
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ३१२ वी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

ततसरे अधधवेशन, २०१७ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

राज् यात अततवषृ्ट्टीने निुसान झालेल्या िुटुांबियाांना आधथिि मदत देण्यािाित 
  

(१)  ७७२८ (०६-०४-२०१५).   श्री.अिू आजमी (मानखूदि शशवाजीनगर) :   सन्माननीय मदत 
व पुनविसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज् यात मा ज लुल  व ऑगस् ्, २०१४ मध् यज लालज या िवतवष् ्ीत सुमारज २०० लणाींचा मत्् य ु
ला याचज व ळ ुज तालुयायात सींततळार पावसामु ज ३४७ गुरज ठार तर घराची भ ींत पडून एकाचा 
मत्् यू ला याचज तसजच दव् ा त मा ज ऑगस् ् व सप् ्ेंबर, २०१४ मध् यज लालज या िवतवष् ्ीत 
वील कोस ून १० लणाींचा मत्् य ूतर २१ लण लखमी ला याचज वन्शन नास ेलज,  ज खरज े ज 
काय, 
(२) िस यास, स्र घ्नजत मत् लालजया मत्ाींच्या कु्ुींबबयाींना व गुराींच्या मालकाींना शनासनानज 
कोणती ेर्थ क म्त कज ली वा करण् यात यजत े ज, 
(३) िस यास, या िनुषींगानज मत्काींच् या वारस्ाराींना व लखमीींना प्र ज्य िसणाऱ् या काय वा ीची 
सद्यःस्स्थती काय े ज, 
(४) नस यास, दवलींबाची सव साळारण कारणज कोणती ? 
  
श्री. चांरकािाांत पाटील (०३-०५-२०१७) : (१) राज्यात मा ज लुल  तज ऑगस््, २०१४ मध्यज लालजया 
िवतवष््ी, वील कोस ून सुमारज ३१४ व्ययाती मत् लाया े जत. तसजच ल ान मोठी एकूण 
६४९ लनावरज मत् लाली े जत. त्यामध्यज ळु ज तालुयायातील ल ान मोठी एकूण २१४ 
लनावराींचा समावजशन े ज. 

दव् ा त लून तज सप् े्ंबर, २०१४ या कालावळीत वील कोस ून ७४ व्ययाती मत् 
लाया िसून ५० व्ययाती लखमी लाया े जत. 
(२) द्नाींक ३० लानजवारी, २०१४ रोलीच्या शनासन वनण यानुसार स्र कालावळीत मत् लालजया 
पात्र मत्ाींच्या कु्ूींबबयाींना व गुराींच्या मालकाींना ेर्थ क म्त ज्ण्यात ेली े ज. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

___________ 
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िुलढाणा (ता.जज.िुलढाणा) येथील उपवनसांरक्षि िायािलयाच् या खाली,  
हहांद ुस् मशानभूमीच् या जवत तलावाचे िाांधिाम िरणेिाित 

  

(२)  १४२०५ (०८-०४-२०१५).   डॉ.शशशिाांत खेडिेर (शसांदखेड राजा) :   सन्माननीय 
जलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बुलढाणा (ता.स्ल.बलुढाणा) यजथील उपवनसींरक्षक काया लयाच् या द ी्ं  ुस् मशनान मूीच् या लव  
बिद्शनकालीन तलाव पावसा यात मोठया प्रमाणात वा ून लातो,  ज खरज े ज काय, 
(२) िस यास, तलावाच् या खालच् या बालुस मा दवद र, सुीं्रखजड ह्या गावाींमळून नाला वा त 
िसून, बिद्शन कालीन तलावाचज िवतररया त वा ुन लाणारज पाणी व ना याच् या पाण् यावर 
तलावाचज सवेक्षण करुन बाींळकाम करण् याची मागणी मा ज ऑगस् ् व सप् ्ेंबर, २०१४ मध्यज वा 
त्या्रम्यान तत् कालीन लोकप्रवतवनळीींनी काय कारी िभ यींता, लघुभसींचन व ललसींळारण दव ाग, 
बुलढाणा याींचजकडज कज ली े ज,  ज  ी खरज े ज काय, 
(३) िस यास, याबाबत शनासनानज कोणती काय वा ी कज ली वा करण्यात यजत े ज ? 
 
प्रा. राम शशांदे (०७-०६-२०१७) : (१)  ोय,  ज खरज े ज. 
(२)  ोय,  ज खरज े ज. 

तत्कालीन लोकप्रवतवनळीनी द्नाींक २० ऑगस््, २०१४ रोली पत्र द्लज े ज. 
(३) प्राथभमक स्थ  पा णी कज यानुसार सूर्चत कज लजलज स्थ   ज वनलभमनीत यजत िसयानज 
िर्ळक्षक, लघुभसींचन (ललसींळारण) मींड , िमरावती याींचजकडून सवेक्षण व िीं्ालपत्रक तयार 
करण्यात ेलजलज ना ी. 

___________ 
  
दषु्ट्िातग्रस्त शतेिऱयाांच ेिँि खात ेनसल्यामुते दषु्ट्िात तनधी वाटपाला खीत िसल्यािाित 

  

(३)  २८२६५ (१५-१२-२०१५).   श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (शशडी), श्री.अशमन पटेल (मुांिादेवी), 
डॉ.सांतोष टारफे (ितमनुरी), श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्रीमती तनमिला गाववत (इगतपूरी), 
अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा) :   सन्माननीय मदत व पुनविसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यातील गत वषा च्या तब्बल २६ लाख ्षुका ग्रस्त शनजतकरी खरीप  ींगामातील 
म्तीपासनू िद्याप ी वींर्चत िसनू, सींबींर्ळत शनजतकऱ्याींचज बकँज त खातज नसयानज ्षुका ी म्त 
ज्ता न ेयानज शनजतकऱ्याींच्या म्तीचज सुमारज ४६० को्ी रुपयज गजया तीन मद न्यापासून पडून 
िसून त्यामध्यज सवा र्ळक नुकसान दव्   मराठवाड्यातील शनजतकऱ्याींचज लालज े ज,  ज खरज े ज 
काय, 
(२) िसयास, याबाबत दवरोळी पक्षनजता, दवळानस ा याींनी द्नाींक २८ मज, २०१५ रोली वा 
त्यासुमारास मा.म सूल मींत्री व मा.राज्यमींत्री, म सूल व प्रळान सर्चव, म सूल याींना पत्र 
द्लज,  ज  ी खरज े ज काय, 
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(३) िसयास, या प्रकरणी शनासनानज चौकशनी कज ली े ज काय, 
(४) िसयास, चौकशनीत काय ेढ ून ेलज व त्यानुसार ्षुका ग्रस्त शनजतकऱ्याींना तातडीनज 
म्त ज्ण्याच्या दृष्ीनज शनासनानज कोणती उपाययोलना कज ली े ज वा करण्यात यजत े ज, 
(५) नसयास, दवलींबाची कारणज काय े जत ? 
 
श्री. चांरकािाांत पाटील (२२-०४-२०१७) : (१)  ज खरज ना ी. 
(२)  ोय. 
(३) व (४) राज्यात खरीप-२०१५ मध्यज बार्ळत शनजतकऱ्याींना त्याींच्या पीकाींच्या नुकसानीकररता 
म्त म् णून एकूण रुपयज ५०९७.२६ को्ी इतका वनळी दवतरीत करण्यात ेलजला े ज. याप की 
एकूण रु. ३६९६.०५ को्ी इतकी म्त ६४५३१६३ शनजतकऱ्याींच्या बँक खात्यात लमा करण्यात 
ेलजली े ज. उव ररत वनळी रु. १४०१.२१ को्ी शनजतकऱ्याींच्या  बँक खात्यात लमा करण्याची 
काय वा ी प्रगतीपथावर े ज. 
(५) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

___________ 
  
भुदरगड, राधानगरी व आजरा तालुक्यातील प्रिल्पातील प्रिल्पग्रस्ताांच्या जशमनीवर असणारा 

शेरा महसलू ववभागाने अद्यापही िमी िेलेला नसल् यािाित 
  

(४)  ३५३५७ (३०-११-२०१५).   श्री.प्रिाश आबिटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय मदत व 
पुनविसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१)  ु्रगड-राळानगरी-ेलरा तालुयायातील फयज, मजघोली, डज ज-र्चवा ज,पाठगाव, र्चत्री  ज प्रकप 
पुण   ोऊन सुद्धा स्र प्रकपातील प्रकपग्रस्ताींच्या लभमनीवर िसणारा शनजरा म सलू दव ागानज 
िद्याप ी कमी कज ला ना ी,  ज खरज े ज काय, 
(२) िसयास यामु ज लमीन खरज्ी दवक्री, बँक कल  प्रकरणज या सवाांचा  वनबांळ िसून स्रचा 
प्रकप पुण   ोऊन ी िनजक वष  प्रशनासनाच्या वनस्षक्रय ळोरणामु ज शनजतकऱ्याींच्या  ोणाऱ्या 
पुनव सनाचज लाचक शनजरज काढून ्ाकण्याबाबत शनासनानज कोणती काय वा ी कज ली े ज वा 
करण्यात यजत े ज, 
(३) नसयास, दवलींबाची कारणज काय े जत ? 
 
श्री. चांरकािाांत पाटील (२५-०३-२०१७) : (१)  ज िींशनत: खरज े ज. 
(२) फयज, मजघोली व र्चत्री प्रकपाींच्या ला क्षजत्रातील ब ुताींशन ७/१२ वरील शनजरज कमी करण्यात 
ेलज े ज. तसजच डज ज-र्चवा ज प्रकपाच्या ला क्षजत्रातील लभमनीवरील शनजरज कमी करण्याची 
काय वा ी प्रगतीपथावर े ज. तथापी पा्गाव प्रकपाच्या पुनव सनाचज कामकाल सुरु िसयानज 
वरीलप्रमाणज ७/१२ वरील शनजरज कमी करण्यात ेलजलज ना ीत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

___________ 
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धामणी (जज.वाशशम) येथील शेतिऱयाला अततवषृ्ट्टीचे अनुदान देण्यािाित 
 

(५)  ३६१६१ (१६-०१-२०१६).   श्री.राजेंरका पाटणी (िारांजा) :   सन्माननीय मदत व पनुविसन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) श्री.मनो र रायबान लामो ज् रा.ळामणी, स्ल.वाभशनम याींची सन २०१३ मळील िवतवष््ीमु ज 
खरडून गजलजया लभमनीची व दपकाचज लालजलज नकुसानी बाबत चकुीच्या सवेक्षणामु ज त्याींना 
िद्यापयांत कोणती ी शनासकीय म्त भम ाली नसयामु ज त्याींना म्त भम ावी म् णून 
त्याींनी स्थावनक लोकप्रवतवनळी व स्ल ार्ळकारी वाभशनम याींच्याकडज द्नाींक ५ लून, २०१५ रोली 
एका वनवज्नानुसार मागणी कज ली,  ज खरज े ज काय, 
(२) िसयास, स्र वनवज्नाद्वारज स्ल ा प्रशनासनामाफ त कोणती काय वा ी करण्यात ेली वा 
यजत े ज काय, 
(३) नसयास, दवलींबाची कारणज काय े जत ? 
  
श्री. चांरकािाांत पाटील (२२-०४-२०१७) : (१)  ज खरज े ज. 
(२) स्ल ा प्रशनासनामाफ त दव ागीय ेययुात, िमरावती याींचजकडज िनु्ान मागणीचा प्रस्ताव 
सा्र करण्यात ेला े ज. 
(३) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

___________ 
  

शेति-याांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी राज्य शासनान ेपथदशी प्रिल्पाांतगित यवतमात व 
उस्मानािाद या दोन जजल्हयाांची तनवड िेल्यािाित 

  

(६)  ३६९३५ (१३-०१-२०१६).   श्रीमती सांगीता ठोंिरे (िेज), श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील 
(उस्मानािाद) :  सन्माननीय मदत व पुनविसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) उस्मानाबा् व यवतमा  स्लह्यात ्षुका ानज बार्ळत शनजतकऱ्याींच्या ेत्म त्या 
रोखण्यासाठी शनासनानज दवशनजष म्तीचा काय क्रम राबदवण्याचज ठरदवलजलज े ज,  ज खरज े ज काय, 
(२) िसयास, उस्मानाबा् स्ल यात सध्या ज्ण्यात ेलजलज शनजततळयाींचज उदिष्  ज फयात 
१००० िसून यािींतग त एससी, एस्ी व िप  ळूारकाींनाच याचा ला  ज्ण्यात यजत े ज,  ज 
द  खरज े ज काय, 
(३) िसयास, सध्याच्या ्षुका ी पररस्स्थतीत ललसींळारणाची कामज मोठ्या प्रमाणात  ोणज 
गरलजचज िसून स्र योलनजचज उदिष् वाढवून यामध्यज ब ु  ळूारकाींचा ी समावजशन करावा व 
त्याींना या योलनजचा फाय्ा  ोण्याच्या दृष्ीनज योलनजतील सींबींर्ळत ि्ी भशनर्थल कराव्यात िशनी 
मागणी लोकप्रवतवनळी व लनसामन्याींतून  ोत े ज,  ज  ी खरज े ज काय, 
(४) िसयास, याबाबत शनासनानज कोणती काय वा ी कज ली वा करण्यात यजत े ज ? 
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श्री. चांरकािाांत पाटील (०९-०९-२०१६) : (१)  ोय. 
(२) व (३)  ज खरज ना ी. 
(४) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

___________ 
  

मौज ेिवरदरी (ता.मालेगाव, जज.वाशशम) येथील नदीवर प्रिल्प उभारण्यािाित 
  

(७)  ३८१७० (२९-०१-२०१६).   श्री.अशमत झनि (ररसोड), श्री.अशमन पटेल (मुांिादेवी) :   
सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मौलज कवर्री (ता.मालजगाव, स्ल.वाभशनम) यजथज न्ी िसून या न्ीचज पाणी पावसाळयात 
कोणत्या ी उपयोगात न यजता वा ून लातज या न्ीच्या लव पास २००  जया्र शनजती े ज, या 
न्ीवर प्रकप उ ारला गजला तर यजथील शनजतकऱ्याींना शनजतीला पाणी भम ून त्याींच्या दवकासाला 
चालना भम णार िसयाचज मा ज ऑया्ोबर, २०१५ मध्यज वा त्या्रम्यान वन्शन नास ेलज े ज, 
 ज खरज े ज काय, 
(२) िसयास, उपरोयात दठकाणी िसलजया न्ीवर शनासनानज वनण य घजऊन प्रकप 
उ ारण्याबाबत कोणती काय वा ी कज ली े ज वा करण्यात यजत े ज, 
(३) नसयास, दवलींबाची कारणज काय े जत ? 
  
