
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ३४८ वी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

चौथे अधधवेशन, २०१७ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

म ांबईतील रुग्णालयाच्या पररसरात शाांतता के्षत्रासाठी असलेल् या 
सवव ननयमाांच ेउल् लांघन न होत असल्याबाबत 

  

(१)  १८२२ (२२-१२-२०१४).   श्री.आससफ शखे (मालेगाांव मध्य), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील 
(सशर्डी) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील रुग् णालयाचा पसरसर ंाींतता ष्ेतर म   णनन ाा ीर क्ल्ला असताना मो्ारीच ् ॉनन 
व फ्रीवाल याींच्या आवााामुळ् या ंाींतता ष्ेतर मासाठी असल्ल या सवन यनयमाींच् ्ल लींघन न  ोताना 
दिसत असल याच् मा ् ् ्ोबर, २०१४ मध्य् वा त् या िरयान यनिंननास आल् आ ्,  ् खर् 
आ ् काय, 
(२) असल यास, ् त कारणा् तव रुग् णाींना र मास  ोत असल यान ् याबाबत ंासनान् कोणती 
कायनवा ी क्ली वा करण्यात य्त आ ्,  
(३) नसल यास, ववलींबाची कारण् काय आ ्त ? 
  
श्री. ददवािर रावत े(०६-०९-२०१७) : (१)  ् खर् ना ी. 
(२) मुींबईतील रुग्णालयाचा पसरसर ंाींतता ष्ेतर म  णनन ाा ीर करण्यात आल् आ ्.ंाींतता ष्ेतर म 
 णनन ाा ीर क्ल्लया पसरसरात तस्च रतर दठकाणी वायुव्ग पाकामाफन त ध्वनी रदुि ुण 
करणाऱ्या वा नाींवर कें द्रीय मो्ार वा न यनयम, १९८९ च ् यनयम ११९ मधील तरतनिीनुसार 
यनयममतपण् कारवाई करण्यात य्त्. 
(३) रदुश्न ्द् ावत ना ी. 

___________ 
  

राष्ट्रीय िृवि ववमा योजना रब्बी हांगाम २०१४-१५ अांतगवत राज्यातील 
शेतिऱयाांची न िसान भरपाई रक्िम देण्याबाबत 

(२)  २९२१८ (१३-०१-२०१६).   श्री.राणाजगजीतससांह पाटील (उस्मानाबाद) :   सन्माननीय 
िृिी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) राज्यात रब्बी सन २०१४  ींगामात वपकाींच ् नुकसान झाल्लया ं्तकऱ्याींना ववयापो्ी 
नुकसान भरपाई ि्ण्याची बाब ंासनाच्या ववचाराधीन आ ्,  ् खर् आ ् काय, 
(२) असलयास, सिर वपक ववमा म ाराषर राज्यात ककती मींानर झाला, 
(३) असलयास, ववयाच्या  प्तत्यापो्ीच्या रकम्त म ाराषर ंासन व कें द्र ंासनाचा वा्ा 
ककती  ोता तो Agriculture Insurance Company ला कधी ्पलब्ध करून ि्ण्यात आला, 
(४) असलयास, सिर ववयाची रकम ं्तकऱ्याच्या खात्यात कें व् ापयतं ्पलब्ध  ोईल, 
(५) नसलयास, सिर ववयाची रकम ्पलब्ध करून ि्ण्याबाबत ंासनान ्कोणती कायनवा ी 
क्ली वा करण्यात य्त आ ्त, 
(६) नसलयास, ववलींबाची कारण् काय आ ्त ? 
  
श्री. पाांर्ड रांग फ ां र्डिर (२२-०६-२०१७) :(१)  ोय. 
(२) राषरीय कृव  ववमा योाना रब्बी  ींगाम २०१४-१५ अींतगनत राज्यातील ११.१६ लाख ं्तकरी 
रु. २०.८२ को्ी ववमा  प्तता भरून योनत् स भागी झाल्  ोत्, त्यापकैी ६.८४ लाख ं्तकऱ्याींना 
रु. २१०.९३ को्ी नुसार भरपाई कृव  ववमा कीं पनीमाफन त मींानर करण्यात आली आ ्. 
(३) राषरीय कृव  ववमा योान्अींतगनत रब्बी  ींगाम २०१४-१५ मध्य् रु. २०.८२ को्ी ववमा  प्तता 
ामा झाला  ोता. त्यामध्य् राज्य ंासन द ्सा रु. १.१२ को्ी व कें द्र द ्सा रु. ६५.७३ लाख 
असा  ोता. राज्य द ्सा अनुिानाची रकम ््ोबर, २०१५ मध्य् भारतीय कृव  ववमा 
कीं पनीस अिा करण्यात आली  ोती. 
(४) भारतीय कृव  ववमा कीं पनीमाफन त रब्बी २०१४-१५ ची नकुसान भरपाई रकम रु.२१०.९३ 
को्ी ाान्वारी व फ्ब्रुवारी, २०१६ िरयान सींबींधधत बँकाींना अिा करण्यात आली  ोती व 
सींबींधधत बँकामाफन त ं्तकऱ्याींच्या बँक खात्यावर ामा करण्यात आल्ली आ ्. 
(५) ववयाची रकम ्पलब्ध करुन ि्ण्यात आल्ली आ ्. 
(६) रदुश्न ्द् ावत ना ी. 

___________ 
  

माथेरान (जज.रायगर्ड) येथील ववद्यार्थयाांना वाहनाांअभावी होणारा त्रास 
  

(३)  ३३५१९ (१८-०१-२०१६).   श्री.स रेश लार्ड (िजवत), श्री.जजतेंद्र आव्हार्ड (म ांब्रा िळवा), 
श्री.पाांर्ड रांग बरोरा (शहापूर), श्री.किसन िथोरे (म रबार्ड), श्री.हसन म श्रीफ (िागल), श्री.भास्िर 
जाधव (ग हागर) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) माा्रान (जा.रायगड) य्ाील ंाळा िनरवर असलयान ् तस्च वा नाींअभावी ववदयार्थयानना 
ववं् त: अपींग ववदयार्थयानना पायपी् करावी लागत ्त्याचा अ्यासावर पसरणाम  ोता,  ् खर् 
आ ् काय, 
(२) असलयास, ंासनान् बॅ्रीवर चालणाऱ्या वा नाींना परवानगी ि्वनन त्याची अदयाप 
अींमलबाावणी झाली ना ी,  ्  ी खर् आ ् काय, 
(३) असलयास, त्याची सवनसाधारण कारण् कोणती, 
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(४) असलयास, रदुश्न भाग (२) मधील अींमलबाावणी करण्याबाबत ंासनान् कोणती कायनवा ी 
क्ली वा करण्यात य्त आ ्, 
(५) नसलयास, ववलींबाची कारण् काय आ ्त ? 
  
श्री. ददवािर रावते (०७-०८-२०१७) :(१) त् (३) माा्रान यनयमावली, १९५९ व कें दद्रय पयानवरण 
सींरषेतण कायिा, १९८६ च्या कें दद्रय पयानवरण व वन ववभागाच्या दि. ०४.०२.२००३ च्या 
अधधसनचन्रदुमाण् माा्रान पयानवरण सींव्िनंील ष्ेतर म  णनन घन ोव त करण्यात आल् असनन 
त्यातील यनयमावलीनुसार माा्रान युयनमसपल पसर ि्च्या  द्दीत सवन रदुकारच्या वा नाींना 
(ॲब्युलन्स व फायर फाय्र वगळनन) वा तनक बींिी करण्यात आली आ ्. 
(४) सिर बाब ंासनाच्या कायनवा ीखाली आ ्. 
(५) रदुश्न ्द् ावत ना ी. 

___________ 
  

ववनापरवाना वाहतूि िरणाऱया खाजगी वाहतूिदाराांवर िारवाई िरण्याबाबत 
  

(४)  ४२७१४ (२८-०४-२०१६).   श्री.िालीदास िोळांबिर (वर्डाळा), श्री.अस्लम शखे (मालार्ड 
पजश्चम), श्री.असमन पटेल (म ांबादेवी), अॅर्ड.िे.सी.पार्डवी (अक्िलि वा), श्री.र्डी.एस.अदहरे (साक्री), 
अॅर्ड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.अब् द ल सत्तार (ससल्लोर्ड), श्री.बसवराज पाटील (औसा), 
श्री.ननतेश राण े (िणिवली) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१)  राज् य र्त ्वा तनक मींडळाला रोाचा सुमार् २० को्ीचा तो्ा स न करावा लागत आ ्, 
एस्ी बस ््ँडावळ खाागी बस ककीं वा गाडया ््या असतात या गाडयामधनन रदुवासी 
वा तनक करातात त्यामुळ् खाागी वा तनकीवर यनयींर मण आणायला सरकारच ्रदुयत्न अपुर् पडत 
असलयाच ्मुींबई ्च्च न्यायालयान् मा ् डडसेंबर, २०१५ मध्य् वा त्या िरयान यनिंननास 
आणल् आ ्,  ् खर् आ ् काय, 
(२) असलयास, २००१ साली मुींबई ्च्च न्यायालयाच्या औरींगाबाि खींडपीठान ् ववनापरवाना 
वा तनक करणाऱ्या खाागी वा तनकिाराींवर कारवाई करण्याच् आि्ं दिल् असनन ी रदुवासी 
वा तनकीच ्योग्य परवान ्नाद त अंा गाडयाींववरोधात जाल ा रदुाि्मंक पसरव न अधधकाऱ्याींनी 
कोणती ी कारवाई का क्ली ना ी याबद्दल ी चौकंीच ्आि्ं दिल् आ ्,  ्  ी खर् आ ् काय, 
(३) असलयास, मुींबई ्च्च न्यायालयान ् मा ् डडसेंबर २०१२ मध्य् दिल्लया आि्ंाची 
रदुभावीपण ्अींमलबाावणी  ोण्याच्या दृष्ीन ्ंासनान् कोणती कायनवा ी क्ली वा करण्यात य्त 
आ ्, 
(४) नसलयास, ववलींबाची कारण् काय आ ्त ? 
  
श्री. ददवािर रावते (०९-०८-२०१७) :(१), (२) व (३) मा.्च्च न्यायालयाच्या औरींगाबाि 
खींडपीठान् सन २००१ मध्य् दिल्लया यनिेंानुसार पसरव न ववभाग, पोलीस ववभाग, म ाराषर 
राज्य मागन पसरव न म ामींडळ याींच ्सींयुतसरत्या म सुल सुरषेता पाक ्ाापन करुन अवैध 
रदुवासी वा तनक करणा-या वा नाींववरुध्ि यनयममत कारवाई करण्यात य्त्. 
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     मुींबई ्च्च न्यायालयाच्या आि्ंानुसार ंासनान् दि. १४/०१/२०१६ रोाीच्या 
पसरपर मकाव्िार् अवैध रदुवासी वा तनक करणाऱ्या वा नाींवर कारवाई न करणाऱ्या अधधकाऱ्याींवर 
कारवाई करावी  णनन सनचना ि्ण्यात आल्लया आ ्त. त्याअनु ींगान ् पसरव न आयुत 
कायानलयान ् दि.१६/०१/२०१६ रोाीच्या पर मान्वय् सवन पसरव न कायानलयाींना अवैध रदुवासी 
वा तनकीस रदुयतबींध करण्याकरीता यनिें दिल् आ ्त. 
     दिनाींक १.४.२०१५ त् ३१माचन २०१६ पयतं एकन ण १,६८,८०२ वा नाींची तपासणी करुन 
एकन ण रू.८९६.५५ लषेत  एवढा कर व िींड वसुल करण्यात आला आ ्. 
(४) रदुश्न ्द् ावत ना ी. 

___________ 
  
गर्डदहांग्लज (जज.िोल्हापूर) येथ ेप्रादेसशि पररवहन िायावलय ननमावण िरण्याची िेलेली मागणी 

  

(५)  ४५३८७ (२८-०४-२०१६).   श्रीमती सांध् यादेवी देसाई-ि पेिर (चांदगर्ड), श्री.जजतेंद्र आव्हार्ड 
(म ांब्रा िळवा), श्री.शामराव ऊफव  बाळासाहेब पाटील (िरार्ड उत्तर), श्री.हसन म श्रीफ (िागल) :   
सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गडद ींग्ला (जा.कोल ापनर) य्ा् रदुाि्मंक पसरव न कायानलय यनमानण करण्याची मागणी मा. 
पसरव न मींर मी याींचक्ड ् चींिगडच् लोकरदुयतयनधी याींनी मा ् नोव् ेंबर, २०१५ मध्य् वा 
त्यािरयान क्ली आ ्,  ् खर् आ ् काय, 

(२) असलयास, सिर मागणीच्या अनु ींगान् ंासनान् कोणती कायनवा ी क्ली वा करण्यात य्त 
आ ्, 
(३) नसलयास, ववलींबाची कारण् काय आ ्त ? 
  
श्री. ददवािर रावते (०८-०९-२०१७) : (१) व (२) राज्यामध्य् भववषयकाळात नवीन रदुाि्मंक/्प 
रदुाि्मंक पसरव न कायानलय यनमानण करण्याकसरता यनक ाींची तपासणी करून अ वाल सािर 
करण्यासाठी अपर पसरव न आयुत याींच्या ्तरावर दिनाींक ११.०२.२०१६ च्या आि्ंान्वय् 
अ्यास ग्ाची ्ाापना करण्यात आली आ ्. 
(३) रदुश्न ्द् ावत ना ी. 

___________ 
  

मद्यपान िरुन मोटार वाहन चालववणाऱयाांचा मोटार वाहन परवाना  
िायमस्वरुपी रद्द िरण्याबाबत 

(६)  ५२२१९ (२८-०४-२०१६).   श्री.सदा सरवणिर (मादहम) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)  मदयपान करुन मो्ार वा न चालववणाऱ्याींचा मो्ार वा न परवाना कायम्वरुपी रद्द 
करण्याचा यनणनय ंसनान ्घ्न तला आ ्,  ् खर् आ ् काय, 

(२) असलयास, मदय वपऊन मो्ार वा न चालवनन यनरपराध पािचाऱ्याींच् ाीव घ्न ण्याच्या व 
गींभीर िखुापत  ोण्याच्या घन ्नाींमध्य् फार मोठी वाढ झलयान् ंासनान् मो्ार वा न 
अधधयनयमात तातडीन ्सुधारणा करण्याचा यनणनय घ्न तला आ ्,  ्  ी खर् आ ् काय, 
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(३) असलयास, मदय वपऊन मो्ार वा न चालववणाऱ्या चालकाींची र्त्याींवर तपासणी 
करण्यासाठी वा तनक पोलीसाींकड ्िारुच्या नं्त असलयाचा पुरावा ममळावा  णनन यींर मसामुग्री 
अत्यींत अपुरी असलयान् ती वाढववण्याबाबत ंासनान् कोणती कायनवा ी क्ली वा करण्यात य्त 
आ ्, 
(४) नसलयास, ववलींबाची कारण् काय आ ्त ? 
  
श्री. ददवािर रावत े(०६-०९-२०१७) : (१) व (२) मो्ार वा न अधधयनयम,१९८८ च्या कलम १९ 
व कें दद्रय मो्ार वा न यनयम,१९८९ च्या यनयम २१ नसुार िारु वपऊन/अींमली पिाााचं् स्वन 
करुन वा न चालववलयास वा न चालकाची अनुज्ञप्तती ककमान तीन मद न ् रतया 
कालावधीसाठी यनलींबबत करावी अस ्पसरव न आयुत कायानलयाच्या दि.०१.०१.२०१६ रोाीच्या 
पसरपर मकाव्िार् सवन कायानलय रदुमखुाींना सनचना ाारी करण्यात आलया आ ्त. 
(३) राज्य पोलीस िलाींसाठी ११५२ नग आणण पोलीस आयुत, ब ृन्मुींबई कायानलयाकरीता १५२ 
नग ब्र्ा ॲनालायझर अस ् एकन ण १३०४ ्पकरण सींच खर्िीस ग ृ ववभागाच्या दि. 
१४.०७.२०१६ च्या ंासन यनणनयान्वय् रदुंासककय मान्यता दिल्ली आ ्. पोलीस आयुत, 
ब ृन्मुींबई याींच् कडनन १५२ ब्र्ा ॲनालायझर (श्वास ववश्ल् क यींर म) ममंन वा तनक पोलीस 
चौयाींना वा्प करण्यात आल्ल् आ ्त. तस्च म ामागन सुरषेता पाकाकड ्७३ ब्र्ा ॲनालायझर 
्पलब्ध असनन रतर पोलीस घन ्काींना पोलीस म ासींचालक कायानलयाकडनन आवश्यकत्रदुमाण् 
ब्र्ा ॲनालायझर ्पलब्ध करून ि्ण्यात य्तात. 
(४) रदुश्न ्द् ावत ना ी. 

___________ 
  

ववदभावतील उपप्रादेसशि पररवहन अधधिाऱयाांची अनेि पदे ररक्त असल्याबाबत. 
  

