
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ३८२ वी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

चौथे अधधवेशन, २०१७ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

वसई-ववरार शहर महानगरपालििेच् या पवरवहन ववभागातफ  ६० नवीन  
मागग सुरु िरण्यात येत असल्याबाबत 

  

(१)  ९०८४ (०८-०४-२०१५).   श्री.हहतेंद्र ठािूर (वसई) :   सन्माननीय पवरवहन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वसई - ववरार शहर महानगरपाललकेच् या पवरवहन ववगागातफ  ६० नववन मागग सुरु 
करण् यासा र वरलनल रानान् सपो ग् थॉरवर्ी,  ाणे याींचेकडून परवानगी लमळणेसा र माहे 
लानेवारी, २०१४ मध् ये व तत्पुवी मागील १ वर्ागपासून प्रस् ताव सा र करण् यात ाला ाहे, हे 
खरे ाहे काय, 
(२) असल् यास, स रहू प्रस् तावाबाबत  शासनाने कोणता ननणगय घेतला ाहे, 
(३) अद्याप ननणगय घेतला नसल् यास, त् याची सवगसारारण कारणे काय ाहेत, 
(४) वसई - ववरार महानगरपाललका हद्दीतील वाढती लोकसींख् या ववचारात घे न वसई-ववरार 
शहर महानगरपाललकेच् या पवरवहन ववगागातफ  पा ववण् यात ालेल् या स रहू प्रस् तावास 
ववनाववलींब मींलूरी लमळण् याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत ाहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
  
श्री. हदवािर रावत े (२३-११-२०१७) : (१) होय, तॉावप स र प्रस्तावातील मागग हे मुींबई 
महानगर के्षत्र पवरवहन प्राधरकरण के्षत्राबाहेरील व राज्याबाहेरील  ेखील ाहेत. 
(२), (३)  व (४) मुींबई महानगर के्षत्रातील सवग महानगरपाललका पवरवहन उपक्रमाींना मुींबई 
महानगर के्षत्रात सवगत्र प्रवासी सेवा  ेण्यास मींलूरी  ेण्यात ाली ाहे. फक्त त्या सेवेची 
सुरूवात ककीं वा शेव् त्याींच्या स्वत:च्या हद्दीत असणे ावश्यक ाहे. त्यानसुार पवरवहन 
उपक्रमाींनी सींबींरीत प्रा ेलशक पवरवहन कायागलयाकडून परवान े घ्यावेत, असा ननणगय मुींबई 
महानगर के्षत्र पवरवहन प्राधरकरणाने घेतलेला ाहे. तसेच द .०५ थगस््, २०१० च्या 
प्राधरकरणाच्या बै कीत वसई-ववरार महानगरपाललका व नालासोपारा-नवघर-माणणकपूर 
नगरपवरर्  याींच्या सींयुक्त पवरवहन सेवेस फक्त शहरी के्षत्रात प्रवासी वाहतकू करण्यासा र ५० 
खालगी बसेस गाड ेकरारावर घेण्यास व पुरव ा ाराशी योग्य करार करून काही अ्ीींचे अरीन 
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राहून परवानगी द ली ाहे. तसेच वसई-ववरार शहर महानगरपाललका पवरवहन उपक्रमास 
एकूण ४८ मागाांवर ्प्पा वाहतूकीच ेपरवान ेमींलूर केले ाहेत. मुींबई महानगर के्षत्र पवरवहन 
प्राधरकरण के्षत्राबाहेरील व राज्याबाहेरील मागग परवाने  ेण्याचे अधरकार मुींबई महानगर के्षत्र 
पवरवहन प्राधरकरणास नाहीत. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

रायगड जिल् ्यात म िीि, म क् सीमो, इिो यासारख् या सहा आसनी 
वरक्षा चाििाांना वाहतिू परवाना लमळण्याबाबत 

  

(२)  ९५०९ (०७-०४-२०१५).   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेि) :   सन्माननीय पवरवहन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रायगड जलल् ्यात म लीक, म क् सीमो, इको यासारख् या सहा असनी वरक्षा चालकाींना वाहतूक 
परवाना नसल् याने उपासमारीची वेळ ाली असल् याचे माहे लानवेारी, २०१५ मध्ये वा त् या 
 रम्यान नन शगनास ाले, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल् यास, स र वरक्षा चालकाींनी वाहतकू परवाना व ्प् पा वाहतुकीची परवानगी 
शासनाकड ेमाधगतली ाहे, हे खरे ाहे काय, 
(३) असल् यास, उक् त सहा ासनी वरक्षा चालकाींना वाहतकू परवाना व ्प् पा वाहतुकीची 
परवानगी लमळण् यासा र शासनान ेकोणती उपाययोलना वा कायगवाही केली का करण्यात येत 
ाहे, 
(४) नसल् यास,  ववलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
 
श्री. हदवािर रावत े(२३-११-२०१७) : (१) व (२)  हे खरे ाहे. 
(३) महाराषरान मो्ार वाहन ननयम 1989 च्या ननयम 119 नुसार वाहनाींचीकमीतकमी इींलीन 
क्षमता 980 सीसीअसणे ावश्यक होते.द .04.01.2017 च्या अधरसूचनेन्वये स र ननयमात 
सुरारणा करण्यात ालेली ाहे. त्यानुसार तीन चाकी सहा ासनी वरक्षा परवानारारक700 
सीसीपेक्षा कमी इींजलनक्षमता नसणाऱ्या चार चाकी वाहनाच्या परवान्यात ब ली करण्याचीतसेच 
तीन चाकी तीन ासनी वरक्षा परवानारारक 600 सीसीपेक्षा कमी इींजलनक्षमता नसणाऱ्या चार 
चाकी वाहनाच्या परवान्यात ब ली  करण्याची उक्त ननयमानुसार सुरारणा करण्यात ालेली  
ाहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

अमरावती जिल्हयातीि पेढी नहदवरीि भातिुिी गावातीि टेिडीपरुा व  
नदीिाठावरीि िोिाांच ेत्वरीत पुनवगसन िरण्याबाबत 

  

