन िलु्क वविाग व पोलीसाींनी कारवाई करण्याडाडत िासनान े
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींडाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे (२६-०८-२०१६) :(१) व (२) हे यींित: खरे आहे. 
     वविेर् पोलीस महाननरीक्षक (का.व.सु.) पोलीस महासींचालक याींच्या दि. १४/९/२०१५ 
तसेच आयुत राज्य उत्पािन िुल्क वविाग याींच्या दि. २२/०९/२०१५ च्या पररपत्रकान्वये 
पोलीस वविाग व राज्य उत्पािन िुल्क वविाग याींच्या मार्ा त सींयुतररत्या कारवाई करण्यात 
येते. 
(३) राज्य उत्पािन िुल्क, वविागामार्ा त दहींगोली जिल््यात यवी ध िारु खरेिी वविन ववरुध्ि 
डोसदिडर, २०१५ ते एवरकलल, २०१६ पयांत एकूण १२७ गुन्हे िाखल करण्यात आले आहेत. तसेच 
पोलीस वविागाच्या मितीने एकूण १८ गुन्हे नोंि करण्यात आले आहेत. त्याचरकलमाणे पोलीस 
वविागाने माहे सप् द्िडर, २०१५ ते माहे म,े २०१६ पयांत एकूण ३५७ गुन्हे िाखल केले आहेत. 
यवी ध िारुवविनला आीा घालण्यासाठी वविेर् मोदहमा राडवनू सींयुतपणे ठोस कारवाई 
करण्यात येत आहे. 
(४) रकलश्न उा् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील िक्फ बोोावच्या िशमनी बेिायदेशीरपणे अततक्रमण िरुन बळिािणे, 
िमी भािात विक्री िेल्याबाबतच्या सशमतीबाबत 

  

(२०)  ४७०६५ (२८-०४-२०१६).   श्री.ोी.एस.अहहरे (साक्री) :   सन्माननीय  अल्पसांख्याि 
वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील वर् डोोााच्या िशमनी डेकायिेिीरपणे यनतिमण करुन डीकावणे, कमी 
िावात वविन करणे याडाडत मा.औकार् मींत्री याींनी जिल्हा ्तरावर सशमती गठीत केली 
िाईल यसे साींगूनही यायाप सशमती गदठत करण्याडाडतची कायावाही झाली नसल्याच ेमाहे 
िानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या िरम्यान ननििानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) यसल्यास, जिल्हा ्तरावर सशमत्या गठीत करण्याडाडत िासनाने कोणती कायावाही केली 
आहे वा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींडाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािो े(२६-०८-२०१६) :(१) व (२) नाही. 
(३) रकलश्न उा् ावत नाही. 

___________ 
  

प्रिाशाांच्या सुरषेामसाठी महाराष्ट्र राज्यमागव पररिहन महामांोळाच्या 
आगारात सीसीयीव्ही बसविण्याबाबतचा प्रसताि 

 

(२१)  ४७६२२ (२८-०४-२०१६).   ोॉ.शशशिाांत खेोिेर (शसांदखेो रािा), श्री.किशोर पायील 
(पाचोरा), श्री.मांगेश िुोाळिर (िुलाव) :   सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
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(१) रकलवािाींच्या सुरके्षसाठी आणण महाराषर राज्यमागा पररवहन महामींोीाच्या आगार, तसेच 
्थानकातील कामाकािावर िेखरेखीसाठी एस्ी ्थानक आणण आगारात सीसी्ीर्व्ही 
डसववण्याचा रकल्ताव महामींोीाच्या ववचाराधीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) यसल्यास, यासाठी सल्लागाराींची ननयुती केली यसून सल्लागाराींनी आपला यहवाल 
महामींोीास दिला आहे काय, 
(३) यसल्यास, त्यावर कोणता ननणाय घेतला आहे, 
(४) यसल्यास, यारकल्तावावर िासनाने ननणाय घेण्याडाडत कोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींडाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हदिािर राित े(३०-०८-२०१६) :(१), (२), (३) व (४) कदि द्रीय सहाय्य योिनेयींतगात शमनन्री 
ऑर् रोो रान्सपो ा् ॲण्ो हायवे (MORTH) िारत सरकार याींच्याकोून रकलकल्प ननधी 
शमीण्यासाठी महाराषर राज्य मागा पररवहन महामींोीाने सवव्तर रकलकल्प यहवाल (Detailed 
Project Report) (DPR) तयार करण्याकररता मध्यवती र्ते वाहतूक सीं्था, पुणे (CIRT) 
Pune याींची सल्लागार म्हणून ननयुती करण्यात आली होती. सीआयआर्ी (CIRT) याींनी 
सािर केलेल्या यहवालात राज्य पररवहन महामींोीाच्या आगारामध्ये CCTV डसववण्याचा 
समावेि आहे. सिर सीं्थेावारा रकलाप्त झालेल्या यहवालाच्या यींमलडिावणीकरीता 
मे.केपीएमिी याींना रकलकल्प र्व्यव्थापक सल्लागार म्हणून ननयुत करण्यात आले यसून 
सिरची डाड राज्य पररवहन महामींोीाच्या कायावाहीखाली आहे. 
(५) रकलश्न उा् ावत नाही. 

___________ 
  

सुसरी-पेंढरी-मारेगाि (ता.िरीिामणी, जि.यितमाळ) मागाविरील बससेिा सुरु िरण्याबाबत 
  

(२२)  ४८१४५ (२८-०४-२०१६).   श्री.सांजििरेडोी बोदिुरिार (िणी) :   सन्माननीय पररिहन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सुसरी-पदिढरी-मारेगाव   (ता.झरीिामणी,जि.यवतमाी) या मागाावर गेल्या काही वर्ाापूवी 
पररवहन महामींोीाची डससेवा सरुु होती, मात्र ही डसरे्री डींि झाल्यामीेु रकलवािाींना खािगी 
वाहनाींनी रकलवास करावा लागत यसल्याने मोठी गी रसोय होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) यसल्यास, ही डसरे्री सुरु करण्याची मागणी पररसरातील नागररकाींनी केली यसल्याचे 
माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये ननििानास आले हे खरे आहे काय, 
(३) यसल्यास, त्यानुसार सिरहू सुसरी-पदिढरी-मारेगाव मागाावरील डससेवा सुरु करण्याडाडत 
िासनान ेकाय कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींडाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हदिािर रािते (३०-०८-२०१६) :(१), (२) व (३) सिर मागाावर रकलवािी रकलनतसाि कमी 
शमीाल्यान ेव सिर रे्ऱयाींचे िारमान यनतिय कमी यसल्यान ेसिर रे्री डींि ठेवण्यात आली 
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होती. तथावप, दि.०१.०५.२०१६ पासून सकाीी ०८.०० व िपुारी १४.०० वािता पाींढरकवोा येथून 
सुसरी-पदिढरी-मारेगाींव ननयशमत रे्री सुरु करण्यात आलेली आहे. 
(४) रकलश्न उा् ावत नाही. 

___________ 
  

िक् फ मालमत् तासांबांधीचे दािे चालविण् यासाठी रत्रसदस य न् यायाधधिरण नेमण् याबाबत 
  

(२३)  ४८२६७ (२८-०४-२०१६).   श्री.सांिय साििारे (भुसािळ) :   सन्माननीय अल्पसांख्याांि 
वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) व र् मालमत् तासींडींधीचे िावे चालववण् यासाठी एक सि् यीय न् यायाधधकरणाऐविी 
त्रत्रसि् यीय न् यायाधधकरण नेमण् याची तरतुि करणारा सुधाररत व र् कायिा लागू होवून िोन 
वर्े उल्ली तरी यिी नवी न् यायाधधकरणे यायाप ् थापन करण् यात आलेली नाहीत, हे खरे 
आहे काय, 