प्रा. राम शशांदे (०७-०६-२०१७) : (१)  ोय. 
(२) मौलज कवर्री (ता.मालजगाव, स्ल.वाभशनम) यजथज दव्   सळन भसींचन दवकास काय क्रम 
िींतग त डी.पी.ेर क्र. ४ मध्यज साठवण तलाव िींत ू त कज ला े ज. स्र गावात प्राथभमक 
सवेक्षण करण्यात ेलज िसून प्रकपाच्या दवस्तत् ि्यासानींतर तथा सफलतजबाबत पडता णी 
करुन काय वा ी करण्यात यजईल. 
(३) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

___________ 
  

पनवेल (जज. रायगड) तालुक्यातील िोनी, िेतवणे व पुनाड ेखारभमूी योजनाांना िें रका 
शासनाच्या सागरी किनारा तनयमन िायद्यामधून सूट शमतण्यािाित 

  

(८)  ५३७३७ (२९-०८-२०१६).   श्री.मनोहर भोईर (उरण) :   सन्माननीय खारभमूी वविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पनवजल (स्ल. रायगड) तालयुायातील कोनी, कज  वणज, पुनाडज, व शनजती इत्या्ी खार ूमी 
योलनाींना कें द्र शनासनाच्या सागरी ककनारा वनयमन काय्ा सन १९९१ व २०११ मळून सू् 
भम ण्याबाबतच्या प्रस्तावावर वनण य घजण्यात ेला े ज काय, 
(२) िसयास, स्र वनण याचज स्वरुप काय े ज, 
(३) िसयास, यासीं् ा त शनासनानज कोणती काय वा ी कज ली वा करण्यात यजत े ज, 
(४) नसयास, दवलींबाची कारणज काय े जत ? 
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श्री. हदवािर रावत े(०८-०५-२०१७) : (१) ना ी. 
कें द्र शनासनाच्या सागरी ककनारा वनयमन काय्ा सन १९९१ व २०११ कायद्यामळून 

सू् भम णज बाबतचा प्रस्ताव क्षजत्रीय काया लयाकडून स्स्य सर्चव  (MCZMA) पया वरण 
दव ाग मींत्रालय, मुींबई, याींच्याकडज द्. ११ डडसेंबर, २०१२ िन्वयज सा्र करण्यात ेला े ज. 
स्र प्रस्तावाला मान्यता ज्ण्यापवूी स्स्य सर्चव (MCZMA) पया वरण दव ाग याींनी स्र 
योलनाींचा Rapid EIA करण्याच्या सचूना द्या े जत. पनवजल (स्ल.रायगड) तालुयायातील 
कोनी-कज  वणज तसजच उरण तालयुायातील पुनाडज या योलनाींस  एकुण ७ खार ूमी योलनाींची 
कामज CSR वनळी िींतग त  ाती घजणजबाबत प्रयत्न करण्यात यजत े जत. याबाबत द्.२६ 
ऑगस््, २०१५ रोली मींत्रालय मुींबई यजथज मा.राज्यमींत्री (ललसींप्ा) याींचज िध्यक्षतजखाली 
लालजया ब ठकीत मा.मींत्री म ो्य याींनी द्लजया सुचनज नसुार ए.एन.ली.सी., लज.एन.पी.्ी. व 
भसडको या कीं पन्याींना स्र योलनाींचज प्रस्ताव CSR िींतग त वनळी मागणीसाठी सप् े्ंबर-२०१५ 
मध्यज सा्र कज लज े जत. स्र कीं पन्याकडून वनळी प्राप्त  ोताच या योलनाींचा Rapid EIA 
करुन पया वरण दव ागाची मान्यता घजणज शनयाय े ज. 
(२) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 
(३) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 
(४) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

___________ 
  

सरवड (ता.धुते) या गावाांत शेतिऱयाांचा खतयाला आग लागून झालेले नुिसान 
  

(९)  ५५९०५ (२२-०८-२०१६).   श्री.िुणाल पाटील (धुते ग्रामीण), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), 
श्री.अशमन पटेल (मुांिादेवी), श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री) :   सन्माननीय मदत व पुनविसन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) सरवड (ता.ळु ज) या गावाींत शनजतकऱ्याींचा ख याला िचानक ेग लागयानज ्ोन तज िडील 
लाख रुपयाींचज नुकसान लायाचज मा ज एदप्रल, २०१६ मध्यज वा त्या्रम्यान वन्शन नास ेलज,  ज 
खरज े ज काय, 
(२) िसयास, स्र शनजतकऱ्याींचा लालजया नुकसानीचज पींचनामज करुन  रपाई ज्ण्यासाठी 
शनासनानज कोणती काय वा ी कज ली वा करण्यात यजत े ज, 
(३) नसयास, दवलींबाची कारणज काय े जत ? 
  
श्री. चांरकािाांत पाटील (१३-०४-२०१७) : (१)  ोय. 
(२) शनासन वनण य सीएलएस-२०१५/प्र.क्र.४०/म-३ द्.१३.०५.२०१५ मळील वनकषान्वयज म्त 
िनुज्ञजय ना ी. 
(३) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

___________ 
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िल्याण-डोंबिवली (जज.ठाणे) पररसरातील राज्य पररवहन महामांडताच्या  
डपेोत सोयीसुववधा पुरवण्यािाित 

  

(१०)  ५६१०९ (२४-०८-२०१६).   श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.अशमन पटेल (मुांिादेवी), 
श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 

(१) कयाण-डोंबबवली (स्ल.ठाणज) पररसरातील राज्य पररव न म ामींड ाच्या डजपोत सोयीसुदवळा 
पुरवण्याकडज पररव न म ामींड  ्लु क्ष करीत िसयाचज मा ज एदप्रल, २०१६ वा त्या्रम्यान 
वन्शन नात ेलज,  ज खरज े ज काय, 
(२) िसयास, स्रील डजपो मोयायाच्या लागजवर िसयानज तज शन राबा जर स्थलाींतरीत करुन 
एस्ी डजपोंच्या लभमनीींवर  ूमाकफयाचा डो ा े ज,  ज  ी खरज े ज काय, 
(३) िसयास, याबाबत शनासनानज चौकशनी कज ली े ज काय, 
(४) िसयास, चौकशनीिींती एस्ी डजपोला ेवश्यकती सोयीसुदवळा पुरवून  ुमाकफयाींवर 
कारवाई करण्याबाबत शनासनानज कोणती काय वा ी कज ली वा करण्यात यजत े ज, 
(५) नसयास, दवलींबाची कारणज काय े जत ? 
  
श्री. हदवािर रावत े(२९-०५-२०१७) : (१) व (२)  ज खरज ना ी. 
(३) व (४) राज्य पररव न म ामींड ाच्या कयाण बसस्थानकात प्रवाशनाींकरीता प्रवतक्षालयात 
बसण्यासाठी माब लची ेसनव्यवस्था लाई्, पींखज, दपण्यींचज पाणी, उप ारग ्, वतकी् ेरक्षण 
व्यवस्था, चौकशनी कक्ष, द रकणी कक्ष, पुरुष व मद ला प्रवाशनाींकररता प्रसाळनग ्, पास ल कक्ष, 
पोभलस चौकी, क ींकक्र्ीकरण कज लजला वा नत  इत्या्ी सुदवळा े जत. प्रसाळनग ् चालकाींकडून 
बसस्थानकाची स्वच्छता मोफत कज ली लातज. ेवश्यकतजनसुार वज ोवज ी बसस्थानकाची ्रुुस्ती 
करण्यात यजतज. 

कयाण ेगार शन राबा जर दवकभसत करण्याबाबतचा प्रस्ताव म ामींड ाच्या 
दवचारार्ळन ना ी. 
(५) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

___________ 
  

आतसांद, िलवडी (जज.साांगली) या पररसरात वादती पावसामुते  
साडतेीन िोटीच ेनुिसान झाल्यािाित 

  

(११)  ५६७१२ (२२-०८-२०१६).   श्री.अतनल िािर (खानापूर) :   सन्माननीय मदत व 
पुनविसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) े सीं्, बलवडी (स्ल.साींगली) या पररसरात द्नाींक १७ मज, २०१६ रोली वा त्यासुमारास 
लालज या वा् ी पावसाम ुज सुमारज साडजतीन को्ीचज नकुसान लालज े ज  ज खरज े ज काय, 
(२) िस यास, याबाबत शनासनानज चौकशनी कज ली े ज काय, 
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(३) िस यास, चौकशनीिींती या नुकसानग्रस् ताींना तात्का  ेर्थ क म्त ज्ण्याबाबत शनासनानज 
कोणती काय वा ी कज ली वा करण्यात यजत े ज, 
(४) नस यास, दवलींबाची कारणज काय े जत ? 
  
श्री. चांरकािाांत पाटील (०३-०५-२०१७) : (१)  ज खरज े ज. 
(२) व (३)  ोय. 
द्१७ मज, २०१६ रोली वा् ीवाऱ्यास  ेलजया िवका ी पावसामु ज घराींची पडलड, प ली 
 ाऊस, छपरज, फ दपकज  इ. च्या लालजया नुकसानाचज पींचनामज करण्यात ेलज िसून बार्ळताींना 
शनासन ळोरणानसुार नुकसान  रपाई ज्ण्याची काय वा ी स्ल ार्ळकारी, साींगली याींचजमाफ त सुरु 
े ज. 
(४) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

___________ 
  
िल्याण, मुरिाड, अांिरनाथ व शहापूर (जज. ठाणे) तालुक्यातील शासिीय गुरचरण जशमनी 
तसेच वन ववभागाच्या जशमनीांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनधधिृत िाांधिाम ेहोत असल्यािाित 

  

(१२)  ५६७७७ (१५-०७-२०१६).   श्री.किसन िथोरे (मुरिाड), श्री.सांजय िेतिर (ठाणे), 
श्री.पाांडुरांग िरोरा (शहापूर), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.जजतेंरका आव्हाड (मुांब्रा ितवा) :   
सन्माननीय वन ेमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) कयाण, मुरबाड, िींबरनाथ व शन ापूर (स्ल. ठाणज) तालुयायातील शनासककय गुरचरण लभमनी 
तसजच वन दव ागाच्या लभमनीींमध्यज मोठ्या प्रमाणात िनर्ळक्त बाींळकामज  ोत िसयाचज मा ज 
लून २०१६ रोली त्या ्रम्यानच्या कालावळीमध्यज वन्शन नास ेलज,  ज खरज े ज काय, 
(२) िसयास, याबाबत शनासनानज चौकशनी कज ली े ज काय, 
(३) िसयास, शनासककय लभमनीींवरील िनर्ळक्त बाींळकामज वनषकाषीत करुन िनर्ळक्त व 
बजकाय ज्शनीर बाींळकामाींना ि य ज्णाऱ्या सींबींर्ळत म सलू व वन दव ागाच्या िर्ळकाऱ्याींवर 
कोणती कारवाई करण्यात ेली वा करण्यात यजत े ज, 
(४) नसयास, दवलींबाची कारणज कोणती ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (१२-०६-२०१७) : (१)  ज खरज ना ी. 

कयाण, मुरबाड, िींबरनाथ व शन ापूर (स्ल.ठाणज) तालुयायातील वन दव ागाींच्या 
लभमनीमध्यज मोठ्या प्रमाणात िनर्ळक्त बाींळकाम  ोत िसयाचज मा ज लून, २०१६ मध्यज वा 
त्या्रम्यान कालावळीमध्यज वन्शन नास ेलज ना ी. 

तथादप, मुरबाड तालुयायातील ०.०४८०  ज. वनक्षजत्रावर तसजच शन ापूर तालुयायातील 
०.०१२८  ज. खालगी वनक्षजत्रावर द्. ०२.०५.२०१६ रोली िवतक्रमण लायाचज वन्शन नास ेलज 
 ोतज. 
(२) उपरोयात मुरबाड व शन ापूर तालुयायातील िवतक्रमणाची चौकशनी करणजत ेली िसून स्र 
िवतक्रणाकररता सींबींर्ळत ेरोपीींवर िनुक्रमज राउीं ड गुन् ा नीं. ३ई/द्. २८.०६.२०१६ व ई-०१/१६-
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१७, द्. ०५.०५.२०१६ िन्वयज वनगुन् ा नों् करण्यात ेला े ज. मुरबाड तालुयायातील स्र 
ेरोपीींनी गुन् ा मान्य कज ला िसनू वनपाल, ज् रज याींचज स्तराींवरुन पुढील चौकशनी करण्यात यजत 
े ज. शन ापूर तालुयायातील िवतक्रमण त्याच द्वशनी द्. ०२.०५.२०१६ रोली वनषकाभसत 
करण्यात ेली िसून स्र गुन्ह्यातील ेरोपीींना द्वाणी न्यायालय, शन ापूर यजथज  लर 
करणजत ेलज िसता सींबींर्ळतास न्यायालयानज लामीन मींलूर कज ला िसून प्रकरणी न्यायालयात 
्ोषारोपपत्र ्ाखल करणजबाबतची काय वा ी वनपररक्षजत्र स्तराींवरुन करण्यात यजत े ज. 
(३) वन लभमनीवरील िनर्ळक्त व बजकाय ज्शनीर बाींळकामाींना ि य ज्ण्याची बाब वन्शन नास 
ेलजली ना ी. सबब वन दव ागाच्या िर्ळकाऱ्याींवर कारवाई करण्याचा प्रश्न उद्् ावत ना ी. 
(४) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

___________ 
  

शसांधुदगूि-रत्नाधगरी जजल्हयातील समुरकाामध्ये मासमेारी िरण्यासाठी  
शासनाने ६० हदवसाांची पावसाती मासेमारी िांदी िेल्यािाित 

  

(१३)  ५६८०५ (१२-०८-२०१६).   श्री.वैभव नाईि (िुडात) :   सन्माननीय मत्स्यवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) भसींळु्गू -रत्नार्गरी स्लह्यातील समुद्रामध्यज मासजमारी करण्यासाठी शनासनानज ६० द्वसाचा 
पावसा ी मासजमारी बीं्ीचा कालावळी ला ीर कज ला े ज,  ज खरज े ज काय, 
(२) िसयास, यापूवी पावसा ी मासजमारी नार ीपौणणमजपयांत मच्छीमारी नौका मासजमारीसाठी 
लात नसयानज याचा फाय्ा परराज्यातील मस्च्छमाराींना  ोणार िसयानज स्र बीं्ी कालावळी 
बाबत शनासनानज फज रदवचार करावा िशनी मागणी मस्च््माराींनी व त्याींच्या सींघ्नाींनी        
मा. मत्स्यदवकास मींत्री व मत्स्य दव ागाकडज मा ज मज, २०१६ मध्यज वा त्या ्रम्यान कज ली 
े ज,  ज  ी खरज े ज काय, 
(३) िसयास, याप्रकरणी शनासनानज चौकशनी कज ली े ज काय, 
(४) िसयास, चौकशनीच्या िनुषींगानज मस्च्छमार व त्याच्या सींघ्नाींनी शनासनाकडज बीं्ी 
उठदवण्याच्या कालावळीचा फज रदवचार करण्याच्या मागणीच्या िनषुींगानज काय वनण य घजतला 
े ज वा घजण्यात ेला े ज, 
(५) नसयास, दवलींबाची कारणज काय े जत ? 
 
श्री. महादेव जानिर (०८-०५-२०१७) : (१)  ोय. 
(२)  ोय. 
(३)  ोय. 
(४) राज्याच्या १२ न ्ीकल म ल ललळी क्षजत्राच्या  िीत व कें द्र शनासनाच्या िर्ळपत्याखालील 
दवशनजष ेर्थ क क्षजत्रात (Exclusive economic zone) १ लून तज ३१ ललु  याप्रमाणज एक 
समान पावसा ी मासजमारी बीं्ी लागू करण्याचा वनण य द्नाींक १ लून, २०१५ पासून घजण्यात 
ेला े ज. 
(५) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

___________ 
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राज्य मांत्रीमांडताच्या मान्यतनेे आिजस्मिता तनधीतून िाढलेल्या  
रिमेचा नगण्य वापर िेल्यािाित 

  

(१४)  ५८७७० (२२-०८-२०१६).   श्री.हेमांत पाटील (नाांदेड दक्षक्षण), श्री.सुतनल राऊत 
(ववक्रोती) :   सन्माननीय मदत व पुनविसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्य मींत्रीमींड ाच्या मान्यतजनज िचानक वनमा ण लालजया खचा ची पूत ता करण्यासाठी 
ेकस्स्मकता वनळीतून रयाकम काढली लातज परींतु २०१४-१५ मध्यज या वनळीतून काढलजया 
रकमजचा नगण्य वापर कज याची बाब नकुतीच मा ज एदप्रल व मज, २०१६ मध्यज वा त्या ्रम्यान 
वन्शन नास ेली े ज,  ज खरज े ज काय, 
(२) िसयास, न सर्ग क ेपत्तीच्या मुकाबला करण्यासाठी मोठया रकमा या वनळीतून 
काढण्यात ेया मात्र त्याचा वापर िनकु्रमज १२.२६ ्याकज , ६.८७ ्याकज  ेणण १७.१६ ्याकज  
इतकाच करण्यात ेला े ज,  ज  ी खरज े ज काय, 
(३) िसयास, उयात वनळी नगण्य वापर करण्यामागची कारणज काय े जत व याबाबत 
शनासनानज चौकशनी कज ली े ज काय, 
(४) िसयास, चौकशनीिींती यास लबाब्ार िसणाऱ् या व्ययातीींवर कारवाई करण्याबाबत 
शनासनानज कोणती काय वा ी कज ली वा करण्यात यजत े ज, 
(५) नसयास, दवलींबाची कारणज काय े जत ? 
  