(३)  २१४६४ (०५-०९-२०१५).   श्री.रवव राणा (बडनेरा) :   सन्माननीय मदत व पुनवगसन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) अमरावती जलल्हयातील पेढी न ीवरील गातकुली गावातील ्ेकडीपूरा तसेच इतर द काणचे 
व न ीका ावरील लोकाींचे त्वरीत पुनवगसन करण्यात यावे व न ीपात्राचे सरळीकरण, 
लेंडीनाल्याचे खोलीकरण  पुरसींरक्षण लगतीींचे बाींरकाम करणे अनतावश्यक ाहे व  रवर्ीच्या 
पेढी न ीला ालेल्या पूराचे पाणी घरात लशरुन ाधॉगक नकुसान होते व पुढेही जलवहानी हो  
शकत ेयासा र शासनान ेवरील उपाययोलना करण्यासा र स्ॉाननक मदहलाींनी ाक्रमक हो न 
गातकुली तहलसल ारा माफग त अमरावती जलल्हाधरकाऱ्याींनी द नाींक २५ फेब्रुवारी, २०१५ रोली वा 
त्यासुमारास ननवे न द ले ाहे हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, तातडीची उपाययोलना म्हणून पेढी न ी पात्राच े खोलीकरण, सरळीकरण व 
लेंडीनाल्याचे इींद रा ावास पवरसरामध्ये खोलीकरण व पुरसींरक्षण लगतीचे अरगव् बाींरकाम 
पूणग करुन  ेणे तसेच इत्या ी कामे करण्यासा र शासन ननरी मींलूर करुन सींबींधरतास कामे 
तातडीन ेसुरु करण्याच ेा ेश  ेण्याबाबत शासनान ेकोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत 
ाहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटीि (१३-११-२०१७) : (१) होय. 
(२) स र च ेकाम मे. राललक्ष्मी कस्रानक्शन अकललू तफ   सुरु असून, खोलीकरणाच ेकाम ७० 
्क्के पुणग झाले ाहे.उवगवरत काम स र कीं त्रा् ाराकडून मु तीत पूणग करून  घेण्यात येईल 
असे मुख्याधरकारी, नगर पींचायत, गातकुली याींनी कळववले ाहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

नागपूर शहरातीि खािगी र व्हल्सच्या सांचाििाांनी ततिीटाचे भाव ततप्पटीने  
वाढववल्यामुळे प्रवाशाांची गैरसोय होत असल्याबाबत 

  

(४)  ५०९१९ (२८-०४-२०१६).   श्री.सुधािर िोहळे (नागपूर दक्षक्षण), श्री.सधुािर देशमखु 
(नागपूर पजश्चम), श्री.िृष्ट्णा खोपड े (नागपूर पूवग), श्री.वविास िुां भारे (नागपूर मध्य) :   
सन्माननीय पवरवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर शहरातील खालगी रान व्हल्सच्या सींचालकाींनी नतकी्ाचे गाव नतप्प्ीने वाढल्याववमुळे 
प्रवाशाींची अींतोनात लु् होत ाहे, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, या खालगी रान व्हल्सच्या सींचालकाींनी उन्हाळ्याच्या सु्ीत अचानक नतकक्ाींच े
गाव नतप्प्ीन ेवाढल्याववमळेु प्रवाशाींची गैरसोय होत ाहे, हे खरे ाहे काय, 
(३) असल्यास, अशा खालगी रान व्हल्सच्या सींचालकाींवर कडक काय ेशीर कायगवाही करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत ाहे 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे ाहेत ? 
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श्री. हदवािर रावत े (२६-१०-२०१७) :(१), (२) व (३) याबाबत राज्यातून व इतर राज्यातून 
मोठ्या प्रमाणात सुट्टीच्या द वसामध्ये प्रवाशाींची गैरसोय होवू नये याकरीता प्रा ेलशक पवरवहन 
अधरकारी, नागपूर याींनी ववगागीय व्यवस्ॉापक महाराषरान राज्य पवरवहन महामींडळ याींना 
प्रवाशाींच्या सोयीसा र लशवनेरी अॉवा तत्सम स्वरुपाच्या ला ा बसेसची व्यवस्ॉा करण्याबाबत 
कळववले होत.े 
     मा.मुींबई उच्च न्यायालयान ेक्र. १४९/२०११ या लनदहत याधचकेत द .१६.०७.२०१४ रोली 
द लेल्या ा ेशानुसार खालगी प्रवासी बसेस याींच े गाड ेर ननजश्चतीच े सूत्र  रववण्यासा र 
C.I.R.T. पुणे या सींस्ॉेची ननयकु्ती करण्यात येवून या सींस्ॉेद्वारे सा र केलेला अहवाल 
कायगवाहीखाली ाहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

डहाणू-बोडी (ता.डहाणू, जि.पािघर) या प्रमुख राज्य मागागवरीि बस  
थाांबयाांना शेड नसल्यामुळे नागवरिाांना होत असिेिा त्रास 

  

(५)  ६६८३१ (१६-१२-२०१६).   श्री.अलमत घोडा (पािघर) :   सन्माननीय पवरवहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) डहाणू-बोडी (ता.डहाणू, जल.पालघर) या प्रमुख राज्य मागागवर डहाणू बस ागारामरून 
बसेस सुरु ाहे मात्र मोलके ॉाींबे वगळता हनमुानमींद र,  ाकूरवाडी, नरपड, वडकतीपाडा, 
घोलवड, ववलयवाडी, ्ोकेपाडा ाद  बस ॉाींबयाींना शेड नाही, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, या मागागवरुन शाळेतील ववद्याॉी तसेच नोकरवगग शाळेत व व्यवसायासा र 
लात असतात परींतु बस ॉाींबयावर शेड नसल्यामुळे सवाांना त्रास सहन करावा लागत 
असल्यामळेु तॉेील ग्रामस्ॉाींनी बस ॉाींबयावर शेड उगारण्याबाबत सन २००९ पासून सतत 
डहाणू बस ागारात ननवे न  े नही ालपयगत कोणतीही कायगवाही झाली नाही, हे ही खरे 
ाहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीअींती या प्रकरणी  बस ॉाींबे उगारण्याकवरता ननरी उपलबर करुन 
 ेण्याबाबत शासनान ेकोणती कायगवाही केली ाहे वा करण्यात येत ाहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहेत ?  
 