(७)  ५४२८५ (२४-०८-२०१६).   र्डॉ.समसलांद मान े(नागपूर उत्तर) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपनरस  पाच जाल यातील ्परदुाि्मंक पसरव न अधधकाऱ्याींची अन्क पि् सरत आ ्त, 
 ् खर् आ ् काय, 
(२) असलयास, ्परदुाि्मंक पसरव न अधधकाऱ्याींची १०० पि् भरल् असताींना वविभानतील 
पाच जाल यातील ्परदुोिमंक पसरव न अधधकाऱ्याींची पि् अनावश्यक कारणाींवरून सरत 
ठ्वण्यात आल्ली आ ्,  ् खर् आ ् काय, 
(३) असलयास, वविभानतील अन्क लोकरदुयतयनधीींनी सिर पि् भरण्करीता ल्खी  ववनींत्या 
ंासनाकड ्क्लया आ ्त,  ्  ी खर् आ ् काय, 
(४) असलयास, ंासनान् चौकंीकरुन ्त पि् भरण्यास दिरींगाई करणाऱ्या 
अधधकाऱ्याींवर कारवाई करण्याबाबत तस्च ्त सरत पि् भरण्करीता ंासनान ्
कोणती कायनवा ी क्ली वा करण्यात य्त आ ्, 
(५) नसलयास, ववलींबाची कारण् काय आ ्त ? 
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श्री. ददवािर रावते (०८-०९-२०१७) :(१), (२) व (३) वविभानतील १३ ्प रदुाि्मंक पसरव न 
अधधका-याींपैकी क्वळ ५ पि् सरत आ ्त. 
(४) व (५) रदुश्न ्द् ावत ना ी. 

___________ 
  

िाथरगाांव (ता.सांग्रामपूर, जज.ब लढाणा) येथील टरब जाच्या ननिृष्ट्ट  
बबयाणाांम ळे शेति-याांच ेझालेले न िसान 

  

(८)  ५४९३७ (२०-०८-२०१६).   श्री.स भाि उफव  पांडर्डतशेठ पाटील (असलबाग), श्री.धैयवशील पाटील 
(पेण) :   सन्माननीय िृिी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) काारगाींव (ता.सींग्रामपनर, जा.बुलढाणा) य्ाील ं्तकऱ्याींनी मा ् ाान्वारी २०१६ मध्य् वा 
त्या समुारास २२ एकर ष्ेतर मात नामधारी ७५० ्रबना बबयाणाची लागवड क्लीअसनन चार मद न् 
्ल्ल् तरी ्रबुााींच्या वल्ाला ्रबना लागल् नसलयाच् यनिंननास आल्,  ् खर् आ ् काय, 
(२) असलयास, का ी अींंी लागवड झाल्लया फळाींचा िाान, फळाींच ्वान व आकारमान यावर 
पसरणाम झाला असलयाची तक्रार ं्तकऱ्याींकडनन  ोत असनन या सींिभानत ं्तकऱ्याींनी मींगळवार, 
दिनाींक १९ एवरदुल, २०१६ रोाी वा त्या सुमारास ्रबना र्त्यावर फोडनन आींिोलन क्ल्,  ् खर् 
आ ् काय, 
(३) असलयास, याबाबत ंासनान ्चौकंी क्ली आ ् काय, 
(४) असलयास, चौकंीअींती ं्तकऱ्याींना नकुसान भरपारन कीं पनीकडनन ि्ण्याबाबत ंासनान ्
कोणती कायनवा ी क्ली वा करण्यात य्त आ ्, 
(५) नसलयास, ववलींबाची कारण् काय आ ्त ? 
  
श्री. पाांर्ड रांग फ ां र्डिर (०५-०८-२०१७) :(१) म.्नामधारी सीड्स कीं पनीच्या एन एस ७५० या 
्रबुााच्या वाणाची लागवड ११.६०  ््र ष्ेतर मावर करण्यात आल्ली  ोती. ताावप ्रबुााींच्या 
व्लाला फळ् लागली ना ीत, ज्या व्लाला फळ् लागली ती आकारान् ल ान  ोती, अंी बाब 
यनिंननास आल्ली आ ्. 
(२)  ोय. 
(३)  ोय. 
(४) तालुका ्तरीय तक्रार यनवारण सममतीन ्रदुत्यषेत मोका तपासणी करून फुलामध्य् पुर्ंा 
रदुमाणात परागकण नसण् व फुलाची परागीकरण न  ोण् याकरीता सिो  बबयाण् कारणीभनत  
असलयाच् यनिंननास आणल् आ ्. या सींिभानत ्रबना बबयाण् ्त्पािक कीं पनीन् 
नुकसानग्र्त  ं्तकऱ्याींना रदुती  ््री रूपय् १२,५००/- या रदुमाण् नुकसान भरपाई दिल्ली 
असनन ंत्कऱ्याींनी तक्रारी माग् घ्न तल्लया आ ्त. 
(५) रदुश्न ्द् ावत ना ी. 

___________ 
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राज् यातील एसटी आगाराांची प नबाांधणी व न तनीिरणाबाबत 
  

(९)  ५६१६९ (२४-०८-२०१६).   श्री.मध िरराव चव्हाण (त ळजापूर), श्री.ववजय वर्डटे्टीवार 
(ब्रम्हपूरी), श्री.असमन पटेल (म ांबादेवी) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यभरातील एस्ीची एकन ण ५८८ बस ् ाानक् तर २५२ बस आबाराींच ् पुनबानधणी, 
ननतनीकरणाींचा यनणनय एस्ी म ामींडळ करील अस ् आश् वासन मा.पसरव न मींर मी याींनी 
ववधानमींडळ सभाग ृात दिलयाच ्मा ् एवरदुल, २०१६ मध्य् वा त्यािरयान यनिंननास आल्,  ् 
खर् आ ् काय,  

(२) असल यास, त्यानुसार राज् यातील एस्ी आगाराींच् पुनबांधणी व नुतनीकरणाबाबत ंासनान ्
कोणती कायनवा ी क्ली वा करण् यात य्त आ ्, 
(३) नसल यास, ववलींबाची कारण् काय आ ्त  ? 
  
श्री. ददवािर रावत े(२२-०८-२०१७) :(१)  ोय. 
     ्प्तप्तया ्प्तप्तयान ्२०० बस्ाानकाींच् काम करण्याच् आश्वासीत करण्यात आल् आ ्. 
(२) राज्यातील राज्य पसरव न म ामींडळाची आगार् व बस्ाानक् याींची ्प्तप्तया-्प्तप्तयान् 
पुनबांधणी, िाानवाढ, नुतनीकरण सन २००९-१० पासनन राज्य पसरव न म ामींडळाच्या 
्वयनधीतनन व ंासनाच्या सवनसाधारण योान्तनन तस्च बाींधा-वापरा- ्ताींतरीत करा या 
माध्यमादवार् १०५ बस्ाानक/आगाराींची काम ् पनणन झाली असनन, २१ दठकाणची काम ्
रदुगतीपाावर आ ्त. ५९ दठकाणची काम् रदु्ताववत आ ्त. ्वनसरत बस्ाानक्/आगाराींची काम ्
आवश्यकत्नुसर व यनधीच्या ्पलब्धत्नुसार करण्याच् राज्य पसरव न म ामींडळाच्या 
कायनवा ीखाली आ ्. 
(३) रदुश्न ्द् ावत ना ी. 

___________ 
  

उदगीर (जज.लातूर) येथ ेउपप्रादेसशि पररवहन िायावलय मांजूरी िरण्याबाबत 
  

(१०)  ५८६१६ (२४-०८-२०१६).   र्डॉ.स धािर भालेराव (उदगीर) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ्िगीर (जा.लातनर) य्ा् रदुाि्मंक पसरव न कायानलयाच्यावतीन् मद न् यातील ३ दिवस 
मंबीराव्िार् गाड्याींच् पामसींग व वा न चालववण्याच् मयानदित परवान् ववतरीत क्ल् ाात ्व या 
मंबीरात ि्वणी मंरूर अनींतताळ, अ मिपनर, ाळको्, मंरूर तााबींि य्ाील ंक्डो वा न् व 
वा न चालकाींच्या माध्यमातनन लाखो रूपयाींचा म सनल ्पलब्ध  ोतो,  ् खर् आ ् काय, 
(२) असलयास, रदुाि्मंक पसरव न कायानलयाच्या यनकंारदुमाण् मंबीरात म सनल ्पलब्ध  ोत्, 
 ् खर् आ ् काय, 
(३) असलयास, ्िगीर य्ा् ्परदुाि्मंक कायानलय मींानर करण्यात याव ् अंी मागणी मा ् 
माचन, २०१६ मध्य् वा त्या िरयान ्ाायनक लोकरदुयतयनधी याींनी ंासनाकड ् क्ली आ ्,  ् 
खर् आ ् काय, 
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(४) असलयास, ्िगीर य्ा् ्परदुाि्मंक कायानलय मींानर करण्याबाबत तसच् ्वतींर म गाडी 
पाींमसग नींबर ि्ण्याबाबत ंासनान ्कोणती कायनवा ी क्ली वा करण्यात य्त आ ्, 
(५) नसलयास, ववलींबाची कारण् काय आ ्त ? 
  
श्री. ददवािर रावत े(०८-०९-२०१७) :(१), (२) व (३)  ोय. 
(४) राज्यामध्य् भववषयकाळात नवीन रदुाि्मंक/्प रदुाि्मंक पसरव न कायानलय यनमानण 
करण्याकसरता यनक ाींची तपासणी करून अ वाल सािर करण्यासाठी ्पर पसरव न आयुत 
याींच्या अध्यषेतत्खाली दिनाींक ११.०२.२०१६ च्या आि्ंान्वय् अ्यास ग्ाची ्ाापना करण्यात 
आली आ ्. 
(५) रदुश्न ्द् ावत ना ी. 

___________ 
  
राज्यातील स सशक्षक्षत बेरोजगार व परप्राांतीयाांना राज्यात व्यावसानयिदृष्ट््या िायमच ेस्थायी 

होण्यासाठी किमान ररक्षा चालववण्याचा परवाना प्रत्यावपवत िरण्याबाबत 
  

(११)  ५९४०८ (२४-०८-२०१६).   श्री.अबू आजमी (मानखूदव सशवाजीनगर) :   सन्माननीय 
पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील सुमंक्षषेतत ब्रोागार व पररदुाींतीयाींना राज्यात व्यावसाययकदृष्या कायमच ्
्ाायी  ोण्याच्या दृष्ीकोनातनन ककमान सरषेता चालववण्याचा परवाना रदुत्यावपनत करण्याबाबतची 
मागणी ्ाायनक पररदुाींतीय रदुवासी सींघन ्ना, लोकरदुयतयनधी तस्च सुमंक्षषेतत ब्रोागार 
वा तुकिार सींघन ाच्या रदुयतयनधीींनी मा.मींर मी (पसरव न), राज्यमींर मी (पसरव न), रदुधान सधचव 
(पसरव न) याींच्याकड ् दिनाींक १३ एवरदुल, २०१६ वा त्या समुारास क्ली आ ्,  ् खर् आ ् 
काय,  

(२) असलयास याबाबत ंासनान् कोणती कायनवा ी क्ली वा करण्यात य्त आ ्, 
(३) नसलयास, ववलींबाची  कारण् काय आ ्त ?    
  
श्री. ददवािर रावते (०९-०८-२०१७) : (१), (२) व (३) दि. १७.०६.२०१७ च्या अधधसनचन्व्िार् 
ंासनान् ्ॅसी/सरषेता परवान्याींवरील यनबधं ्ठववल्ल् आ ्त. 

___________ 
  

अहमदनगर जजल््यामध्ये गोपीनाथ म ांर्ड ेशेतिरी जनता अपघन ात ववमा योजनेला 
फारसा प्रनतसाद न समळाल्याबाबत  

  

(१२)  ५९५४५ (२०-०८-२०१६).   श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी), श्री.ओमप्रिाश ऊफव  बच्च ू
िरू्ड (अचलपूर), र्डॉ.अननल बोंर्ड े (मोशी), श्री.ववनायिराव जाधव-पाटील (अहमदपूर), श्री.महेश 
(दादा) लाांर्डगे (भोसरी), श्री.बाळासाहेब म रि टे (नेवासा) :   सन्माननीय िृिी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्य सरकारन ्ं्तकऱ्याींसाठी सुरु क्ल्लया गोपीनाा मुींड ्ंत्करी ानता अपघन ात ववमा 
योान्ला अ मिनगर जाल्यामध्य् फारसा रदुयतसाि न ममळालयान् अवघ्न  तीनच रदु्ताव 
ग्लया स ा मद न्यात मींानर झालयाच् मा ् म,् २०१६ मध्य् वा त्या िरयान यनिंननास आल् 
 ् खर् आ ् काय, 

(२) असलयास, वीमा योानच्ी माद ती सवन सामान्य ं्तकऱ्याींमध्य् पो चववण्यासाठी ंासनान ्
कोणती कायनवा ी क्ली वा करण्यात य्त आ ्, 
(३) नसलयास, ववलींबाची कारण् काय आ ्त ? 
  
श्री. पाांर्ड रांग फ ां र्डिर (०९-०८-२०१७) :(१) गोपीनाा मुींड ् ंत्करी अपघन ात ववमा योाना सन 
२०१५-१६ अींतगनत अ मिनगर जाल यात म्, २०१६ अख्र एकुण ५५ रदु्ताव ववमा कीं पनीकड ्
सािर करण्यात आल्  ोत.् त्यापकैी ४ रदु्ताव ववमा कीं पनीकडनन मींानर करण्यात आल्  ोत ्व 
१ रदु्ताव योान्च्या अ्ी व ंतीत बसत नसलयान ्नामींानर करण्यात आला  ोता. ्वनरीत ५० 
रदु्ताव ववमा कीं पनीकड ्कायनवा ीत  ोत्. 
     ताावप, ानन २०१७ अखर्च्या अ वालानसुार सन २०१५-१६ मधील अ मिनगर 
जाल यातील एकुण २७५ रदु्ताव ववमा कीं पनीकड ् सािर करण्यात आल् व त्यापकैी १८२ 
रदु्ताव ववमा कीं पनीकडनन मींानर करण्यात आल्ल् आ ्त. ५४ रदु्ताव योान्च्या अ्ी व ंतीत 
बसत नसलयान ् ववमा कीं पनीकडनन नामींानर करण्यात आल् असनन ्वनरीत ३९ रदु्ताव ववमा 
कीं पनीकड ्कायनवा ीत आ ्त.  
(२)  सिर योान्बाबत ं्तकऱ्याींना गाव, तालुका व जाल ा्तरावरील ंत्करी रदुमंषेतण वगन, 
कृव  म्ळाव,् कृव  रदुिंनन,् सभा, बैठका र. व्िार्, तस्च ग्राम्तरावर रदुत्यषेत भ््ीव्िार् माद ती 
ि्ण्यात आल्ली आ ्. तस्च,  सिर योान्स वतनमानपर म / घन डीपबर मका र. व्िार् रदुमसध्िी 
ि्ण्यात आल्ली आ ्. ववमा सललागार कीं पनीमाफन त योान्ची रदुमसध्िीपर मक् तयार करुन कृव  
ववभागामाफन त वा्प करण्यात आल्ली आ ्त. मा ् फ्ब्रुवारी/ माचन २०१६ च्या सुवणनम ोत्सवी 
ं्तकरी ववं् ाींकामध्य् या योानच्ी सवव्तर ाा ीरात रदुमसध्ि करण्यात आली आ ्. ाा्तीत 
ाा्त ं्तकऱ्याींना या योान्ची माद ती व लाभ ममळण्यासाठी ंासकीय यींर मणम्ाफन त सवनतोपरी 
रदुयत्न करण्यात य्त आ ्त.   
(३) रदुश्न ्द् ावत ना ी.   

___________ 
  

वपांपरी धचांचवर्ड पररवहन िायावलयातील चोरीला गेलेले आरसी ब ि ब्लॅिने वविल् याबाबत 
  

(१३)  ५९७२१ (२४-०८-२०१६).   अॅर्ड.गौतम चाब िस्वार (वपांपरी) :   सन्माननीय पररवहन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वपींपरी धचींचवड ्परदुाि्मंक पसरव न कायानलयातील कोऱ्या वा न नोंिणी (आर सी बकु) 
पुज्तका चोरीला ग्लया आ ्,  ् खर् आ ् काय, 

(२) असलयास, चोरीला ग्ल्ली “आर. सी. बुक” एक  ाार रुपयाला ब्लॅकन ् ववकण्यात य्त 
आ ्,  ् खर् आ ् काय, 
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(३) असलयास, मा ् ानन, २०१४ मध्य् वा त्यािरयान परमी्च् रजा््र चोरीला ग्ल् 
यावव यी मो्र ड्रायजव् ींग ्कन ल चालक श्री.रवीींद्र कुिळ् याींनी पसरव न आयुताींकड ्
ल्खी तक्रार दिली परींतु श्री.कुिळ् याींच्या तक्रार अानि्खील ग ाळ झालयाच ् पसरव न 
कायानलयान ्साींधगतल्,  ् खर् आ ् काय, 
(४) असल यास, या रदुकरणी चौकंी करण्यात आली आ ् काय, 
(५) असलयास चौकंीच्या अन ुींगान् या रदुकरणातील िो ी आढळल्लया व्यतीींवर 
कारवाई करण्याबाबत ंासनान् कोणती कायनवा ी क्ली वा करण्यात य्त आ ्, 
(६) नसलयास, ववलींबाची कारण् काय आ ्त ? 
 