श्री. चांरकािाांत पाटील (१९-०४-२०१७) : (१)  ज खरज ना ी. 
(२)  ज खरज ना ी. 
(३) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 
(४) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 
(५) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

___________ 
  

गुहागर (जज. रत्नाधगरी) येथील आांिा िागायतदाराांना नुिसान भरपाई शमतण्यािाित 
  

(१५)  ५९९८४ (२०-०८-२०१६).   श्री.िातासाहेि थोरात (सांगमनेर), प्रा.वषाि गायिवाड (धारावी), 
श्री.सुतनल शशांदे (वरती) :   सन्माननीय मदत व पुनविसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 

(१) कोकणातील प्रमखु नग्ी पीक म् णून ए खला लाणाऱ्या ेींबा दपकाला िवका ी पाऊस 
व सतत ब्लत िसलजया  वामानाम ुज गु ागर (स्ल. रत्नार्गरी) यजथील ेींबा बागायत्ाराींचज 
नुकसान लालज िसयाचज मा ज एदप्रल, २०१६ रोली वा त्या्रम्यान वन्शन नास ेलज,  ज खरज 
े ज काय, 
(२) िसयास, ेींब्याचज वाढलजलज ्र स्थावनक बालारजपजठतील ग्रा काींच्या ेवायाया बा जरचज 
िसयानज ेींबा व्यावसावयकाींनी स्थावनक बालारपजठजत ेींबाच दवक्रीस ठजवला नसयाचज 
वन्शन नास ेलज,  ज  ी खरज े ज काय, 
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(३) िसयास, बागायत्ाराींना नुकसान  रपाई भम ण्याबाबत शनासनानज कोणती काय वा ी 
कज ली े ज वा करण्यात यजत े ज, 
(४) नसयास, दवलींबाची कारणज काय े जत ? 
  
श्री. चांरकािाांत पाटील (०३-०५-२०१७) : (१) व (२)  ज खरज ना ी. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

___________ 
  

धचखलगाव वाडा मागे माजगाांव सरुिुां डी गोरेगाव िस सेवा सुरु िरणेिाित 
  

(१६)  ६०८७२ (२४-०८-२०१६).   श्री.सुरेश गोरे (खेड आतांदी) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) मौलज र्चखलगाव (ता.खजड, स्ल.पुणज) यजथज चासकमान ळरणामु ज गावज दव ागली गजयानज सन 
१९९५ सालापासून िद्यापपयांत गावात एस.्ी.सुदवळा पो चली नसयाचज मा ज मज २०१६ वा 
त्या्रम्यान वन्शन नास ेलज े ज  ज खरज े ज काय, 
(२) िसयास, मौलज वा ् यजथज नवीन पूल लायानज शनालजय दवध्याथी व नागररकाींची ग रसोय 
्ा णजकररता र्चखलगाव वाडा मागे मालगाींव सुरकुीं डी गोरजगाव बस सजवा सुरु करणजबाबत 
ेगारप्रमुख खजड याींसकडज मागणी कज ली े ज  ज  ी खरज े ज काय, 
(३) िसयास, उयात मागा नज एस.्ी.सुदवळा उपलब्ळ करून ज्णजबाबत शनासनानज कोणती 
काय वा ी कज ली वा करण्यात यजत े ज, 
(४) नसयास, दवलींबाची कारणज काय े जत ? 
  
श्री. हदवािर रावत े(०१-०६-२०१७) : (१) व (२)  ोय. 
(३) स्र माग  नवीन िसयानज राज्य पररव न प्रवासी वा तकूीस रस्ता योग्य 
िसयाबाबतचा ना  रकत ्ाखला, गावाींची नावज, नकाशना व गावाींची लोकसींख्या याबाबत 
तपभशनलवार माद तीसाठी स्ल ा पररष्, पुणज याींचजकडज मागणी करण्यात ेलजली े ज. 

वा ् यजथज नवीन पूल लायानज त्याबाबतचा ना  रकत ्ाखल प्राप्त लायास 
मालगाींव, सुरकुीं डी, गोरजगाींव  ी राज्य पररव न सजवजपासनू वींर्चत गावज मुख्य बालारपजठ वाडा या 
दठकाणास लोडली लातील. तसजच राज्य पररव न पुणज दव ागामाफ त स्र मागा चज सवेक्षण 
करण्यात ेलजलज िसून वाडा तज र्चलखगाींव मागा वर नायाची मोरी वा ून गजयानज बाींळकाम 
करणज ेवश्यक े ज. गोरजगाव फा्ा तज गोरजगाव रस्ता िरुीं ् िसयानज रस्ता पा णी करता 
ेलजली ना ी. गोरजगाव फा्ा तज र्चखलगाींव िरुीं ् रस्त्याम ुज ्ोन मोठी वा नज एकावज ी लाऊ 
शनकत ना ी, िसज वन्शन नास ेलजलज े ज. 
(४) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

___________ 
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अशलिाग मुांिई या मागािवर एस.टी.सी वातानुिुलीत वोल्वो िस सुरू िरण्यािाित 
 

(१७)  ६२१०१ (२४-०८-२०१६).   श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.अशमन पटेल (मुांिादेवी) :   
सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई पुणज मागा वर ळावणाऱ्या भशनवनजरी या वा तूकीच्या ळतीवर िभलबाग मुींबई या 
मागा वर एस.्ी.सी वातानुकुलीत वोवो बस सुरू करणज, तसजच िभलबाग एस्ी स््ॅड पररसरात 
सीसी्ीव् ी बसदवणज बाबत सुमारज वष  राचा कालावळी उल्ून ी कोणती ी काय वा ी लाली 
नसयाचज मा ज मज, २०१६ ्रम्यान वन्शन नास ेलज े ज,  ज खरज े ज काय, 
(२) िसयास, या सीं् ा त शनासनानज वनण य घजवून िभलबाग मुींबई या मागा वर एस.्ी.सी 
वातानुकुलीत वोवो बस सुरू करणज, तसजच िभलबाग एस्ी स््ॅड पररसरात सीसी्ीव् ी बसदवणज 
बाबत शनासनानज कोणती काय वा ी कज ली े ज वा करण्यात यजत े ज, 
(३) नसयास, दवलींबाची कारणज काय े जत ? 
  
श्री. हदवािर रावते (१३-०४-२०१७) : (१) व (२) वातानुकूभलत सजवा चालदवण्यासाठी राज्य 
पररव न म ामींड ाकडज मया द्त स्वरुपात वातानकूुभलत बसजस उपलब्ळ े जत. सद्य:स्स्थतीत 
िभलबाग-मुींबई मागा वर २० वनमेराम व ११ साध्या फज ऱ्या सुरु े जत. 
       कें दद्रय स ाय्य योलनजिींतग त भमवनस्री ऑफ रोड रान्सपो  ् ॲण्ड  ायवज (MORTH), 
 ारत सरकार याींच्याकडून प्रकप वनळी भम दवण्यासाठी राज्य शनासनाद्वारज द्नाींक 
१६.०३.२०१७ च्या पत्रान्वयज प्रस्ताव सा्र करण्यात ेला े ज. त्यामध्यज राज्य पररव न 
म ामींड ाच्या िगाराींमध्यज सीसी्ीव् ी बसदवण्याचा समावजशन े ज. 
(३) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

___________ 
 

धचांचात (ता.मुल, जज.चांरकापूर) येथील शेतशशवारात १०९ िांड्या तणस जतून खाि झाल्यािाित 
 

(१८)  ६३६१७ (२२-०८-२०१६).   श्री.नानाजी शामिुते (चांरकापूर) :   सन्माननीय मदत व 
पुनविसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) र्चींचा  (ता.मुल, स्ल.चींद्रपूर) यजथील शनजतभशनवारात द्नाींक २२ मज, २०१६ रोली वा 
त्यासुमारास १०९ बींड्या तणस ल ून खाक लायाचज वन्शन नास ेलज े ज,  ज खरज े ज काय, 
(२) िसयास, याबाबत शनासनानज चौकशनी कज ली े ज काय, 
(३) िसयास, चौकशनीिींती त्यानुषींगानज शनजतकऱ्याींना ेर्थ क म्त करण्याबाबत शनासनानज 
कोणती काय वा ी कज ली वा करण्यात यजत े ज, 
(४) नसयास, दवलींबाची कारणज काय े जत ? 
  
श्री. चांरकािाांत पाटील (१३-०४-२०१७) : (१)  ोय. 
(२)  ोय. 
(३) शनासन वनण य सीएलएस-२०१५/प्र.क्र.४०/म-३, द्.१३.०५.२०१५ मळील वनकषान्वयज म्त 
िनुज्ञजय ना ी. 
(४) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

___________ 
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राज्यातील मजच्िमाराांच्या सुरके्षसाठी DATS (DISTRESS ALERT TRANSMETER) 
यांत्र मोफत उपलब्ध िरुन देणेिाित 

  

(१९)  ६४८३२ (१२-०८-२०१६).   श्रीमती मतनषा चौधरी (दहहसर) :   सन्माननीय  
मत्स्यवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यातील मस्च्छमाराींच्या याींबत्रक बो्ी खोलवर समुद्रात मासजमारीसाठी गजयावर बो् 
बुडणज, खलाशनी समुद्रात पडणज, ेग लागणज वा ् शनतवा्ी  यासारख्या ेपातकालीन 
पररस्स्थतीच्या वज ी बो्ीत तात्का  म्त भम ण्यासाठी  ारतीय त्रक्षक ्लानज इस्त्रोच्या 
स ाय्यानज DATS (DISTRESS ALERT TRANSMETER)  ज यींत्र उपलब्ळ करुन द्लज 
े ज,  ज खरज े ज काय, 
(२) िसयास, समुद्रातील मासजमारीच्या वज ी उपयोग   ोण्यासाठी मस्च्छमाराींना स्र यींत्र 
मोफत पुरदवण्याबाबत मा.लोकप्रवतवनळी याींनी मा ज डडसेंबर २०१५ वा त्या ्रम्यान वनवज्न 
द्लज े ज,  ज खरज े ज काय, 
(३) िसयास, याबाबत शनासनानज काय काय वा ी कज ली े ज वा करण्यात यजत े जत, 
(४) नसयास, दवलींबाची कारणज काय े जत ? 
  
श्री. महादेव जानिर (२६-०४-२०१७) : (१)  ोय. 
(२)  ोय. 
(३) कें द्र शनासनाच्या नील क्राींती योलनजिींतग त राज्यातील मस्च्छमाराींना DATS  ज उपकरण 
ज्ण्याचज प्रस्तादवत कज लज े ज. स्र यींत्रणा राज्यातील ७ सागरी ककनाऱ्यालगतच्या स्लह्याच्या 
दठकाणी नों्णीक्त लालजया सुमारज १७०००, याींबत्रक/बबगर याींबत्रक नौकावर बसदवण्याचज 
प्रस्तादवत े ज. एका उपकरणाची िीं्ालज ककीं मत रु.१७,०००/- े ज. स्र यींत्रणा बसदवण्यासाठी 
िीं्ालज एकूण खच  रु.२८.९० को्ी इतका िपजक्षक्षत े ज. स्र बाब  ी नवीन बाब िसयामु ज 
प्रशनासकीय मान्यता ज्ण्याची काय वा ी शनासनस्तरावर सुरु े ज. 
(४) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

___________ 
  

मुांिईतील वसोवा येथील दोन मजच्िमार सोसायटयाांचा डडझलेचा परतावा शमतणेिाित 
  

(२०)  ६४८६४ (१२-०८-२०१६).   डॉ.भारती लव्हेिर (वसोवा) :   सन्माननीय मत्स्यवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) मुींबईतील वसोवा यजथील ्ोन मस्च्छमार सोसाय्याींचा मा ज फज िुवारी, २०१५ तज माच  २०१६ 
पयांतचा डडलजलचा परतावा िद्यापयांत ज्ण्यात ेला नसयाचज मा ज लनू, २०१६ मध्यज वा 
त्या्रम्यान वन्शन नास ेलज,  ज खरज े ज काय, 
(२) िसयास, स्र डडलजल परतावा न भम ायामु ज मस्च्छमाराींचज नुकसान लालज े ज,  ज  ी 
खरज े ज काय, 
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(३) िसयास, उयात प्रकरणी शनासनानज चौकशनी कज ली े ज काय, चौकशनीच्या िनुषींगानज डडलजल 
परतावा मस्च्छमार सोसाय्याींना तात्का  ज्ण्याबाबत शनासनानज कोणती काय वा ी कज ली 
े ज वा करण्यात यजत े ज, 
(४) नसयास, दवलींबाची कारणज काय े जत ? 
 
श्री. महादेव जानिर (२३-०३-२०१७) : (१)  ज खरज ना ी. 
(२) ना ी,  ज खरज ना ी. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

___________ 
  

सोलापूर जजल्हयातील सन- २०१३-१४ व २०१४-१५ या वषाित मांजूर िेलेल्या  
हठिि शसांचनाच ेशेतिऱयाांना अनुदान शमतणेिाित 

  

(२१)  ६५४३६ (१७-१२-२०१६).   श्री.गणपतराव देशमुख (साांगोले) :   सन्माननीय िृषी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) सोलापूर स्लह्यातील सन- २०१३-१४ व २०१४-१५  या ्ोन वषा च्या का ात पींतप्रळान 
क्षी भसींचन योलनजिींतग त सूक्ष्म भसींचन योलना राबदवण्यात ेली े ज काय, 
(२) िसयास सोलापूर स्लह्यात सन २०१३-१४ मध्यज ११०५२ शनजतकऱ्याींना व सन- २०१४-१५ 
मळील ३३३४ शनजतकऱ्याींना िनुक्रमज २१.६६ व को्ी ९.३३ को्ी रयाकम ेत्तापयांत भम ाली 
ना ी,  ज खरज े ज काय, 
(३) िसयास, शनासनानज चौकशनी कज ली े ज काय, 
(४) िसयास, चौकशनीिींती थककत िसलजलज िनु्ान त्वररत भम ण्याबाबत शनासनानज कोणती 
काय वा ी कज ली वा करण्यात यजत े ज, 
(५) नसयास, दवलींबाची कारणज काय े जत  ? 
 