 

श्री. हदवािर रावत े(२१-११-२०१७) : (१) अींशत: खरे ाहे. 
    नरपड व घोलवड या द काणच्या ॉाींबयावर प्रवासी ननवारा शेड ाहे. 
(२) व (३) रस्ता हद्दीमध्ये प्रवासी ननवारा उगारण्यासा र लोकप्रनतननरी याींच्या स्ॉाननक 
ववकास कायगक्रमातून ननरी उपलबर करुन घेणेबाबतची कायगवाही ववचारारीन ाहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
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अिोिे जिल््यात शेतिऱयाांचे अततवषृ्ट्टीने झािेिे नुिसान 
  

(६)  ६८३१७ (१६-१२-२०१६).   श्री.ियांत पाटीि (इस्िामपूर), श्री.वैभव वपचड (अिोिे), 
श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.मिरांद िाधव-पाटीि (वाई), श्री.भास्िर िाधव (गुहागर), 
श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरेगाव), श्री.सुरेश िाड (ििगत), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.हनुमांत 
डोळस (माळलशरस), श्री.राहुि िगताप (श्रीगोंदा), श्री.शामराव ऊफग  बाळासाहेब पाटीि (िराड 
उत्तर), श्री.हदपि चव्हाण (फिटण), श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागिाण), श्री.नरहरी झझरवाळ 
(हदांडोरी), श्री.अजित पवार (बारामती), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), श्री.राणािगिीतलसांह पाटीि 
(उस्मानाबाद), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोिी), श्री.हसन मुश्रीफ (िागि) :   सन्माननीय मदत व 
पुनवगसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अकोले जलल््यात अनतवषृ्ीने  नुकसान झाल्याबाबत ककसन सगेच्या वतीने रालूर येॉ े
मोचाग काढून तहलसल ार याींना नकुसानीची गरपाई  ेण्याची मागणी माहे सप् े्ंबर, २०१६ च्या 
पदहल्या सप्ताहात केली ाहे, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, स र मागणीच्या अनुर्ींगाने शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत 
ाहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटीि (१७-११-२०१७) : (१) होय, हे खरे ाहे. 
(२) महसूल व वन ववगाग, शासन ननणगय द नाींक ०९.०१.२०१७ अन्वये, राज्यात माहे लून ते 
थक््ोबर, २०१६ या कालावरीतील अनतवषृ्ीमळेु बाधरत शेतकऱ्याींना पीक ववमा योलनेच्या 
मींडळननहाय नुकसान गरपाईच्या ५०% प्रमाणे रक्कम पीक ववमा न घेतलेल्या शेतकऱ्याींना 
म त म्हणून  ेण्याचा ननणगय घेण्यात ाला ाहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

साांगिी जिल््यातीि ग्रामीण व दषु्ट्िाळी भागातीि ववद्यार्थयाांना  
बसचा मोफत पास व लशष्ट्यवतृ्ती लमळण्याबाबत 

(७)  ६८४६६ (१६-१२-२०१६).   श्री.अतनि बाबर (खानापूर) :   सन्माननीय पवरवहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) साींगली जलल््यातील ग्रामीण व  षुकाळी गागातील गोरगरीब ववद्यार्थयाांना बसचा मोफत 
पास लमळावा, ववद्यार्थयाांची सन २०१५-१६ या वर्ागतील लशषयवतृ्ती त्वरीत लमळावी ाद सह 
प्रमुख मागण्यासा र साींगलीत ववद्यार्थयाांनी जलल्हाधरकारी कायागलयावर माहे थगस््, २०१६ 
मध्ये वा त्या रम्यान मोचाग काढला ाहे, हे खरे ाहे काय, 

(२) असल्यास, ववद्यार्थयाांच्या मागण्यासीं गागत शासनाने कोणता ननणगय घेतला ाहे वा 
घेण्यात येत ाहे, 
(३) असल्यास, त्याचे सवगसारारण स्वरुप काय ाहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
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श्री. हदवािर रावत े(०९-११-२०१७) : (१) होय. 
(२) व (३) राज्य पवरवहन बसेसमरून शाळा/महाववद्यालयात लशक्षण घेणाऱ्या महाराषरान 
राज्यातील ववद्यार्थयाांना शासनाकडून राज्य पवरवहन प्रवासी गाडयात ६६.६७ ्क्के सवलत 
 ेण्यात येत ाहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

मौि ेहटटा (ता.वसमत, जि.हहांगोिी) येथे एस.टी. स्टँड बाांधणेबाबत 
  

(८)  ६९२४० (१६-१२-२०१६).   श्री.ियप्रिाश मुांदडा (बसमत) :   सन्माननीय पवरवहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौले ह््ा  (ता.वसमत, जल.दहींगोली) येॉ ेएस.्ी.स््ँड बाींरण्यासा र एस.्ी महामींडळाने ३ 
एकर लमीन खरे ी केली ाहे हे खरे ाहे काय, 

(२) असल्यास, स्ॉाननक ग्रामस्ॉाींची, प्रवाशाींची स र एस.्ी. बस स््ँड बाींरण्यासा र मागील 
अनेक वर्ागपासून सतत मागणी असूनही त्या दृष्ीने अद्याप काही  ोस कायगवाही नाही हे खरे 
ाहे काय, 
(३) असल्यास, ग्रामस्ॉाींची प्रवाशाींच्या सोयीसा र लवकरात लवकर एस.्ी.स््ँड च े बाींरकाम 
सुरु करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत ाहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
 
श्री. हदवािर रावत े(२१-११-२०१७) : (१) होय. 
(२) व (३) मौल ेहट्टा येॉे राज्य पवरवहन स््ँड बाींरण्याबाबत खचागची तरतू  करण्याची बाब 
ववचाराधरन ाहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
 
 