(२) यसल् यास, सवा राज् याींनी त्रत्रसि् यीय न् यायाधधकरण येत् या ४ मदहन् यात ् थापन करण् याची 
शिर्ारस मा.सवोच् च न् यायालयान े माहे डोसदिडर, २०१५ वा त्या िरम् यान केली हे खरे आहे 
काय, 
(३) यसल् यास, उ त डाड १ व २ नुसार चौकिी करण् यात आली आहे काय, 
(४) यसल् यास, चौकिीच् या यनुर्ींगाने त्रत्रसि् यीय न् यायाधधकरण नेमण् याडाडत िासनान े काय 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, ववलींडाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािो े (२६-०८-२०१६) :(१), (२) व (३) त्रत्र-सि्यीय वर् न्यायाधधकारणाची 
्थापना करण्याडाडत िासन ्तरावरुन कायावाही सुरु आहे. 
(४) व र् यधधननयम, १९९५ च्या कलम ८३ येथील सुधाररत तरतुिीींनुसार त्रत्र सि्यीय वर् 
न्यायाधधकरणाची ्थापना करण्याची कायावाही सुरु आहे. कलम ८३ (४-ए) येथील तरतुिीनसुार 
न्यायाधधकरणावर यध्यक्ष व सि्याींच्या ननयुती ववर्यीच्या य्ी व िती तसचे त्याींना 
यनुजे्ञय वेतन व ित्त,े याडाडी राज्य िासनान े ववदहत करावयाच्या आहेत. त्यानसुार िासन 
यधधसूचना, यल्पसींखयाक ववकास वविाग ि. वर् २०१५/रकल.ि. ५७/का.४, दि. २८.१२.२०१५ 
यन्वये “महाराषर राज्य वर् न्यायाधधकरण (यध्यक्ष व सि्याींची ननयुती व सेवािती) 
ननयम, २०१५” ही ननयमावली रािपत्रात रकलशसध्ि करण्यात आलेली आहे. त्याचरकलमाणे सध्याच्या 
एक सि्यीय न्यायाधधकरणाच्या वपठासीन यधधकारी पिावरील र्व्यतीची रकल्ताववत त्रत्र-
सि्यीय न्यायाधधकरणाच्या यध्यक्ष पिावर ननयुत करण्याच्या रकल्तावास मा.मुखय 
न्यायाधधि, मुींडई उच्च न्यायालय, याींची सहमी रकलाप्त करुन घेण्यात आलेली आहे. राज्य 
वर् न्यायाधधकरणाला आता दिवाणी न्यायालयाचा ििाा रकलिान करण्यात आलेला यसल्यान े
त्यानुसार सधुाररत आ्थापना व पिननशमातीचा िासन ननणाय दि. ०३.०८.२०१६ रोिी ननगाशमत 
करण्यात आला आहे. 
(५) रकलश्न उा् ावत नाही. 

___________ 
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चारचािी िाहनाांच्या िाचेला िाळ्या रांगाची कफल्म लािलेली आढळल्यास  
प्रादेशशि पररिहन िायावलयातफे िारिाई िरण्याबाबत 

  

(२४)  ४८६८९ (२८-०४-२०१६).   श्री.चांद्रिाांत सोनािणे (चोपोा) :   सन्माननीय पररिहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) चारचाकन वाहनाींच्या काचेला काळ्या रींगाची ीर्ल्म लावलेली आढील्यास रकलािेशिक 
पररवहन कायाालयातरे् कोक कारवाई करण्यात येईल यसे आिेिाचे पररपत्रक काढण्यात आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) यसल्यास, उत आिेिाचे उल्लींघन करुन धुळ्यातील रकलािेशिक पररवहन यधधकारी वविय 
लाींो ेयाींच्या सरकारी वाहनाींच्या मागील डािूस िवाज्याच्या काचेवर गिा काीया रींगाची ीर्ल्म 
लावल्याच ेननििानास आले आहे हे खरे आहे काय, 
(३) यसल्यास, यधधकाऱयाींनीच ननयमाींच ेकेलेल्या उल्लींघनाडाडत िासनाने चौकिी केली आहे 
काय, 
(४) यसल्यास, चौकिीयींती िोर्ी यधधकाऱयाींवर कारवाई करण्याडाडत िासनान े कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींडाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हदिािर राित े(२१-११-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) नाही. 
(३) रकलश्न उा् ावत नाही. 
(४) रकलश्न उा् ावत नाही. 
(५) रकलश्न उा् ावत नाही. 

___________ 
  

खयाि तालुक्यातील (जि.सातारा) बुध, शस्देश्िर, िुरोळी, विखळे,  
शमनसोो हहसिल येथील अिैध दारुधांदे बांद िरण्याबाबत 

(२५)  ५२०८० (२८-०४-२०१६).   श्री.ियिुमार गोरे (माण), श्री.अशमन पयेल (मुांबादेिी) :   
सन्माननीय राज् य उत् पादन शुल् ि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ख्ाव तालुयातील (जि.सातारा) डुध, शसध्िेश्वर, कुरोीी, ववखीे, शमनसोो दह्कल येथे 
मदहलाींनी िारुडींिी केली होती परींतु रकलिासनामीेु सध्या येथ े यवी ध िारुधींिे िोमान े सुरु 
यसल्याच ेमाहे डोसदिडर, २०१५ मध्ये वा िरम्यान ननििानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) तसेच, ख्ाव तालुयातील (जि.सातारा) वोूि येथील लोकव्तीमध्ये यसलेले िेिी िारु 
िकुान ह्ववण्याची मागणी येथील मदहलाींनी केली आहे याडाडत यधीक्षक, राज्य उत्पािक 
िुल्क, जिल्हाधधकारी व तहशसलिाराींको ेननवेिन ेिेण्यात आली यसल्याच ेमाहे डोसदिडर, २०१५ 
िरम्यान ननििानास आले आहे, 
(३) यसल्यास, याडाडात िासनान ेकोणती कायावाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींडाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे (२६-०८-२०१६) :(१) ख्ाव तालुयातील (जि.सातारा) शसध्िेश्वर, 
कुरोीी, ववखीे, ननमसोो येथ े मदहलाींनी िारुडींिी केलेली आहे. तथावप डधु, दह्कल या 
गावाींमध्ये िारुडींिी नाही. सन २०१५ मध्ये यवी ध िारु धींायावर िरारी पथकाकोून कायावाही 
करुन तीन गुन््याींची नोंि केलेली आहे. 
(२) व (३) होय. 
     जिल्हाधधकारी, सातारा याींनी त्याींच्या दि. १३/०५/२०१६ च्या आिेिान्वये वोूि येथील 
सीएल-३ यनुज्ञप्ती ि. ६७ डींि करण्यात आली आहे. 
(४) रकलश्न उा् ावत नाही. 

___________ 
  

मौिा यािळी (ता.जि.भांोारा) या पुनिवसीत गािातील विविध समसया सोोविण्याबाबत 
  

(२६)  ५२३३६ (२८-०४-२०१६).   श्री.चरण िाघमारे (तुमसर), श्री.रािेश िाशीिार (सािोली) :   
सन्माननीय मदत ि पुनिवसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौिा ्ाकीी (ता.जि.िींोारा) या पुनवासीत गावातील ववववध सम्या सोोववण्याडाडत 
लोकरकलनतनीधीींना दिनाींक २३ रे्ब्रुवारी,२०१६ रोिी मा.मींत्री मित व पनुवासन याींना ननवेिन दिले, 
हे खरे आहे काय, 

(२) यसल्यास, याडाडत िासनान ेचौकिी केली आहे काय, 
(३) यसल्यास, चौकिीयींती मौिा ्ाकीी ता.जि.िींोारा या पुनवासीत गावातील ववववध सम्या 
सोोववण्याडाडत िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ननलींडाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पायील (२६-०८-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय. 
(३) नागरी सुववधाींच े जिल्हा पररर्िेको ेह्ताींतरण कररता जिल्हा पररर्ि यींत्रणा व कायाकारी 
यींत्रणा याींचेकोून सींपूणा पाहणीकरण्यात आली व िासन ननिेिानसुार गावठाणातील यींतगात 
िरुु्ती कामाचे यींिािपत्रक तयार करुन मौिा ्ाकीी (पुनवासन) गावठाण च ेनागरी सुववधा 
िेखिाल व िरुु्ती कररता रु. १,५१,७९,९४९/- डाडत चे यींिािपत्रक तयार करुन जि.प.को े
सािर करण्यात आली. याकररता ननधी ववििा पा्डींधारे ववकास महामींोी नागपूर याींच ेकोून 
उपलब्ध करुन िेण्यात येत आहे. सींडींधधत यींत्रणेच्या मितीने गावातील नागरी सुववधा व 
िरुु्तीचे काम ेतात्काी पूणा करण्याचे दृष्ीने कायावाही करण्यात येत आहे. 
     तसचे िींोारा जिल््यातील गोसीखुिा रकलकल्पाींतगात मौिा ्ाकीी हे गाव डाधीत झाल्यान े
या गावाच े पुनवासन मौिा लावशे्वर चे हद्दीमध्ये करण्यात आले. सिरच े नवीन पनुवासन 
गावठाणे महाराषर िमीन महसलू यधधननयमाचे कलम ४ नुसार दिनाींक १ ऑग््, २०१४ 
पासून िुनी ्ाकीी (पुनवासन) या नावान ेनववन महसूलीगाव म्हणून घोवर्त करण्यात आले 
आहे. 
(४) रकलश्न उा् ावत नाही. 