श्री. ददवािर रावत े(०८-०९-२०१७) : (१)  ोय. 
(२) ना ी. 
(३) व (४)  ोय. 
     याबाबत ्प रदुाि्मंक पसरव न अधधकारी, वपींपरी धचींचवड याींनी यनगडी पोलीस ्््ंन 
य्ा् एफ.आय.आर. क्र.२४८/२०१६, दि. २०.४.२०१६ अन्वय् २२४ कोर् नोंिणी रदुमाणपर म चोरीला 
ग्लयाची तक्रार िाखल क्ली आ ्. तस्च कोर् नोंिणी रदुमाणपर म व परमी् रजा््र चोरीला 
ााण,् याबाबत पोलीस यनरीषेतक, यनगडी पोलीस ्््ंनमाफन त चौकंी चालन आ ्. 
(५) सिर रदुकरणी ्प रदुाि्मंक पसरव न कायानलय वपींपरी धचींचवड याींनी यनगडी पोलीस ्््ंन 
य्ा् एफ.आय.आर.क्र.३८१/२०१४, दि.१२.८.२०१४ अन्वय् परमी् रजा््र चोरी ग्लयाबाबत 
तक्रार िाखल क्ली आ ्. पोलीस तपासामध्य् परमी् रजा््र आढळनन आल्ल् असनन त् सध्या 
यनगडी पोलीस ्््ंन याींच् ताब्यात आ ्. सिर परमम् रजा््र ताब्यात ममळण्यासाठी वपींपरी 
धचींचवड कायानलयान् दि.२४.११.२०१६ रोाी मा. न्यायालयास अान सािर क्ला आ ्. 
(६) रदुश्न ्द् ावत ना ी. 

___________ 
  
राज्यातील ररक्षा, टेंम्पोसह इतर वाहनाांच्या परसमट न तणीिरणाच्या रक्िमेत झालेली वाढ 

  

(१४)  ६१३९८ (२४-०८-२०१६).   श्री.स रेश हाळवणिर (इचलिरांजी) :   सन्माननीय पररवहन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील सरषेता, े्ंपोस  रतर वा नाींच्या परमम् नुतणीकरणाच्या रकम्त दिनाींक १० 
फ्ब्रुवारी, २०१६ च्या अधधसुचन्दवार् ५० त् १०० प् वाढ करण्यात आली असनन सिर वाढ रद्द 
करण्याचा यनणनय दिनाींक ५ माचन, २०१६ रोाी मा.पसरव न मींर मी याींच्या समव्त झाल्लया 
बैठकीत घ्न ण्यात आला आ ्,  ् खर् आ ् काय, 
(२) असलयास, सिरील िरवाढ रद्द करण्याच्या तस्च परमम् नुतणीकरण रकम्त बिल 
करण्याची अधधसुचना लवकरात लवकर यनगनममत करण्याच ् आि्ं मा. पसरव न राज्यमींर मी 
याींच्या समवत् झाल्लया बैठकीत दिनाींक २३ म्, २०१६ रोाी ि्ण्यात आला  ोता,  ्  ी खर् 
आ ् काय, 
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(३) असलयास, याबाबत ंासनान ्चौकंी क्ली आ ् काय, 
(४) असलयास, चौकंीअींती सिर अधधसुचना यनगनममत करून परमम् िरात सुधारणा 
करण्याबाबत ंासनान ्कोणती कायनवा ी क्ली वा करण्यात य्त आ ्, 
(५) नसलयास, ववलींबाची कारण् काय आ ्त ? 
  
श्री. ददवािर रावते (०८-०९-२०१७) : (१), (२), (३) व (४) राज्यातील ववववध ंुलकामध्य् 
दिनाींक १०.२.२०१६ च्या अधधसनचन्व्िार् वाढ करण्यात आली  ोती. त्यानींतर दिनाींक 
१३.०७.२०१६ च्या अधधसनचन्व्िार्  सिर ंुलक रचन्मध्य् सुधारणा  करण्यात य्ऊन ंुलक 
कमी करण्यात आल् आ ्. 
(५) रदुश्न ्द् ावत ना ी. 

___________ 
  

मौजा चामोशी (जज.गर्डधचरोली) येथील सांपाददत ३.३५ हे. जसमनीपिैी २.३० हे.आर जागेचा 
ताबा राज्य पररवहन महामांर्डळास देणेबाबत 

  

(१५)  ६१८६३ (२४-०८-२०१६).   र्डॉ.देवराव होळी (गर्डधचरोली) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ्पववभागीय अधधकारी ताा भनसींपािन अधधकारी  गडधचरोली याींनी दिनाींक १३ एवरदुल, 
१९९९ ला मौाा चामोंी य्ाील सवे क्र.१२८६/१, १२८६/२, १२८६/३, १२८७, १२८८/१ क्रमाींकाची 
३.३५  ्.आर ाागा मौाा चामोंी म ाराषर राज्य पसरव न म ामींडळाच्या बस्ाानक व 
आगारासाठी घन ोव त क्ली,  ् खर् आ ् काय, 
(२) असलयास,  भनसींपािन अधधयनयमानुसार त्या ााग्पैकी १.०५  ् ाागा वगळनन २.३०  ् आर 
ााग्चा ताबा राज्य पसरव न म ामींडळास बस्ाानक व आगाराच्या बाींधकामासाठी ि्ण्याबाबत 
राज्य पसरव न म ामींडळान ्ंासनाकड ्वारींवार पाठपुरावा क्ल्ला आ ्,  ् खर् आ ् काय, 
(३) असलयास  राज्य पसरव न म ामींडळाच ्मध्यवती कायानलयान ् २.३०  ्.आर ााग्च ्ामीन 
अवाडन नुसार मनलय रु.३,२१,८९१/- ्पववभागीय अधधकारी ताा भनसींपािन अधधकारी गडधचरोली 
याींच्कड ् त्याींनीच दिल्लया सनचनन्ुसार दिनाींक २९ एवरदुल, १९९९ ला ामा क्ल्ल् आ ्,  ्  ी 
खर् आ ् काय, 
(४) असलयास, रतक् व न  ोवनन ि्खील अानन पयतं त्या ााग्चा ताबा राज्य पसरव न  
म ामींडळास ि्ण्यात आल्ला ना ी,  ्  ी खर् आ ् काय, 
(५) असलयास, सिर ाागा म ामींडळास ि्ण्याबाबत ंासनान ् कोणती कायनवा ी क्ली वा 
करण्यात य्त आ ्, 
(६) नसलयास, ववलींबाची कारण् काय आ ्त ? 
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श्री. ददवािर रावत े(२६-०९-२०१७) : (१), (२) व (३)  ोय. 
(४) व (५) राज्य पसरव न म ामींडळान् ३.३५  ््र ााग्पैकी १.०५  ््र ामीन भनसींपािन 
अधधयनयम १९८४ च् कलम ४८ (१) अींतगनत वगळनन २.३०  ््र ााग्चा ताबा घ्न ण्याबाबत 
म सनल ववभागाकड ्पाठपुरावा सुरु आ ्. 
(६) रदुश्न ्द् ावत ना ी. 

___________ 
 

राज्यातील रद्द व व्यपगत झालेल्या ऑटोररक्षा परवानयाांचे न तनीिरण िरण्याबाबत 
  

(१६)  ६२६११ (२४-०८-२०१६).   श्री.सांजय प राम (आमगाव) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील रद्द व व्यपगत झाल्लया ््ोसरषेता परवानाच्या नुतनीकरणासींिभानत मा ् 
नोव् ेंबर, २०१६ मध्य् वा त्यािरयान ंासनान् यनणनय घ्न ऊन त्याकसरता वसरषठ अधधकाऱ्याींची 
नोडल ्कफसर  णनन यनयुती करण् यात आली  ोती,  ् खर् आ ् काय, 
(२) असलयास, स ायक रदुाि्मंक पसरव न अधधकाऱ्याींमाफन त आतापयतं ््ोसरषेताधारकाींकडनन 
परवाना नुतनीकरणासींिभानत ककती ््ोसरषेताच् परवान् नुतनीकरण करण्यात आल् वा रद्द 
करण्यात आल् आ ् व त्याबाबतचा तपमंल काय आ ्, 
(३) असलयास, त्यानुसार ंासनान ्कोणती कायनवा ी क्ली वा करण्यात य्त आ ्, 
(४) नसलयास, ववलींबाची कारण् काय आ ्त ? 
  
श्री. ददवािर रावत े(०६-०९-२०१७) : (१)  ोय  ् खर् आ ्. 
(२) व (३) दि.१५.१२.२०१५ पयतं राज्यातील २९,६९९ परवान् ननतनीकरण करण्यात आल् तस्च 
डडसेंबर, २०१५ मध्य् ४२,७९८ परवान ्लॉ्री पध्ितीन ्पुनवान्पासाठी ्पलब्ध करण्यात आल्. 
(४) रदुश्न ्द् ावत ना ी. 

___________ 
 

राज्यातील वाहनधारिाला वाहन नोंदणी प्रमाणपत्र देण्याबाबत 
  

(१७)  ६२८०८ (२४-०८-२०१६).   श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.हन मांत र्डोळस (माळसशरस) :  
सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील रदुत्य्क वा नधारकाला वा न नोंिणी रदुमाणपर म (आरसी) ्पलब्ध करून 
ि्ण्याची ाबाबिारी पसरव न ववभागाची आ ्,  ् खर् आ ् काय, 
(२) असलयास, सध्या नागपनर ं र वगळता राज्यभरात कुठ्च  ् रदुमाणपर म दिल् ाात नसनन 
राज्यात ५ लाख वा न् या कागिपर माववनाच र्त्यावर चालववण्यात य्त असलयाची गींभीर बाब 
दिनाींक २२ ानन, २०१६ रोाी वा त्यासुमारास यनिंननास आली,  ्  ी खर् आ ् काय, 
(३) असलयास सिर रदुकरणी ंासनान् चौकंी क्ली आ ् काय, 
(४) असलयास, चौकंीअींती ५ लाख वा नाींना नोंिणी रदुमाणपर म ्पलब्ध करुन ि्ण्याबाबत 
ंासनान् कोणती कायनवा ी क्ली वा करण्यात य्त आ ्, 
(५) नसलयास, ववलींबाची कारण् काय आ ्त ? 
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श्री. ददवािर रावत े(०८-०९-२०१७) :(१)  ोय. 
(२)  ् खर् ना ी. राज्यातील सवन ५० पसरव न कायानलयात वा न नोंिणीनींतर नोंिणी रदुमाणपर म 
वा न मालकाच्या नाव् ाारी क्ल् ाात.्सदय:ज्ातीत कुठलया ी कायानलयात नोंिणी रदुमाणपर म 
छपाईकसरता रदुलींबबत ना ी. 
(३), (४) व (५) रदुश्न ्द् ावत ना ी. 

___________ 
  

एिदरा (ता.म रूर्ड, जज.रायगर्ड) गावाजवळ म रूर्ड खार्डीच्या म खाशी ग्रोनहयाांस  
पद्धतीच्या बांधाऱयाच्या िामाला मांजूरी समळण्याबाबत 

  

(१८)  ६५६२६ (१०-०१-२०१७).   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.समीर ि णावार (दहांगणघन ाट), 
अॅर्ड.आसशि शलेार (वाांदे्र पजश्चम), श्री.ववजय िाळे (सशवाजीनगर), श्री.अत ल भातखळिर 
(िाांददवली पूवव) :   सन्माननीय मत्स्यवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) एकिरा (ता.मुरूड, जा.रायगड) गावाावळ मुरूड खाडीच्या मुखांी ग्रोन् याींस पद्धतीच्या 
बींधाऱ्याच्या कामाला मींानरी ममळावी व काम तातडीन ् पनणन करण्याची मागणी मा.्ाायनक 
लोकरदुयतयनधी याींनी मा ् सप्त े्ंबर, २०१६ मध्य् वा त्या िरयान मा.राज्यमींर मी, बींिर् ववकास 
याींच्याकड ्यनव्िन दिल् आ ्,  ् खर् आ ् काय, 

(२) असलयास, ्त भागात मजच्छमाराींना आपलया छो्या बो्ी लावण्यासाठी बींिर 
नसलयामळ्ु अन्क अडचणी यनमानण  ोत असलयान ् म ाि्व कोळी समाा, नवापाडा 
(कोळीवाडा) मंवााीनगर याींनी सन २०१२ पासनन ग्रोन् याींस पद्धतीच्या बींधारा बाींधण्यासाठी 
पाठपुरावा करून सुद्धा सींबींधधत ववभागान् िलुनषेत क्ल् आ ्,  ी  ् खर् आ ् काय, 
(३) असलयास, मजच्छमाराींना छो्या बो्ी लावण्यासाठी ग्रोन् याींस पद्धतीचा बींधारा 
बाींधण्यासाठी ंासनान ्कोणती कायनवा ी क्ली वा करण्यात य्त आ ्,  
(४) नसलयास, ववलींबाची कारण् काय आ ्त ? 
  
श्री. महादेव जानिर (२२-०८-२०१७) :(१) एकिरा व मुरुड खाडीच्या मखुांी ग्रोन् याींस 
पध्ितीचा बींधारा बाींधुन ममळण् याबाबत म ाि्व कोळी समाा नवापाडा ( कोळीवाडा ) मुरुड 
ाींजारा रायगड याींनी मा. मींर मी (पिमु) याींना दिनाींक ०८.११.२०१२ रोाीच्या पर मादवार्  ववनींती 
क्ली आ ्. 
(२) व (३) नीलक्राींती योानेंतगनत सन २०१६-१७ मध्य् एकिरा खाडीच्या मखुांी ग्रोन् याींस 
पध्ितीचा बींधारा बाींधण ्  ् काम रदु्ताववत आ ्. मजच्छमाराींना छो्या बो्ी लावण्यासाठी व 
मत््यव्यवसायाकसरता  पायाभनत सुववधा पुरववण्याच् काम एकिरा ता.मुरुड, जा.रायगड य्ाील 
नाबाडन ्प्तपा-२० सन २०१४-१५ अींतगनत चालन आ ्. 
(४) रदुश्न ्द् ावत ना ी. 

___________ 
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दहांदहूृदयसम्राट सशवसेना प्रम ख बाळासाहेब ठािरे ननराधार स्वालांबन योजनेद्वारे आत्महत्या 
िेलेल्या शेति-याांच्या ववधवा पत्नीांसाठी ऑटोररक्षा परवाना ववतररत िरण्याबाबत 

  

(१९)  ६८२१३ (१६-१२-२०१६).   श्री.सांजय साविारे (भ सावळ) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील आत्म त्या क्ल्लया ं्तक-याींच्या ववधवा पत्नीसाठी यनयममत ्त्पन्नाच् साधन 
्पलब्ध  ोण्याच्या दृष्ीन ्एक ववं्  बाब  णनन ववधवा पत्नीच्या नाव ्््ोसरषेता परवाना 
ववतसरत करण्यास द ींिनहृियसम्रा् मंवस्ना रदुमुख बाळासा ्ब ठाकर् यनराधार ्वालींबन 
योान्दवार् मा ् ्ग््, २०१६ वा त्या िरयान यनणनय ंासनान ्घ्न तला,  ् खर् आ ् काय, 
(२) असलयास, ्त घन ्न्ची चौकंी करण्यात आली आ ् काय, 
(३) असलयास, चौकंीच्या अनु ींगान् अदयाप ककती यनराधाराींना परवाना वा्प ंासनादवार् 
करण्यात आल् आ ् वा य्त आ ्, 
(४) नसलयास, ववलींबाची कारण् काय आ ्त ? 
 
श्री. ददवािर रावते (११-०८-२०१७) : (१) व (२) दि.२१.०१.२०१६ च्या ंासन यनणनयान्वय् 
आत्म त्या क्ल्लया ं्तकऱ्याींच्या ववधवासाठी यनयममत ्त्पन्नाच ् साधन ्पलब्ध  ोणाच्या 
दृष्ीन् एक ववं्  बाब  णनन ववधवाींच्या नाव् ््ोसरषेता परवाना ववतसरत करण्यास 
द ींिहुृियसम्रा् मंवस्ना रदुमखु बाळासा ्ब ठाकर् यनराधार ्वावलींबन योाना सुरु करण्याचा 
यनणनय ंासनान् घ्न तला आ ्. 
(३) व (४) फ्ब्रुवारी २०१७ अखर् आवश्यक कागिपर माींची पतुनता करणा-या ६३२ आत्म त्या 
क्ल्लया ं्तक-याींच्या ववधवाींना ररािापर म ्ि्ण्यात आली आ ्त. 

___________ 
  

महाराष्ट्र राज्यातील पररवहन ववभागामाफव त वाहन नोंदणी प नश्च  
िागदी स्वरुपात ददल्या जात असल्याबाबत 

  

(२०)  ६९६८५ (१६-१२-२०१६).   श्री.सांजय प राम (आमगाव), श्री.गणपत गायिवार्ड (िल्याण 
पूवव) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) म ाराषर राज्यातील पसरव न ववभागामाफन त २००३ मध्य् वा न नोंिणी पुज्तका ्मा न् 
कायनरदुणाली रद्द करुन वा न नोंिणी पुनश्च कागिी ्वरुपात दिलया ाात असताना कागिाींचा 
तु्वडा यनमानण झाला असलयान ्डडजा्लायझ्ं नचा मुद्दाच गायब झालयाच ्वा्तव यनिंननास 
आल् आ ्,  ् खर् आ ् काय, 
(२) असलयास, ्त रदुकरणी ंासन्तरावर कोणत्या तातडीच्या ्पाययोाना करण्यात य्त 
आ ्त, 
(३) असलयास, सिर ्पाययोानाींची सियज्ाती काय आ ्, 
(४) नसलयास, ववलबाींची कारण् काय आ ्त ? 
   



वव.स. ३४८ (15) 

श्री. ददवािर रावत े (०६-०९-२०१७) : (१), (२), (३) व (४) राज्यातील सवन पसरव न 
कायानलयामध्य् नोंि झाल्लया वा नाींना सन २००६ पासनन ्मा न् काडन ्वरुपातील नोंिणी 
रदुमाणपर म ि्ण्यात य्त  ोत्. स्वापरुवठािारासोबतचा करार डडसेंबर २०१४ मध्य् सींपुष्ात आला. 
नववन स्वा पुरवठािार यनवड रदुकक्रय्स न्यायालयीन रदुकरणामुळ् ववलींब झाला. न्यायालयाच्या 
आि्ंानींतर यनवविा रदुकक्रया पनणन करण्यात आली असनन स्वा परुवठािाराची यनवड करण्यात 
आली आ ्. 