पाटबांधारे प्रिल्पाच्या िाभ के्षत्रातीि िलमनीच्या ववक्रीस परवानगी लमळण्याबाबत 
(९)  ७२६२७ (२७-०१-२०१७).   श्री.सांिय (बाळा) भेगड े (मावळ) :   सन्माननीय मदत व 
पुनवगसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे जलल्हा- राज्यातील पा्बींरारे प्रकल्पाींच्या लागके्षत्रातील शेतकऱ्याींच्या स्लबपात्र 
ललमनीच्या खरे ी-ववक्री व्यवहारातील ननबांर पुन्हा कायम  ेवण्याचा ननणगय घेतला ाहे, हे 
खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, पुनवगसनासा र ररण प्रकल्पाचे पाणी लमळणाऱ्या लागके्षत्रातील शेतकऱ्याींच्या 
ललमनीवर पुनवगसनासा र राखीव असे शेरे नों ववले लातात, हे ही खरे ाहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाच्या ताबयात ालेल्या ललमनीवर प्रकल्पग्रस्ताींचे पुनवगसन पूणग झाले 
ाहे अशा ररणाच्या लागके्षत्रातील ललमनी ववक्रीस परवानगी  ेण्याबाबत शासनान े कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत ाहे, 
(४) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटीि (१६-११-२०१७) : (१) व (२) होय.  
(३) पुणे जलल्हयातील पा्बींरारे प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्ताींच े पनुवगसनाच े काम पूणग झाले 
नसल्यान,े प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िळगाांव जिल््यात िपाशीिा व िेळीिा भाव लमळण्यािवरता िाढिेिा मोचाग 
  

(१०)  ७६८६२ (१४-०४-२०१७).   डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटीि (एरांडोि) :   सन्माननीय 
िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) लळगाींव जलल््यात कपाशीला  हा हलार रुपये तर केळीला १५०० रुपये (जक्वीं्लला) गाव 
लमळणेबाबत एका रालकीय पक्षामाफग त जलल्हाधरकारी कायागलयावर माहे थक््ोबर २०१६ च्या 
पदहल्या सप्ताहात  मोचागचे ायोलन केले होत,े हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, मोच कऱ्याींच्या मागण्याचे स्वरुप काय ाहे, 
(३) असल्यास, मोच कऱ्याींच्या मागणीनुसार शासनान ेकोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत 
ाहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
 
श्री. पाांडुरांग फुां डिर (१३-११-२०१७) : (१) होय. 
(२) स र ननवे नातील मुख्य मागण्या खालील प्रमाणे ाहेत. 
     १. अनतवषृ्ीमूळे झालेल्या वपकाींच्या नुकसानीच ेतात्काळ पींचनाम ेकरुन त्वरीत नकुसान 
गरपाई लमळावी. 
     २. कापसाला रु १०,०००/- प्रनत जक्वीं्ल व केळी उत्पा क शेतक-याींना रु १५००/- प्रनत 
जक्वीं्ल एवढा हमीगाव लमळावा. 
     ३. केळी वपक ववम्याच्या रकमा तात्काळ लमळाव्यात. 
     ४. केळी वपकासा र कायमस्वरुपी उपाययोलना कराव्यात. यासा र  ोस रोरण 
 रववण्यात यावे. 
     ५. शेतक-याींच्या कलागच ेपुनगग न करण्यात याव.े 
(३) शेतमालाच्या ककमान ारारगूत ककीं मती लाहीर करणे ही पूणगपणे कें द्र शासनाच्या 
अखत्यावरतील बाब असून, शेतमालास वालवी गाव लमळावेत म्हणून राज्य शासन नेहमीच कें द्र 
शासनाकड ेाग्रही गूलमका घेत असते. 
 ववक्री हींगाम २०१६-१७ कवरता कें द्र शासनान ेकापूस (लाींब रागा) या वपकासा र रु. ४१६०/- 
इतकी  ककमान ारारगूत ककीं मत लादहर केलेली ाहे. केळी वपकासा र कें द्र शासन ककमान 
ारारगूत ककीं मत लादहर करत नाही. 
     पनुरगधचत हवामान ारावरत वपक ववमा योलन ेअींतगगत ाींबबया बहरात केळी वपकासा र 
सन २०१५-१६ मध्ये लळगाव जलल््यातील ३६,३१० शेतक-याींनी पीक ववमा योलनेत सहगाग 
घेतला, त्याींना  रु.३५१.९३ को्ीच ेववमा सींरक्षण  ेण्यात ाले,  हवामान रोके लागू झालेल्या  
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महसूल मींडळातील ३४,५०९ शेतक-याींना रु.३५.१८ को्ी नूकसान गरपाई अ ा करण्यात ाली. 
सन २०१६-१७ मध्ये लळगाव जलल््यातील ४३,८१५ शेतक-याींनी केळी वपक ववमा योलनेत 
सहगाग घेतला असून, त्याींना रु.४५३.९५ को्ी रक्कमेचे ववमा सींरक्षण  ेण्यात ालेले ाहे. 
     सन २०१५-१६ मध्ये खरीप व रबबी हींगामात कलग घेतलेल्या राज्यातील ७,२७,०१४ 
शेतकऱ् याींकडील रु.५३५०.४७ को्ी पीक कलागचे ५ वर्ग मु तीच्या मध्यम मु त पीक कलागमध्ये 
रुपाींतर करण्यात ालेले ाहे. 
     सन २०१६-१७ च्या हींगामात राज्यात ी्ंचाई सदृश्य पवरजस्ॉती नसल्यामूळे शासनान े५० 
पैसे पेक्षा कमी पैसेवारीची गाव ेलाहीर केलेली नसल्यान े राज्यातील बकँाींकडून पीक कलागचे 
मध्यम मु त कलागत रुपाींतराचे व्यवहार झालेले नाहीत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िळगाव जिल्हयात अनुदानाच्या वाटपात गत दोन वषागपासून िरण्यात आिेिा दिुाभाव 
  