___________ 
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मुांबईतील िाहतूि िोंोी याळण्यासाठी प्रादेशशि पररिहन  
िायावलयािोून िेळेचे तनयोिन िरण्याबाबत 

  

(२७)  ५२७४३ (२८-०४-२०१६).   श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीय पररिहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींडईत सध्या वाहनाींच्या सींखयेत वाढ होत यसून मुींडईत एका दिवसाला ५९१ नर्व्या 
वाहनाींची नोंि रकलािेशिक पररवहन कायाालयात होत यसल्याच ेदिनाींक १८ रे्ब्रुवारी, २०१६ रोिी 
वा त्यासुमारास ननििानास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) यसल्यास, सिर वाहनाींमध्ये ररक्षा-्ॅसी या सावािननक वाहनाऐविी खासगी चारचाकन 
वाहनाींची सींखया यधधक यसल्याच ेआकोवेारीवरुन ्पष् होत आहे, हेही खरे आहे काय, 
(३) यसल्यास, िररोि सकाीी ८ वािल्यापासून रात्री १० पयांत होत यसलेली मुींडईतील 
वाहतूक कोंोी ्ाीण्यासाठी रकलािेशिक पररवहन कायाालयाकोून वीेेचे ननयोिन करण्याडाडत 
िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींडाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हदिािर राित े(१७-११-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) मुींडई (मध्य) व (पूवा) कायाालयात ररक्षा-्ॅसी या सावािननक वाहनाऐविी खािगी 
चारचाकन वाहनाींची सींखया यधधक आहे. परींतु मुींडई (पजश्चम) कायाालयात ररक्षा-्ॅसी या 
सावािननक वाहनाींची सींखया खािगी चारचाकन वाहनाींपेक्षा यधधक आहे. 
(३) मुींडई िहरातील वाहतुकनच े ननयमन व ननयींत्रण हे काम रकलामुखयान े वाहतकू पोलीस 
वविागामार्ा त करण्यात येत.े मुींडई िहरातील र्त े रुीं िीकरण, उोाणपूल व सागरी मागा 
उिारुन वाहतकूनचा ताण कमी करणे, सावािननक रकलवासी वाहतूक उपलब्ध करणे टत्यािी डाडी 
हाताील्या िात आहे. 
(४) रकलश्न उा् ावत नाही. 

___________ 
  

मुांबई ते अहमदाबाद बुलेय रेन प्रिल्पासाठी भागीदाराची विशेष िां पनी  
सथापन िरण्यात येणार असल्याबाबत 

  

(२८)  ५२९९३ (१७-०५-२०१६).   ोॉ.शशशिाांत खेोिेर (शसांदखेो रािा), श्री.सुतनल प्रभ ू
(हदांोोशी) :   सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींडई ते यहमिाडाि डलेु् रेन रकलकल्पासाठी महाराषर िासन, गुिरात िासन व रेल्व े
मींत्रालय याींच्या िागीिाराची वविेर् कीं पनी ्थापन करण्यात येणार यसून या रकलकल्पासाठी 
िपान टीं्रनॅिनल को-ऑपरेिन एिन्सी डँक सुमारे ८० हिार को्ी रुपये किा िेणार आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) यसल्यास, सिर रकलकल्पाच े्वरुप काय आहे, 
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(३)  यसल्यास, सिर रेल्व े रकलकल्पाडाडत िासनान ेकोणत े ननयोिन केले वा करण्यात येत 
आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींडाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हदिािर राित े(३०-०८-२०१६) :(१) होय. 
(२) व (३) मुींडई यहमिाडाि या ५०८ ीक.मी मागाावर डुले् रेन रकलकल्प उिारणीच्या रकल्तावास 
कदि द्रीय मींत्रीमींोीाच्या आधथाक र्व्यवहार सशमतीन े मान्यता दिली आहे. रकलकल्पाची यींिाजित 
ीकीं मत रु. ९७६३९ को्ी टतकन आहे. रकलकल्पावर १२ ्थानके रकल्ताववत आहेत. गाडयाींची 
रकल्ताववत गती ३२० ीक.मी. रकलती तास रकल्ताववत आहे. रकलकल्प उिारणीचा यपेक्षक्षत कालावधी 
७ वर्े आहे. रकलकल्प यींमलडिावणीसाठी कदि द्रीय रेल्वे मींत्रालय, गुिरात िासन व महाराषर 
िासन याींची S.P.V. कीं पनी ्थापन करण्याचा रकल्ताव आहे सिर रकल्ताव राज्य िासनाच्या 
ववचाराधीन आहे. 
(४) रकलश्न उा् ावत नाही. 

___________ 
  

विदभावतील ोॉ. पांिाबदाराि देशमखु िृवष विद्यापीठाांतगवत असलेल्या सात िृवष विज्ञान 
िें द्रातील ८० यक्िे शासत्रज्ञ, िमवचाऱ याांच्या िागा भरण्याबाबत 

  

(२९)  ५४५९८ (२०-०८-२०१६).   ोॉ.सांिय रायमुलिर (मेहिर) :   सन्माननीय िृषी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील रकलत्येक जिल्हयातील िेतक-याींना कृवर् योचणीववर्यक यचूक मादहती व 
िींकाींच्या ननरसनासाठी राज्यात कृवर् ववज्ञान कदि द्राची (केर्व्हीके) ्थापना करण्यात आली आहे 
हे खरे आहे काय, 
(२) यसल्यास, परींतु ववििाातील ोॉ. पींिाडिाराव िेिमखु कृवर् ववायापीठाींतगात यसलेल्या 
सात कृवर् ववज्ञान कदि द्रातील ८० ्के िा्त्रज्ञ, कमाचा-याींच्या िागा ररत आहेत हे खरे आहे 
काय, 
(३) तसेच ि ेकमाचारी आहेत त्याींना गेल्या िोन मदहन्याींपासून पगारही शमीाला नाही हेही खरे 
आहे काय, 
(४) यसल्यास, या सींििाात िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(५) यसल्यास, चौकिीयींती ववििाातील ोॉ. पींिाडिाराव िेिमखु कृवर् ववायापीठाींतगात 
यसलेल्या सात कृवर् ववज्ञान कदि द्रातील ८० ्के िा्त्रज्ञ, कमाचाऱ याींच्या िागा िरण्याडाडत 
िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींडाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. पाांोुरांग फुां ोिर (२९-११-२०१६) :(१) होय. 
(२) होय. 
(३) नाही. 
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     सिर कृर्ी ववज्ञान कदि द्रातील कमाचाऱयाींच े िोन मदहन्याींपासनूचे वेतन त्याींना शमीालेले 
आहे. सिर कृर्ी ववज्ञान कदि द्रातील कमाचाऱयाींच ेवेतनासाठी केवी ववलींड झाला कारण िारतीय 
कृर्ी यनसुींधान पररर्िेने दिलेल्या वेतनशे्रणी व गे्रसो-पे मधील तर्ावत रकलथम िरु करण्यात 
आली व तानींतर लगेच माहे िून, २०१६ मध्ये िोन्ही मदहन्याींच ेवेतन यिा करण्यात आलेले 
आहे. 
(४) व (५) िारतीय कृवर् यनुसींधान पररर्ि, नवी दिल्ली, याींच्या ननकर्ारकलमाण ेकृवर् 
ववायापीठाींतगात कायारत कृवर् ववज्ञान कदि द्रातील सवा पिे नर्व्याने िरण्याची कायावाही 
ोॉ.पींिाडराव िेिमुख कृवर् ववायापीठ, यकोला याींनी पूणा केलेली आहे. 
(६) रकलश्न उा् ावत नाही. 

___________ 
  

बदलापूर (जि.ठाणे) त ेमुांबई अशी िातानुिुलीत बस सेिा सुरु िरणेबाबत 
  

(३०)  ५४९५० (२४-०८-२०१६).   श्री.किसन िथोरे (मुरबाो), श्री.जितेंद्र आव्हाो (मुांब्रा िळिा), 
श्री.नरेंद्र पिार (िल्याण पजश्चम), श्री.पाांोुरांग बरोरा (शहापूर) :   सन्माननीय पररिहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे जिल््यातील यींडरनाथ, डिलापूर, नेरी, किात, कल्याण या मुींडई महानगर रकलिेि 
ववकास रकलाधधकरणाच्या के्षत्रातील रेल्वे सेवेच्या र्व्यनतररत पयाायी वाहतूक सेवा उपलब्ध 
नसल्याने ्थाननक लोकरकलनतननधीींनी डिलापूर ते मुींडई यिी वातानुकुलीत डस सेवा सुरु 
करणेडाडत मा.पररवहन मींत्री महोियाींको ेमागणी केली, हे खरे आहे काय, 
(२) यसल्यास, याडाडत िासनान ेचौकिी केली आहे काय, 
(३) यसल्यास, चौकिीयींती डिलापूर त ेमुींडई यिी वातानकुुलीत डस सेवा सुरु करणेडाडत 
िासनाने कोणती कायावाही केली आहे वा करण्यात येत आहे. 
(४) नसल्यास, ववलींडाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हदिािर राित े(२१-११-२०१६) :(१) व (२) होय. 
(३) डिलापूर त ेमुींडई यिी वातानुकूशलत डससेवा सुरु करण्याडाडत मागणी केलेली यसून त्या 
मागणीच्या यनुर्ींगाने तपासणी केली यसता डिलापूर त ेमुींडई मागाावर मध्य रेल्वेच्या िी नींदिन 
५६ रे्ऱया उपलब्ध आहे. तसेच उपनगरीय रेल्वेने डिलापूर त े मुींडई या मागाासाठी िलि 
लोकलन े १ तास २० शमनन्े तर धधम्या गतीच्या लोकन े २ तास १० शमनन्े एवढा यवधी 
लागतो. तर राज्य पररवहन डसने या मागाासाठी २ तास ३० शमनन्े व ३ तास एवढा वेी 
लागतो. त्यामुीे या सेवेस पुरेसा रकलवासी रकलनतसाि शमीण्याची ियता कमी आहे. 
(४) रकलश्न उा् ावत नाही. 
  