श्री. पाांडुरांग फुां डिर (३०-०३-२०१७) : (१) कें द्र पुरस्क्त सुक्ष्म भसींचन योलना सन २०१३-१४ या 
वषा त राषरीय सुक्ष्म भसींचन िभ यान म् णून व सन २०१४-१५ या वषा त राषरीय शनाश्वत शनजती 
िभ यानाींतग त शनजतावरील पाणी व्यवस्थापन घ्काींतग त राबदवण्यात ेली. 
(२) व (३) सोलापूर स्ल यातील सन २०१३-१४ या वषा तील ८८१२ ला ार्थयाांचज रु.२०.५४ को्ी 
रकमजचज व सन २०१४-१५ या वषा तील पूव सींमती द्लजया ९६६ ला ार्थयाांचज रु.३३१ को्ी 
रयाकमजचज प्रस्ताव प्रलींबबत े जत. 
(४) वनळी उपलब्ळतजनुसार प्रलींबबत प्रस्ताव वनकाली काढण्यात यजतील. 
(५) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

___________ 
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मालवण (जज.शसांधुदगुि) तालुक्यातील भगवांत गड व िाांहदवड ेगावाजवतील  
िाजव्याची दरुुवस्था झाल्यािाित 

  

(२२)  ६५८११ (०५-०१-२०१७).   श्री.तनतेश राणे (िणिवली) :   सन्माननीय खारभूमी वविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मालवण (स्ल.भसींळु्गु ) तालयुायातील  गवींत गड व बाींद्वडज गावाींना लोडणारा कालवल 
खाडीपात्रातील बाद्वडज गावालव ील कालवज खचला िसून यादठकाणच्या भसमें्च्या मोठ्या 
पष्ठ ागाींवरील स्लपपासून वनस्यामु ज  ा कालवज वा तकूीस ळोका्ायक बनला े ज,  ज खरज 
े ज काय 
(२) िसयास,स्र ू कालवजच्या पष्ठ ागाींवरील  जग द्वसेंद्वस रु्ाींवत िसयानज या 
कालवजची दवनादवलींब पुन बाींळणी करण्याबाबत ग्रामस्थाींनी तसजच बाींद्वडज व र्ची्ं र 
ग्रामपींचायतीनज कालवजची नव्यानी उ ारणी करण्यात यावी िसा ठराव माींडून उपिभ यींता, 
साव लवनक बाींळकाम उपदव ाग, मालवण, काय कारी िभ यींता, साव लवनक बाींळकाम दव ाग, 
सावींतवाडी, काय कारी िभ यींता, स्ल ापररष्, साव लवनक बाींळकाम दव ाग, मा.पालकमींत्री, 
भसींळु्गु  स्ल ा, मा.साव लवनक बाींळकाममींत्री याींच्याकडज मागील १ वषा पासून सातत्यानज मागणी 
कज ली े ज,  ज  ी खरज े ज काय  
(३) िसयास, स्र ू मागणीनुसार बाींद्वडज गावाींतील कालवजच्या पुन बाींळणीचज काम 
करण्याबाबत शनासनानज कोणती काय वा ी कज ली वा करण्यात यजत े ज, 
(४) नसयास,दवलींबाची कारणज काय े जत ? 
  
श्री. हदवािर रावत े (०६-०५-२०१७) : (१) मालवण (स्ल.भसींळु्गू ) तालुयायातील  गवींतगड व 
बाींद्वडज गावाींना लोडणारी बाींद्वडज खार मूी योलनजची उघाडी खचलजली े ज. 
(२)  ोय, िसज वनवज्न प्राप्त लालज े ज. 
(३) बाींद्वडज खार ूमी योलना, ता.मालवण, स्ल.भसींळु्गू  योलनजस प्रशनासकीय मान्यता ज्ण्याची 
काय वा ी शनासनस्तरावर प्रगतीपथावर े ज. 
(४) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

___________ 
  

माथेरान (ता.िजित, जज.रायगड) धगरीस्थान येथील शमनी रेन सेवा िांद िेल्यािाित 
  

(२३)  ६५८२२ (१६-१२-२०१६).   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.समीर िुणावार (हहांगणघाट), 
अॅड.आशशष शलेार (वाांरेका पजश्चम), श्री.ववजय िाते (शशवाजीनगर), श्री.अतुल भातखतिर 
(िाांहदवली पूवि) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) माथजरान (ता.कल त, स्ल.रायगड) र्गरीस्थान यजथील भमनी रजन रजवज प्रशनासनानज बीं् कज यानज 
पय ् काींची सींख्या कमी लायाम ुज स्थावनकाींच्या उ्रवनवा  ाचा प्रश्न वनमा ण लाला िसयाचज 
मा ज सप् े्ंबर २०१६ मध्यज वा त्या्रम्यान वन्शन नास ेलज े ज,  ज खरज े ज काय, 
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(२) िसयास, भमनी रजन बी्ं  िवस्थजत िसयामु ज रजवज स्थानकाच्या स्वच्छतजकडज 
नगरपररष ज्नज ्लु क्ष कज लज े ज तसजच   ज्ल व इतर छो ज्-मोठज व्यवसायावर पररणाम लाला 
िसून नगरपररष ज्च्या उत्पन्नावर ी पररणाम लाला े ज,  ज  ी खरज े ज काय, 
(३) िसयास, माथजरान र्गरीस्थानची बीं् कज लजली भमनी रजन पूव वत सुरू करण्याबाबत शनासनानज 
कोणती काय वा ी कज ली वा करण्यात यजत े ज, 
(४) नसयास, दवलींबाची कारणज काय े जत ? 
  
श्री. हदवािर रावत े(०२-०५-२०१७) : (१)  ोय,  ज खरज े ज. 
द्.८.५.२०१६ पासनू भमनी रजन बीं् े ज. 
(२) िींशनत: खरज े ज. 

स्वच्छ  ारत िभ यान िींतग त माथजरान नगरपररष् स्स्य, कम चारी, नागरीक 
याींच्या स  ागातून माथजरान रजवज स् ज्शनन पररसर स्वच्छ करण्यात ेला े ज. माथजरान रजवज 
स् ज्शननचा पररसर माथजरान नगरपररष ज् कडून वज ोवज ी स्वच्छ कज ला लातो. त्याम ुज रजवज 
स्थानकाच्या स्वच्छतजकडज माथजरान नगरपररष ज्नज ्लु क्ष कज लज  ज म् णणज खरज ना ी. 

तथादप भमनी रजन बीं् िसयाम ुज   ज्ल व इतर व्यावसायावर पररणाम लाला  ज 
खरज े ज. 
(३) व (४) स्र दवषय कें द्र शनासन (रजवज मींत्रालय) याींचज िखत्याररतील े ज. तथादप, भमनी 
रजन रजवज सजवा चाल ू करणज बाबत सेंरल रजवजनी सभमती स्थापन कज ली े ज. सभमतीनज 
द्घ कालीन व िपकालीन उपाययोलना करण्याबाबत ि वाल सा्र कज ला िसनू तो 
दवचारार्ळन े ज िसज ADGM मध्य रजवज याींनी क दवलज े ज. 

___________ 
  

अिोला येथील मुख्य िसस्थानि शहरािाहेर स्थलाांतररत िरण्यािाित 
  

(२४)  ६६७९८ (१६-१२-२०१६).   श्री.रणधीर सावरिर (अिोला पूवि) :   सन्माननीय पररवहन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) िकोला शन रातील (स्ल. िकोला) मुख्य बसस्थानकालव  वा नाींचज वाढतज प्रमाण मोठी 
र ्ारी, िपघात, यामु ज शन रातील मोठ्या प्रमाणात कोंडी वनमा ण  ोत िसयानज स्र 
बसस्थानक शन राबा जर स्थलाींतररत करण्यात यावज िशनी नागररकाींची तसजच लोकप्रवतवनळीींची 
सतत मागणी े ज,  ज खरज े ज काय, 
(२) उयात मुख्य बसस्थानक शन राबा जर स्थलाींतररत करण्याचज म ाराषर राज्य माग  पररव न 
म ामींड ाकडून प्रस्तादवत े ज,  ज  ी खरज े ज काय, 
(३) िसयास, स्र मुख्य बसस्थानक शन राबा जर स्थलाींतररत करण्याबाबत शनासनानज कोणती 
काय वा ी कज ली वा करण्यात यजत े ज, 
(४) नसयास, दवलींबाची कारणज काय े जत ? 
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श्री. हदवािर रावत े(३०-०३-२०१७) : (१) व (२) ना ी. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

___________ 
  

िरवीर (जज.िोल्हापूर) तालुक्यातील उपवड ेव िोलोली पररसरामधील  
शेततती आणण िांडीगची िामामध्ये झालेला गैरव्यवहार 

  

(२५)  ६७७३३ (१६-१२-२०१६).   श्री.चांरकादीप नरिे (िरवीर) :   सन्माननीय जलसांधारण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) करवीर (स्ल.को ापूर) तालयुायातील उपवडज व बोलोली पररसरामध्यज शनजतत ी ेणण 
बींडीगची कामज लायाचज ्ाखवून रयाकम घजतलजली े ज िसज करवीर पींचायत सभमतीच्या द्नाींक 
२५ ऑगस््, २०१६ रोलीच्या माभसक स जमध्यज स्स्याींनी वन्शन नास ेणून द्लज े ज,  ज खरज 
े ज काय, 
(२) िसयास, तालुका क्षी िर्ळकारी करवीर याींच्या ्लु क्षामु ज तालुयायामध्यज क्षी 
दव ागाच्या कामात ग रव्यव ार लाला े ज,  ज  ी खरज े ज काय, 
(३) िसयास, या प्रकरणी चौकशनी कज ली े ज काय व त्यात काय ेढ ून ेलज, 
(४) िसयास, चौकशनीनसुार बनाव् कामज ्ाखवून फसवणूक करणाऱ्या िर्ळकाऱ्यावर 
शनासनानज कोणती कारवाई कज ली वा करण्यात यजणार े ज, 
(५) नसयास, दवलींबाची कारणज काय े जत ? 
  
प्रा. राम शशांदे (१४-०६-२०१७) : (१)  ोय. 
(२) ना ी. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

___________ 
  

ववटा, खानापूर, आटपाडी, इस्लामपूर (जज.साांगली) येथील एस.टी. आगाराची  
अत्यांत दरुवस्था झाल्यािाित 

  

(२६)  ६८४०५ (१७-१२-२०१६).   श्री.अतनल िािर (खानापूर) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) दव्ा, खानापूर, े्पाडी, इस्लामपूर (स्ल.साींगली) यजथील एस.्ी. ेगाराची ित्यींत 
्रुवस्था लाली िसनू पररसरातील िस्वच्छतजमु ज प्रवाशनाींच्या ेरोग्यास ळोका वनमा ण लाला 
े ज,  ज खरज े ज काय, 
(२) िसयास, सध्या िनजक शन राींमध्यज िस्वच्छतजमु ज डेंग्य,ू र्चकन गुवनया, मलजररया 
ेद्ींसारख्या साथीचा फ लाव लोरात िसून िसताींना ी ेगाराच्या स्वच्छतजनज म ामींड ाकडून 
्लु क्ष कज लज लात े ज,  ज  ी खरज े ज काय, 
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(३) खानापूर (स्ल.साींगली) बसस्थानक  ज खासगी वा नाींचज वा नत , खासगी व्यावसावयकाींचज 
िवतक्रमण ेणण स्वच्छता ग ्ाची िपुरी सुदवळा ेद्ींच्या दव ख्यात सापडलज े ज,  ज  ी खरज 
े ज काय, 
(४) िसयास, उपरोयात एस.्ी.ेगारात पररसरात रस्त्याींवर खड्डज, पररसरात शनौचालय, 
स्वच्छताग ् नसयानज व त्या दठकाणी ड्रजनजलची पाईप भलक िसयामु ज पररसरात डासाींचा 
प्रा् ुा व  ोत े ज,  ज खरज े ज काय, 
(५) िसयास, स्र प्रकरणी शनासनानज चौकशनी कज ली े ज काय, 
(६) िसयास, चौकशनीिींती यास लबाब्ार िसणाऱ्या व्ययातीींवर कारवाई करण्याबाबत तसजच 
उयात ेगाराच्या स्वच्छतजबाबत व ्रुुस्तीबाबत शनासनानज कोणती काय वा ी कज ली वा करण्यात 
यजत े ज, 
(७) नसयास, दवलींबाची कारणज काय े जत ? 
 
श्री. हदवािर रावत े(१७-०४-२०१७) : (१), (२), (३) व (४) ना ी. 
(५) व (६) स्र चौकशनीिींती स्वच्छताग ् चालदवणा-या लोकसजवा समाल सुल  सजवा सींस्था, 
 ातनूर या सींस्थजस पत्राद्वारज समल ज्वून स्वच्छतजबाबत त्रू्ी रा णार ना ीत याची खबर्ारी 
घजणजच्या सूचना द्या े जत. तसजच स्र दठकाणच्या स्वच्छतज व ्रुुस्तीबाबत राज्य 
पररव न म ामींड ाकडून काय वा ी करणजत यजत े ज. रा.प. म ामींड ानज खानापूर ग्रामपींचायत, 
त सभल्ार, प्राींत िर्ळकारी व स्ल ार्ळकारी काया लय साींगली याींचजकडज साींडपाणी 
वनग मनाबाबत वारींवार पत्रव्यव ार व समक्ष  ज्ून पाठपूरावा कज ला े ज.  
(७) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

___________ 
  

नांदरूिार जजल्हयात पशुसांवधिन ववभागाच्या नाववन्यपूणि योजनेिाित 
  

(२७)  ६९९७८ (१६-१२-२०१६).   श्री.उदेशसांग पाडवी (शहादा) :   सन्माननीय पशुसांवधिन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) नीं्रूबार स्लह्यात पशन ुसींवळ न दव ागाच्या नादवन्यपूण  योलनेंतग त ्ळुा  लनावरज, शनज ी 
पालन व कुकु्पालन व्यवसाय तसजच, ेद्वासी दवकास प्रकपािींतग त मद ला बचत 
ग्ाींसाठी दवदवळ योलनजचज प्रकरणज मागील १ वषा पासून मींलूरी ि ावी प्रलींबबत िसयाचज 
वन्शन नास ेलज े ज,  ज खरज े ज काय, 
(२) िसयास, यामु ज ्ाररद्रय रजषजखालील सव  समालातील ला ाथी या योलनजपासून वींर्चत 
राद यानज त्याींच्यामध्यज िसींतोष पसरला े ज,  ज  ी खरज े ज काय, 
(३) िसयास, चौकशनीिींती या योलनजचज प्रकरणज मींलूर करण्याबाबत शनासनानज कोणती काय वा ी 
कज ली वा करण्यात यजत े ज, 
(४) नसयास, दवलींबाची कारणज काय े जत ? 
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श्री. महादेव जानिर (२६-०४-२०१७) : (१)  ज खरज नसून पशनसुींवळ न दव ागामाफ त राबदवण्यात 
यजणाऱ्या दवदवळ व यस्यातक ला ाच्या योलनाींसाठी ला ार्थयाांची वनवड करण्यात ेलजली े ज. 
(२) सन २०१४-१५ व २०१५-१६ मध्यज नीं्रुबार स्लह्यात पशनसुींवळ न दव ागाच्या दवदवळ 
योलना राबदवण्यासाठी ला ार्थयाांची वनवड करण्यात ेलजली े ज. 