(११)  ७७३७७ (१४-०४-२०१७).   डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटीि (एरांडोि) :   सन्माननीय 
िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) लळगाव जलल्हयात रोलगार हमी योलनेतील फळबाग लागवडीसा र प्राप्त अनु ानाच्या 
वा्पात गत  ोन वर्ागपासून  लुागाव करण्यात येत असून काही तालुक्याींना झकुत ेमाप  े न 
बाकी तालकु्याींवर अन्याय करण्यात ाला ाहे, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, अनु ान वा्पाबाबत जलल्हा अधरक्षक कृवर् अधरकारी व तालकुा कृवर् 
अधरकाऱ्याींमध्येच समन्वय नसल्याचे नन शगनास येत ाहे, हे ही खरे ाहे काय, 
(३) असल्यास, अनु ानापासून वींधचत शेतकऱ्याींनी सींबींधरत तालुका कृवर् अधरकाऱ्याींना 
ननवे नाद्वारे तक्रारही केली ाहे, हे ही खरे ाहे काय, 
(४) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने कोणती चौकशी केली ाहे काय, 
(५) असल्यास, तद्नुसार शासनान ेकोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत ाहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
  
श्री. पाांडुरांग फुां डिर (१३-११-२०१७) : (१), (२) व (३) खरे नाही. 
सन २०१५-१६ व सन २०१६-१७ मध्ये मागणीपेक्षा कमी ननरी उपलबर झाला. उपलबर ननरी 
व तालकुा कृवर् अधरकारी याींनी केलेली ननरीची मागणी ववचारात घेवून अनु ानाचे वा्प 
करण्यात ाले ाहे. तसेच शेतकऱ्याींनी याबाबत तालुका कृवर् अधरकाऱ्याींकड े तक्रार केलेली 
द सून ालेली नाही. 
(४), (५) व (६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

 
___________ 
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मुांबईतीि वडाळा व ताडदेव प्रादेलशि पवरवहन िायागियातीि ऑनिाईन  
प्रणािीतीि दोष दरू िरण्यास होत असिेिा वविांब 

(१२)  ८४४५१ (१३-०४-२०१७).   श्री.लशवािीराव िर्ड गिे (राहुरी), श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन) :   
सन्माननीय पवरवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील वडाळा व ताड ेव प्रा ेलशक पवरवहन कायागलयात सुरु केलेल्या वाहन-४ या 
थनलाईन प्रणालीत  ोर् असल्याने ही प्रणाली ववकलसत करणा-या कें द्र सरकारच्या न शनल 
इन्फोमेशन सें्र (एनायसी) च्या कायगपध् तीवर येॉील अधरका-याींमध्ये नाराली व्यक्त होत 
असल्याच े द नाींक २८ लानेवारी, २०१७ रोली वा त्यासमुारास नन शगनास ाले ाहे, हे खरे 
ाहे काय, 

(२) असल्यास, या प्रणालीतील त्रु्ी  रू करण्यासा र एनायसी न े ववशेर् ्ीम पा वण्याच े
ाश्वालसत करुन  ेखील अद्याप पा ववण्यात ाले नसल्यामळेु वाहनरारकाींमध्ये असींतोर् 
ननमागण झाला ाहे, हे ही खरे ाहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेकोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत ाहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
  
श्री. हदवािर रावत े(३०-११-२०१७) :(१) हे खरे नाही. 
द .२८.०१.२०१७ रोली वतृ्तपत्रात अशा ाशयाची बातमी प्रलसध्  झाली होती. 
(२) हे खरे नाही. 
ज्या प्रकरणामध्ये ताींबत्रक त्रु्ी ननमागण झाल्या अशा सवग प्रकरणाच ेराषरानीय सूचना कें द्र याींच्या 
सहाय्यान े त्रु्ीींचे तात्काळ ननरसन करण्यात ाले ाहे. सारॉी व वाहन सींगणक प्रणालीच े
यशस्वी अींमलबलावणी करण्याकरीता राषरानीय सूचना कें द्र याींच्यामाफग त ावश्यक ती म त 
घेण्यात ाली असून  त्यासा र ४० सपो ग् प्रोग्रामरची ननयुक्ती करण्यात ालेली ाहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातीि ५९० तिावाांचे वाटप धोरण तयार िरण्याबाबत 
 

(१३)  ८५०६६ (१५-०८-२०१७).   श्री.सुधािर देशमुख (नागपूर पजश्चम) :   सन्माननीय 
मत्स्यवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ५९० तलावाींच ेगेल्या  ोन वर्ागपासुन मासेमारी करीता वा्प रखडल्याने १ लाख 
१० हलार मासेमाराींवर उपासमारीची पाळी ओढवली असल्याबाबतची बाब माहे लून, २०१७ 
मध्ये वा  रम्यान नन शगनास ाली, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, मासमेारी सीं गागत राज्य शासनान ेद नाींक ३० लून, २०१७ पुवी रोरण ननजश्चत 
करावे अस ेा ेश मा.उच्च न्यायालयाच्या औरींगाबा  खींडपी ान ेराज्य शासनाला द ले, हे ही 
खरे ाहे काय, 
(३) असल्यास, मा.उच्च न्यायालयाच्या नन  र्ानुसार राज्य शासनाने मासेमारी करीता तलावाींच े
वा्प रोरण तयार करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत ाहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहेत ?  
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श्री. महादेव िानिर (१६-११-२०१७) :(१) मत्स्यव्यवसायासा र तलाव  ेक्यान े  ेण्याबाबत द . 
२६.०६.२०१४ रोलीच्या शासन ननणगयास द . १६.०५.२०१६ रोलीच्या पत्रान्वये स्ॉधगती  ेण्यात 
ाली होती. परींतू स र स्ॉधगती कालावरी  रम्यान मजच्िमाराींना रू. ५००/- प्रनत मदहना 
प्रमाणे मासेमारी परवाने  ेण्यात ाले होते. 
(२) मत्स्यव्यवसायाकवरता ललाशय / तलाव  ेक्याने  ेण्याबाबत राज्य शासनाने 
द .३०.०६.२०१७ पुवी रोरण ननजश्चत करण्याच ेनन  श मा. उच्च न्यायालय, खींडपी  औरींगाबा  
याींनी राज्य शासनास द ले होते, ही बाब खरी ाहे.  
(३) मत्स्यव्यवसायाकवरता ललाशय / तलाव  ेक्याने  ेण्यासा र सरुावरत रोरण शासन ननणगय 
द . ३०.०६.२०१७ अन्वये लाहीर केले ाहे.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