___________ 
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ोॉ. पांिाबराि देशमखु िृवष विद्यापीठाच्या तनम्न िृवष शशषामण विभागाच्या तनयांत्रणाखाली 
असलेल्या खािगी िृवष तांत्रतनिेतर अभ्यासक्रमातील एिा विषयाचा पेपर फुयल्याबाबत 

  

(३१)  ५५०७४ (२०-०८-२०१६).   ोॉ.सांिय रायमुलिर (मेहिर) :   सन्माननीय िृषी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) यमरावती येथ ेोॉ. पींिाडराव िेिमुख कृवर् ववायापीठाच्या ननम्न कृवर् शिक्षण वविागाच्या 
ननयींत्रणाखाली यसलेल्या खािगी कृवर् तींत्रननकेतर य्यासिमातील एका ववर्याचा पेपर 
दिनाींक २३ एवरकलल, २०१६ रोिी वा त्यासमुारास रु््ला हे ननििानास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) यसल्यास, िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(३) यसल्यास, चौकिीयींती सींडींधधताींवर कारवाई करण्याडाडत िासनाने कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींडाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. पाांोुरांग फुां ोिर (०४-१२-२०१६) :(१) होय. 
(२) होय. 
(३) सींडींधधत िोर्ी र्व्यतीींववरुध्ि दि.२ नोर्व्हदिडर, २०१६ रोिी पोलीस ््ेिन गाोगेनगर, 
यमरावती िहर, यमरावती येथ ेगुन्हा िाखल करण्यात आला आहे. 
(४) रकलश्न उा् ावत नाही. 

___________ 
  

पुणे जिल््यातील भोर एसयी आगारािोून घेतला िाणारा योल माफ िरण्याबाबत 
  

(३२)  ५५६७९ (२४-०८-२०१६).   श्री.सांग्राम थोपये (भोर), श्री.असलम शखे (मालाो पजश्चम), 
श्री.अशमन पयेल (मुांबादेिी), श्री.िुणाल पायील (धुळे ग्रामीण) :   सन्माननीय पररिहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे जिल््यातील िोर तालुयात लाींडच्या रे्ऱया कमी, िगुाम ोोंगरी गावाींमुीे यींतर 
यधधक व ग्रसामीण िागात रकलवािाींची सींखया कमी त्याचडरोडर महामागाावर मदहन्याला ्ोलसाठी 
१० त े ११ लाख रुपये िराव े लागत यसल्यान े िोर एस्ी आगाराला दिवसाला सुमारे ४० 
हिाराींचा तर मदहन्याला १२ लाख ८ हिाराींचा तो्ा सहन करावा लागत यसल्याचे माहे 
एवरकलल, २०१६ मध्ये वा त्या िरम्यान ननििानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) यसल्यास, िोर एस्ी आगाराकोून घेतला िाणारा ्ोल मार् करावा, म्हणून महामागा 
रकलाधधकरणाच्या यधधकाऱयाींना िे्ून िोर एस्ी आगार र्व्यव्थापनाने ननवेिन दिले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) यसल्यास, एस्ी र्ायायात िाण्यासाठी, ्ोल मार् करण्याडाडत िासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींडाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. हदिािर राित े(०९-११-२०१६) :(१) व (२) होय. 
(३) सिरचा पथकर नाका हा राषरीय रािमागा रकलाधधकरण याींच्या कायाकके्षत येत यसल्यान े
राज्य पररवहन महामींोीच्या डससेला ्ोल सू् शमीावी म्हणून राज्य पररवहन महामींोीाच्या 
्तरावर पत्रर्व्यवहार करुन वेीोवीेी ववनींती करण्यात आली आहे. 
(४) रकलश्न उा् ावत नाही. 

___________ 
  

मतृ् युमुखी पोणाऱ या खलाशाांच् या िुयुांरबयाांना आधथवि मदत देण् याबाबत 
  

(३३)  ५६३३० (१२-०८-२०१६).   श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.पाांोुरांग बरोरा (शहापूर), 
श्री.किसन िथोरे (मुरबाो), श्री.जितेंद्र आव्हाो (मुांब्रा िळिा), श्री.वििय भाांबळे (जिांतूर), 
श्री.सुरेश लाो (ििवत), श्री.िैभि वपचो (अिोले), श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), श्री.हदलीप 
िळस-ेपायील (आांबेगाि), श्री.भासिर िाधि (गुहागर), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल) :   
सन्माननीय मत्सयव्यिसाय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) समुद्रात मासेमारी करताना मतृ् यू पावलेल् या मजच्छमाराींच् या वारसाींना यथासहाय्य 
शमीण् याडाडतच् या ४ रकल् तावाींपी कन ३ रकलीं् ताव मत् ् यिीवी सहकारी सींघ नवी दिल् ली याींचेको े
केर्व् हा पाठववण् यात आले आहेत, 
(२) सिर रकल् तावाला मत् ् यिीवी सहकारी सींघ नवी दिल् ली याींनी मींिूरी दिली आहे काय, 
(३) यसल् यास, केर्व् हा तसचे सींडींधधत वारसिाराींना रकलत् येकन ीकती यथासहाय्य िेण् यात आले 
आहे, 
(४) यायाप मींिुरी यथवा यथासहाय्य शमीाले नसल् यास, ववलींडाची कारणे काय आहेत तसेच 
त् वरीत मींिुरी शमीण् यासाठी िासनाकोून कोणत ेरकलयत् न करण् यात आल आहेत ? 
  
श्री. महादेि िानिर (१५-११-२०१६) :(१) मा.सि्याींना यशिरकलेत यसलेले ४ रकल्ताव कोणत्या 
जिल््यािी यथवा कोणत्या चार ववशिषठ मतृ मजच्छमाराींिी सींडींधधत आहे. याचा ्पष्पणे 
यथा डोध होत नाही. तथावप यपघात ग् ववमा योिना सुरु झाल्यापासून आि यखेर मुींडई 
वविागाने त्याींच्या यधधपत्याखालील जिल््यातील मतृ मजच्छमाराींच ेएकूण ७९ रकल्ताव राषरीय 
मत््यिीवी सहकारी सींघ मयाा, नवी दिल्ली याींच्याको ेमींिुरी्तव पाठववण्यात आलेले आहे. 
त्यापी कन राषरीय मत््यिीवी सहकारी सींघ मयाा, नवी दिल्ली याींनी आतापयांत एकूण ४९ 
रकल्ताव मींिूर केलेले आहेत व ६ रकल्ताव ववववध करण्यासाठी नामींिूर करण्यात आलेले आहे. 
उवाररत २४ रकल्तावापी कन २० रकल्ताव यायाप राषरीय मत््यिीवी सहकारी सींघ मयाा, नवी 
दिल्ली याींच्याको े मींिुरी्तव रकललींत्रडत आहेत व ४ रकल्तावामध्ये त्रु्ी यसल्यान े त्याच्या 
पुतातेसाठी सींडींधधत सहाय्यक आयु त मत््यर्व्यवसाय याींना कीववण्यात आलेले आहेत. 
(२), (३) व (४) रकलश्न उा् ावत नाही. 

___________ 
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देिगो तालुक्यातील (जि.शसांधुदगूव) आनांदिाोी येथ ेअत्याधुतनि ि सुसज्य  
मत्सयव्यिसाय बांदर उभारण्याबाबत 

(३४)  ५६८२७ (१२-०८-२०१६). श्री.िैभि नाईि (िुोाळ), श्री.सदा सरिणिर (माहहम), 
श्री.तनतेश राणे (िणििली) :  सन्माननीय मत्सयव्यिसाय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) िेवगो तालुयातील (जि.शसींधुिगुा) आनींिवाोी येथ ेयायावत व सुसज्ि म्त्य र्व्यवसाय 
ववकास डींिर ववकसीत करण्याच ेिासनान ेयोिनू ७ र्व्या पींचवावर्ाक योिनेत सिरहू रकलकल्पाचा 
समावेि होवून १० र्व्या पींचवावर्ाक योिनदिच्या यखेरपयांत पूणा करण्याचे योजिलेले यसतानाही 
आिशमतीस सिरहू योिनेच ेकाम पूणा झालेले नाही, हे खरे आहे काय, 