___________ 
 

म ांबईत ओला-उबेर याांना शासनान ेट ररस्ट परसमट ददल्याबाबत 
  

(२१)  ६९७२० (१६-१२-२०१६).   श्रीमती सीमाताई दहरे (नासशि पजश्चम), श्री.ववजय िाळे 
(सशवाजीनगर) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईत ओला-्ब्र याींना ंासनान् ्ुसर्् परमम् दिलयारदुकरणी, काळी-वपवळी ्ॅसी 
तस्च म्रु, म्गा आणण ्ॅब कॅबस याींच्या ‘असोमसएंन ्फ सरडडओ ्ॅसीा’ या सींघन ्न्न,् 
मा ् ्ग््, २०१६ मध्य् वा त्या िरयान ंासनाकड ्ल्खी तक्रार क्ली आ ्,  ् खर् आ ् 
काय, 
(२) असलयास, सिर न ओला-्ब्र याींना ंासनान ् पर्पर ्ुसर्् परमम् दिल्,  ् खर् आ ् 
काय, 
(३) असलयास, ‘असोमसएंन ्फ सरडडओ ्ॅसीा’ या सींघन ्न्न्, ंासनाकड ् कोणत्या 
मागण्या क्लया आ ्त, त्यापैकी ककती मागण्या ंासनान ्मान्य क्लया आ ्त, 
(४) असलयास, मुींबईतील ानत्स अॅप आधारीत, ककफायतंीर आणण आरामिायक स्वा ओला-
्ब्र ्ॅसी याींच ्माफन त ्पलब्ध करुन ि्ण्बाबत ंासनाच् धोरण काय आ ् ? 
 
श्री. ददवािर रावत े(१०-०८-२०१७) :(१)  ोय. 
(२)  ् खर् ना ी. 
(३) सिर सींघन ्न्न् यनव्िनात पुढीलरदुमाण् रदुमुख मुद््द माींडल् आ ्त. 
   १. सावनायनक रदुवासी वा तनक बबलला नसल्लया समुच्चयकाच्या ताफ्यातील वा न 
चालकावर बींिी घन ालण्. 
   २.  क्वळ ंुध्ि रींधनावर चालणारी रदुवासी वा न् (कॅब्स) ं रामध्य् पॅाई् न् पॉई् 
व्यवसाय करु ंकतात याबाबत सवन भागभाडवल धारकाींना माद ती करुन ियावी.  
   ३.  मो्ार वा न कायिा, १९८८ च्या कलम ८८(९) अन्वय् रदुाप्तत परवानाधारक ं राींतगनत 
पॅाई् न्  पॉई् व्यवसाय करु ंकत ना ीत. 
 
   ४. सवन समुच्चयकाींनी मो्ार वा न कायिा, १९८८ च्या कलम ९३ अींतगनत अनुज्ञप्तती रदुाप्तत 
करण् आवश्यक आ ्. 
   ५. सवन समुच्चयक व त्याींच्या ताफ्यातील वा न चालक ा ् मो्ार वा न कायियातील 
तरतुिीींचा भींग करतात त्याींच्यावर मो्ार वा न कायिा, १९८८ च्या कलम १९२(अ), १९३, १७७ 
व १९९ नुसार कारवाई करावी. 
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(४) ओला, ्ब्र सारख्या ॲग्रीग््र ्ॅसीच् यनयमन करण्यासाठी “म ाराषर मस्ी ्ॅसी 
यनयम, २०१७” वव ीत करण्यात आल् आ ्त. 

___________ 
  

अिोला जजल्हयात महाबीजद्वारे हरभरा अन दाननत बबयाणे वाटपात झालेला गैरव्यवहार  
  

(२२)  ७३९३७ (१९-०४-२०१७).   र्डॉ.समसलांद मान े(नागपूर उत्तर), श्री.स धािर देशम ख (नागपूर 
पजश्चम), श्री.राजेंद्र नजरधने (उमरखेर्ड), श्री.राह ल बोंदे्र (धचखली), श्री.हिववधवन सपिाळ 
(ब लढाणा), श्री.गणपत गायिवार्ड (िल्याण पूवव), श्री.हररि वपांपळे (म नत वजापूर), श्री.राजेंद्र 
पाटणी (िारांजा), श्री.हरीभाऊ जावळे (रावेर), र्डॉ.सांजय रायम लिर (मेहिर), श्री.असमत झनि 
(ररसोर्ड) :   सन्माननीय िृिी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अकोला जाल याकरीता राषरीय अन्नसुरषेता योानम्धुन अनुिानावर म ाबीा मींडळाकडुन 
पुरववण्यात आल्ला  रभरा बबयाणामध्य् मोठया रदुमाणात गैरव्यव ार झालयाबाबतची बाब मा ् 
ाान्वारी, २०१७ मध्य् वा त्यािरयान यनिंननास आली आ ्,  ् खर् आ ् काय, 

(२) असलयास, ंासनानी ं्तक-याींना म ाबीा मींडळाकडुन  रभरा बबयाण् खर्िी करताींना 
ककलो माग् ३० रूपय् अनुिान दिल् असुन खुलया बााारात  रभरा ११० रूपय् तर अनुिानीत 
बबयाण् ८० रूपय् पडत  ोत् परींत ुअन्क भागात बबयाण्याचा मोठया रदुमाणात तु्वडा यनमानण 
झालयामुळ् ं्तक-याींना खुलया बााारात जवीं ी्ंल माग् ३  ाार रूपय् अधधक ि््न खर्िी 
कराव् लागल्,  ्  ी खर् आ ् काय, 
(३) असलयास, या भागातील अनक् ं्तक-याींची अंी तक्रार आ ् की म ाबीा म ामींडळाच्या 
वरीषठ अधधका-याींदवार् खर्िी करण्यात आल्लया  रभरा बबयाणामध्य् मोठया रदुमाणात 
गैरव्यव ार क्लयामळ्ु  ा तु्वडा यनमानण झाला आ ्,  ्  ी खर् आ ्, 
(४) असलयास, अकोला कृ ीअधधकरी, कृ ीस ायक, तस्च मींडळ अधधकारी याींच्याकडुन 
वा्पाची यािी मागीतली आ ्  ्  ी खर् आ ् काय, 
(५) असलयास, या बबयाण् घन ो्ाळयामध्य् गुींतल्लया वरीषठ अधधका-याींच्या कामाची चौकंी 
करून त्याींच्यावर  कारवाई करण्यात आली आ ् काय व त्याच् ्वरूप काय आ ्, 
(६) नसलयास, ववलींबाची कारण् काय आ ्त ? 
 
श्री. पाांर्ड रांग फ ां र्डिर (१२-०९-२०१७) :(१), (२), (३) व (४) अींंत: खर् आ ्. 
     अकोला जाल यामध्य्  रभरा वपकाच ् वपक रदुात्यक्षषेतक् आणण बबयाण् ववतरणाकसरता 
एकन ण १४९०८.३० जवीं्ल बबयाण् १६,१४३ लाभााी ंत्कऱ्याींना म ाबीान् त्याींच्या ३८८ ववक््रत् 
व ्प-ववक््रत्याींमाफन त अनुिानावर ्पलब्ध करुन दिल्  ोत्. त्याव्ळी खुलया बााारात धान्य 
 णनन ववकलया ााणाऱ्या  रभऱ्याप्षेता सिर अनुिायनत बबयाण्याींच ्िर रदुयत ककलो १५ त ्२० 
रुपयान् कमी  ोत.् 
     अकोला जाल यातील ४ कृव  स्वा कें द्राींनी ्गवा गावातील १४६ ं्तकऱ्याींच्या नावान् 
जाल यास पुरववल्लया अनुिायनत बबयाण्याींपैकी ७०५ बबयाण्याींच्या बॅगाींची पर्पर ्चल करुन 
खुलया बााारात धान्य  णनन ववक्री क्ली असलयाच ्कृव  ववकास अधधकारी, जाल ा पसर ि, 
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अकोला याींच्या चौकंीमध्य् यनिंननास आल्ल् आ ्. या बबयाण्याच्या अनुिानाची अींिाजात 
रकम रु. ५.२९ लाख आ ्. 
     या रदुकरणी ४ कृव  स्वा कें द्राींचा बबयाण् ववक्रीचा परवाना ६ मद न्याींसाठी यनलींबबत 
क्ल्ला आ ् तस्च, म्. दिपक कृव  स्वा कें द्र, अको् ््ँड, अकोला याींच ्म ाबीाच ्अधधकृत 
ववक््रत् पि रद्द करण्यात आल्ल् आ ्. 
     या कृव  स्वा कें द्राींनी बबयाण्याींची धान्य  णनन ववक्री करुन बबयाण् या सींसाधनाची 
नासाडी क्ली आ ्, त्यामळ्ु ंासनान ् पुरववल्लया अनुिायनत  बबयाण्यापासनन का ी ं्तकरी 
वींधचत राद ल् आ ्त. सिर बबयाण् ववक््रत्याींनी म ाबीाची व ंासनाची फसवणनक क्ली 
असलयान् त्याींच्या ववरुद्ध फौािारी कारवाई करण्याबाबत म ाबीाला यनिें ि्ण्यात आल्ल् 
आ ्त. या गैरव्यव ारात म ाबीाचा कोणता ी अधधकारी / कमनचारी गुींतलयाच् आढळल्ल् 
ना ी. 
(५) रदुश्न ्द् ावत ना ी. 
(६) रदुश्न ्द् ावत ना ी. 

___________ 
  

राज्यातील सीमारेिेवर पररवहन ववभागाच्या असणाऱया तपास  
चेिनाक्याांच्या आध ननिीिरणाबाबत 

  

(२३)  ७४१६८ (१२-०४-२०१७).   श्री.अत ल भातखळिर (िाांददवली पूवव) :   सन्माननीय 
पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील सीमार् ्वर पसरव न ववभागाच्या असणाऱ्या तपास च्कनाक्  ् सींपनणन 
सींगणकीकृत  ोणार असलयाच् मा ् ाान्वारी, २०१७ मध्य् यनिंननास आल् आ ्,  ् खर् आ ् 
काय, 
(२) असलयास, त्यामळ्ु सीमार् ्वर असणाऱ्या तपास चक्नायावरील  ोणाऱ्या मोठा 
भ्रष्ाचाराला रोख बसणार असनन ावळपास ५०० को्ीचा रुपयाींचा अधधक म सनल ंासनाच्या 
यताोरीत य्णार असलयाच् ी यनिंननास आल् आ ्,  ्  ी खर् आ ् काय, 
(३) तसच्, सिर च्कनाक्  ् ंासन चालवणार आ ् कक खाागी कीं पन्याींदवार् चालववल् ााणार 
आ ्त व त्यासाठी ंासनाला ककती खचन य्णार आ ्, 
(४) सिर सींपनणन सींगणकीकृत तपास च्कनाक् कधीपासनन चालन  ोणार आ ्त, याकरीता 
ंासनान् कोणत्या  ्पाययोाना क्लया आ ्त वा करीत आ ्, 
(५) नसलयास, ववलींबाची  कारण्  काय आ ्त ? 
  
श्री. ददवािर रावते (०८-०९-२०१७) :(१), (२) व (३) सन २००८ मध्य् राज्यातील सीमा 
तपासणी नायाींच ् आधुयनकीकरण व सींगणकीकरण बाींधा, वापरा व  ्ताींतरीत करा या 
तत्वावर करण्याचा यनणनय घ्न ण्यात आला असनन त्यामळ्ु वा नाींची तपासणी सुकर व सुरळीत 
 ोईल तस्च वा न चालक/मालक याींना कमीत कमी वळ््त योग्य ि्य रकमच्ा भरणा करण् 
ंय  ोईल,  ा या रदुकलपाचा ्द्द्ं  आ ्. 
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(४) राज्यातील २४ सीमा तपासणी नायाींपैकी १६ सीमा तपासणी नायाींच् आधुयनकीकरण 
पुणन झाल्ल् आ ्. 
(५) रदुश्न ्द् ावत ना ी. 

___________ 
  

ठाणे (जज.ठाणे) शहरात स्िूलबस ननयमाांचे उल्लांघन न  
िरणा-या बस चालिाांवर िारवाई िरण्याबाबत 

  

(२४)  ७४४७२ (१२-०४-२०१७).   श्री.असमत साटम (अांधेरी पजश्चम), अॅर्ड.गौतम चाब िस्वार 
(वपांपरी), श्री.राजन साळवी (राजापूर), श्री.स ननल सशांदे (वरळी), अॅर्ड.भीमराव धोंर्ड े (आष्ट्टी), 
श्री.धनजांय (स धीर) गार्डगीळ (साांगली), श्री.सत्यजीत पाटील-सरुर्डिर (शाहूवार्डी) :   
सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ठाण् (जा.ठाण्) ं रामध्य् ्कन लबस यनयमाींच् ्ललींघन न करुन ववदयार्थयांची न-्आण 
करणा-या ३० ्कन लबसस  बक्ायिा वा तनक करणारी ८७ वा न् ठाण् रदुाि्मंक पसरव न 
कायानलयान ् ाप्तत क्ली असनन त्यापैकी ५७ वा नाींची नोंिणी ४ मद न्याींसाठी रद्द करण्यात 
आली असलयाच् मा ् ाान्वारी, २०१७ मध्य् वा त्या िरयान यनिंननास आल् आ ्,  ् खर् 
आ ् काय, 

(२) असलयास, ववदयार्थयांच्या सरुष्ेतला रदुाधान्य ि्णा-या यनयमाींच् ्ललींघन न करुन अन्क 
्कन लबस चालक-मालक नािरुु्त बस्स, मारुती व् ॅन, मद ींद्रा मॅस व ्ा्ा मॅजाक या 
सारख्या वा नाींमधनन परवानगी नसताींना ी ववदयार्थयांची न-्आण करतात,  ्  ी खर् आ ् 
काय, 
(३) असलयास, याबाबत ंासनान ्चौकंी क्ली आ ् काय, 
(४) असलयास, चौकंीअींती बक्ायिा ्कन लबस व खाागी वा नाींतनन ववदयार्थयांची न-्आण 
करणा-याींवर ंासनान ्कोणती कारवाई क्ली वा करण्यात य्त आ ्, 
(५) नसलयास, ववलींबाची कारण् काय आ ्त ? 

श्री. ददवािर रावते (०६-०९-२०१७) :(१) ंाल्य ववदयार्थयांची वा तनक करणाऱ्या ्कुल बस्सची 
व रतर वा नाची रदुाि्मंक पसरव न अधधकारी, ठाण् याींच् कायानलयामाफन त मा ् ाान्वारी, 
२०१७ मध्य् तपासणी क्ली असता, सिर तपासणीमध्य् िो ी १०२ वा नाींवर  कारवाई करून 
एकन ण ९२ वा न् अ्कावनन ठ्वण्यात आली  ोती. त्यापैकी एकन ण ४२ खाागी वा नाींच् नोंिणी 
यनलींबबत करण्यात आल्ली आ ्. 
(२), (३) व (४) ंाल्य ववदयार्थयाचंी वा तनकी करणाऱ्या वा नाींची तपासणी ्कुल बस धोरण, 
२०११ नुसार तपासणी करण्यात य्त्. त्यानुसार ववदयार्थयांची वा तनक करणाऱ्या तस्च खाागी 
वा नातनन ंाल्य ववदयार्थयांची वा तनक करणाऱ्या मारूती व् ॅन, मद ींद्रा मॅस व ्ा्ा मॅजाक 
या सारख्या खाागी सींवगानत नोंिणी झाल्लया १८ वा नाींवर परवाना यनलींबनाची कारवाई 
करण्यात आल्ली आ ्. 
(५) रदुश्न ्द् ावत ना ी. 

___________ 
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पररवहन ववभागातील अभ्यासि व तज्ञनी म ांबईमधील ररक्षा व टॅक्सी  
याांच्या भार्ड ेववियी स चववलेल्या स चना 

(२५)  ७४४९० (१७-०४-२०१७).   श्री.अत ल भातखळिर (िाांददवली पूवव), अॅर्ड.आसशि शेलार 
(वाांदे्र पजश्चम) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईमध्य् सरषेता व ्ॅसी याींच् ाािा भाड ् ् १० ककमी अींतरानींतर लागन कराव ्अस ्मत 
पसरव न ववभागातील अ्यासक व तज्ज्ञींनी व्यत क्लयाच् मा ् ाान्वारी, २०१७ मध्य् 
यनिंननास आल् आ ्,  ् खर् आ ् काय, 
(२) तस्च, मुींबईमध्य् लवकरात लवकर रल्रोयनक सरषेता व ्ॅसी चालन कराव्यात व ा् सरषेता 
व ्ॅसी चालक ग्रा काींची भाड ्नाकारतील त्याींच्या ी िींडामध्य् वाढ करावी अस् ी पसरव न 
ववभागातील अ्यासक व तज्ज्ञाींकडनन सुचववण्यात  आल् आ ्,  ्  ी खर् आ ् काय, 
(३) असलयास, मुींबईतील पसरव नाचा अ्यास करण्यासाठी व तज्ञाींनी सुचववल्लया सनचनाींचा 
ववचार करण्यासाठी ववं्  तज्ज्ञ सममती न्मली ााणार आ ् काय, 
(४) तसच्, पसरव न ववभागातील अ्यासक व तज्ज्ञाींनी दिल्लया सनचना अींमलात 
आणण्यासाठी ंासनान ्कोणत्या ्पाययोाना क्लया आ ्त व करणार आ ्, 
(५) नसलयास, ववलींबाची कारण् काय आ ्त ? 
 