शाहुवाडी (जि.िोल्हापूर) तािकु्यातीि िृषी ववभागातीि पदे तातडीने भरण्याबाबत 
  

(१४)  ८५५५३ (१५-०८-२०१७).   श्री.सत्यिीत पाटीि-सरुडिर (शाहूवाडी) :   सन्माननीय िृषी 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शाहुवाडी (जल.कोल्हापूर) तालुक्यातील चार मींडळ कायागलये असून कृर्ी अधरकाऱ्याींसह 
अन्य प े वरक्त असल्याचे असल्याचे नन शगनास ाले ाहे हे खरे ाहे काय, 

(२) असल्यास, कृर्ी ववगागातील अनेक वरक्त प ाींमुळे कृर्ी ववगागाच्या कामाच े नकुसान 
झाले असून, शेतकऱ्याींना ववववर योलनाींची मादहती व मागग शगन लमळवणे अवघड झाले ाहे हे 
दह खरे ाहे काय, 
(३) असल्यास, शाहुवाडी (जल.कोल्हापूर) तालुक्यातील कृर्ी ववगागातील प े तातडीन े
गरण्याबाबत शासनान ेकोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत ाहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
  
श्री. पाांडुरांग फुां डिर (१८-११-२०१७) : (१) हे अींशत: खरे ाहे. 
     शाहुवाडी (जल.कोल्हापूर) तालुक्यातील तीन मींडळ कायागलये असून तालकुा कृवर् 
अधरकारी कायागलय शाहुवाडी व अधरनस्त कायागलयामध्ये ६७ मींलरू प ापैकी ३८ प े गरलेली 
असून २९ प े वरक्त ाहेत. 
(२) हे खरे नाही. 
     वरक्त प ाींचा अनतवरक्त प गार नलीकच्या अधरकारी / कमगचाऱ्याींकड े  ेवून कृवर् 
ववगागाच्या ववववर योलनाींची अींमलबलावणी सुरु असनू शेतकऱ्याींना सवगतोपरी मागग शगन 
करण्यात येत ाहे. 
(३)  ववगागीय कृवर् सहसींचालक, कोल्हापूर हे वरक्त प  द नाींक १९/०८/२०१७ रोलीच्या 
ा ेशान्वये गरण्यात ाले ाहे. 
     महाराषरान कृवर् सेवा, ग्-ब (कननष ) सींवगागतील सरळसेवेच्या को्यातील ५० 
उमे वाराींची ननवडया ी महाराषरान लोकसेवा ायोगाकडून प्राप्त झालेली असून त्याींना ननयुक्ती 
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 ेण्याची कायगवाही सुरु ाहे. तसचे ाणखी ७९ वरक्त प ाींच ेमागणीपत्र द नाींक ३०/०३/२०१७ 
रोलीच्या शासन पत्रान्वये महाराषरान लोकसेवा ायोगास पा ववण्यात ाले ाहे. 
     तसेच या सींवगागतील प ोन्नतीच्या को्यातील १०२ वरक्त प े प ोन्नतीन े गरण्याची 
कायगवाही चाल ूाहे. 
    के्षबत्रय स्तरावरील कृवर् सहाय्यक सींवगागची ७३० प े गरण्याची कायगवाही अींनतम 
्प्प्यामध्ये ाहे. उवगरीत वरक्त प े १००% गरण्यास मान्यता लमळालेली असनू त्यानूसार 
तातडीन ेकायगवाही करण्यात येत ाहे. 
     ग्-क सींवगागतील इतर वरक्त प े ननयमातील तरतु ीनूसार तातडीन ेगरण्याची कायगवाही 
सुरु ाहे.    
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

पुणे मेरोसाठी खासगी तसेच शासिीय िागा देण्यास आस्थापनाांनी िेिेिा ववरोध  
  

(१५)  ८५५८८ (१५-०८-२०१७).   श्री.लभमराव तापिीर (खडिवासिा) :   सन्माननीय िृषी 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे मेरानोसा र खासगी, शासकीय लागा  ेण्यास ास्ॉापनाींनी ववरोर केल्याने प्रत्यक्ष 
कामास ववलींब होत असल्याची बाब माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्या रम्यान नन शगनास ाले, हे  
खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, यामध्ये  सवाांत मो ा ववरोर कृर्ी महाववद्यालयाचे कमगचाऱ्याींपासून ते 
ववद्याॉी ाीं ोलनाची तयारी करत असल्याने पुणे मेरानोला अडॉळा येत ाहे, हे ही खरे ाहे 
काय, 
(३) असल्यास, कृर्ी महाववद्यालयाच्या सुमारे ३० एकर लागेवर मेरानो प्रकल्पाचा डपेो 
उगारण्याचे प्रस्ताववत करण्यात ाला असल्याने ही लागा सींपा ीत केल्यास कृर्ी लशक्षणाच्या 
मरडलेचा रोका ननमागण हो  शकतो त्यामळेु कोणत्याही पवरजस्ॉतीत कृर्ी महाववद्यालयाची 
लागा सींपा ीत करण्यात ये  नये, अशी मागणी कृर्ी महाववद्यालयाच्या ाली-माली 
ववद्यार्थयाांनी केली ाहे, हे ही खरे ाहे काय, 
(४) असल्यास,याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत ाहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची  कारणे काय ाहेत ? 
 
श्री. पाांडुरांग फुां डिर (१६-११-२०१७) : (१), (२) व (३) नाही. 
(४) तॉावप, पुणे मेरानोसा र कृवर् महाववद्यालयाची लागा  ेताना कृवर् महाववद्यालयासा र 
लसींचन ववहीर, पजम्पींग लसजस््म नवीन लागी बाींरून  ेणे व मातवृकृ्षाच े नवीन लागी  
प्रत्यारोपण पुणे मेरानोने स्वखचागने करण्याबाबतचा ननणगय द .१५.०७.२०१७ च्या शासन 
ननणगयानुसार झाला ाहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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आचरा (जि.लसांधुदगुग) येथीि मासळी मांडई वापरास खुिी िरण्याबाबत 
  

(१६)  ८५७३१ (१५-०८-२०१७).   श्री.वैभव नाईि (िुडाळ) :   सन्माननीय मत्स्यवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ाचरा (जल.लसींरु गुग) मासळी मींडईच ेकाम गेल्या  ोन वर्ागपासून पूणग हो नही अ यापी 
वापरासा र खलेु करण्यात ाले नसल्याचे नुकतेच माहे म,े २०१७ मध्ये वा त् या रम्यान 
नन शगनास ाले ाहे हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, स रहू मासळी मींडई मच्िर ववके्रत्याींकवरता खलुी न केल्याने सींतप्त झालेल्या 
मदहला मच्िर ववके्रत्याींनी ग्रामपींचायतीस द नाींक २० म,े२०१७ रोली वा त्या सुमारास घेराव 
घातला, हे खरे ाहे काय, 
(३) असल्यास, मासळी मींडईच ेकाम पूणग हो नही वापरासा र खुले न करण्यामागची कारणे 
काय ाहेत, 
(४) तसेच मासळी मींडई तात्काळ खुली करण्याबाबत शासनान े कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत ाहे ? 
   