(२) मुखय यशियींता सा.डाीं.वविाग याींनी दिनाींक १५ डोसदिडर, २००६ यनुर्ींगान े िाग १ च्या 
कामास ११ को्ी ३४ लाख २४ हिार ९१२ टतया ीकीं मतीस ताींत्रत्रक मींिूरी िेण्यात आल्या 
नींतर सिरहू कामाची ननवविा रकलीिया पूणा होवून पतन यशियींता, शसींधुिगुा याींनी दिनाींक १२ 
ऑ्ोडर, २००७ रोिी कीं त्रा्िार मे.आ.डी.चर्व्हाण, मुींडटा याींना कायाारींि आिेि दिल्यानींतर 
ठेकेिाराींनी १ हिार ६०० मी्र िरावाच्या लाींडीमध्ये ४१० मी्र िरावाच ेकाम पूणा केले यसून 
त्यासाठी ७ को्ीहून यधधक रकम खचा झाली यसतानाही ्थाननक ग्रसाम्थाींच्या आके्षपामीेु 
सिरहू डींिराच्या ववकासाचे काम दिनाींक ८ म,े २००८ पासून सींपूणात: ठप्प झालेले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) ्थाननक ग्रसाम्थाींच्या मागणीनुसार गावाींसमोरील ५०० मी्र िाग वगीून टतरत्र डींिाराच े
काम हाती घेण्याच्या िषॄ्ीन े सी.आय.सी.ट.एर्. डींगलोर याींचेकोून सुधारीत नकाि े तयार 
करून घेण्यात आल्यानींतर ननयोजित कामाच ेसुधारीत यींिािपत्र व नकाि ेरकम रूपये ८१ 
को्ी ६२ लाख २१ हिार १५४ टतया रकमेचा रकल्ताव कदि द्र िासनाच्या मान्यतेसाठी सािर 
करण्यात आलेला आहे,हे ही खरे आहे काय, 
(४) यसल्यास, सिरहू सुधारीत रकल्ताव व नकािाच्या रकल्तावास कदि द्र िासनाकोून मान्यता 
रकलाप्त झाली आहे काय, 
(५) यायापी मान्यता रकलाप्त झाली नसल्यास सिरहू मान्यता ववनाववलींड शमीववण्याच्या 
िषॄ्ीने िासनान ेकोणकोणत ेरकलयत्न केले आहे, 
(६) सिरहू रकलकल्पाच्या उिारणीच्या कामास ववलींड झाल्यामीेु दिवसदिदिवस या रकलकल्पाच्या 
कामाच्या खचाात चौप्ीन े वाढ झालेली यसल्यान े तसेच सिरहू रकलकल्पाच े रखोलेले काम 
लवकरात लवकर रकलकल्प कायााजन्वत होण्याच्या िषॄ्ीन े िासनाने कोणती कायावाही केली   
आहे ? 
 
श्री. महादेि िानिर (१५-११-२०१६) :(१) होय. 
(२) होय. 
(३) होय. 
(४) नाही. 
(५) पतन यशियींता, पतन वविाग शसींधुिगुा याींचेकोून कदि द्र िासनाको ेपाठपुरावा करण्यात येत 
आहे. 
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(६) कदि द्र िासनाची सुधारीत रकलिासकनय मान्यता रकलाप्त झाल्यानींतर ननधी उपलब्धतेनसुार या 
डाींधकामास सुरुवात करण्यात येईल. 

___________ 
  

िोल्हापूर जिल््यात उस वपिाबरोबर उन्हाळी भुईमूग, सूयवफुल, मिा,  
िोधान्य आहद वपिाांच ेपाण्याच्या यांचाईमळेु िालेले निुसान 

(३५)  ५६८९० (२०-०८-२०१६).   श्री.हसन मुश्रीफ (िागल) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापूर जिल््यात उस वपकाडरोडर उन्हाीी िुईमूग, सूयारु्ल, मका, कोधान्य आदि 
वपकाींचे पाण्याच्या ी्ंचाईमुीे नकुसान झाल्याचे माहे एवरकलल, २०१६ मध्ये वा त्यािरम्यान 
ननििानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) यसल्यास, उत रकलकरणी िासनामार्ा त चौकिी केली आहे काय, 
(३) यसल्यास, चौकिीयींती पाण्यायिावी नुकसान झालेल्या ितेकऱयाींना नुकसान िरपाई 
िेणेडाडत िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींडाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. पाांोुरांग फुां ोिर (२९-११-२०१६) :(१) यींित: खरे आहे. 
(२) होय. 
(३) पाण्याच्या ी्ंचाईमुीे िेतीवपकाींचे व र्ीवपकाींच ेनुकसान झाल्याचे रकलाथशमक यहवालानसुार 
ननििानास आले होत.े तथावप, जिल््यात पाऊस सुरु झाल्याने सिर डाधधत के्षत्रातील वपक 
पररज्थतीमध्ये सुधारणा झालेली आहे. 
(४) रकलश्न उा् ावत नाही. 

___________ 
  

शेतिऱयाांना त्याांच्या उत्पाहदत शतेीमालास हमीभाि िाढिून देण्याबाबत 
  

(३६)  ५७३०३ (२२-०८-२०१६).   श्री.अब ूआिमी (मानखूदव शशिािीनगर) :   सन्माननीय िृषी 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील िा्वत िेतीवर उपिीववका यसणाऱया िेतकऱयाींना त्याींच्या उत्पादित 
िेतीमालास हमीिाव वाढवून िेण्यासाठी िरीव आधथाक तरतिू करण्याडाडतची मागणी 
समािसेवकाींनी कृर्ी तज्ञाींडरोडरच तसचे िनरकलनतननधी याींनी मा.मींत्री (कृर्ी व र्लोत्पािन), 
मा. राज्यमींत्री (कृर्ी व र्लोत्पािन), रकलधान सववव (कृर्ी व र्लोत्पािन) तसेच सींडींधधत 
जिल््याींच्या/रकलािेशिक वविागाींच्या कृर्ी सींचालनालय डरोडरच र्लोत्पािन सींचालनालय 
वविागाच्या सींडींधधत रकलिासनाधधकारी याींच्याको े दिनाींक २६ म,े २०१६ रोिी वा त्या सुमारास 
लेखीननवेिनाावारे केलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) यसल्यास, उत रकलकरणी िासनान ेसखोल चौकिी करून कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींडाची सवासाधारण कारणे कोणती ? 
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श्री. पाांोुरांग फुां ोिर (०३-१२-२०१६) :(१) व (२) िेतकऱयाींना त्याींच्या उत्पादित िेतीमालास 
हमीिाव वाढवून िेण्यासाठी िरीव आधथाक तरतुि करण्यात यावी या ववर्याच े िेतकरी 
रकलनतननधी, समािसेवक, कृर्ी तज्ञ, तसेच िनरकलनतननधी याींची ननवेिन े िासन/ कृर्ी 
आयुतालाय तसेच रकलािेशिक व जिल्हा कायाालयात रकलाप्त झालीत, हे खरे आहे. 
     िेतमालाच्या ीकमान आधारिूत ीकीं मती िाहीर करणे ही डाड कदि द्र िासनाच्या 
यखत्याररतील आहे. रकलत्येक वर्ी पीक उत्पािन खचा योिनदितगात खरीप, रब्डी हींगाम व ऊस 
वपकासाठी राज्यातील चारही कृर्ी ववायापीठाींकोून पीक उत्पािन खचााच्या रकलाप्त होणाऱया 
मादहतीच्या आधारे व ववववध ननववषठाींची रकलचशलत िावपातीी लक्षात घेवून उत्पािन खचाावर 
आधाररत ीकीं मती कदि द्रीय कृर्ी मूल्य व ीकीं मत आयोगाको ेरकल्ताववत करण्यात येतात. 
     कदि द्र िासन राषरीय पातीीवर आधारितू ीकीं मत योिनते समाववष् िेतमालाच्या 
आधारिूत ीकीं मती ननजश्चत करुन िाहीर करीत यसते. कदि द्र िासनाने िाहीर केलेल्या ीकीं मती 
सवा राज्याींना लागू होतात. 
     िेतमालाला ीकमान हमी िाव वािवी शमीावेत म्हणून राज्य िासन नेहमीच कदि द्र 
िासनाको ेआग्रसही िूशमका घेत यसते. 
     िेतकरी रकलनतननधी, समािसेवक, कृर्ी तज्ञ, तसेच िनरकलनतननधी याींच्या िासन/ कृर्ी 
आयुतालय तसेच रकलािेशिक व जिल्हा कायाालयात रकलाप्त झालेल्या ननवेिनाचे यनुर्ींगान े
सींडींधधताींना शलखीत ्वरुपात मादहती कीववण्यात येते. 
(३) रकलश्न उा् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्य पररिहन महामांळाने बस गाोयाांच्या आसन षाममतेम्ये  
बदल िरण्याचा घेतलेल्या तनणवयाबाबत 

(३७)  ५८६५६ (२४-०८-२०१६).   अॅो.गौतम चाबुिसिार (वपांपरी) :   सन्माननीय पररिहन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्य पररवहन महामींोीान े३०० डसगाोयाींची आसन क्षमता वाढववण्याचा ननणाय घेतला 
आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) यसल्यास, सिर ननणायाची यींमलडिावणी ीकती कालावधीत पूणा करण्यात येणार आहे 
तसेच नवीन डसेस सुरु करण्याडाडत िासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींडाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हदिािर राित े(०९-११-२०१६) :(१) व (२) राज्य पररवहन महामींोीान े१०० डस गाडयाींची 
आसन क्षमता वाढववण्याचा ननणाय घेतला यसून त्यारकलमाणे १०० डसेसची आसन क्षमता 
वाढववण्यात आलेली आहे. 
(३) रकलश्न उा् ावत नाही. 