या दवदवळ योलनाींमध्यज पशनुळन, कुयाकु्पक्षी, गोठा / वाडा / शनजडचज बाींळकाम, 
दवद्युतचलीत कडबाकुट्टी सींयींत्राची खरज्ी, खाद्य साठदवण्यासाठी शनजड, पशनुपक्षाींचा दवमा, 
खाद्याची व पाण्याची  ाींडी, ेरोग्य सुदवळा औषळोपचार, पक्षीग ्ाचज बाींळकाम, उपकरणाींची 
खरज्ी, िुडर, स््ोिर रुम, िींडी उबवणूक सींयींत्र खरज्ी या दवदवळ उपघ्काींचा समावजशन िसून 
ला ार्थयाांची वनवड लायानींतर प्रथमत: ला ार्थया नज गोठा / वाडा / शनजड, पक्षीग ्, स््ोिररुम 
याचज बाींळकाम करणज, साद त्य व उपकरणाींची खरज्ी करणज िपजक्षक्षत े ज. तथादप, उपरोयात 
प्रमाणज ला ार्थयाांच्या स्तरावरुन पुत ता न लायानज योलना पूण त्वास नजण्यास दवलींब लालजला 
े ज. योलना िींमलबलावणी प्रकक्रया लवकरात लवकर पूण  करण्यात यजईल. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

___________ 
  

सोलापूर जजल्हयात िै.गोपीनाथ मुांड ेअपघात ववमा योजनेचे शेतिरी  
अपघात ववमा योजनेपासून वांधचत असल्यािाित 

  

(२८)  ७०४३१ (१६-१२-२०१६).   श्री.ििनराव शशांदे (माढा), श्री.जजतेंरका आव्हाड (मुांब्रा ितवा) :   
सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) सोलापूर स्लह्यात क .गोपीनाथ मुींडज िपघात दवम्याचज ११७ प्रस्ताव पाठदवलज िसता कज व  
७ प्रस्ताव मींलूर करण्यात ेयाचज मा ज ऑगस््, २०१६ मध्यज वा त्या्रम्यान वन्शन नास 
ेलज,  ज खरज े ज काय, 
(२) िसयास, उयात प्रकरणी शनासनामाफ त चौकशनी कज ली े ज काय, 
(३) िसयास, चौकशनीिींती सोलापूर स्लह्यातील क .गोपीनाथ मुींडज िपघात दवम्याचज प्रस्ताव 
पूण क्षमतजनज मींलूर करुन िपघात दवम्याचज प सज शनजतकऱ्याींना ज्णजबाबत शनासनानज कोणती 
काय वा ी कज ली वा करण्यात यजत े ज, 
(४) नसयास, दवलींबाची कारणज काय े जत ? 
 
श्री. पाांडुरांग फुां डिर (०३-०४-२०१७) : (१), (२) व (३) ऑगस््, २०१६ िखजर सोलापूर 
स्लह्यातील एकूण ५९ िपघातग्रस्त शनजतकऱ्याींचज प्रस्ताव दवमा कीं पनीकडज पाठदवण्यात ेलज 
 ोतज. त्याप की ७ प्रस्ताव मींलूर  ोऊन ४४ प्रस्तावाींवर काय वा ी चालू  ोती व ८ प्रस्ताव 
नामींलूर करण्यात ेलज  ोतज. 

लानजवारी, २०१७ िखजरच्या ि वालानुसार सोलापूर स्लह्यातील एकूण १६५ प्रस्ताव 
दवमा कीं पनीकडज ्ाखलज कज लजलज िसून त्याप की ८७ प्रस्ताव मींलूर  ोऊन ५५ प्रस्तावाींवर 
काय वा ी चाल ूे ज तसजच २३ प्रस्ताव नामींलूर करण्यात ेलज े जत. 
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प्रस्ताव मींलूरीचज प्रमाण व वजग वाढदवण्यासाठी क्दष ेयुयातालय स्तरावर सींचालक 
(दवस्तार व प्रभशनक्षण) याींचज िध्यक्षतजखाली सतत ेढावा स ा घजऊन दवमा कीं पनी व दवमा 
सलागार कीं पनी याींना सयात सूचना ज्ण्यात ेया े जत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

___________ 
  

तारापूर (जज. पालघर) अणूउजाि प्रिल्प पीडीताांच्या पुनविसनािाित 
  

(२९)  ७०८८२ (०७-०१-२०१७).   श्री.पास्िल धनारे (डहाणू) :   सन्माननीय मदत व पुनविसन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) तारापूर (स्ल. पालघर) िणुउला  प्रकपातील १२५० प्रकपपीडीत ग्रामस्थ सन २००४ पासून 
दवदवळ मुल ुत सुदवळाींपासून वींर्चत े जत,  ज खरज े ज काय, 
(२) िसयास, याबाबत शनासनानज चौकशनी कज ली े ज काय, 
(३) िसयास, चौकशनीच्या िनषुींगानज प्रकपग्रस्ताींना मुल तु सुदवळा तात्का  ज्ण्याबाबत 
शनासनानज कोणती काय वा ी कज ली वा करण्यात यजत े ज, 
(४) नसयास, दवलींबाची कारणज काय े जत ? 
  
श्री. चांरकािाांत पाटील (२८-०३-२०१७) : (१), (२) व (३)  ज खरज ना ी. 
     तथादप, तारापूर िणुउला  प्रकप ्प्पा क्र. ३ व ४ मु ज दवस्थादपत लालजया कु्ुींबाींचज 
सवेक्षण लानजवारी, १९९४ मध्यज करण्यात ेलज  ोतज. त्यानुसार मौलज ियाकरपट्टी व पोफरण या 
्ोन गावाींतील दवस्थादपत कु्ुींबाींची सींख्या ११६७  ोती. तद्नींतर क्ती सभमतीनज मा.उच्च 
न्यायालयात ्ाखल कज लजया यार्चकज मध्यज मा.उच्च न्यायालयानज द्लजया े ज्शनानुसार 
दवस्थादपत कु्ुींबाच्या सींख्यज मध्यज वाढ  ोऊन ती १२५० इतकी लाली े ज. स्र दवस्थादपत 
कु्ुींबाींचज ्द सर तफे तारापूर यजथील स.नीं.१३६ यजथील ९८  जया्र शनासकीय लभमनीवर पनुव सन 
करण्यात ेलज िसनू तजथज ज्य नागरी सुदवळा पुरवस्ण्यात ेया े जत. १२५० दवस्थादपत 
कु्ुींबाींस १८५ चौ.मी. तज ७४० चौ.मी. चज  खूींड व त्यावर प्रकपग्रस्ताींना ३०० चौ.फु्ाची घरज 
बाींळुन वा्प करण्यात ेलज े ज. तथादप, ३ प्रकपग्रस्त ेढ ून न ेयानज त्याींना घराींचज 
वा्प करण्यात ेलजलज ना ी. प्रकपग्रस्ताींना प्रवत  जया्र २.५ लक्ष सानुग्र  िनु्ान ज्ण्यात 
ेलजलज े ज. तसजच  ूभम ीन प्रकपग्रस्ताींना प्रवतकु्ुींब रु. ३०,०००/- स्वजच्छा िनु्ान ज्ण्यात 
ेलजलज े ज. 
(४) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

___________ 
  

राज्यातील जनावराांसाठी मोिाईल ॲम्ब्युलन्स सुरू िरण्यािाित 
  

(३०)  ७१५७२ (१६-१२-२०१६).   श्री.डड मल्लीिाजूिन रेड्डी (रामटेि) :   सन्माननीय 
पशुसांवधिन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील लनावराींसाठी मोबाईल ॲम्ब्यलुन्स सुरू करण्यात यजणार िसयानज मा ज 
ऑया्ोबर २०१६ च्या वतसऱ्या ेठवड्यात वन्शन नास ेलज  ज खरज काय, 
(२) िसयास, शनासनानज चौकशनी कज ली े ज काय, 
(३) िसयास, चौकशनीिींती लनावराींसाठी मोबाईल ॲम्ब्युलन्स सुरू करण्याबाबत शनासनानज 
कोणती काय वा ी कज ली वा करण्यात यजत े ज, 
(४) नसयास, दवलींबाची कारणज काय े जत ? 
  
श्री. महादेव जानिर (१०-०४-२०१७) : (१), (२) व (३)  राज्यात सध्या एकूण ६५ कफरतज 
पशनुव द्यकीय ्वाखानज काय रत े जत. स्र कफरत्या ्वाखान्याींची सींख्या वाढदवणज, कफरत्या 
्वाखान्याींद्वारज पुरदवण्यात यजणाऱ्या  सजवा सुदवळाींमध्यज वाढ करण्याच्या  जतूनज कफरत्या 
्वाखान्याचज ब क्ीकरण करण्याचा प्रस्ताव शनासनाच्या दवचारार्ळन े ज. 
(४) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

___________ 
  

धुते त ेटािाती मानूर िस वेतेवर सोडण्यािाित व नववन गाडी देण्यािाित 
  

(३१)  ७१६०० (१६-१२-२०१६).   श्री.प्रिाश सुव े (मागाठाणे) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) ळु ज तज ्ाका ी मानूर बस वज जवर सोडण्याबाबत व नदवन गाडी ज्ण्याबाबत लोकप्रवतवनळी 
द्नाींक १७ लुल , २०१६ रोलीच्या सुमारास मा.पररव न मींत्री, म ाराषर राज्य याींच्याकडज लजखी 
वनवज्न द्लज  ज खरज े ज काय, 
(२) िसयास, शनासनानज चौकशनी कज ली े ज काय, 
(३) िसयास, चौकशनीिींती ळु ज तज ्ाका ी मानूर बस वज जवर सोडण्याबाबत व नदवन गाडी 
ज्ण्याबाबत शनासनानज कोणती काय वा ी कज ली वा करण्यात यजत े ज, 

(४) नसयास, दवलींबाची कारणज काय े जत ? 
 
श्री. हदवािर रावत े(२१-०३-२०१७) : (१)  ोय. 
(२) व (३) लोकप्रवतवनळीींच्या वनवज्नानुसार द्.०१.१०.२०१६ पासून द्वा ी  ींगाम पा ता ळु ज 
त ्ाक ी मानुर मागा वर नदवन गाडी ज्वून ळु ज तज ्ाका ी मानुर बससजवा पुन:श्च सुरु 
करण्यात ेली. तथादप, स्र फज रीस मा ज ऑया्ोंबर, नोव् ेंबर व डडसेंबर, २०१६ या कालावळीत 
प्रवासी प्रतीसा् व ेवश्यक  ारमान प्राप्त न लायानज द्नाींक २२.१२.२०१६ पासून उयात फज री 
पुन:श्च बीं् करण्यात ेली. 
(४) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

___________ 
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राजगुरुनगर (पुणे ) येथील जजल्हा मध्यवती रोपवाहटिेची दरुवस्था झाल्यािाित 
  

(३२)  ७१७१६ (१६-१२-२०१६).   श्री.सुरेश गोरे (खेड आतांदी) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रालगुरुनगर (पुणज) यजथील चाींडोली ्ोल नायायालव च िसणाऱ्या स्ल ा मध्यवती 
रोपवाद्काचज िनु्ान, यींत्र सामग्री खरज्ी तसजच इतर कामाींचज प्रस्ताव सींबींर्ळत काया लयानज 
पाठवून ी त्यावर का ीच काय वा ी लालजली ना ी,  ज खरज े ज काय, 
(२) िसयास, स्रील रोपवाद्कज  मळील ग्रीन  ाऊस मोडक ीस यजणज, रोपाींच्या दपशनव्याींमध्यज 
गवत वाढणज, िींतग त रस्त्याींची ्रुवस्था  ोणज िसज प्रकार घडत े जत,  ज  ी खरज े ज काय, 
(३) िसयास, चौकशनीिींती स्ल ा मध्यवती रोपवाद्कज ची ्रुवस्था थाींबदवण्याबाबत शनासनानज 
कोणती काय वा ी कज ली वा करण्यात यजत े ज, 
(४) नसयास, दवलींबाची कारणज काय े जत ? 
  
श्री. पाांडुरांग फुां डिर (२१-०३-२०१७) : (१)  ज खरज ना ी. 

सन २०१६-१७ मध्यज सामुग्री / दवकासकामज या बाबीकररता पुणज स्ल यासाठी रु.६४ 
लाख वनळी मींलूर े ज. रोपवाद्कज वरील एक ग्रीन  ाऊसचज कामपुण  लालजलज े ज, व ्सुऱ्या 
ग्रीन  ाऊसचज काम पुण  करण्यात यजत े ज. रोपाच्या दपशनव्यातील गवत काढणज इत्या्ी कामज 
पुण  लालजली े ज. स्र योलनजस स्ल ा वनयोलन सभमती माफ त िनु्ान प्राप्त करुन कामज 
पुण  करण्यात यजतील. रोपवाद्कज साठी २०१६-१७ मध्यज कलमज/रोपज उत्पा्नासाठी ९९००० चज 
लक्षाींक ज्ण्यात ेलज िसून त्याप की ८२५०० इतकी दवक्री योग्य कलमज/रोपज उपलब्ळ िसून 
त्याींची दवक्री सुरु े ज. 
(२), (३), व (४) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

___________ 
  

येवला (जज.नाशशि) येथ ेशासिीय िृषी महाववद्यालय व शेतिरी  
प्रशशक्षण िें रका स्थापन िरण्यािाित 

  

(३३)  ७१९३८ (१६-१२-२०१६).   श्री.िगन भुजित (येवला) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) यजवला (स्ल.नाभशनक) यजथज शनासकीय क्षी म ादवद्यालय व शनजतकरी प्रभशनक्षण कें द्र बाींळण्याची 
ेवश्यकता तपासून शनासनाला ि वाल सा्र करण्याबाबत म ात्मा फुलज क्षी दवद्यापीठ 
रा ुरी याींना शनासनानज मा ज सप् े्ंबर, २०१५ मध्यज वा त्या्रम्यान वन्ेशन द्लजलज  ोतज,  ज खरज 
े ज काय, 
(२) िसयास, प्रश्न  ाग (१) मळील दठकाणी शनासकीय क्दष म ादवद्यालयत व शनजतकरी 
प्रभशनक्षण कें द्र स्थापन करण्याबाबत स्थावनक लोकप्रवतवनळीनज मा ज ऑया्ोबर, २०१५ मध्यज वा 
त्या्रम्यान म ाराषर क्दष भशनक्षण व सींशनोळन पररष् ेणण शनासनाकडज मागणी कज लजली े ज, 
 ज  ी खरज े ज काय, 
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(३) िसयास, प्रश्न  ाग (१) व (२) च्या िनुषींगानज यजवला यजथज शनासकीय क्दष म ादवद्यालय 
व शनजतकरी प्रभशनक्षण कें द्र स्थापन करण्यासाठी शनासनामाफ त कोणती काय वा ी कज ली वा 
करण्यात यजत े ज, 
(४) नसयास, दवलींबाची कारणज काय े जत ? 
 
श्री. पाांडुरांग फुां डिर (०९-०६-२०१७) : (१), (२), (३) व (४) यजवला (स्ल.नाभशनक) यजथज क्दष 
म ादवद्यालय व शनजतकरी प्रभशनक्षण कें द्र मींलूर करण्याची स्थावनक लोकप्रवतनीळीींनी मागणी 
कज ली े ज. स्र दवनींतीच्या िनषुींगानज तपासणी करण्याचज वन्ेशन म ाराषर क्दष भशनक्षण व 
सींशनोळन पररष ज्ला ज्ण्यात ेलज  ोतज. 

क्दष म ादवद्यालय स्थापन करावयाच्या वनकषानुसार ४०  जया्र लमीन ेवश्यक 
े ज. यजवला यजथज क्दष दव ागाची ६० एकर लमीन उपलब्ळ े ज. स्र लमीन वनकषानुसार 
पुरजशनी नसयाचा ि वाल म ात्मा फुलज क्दष दवद्यापीठाकडून प्राप्त लाला े ज. 