श्री. महादेव िानिर (१३-११-२०१७) : (१) खरे नाही. 
(२) खरे नाही.   
(३) मासळी मींडईचे काम अद्याप पुणग झाले नसून पाणी व्यवस्ॉा, नाले/ग्र इत्याद  काम े
अपूणग ाहेत.  
(४) राषरानीय मजत्स्यकी ववकास मींडळान े मान्य केलेल्या रु.१४७.३६ लक्षच्या अनु ानापैकी 
रु.१२८.९३ लक्षची रक्कम महाराषरान मत्स्योद्योग ववकास महामींडळास प्राप्त झाली ाहे. 
उवगवरत अनु ानाची रक्कम प्राप्त होण्यासा र महामींडळामाफग त पा पुरावा सुरु ाहे. तसेच या 
प्रकरणी ग्राम पींचायत, ाचरा याींना महाराषरान मत्स्योद्योग ववकास महामींडळामाफग त स र 
मासळी मींडई खुली करण्याबाबत योग्य त्या सचुना  ेण्यात ाल्या ाहेत.  

___________ 
  
राज्य मागग पवरवहन महामांडळातून तनवतृ्त झािेल्या सेवातनवतृ्त िमगचा-याांच्या मागण्याबाबत 

  

(१७)  ८६०३१ (१४-०८-२०१७).   श्री.तनतेश राणे (िणिविी), श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण) :   
सन्माननीय पवरवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषरान राज्य मागग पवरवहन मींडळातून ननवॄत्त झालेल्या कमगचा-याींच्या सींघ्नेन े सन 
२०१२ ते २०१६ या कालावरीमरील वाढीव उप ान, लशल्लक रलेचा पगार इ. ेणी त्वरीत 
द्यावीत ननवॄत्ती कमगचा-याींना पती/पत्नीस रूपये ५०० ककीं वा अधरक रक्कम घेवून वर्गगराचा 
सारी/दहरकणी गाडयातून प्रवास करण्याचा मोफत पास  ेण्यात यावा, रोल ार कालावरीच े
उप ान ववनाववलींब  ेण्यात याव,े कमगचा-याींच्या  ेय रक्कम त्वरीत ननवॄत्ती होतेवेळीच  ेण्यात 
याव्यात, लशल्लक रलेच्या पगारासह मध्यवती कायागलय कमगवगग पवरपत्रक क्र.१३०२, द नाींक ८ 
एवप्रल, २००४ नुसार  ननवतृ्ताच्या पाल्याींना ५ ्क्के नोकरगरतीमध्ये ारक्षण  ेण्यात यावे, 
अन्यपे् रक्कम/बीपी्ीझडे रक्कम मध्यवती कायागलय, मुींबइग पवरपत्रक क्र.गणना शाखा/४०३, 



वव.स. ३८२ (13) 

द नाींक ३० डडसेंबर, २००८ नुसार कमगचा-याींच्या खात्यावर त्वरीत लमा करावी, राज्यपवरवहन 
महामींडळामध्ये अप शीप (लशका  उमे वारी) केलेल्या ननवतृ्ताींच्या पाल्याींना त्वरीत नेमणूक 
द्यावी, कमगचारी ननवतृ्त होताना त्याींच्या उप ानातनू कोणतीही पूवग सुचना न  ेता रक्कम 
कपात करू नये, ननवतृ्ताच्या अननणगयीत प्रश्नाींवर चचाग करण्यासा र सींघ्नेच्या प ाधरका-
याींबरोबर  र ३ मदहन्याींनी ववगाग पातळीवर बै का घेण्यात याव्यात, महाराषरान शासन ववत्त 
ववगाग पवरपत्रक से.न.ेवव.२०२५,प्र.क्र.०१ सेवा-४, द नाींक ४ फेब्रुवारी, २०१५ नुसार द नाींक १ 
लानेवारी, २००६ रोली ककीं वा त्यानींतर सेवाननवतृ्त झालेल्या, मतृ पावलेल्या ननवतृ्तीरारक/कुीं ्ूींब 
ननवतृ्ती वेतनरारकाींचा मतृ्य ू झाल्यास नन:सेवा उप ानाची मयाग ा रूपये ७ हलार करण्यात 
ाली ाहे त्याची तातडीने अींमलबलावणी करावी, द नाींक १ एवप्रल, २०१२ नींतर रा.प.सेवेतून 
ननवतृ्त झालेल्या कमगचा-याींनी एकाच प ावर २४ वर्  सेवा केली ाहे, अशा ननवतृ्ताींना २०१२ 
ते २०१६ या कालावरीचा ाधॉगक लाग द्यावा (कामगार शाखा पवरपत्रक क्र.८/२०१५, द नाींक ५ 
माचग, २०१५ नुसार) ा ी मागण्याच े ननवे न मागील २० वर्ागपासनू वारींवार शासनाला सा र 
केले असतानाही स रहू मागण्याबाबत शासनान ेाललमतीस कोणताही ननणगय घेतलेला नाही, 
हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली ाहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीअींती राज्य पवरवहन महामींडळातून ननवतृ्त झालेल्या कमगचा-याींच्या 
उपरोक्त मागण्या त्ववरत पूणग करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत 
ाहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
  