___________ 
 

उदगरी (जि.लातूर) येथील पशुिैद्यिीय विद्यापीठाच्या उपिें द्रास तनधी मांिुर िरण्याबाबत 
(३८)  ५९७९८ (१२-०८-२०१६).   श्री.सुधािर भालेराि (उदगीर) :   सन्माननीय पशुसांिधवन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) उिगीर (जि.लातूर) येथील पि ु वी ायकनय ववायापीठाच्या उपकदि द्राच्या मान्यतेनींतर 
उपकदि द्राच्या डीक्ी करण्यासाठी आलेला ननधी परत गेला, हे खरे आहे काय, 
(२) यसल्यास, ननधी परत िाण्याचे कारणे काय आहेत, 
(३) यसल्यास, परत गेलेला ननधी उपलब्ध र्व्हावा यासाठी ्थाननक लोकरकलनतननधी यानी 
वारींवार िासनाको ेपाठपुरावा करुनही ननधी उपलब्ध करण्यात आला नाही, हे खरे आहे काय, 
(४) यसल्यास, पिुवी ायकनय उपकदि द्रासाठी ननधी उपलब्ध करुन िेण्याडाडत िासनाने कोणती 
उपाययोिना केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींडाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. महादेि िानिर (१५-११-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२) रकलश्न उा् ावत नाही. 
(३) ननधी परत गेलेला नसल्यान ेरकलश्न उा् ावत नाही. 
(४) ननधी परत न गेल्याने ननधीची मागणी केली नाही. 
(५) रकलश्न उा् ावत नाही. 

___________ 
  

उदगीर (जि.लातूर) येथील पशुविद्यापीठ उपिें द्र मांिुरीनांतर या हठिाणाच े 
उपिुलगुरु ररक्त ठेिलेले पद भरण्याबाबत 

  

(३९)  ५९८०१ (१२-०८-२०१६).   श्री.सुधािर भालेराि (उदगीर) :   सन्माननीय पशुसांिधवन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उिगीर (जि.लातूर) येथील पिुववायापीठ उपकदि द्र मींिुरीनींतर या दठकाणाचे उपकुलगुरु पि 
ररत ठेवले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) यसल्यास, सिर ररत ठेवलेले पि िरण्याडाडत ्थाननक लोकरकलनतननधीीं याींनी िासनाको े
माहे माचा, २०१६ मध्ये वा िरम्यान मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) यसल्यास, उपकदि द्रावरील उपकुलगुरुचे ररत् ा यसलेले पि िरण्याडाडत िासनान ेकोणती 
कायावाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींडाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. महादेि िानिर (१५-११-२०१६) :(१) हे खरे नाही. उपकुलगुरु हे पि मींिूर नाही. 
(२) नाही. 
(३) रकलश्न उा् ावत नाही. 
(४) रकलश्न उा् ावत नाही. 

___________  
नेिासा विधानसभा षेामत्रात िृषी खात्यातील ररक्त पदे भरण्याबाबत 

  

(४०)  ६०६१६ (२०-०८-२०१६).   श्री.बाळासाहेब मुरिुये (नेिासा), ोॉ.अशोि उईिे (राळेगाि) : 
सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) नेवासा ववधानसिा मतिार सींघातील कृर्ी वविागात कृर्ी यधधकारी पासून ड्रायर्व्हर पयांत 
सुमारे २० ते २५ पिे ररत आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) यसल्यास, िषुकाीी पररज्थती व पेरनीचा हींगाम सुरु यसनु कृर्ी खात्यामधील ररत 
पिामुीे कुठलेच कामाकाि होत नाही यिी तिार ्थाननक नागररक, िेतकऱयाींनी केली आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) यसल्यास, यासींडींधी िासनान ेचौकिी केली आहे काय, 
(४) यसल्यास, चौकिीयींती ररत पिे िरण्याडाडत िासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींडाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. पाांोुरांग फुां ोिर (१५-१०-२०१६) :(१) होय, तालुका कृर्ी यधधकारी कायाालय, नेवासा व 
यधधन्थ कायाालयामध्ये कृर्ी यधधकारी ते वाहन चालक सींवगाातील एकूण १९ पिे ररत 
आहेत. 
(२) हे खरे नाही. ररत यसलेल्या पिाींचा यनतररत कायािार निीकच्या यधधकारी / 
कमाचाऱयाींको ेिेऊन कामकाि पार पाोण्यात येत आहे. 
(३) रकलश्न उा् ावत नाही. 
(४) कृर्ी यधधकारी (ग्-ड) पिासाठी महाराषर लोकसेवा आयोगातरे् दिनाींक १०.७.२०१६ रोिी 
पूवापरीक्षा घेण्यात आली आहे. कृर्ी सेवकाींची ररत पिे सरीसवेेने िरण्याडाडत दिनाींक ६ 
ऑग््, २०१६ रोिी परीक्षा घेण्यात आलेली आहे. 
(५) रकलश्न उा् ावत नाही. 

___________ 
 

िोल्हापूर जिल्हयातील प्रिल्पग्रसताांना तात्िाळ िशमनीचे िायप िरणेबाबत 
  

(४१)  ६०८४५ (२२-०८-२०१६).   श्री.चांद्रदीप नरिे (िरिीर) :   सन्माननीय मदत ि पुनिवसन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापूर जिल्हयातील रकलकल्पग्रस्ताींना िमीनीच ेवा्प व त्याींच्या वसाहतीमध्ये पायािूत 
सुववधा यासह रकलकल्पग्रस्ताच्या वसाहती महसूल गाींवे म्हणून घोर्ीत करणे व त्याच्या 
िशमनीमधील यनतिमने काढणेडाडतच्या सुचना वविागीय आयुत पुणे वविाग याींनी दि. ५ 
िून २०१६ रोिी वा त्यासुमारास जिल्हाधधकारी कायाालय, कोल्हापूर येथे झालेल्या आढावा 
डी ठकनत दिला हे खरे आहे काय, 
(२) यसल्यास, कोल्हापूर जिल्हयातील सुमारे १ हिार २५९ रकलकल्पग्रस्ताींने यायाप िशमनीच े
वा्प करावयाच ेआहे हे खरे आहे काय, 
(३) यसल्यास, वविागीय आयुताींच्या सूचननेुसार रकलिासनान ेयाडाडत कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींडाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पायील (१७-१०-२०१६) :(१) होय. 
(२) होय. 
(३) कोल्हापुर जिल्हयातील चाींिोली राषरीय यियारण्य, सर्ा नाला, आींडोओहोी, नागणवाोी, 
धामणी, उचींगी, आिी रकलकल्पाींमीेु डाधधत रकलकल्पग्रस्ताींना पयाायी िशमनीचे वा्प करावयाचे 
काम रकलगतीपथावर आहे. 
(४) रकलश्न उा् ावत नाही. 

___________ 
  

मराठिाडयासाठी दषु्ट्िाळी पररजसथतीिर हदघविालीन उपाययोिना िरण्याबाबत 
  

(४२)  ६१३२९ (२२-०८-२०१६).   िुमारी प्रणणती शशांदे (सोलापूर शहर म्य) :   सन्माननीय 
मदत ि पुनिवसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात िीर्ण िषुकाी यसतानाही राज्य िासनाने िषुकाीसदृश्य ीकीं वा िषुकाीग्रस्त यस े
िब्ि वापरुन रकलत्यक्ष िषुकाीािी सींडींधधत उपाययोिना यींमलात आणण्याडाडत िलुाक्ष करीत 
यसल्याच ेमाहे म,े २०१६ मध्ये वा त्यािरम्यान ननििानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) यसल्यास, िषुकाीात होरपीत यसलेल्या मराठवाडयासाठी दिघाकालीन उपाययोिना 
करण्याची सुचना मा.पींतरकलधान याींनी मा.मुखयमींत्री याींना िेऊनही यायापपयांत कोणतीच 
कायावाही करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) यसल्यास, िासनाने आिपावेतो िषुकाीग्रस्ताींसाठी दिघाकालीन उपाययोिना करण्याडाडत 
िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींडाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पायील (०४-११-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
    महसूल व वन वविाग िासन िुध्िीपत्रक ि.एससीवाय-२०१६/रकल.ि.१/म-७ व िासन 
िुध्िीपत्रक ि.एससीवाय-२०१६/रकल.ि.२१९/म-७, दिनाींक ११ मे, २०१६ यन्वये िषुकाीसदृश्य 
पररज्थती ऐविी “िषुकाी” िाहीर करुन त्यानुर्ींगाने उपाययोिना करण्यात आल्या आहेत. 
(२) व (३) महसूल व वन वविाग िासन िुध्िीपत्रक ि.एससीवाय-२०१५/रकल.ि.३८६/म-७ दिनाींक 
४ िानेवारी, २०१६ यन्वये ग्रसाम ्तरावर तालुका पातीीवर व जिल्हा पातीीवर िषुकाी 
ननवारण सशमती गठीत करण्यात आली आहे. 
     राज्यात सातत्याने उा् ावणाऱया िषुकाीी पररज्थतीवर मात करण्यासाठी िासनाकोून 
पी सेवारीच्या आधारे ५० पी िाींपेक्षा कमी पी सेवारी आलेल्या गावाींमध्ये खरीप व रब्डी हींगामात 
्ँकरावारे पाणी पुरवठा करणे, िनावराींसाठी चारा छावण्या सुरु करणे, िमीन महसूलात सू्, 
सहकारी किााच ेरुपाींतरण, वीि डीलात सु्, पररक्षा िुल्कात मार्न, िेतीिी ननगोीत किााच्या 
वसुलीस ्थधगती वगी रे सारखया सोयी सुववधा िाहीर करण्यात येतात. 
(४) रकलश्न उा् ावत नाही. 