श्री. ददवािर रावत े(०९-०८-२०१७) :(१)  ् खर् ना ी. 
(२), (३) व (४) ंासनान् दिनाींक १०.१०.२०१६ च ्ंासन यनणनयान्वय् राज्यातील ््ोसरषेता/ 
्ॅसीींच ् भाडि्र सनर म ववद त करण्याकरीता श्री. बी.सी.ख्ुआ, सींचालक, मुींबई रान्सफॉमें न 
सपो न् सुयन् याींच्या अध्यषेतत्खाली तीन सि्यीय सममती गठीत क्ली आ ्. सिर सममतीचा 
अ वाल अदयाप अरदुाप्तत आ ्. 
(५) रदुश्न ्द् ावत ना ी. 

___________ 
 

राज्यातील खरीप व रब्बी सन २०१५ च्या हांगामातील द ष्ट्िाळबाधधत  
शेति-याांना मदत देण्याबाबत 

  

(२६)  ७४७३३ (१३-०४-२०१७).   श्री.अस्लम शेख (मालार्ड पजश्चम), श्री.असमन पटेल (म ांबादेवी), 
श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (सशर्डी), श्री.िालीदास िोळांबिर (वर्डाळा), र्डॉ.सांतोि टारफे 
(िळमन री), श्रीमती ननमवला गाववत (इगतपूरी), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.समीर ि णावार 
(दहांगणघन ाट), अॅर्ड.आसशि शलेार (वाांदे्र पजश्चम), श्रीमती मननिा चौधरी (ददहसर) :   
सन्माननीय मदत व प नववसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील खरीप व रब्बी सन २०१५ च्या  ींगामातील िषुकाळबाधधत तीस  ाार गावाींतील 
ं्तक-याींना १७०० को्ी रुपय् मित ि्ण्याचा यनणनय मा. मित व पुनवनसन मींर मी याींनी  घ्न तला 
असलयाच ्दिनाींक २७ डडसेंबर, २०१६ रोाी वा त्या सुमारास यनिंननास आल् आ ्,  ् खर् आ ् 
काय, 
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(२) असलयास, िषुकाळबाधीत ं्तक-याींना सिरील मित ्पलब्ध करुन ि्ण्याबाबत 
ंासन्तरावरुन कोणती कायनवा ी करण्यात आली वा करण्यात य्त आ ्, 
(३) असलयास, त्याचा सींपनणन तपंील काय आ ्, 
(४) नसलयास, ववलींबाची कारण् काय आ ्त ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२२-०८-२०१७) :(१) अींंत: खर् आ ्. 
(२) व (३) खरीप-२०१५ मध्य् नागपनर, अमरावती, नामंक व औरींगाबाि ववभागातील बाधीत 
झाल्लया ं्तीपीकाींकसरता एकन ण रु.१२९६.१० को्ी तसच् रब्बी-२०१५ मध्य् अ मिनगर 
जाल यातील बाधीत पीकाींकरीता एकन ण रु.१३३.१३ को्ी रतका यनधी ववतरीत करण्यात आला 
आ ्. 
(४) रदुश्न ्द् ावत ना ी. 

___________ 
  

िल्याण र्डोंबबवली येथील ररक्षाचालि मीटर सक्ती लागू  
असताांना मीटरववना भार्डवेस ली िरीत असल्याबाबत 

  

(२७)  ७४८१७ (१७-०४-२०१७).   श्री.नरेंद्र पवार (िल्याण पजश्चम), अॅर्ड.पराग अळवणी 
(ववलेपाले), अॅर्ड.आसशि शलेार (वाांदे्र पजश्चम) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कलयाण डोंबबवली सरषेताचालकाींची वाढती मुाोरी आणण वाढती अवाावी, भाडव्ाढी 
रोखण्यासाठी मी्र सती लागन करण्यात आली आ ् परींत ु मी्रववना भाडव्सुली सुरु 
असलयाच ्यनिंननास आल् आ ्,  ् खर् आ ् काय, 
(२) असलयास, ं रात सरषेतान् य्-ाा करण्यासाठी ककमान भाड ् २० रु. आकारण्यात य्तात 
परींतु कलयाणमध्य् ा्् कुठ् ाायच् अस्ल तर मी्रनुसार भाड ्आकारणी  ोत ना ी,  ्  ी खर् 
आ ् काय, 
(३) असलयास, ंासनान् यावर कोणती ्पाययोाना क्ली आ ् वा करणार आ ्, 
(४) नसलयास, ववलींबाची कारण् काय आ ्त ? 
  

श्री. ददवािर रावते (०६-०९-२०१७) : (१) ्प रदुाि्मंक पसरव न कायानलय, कलयाण याींनी 
क्ल्लया तपासणीमध्य् मी्र रदुमाण् भाड ्आकारणीस नकार ि्ण्, ाािा भाड ्आकारण्, ्द्ध् 
वतनन करण् अंा ्वरूपाींच्या बाबी यनिंननास आलया आ ्त. 
(२) व (३) तपासणीमध्य् िो ी सापडल्लया वा नाींवर तडाोड ंुलक वसनली, न्यायालयीन िींड, 
परवाना यनलींबन, अनुज्ञप्तती यनलींबन अंा ्वरुपाची यनयममतपण् कारवाई क्ली आ ्. 
(४) रदुश्न ्द् ावत ना ी. 

___________ 
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र्डोलवी (ता.पेण, जज.रायगर्ड) येथील जेएसर्डब्ल्य  या स्टील िां पनीच्या प्रिल्प बाधधत 
मजच्िमाराांना व शेतिऱयाांना नयाय समळण्याबाबत. 

(२८)  ७५१७९ (२०-०४-२०१७).   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.समीर ि णावार (दहांगणघन ाट), 
श्री.अत ल भातखळिर (िाांददवली पूवव), अॅर्ड.आसशि शेलार (वाांदे्र पजश्चम), श्रीमती मननिा 
चौधरी (ददहसर) :   सन्माननीय मत्स्यवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) डोलवी (ता.प्ण, जा.रायगड) य्ाील ा्एसडब्लयु या ््ील कीं पनीच्या रदुकलपामळ्ु बाधधत 
झाल्लया पारींपासरक पद्धतीन ्मयछमारी करणाऱ्या कु्ुींबीयाींना व भात ं्त ाममनीच् नुकसान 
झाल्लया ं्तकऱ्याींना आधानक नुकसान भरपारन व रतर का ी ल्खी आश्वासन कीं पनी 
व्यव्ाापनान् ि्ऊन अनक् व  े  ोवनन सुद्धा अदयाप ी पनणन क्ल् नसलयाच् मा ् ाान्वारी 
२०१७ मध्य् वा त्या िरयान यनिंननास आल् आ ्,  ् खर् आ ् काय, 

(२) असलयास, ्त रदुकरणी रदुकलप बाधधत मयछमार व ं्तक-याींना न्याय ममळवनन 
ि्ण्याकरीता ्ाायनक सींघन ्न्च्यावतीन् दिनाींक २८ डडसेंबर, २०१६ रोाी वा त्यासुमारास 
कीं पनीच्या ग््समोर दठया आींिोलन ी करण्यात आल्,  ्  ी खर् आ ् काय, 
(३) असलयास, ब्कायि्मंरसरत्या रदुकलप ्भारणाऱ्या कीं पनीबाबत वारींवार आींिोलन् व यनव्िन 
ि्वनन सुद्धा रदुंासनाकडनन कोणतीच कायनवा ी अदयाप ी झाल्ली ना ी,  ्  ी खर् आ ् काय, 
(४) असलयास, यासींिभानत कोणती चौकंी क्ली आ ् काय व त्यात काय आढळनन आल्, 
(५) असलयास, रदुकलप बाधधत मजच्छमाराींना व ंत्कऱ्याींना न्याय ममळण्याबाबत ंासनान ्
कोणती कायनवा ी क्ली वा करण्यात य्त आ ्, 
(६) नसलयास, ववलींबाची कारण् काय आ ्त ? 
 
 

श्री. महादेव जानिर (१९-०८-२०१७) :(१)  ोय,  ् खर् आ ्. 
(२)  ोय,  ् खर् आ ्. 
(३), (४) व (५) ंासन यनणनय क्र. मत््यवव-१११३/रदु.क्र. ३०७/पिमु-१४, दिनाींक २४.२.२०१६ 
अन्वय् धरमतर खाडीमध्य् ०२ कीं पन्याींची ा्ट्टी बाींधकामामुळ् मत््योत्पािनावर झाल्लया 
पसरणामाचा अ्यास करण्यासारी डॉ. चींद्ररदुकां याींच्या अध्यषेतत्खाली सममती ्ाापन 
करण्यात आली आ ्. 
(६) रदुश्न ्द् ावत ना ी. 

___________ 
 

ववदभावतील द ष्ट्िाळग्रस्ताांसाठी िें द्र शासनान ेआणण राज्य शासनान ेददलेल्या ननधीबाबत 
  

(२९)  ७७४५७ (१३-०४-२०१७).   श्री.प्रिाश स वे (मागाठाणे), श्री.स रेश धानोरिर (वरोरा), 
र्डॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबूर), श्री.राह ल बोंदे्र (धचखली), श्री.अननल 
िदम (ननफार्ड), अॅर्ड.गौतम चाब िस्वार (वपांपरी), श्री.किशोर पाटील (पाचोरा), र्डॉ.शसशिाांत 
खेर्डिेर (ससांदखेर्ड राजा), श्री.सांजय पोतनीस (िसलना) :   सन्माननीय मदत व प नववसन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) वविभानतील िषुकाळग्र्ताींसाठी कें द्र ंासनान ्दिल्ला आणण राज्य ंासनान् दिल्ला सुमार् 
२३०० को्ी रुपयाींचा यनधी मा ् ््ोंबर/नोव् ेंबर, २०१६ पासनन अखधचनत राद ला आ ्,  ् खर् 
आ ् काय, 
(२) असलयास, सिर यनधी अखधचनत र ाण्याची कारण् काय आ ्त, 
(३) असलयास,मींानर झाल्लया यनधीचा वव ीत मुितीत ववयनयोग करण्याबाबत ंासनाच् आि्ं, 
यनिें, सनचना असताींना ्या आि्ंाींचा, यनि्ंाींचा, सनचनाींचा ्ललींघन न करणा-या अधधका-याींवर 
कोणती कारवाई करण्यात आली वा करण्यात य्त आ ्, 
(४) नसलयास, ववलींबाची कारण् कोणती आ ्त ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२२-०८-२०१७) :(१)  ् खर् ना ी. 
(२) रदुश्न ्द् ावत ना ी 
(३) रदुश्न ्द् ावत ना ी. 
(४) रदुश्न ्द् ावत ना ी. 

___________ 
  

सावांर्डी (अहमदनगर) येथील नगर ताल िा िृिी अधधिारी िायावलयाची  
इमारत धोिादायि असल्याबाबत 

  

(३०)  ७७४७६ (१४-०४-२०१७).   श्री.ववजय औटी (पारनेर) :   सन्माननीय िृिी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सावींडी (जा.अ मिनगर) य्ाील नगर तालुका कृ ी अधधकारी कायानलयाची रमारतीच् १० 
व ानपनवी बाींधल्ल् काम यनकृषठ िाानच् क्लयान ् रमारत धोकािायक बनली असलयाच ्
सावनायनक बाींधकाम ववभागान् य्ाील अ वाल दिला असलयाच ् दिनाींक २ ाान्वारी, २०१७ 
रोाी वा त्यासमुारास यनिंननास आल्,  ् खर् आ ् काय, 

(२) असलयास, सिर न रमारतीच् यनकृषठ िाानच ् काम करणाऱ्या अधधकाऱ्याींवर कारवाई 
करण्याबाबत व नगर तालकुा कृ ी अधधकारी कायानलयाची नवीन ईमारत बाींधण्यावव यी 
ंासनान् कोणती कायनवा ी  क्ली  व करण्यात य्त आ ्, 
(३) नसलयास, ववलींबाची कारण् काय आ ्त ? 
 
श्री. पाांर्ड रांग फ ां र्डिर (०८-०९-२०१७) :(१)  ् खर् ना ी. तालुका कृ ी अधधकारी, अ मिनगर 
कायानलयाची रमारतीच् बाींधकाम म ाराषर लघन ु्दयोग ववकास म ामींडळ, नामंक याींनी सन 
२००६-०७ मध्य् करुन दि.१.१२.२००७ पासनन रमारतीचा ताबा कृ ी ववभागाकड ् दिल्ला आ ्. 
ाान्वारी, २०१६ मध्य् ्प अमभयींता, सावनायनक बाींधकाम ववभाग, अ मिनगर कायानलयाच ्
िोन रदुयतयनधी व तालकुा कृ ी अधधकारी, अ मिनगर याींनी रमारतीची सींयुत पा णी क्ली 
असता रमारतीच्या मभींतीींना तड ् ग्लयाच् दिसनन आल्ल् आ ्. ्पववभागीय कृ ी अधधकारी, 
अ मिनगर याींनी कायनकारी अमभयींता, सावनायनक बाींधकाम ववभाग, अ मिनगर याींच्कड ्
रमारत धोकािायक बनली असलयाच् रदुमाणपर म व बाींधकाम िरुु्तीच् अींिाापर मक ि्ण्याबाबत 
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ववनींती क्ली असता कायनकारी अमभयींता, सावनायनक बाींधकाम ववभाग, अ मिनगर याींनी 
दि.२३.०६.२०१७ रोाी रमारतीची समषेत पा णी करुन रमारतीच् ्रचरल ्डड् करुन 
घ्न ण्बाबत तोंडी सनचना दिल्लया आ ्त.  
(२) कायनकारी अमभयींता, सावनायनक बाींधकाम ववभाग, अ मिनगर याींनी सनधचत क्लयानुसार 
रमारतीच ् ्रचरल ्डड् अ वाल रदुाप्तत झालयानींतर सींबींधधत िो ी अधधकाऱ्याींवर कारवाई 
करण्यात य्ईल व नगर तालुका कृ ी अधधकारी कायानलयाच्या नवीन रमारतीबाबत यनणनय 
घ्न तला ााईल. िरयान पनवनिषेतता  णनन तालुका कृ ी अधधकारी, अ मिनगर याींनी मा ्, 
एवरदुल, २०१७ सिर रमारतीत कामकाा करणाऱ्या सवन ंाखाींमधील अधधकारी/कमनचारी याींना 
ं्ाारील ग्रींाालयाच्या रमारतीत ््बल, खुच्यान, कपा्् व अमभल्खाींस   लववण्बाबत सनचना 
दिल्लया आ ्त. 
(३) रदुश्न ्द् ावत ना ी. 

___________ 
  

ननमगाव िेतिी (ता.इांदापूर, जज.प णे) येथील िृिीसेवा िें द्राचा बी-बीयाणे  
ववक्रीचा परवाना रद्द िरण्याबाबत 

  

(३१)  ७७७७४ (१४-०४-२०१७).   श्री.बाब राव पाचणे (सशरुर) :   सन्माननीय िृिी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) यनमगाव क्तकी (ता.रींिापनर, जा.पुण्) य्ाील कृ ीस्वा कें द्राचा बी-बीयाण् ववक्रीचा परवाना 
वैधता मुित सींपल्ल् बीयाण् ंत्कऱ्यास ववकलया रदुकरणी जाल ा कृ ी ववकास अधधकारी 
जाल ा परी ि, पुण् याींनी दिनाींक २८ डडसेंबर, २०१६ रोाी रद्द क्ला आ ्,  ् खर् आ ् काय, 
(२) असलयास, मका बबयाणाच्या ववक्री ककीं मतीप्षेता ाा्त ककीं मत सिर िकुानिारान ् (कृ ी 
स्वा कें द्रान्) आकारली  ोती,  ्  ी खर् आ ् काय, 
(३) असलयास, िकुानाचा परवाना रद्द करण्याचा आि्ं ि्ण्यात आला असला तरी मयाच्या 
लागवडीतील नुकसान भरपाई ची ककीं मींत सींबींधीत ं्तकऱ्याींस ि्ण्यात आली ना ी,  ्  ी खर् 
आ ् काय, 
(४) असलयास, ंासनान् याबाबत कोणती कायनवा ी क्ली वा करण्यात य्त आ ्, 
(५) नसलयास, ववलींबाची कारण् काय आ ्त ? 
  
श्री. पाांर्ड रांग फ ां र्डिर (०८-०८-२०१७) :(१)  ोय, दिनाींक २७ डडसेंबर, २०१६ पासनन सिर कृव  स्वा 
कें द्राचा बी-बबयाण् ववक्रीचा परवाना कायम्वरूपी रद्द करण्यात आल्ला आ ्. 
(२) ना ी. 
(३) व (४) म्.कृव  स्वा कें द्र, नवी प्ठ, यनमगाव क्तकी, ता.रींिापनर, जा.पुण् या बबयाण् ववक्री 
कें द्रातनन वैधता सींपल्लया मका बबयाणाची ववक्री करण्यात आली  ोती. श्री.सुयनल रघन ुनाा 
बामंींग्, रा.वप्क्श्वर, ता.रींिापनर, जाल ा पुण् या ं्तकऱ्याच्या तक्रारीनसुार तालुका तक्रार 
यनवारण सममतीन् रदुत्यषेत मका प्रल्लया ष्ेतर माची पा णी क्ली असता वैधता सींपल्लया 
बबयाणाींमुळ् मका बबयाणाची ्गवण कमी असलयाचा यनषक न सममतीन ् काढला. सिर 
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सममतीच्या अ वालानुसार म.्कृव  स्वा कें द्र, नवी प्ठ, यनमगाव क्तकी, ता.रींिापनर, जा.पुण् या 
बबयाण् ववक्री कें द्राचा बबयाण् ववक्रीचा परवाना कायम्वरूपी रद्द करण्यात आल्ला आ ् तस्च 
सींबींधधत ं्तकऱ्यास कृव  स्वा कें द्राकडनन रूपय् २१,०००/- रतकी नुकसान भरपाई ि्ण्यात 
आल्ली आ ्. 
(५) रदुश्न ्द् ावत ना ी. 