___________ 
  
राज्याा्तील, एसटी महामांडताच्या, अधधिृत थाांब्यावरील उपहारगहृात, ३० रूपयात चहा-नाश्ता 

उपलब्ध िरून देण्याच्या योजनेिाित 
  

(३४)  ७३९१४ (१७-०४-२०१७).   श्री.सुतनल प्रभू (हदांडोशी), श्री.भरतशेठ गोगावले (महाड) :   
सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील, एस्ी म ामींड ाच्या, िर्ळक्त थाींब्यावरील उप ारग ्ात, ३० रूपयात च ा-
नाश्ता उपलब्ळ करून ज्ण्याची योलना, राज्य शनासनानज सुरू कज ली े ज,  ज खरज े ज काय, 
(२) िसयास, राज्यात एकूण ककती एस्ी म ामींड ाचज िर्ळक्त बस थाींबज े जत, त्याप की 
ककती बस थाींब्यावर, स्र च ा-नाश्ताची योलना सुरू कज ली े ज, स्र योलनजचज स्वरूप काय 
े ज, 
(३) तसजच स्र योलनजमध्यज मोठया प्रमाणात फसवणुक  ोत िसनु िर्ळक्त बस थाींब्यातील 
चालकाींनी नाश्त्याच्या प्ाथा चज ेकारमान कमी कज लज े ज व कपाऐवली छो्याशना 
प्लास्स््कच्या ग्लासमध्यज च ा ज्ण्यात यजत िसयाचज मा ज लानजवारी, २०१७ मध्यज वा 
त्या्रम्यान वन्शन नास ेलज े ज,  ज खरज े ज काय, 
(४) तसजच एस्ी म ामींड ाच्या ब ुताींशन उप ारग ्ज  ी परप्राींवतयाींच्या ताब्यात िसयाचज ी 
वन्शन नास ेली े जत,  ज खरज े ज काय, 
(५) िसयास, स्र प्रकरणी शनासनानज चौकशनी करुन उयात उपग ्ावर शनासनानज कारवाई 
करण्याबाबत व एस्ी बस थाींब्यावर, चाींगया ्ला चज िन्नप्ाथ  उपलब्ळ करणज, स्वच्छता, 
स्वच्छ शनौचालयज, शनुध्् दपण्याचज पाणी े्ी सोयी-सुदवळा प्रवाशनाींना उपलब्ळ  करून ज्ण्याबाबत 
शनासनानज कोणती काय वा ी कज ली वा करण्यात यजत े ज, 
(६) नसयास, दवलींबाची कारणज काय े जत ? 
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श्री. हदवािर रावत े(१५-०६-२०१७) : (१)  ोय. 
(२) व (३) राज्यातील दवदवळ मागा वर प्रवाशनाींना लजवण तसजच िपोप ारासाठी एकूण २९ थाींबज 
द्लज िसून स्र थाींब्याचा करारनामा करताींना करारनाम्यामध्यज   ज्लमळील खाद्य प्ाथाांची 
्र सूची   ज्लच्या प्रथम्शन नी  ागावर लावणजस तसजच रु.३०/- मध्यज च ा िर्ळक िपोप ार 
ज्ण्याबाबतच्या ि्ीींचा समावजशन करण्यात ेला े ज. त्याप्रमाणज थाींबजळारक प्रवाशनाींना सुदवळा 
ज्ण्यात यजत े ज.  

(४) ना ी. 
(५) प्रवाशनाींना ज्ण्यात यजणाऱ्या खाद्यप्ाथाांचा ्ला , स्वच्छता, शनुध्् दपण्याचज पाणी इ. सोयी-
सुदवळा उपलब्ळ करुन ज्ण्याबाबत म ामींड ाद्वारज सवेक्षण कज लज लातज व प्रत्यजक मद न्याला 
त्याची तपासणी कज ली लातज.  

तसजच, ज्या   ज्ल चालकाींकडून ि्ीींचज उलींघन कज लज लाईल िशना   ज्ल चालकाींचा 
थाींबा रि करण्याच्या सचूना दव ागाींना वनग भमत करण्यात ेया े जत. त्याप्रमाणज मुींबई-पुणज 
मागा वरील   ज्ल ‘फुडम ल’, पुणज- ोर-म ाड मागा वरील   ज्ल ‘ेयुषा’, तसजच पुणज-नाभशनक 
मागा वरील   ज्ल ‘इींद्रप्रस्थ’ याींनी प्रवाशनाींना रु.३०/- मध्यज च ा िर्ळक िपोप ार ज्ण्याच्या 
ि्ीचज उलींघन कज यामु ज राज्य पररव न म ामींड ाद्वारज त्याींचा थाींबा तात्का  रि करण्यात 
ेला े ज.          
(६) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

___________ 
  

राज्यातील अनुसूधचत जाती व नविौध्द शेतिऱयाांसाठी डॉ. िािासाहेि आांिेडिर िृषी 
स्वावलांिन योजना रािववण्यािित 

  

(३५)  ७३९७० (१४-०४-२०१७).   श्री.गणपतराव देशमखु (साांगोले), श्रीमती हदवपिा चव्हाण 
(िागलाण), श्री.शामराव ऊफि  िातासाहेि पाटील (िराड उत्तर), श्री.पाांडुरांग िरोरा (शहापूर), 
श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (उस्मानािाद), श्री.मिरांद जाधव-पाटील 
(वाई), श्री.हनमुांत डोतस (मातशशरस), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), 
श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाव), श्री.भास्िर जाधव (गुहागर), 
श्री.अजजत पवार (िारामती), श्री.प्रदीप नाईि (किनवट), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर), 
श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.हदलीप वतस-ेपाटील (आांिेगाव), 
श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), डॉ.सतीश (अण्णासाहेि) पाटील (एरांडोल), श्री.राहूल िुल (दौंड), 
श्री.राजेश टोपे (घनसावांगी) :  सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) राज्यातील िनुसूर्चत लाती तसजच नवबौध्् शनजतकऱ्याींसाठी ड .बाबासा जब ेींबजडकर क्दष 
स्वावलींबन योलना राबदवण्याचा वनण य शनासनानज द्. ३ लानजवारी, २०१७ रोली वा त्यासमुारास 
घजतला िसून या योलनजिींतग त नवीन दवद री खो्ण्यासाठी िडीच लाख रुपयज िनु्ान 
ज्ण्याचा वनण य शनासनानज घजतला े ज,  ज खरज े ज काय, 

(२) िसयास, या योलनजची प्रत्यक्ष िींमलबलावणी कज व् ापासून सुरु  ोणार व त्याची रुपरजखा 
काय े ज, 



दव.स. ३१२ (25) 

(३) िसयास, या योलनजखाली सध्या भम त िसलजया १ लाख रुपयज िनु्ानात व ज्या 
दवद री िळ व् राद या े जत त्या पूण  करण्यासाठी वाढीव िनु्ान भम णार े ज काय, 
(४) तसजच या योलनजखाली भम णाऱ्या दवद रीवर दवलजचज पींप बसदवण्यासाठी िनु्ान िगर कल  
ज्ण्यात यजणार े ज काय, 

(५) िसयास  ाग (३) व (४) सीं् ा त िनु्ान भम णार िसयास, शनासनानज यासीं् ा त 
कोणती काय वा ी कज ली वा करण्यात यजणार े ज, 
(६) नसयास, दवलींबाची कारणज काय े जत ? 
  
श्री. पाांडुरांग फुां डिर (०९-०६-२०१७) : (१)  ोय. तथादप स्र वनण य  ा द्नाींक ५ 
लानजवारी,२०१७ च्या शनासन वनण यान्वयज घजण्यात ेला े ज. 
(२) स्र योलनजची िींमलबलावणी सन २०१६-१७ या वषा पासून सुरु लालजली े ज. 
     स्र योलनेंतग त खालील घ्काींसाठी त्यापुढज नमू् मया ज्त िनु्ान ज्य े ज. 

अ.क्र. िाि अनुदानाची मयािदा 
(रुपये) 

१ नवीन दवद र २,५०,०००/- 
२ लुनी दवद र ्रुुस्ती ५०,०००/- 
३ इनवजल बोिरीींग २०,०००/- 
४ पींप सींच २५,०००/- 
५ वील लोडणी ेकार १०,०००/- 
६ शनजततळयाचज प्लॅस्स््क िस्तरीकरण १,००,०००/- 
७ सुक्ष्म भसींचन सींच मींत्रीमींड  

उपसभमती 
वनस्श्चत करजल 
िशना सूत्रानसुार 

  
(३) ना ी. रु.२.५० लाख िनु्ान मया ्ा फयात २०१६-१७ या वषा पासून मींलूर लालजया 
दवद रीींसाठीच िनुज्ञजय े ज. 
(४) या योलनेंतग त मींलूर दवद रीवर पींपसींच बसदवण्यासाठी रु.२५,०००/- व वील लोडणी ेकार 
यासाठी रु.१०,०००/- एवढज िनु्ान िनुज्ञजय े ज. 
(५) प्रश्न  ाग ३ व ४ ला द्लजया उत्तराप्रमाणज, वनण य घजण्यात ेलजला े ज. 
(६) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

___________ 
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रायगड जजल्हयातील अनेि ग्रामपांचायतीांच्या गावठाण ववस्तार योजनेसाठी गावालगतची 
शासिीय वा वनजमीन शमतण्यािाित 

  

(३६)  ७४५१० (१७-०४-२०१७).   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.समीर िुणावार (हहांगणघाट), 
अॅड.आशशष शेलार (वाांरेका पजश्चम), श्री.अतुल भातखतिर (िाांहदवली पूवि), श्रीमती मतनषा 
चौधरी (दहहसर) :   सन्माननीय वने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) रायगड स्लह्यातील िनजक ग्रामपींचायतीींच्या मागणीनुसार गावठाण दवस्तार योलनजसाठी 
गावालगतची शनासकीय वा वनलमीन भम ण्याबाबतची मागणी स्थावनक लोकप्रवतवनळीींनी मा ज 
डडसेंबर २०१६ मध्यज वा त्या्रम्यान मा. वनजमींत्री याींच्याकडज कज ली े ज,  ज खरज े ज काय, 
(२) िसयास, उयात स्लह्मात गजया िनजक वषा पासून गावठाण दवस्तार योलना न 
राबदवयामु ज िनजक दवस्तारीत कु्ूींबाींना गावाठाणामध्यज सामावून घजण्यास िडचण वनमा ण 
 ोत े ज,  ज  ी खरज े ज काय, 
(३) िसयास, उयात प्रकरणी शनासनानज कोणती काय वा ी कज ली वा करण्यात यजत े ज, 
(४) नसयास, दवलींबाची कारणज काय े जत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (१२-०६-२०१७) : (१) रायगड स्लह्यातील िभलबाग व रो ा वन 
दव ागातील ग्रामपींचायतीींच्या मागणीनुसार गावठाण दवस्तार योलनजसाठी गावालगतची 
शनासकीय वा वन लभमन भम ण्याबाबतची मागणी स्थावनक लोकप्रवतवनळीींनी मा ज डडसेंबर, 
२०१६ मध्यज मा.मींत्री (वनज) याींच्याकडज कज याचज ेढ ून यजत ना ी. 
(२) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 
(३) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 
(४) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

___________ 
 

रत्नाधगरी जजल्हयातील मौज ेसांगलट (ता. खेड) आणण मौजे िोंडगे (ता. दापोली) गावाांच्या 
सीमेवरील मध्यम जलसांधारण प्रिल्पािाित 

  

(३७)  ७४५९८ (१७-०४-२०१७).   श्री.भास्िर जाधव (गुहागर) :   सन्माननीय जलसांधारण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) रत्नार्गरी स्लह्यातील मौलज सींगल् (ता. खजड) ेणण मौलज कोंडगज (ता. ्ापोली) या 
गावाींच्या सीमजवरील मध्यम ललसींळारण प्रकप मींलूर िसून त्याची वनदव्ा प्रककया ी पूण  
लाली े ज,  ज खरज े ज काय, 
(२) िसयास, कोंडगज व सींगल्स  पररसरातील समुारज २० गावाींची पाणी समस्या या 
प्रकपामु ज सु्णार े ज,  ज  ी खरज े ज काय, 
(३) िसयास,  ातशनजती बार्ळत  ोत िसयाकारणानज ग्रामस्थाींचा स्र प्रकपास दवरोळ े ज 
ेणण त्याम ुज प्रकपाचज काम सरुू लालजलज ना ी,  ज  ी खरज े ज काय, 
(४) िसयास, शनासनानज याबाबत कोणती काय वा ी कज ली वा करण्यात यजत े जत, 
(५) नसयास, दवलींबाची कारणज काय े जत ? 
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प्रा. राम शशांदे (०८-०६-२०१७) : (१)  ज िींशनत: खरज े ज. 
रत्नार्गरी स्लह्यातील मौलज सींगल् (ता.खजड) ेणण मौलज कोंढज, मौलज रुखी 

(ता.्ापोली) या गावाींच्या सीमजवर लघु भसींचन (ललसींळारण) दव ाग रत्नार्गरी या 
दव ागाकडील सींगल् साठवण तलाव  ा लघु प्रकप मींलूर िसून त्याची वनदव्ा प्रकक्रया पूण  
लाली े ज. 
(२)  ज िींशनत: खरज े ज. 

प्रकपाच्या वनयोलनानसुार प्रकपीय पाणीसाठा ४००० स.घ.मी. िसून त्याप की १३७ 
स.घ.मी. पाणी दपण्यासाठी राखून ठजवणजत ेलजलज े ज. मागणीनुसार त्याचा नलीकच्या गावाींना 
पुरवठा करणजचज प्रस्तादवत े ज. 
(३)  ोय. 

स्र काम सन २००९-१० मध्यज सुरु करण्यात ेलज व ग्रामस्थाींच्या दवरोळामु ज सन 
२०११ पासून काम बीं् े ज. या प्रकपाचज बुडीत क्षजत्र (१) सींगल्, ता. खजड २०.६८  जया्र, (२) 
कोंढज, ता. ्ापोली ३९.१०  जया्र (३) रुखी, ता. ्ापोली ४१.६८  जया्र िसज एकूण १०१.४६ 
 जया्र इतकज  े ज. 

बुडीत क्षजत्रातील ग्रामस्थाींच्या उपस्लदवकज चज साळन िसणारी  ातशनजती, घरज व गोठज  
ळरणामु ज िींशनत: बाळीत  ोत े जत व या गावाींची न पाणी योलना साठवण तलावाम ुज 
बाळीत  ोत े ज. त्यामु ज त्याींचा या प्रकपास दवरोळ  ोत े ज. 
(४) मौलज कोंढज व मौलज रुखी  ी ्ोन गावज ्ापोली मींडणगड खजड दवळानस ा मत्ार सींघात 
समादवषठ े ज. मौलज कोंढज व रुखी   या गावातील ग्रामस्थाींच्या समवजत तत्कालीन मा. 
ेम्ार श्री. सूय काींत ् वी याींनी सन २०१० तज २०१४ या कालावळीत वारींवार ब ठका घजवून 
सुध््ा स्र ्ोन् ी गावाींतील ग्रामस्थाींनी वनयोस्लत ळरणाच्या दठकाणास दवरोळ कज ला े ज. 
प्रकपाच्या  ूसींपा्नास मौलज कोंढज व रुखी गावातील ग्रामस्थाींनी दवरोळ कज यामु ज सींपाद्त 
करावयाच्या क्षजत्राची सींयुयात मोलणी  ोवू शनकली ना ी मौलज कोंढज ेणण रुखी यजथील 
ग्रामस्थाींना मौलज सींगल् यजथील प्रस्तादवत दठकाणी कमी उींचीचज ळरण बाींळयास ग्रामस्थाींनी 
मींलूरी भम जल काय िशनी दवचारणा  लघु पा्बींळारज (स्था.स्तर) दव ाग, रत्नार्गरी याींचज 
काया लयाचज द्नाींक २८/०८/२०१२ च्या पत्रान्वयज कज ली िसता ग्रामपींचायत कोंढज व रुखी याींनी 
सींगल् यजथील प्रस्तादवत दठकाणी ळरण बाींळण्यास दवरोळ िसयाचज िनुक्रमज ठराव क्र. २ 
द्नाींक ११/०९/२०१२ व ठराव क्र.१३ द्नाींक ११/१०/२०१२ िन्वयज क दवलज े ज. सींगल् यजथज 
साठवण तलाव बाींळणजकरीता ग्रामस्थ कोंढज व रुखी याींचजशनी वारींवार चचा  करुन ी स्र 
प्रकपाचज काम सुरु करणजस ग्रामस्थ तयार ना ीत. 