___________ 
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लातूर (जि.लातूर) तालुक्यातील शतेिऱयाांच्या शेततळ्याांचे प्रसताि प्रलांरबत असल्याबाबत 
  

(४३)  ६२३४४ (१६-०७-२०१६).   श्री.त्र्यांबिराि शभस े (लातूर ग्रामीण) :   सन्माननीय िृषी 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लातुर (जि.लातूर) तालुयातील ६१ िेतकऱयाींच्या िेततळ्याींचदि रकल्ताव कृर्ी यधधकारी याींनी 
ताींत्रत्रक मींिुरी दिली नसल्याने रकललींत्रडत यसल्याच े माहे म,े २०१६ मध्ये वा त्यािरम्यान 
ननििानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) यसल्यास, िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(३) यसल्यास, चौकिीयींती िासनान े ननणाय घेऊन सिर रकल् तावाींना तात्काी मींिूरी 
िेण्याडाडत ववलींड करणाऱया सींडींधधत यधधकाऱयाींवर कारवाई करण्याडाडत िासनान े कोणती 
कायावाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींडाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. पाांोुरांग फुां ोिर (३०-०७-२०१६) :(१) यींित: खरे आहे. 
     लातुर तालुयातील ३२ ितेतळ्याींचे रकल्ताव रकललींत्रडत यसल्याचे माहे मे, २०१६ िरम्यान 
ननििानास आले आहे. 
(२) व (३) एकाजत्मक र्लोत्पािन ववकास यशियानाींतगात सन २०१६-१७ च्या वावर्ाक कृनत 
आराखडयामध्ये लातुर जिल््यासाठी सामुदहक िेततीे घ्काकररता िौनतक १०६ व आधथाक 
रु. १८०.३४ लाख यसा लक्षाींक िेण्यात आलेला आहे. त्यामध्ये टतर रकल्तावाींसह वरील रकल्ताव 
ववचारात घेण्यात येतील. 
(४) रकलश्न उा् ावत नाही. 

___________ 
  

अहेरी (जि.चांद्रपूर) तालुक्यातील दामरचा या गािात िाणाऱया येण्यािररता  
राज्य पररिहन महामांोळाची बस नसल्याबाबत 

  

(४४)  ६२७३३ (२४-०८-२०१६).   श्री.सुरेश धानोरिर (िरोरा) :   सन्माननीय पररिहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) यहेरी (जि.चींद्रपूर) तालुयातील िामरचा या गावात िाणाऱया येण्याकररता राज्य पररवहन 
महामींोीाची डस नसल्याने येथील गावकऱयाींना खािगी वाहनाींने रकलवास करावा लागत आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) यसल्यास, िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(३) यसल्यास, चौकिीयींती सिर यवी ध रकलवासी वाहतकू रोखण्याकररता तसचे या गावात 
एस.्ी. डस सेवा सुरु करण्याकररता िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींडाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. हदिािर राित े(०९-११-२०१६) :(१) व (२) होय. 
(३) िामरची गावाला िाणारा र्ता िरुु्त करुन सिर मागा राज्य पररवहन वाहतुकनस योग्य 
यसल्याडाडतचा िाखला िेण्याडाडत कायाकारी यशियींता, सावािननक डाींधकाम खात,े गोधचरोली 
याींना महामींोीाावारे कीववण्यात आले आहे. िामरचा या गावाला िोोणारा पलू वाहून 
गेल्याने साय:ज्थतीत सिर मागाावरुन राज्य पररवहन वाहतकू करता येत नाही. मात्र 
छल्लेवाो या गावापयांत यहेरी आगाराच्या दिवसातून ३ रे्ऱया चालनात आहेत. 
(४) रकलश्न उा् ावत नाही. 
  

___________ 
  

िोल्हापूर जिल््यातील भुदरगो तालुक्यात ऊस वपिाांिर हुमणीचा  
प्रादभुावि तातोीने रोखण्याबाबत 

  

(४५)  ६२९५२ (२०-०८-२०१६).   श्री.प्रिाश आरबयिर (राधानगरी) :   सन्माननीय िृषी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापूर जिल््यातील िुिरगो तालुयात ऊस वपकाींवर हुमणीचा रकलाििुााव मोठ्या 
रकलमाणात झाल्यामुीे ऊसाचे र्ोच्या र्ो उिधव्त झाल्याच े माहे मे, २०१६ मध्ये वा 
त्यािरम्यान ननििानास आले हे खरे आहे काय, 
(२) यसल्यास, या रकलकरणी तातोीने पाहणी करून ऊस वपकावर झालेला हुमणीचा रकलाििूााव 
तातोीन ेरोखण्यासाठी िासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींडाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. पाांोुरांग फुां ोिर (०७-१०-२०१६) :(१) यींित: खरे आहे. कोल्हापुर जिल्हयात निीकाठच्या 
ऊस वपकामध्ये वविेर्त: खोोवा पीकामध्ये हुमणीचा यल्प रकलमाणात रकलाििुााव आढीून आला 
आहे. 
(२) हुमणी ननयींत्रणासाठी िेतकऱयाींना मोदहम ्वरुपात एकाजत्मक ीको र्व्यव्थापन 
करण्याडाडत ववायापीठ िा्त्रज्ञ व कृर्ी वविागातील यधधकारी/कमाचारी याींचमेार्ा त मागाििान 
करण्यात येत आहे. तसचे कोल्हापुर जिल्हयासाठी नाववन्यपूणा योिनेतून जिल्हा ननयोिन 
सशमतीने ईपीएन ननशमातीसाठी ३५ लाख रुपये उपलब्ध करुन दिले आहेत. ईपीएन कल्चर 
वापर करुन हुमणी ननयींत्रण मोदहम रकलिासनामार्ा त राडववली िात आहे. 
(३) रकलश्न उा् ावत नाही. 
  

___________ 
  

नागपूर विभागातील बहुताांश िृषी िायावलय भाडयाच्या िागेिर सुरू असल्याबाबत 
  

(४६)  ६२९६७ (२०-०८-२०१६).   श्री.डो मल्लीिािूवन रेडोी (रामयेि) :   सन्माननीय िृषी 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) नागपूर वविागातील डहुताींि कृर्ी कायाालय िाडयाच्या िागेवर सुरू यसल्याची डाड माहे 
माचा २०१६ च्या नतसऱया आठवडयात ननििानास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) यसल्यास, राम्ेक उपवविागीय कृर्ी कायालयासह जिल्हयातील यनेक कृर्ी कायाालयावर 
मोठ्या रकलमाणात थकडाकन आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) यसल्यास, काही नगरपाशलकाींनी कर वसुलीसाठी थे् कृर्ी वविागाला नो्ीस डिावनू 
काही कायाालयाींवर िप्तीची कायावाही केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) यसल्यास, या रकलकरणी िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे काय, 
(५) नसल्यास, ववलींडाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. पाांोुरांग फुां ोिर (१५-१०-२०१६) :(१) होय. 
(२) होय. राम्ेक उप वविागीय कृर्ी कायाालयासह जिल्हयातील यनेक कृर्ी कायाालयावर 
रु.६५,७९,१९७/- टतकन रकम िाो,े िाोपेट्टी व करापो्ी थकडाकन आहे. सिर डाडीींसाठी 
यनुिान यत्यल्प रकलमाणात रकलाप्त यसल्यान ेथकडाकन आहे. 
(३) यिींत: खरे आहे. 
उप वविागीय कृर्ी यधधकारी, उमरेो कायाालयास नगर पररर्ि करासाठी नो्ीस रकलाप्त झालेली 
होती. सिर कायाालयास माचा २०१६ मध्ये िाोपेट्टी व कर यींतगात रकलाप्त झालेल्या यनुिानातून 
िरणा करण्यात आल्यान ेिप्तीची कायावाही करण्यात आलेली नाही. 
(४) रकलश्न उा् ावत नाही. 
(५) रकलश्न उा् ावत नाही. 