___________ 
  

ध ळे शहरात व म ल (जज.चांद्रपूर) येथे नवीन िृिी ववद्यापीठ स्थापण्याच्या प्रस्तावाबाबत 
  

(३२)  ७७९७२ (१४-०४-२०१७).   श्रीमती तपृ्ती सावांत (वाांदे्र पूवव), श्री.ि णाल पाटील (ध ळे 
ग्रामीण), श्री.र्डी.एस.अदहरे (साक्री) :   सन्माननीय िृिी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) रा नरी (जा.अ मिनगर) य्ाील म ात्मा फुल् कृ ी ववदयापीठाच्या ववभाानानींतर धुळ् 
ं रात आणण अकोलयातील डॉ.पींााबराव ि्ंमखु कृ ी ववदयापीठाच्या ववभाानानींतर मनल 
(जा.चींद्रपनर) य्ा् नवीन कृ ी ववदयापीठ ्ाापण्याचा रदु्तावावर ंासनान् यनणनय घ्न तला आ ्, 
 ् खर् आ ् काय, 
(२) असलयास, सिर नवीन कृ ी ववदयापीठाींसाठी ककती यनधीची तरतनि करण्यात आली आ ्, 
(३) असलयास, सिर ववदयावपठ ्ाापण्यासींिभानत ंासनान ् अदयापपयतं कोणती कायनवा ी 
क्ली वा करण्यात य्त आ ्, 
(४) नसलयास, ववलींबाची कारण् काय आ ्त ? 
  
श्री. पाांर्ड रांग फ ां र्डिर (०८-०८-२०१७) :(१) ना ी. 
     ताावप कृव  ववदयापीठ् ववभाानाच्या अनु ींगान् झाल्लया बैठकीत ववदयापीठ् 
ववभाानास तत्वत: मान्यता ि्ण्यात आली आ ्. या अनु ींगान ्MCAER कडनन सवव्तर 
रदु्ताव मागववण्यात आला आ ्. 
(२), (३) व (४) रदुश्न ्द् ावत ना ी. 

___________ 
  

िेळीला वाणणज्य (िॉमसव) ववभागातून फळाचा दजाव समळणे बाबत 
  

(३३)  ७८१५७ (१२-०४-२०१७).   श्री.किशोर पाटील (पाचोरा), श्री.चांद्रिाांत सोनवण े(चोपर्डा) :   
सन्माननीय िृिी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) क्ळीला फळाचा िाान कृ ी ववभागात आ ् मार म  वाणणज्य (कॉमसन)  ववभागातनन क्ळीला 
फळाचा िाान ना ी,  ् खर् आ ् काय,                                              
(२) असलयास, ाळगाव जाल्यातील क्ळीच्या ्ाकावन खोडापासनन द्काऊ व्तन  कंी बनल् 
व ं्तकऱ्याींना ्त्पािनाींवर आधासरत भाव कसा ममळ्ल या कसरता ंासन का ी रदुयत्न करणार 
आ ्,  ्  ी खर् आ ् काय,                                                    
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(३) तस्च ड्रायक्ळी ववदयार्थयांना ि्ण्याबाबत व क्ळीच्या खोडापासनन धागा तयार  करून 
त्यातील पाणी  ् फवारणी व सेंदद्रय ं्तीसाठी ्त्कृष् असलयाबाबत ंासनाच्या कृ ी 
ववभागाकडनन सींं ोधन करण्यात य्णार आ ्,  ्  ी खर् आ ् काय, 
(४) असलयास ,यासींिभानत ंासनान् कोणती कायनवा ी क्ली वा करण्यात य्त आ ्,  
(५) नसलयास, ववलींबाची कारण् काय आ ्त ? 
 
श्री. पाांर्ड रांग फ ां र्डिर (०७-०९-२०१७) :(१) कें द्रीय वाणणज्य  व ्दयोग मींर मालयाींतगनत, “अप्डा” या 
रदुाधधकरणान् क्ळीस फळ  णनन घन ोव त क्ल्ल् आ ्. 
(२), (३), व (४)  म्.ताप्तती व् ॅली बनाना रदुोस्मसींग अँड रदुोड्स को.्पर्द्व्  सोसाय्ी मल, 
फैापनर, ता.यावल, जा.ाळगाव या सीं्ा्न,् सावनायनक-खाागी भागीिारी तत्वावर सािर 
क्ल्लया, क्ळी वपकाच्या खोडावर रदुकक्रया करून रतर ्प्त्पािन् यनममनती करण्याच्या 
रदुकलपास, राषरीय कृव  ववकास योानेंतगनत मान्यता ि्ण्यात आली आ ्. 
     सिर रदुकलपातींगनत, क्ळीच्या खोडावर रदुकक्रया करून त्यापासनन धागा यनममनती व सेंद्रीय 
द्रव्यरूप खत तयार करण्यात य्त आ ्. तस्च म्.ताप्तती व् ॅली बनाना रदुोस्मसींग अँड रदुोड्स 
को.्पर्द्व्  सोसाय्ी मल. व म ात्मा फुल् कृव  ववदयावपठ रा नरी अींतगनत, क्ळी सींंोधन 
कें द्र, ाळगाव, याींच्यामाफन त  सींयुतपण् पािंी रदुकलपाींतगनत  सींंोधनाच ् कायन रदु्ताववत 
आ ्. 
(५) रदुश्न ्द् ावत ना ी. 

___________ 
  

नागपूर जजल््यातील मौदा, रामटेि, पारसशवनी आणण इतर ताल क्यातील िृिी  
ववभागािरू्डन शतेि-याांना योग्य मागवदशवन समळत नसल्याबाबत 

  

(३४)  ७८२२५ (१४-०४-२०१७).   श्री.डर्ड मल्लीिाजूवन रेडीर्डी (रामटेि) :   सन्माननीय िृिी 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपनर जाल्यातील मौिा, राम््क, पारमंवनी आणण रतर तालुयातील कृ ी 
ववभागाकडनन ं्तक-याींना योग्य मागनिंनन ममळत नसलयान् ं्तक-याींच् ्त्पािन कमी 
झालयाच् मा ् ाान्वारी, २०१७ च्या िसु-या आठवड्यात यनिंननास आल्,  ् खर् आ ् काय, 

(२) असलयास, कृ ी ववभागाकडनन ं्तक-याींच्या भ््ीगाठी घ्न ऊन मागनिंनन कराव ्आदि काम ्
अपन-या कमनचा-याींमुळ् घ्न ता य्त ना ीत,  ्  ी खर् काय, 
(३) असलयास, ंासनान् यासींिभानत कोणती चौकंी क्ली आ ् काय, 
(४) असलयास, तिनुसार सिर सरत पि् भरण्यासाठी ंासनान् कोणती कायनवा ी क्ली वा 
करण्यात य्त आ ् काय, 
(५) नसलयास, ववलींबाची कारण् काय आ ्त ? 
 
श्री. पाांर्ड रांग फ ां र्डिर (०८-०९-२०१७) :(१)  ् खर् ना ी. मा ् ाान्वारी २०१७ मध्य् नागपनर 
जाल्यातील मौिा, राम््क आणण पारमंवणी आणण रतर तालुयात ं्तकऱ्याींची ्त्पािन ्
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कमी झालयाची कोणती ी बाब यनिंननास आल्ली ना ी. या्ल् नागपनर जाल्यात सन 
२०१५-१६ च्या तुलन्त सन २०१६-१७ मध्य् वपींकाींच्या ्त्पािकतत् वाढ झालयाच ् यनिंननास 
आल् आ ्. तसच्, ्प ववभागातील अधधकारी/ कमनचाऱ्याींकडनन ंत्कऱ्याींच्या रदुत्यषेत ं्तावर 
ााऊन रदुकक्रय्पासनन त् पीक कापणी पयतंच् मागनिंनन, ककड व रोगाींपासनन  ोणार् वपकाींच् 
नुकसान ्ाळण्यासाठी मागनिंनन करण्यात आल्ल् आ ्. 
(२) अंींत खर् आ ्. राम््क ्पववभागातील राम््क, पामंवणी, मौिा या तालुयात 
सदयज्ातीत एकन ण १९० पि् मींानर असनन त्यापैकी १०२ पि् भरल्ली आ ्त व ८८ पि् सरत 
आ ्त. ताावप, पयानयी कमनचाऱ्याींमाफन त काम् करण्यात य्त आ ्त. 
(३) रदुश्न ्द् ावत ना ी. 
(४) सरत पि् भरण्याबाबतचा रदु्ताव ववचाराधीन आ ्. 
(५) रदुश्न ्द् ावत ना ी. 

___________ 
  

देवरी व सालेिसा (जज.गोंददया) या आददवासी ताल क्याांची परस बागेत पौष्ट्टीि  
भाजीपाला व फळाांच्या लागवर्डी या योजनेसाठी ननवर्ड िरण्याबाबत 

  

(३५)  ७९०९८ (१४-०४-२०१७).   श्री.सांजय प राम (आमगाव) :   सन्माननीय िृिी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील १३ आदिवासी जा्यात तालुयाच्या पातळीवरच्या आदिवासीींच्या कु्ुींबबयाींना 
परस बाग्त पौष्ीक भााीपाला व फळाींच्या लागवडीची यनवड या योान्नुसार गोंदिया 
जा्यातील ि्वरी व साल्कसा या तालुयाींमधील आदिवासीींचा समाव्ं करून फुल्, फळ् व 
भााीपाला याींच्या लागवडीस मान्यता ि्ण्याबाबत ्ाायनक लोकरदुयतयनधीींनी सींबींधधत कृव  
ववभागाकड ् ल्खी यनव्िन दिनाींक ०५ ््ोबर, २०१६ रोाी वा त्यासमुारास सािर क्ल्ल् 
आ ्,  ् खर् आ ् काय, 

(२) असलयास, या योान्तनन परस बाग्त पौष्ीक भााीपाला व फळाींच्या लागवडीसाठी ि्वरी 
व साल्कसा या आदिवासी तालुयाची यनवड करण्याच्या दृजष्कोनातनन ंासनान ् कोणती 
कायनवा ी क्ली वा करण्यात य्त आ ्, 
(३) नसलयास, ववलींबाची कारण् काय आ ्त ? 
 
श्री. पाांर्ड रांग फ ां र्डिर (०८-०८-२०१७) :(१)  ोय. 
(२) “आदिवासी कु्ुींबाींच्या परसबाग्त भााीपाला व फळझाड लागवड”  ी योाना सन २०१७-१८ 
मध्य्, गोंदिया जाल यातील ि्वरी व साल्कसा या तालुयात राबववण्यास मान्यता ि्ण्यात 
आली आ ्. 
(३) रदुश्न ्द् ावत ना ी. 

___________ 
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वैजापूर (जज.औरांगाबाद) ताल क्यातील िापूस उत्पादि शेति-याांना प्राप्त  
झालेल्या न िसान भरपाई ननधीच्या वाटपाच ेननयोजन िरण्याबाबत 

  

(३६)  ७९४५९ (१९-०४-२०१७).   श्री.अब् द ल सत्तार (ससल्लोर्ड) :   सन्माननीय मदत व 
प नववसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) वैाापनर तालुयातील (जा.औरींगाबाि) अप-ुया पावसामुळ् िषुकाळाच्या झळा सोसल्लया 
कापनस ्त्पािक ं्तक-याींना अख्र िीड व ानच्या रदुयतष्ेतनींतर कापनस पीक नुकसानीपो्ी 
ंासनान् २४ को्ी ७७ लाख ६१  ाार रुपयाींची नकुसान भरपाई यनधी दिला असलयाच ्मा ् 
ाान्वारी, २०१७ मध्य् वा त्यािरयान यनिंननास आल् आ ्,  ् खर् आ ् काय, 

(२) असलयास, तालकुा नसैधगनक आपत्ती ववभागाकड ् मार म कापसाचा ववमा ्तरववल्लया व 
ववमा न काढल्लया ं्तक-याींची आकडव्ारी ्पलब्ध ना ी,  ्  ी खर् आ ् काय, 
(३) असलयास, त्यामुळ् नुकसान भरपाई रकम वा्पासाठी ंासनान् कोणत् यनयोान क्ल् 
आ ् वा करण्यात य्त आ ्, 
(४) नसलयास, ववलींबाची कारण् काय आ ्त ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२२-०८-२०१७) :(१)  ् खर् आ ्. 
(२)  ् खर् ना ी. 
(३) तलाठी कायानलयाींमाफन त पीक ववमा ्तरववल्लया लाभार्थयांची नाींव ्वगळनन त्यारदुमाण् पार म 
लाभार्थयांच्या यादया तयार करुन, त्याींच्या बँक खात्यात मितीची रकम ामा करण्यात 
आल्ली आ ्. 
(४) रदुश्न ्द् ावत ना ी. 

___________ 
  

औरांगाबाद जजल्हयात अनेि शेति-याांनी वपि ववमा भरलेला असतानाही  
त्याांना अद्याप न िसान भरपाई समळाली नसल्याबाबत 

  

(३७)  ७९४८९ (०९-०५-२०१७).   श्री.अब् द ल सत्तार (ससल्लोर्ड) :   सन्माननीय िृिी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मसललोड तालुयास  औरींगाबाि जाल यात अनक् ं्तक-याींनी वपक ववमा भरल्ला 
असताना ी त्याींना अदयाप नकुसान भरपाई ममळाली नसलयाच् मा ् ाान्वारी, २०१७ मध्य् वा 
त्यािरयान यनिंननास आल् आ ्,  ् खर् आ ् काय, 
(२) असलयास, यारदुकरणी ंासनान् चौकंी क्ली आ ् काय व त्यात काय आढळनन आल्, 
(३) असलयास, तिनुसार ं्तक-याींना त्याींच्या वपक ववयानुसार नुकसान भरपाई ि्ण्याबाबत 
ंासनान् कोणती कायनवा ी क्ली वा करण्यात य्त आ ्, 
(४) नसलयास, ववलींबाची कारण् काय आ ्त ? 
  
श्री. पाांर्ड रांग फ ां र्डिर (०९-०८-२०१७) :(१) खरीप  ींगाम २०१६ पासनन राज्यात रदुधानमींर मी वपक 
ववमा योाना राबववण्यात य्त आ ्. औरींगाबाि जाल यातील ७.८८ लाख ं्तकऱ्याींनी योान्त 
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स भाग घ्न ऊन ३.७५ लाख  ्. ष्ेतर म ववमा सींरषेतीत क्ल्  ोत्. स भागी ं्तकऱ्याींपकैी ७१६६३ 
ं्तकऱ्याींना रुपय् १०.६८ को्ी नुकसान भरपाई ववमा कीं पनीमाफन त यनजश्चत करण्यात आली 
आ ्. 
     मसललोड तालुयातील १.४१ लाख ं्तकऱ्याींनी ५६९९६  ्. ष्ेतर म ववमा सींरषेतीत क्ल्  ोत ्
त्यापैकी ११८६१ ं्तकऱ्याींना रु. ७३.६४ लाख नकुसान भरपाई ववमा कीं पनीमाफन त यनजश्चत 
करण्यात आली असनन पार म ं्तकऱ्याींच्या बकँ खात्यावर ामा करण्यासाठी सींबींधीत बकँाकड ्
वगन करण्यात आली आ ्. 
(२), (३) व (४) रदुश्न ्द् ावत ना ी.   

___________ 
  

चांद्रपूर जजल्हयात गतविी पीि ववमा िाढलेल्या शतेि-याांना  
पीि ववम्याचा लाभ नािारण्यात आल्याबाबत 

(३८)  ७९८५३ (०९-०५-२०१७).   श्री.स रेश धानोरिर (वरोरा) :   सन्माननीय िृिी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) चींद्रपनर जाल यात गतव ी पीक ववमा काढल्लया २१  ाार ५०३ ं्तक-याींपैकी १९० 
ं्तकऱ् याींना पीक ववयाचा लाभ नाकारण्यात आला असलयाच ्नकुत्च मा ् ाान्वारी, २०१७ 
मध्य् वा त्या िरयान यनिंननास आल् आ ्,  ् खर् आ ् काय, 
(२) असलयास, या ं्तक-याींकडनन १० को्ी ७६ लाख रुपयाींचा ववमा  प्तता ामा करण्यात 
आला  ोता,  ्  ी खर् आ ् काय, 
(३) तस्च याव ीचा खरीप  ींगामातील पीक ववयाचा लाभ अियाप ममळाल्ला ना ी  ्  ी खर् 
आ ् काय, 
(४) असलयास, सिर रदुकरणी ंासनान् चौकंी क्ली आ ् काय, 
(५) असलयास, चौकंीअींती यास ाबाबिार असणा-या व्यतीींवर करवाई करण्याबाबत ंासन 
्तरावर कोणती कायनवा ी करण्यात आली वा य्त आ ्, 
(६) नसलयास, ववलींबाची कारण् काय आ ्त ? 
  