ेताचज ्ापोली दवळानस ा मत्ारसींघाचज मा. ेम्ार श्री. सींलयराव क्म याींचज 
समवजत सींबींळीत ्ोन् ी गावातील ग्रामस्थ व लघ ुभसींचन (ललसींळारण) उपदव ाग ्ापोली या 
काया लयाचज प्रवतवनळी याींचज बरोबर ब ठक घजवून स्र ग्रामस्थाचज ळरणाची उींची कमी करुन 
ळरणास सींमती ज्णजबाबत व त्याींचा ळरणास िसलजला दवरोळ कमी करण्याचज  वनयोलन े ज. 
(५) प्रश्न उद्् ावत ना ी.  

___________ 
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नाशशि जजल्हा पररषदेच्या लघुपाटिांधारे ववभागाच्या िामाांसाठी फेर तनववदा मागववण्यात 
आल्याने जुन्या तनववदा भरलेल्या धारिाांची रक्िम पडून असल्यािाित 

  

(३८)  ७४६६६ (१४-०४-२०१७).   श्रीमती तनमिला गाववत (इगतपूरी), श्री.अशमन पटेल 
(मुांिादेवी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) नाभशनक स्ल ा पररष ज्च्या लघुपा्बींळारज दव ागाच्या कामाींसाठी फज र वनदव्ा मागदवण्यात 
ेयानज व त्या वनदव्ा खुली करण्यात ेयानज लुन्या वनदव्ा  रलजया ळारकाींची िनामत 
रयाकम िडकून पडली िसयाचज मा ज लानजवारी, २०१७ मध्यज वा त्या्रम्यान वन्शन नास ेलज 
े ज,  ज खरज े ज काय, 
(२) िसयास, याप्रकरणी शनासनानज चौकशनी करुन पात्र वनदव्ा ळारक वग ता िन्य सव  
कत्राीं््ाराींची िनामत रयाकम परत करण्याबाबत कोणती काय वा ी कज ली वा करण्यात यजत 
े ज, 
(३) नसयास, दवलींबाची कारणज काय े जत ? 
  
प्रा. राम शशांदे (१६-०६-२०१७) : (१)  ज िींशनत: खरज े ज. 
(२) फज र वनदव्ा लायाम ुज लुन्या वनदव्ा रि करण्यात ेलजया े जत. त्यामु ज ई-वनदव्ा 
प्रणालीनुसार िनामत रयाकम कीं त्रा््ाराींच्या खात्यामध्यज ेपोेपच परत लमा लालजया 
े जत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

___________ 
 

माांजरे (ता.सांगमेश्वर, जज.रत्नाधगरी) येथील खारभमूी ववभागामाफि त  
िांधाऱयाचे िाम पुणि िरण्यािाित 

  

(३९)  ७४९१२ (१२-०४-२०१७).   श्री.भास्िर जाधव (गुहागर) :   सन्माननीय खारभूमी वविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) माींलरज (ता.सींगमजश्वर, स्ल.रत्नार्गरी) यजथज खार मूी दव ागामाफ त बाींळण्यात यजत िसलजया 
ेणण २५० एकर खालण क्षजत्र दवकासाखाली ेणणाऱ्या बींळाऱ्याचज काम गत चार वषा पासून 
िपूणा वस्थजत े ज,  ज खरज े ज काय, 
(२) िसयास, द्नाींक २९ लुल , २०१५ रोली लालजया ब ठजकीवज ी मौलज माींलरज गावातील सध्या 
मींलूर िसलजया बाींळाच्या पुढील  ागात म् णलज लज्ीपासून स्मशनान ूमीपयांत बाींळ वाढदवणज, 
माींलरज मराठी शना जपासून लज्ीपयांत रस्ता करणज याबाबत प्रस्ताव तयार करण्याच्या सचूना मा. 
राज्यमींत्री, खार ूमी याींनी सींबींर्ळताींना द्या  ोत्या,  ज  ी खरज े ज काय, 
(३) िसयास, काम िपूणा वस्थजत रा ण्यास लबाब्ार िसलजया िर्ळकाऱ्याींवर कारवाई 
करण्याबाबत व बींळाऱ्याचज काम पुण  करण्याबाबत शनासनानज कोणती काय वा ी कज ली वा 
करण्यात यजत े ज, 
(४) नसयास, दवलींबाची कारणज काय े जत ? 
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श्री. हदवािर रावत े(०६-०५-२०१७) : (१) ना ी. 
माींलरज खार ूमी यजालना ता.सींगमजश्वर, स्ल.रत्नार्गरी या योलनजचज काम प्रगतीपथावर 

े ज व सद्यस्स्थतीत ९० ्याकज  काम पूण  लालज े ज. 
(२) ना ी. 
(३) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 
(४) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

___________ 
 

राज्य शासनाच्या िृषी ववभागाच्या सांशोधन व ववस्तार िायािशी तनगडडत असणा-या २६ 
योजना िांद िरण्याच्या घेतलेल्या तनणियािाित 

  

(४०)  ७५३९५ (१४-०४-२०१७).   श्री.सांजय साविारे (भुसावत), श्री.उदेशसांग पाडवी (शहादा) :   
सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्य शनासनानज क्षी दव ागाच्या सींशनोळन व दवस्तार काया शनी वनगडडत िसणाऱ् या २६ 
योलना बीं् करण्याचा वनण य मा ज नोव् ेंबर, २०१६ मध्यज वा त्या्रम्यान घजतला,  ज खरज े ज 
काय, 
(२) िसयास, उयात योलना बी्ं  करण्यापूवी शनजतकरी वा तत्सम व्ययातीींकडून  रकती व 
सूचना मागदवया  ोत्या काय, 
(३) िसयास, याबाबत शनासनाकडून चौकशनी करण्यात ेली े ज काय, 
(४) िसयास, चौकशनीच्या िनुषींगानज उयात योलना बीं् करण्याची सव साळारण कारणज काय 
े जत, 
 
श्री. पाांडुरांग फुां डिर (१२-०६-२०१७) : (१) (२) (३) व (४) क्दष दव ागामाफ त पुढीलप्रमाणज 
योलना राबदवण्यात यजतात. १) कें द्र पुरस्क्त योलना २) राज्य योलना ३) स्ल ा वादष क 
योलना. यामध्यज का ी योलनाींची द्दवरुयाती  ोत िसयाचज वनयोलन दव ागाच्या MPSIMS 
या प्रणालीवर ेढ ून ेलज  ोतज. त्याम ुज वनयोलन दव ागाच्या वन ज्शनानुसार स्रची 
द्दवरुयाती ्ा ण्याच्या उिजशनानज द्नाींक २४/१०/२०१६ रोली का ी योलना कमी करण्याचा शनासन 
वनण य वनग भमत करण्यात ेला े ज. स्रच्या शनासन वनण याद्वारज कमी करण्यात ेलजया 
योलना िथवा त्यातील घ्क  ज ्सुऱ्या योलनाींमध्यज समादवष् करण्यात ेलजया े जत 
िथवा ्सुऱ्या स्वरुपात त्या योलना सुरु े जत. त्यामु ज स्र योलनाींचा वा त्यातील 
घ्काींच्या ला ाींपासून शनजतकरी वींर्चत रा णार ना ीत. 

___________ 
 

मुांिई शहर व उपनगरातील िुलािा, वरती आणण मालवणी पररसरातील  
खारफुटी जांगलाांचे सांरक्षण िरण्यािाित 

 

(४१)  ७५८५५ (१७-०४-२०१७).   श्री.सुतनल शशांदे (वरती), अॅड.भीमराव धोंड े(आष्ट्टी), श्री.राजन 
सातवी (राजापूर), श्री.सांजय पोतनीस (िशलना) :   सन्माननीय वन े मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) मुींबई शन र व उपनगरातील कुलाबा, वर ी ेणण मालवणी पररसरातील खारफु्ीचज लींगलज 
वाचदवण्यासाठी  वताली ताराींचज कुीं पण घालण्याचा वनण य शनासनानज घजतला े ज,  ज खरज े ज 
काय, 
(२) िसयास, स्र वनण याच्या िनुषींगानज ककती वनळीची तरतू्  करण्यात ेली े ज व 
िींमलबलावणीची सद्यःस्स्थती काय े ज, 
(३) नसयास, दवलींबाची कारणज काय े जत ?  
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (१२-०६-२०१७) : (१) मुींबई व उपनगरातील खारफु्ीची लींगलज 
वाचदवण्यासाठी स्र क्षजत्रा ोवती सींरक्षक भ ींत बाींळण्याचा वनण य वन दव ागानज घजतला े ज.  
(२) काीं् वन सींवळ न प्रवतषठाननज सुमारज रुपयज ३ को्ीींची तरतू् स्र कामासाठी कज ली े ज.  
(३) स्रची कामज CRZ क्षजत्रात िसयानज म ाराषर सागरी ककनारपट्टी क्षजत्र व्यवस्थापन 
प्रार्ळकरणाची (MCZMA) परवानगी िवनवाय  िसयानज ती घजण्याबाबतची काय वा ी 
प्रगतीपथावर े ज. स्रचज काम काीं् वनापासून ५० मी. च्या ेत िसयानज मा. मुींबई उच्च 
न्यायालयात Notice Of Motion ्ाखल करुन पुढील ररतसर प्रकक्रया (वनदव्ा इ.) करण्यात 
यजईल. तसजच स्र बाींळकाम सुरु करण्यापूवी उपरोयात बाबीींची पूत ता करणज ेवश्यक 
िसयानज सव  परवानग्या प्राप्त लायानींतरच प्रत्यक्ष बाींळकामास सुरुवात करण्यात यजणार 
े ज. त्यामु ज त्यात दवलींब लालजला ना ी. 

___________ 
  

वाशशम जजल्हा येथे िृवष ववभागातील गुणवत्त्ता तनयांत्रण व तपासणी  
अधधिारी लाच मागत असल्यािाित 

  

(४२)  ७६१४९ (१४-०४-२०१७).   डॉ.सांजय रायमुलिर (मेहिर) :   सन्माननीय िृषी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) वाभशनम स्ल ा यजथज क्दष दव ागातील गुणवत्त्ता वनयींत्रण व तपासणी िर्ळकारी  ज 
स्लह्यातील क्दष कें द्रावर लाऊन गुणवत्त्ता वनयींत्रण व तपासणीच्या नावावर प्रत्यजकी 
उत्पा्नावर २००० रुपयज लाच मागत िसयाची तक्रार स्ल यातील क्दष कें द्र दवक्रज ता 
िसोभसएशनन व नागररकाींनी शनासनाकडज मा ज ऑगस््/ सप् े्ंबर, २०१६ वा त्या्रम्यान कज ली 
े ज,  ज खरज े ज काय, 
(२) यासीं् ा त शनासनानज चौकशनी कज ली े ज काय, 
(३) िसयास, चौकशनीिींती ्ोषी िर्ळकाऱ् यावर शनासनानज कोणती कारवाई कज ली वा करण्यात 
यजत े ज, 
(४) नसयास, दवलींबाची कारणज काय े जत ? 
 
श्री. पाांडुरांग फुां डिर (१४-०६-२०१७) : (१)  ज खरज ना ी. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

___________ 
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राज्यातील महानांदा डअेरीन ेदधुाच्या दरात वाढ िरण्याचा घेतलेला तनणिय 
  

(४३)  ७६३४१ (१२-०४-२०१७).   श्री.िालीदास िोतांििर (वडाता), श्री.अशमन पटेल 
(मुांिादेवी) :   सन्माननीय दगु् धवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) राज्यातील खालगी ेणण स कारी ्ळू सींघानी ्रवाढीचा वनण य घजतयानींतर म ानीं्ा 
डजिरीनज ी प्रवतभल्र ्ळुाच्या दवक्रीत ्रात ्ोन रुपयाींची वाढ करण्याचा वनण य घजत िसयाचज 
मा ज लानजवारी २०१७ मध्यज वा त्या्रम्यान वन्शन नास ेलज े ज,  ज खरज े ज काय, 
(२) िसयास, यासीं् ा त शनासनानज चौकशनी कज ली े ज काय व त्यात काय ेढ ून ेलज, 
(३) िसयास, तद्नुसार  ी ्रवाढ मागज घजण्याबाबत शनासनानज कोणती काय वा ी कज ली े ज वा 
करण्यात यजत े ज, 
(४) नसयास, दवलींबाची कारणज काय े जत ? 
  
श्री. महादेव जानिर (२९-०५-२०१७) : (१) म ानीं्ानज फज िुवारी, २०१७ मध्यज प्रवत भल्र रु.२/- 
िशनी ्ळू दवक्री ्रात वाढ कज ली े ज  ज खरज े ज. 
(२) शनासनानज द्.१३ ऑगस्् २००९ रोलीच्या शनासन वनण यान्वयज स्थापन कज लजया प्र्त्त 
सभमती माफ त कज व  शनासकीय ्ळूाचज खरज्ी व दवक्री ्र वनस्श्चत करण्यात यजतात. स कार 
क्षजत्र व खालगी क्षजत्र त्याींच्या ्ळुाचज खरज्ी ्र व दवक्री ्र त्याींच्या स्तरावर वनस्श्चत करीत 
िसतात. त्यामु ज शनासनानज याबाबत चौकशनी कज लजली ना ी. 
(३) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 
(४) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

___________ 
  

िोल्हापूर मध्यवती िस स्थानिातील व्यावसातयि महामांडताची  
अततररक्त जागा वापरत असल्यािाित 

  

(४४)  ७६३६६ (१३-०४-२०१७).   श्री.सत्यजीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी) :   सन्माननीय 
पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) को ापूर मध्यवती बस स्थानकातील व्यावसावयक म ामींड ाची ठरलजया करारापजक्षा 
लास्त लागा वापरत िसयाचज वन्शन नास ेलज े ज,  ज खरज े ज काय, 
(२) िसयास, व्यावसावयकाींनी कज लजया िवतक्रमणामु ज प्रवाशनाींना त्याचा त्रास स न करावा 
लागत े ज,  ज  ी खरज े ज काय, 
(३) िसयास, व्यावसावयक ठरलजया करारापजक्षा लास्त लागजचा वापर करत िसयानज 
शनासनाचा म सूल बुडत िसून ेर्थ क नुकसान  ोत े ज,  ज  ी खरज े ज काय, 
(४) िसयास शनासनाचा बुडत िसलजला म सूल व स्र व्यावसावयकाींच्या िवतक्रमणाला 
प्रवतबींळीत करण्यासाठी शनासनानज कोणती काय वा ी कज ली वा करण्यात यजत े ज, 
(५) नसयास, दवलींबाची कारणज काय े जत ? 
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श्री. हदवािर रावत े(२९-०५-२०१७) : (१), (२) व (३) ना ी. 
(४) को ापूर बसस्थानकातील ेस्थापना मोलणी करुन द्लजया लागजमध्यजच व्यवसाय करीत 
े जत. 
(५) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

___________ 
  

एस.टी.महामांडतातील भरतीत िोिणातील िेरोजगार सांधीपासून वांधचत राहहल्यािाित 
  

(४५)  ७६६१४ (१३-०४-२०१७).   श्री.भास्िर जाधव (गुहागर) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) कोकणात चालक ेणण वा काींची मोठया प्रमाणात कमतरता िसयानज रत्नार्गरी, 
भसींळु्गु , रायगड, ठाणज, मुींबई व पालघर या स ा स्लह्याींमध्यज ७९२३ चालक व वा काींच्या 
 रतीची लाद रात शनासनानज मा ज लानजवारी २०१७ मध्यज वा त्या्रम्यान प्रभसध्् कज ली,  ज खरज 
े ज काय, 
(२) िसयास, या  रतीमध्यज चालक-वा क  ज एकच प् वनमा ण करण्यात ेयामु ज ेणण 
वा क प्ाच्या उमज्वाराला ी वा काच्या बॅचसोबत चालक म् णून तीन वषाांपूवीचा परवाना 
सयातीचा करण्यात ेयाम ुज कोकणातील  लारो बजरोलगार मद ला-पुरुष उमज्वार या 
 रतीप्रकक्रयजपासून वींर्चत राद लज,  ज  ी खरज े ज काय, 
(३) िसयास, या  रती प्रकक्रयजला एस.्ी.म ामींड ाच्या मान्यताप्राप्त कामगार सींघ्नाींनी 
दवरोळ कज ला े ज,  ज  ी खरज े ज काय, 
(४) िसयास, याबाबत शनासनानज कोणती काय वा ी कज ली वा करण्यात यजत े ज, 
(५) नसयास, दवलींबाची कारणज काय े जत ? 
  