___________ 
  

मुांबई ते दापोली (जि.रत्नाधगरी) ्या मागाविर शशिनेरी प्दतीच्या  
एसी बस सेिा सुरु िरण्याबाबत 

  

(४७)  ६४७३९ (२४-०८-२०१६).   प्रा.िषाव गायििाो (धारािी), श्री.अशमन पयेल (मुांबादेिी) :   
सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींडई त े िापोली (जि.रत्नाधगरी) ्या मागाावर शिवनेरी पध्ितीच्या एसी डस सेवा सुरु 
करण्याडाडत सातत्यान ेलोकरकलनतननधीींकोून िासनाको ेमागणी होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) यसल्यास, पया् नाच्या दृष्ीने िापोलीको े िाणाऱया रकलवािाींची सींखया िा्त यसल्यान े
शिवनेरी पध्ितीच्या एसी डस सेवा सुरु करण्याडाडत िासनान े कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींडाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हदिािर राित े(०९-११-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२) राज्य पररवहन महामींोीाको ेमयाादित ्वरुपात वातानुकूशलत डसेस यसनू त्या मुींडई-पुणे, 
पुणे-डोररवली, ठाणे-्वारगे्, पुणे- औरींगाडाि, नाशिक-पुणे या मागाावर चालववण्यात येत 
आहेत. या मागााखेरीि यन्य मागाावर रकलवासी रकलनतसाि शमीत नसल्याचा पूवाानुिव यसल्यान े
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मुींडई-िापोली या मागाावर शिवनेरी सेवा सुरु करता आली नाही. मात्र, मुींडई त ेिापोली ्या 
मागाावर दहरकणी १० व साध्या ११ यिा एकूण २१ रे्ऱया िापोली व मुींडई आगाराकोून सुरु 
आहेत. 
(३) रकलश्न उा् ावत नाही. 

___________ 
  

एिोोी (ता.सािोली, जि.भांोारा) येथे निीन मांोळ िृषी अधधिारी िायावलयाचा  
प्रसताि वित्त विभागािोून अमान्य िेल्याबाबत 

  

(४८)  ६४७५३ (२९-०८-२०१६). श्री.रािेश िाशीिार (सािोली), श्री.चरण िाघमारे (तुमसर), 
श्री.वििय रहाांगोाले (ततरोोा) : सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील     
काय :- 
  

(१) दिनाींक २२ म,े २००९ च्या िासन ननणायानसुार खात्याच्या पुनराचनेत िींोारा जिल््याला 
मींिूर आकृतीडींधानसुार ७ तालुयापी कन ४ तालुयाींना रकलत्येकन २ रकलमाणे मींोी कायाालयाची 
रचना करण्यात आली यसनू साकोली व लाखाींिरू तालुका कृर्ी यधधकारी याींना १ मींोी कृर्ी 
यधधकारी कायाालय िेण्यात आले, हे खरे आहे काय,     
(२) यसल्यास, तालकुा कृर्ी यधधकारी, साकोली कायाालयाचे कायाके्षत्र सवाात िा्त यसल्यान े
या कायाालयाची पुनराचना करुन साकोली सोडतच तालुयातील एकोोी येथे नर्व्याने मींोी कृर्ी 
यधधकारी कायालाय ्थावपत करण्यासाठीचा ररतसर रकल्ताव मा. कृर्ी उपसींचालक (मडवव), 
कृर्ी आयुतालय, पुणे याींचकेोून िासनाको े दिनाींक १२ रे्ब्रुवारी, २०१६ च्या पत्रानुसार 
पाठववण्यात आला, हे ही खरे आहे काय, 
(३) यसल्यास, कृर्ी वविागाकोून ववत्त वविागाको े पाठववण्यात आलेला सिर रकल्ताव, 
कायाालय चालववण्यासाठी िासनावर आधथाक िार पोणार यसल्याच्या य्ीवर यमान्य 
करण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) यसल्यास, सिर रकल्तावास मान्यता िेण्याडाडत िासनान े कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींडाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. पाांोुरांग फुां ोिर (२६-१०-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) साकोली तालुयातील एकोोी येथ े नर्व्यान े मींोी कृवर् यधधकारी कायाालय ्थावपत 
करण्यासाठीचा रकल्ताव, कृवर् आयुतालय, पुणे याींनी दिनाींक ३१ ऑग््, २०१५ रोिी कृवर् 
वविागास सािर केला यसून सिर रकल्तावाची छाननी करून रकल्ताव मान्यतेसाठी ववत्त 
वविागास सािर करण्यात आला होता. 
(३), (४) व (५) हे खरे नाही. सिर रकल्तावा सींििाात काही मुद्दयावर यधधक मादहती/खुलासा 
करण्याच े ननिेि या वविागास िेण्यात आले आहेत. त्या यनुर्ींगाने यहवाल रकलाप्त करून रे्र 
रकल्ताव सािर करण्यात येत आहे. 

___________ 
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ऊस उत्पादि शेतिऱयाांना हठबि शसांचनासाठी घेतलेल्या  
ििावची िबाबदारी शासनाने सिीिारणेबाबत 

  

(४९)  ६४८१२ (२०-०८-२०१६).   श्री.राहूल िुल (दौंो) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात िषुकाीात होरपीलेल्या िेतकऱयाींना दिलासा शमीण्यासाठी ऊस उत्पािक 
िेतकऱयाींना दठडक शसींचनासाठी घेतलेल्या किााची िडाडिारी िासनाने िा्तीत िा्त 
उचलावी यस ेनव ेधोरण यींमलात आणण्याचा ननणाय मा.मुखयमींत्री याींनी माहे मे, २०१६ च्या 
िेव्च्या आठवडयात व त्या सुमारास घेतला आहे, हे खरे आहे काय  

(२) यसल्यास, ननणायाचे ्वरूप काय आहे व त्याची यींमलडिावणी राज्यात सुरु झाली आहे 
काय, 
(३) यसल्यास,ननणायायींती ऊस उत्पािक िेतकऱयाींना दठडक शसींचनासाठी घेतलेल्या किााची 
िडाडिारी िासनाने िा्तीत िा्त उचलावी यसे नवे धोरण यींमलात आणण्याडाडत िासनान े
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींडाची करणे काय आहे ? 
  
श्री. पाांोुरांग फुां ोिर (१७-१०-२०१६) :(१) नाही. 
(२), (३) व (४) रकलश्न उा् ावत नाही. 

___________ 
  

आष्ट्यी, पायोदा ि शशरूर तालुक्यातील (जि.बीो) अल्पसांख्याि  
विद्याथी शशष्ट्यितृ्ती ि सिलतीांपासून िांधचत असल्याबाबत 

  

(५०)  ६४८४९ (२०-०८-२०१६).   अॅो.भीमराि धोंो े (आष्ट्यी) :   सन्माननीय अल्पसांख्याांि 
वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) आष्ी, पा्ोिा व शिरूर (जि.डीो) तालुयातील यल्पसींखयाक ववायाथी शिषयवतृ्ती व 
सवलतीींपासून वींधचत यसल्याची डाड माहे िुली  २०१६ च्या पदहल्या सप्ताहात वा त्या समुारास 
ननििानास आली आहे, हे खरे आहे काय;  

(२) यसल्यास, िासनाने सिर रकलकरणी चौकिी केली आहे काय, 
(३) यसल्यास, चौकिीयींती सिरहू यल्पसींखयाक ववायार्थयाांना तातोीन ेशिषयवतृ्ती व सवलतीीं 
यिा करण्याडाडत िासनाने कोणती कायावाही करण्यात आली आहे वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींडाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विनोद तािो े(१७-१०-२०१६) :(१) यींित: खरे आहे. 
    मेरी्-कम-मीन्स शिषयवतृ्ती व पो्् मँरीक शिषयवतृ्ती यामध्ये यिी कोणतीही डाड 
आढीून आलेली नाही. मात्र मँरीकपूवा शिषयवतृ्ती (रकली मँरीक) मध्ये ववायार्थयाांन े डँक 
खात्याडाडत चुकनची मादहती िरणे, डँक खाते रकलाप्त न होणे यामीेु काही ववायार्थयाांना 
शिषयवतृ्ती वा्प करणे रकललींत्रडत आहे. 
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(२) शिषयवतृ्तीस पात्र ववायार्थयाांच्या डँक खात्याची मादहती घेण्यात येत आहे. 
(३) शिषयवतृ्तीस पात्र ववायार्थयाांच्या रकललींत्रडत डँक खात्याची ऑनलाईन मादहती घेण्यासाठी वेड 
पो ा्ल उपलब्ध करुन िेण्यात आले आहे. शिक्षणाधधकारी माध्यशमक याींना डँक खात्याची 
मादहती यपलोो करण्यासाठी लेखी सूचना/र्व्हॉ्सयप मेसेिेस आणण डी ठकाींमधून सूचना 
दिलेल्या आहेत. 
(४) खात ेनींडर चुकनचा यसणे, खात ेडींि यसण,े खाते उपलब्ध नसणे, खातेधारकाच्या नावात 
र्रक यसण,े आयएर्एससी कोो सािर न करणे ीकीं वा चुकनचा यसणे टत्यािी कारणामीेु 
शिषयवतृ्ती वा्पात ववलींड होत आहे. 
  

___________ 
  
  
विधान भिन :   ोॉ. अनांत िळसे 
मुांबई.   प्रधान सधचि, 

महाराष्ट्र विधानसभा. 

  
_________________________ 
िासकनय मध्यवती मुद्रणालय, मुींडई. 