श्री. पाांर्ड रांग फ ां र्डिर (०९-०८-२०१७) :(१) व (२)  ् खर् ना ी. 
     राषरीय कृव  ववमा योान्अींतगनत खरीप  ींगाम २०१५ मध्य् चींद्रपनर जाल यातील ५७ 
 ाार ं्तकऱ्याींनी ७०  ाार  ््र ष्ेतर म ववमा सींरक्षषेतत क्ल्  ोत.् ं्तकऱ्याींकडनन रू.३.९४ को्ी 
ववमा  प्तता ामा करण्यात आला  ोता व २२  ाार  ं्तकऱ्याींना १०.७६ को्ी नुकसान 
भरपाई भारतीय कृव  ववमा कीं पनीमाफन त ववतरीत करण्यात आली आ ्. 
 
(३) रदुधानमींर मी पीक ववमा योाना खरीप २०१६ मध्य् चींद्रपनर जाल यामध्य् सरलायन्स ानरल 
रींंुरन्स कीं पनी माफन त राबववण्यात आली. या योान्अींतगनत चींद्रपनर जाल यातील ९८,६५२ 
ं्तकऱ्याींनी  स भाग घ्न ऊन १.३७ लाख  ््र ष्ेतर मास ववमा सींरषेतण घ्न तल्  ोत.् त्यापकैी 
योान्च्या मागनिंनक सुचनाींनुसार ५८२ ं्तकऱ्याींना रु. ४४.२७ लाख नकुसान भरपाई ववतरीत 
करण्यात आली आ ्. 
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(४) रदुश्न ्द् ावत ना ी.   
(५) रदुश्न ्द् ावत ना ी.   
(६) रदुश्न ्द् ावत ना ी. 

___________ 
  

राज्य पररवहन महामांर्डळाच्या राजरूा आगारामध्ये (जज.चांद्रपूर) िायवरत  
चालिाांच्या आमरण उपोिणाबाबत 

  

(३९)  ८००२० (१७-०४-२०१७).   श्री.स रेश धानोरिर (वरोरा) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) म ाराषर राज्य पसरव न म ामींडळाच्या राानरा आगारामध्य् (जा.चींद्रपनर) कायनरत चालकाींनी 
मा ् ाान्वारी, २०१७ मध्य् वा त्या िरयान आमरण ्पो ण सुरू क्ल्  ोत,्  ् खर् आ ् 
काय, 
(२) असलयास, या ्पो णकत्यांच्या मागण्याींच ््वरूप काय आ ्, 
(३) असलयास, याबाबत ंासनान ्यनणनय घ्न ऊन कोणती कायनवा ी क्ली वा करण्यात य्त आ ्, 
(४) नसलयास, ववलींबाची कारण् काय आ ्त ? 
  
श्री. ददवािर रावत े(२२-०८-२०१७) :(१)  ोय. 
(२) सन २०१२ चा व्तन करार  ा म ाराषर ंासनाच्या कमनचाऱ्याींच्या धतीवर एस.्ी. 
म ामींडळातील कमनचाऱ्याींना लागन करावा, चालक व वा क याींच्या कामधगरीची व्ळ ८ तास 
असावी, ाा्तीची कामधगरी क्लयास त्यानींतर अयतकामलक भत्ता ि्ण्यात यावा, नाई्  ॉल् 
करणाऱ्या चालक व वा काींना ८+८+४=२० तास, २ दिवसाींची  ा्री व ४ तासाींचा अयतकामलक 
भत्ता दयावा, सुट्टीच्या दिवंी कामधगरी करणाऱ्या कमनचाऱ्याींना त्या तारख्चा िपु्तप् पगार 
आणण भरपाई सुट्टी ि्ण्यात यावी, अपघन ाती कमनचाऱ्याला औ धोपचार खचन, कु्ुींबासाठी 
औ धोपचार खचन आणण कमनचाऱ्याचा अपघन ाती मतृ्य ु झालयास त्याच्या पसरवाराला रु.१० 
लाखाची मित व त्याच्या पसरवारातील सि्याला नोकरी ि्ण्यात यावी. 
(३) ्पो ण नो्ीसमध्य् नमनि क्ल्लया मागण्या ्या धोरणात्मक ्वरुपाच्या आ ्त. तस्च 
अमान्यतारदुाप्तत सींघन ्ना अावा सींघन ्ना ववर ीत व न्ततृ्व नसल्लया कमनचाऱ्याींच्या ग्ाबरोबर 
धोरणात्मक बाबीींवर चचान  ोऊ ंकत ना ी. कामगार करार क्वळ मान्यतारदुाप्तत सींघन ्न्बरोबर 
क्ला ाातो. म ामींडळाची ्ाापना झालयापासनन (ानन-१९५०) कमनचाऱ्याींना कामगार करारादवार् 
व्तन व भत्त ् दिल् ाात आ ्त. सन २०१२ त् २०१६ या कालावधीतील कामगार कराराची 
मुित सींपली असनन, पुढील करारासाठी मान्यतारदुाप्तत सींघन ्न्न ्मागण्या सािर क्लया असनन, 
म ामींडळ्तरावर कायनवा ीखाली आ ्. 
(४) रदुश्न ्द् ावत ना ी. 

___________ 
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पालघन र जजल््यातील आददवासीबह ल ताल क्याांसाठी पररवहन ववभागाच्या माध्यमातनू कफरते 
सशबीर, मोबाईल िॅम्प आयोजजत िरण्याबाबतचा प्रस्ताव 

  

(४०)  ८०५३७ (१७-०४-२०१७).   श्री.ववलास तरे (बोईसर), श्री.क्षक्षतीज ठािूर (नालासोपारा), 
श्री.दहतेंद्र ठािूर (वसई) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील     
काय :- 
(१) पालघन र जाल्यातील तलासरी, ाव् ार, ववक्रमगड, वाडा आणण मोखाडा या पाच 
आदिवासीब ुल तालुयाींसाठी पसरव न ववभागाच्या माध्यमातनन कफरत् मंबीर, मोबाईल कॅप 
आयोजात करण्याचा रदु्ताव ंासनाच्या ववचाराधीन आ ्,  ् खर् आ ् काय, 

(२) असलयास, त्यावर ंासनाकडनन कोणता यनणनय घ्न ण्यात आला आ ् व त्यानु ींगान ्कोणती 
कायनवा ी क्ली वा करण्यात य्त आ ्, 
(३) नसलयास ववलींबाची कारण् काय आ ्त ? 
  
श्री. ददवािर रावत े(१०-०८-२०१७) :(१) व (२)  सिर दठकाणी ्परदुाि्मंक पसरव न कायानलय, 
वसई याींच्याकडनन यनयममतपण् मंबीराींच् आयोान करण्यात य्त्. 
(३) रदुश्न ्द् ावत ना ी. 

___________ 
  

वासशम येथ ेपांजाबराव िृिी ववद्यापीठ अांतगवत नवीन  
शासिीय िृिी महाववद्यालय स रु िरण्याबाबत 

  

(४१)  ८१६१४ (१४-०४-२०१७).   श्री.राजेंद्र पाटणी (िारांजा) :   सन्माननीय िृिी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वामंम य्ा ्पींााबराव कृ ी ववदयापीठ अींतगनत नवीन ंासकीय कृ ी म ाववदयालय सुरु 
करण्याबाबतची मागणी लोकरदुयतयनधी याींनी एका यनव्िन माफन त मा.कृ ी मींर मी याींच्याकड ्
दिनाींक २३ फ्ब्रुवारी, २०१६ रोाी वा त्यासुमारास क्ली  ोती,  ् खर् आ ् काय, 

(२) असलयास, मागणीच्या अनु ींगान् वामंम य्ा् नवीन ंासकीय कृ ी म ाववदयालय सुरु 
करण्याबाबत ंासनाकडनन कोणती कायनवा ी करण्यात आली वा य्त आ ्, 
(३) नसलयास, ववलींबाची कारण् काय आ ्त ? 
  
श्री. पाांर्ड रांग फ ां र्डिर (०८-०८-२०१७) :(१) ना ी. 
     ताावप मा.मुख्यमींर मी म ोियाींकड ्यनव्िन सािर करण्यात आल् आ ्. 
(२) राज्यात कृव  मंषेतणाचा ब ृि आराखडा तयार करण्याच ्काम MCAER ्तरावर चालन 
आ ्. त्यामुळ् सिर रदु्ताव ववचाराधीन आ ्. 
(३) रदुश्न ्द् ावत ना ी. 

___________ 
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अमरावती जजल््यातील ताल िा िृिी अधधिारी िायावलयाच्या बाांधिामाबाबत. 
  

(४२)  ८१७०७ (१४-०४-२०१७).   प्रा.ववरेंद्र जगताप (धामणगाव रेल्वे), श्री.हिववधवन सपिाळ 
(ब लढाणा) :   सन्माननीय िृिी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमरावती जाल्यातील तालकुा कृ ी अधधकारी कायानलय, धामणगाव र्लव् य्ाील ईमारत 
बाींधकामाकसरता जाल ाधधकारी अमरावती याींनी दिनाींक १८ डडसेंबर, २०१४ च् आि्ंानुसार 
त सील कायानलय धामणगाव र्लव् या रमारतीवरील िसुरा माळ्यावर बाींधाकामाकसरता २१८९ 
चौ. फु् ाागा मींाुर क्ल्ली आ ्,  ् खर् आ ् काय, 
(२) असलयास, त्याअनु ींगान ् तालुका कृ ी अधधकारी कायानलय रमारत बाींधकामाचा 
अींिाापर मकास  पसरपनणन रदु्ताव सािर करुन ंासनाींस यनधीची मागणी करण्याबाबत ्ाायनक 
लोकरदुयतनीधी याींनी जाल ा अधधषेतक कृ ी अधधकारी, अमरावती याींना दिनाींक १७ नोव् ेंबर, 
२०१६ रोाी वा त्यासुमारास ल्खी कळववल् आ ्,  ्  ी खर् आ ् काय, 
(३) असलयास, सिर तालुका कृ ी अधधकारी कायानलय रमारतीच्या बाींधकामाबाबत ंासनान ्
कोणती कायनवा ी क्ली वा करण्यात य्त आ ्, 
(४) नसलयास, ववलींबाची कारण् काय आ ्त ? 
 
श्री. पाांर्ड रांग फ ां र्डिर (०८-०९-२०१७) :(१)  ोय,  ् खर् आ ्.  
(२)  ोय, रदुंासककय कामकाााच्या दृष्ीन् व ानत्च्या सुववध्साठी तालुका कृव  अधधकारी 
कायानलय रमारत बाींधकामाची यनताींत आवश्यकता आ ्. त्यानसुार तालकुा कृव  अधधकारी 
कायानलय रमारत बाींधकामाच ्अींिाापर मक रदुाप्तत करुन पसरपनणन रदु्ताव तातडीन ्सािर करुन 
यनधी मागणी करण्यात यावी, अस् ्ाायनक लोकरदुयतयनधी याींनी जाल ा अधधषेतक कृ ी 
अधधकारी, अमरावती याींना दि.१५.११.२०१६ रोाी कळववल्ल् आ ्.  
(३) या सींिभानत ्प ववभागीय अमभयींता सावनायनक बाींधकाम ववभाग, धामणगाव र्लव् याींनी 
तालुका कृव  अधधकारी कायानलय बाींधकामाच ् रदुााममक अींिाापर मक रू. ५६,०७,३८०/- तयार 
करून रदुंासकीय मान्यत्कसरता कायनकारी अमभयींता ववं्  रदुकलप ववभाग, अमरावती याींच्कड ्
सािर क्ल्ल् आ ्. याबाबत तालुका कृव  अधधकारी, धामणगाींव र्लव् कायानलयामाफन त ्प 
ववभागीय अमभयींता, सावनायनक बाींधकाम ववभाग, धामणगाींव र्लव ् याींच्कडनन सवव्तर 
अींिाापर मक मागववण्यासाठी पाठपुरावा करण्यात य्त आ ् आणण सवव्तर अींिाापर मकास 
मान्यता ममळताच पुढील अनु ींधगक कायनवा ी करण्यात य्ईल.  
(४) रदुश्न ्द् ावत ना ी. 
  

___________ 
 

वपांपळख टी (ता.िेळाप र, जज.यवतमाळ) येथील राष्ट्रीय महामागव क्रमाांि ७ वरील वपांपळख टी 
आर.दट.ओ. चेि पोस्टवर चाल ूअसलेली अवैध वस ली व अवैध वाहत ि बांद िरण्याबाबत 

  

(४३)  ८१७७२ (१३-०४-२०१७).   र्डॉ.अशोि उईिे (राळेगाव) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) वपींपळखु्ी (ता.क्ळापुर, जा.यवतमाळ) य्ाील राषरीय म ामागन क्रमाींक ७ वपींपळखु्ी 
रदुाि्मंक परीव न कायानलयाच्या (आर.्ी.ओ.) च्क पो््वरुन ााणा-या रक चालकाींकडुन 
िैनींदिनी नोंिणीच्या नावावर अवैध वसनली क्ली ाात ् तस्च, सिर च्क पो्् वरुन 
ानावराींच्या त्करीच् वा न सोडलयाबाबतच्या अन्क तक्रारी असनु ी आर.्ी.ओ. कायानलयाच ्
या चक् पो््वर िलुनषेत  ोत असलयाच ् दिनाींक १ फ्ब्रुवारी, २०१७ रोाी वा त्यासुमारास 
यनिंननास आल्,  ् खर् आ ् काय, 
(२) असलयास, वपींपळखु्ी आर.्ी.ओ. चक् पो््वर सिर ववभागाच् कमनचारी व रोाींिारी 
कमनचारी याींची यनयुती क्ली ाात असुन मागील चार पाच मद न् यापासुन अधधकारी-याींमध्य् 
आर.्ी.ओ. कायानलयाच् िोन कमनचारी सतत कतनव्यावर आ ्त,  ्  ी खर् आ ् काय, 
(३) असलयास, ंासककय यनयमानुसार आर.्ी.ओ. च्क पो््वर एक अधधकारी आठ तास 
डयु्ी करु ंकतो परींत ुवसरठ अधधका-याच्या खास मजानतील असल्ल् सिर न कमनचा-याींना 
आर.्ी.ओ. च्क पो््वर सततची डयु्ी ि्ण्यात य्त,्  ्  ी खर् आ ् काय, 
(४) असलयास, ंासनान् चौकंी करून तिनसुार सिर ु च्कपो््वर चालवल्ली अवैध वसुली 
व अवैध वा तकु बींि करण्यासाठी सींबींधधत िो ी अधधका-याींवर कोणती कारवाई क्ली वा 
करण्यात य्त आ ्, 
(५) नसलयास, ववलींबाची कारण् काय आ ्त ? 
 
श्री. ददवािर रावत े (०८-०९-२०१७) :(१) अींंत: खर् आ ्. सिरची बाब दि. ०१.०२.२०१७ 
रोाीच्या िैयनक ि्ंोन्नती या वतृ्तपर मामध्य् रदुमसध्ि झाली आ ्. परींतु सीमा तपासणी नाका 
वपींपळखु्ी या नायावरुन अवैध वसनली करण् व ानावराींची त्करी करणारी वा न ्सोडण्यात 
य्ण्याची बाब यनिंननास आली ना ी. 
(२) व (३)  ् खर् ना ी. वपींपळखु्ी आर.्ी.ओ. च्क पो््वर िरम ा ववववध कायानलयामधनन 
आळीपाळीन ् एकन ण ८ मो्ार वा न यनरीषेतक याींच्या यनयुत्या क्लया ाातात व िरम ा 
त्याींच्या यनयुत्या बिलतात. तस्च अधधकाऱ्यास ८ तास ड्यु्ी करण् अमभरदुत असल् तरी, 
कामाचा व्याप व अपुर् मनुषयबळ या कारणान् अपवािात्मक पसरज्ातीत का ीव्ळा ८ 
तासाप्षेता ाा्त ड्यु्ी क्ली ाात.् 
(४) व (५) रदुश्न ्द् ावत ना ी. 

___________ 
 

उस्मानाबाद जजल््यातील प्रादेसशि पररवहन िायावलयात जप्त िेलेली वाहने सांबांधधत 
वाहनचालिास परत न िेल्याबाबत 

  

(४४)  ८२५७० (१३-०४-२०१७).   श्री.ञानराज चौग ले (उमरगा) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ््मानाबाि जाल्यात एम.१०९८ या अ्ीचा भींग व अवैध रदुवासी वा तुक क्लयारदुकरणी 
यनलींबबत क्ल्लया अन्क वा नाींचा यनलींबन कालावधी सींपनन ी ाप्तत क्ल्ली सिरची वा न् 
सींबींधधत वा नचालकास अदयापपयतं परत करण्यात आल्ली ना ीत,  ् खर् आ ् काय, 
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(२) असलयास, सिर वा नमालकाींना त्याींची वा न ्तात्काळ परत ि्ण्यात यावीत अंी मागणी 
््मानाबाि जा्यातील लोकरदुयतयनधीींनी दिनाींक ५ ््ोबर, २०१६ रोाी वा त्यासुमारास 
्परदुाि्मंक पसरव न अधधकारी, ््मानाबाि याींना यनव्िनाव्िार् क्ली आ ्,  ्  ी खर् आ ् 
काय, 
(३) असलयास, मागणीच्या अनु ींगान् वा नमालकाींना त्याींची वा न ्ि्ण्याबाबत व सिर न वा न ्
ि्ण्यास ववलींब करणा-याींवर कारवाई करण्याबाबत ंासनान् कोणती कायनवा ी क्ली वा 
करण्यात य्त आ ्, 
(४) नसलयास, ववलींबाची कारण् काय आ ्त ? 
 