श्री. हदवािर रावते (२५-०५-२०१७) : (१) व (२) म ाराषर राज्य माग  पररव न म ामींड ाद्वारज 
पय वजक्षकीय व घ्क सींवग  प्ाींमळील एकूण १४२५३ प ज्  रण्याकरीता द्.०५.०१.२०१७ रोली 
वत मानपत्रात लाद रात प्रसाररत करण्यात ेली िसून त्यामध्यज मुींबई, ठाणज, पालघर, रायगड, 
रत्नार्गरी, भसींळु्गु  या ६ दव ागाींमळील चालक तथा वा क (कवनषठ) या प्रवगा तील ७९२९ 
प्ाींसाठी लाद रात ज्ण्यात ेली े ज. चालक तथा वा क (कवनषठ) या प्ासाठी चालक व 
वा क बॅच (बबला) िसणज ेवश्यक िसयाची ि् समादवष् करण्यात ेली े ज. स्र 
लाद रातीस पुरजसा प्रवतसा् भम ून चालक तथा वा क (कवनषठ) या प्ासाठी मद लाींसद त 
एकूण २८२७२ उमज्वाराींचज िल  प्राप्त लालजलज े जत. 
(३) ना ी. 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

___________ 
  

 
 



दव.स. ३१२ (33) 

अहमदनगर जजल्हयातील राहुरी येथील महात्मा फुले िृषी ववद्यापीठाचे  
उस िेणे तनिृष्ट्ट असल्यािाित 

  

(४६)  ७७१५२ (१४-०४-२०१७).   श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंिूर), अॅड.गौतम चािुिस्वार (वपांपरी), 
डॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्री.नारायण पाटील (िरमाता), श्री.मांगेश िुडातिर (िुलाि), 
श्री.अतनल िदम (तनफाड), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.शभमराव तापिीर 
(खडिवासला), श्री.किशोर पाटील (पाचोरा), डॉ.शशशिाांत खडेिेर (शसांदखेड राजा) :   
सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) ि म्नगर स्ल यातील रा ुरी यजथील म ात्मा फुलज क्षी दवद्यापीठाचज उस बजणज वनक्ष् 
िसयाची बाब मा ज लानजवारी २०१७ मध्यज वा त्या्रम्यान  वन्शन नास ेली,  ज खरज े ज 
काय, 
(२) िसयास, उीं ्रानज कुरतडलजया व कोंब नसलजया वनक्ष् डोळयाींचज, कोंबावर कापर 
िसलजलज ऊस  बजण्याची सरा स लागवड करत िसयाचज ेढ ून ेयानज शनजतकऱ्याींमध्यज सींभ्रम 
पसरला े ज,  ज खरज  ी े ज काय, 
(३) िसयास, नगर-मनमाड राज्यमागा वर ळरमडीच्या पस्श्चम बालूला दवद्यापीठाच्या कीं त्रा्ी 
मलुराींकडून उसाची लागवड कज ली लात े ज, लागवडीपुवी बजणज द्रावणात बुडून घजण्याची 
दवद्यापीठाची भशनफारस िसताींना प्रत्यक्षात मात्र बजण्यावर कुठया ी प्रकारची प्रकक्रया  ोत 
नसयाचज ेढ ून े ज,  ज  ी खरज े ज काय, 
(४) तसजच स्र दवद्यापीठातनू पारींपाररक द्परज ्याकर पध््तीनज लागवड  ोत िसून ्ोन 
द्पराींमध्यज पुरजसज िींतर ठजवलज लात नसयानज यातील फु्व्याींचज मोठ्या प्रमाणात नकुसान  ोत 
े ज,  ज  ी खरज े ज काय, 
(५) िसयास, याबाबत शनासनानज चौकशनी करुन  उस बजण्याची गुणवत्ता सळुारण्याबाबत 
शनासनानज कोणती काय वा ी कज ली िथवा करण्यात यजत े ज, 
(६) नसयास, दवलींबाची कारणज काय े जत ? 
 
श्री. पाांडुरांग फुां डिर (१२-०५-२०१७) : (१)  ज खरज ना ी. 
(२) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 
(३)  ज खरज ना ी. 
(४)  ज खरज ना ी. 
(५) व (६) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

___________ 
 

हहांगोली जजल्हयातील आहदवासी उपाययोजना के्षत्रातील /के्षत्रािाहेरील व अनसुूधचत जाती 
उपाययोजना अांतगित शेति-याांना शेतीसाठी अथिसहाय्य देण्याच्या योजनेिाित 

  

(४७)  ७७२४७ (१४-०४-२०१७).   डॉ.सांतोष टारफे (ितमनुरी) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 



दव.स. ३१२ (34) 

(१) द ींगोली स्ल यातील ेद्वासी उपाययोलना क्षजत्रातील /क्षजत्राबा जरील व िनुसूर्चत लाती 
उपाययोलना िींतग त शनजतकऱ् याींना शनजतीसाठी िथ स ाय्य ज्ण्याच्या योलनजमळील सन २०१६-१७ 
च्या माग ् शन क सूचनजत ब्ल करण्यासाठी स्थावनक लोकप्रवतवनळी याींनी मा.क्षी मींत्री 
याींना द्नाींक ९ डडसेंबर, २०१६ रोली वा त्या सुमारास लजखी वनवज्न द्लज े ज,  ज खरज े ज 
काय, 
(२) िसयास, शनासनानज स्र ू वनवज्नावर कोणता वनण य घजतला े ज वा घजण्यात यजणार 
े ज, 
(३) नसयास, दवलींबाची कारणज काय े जत ? 
  
श्री. पाांडुरांग फुां डिर (०७-०६-२०१७) : (१)  ोय. 
(२) िनुसूर्चत लाती/ नवबौध्् शनजतकऱ्याींसाठी राबदवण्यात यजणारी दवशनजष घ्क योलना, द्नाींक 
५ लानजवारी, २०१७ च्या शनासन वनण यान्वयज “ड .बाबासा जब ेींबजडकर क्षी स्वावलींबन योलना” 
या नावानज सळुाररत करण्यात ेली े ज. त्याच योलनजच्या ळतीवर ेद्वासी शनजतकऱ्याींसाठी 
राबदवण्यात यजणारी, ेद्वासी क्षजत्रातील / क्षजत्राबा जरील ेद्वासी उपयोलना सुळाररत 
करण्याचा प्रस्ताव शनासनाच्या दवचाराळीन े ज. 
(३) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

___________ 
  
यावल (जज.जतगाव) येथील जीणि झालेल्या िस स्थानि इमारतीच ेनुतनीिरण िरणेिाित 

  

(४८)  ७७८३३ (१३-०४-२०१७).   श्री.हरीभाऊ जावते (रावेर) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) यावल (स्ल.ल गाव) यजथील बस स्थानक इमारत ४० वषा पूवीची िसयानज वतची ्रूावस्था 
लालजली े ज,  ज खरज े ज काय, 
(२) िसयास, शनासनानज स्र इमातीची पा णी कज ली े ज काय, 
(३) िसयास, तद्नुसार या बस स्थानकाचज नुतनीकरणासाठी शनासनानज कोणती काय वा ी कज ली 
वा करण्यात यजत े ज, 
(४) नसयास, दवलींबाची कारणज कोणती े ज ? 
  
श्री. हदवािर रावते (१२-०६-२०१७) : (१), (२) व (३) ल गाींव स्ल यातील यावल या दठकाणी 
राज्य पररव न म ामींड ाच्या मालकीच्या लागजत कायमस्वरुपी ३ गा याींचज बसस्थानक 
बाींळलजलज े ज. स्र बसस्थानक  ज ४० वषा पूवीचज िसून बसस्थानकाच्या वा नत ाची पात ी 
व रस्त्याची पात ी एकच लालजली े ज. स्रची इमारत लनुी लालजली िसयानज इमारतीची 
पुनबाांळणी करणज प्रस्तादवत िसून राज्य पररव न म ामींड ाच्या पॅनजलवरील तज्ञ वास्तुदवशनार् 
‘् डडलाईन कलजया्ीव् ’ नाभशनक याींची नकाशनज व िीं्ालपत्रक तयार करण्याकरीता नजमणूक 
करण्यात ेलजली े ज. 
(४) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

___________ 
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नाशशि जजल्हा सहिारी दधू उत्पादि सांघातील िमिचाऱ याांचा  
भववष्ट्य तनवािह तनधी न भरल्यािाित 

  

(४९)  ७७८४३ (१२-०४-२०१७).   श्री.योगेश (िापू) घोलप (देवताली), श्रीमती सीमाताई हहरे 
(नाशशि पजश्चम) :   सन्माननीय दगु् धवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) नाभशनक स्ल ा स कारी ्ळू उत्पा्क सींघातील कम चा-याींच्या वजतनातून कपात कज लजला 
 दवषय वनवा   वनळी (पीएफ) न  रयाप्रकरणी चजिरमनस  १७ सींचालकाींवर मा ज लानजवारी, 
२०१७ च्या ्रम्यान गुन् ज ्ाखल करण्यात ेलज े जत,  ज खरज े ज काय, 
(२) िसयास, या प्रकरणी चौकशनी करण्यात ेली े ज काय, 
(३) िसयास, चौकशनीनुसार सींबर्ळतादवरूध्् कोणती कारवाई करण्यात ेली वा करण्यात यजत 
े ज, 
(४) नसयास, दवलींबाची कारणज काय े जत ? 
  
श्री. महादेव जानिर (३१-०५-२०१७) : (१), (२) व (३)  ोय,  ज खरज े ज, 

श्री. िरुण मुरलीळर ्या , प्रवत न िर्ळकारी, कम चारी  दवषय वनळी सींघ्ना 
उपक्षजत्रीय काया लय पी ११  एमेयडीसी सातपूर, नाभशनक याींनी नाभशनक स्ल ा ्ळू उत्पा्क 
सींघाचज सींचालक मींड ादवरुध्् द्.१७/०१/२०१७ रोली एमेयडीसी, भसन्नर पोभलस स् ज्शनन, स्ल. 
नाभशनक(ग्रामीण) यजथज गुन् ा ्ाखल कज ला े ज. नाभशनक स्ल ा ्ळू उत्पा्क सींघाींच्या १८ 
सींचालकाींदवरुध्् मा ज ऑया्ोबर, २०१४ तज फज िुवारी, २०१६ पय त एकूण रु.५,९७,०६३/- इतकी 
रयाकम कम चाऱ्याींच्या  दवषय वनवा   वनळी खात्यावर लमा न करता ेप-ेपसात सींगनमत 
करुन, दवश्वासघात करुन िफरातफर कज ली म् णून श्री. ्या  याींनी  ारतीय ी्ंड सींद ता 
कलम ४०६ व ४०९ िन्वयज काय ज्शनीर कफया ् कज ली  ोती. परींतु फौल्ारी गुन् यात ्शन दवलजली 
रयाकम रु.५,९७,०६३/- ी रयाकम सींघाकडून द्.२३/०३/२०१७ रोली डडमाींड ड्राफ््नज स ाय्यक 
ेयुयात,  दवषय वनवा   वनळी, एमेयडीसी, सातपुर, नाभशनक या काया लयात लमा कज ली 
े ज.        

याबाबत सींबींर्ळतादवरुध्् पोभलसाींत गुन् ा नों् िसून त्याींचजमाफ त तपास व पुढील 
कारवाई करण्यात यजत े ज. 
(४) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

___________ 
  

राज्य पररवहन महामांडताच्या िससेना होत असलेला अपघाताांिाित 
  

(५०)  ७८२३० (१३-०४-२०१७).   श्री.डड मल्लीिाजूिन रेड्डी (रामटेि), श्री.अशमन पटेल 
(मुांिादेवी) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्य माग  पररव न म ामींड ाचज ‘एस्ीचा प्रवास सुरक्षक्षत प्रवास’  ज िी् वायाय िसताना 
गजया का ी वषा तील िपघाताींची ेकडजवारी पा ता सन २०१४-१५ तज २०१६-१७  या 
कालावळीत एकूण ७७७४ बसजसचज िपघात लालज  िसयाचज मा ज लानजवारी, २०१७ च्या पद या 
ेठवड्यात वन्शन नास ेलज,  ज खरज े ज काय, 
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(२) िसयास, एस्ीचज िपघात कमी व् ावज म् णून दवशनजष लनलागत््ती मोद म राबवून ी 
िपघाताींची सींख्या कमी  ोत नसून  या िपघाताींमध्यज शनजकडो प्रवाशनाींनी लीव गमवला िसून 
 लारो प्रवासी लखमी लायाची माद ती पररव न म ामींड ाच्या लनसींपक  दव ागाकडून 
ज्ण्यात ेली े ज,  ज  ी खरज काय, 
(३) िसयास, या प्रकरणाींची चौकशनी शनासनानज कज ली े ज काय, 
(४) िसयास, त्यानुषींगानज िपघाताींचज प्रमाण कमी करण्यासाठी शनासनानज कोणती काय वा ी 
कज ली वा करण्यात यजत े ज काय, 
(५) नसयास, दवलींबाची कारणज काय े जत ? 
 
श्री. हदवािर रावत े(२९-०५-२०१७) : (१) राज्य पररव न म ामींड ाच्या बसजसना सन २०१४-१५ 
तज २०१६-१७ (डडसेंबर, २०१६ पयांत) या कालावळीत एकूण ८२२४ िपघात लालजलज े जत. 
(२), (३) व (४) राज्य पररव न म ामींड ाच्या चालकाकडून  ोणारज िपघात रोखण्यासाठी व 
सुरक्षक्षततजच्या दृष्ीकोनातून म ामींड ामाफ त लानजवारी, २०१७ मध्यज दवनािपघात सुरक्षक्षतता 
मोद म राबदवण्यात ेली. तसजच म ामींड ाद्वारज द्नाक १५.०४.२०१५ पासून राज्य पररव न 
मध्यवती प्रभशनक्षण सींस्था यजथज िपघात प्रवण चालकाींना ७ द्वसाींचज वनवासी प्रभशनक्षण ज्ण्यात 
यजत े ज. 

तसजच, मज.वजस््न  इींडडया ऑ्ोमोबाईस िसोभसएशननतफे द्नाींक ०१.०२.२०१४ पासून 
एक द्वसाचज भसम्युलज्र प्रभशनक्षण ज्ण्यात यजतज. चालकाींसाठी प्रत्यजक दव ागामध्यज चालकाींच्या 
सकारात्मक मानभसकतजकररता तज्ञ समुप ज्शनकाची वनयुयाती करण्यात यजऊन त्याींचजव््ारज 
समुप ज्शनन कज लज लात े ज. त्याचप्रमाणज प्रलादपता िम् ाकुमारी दवश्वदवद्यालयाच्या 
प्रभशनक्षकाींमाफ त ेगार पात ीवर प्रभशनक्षण भशनबबरज ेयोस्लत करुन चालकाींना माग ् शन न करुन 
प्रबोळन कज लज लातज. 

सन २०१४-१५ मध्यज ्र लाख साथ  कक.मी. मागज राज्य पररव न म ामींड ाचज 
िपघाताचज प्रमाणज ०.१५  ोतज तज सन २०१५-१६ मध्यज ्र लाख साथ  कक.मी. मागज ०.१३ इतकज  
कमी लालज े ज. 
(५) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

___________ 
  
  
ववधान भवन :   डॉ. अनांत ितसे 
मुांिई.   प्रधान सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 
शनासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 