श्री. ददवािर रावत े(०७-०८-२०१७) : (१)  ् खर् ना ी.्ाानबध्ि  झाल्ली व यनलींबन कालावधी 
सींपल्ली वा न ्मुत करून वा नमालकाच्या ताब्यात यनयममतपण् दिली ाातात. 
(२) ्ाायनक  लोकरदुयतनीधीींनी १४.१०.२०१६ रोाी ाप्तत क्ल्ली एक आ्ोसरषेता सोडण्याबाबत 
्परदुाि्मंक पसरव न अधधकारी, ््मानाबाि याींना यनव्िन दिल्  ोत्. 
(३) चोर्ी वा तकु करताना दि.२०.७.२०१६ रोाी ्ाानबद्ध क्ल्लया वा नाच्या मालकान् दि. 
२४.१०.२०१६ रोाी रु.८०,००० च् बींधपर म सािर क्लयानींतर सिर वा न दि. २५.१०.२०१६ रोाी 
वा नमालकाच्या ताब्यात ि्ण्यात आल्ल् आ ्. 
(४) रदुश्न ्द् ावत ना ी. 

___________ 
  

सोलापूर जजल््यातील रब्बी हांगाम २०१५-१६ मधील बाधीत  
शेति-याांना ननधी उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(४५)  ८२६९८ (१९-०४-२०१७).   श्री.नारायण पाटील (िरमाळा) :   सन्माननीय मदत व 
प नववसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) सोलापनर जाल्यातील रब्बी  ींगाम २०१५-१६ मध्य् एकन ण १  ाार १४४ गावाींपकैी ५० 
पैंाप्षेता कमी आण्वारी असल्लया ्त्त्तर सोलापनर तालुयातील ४६, िक्षषेतण सोलापनरातील 
७४, बांीतील १३८, ्कलको्मधील ११८, मो ोळमधील १०४, माढ्यातील ११३, 
करमाळ्यातील ८८, पींढरपनरातील ९५, साींगोलयातील १०३, माळमंरसमधील ७८ आणण 
मींगळव्ढ्यातील ८१ अंा एकुण १०३८ गावातील ९,०३,१८५ ं्तकरी बाधीत आ ्त,  ् खर् आ ् 
काय, 

(२) असलयास, ्परोत बाधीत ं्तक-याींना यनधी ्पलब्ध करुन ि्ण्यासाठी ८६८,०८,११,९०४ 
रुपयाींच् अनुिान मागणीचा रदु्ताव जाल ाधधकारी याींनी ववभागीय आयुताकड ्मा ् डडसेंबर, 
२०१६ च्या यतस-या आठवड्यात पाठववला आ ्,  ्  ी खर् आ ् काय, 
(३) असलयास, या रदु्तावाच्या अनु ींगान् सिर न बाधधत ं्तक-याींना आधानक मित ि्ण्याबाबत 
ंासनान् कोणती कायनवा ी क्ली वा करण्यात य्त आ ्, 
(४) नसलयास, ववलींबाची कारण् काय आ ्त ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (२२-०८-२०१७) :(१) व (२)  ् खर् आ ्. 
(३) रब्बी  ींगाम २०१५ मध्य् बाधधत ंत्क-याींना अनुिान ववतरीत करण्साठी आवश्यक 
अनुिानाचा रदु्ताव ववभागीय आयुत,पुण् याींच्याकडनन ंासनास सािर करण्यात आल्ला आ ्. 
अनुिान ववतरीत करण्याची कायनवा ी रदुगतीपाावर आ ्. 
(४) रदुश्न ्द् ावत ना ी. 

___________ 
 

चािूर (जज.लातूर) ताल क्यातील िृिी िायावलयात अनिे पदे ररक्त असल्याबाबत 
  

(४६)  ८३२२३ (१४-०४-२०१७).   श्री.असमत ववलासराव देशम ख (लातूर शहर) :   सन्माननीय 
िृिी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) चाकन र (जा.लातनर) तालुयातील कृ ी कायानलयात अनक् पि् सरत आ ्,  ् खर् आ ् काय, 
(२) असलयास, चाकन र रदुमाण्च लातनर जाल्यातील अन्य तालुयाींमध्य् मोठ्या रदुमाणात कृ ी 
ववभागातील पि् सरत असलयान ्ं्तकऱ्याींना ववववध कामाींसाठी अडचणी यनमानण  ोत आ ्,  ् 
 ी खर् आ ् काय, 
(३) असलयास, चाकन र रदुमाण्च लातनर जाल्यातील कृ ी कायानलयातील सरत पि् भरण्याबाबत 
ंासनान् कोणती कायनवा ी क्ली वा करण्यात य्त आ ्, 
(४)  नसलयास, ववलींबाची कारण् काय आ ्त ? 
 
श्री. पाांर्ड रांग फ ां र्डिर (१२-०९-२०१७) : (१)  ् अींंत: खर् आ ्. 
    तालुका कृव  अधधकारी कायानलय चाकन र व अधधन्त कायानलयामध्य् ५० मींानर पिापैकी 
३७ पि् भरल्ली असनन १३ पि् सरत आ ्त.  
(२) अींंत: खर् आ ्. 
    जाल ा अधधषेतक कृव  अधधकारी लातनर व अधधन्त कायानलयामध्य् ६५८ पि् मींानर असनन 
५३१ भरल्ली व १२७ पि् सरत आ ्त. सिर सरत असल्लया पिाचा अयतसरत कायनभार रतर 
अधधकारी/ कमनचारी याींना ि्वनन ं्तकऱ्याींच्या अडचणी यनमानण  ोणार ना ीत याची िषेतता 
घ्न ण्यात आली आ ्.  
(३) कृव  सींचालक, ग्-अ सींवगानतील ४ सरत पि् दिनाींक ०५/०६/२०१७ च्या आि्ंान्वय् 
भरण्यात आल्ली आ ्त. कृव  स सींचालक, ग्-अ सींवगानतील सरत पि् भरण्याची कायनवा ी 
अींयतम ्प्तप्तयावर आ ्. 
     म ाराषर कृव  स्वा, ग्-ब (कयनषठ) सींवगानतील सरळस्व्च्या को्यातील ५० 
्म्िवाराींची यनवडयािी म ाराषर लोकस्वा आयोगाकडनन रदुाप्तत झाल्ली असनन त्याींना यनयुती 
ि्ण्याची कायनवा ी सुरु आ ्. तसच् आणखी ७९ सरत पिाींच ्मागणीपर म दिनाींक ३०/०३/२०१७ 
रोाीच्या ंासन पर मान्वय् म ाराषर लोकस्वा आयोगास पाठववण्यात आल् आ ्.  
     तस्च या सींवगानतील पिोन्नतीच्या को्यातील १०२ सरत पि् पिोन्नतीन ् भरण्याची 
कायनवा ी अींयतम ्प्तप्तयावर आ ्. 
    ष्ेतबर मय ्तरावरील कृव  स ाय्यक सींवगानची पि् भरण्यासाठी ७३० पि् ववज्ञावपत करण्यात 
आली  ोती. ताावप सिर पिासाठीची यनवडयािी रद्द करण्यात आली आ ्. यामुळ् सिर पि् 
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भाराींकन पध्ितीन् भरण्याबाबत ंासन यनणनय, दिनाींक १७/०३/२०१७ नुसार कायनवा ी 
कायानजन्वत  ोती. ताावप, सध्या रदुकरण न्यायरदुववषठ असलयान ् ती भरता आल्ली ना ीत. 
ंासन यनणनय दिनाींक ०२/०६/२०१५ व दिनाींक १५/०१/२०१६ नुसार या सींवगानतील आदिवासी 
ष्ेतर मातील व ष्ेतर माबा ्रील पि् भरण्याबाबत ी ववभागीय कृव  स सींचालक याींना दिनाींक 
१२/०७/२०१७ रोाीच् पर मान्वय् यनिें ि्ण्यात आल्ल् आ ्त.  
     ग्-क मधील सरत पि् भरण्बाबत ंासन पर म दिनाींक २८/१०/२०१६ मधील यनि्ंानुसार 
मलवपक वगीय पि् यनयमातील तरतुिीनुसार ााद रात ववज्ञावपत करुन र मय्ा यींर मण्माफन त 
भरण्बाबत सवन ववभागीय कृव  स सींचालक याींना दिनाींक ०८/१२/२०१६ रोाीच् पर मान्वय् 
कळववण्यात आल्ल् आ ्. 
(४) रदुश्न ्द् ावत ना ी.  

___________ 
  
चाांदरूबाजार (जज.अमरावती) येथे चाांदरूबाजार अमरावती मागाववरील सशराळा देवरी व नाांदगाव 

पेठ येथे एस.टी. बसच्या नवीन दोन फे-या वाढववण्याबाबत 
  

(४७)  ८३८६४ (१३-०४-२०१७).   अॅर्ड.यशोमती ठािूर (नतवसा) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) चाींिनरबााार (जा.अमरावती) य्ा् चाींिनरबााार अमरावती मागानवरील मंराळा ि्वरी व 
नाींिगाव प्ठ य्ा ् एस.्ी. बसच्या आणखी नवीन िोन फ्-या वाढववण्यासाठी ्ाायनक 
लोकरदुयतयनधी याींनी ववभागीय यनयींर मक, म ाराषर राज्य पसरव न म ामींडळ अमरावती याींना 
दिनाींक ७ नोव् ेंबर, २०१६ रोाी वा त्यासमुारास ल्खी यनव्िन दिल् आ ्,  ् खर् आ ् काय, 

(२) असलयास, सिर न मागानवर एस.्ी. बसच्या नवीन िोन फ्-या वाढववण्याबाबत ंासनान ्
कोणती कायनवा ी क्ली वा करण्यात य्त आ ्, 
(३) नसलयास, ववलींबाची कारण् काय आ ्त 
 
श्री. ददवािर रावत े(२२-०८-२०१७) :(१)  ोय. 
(२) लोकरदुयतनीधी याींच् मागणीनसुार १७.३० वााताची फ्री अमरावती मागे मंराळा, ि्वरी 
नाींिगाव प्ठ मागे सुरु करण्यात आली आ ्. सिर न फ्रीच ्भारमान अत्यलप असलयान ्फ्री 
चालन ठ्वण्याबाबत पुनववनचार क्ला ााणार आ ्. 
(३) रदुश्न ्द् ावत ना ी. 

___________ 
  

यवतमाळ उपप्रादेसशि पररवहन िायावलयातील गैरप्रिाराबाबत 
  

(४८)  ८४६५१ (१५-०४-२०१७).   र्डॉ.अशोि उईिे (राळेगाव) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ्परदुाि्मंक कायानलय यवतमाळ य्ाील अधधकारी ााणीव पुवनक व्ळ्वर वा नाच ्रदुमानपर म 
न ि्ण्, ाा्त पैंाची मागणी करण्, एक-िोन मद न् रदुकरण रदुलींबीत ठ्वण,् रदुकरण् र मु्ीत 



वव.स. ३४८ (36) 

नसताींना अडवणुक करण् अस ् गैररदुकार करीत असलयाच ् दिनाींक ३ माचन, २०१७ रोाी वा 
त्यासुमारास यनिंननास आल्,  ् खर् आ ् काय, 
(२) असलयास, रक मालक श्री. ााी अ ्मि याींनी त्याींच्या रक च् कफ्न्स रदुमाणपर म १६ 
ाान्वारी पासीगीं करुन घ्न तल् त्याव्ळ्ला वा न यनरीषेतकाींला कोणत्या ी र मु्या आढळुन आलया 
ना ीत, परींतु सींबींधीत ववभागाच्या अधधका-यान् एक मद ना  ोऊन ी ााणणवपनवनक रदुमाणपर मावर 
स ी क्ली ना ी त्यामुळ् व्यावसायीकाच ्नुकसान झाल्,  ्  ी खर् आ ् काय, 
(३) असलयास, डब्बल पायडल  णुन ओळखलया ााणारा एक अधधकारी याच्या माध्यमातनु 
अनैक गैररदुकार कायानलयात चालत असतात त्याचा सामान्य नागरीकाींना र मास  ोतो,  ्  ी खर् 
आ ् काय, 
(४) असलयास, ंासनान् याबाबत चौकंी क्ली आ ् काय, 
(५) असलयास, त्यानु ींगान् सबींधधत िो ी अधधका-याींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा 
य्त आ ्, 
(६) नसलयास, ववलबाींची कारण् काय आ ्त ? 
 

श्री. ददवािर रावत े(०४-०९-२०१७) :(१) व (२)  ोय, अींंत: खर् आ ्.  
     रक मालक श्री.  ााी अ ्मि याींनी त्याींच् रकच् योग्यता रदुमाणपर माच्या 
नुतणीकरणासाठी दि.१७.०१.२०१७ रोाी वा न सािर क्ल् असता मो्ार वा न यनरीषेतक याींनी 
वा न तपासल्. तपासणी अींती रक याींबर मकदृष्या योग्य असलयान ्त्याच दिवंी सिर रकचा 
कायानलयीन अमभल्ख (कफ्न्स काडन) तयार क्ल्  ोत.् रकच ् कागिपर माची तपासणी क्ली 
असता पयानवरण कर न भरलयान ्तंा सनचना रक मालक याींना ि्ण्यात आलया व योग्यता 
रदुमाणपर म रदुलींबबत ठ्वण्यात आल्. रक मालक याींनी दि.०१.०२.२०१७ रोाी पयानवरण कर 
भरलयानींतर दि.१३.०२.२०१७ रोाी “योग्यता रदुमाणपर म” ि्ण्यात आल्. वा न मालकान् 
कागिपर माींमध्य् असल्लया र मु्याींची पुतनता करण्यास बराच कालावधी लावलयामुळ् योग्यता 
रदुमाणपर म रदुलींबीत राद ल्.त्यामुळ् व्यावसायीकाच् नकुसान झाल्,  ी बाब खरी ना ी. 
(३)  ् खर् ना ी. 
(४)  ोय. 
(५) व (६) सिर रदुकरणात रदुाि्मंक पसरव न अधधकारी, अमरावती याींनी सखोल चौकंी करुन 
याबाबत िो ी आढळल्लया सींबींधधत अधधकाऱ्यास समा ि्ण्यात आली आ ् व तंी नोंि 
स्वापुज्तक्त व वैयजतक न्तीमध्य् घ्न तली आ ्. 

___________ 
 

लात र जजल््यातील द ष्ट्िाळग्रस्त भागािरीता उपलब्ध  
असलेल्या ननधीच ेववतरण िरणेबाबत 

 

(४९)  ८४६७५ (१९-०४-२०१७).   श्री.एिनाथराव खर्डस े(म क्ताईनगर) :   सन्माननीय मदत व 
प नववसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) लातुर जाल्यासाठी खरीप  ींगाम सन २०१४ व ानतील िषुकाळामुळ् बाधीत झाल्लया 
ं्तकऱ्याींना अानस ाय्य ि्ण्यासाठी एकन ण रुपय् २१८ को्ी यनधी ि्ण्यात आला  ोता,  ् खर् 
आ ् काय, 
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(२) असलयास, अदयापपयतं ककती ं्तकऱ्याींना यनधीच् वा्प करण्यात आल् आ ्, 
(३) तस्च, ्वनरीत ंत्कऱ्याींना त्याींच्या बँक खात्यात अनुिानाची रकम ामा करण्याबाबत 
ंासनाकडनन कोणती कायनवा ी करण्यात आली वा य्त आ ्, 
(४) नसलयास, ववलींबाची कारण् काय आ ्त ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२२-०८-२०१७) :(१)  ् खर् आ ्. 
(२) खरीप २०१४ मध्य् िषुकाळामुळ् बाधधत झाल्लया एकन ण ४२८१७८ ं्तक-याींना रु.२१३.२५ 
को्ी यनधी त्याींच ्बँक खात्यामध्य् ामा करण्यात आला आ ्. 
(३) व (४) रदुश्न ्द् ावत ना ी. 

___________ 
 

राज्यातील दधू उत्पादि शेति-याांना दधूाच्या दरात प्रनतसलटर तीन रूपये वाढ िरणेबाबत 
  

(५०)  ९१७२५ (१४-०८-२०१७).   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.जयि मार गोरे (माण) :   
सन्माननीय द ग् धवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ं्तकरी सींपानींतर ं्तक-याींचा कानमाफीचा मागन मोकळा  ोण्यासाठी राज्यातील िनध 
्त्पािक ं्तकऱ्याींना ी िनधाच्या खर्िी िरात रदुयतमल्र तीन रूपयाींची वाढ करण्याच् ंासनान ्
मा ् ानन, २०१७ मध्य् वा त्यािरयान घन ोव त क्ल् आ ्,  ् खर् आ ् काय, 
(२) असलयास, याबाबत ंासनान ्काय कायनवा ी क्ली वा करण्यात य्त आ ्, 
(३) नसलयास, ववलींबाची कारण् काय आ ्त ? 
 
श्री. महादेव जानिर (०७-०९-२०१७) : (१)  ् खर् आ ्. 
(२) ंासनान ्दि.१९ ानन, २०१७ रोाीच्या ंासन यनणनयान्वय् िनधाच्या खर्िी िरात रदुयतमल्र 
तीन रुपयाींनी वाढ क्ली आ ्.  ंासनाच्या या यनणनयामुळ्, दिनाींक २१ ानन,२०१७ पासनन गाय 
िनधाची खर्िी रु.२४.००/- वरुन रु.२७.००/- तस्च  ैस िनध खर्िी रु.३३.००/- वरुन रु.३६.००/- 
यारदुमाण ्करण्यात आली आ ्. 
     ताावप ग्रा काींसाठीच ्िनध ववक्री िर पनवीरदुमाण्च कायम ठ्वण्यात आल् आ ्त. 
(३) रदुश्न ्द् ावत ना ी. 

___________ 
  
ववधान भवन :   र्डॉ. अनांत िळसे 
नागपूर.   प्रधान सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 

ंासकीय मध्यवती मुद्रणालय, नागपनर. 