श्री. हदवािर रावत े(२१-११-२०१७) : (१) नाही. 
(२) व (३) ननवतृ्त कमगचारी/ सवेेत नसलेले कमगचारी याींचे बकँ खाते क्रमाींकानुसार त्याींच्या 
खात्यात अनपेड रक्कम/बीपी्ीझडे रक्कम लमा करण्यासा र महामींडळाद्वारे सवग ववगागाींना 
सूचना प्रसावरत करण्यात ाल्या ाहेत. त्यानसुार कमगचाऱ्याींच्या खात्यात रक्कम लमा केली 
लाते. त्याचप्रमाणे महामींडळाच्या सींकेतस्ॉळावर बीपी्ीझडे-एफडबल्यूसी खात्यामरील 
रकमाींच्या वेळोवेळी या या प्रलसध्  करण्यात येतात. 
     लशका  उमे वारी केलेल्या ननवतृ्त कामगाराींच्या पाल्याींना महामींडळात ॉे् नमेणूक 
 ेण्याची तरतू  नाही. 
     सध्या रा.प.महामींडळाचे सेवाननवतृ्त कमगचारी व त्याींच्या पती/पत्नीस ललूै ते फेब्रुवारी या 
कालावरीमध्ये  ोन मदहन्याच्या मु तीचा मोफत पास  ेण्यात येत ाहे. तसेच सेवेत 
असताना/सेवाननवतृ्तीनींतर मरण पावलेल्या कमगचाऱ्याींच्या/अधरकाऱ्याींच्या पत्नीस/पतीस ललूै त े
फेब्रुवारी या कालावरीमध्ये एक मदहन्याच्या मु तीचा मोफत पास  ेण्यात येतो. 
     राज्य पवरवहन महामींडळाच्या बसेसमरून प्रवास करणाऱ्या सवलत रारकाींची वाढती 
सींख्या लक्षात घेता यापुढे कोणतीही प्रवास गाड ेसवलत अनुजे्ञय करावयाची  झाल्यास गहृ 
(पवरवहन) ववगागाच्या सींमत्तीने मींत्रीमींडळासमोर प्रस्ताव सा र करुन मान्यता घे नच लाहीर 
करावी अस ेनन  श शासनाच्या द .०२.०९.१९८६ च्या शासन ननणगयान्वये  ेण्यात ाले ाहेत. 
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     सींघ्नेच्या मागणीनुसार रु.५००/- गरुन १२ मदहने मोफत पास  ेण्याबाबतचा प्रस्ताव 
राज्य पवरवहन महामींडळाच्या सींचालक मींडळाने द .१०.०८.२००९ च्या  रावाींन्वये अमान्य 
केलेला ाहे. तसेच सन २०१४ मध्ये वाहतकू खात्याकडून सींचालक मींडळापुढे रु.५००/- गरुन 
मोफत पासाबाबत  राव माींडण्यात ाला होता.  त्यावेळी सींचालक मींडळाने स रची बाब पुढे 
ढकललेली ाहे. 
     राज्य पवरवहन महामींडळातील सेवाननवतृ्त कमगचाऱ्याींच्या मागण्याींबाबत ननवतृ्त कमगचारी 
अॉवा त्याींचे सींघ्ना प्रनतननरी याींचेसमवेत महामींडळाद्वारे वळेोवेळी चचाग करण्यात येत 
असते. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
पवरवहन ववभागाने प्रलसध्दी िेिेिे रुग्णवाहहिा दरपत्रि रुग्णाियाच्या आवारात िावण्याबाबत 
  

(१८)  ८६२०६ (१४-०८-२०१७).  श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अलमन पटेि (मुांबादेवी), 
श्री.ियिुमार गोरे (माण), श्री.भारत भाििे (पांढरपूर) :   सन्माननीय पवरवहन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शासनाच्या पवरवहन ववगागाने प्रलसध् ी केलेले रुग्णवादहका  रपत्रक रुग्णालयाच्या 
ावारात लावले लात नसल्यामुळे व रुग्णालयात रुग्णवादहकाच ेरजलस््र योग्य प्रकारे मेंन््न 
होत नसल्यामुळे रुग्णाींना व मतृाला घरी घेवून लात असताना नमेके ककती गाड ेद्यायचे हे 
स्पष् होत नसल्याच ेमाहे एवप्रल, २०१७ मध्ये वा त्या  रम्यान नन शगनास ाले ाहे हे खरे 
ाहे काय, 
(२) असल्यास, यासीं गागत शासनाने चौकशी करुन शवागारा  ारालवळ पवरवहन ववगागान े
प्रलसध्  केलेले  रपत्रक लावाव ेव  रपत्रकाप्रमाणे रजलस््र नों  करण्याबाबत कोणती कायगवाही 
केली ाहे वा करण्यात येत ाहे 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
   
श्री. हदवािर रावते (१३-११-२०१७) : (१) अशा ाशयाची वतृ्तपत्रात बातमी प्रलसध्  झालेली 
ाहे. 
(२) लनदहत याधचका क्र.१६/२०१३ मध्ये मा.उच्च न्यायालयाच्या ा ेशानुसार राज्यातील सवग 
प्रा ेलशक पवरवहन प्राधरकरणाींनी रुग्णवादहकाींचे  र ननजश्चत केलेले ाहे. त्याचप्रमाणे मुींबई 
महानगर के्षत्र पवरवहन प्राधरकरणाच्या द नाींक १२.०९.२०१३ च्या  राव क्र.४७/२०१३ व 
द .०१.०३.२०१४ रोलीच्या  राव क्र.२/२०१४ अन्वये स रचे गाडपेत्र सवग रूग्णवाहीकाींच्या ातील 
बालूने प्र लशगत करणे चालक व मालक या  ोन्हीींवर बींरनकारक ाहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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िोल्हापूर एस.टी आगारातीि समस्याांचे तनवारण िरण्याबाबत 
  

(१९)  ८६२९३ (१४-०८-२०१७).   श्री.सत्यिीत पाटीि-सरुडिर (शाहूवाडी), श्री.चांद्रदीप नरिे 
(िरवीर) :   सन्माननीय पवरवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापूर एस.्ी राज्यातील अत्यींत महत्वाच े व कनाग्क राज्यास लोडणारे महत्वाचे 
एस.्ी ागार असून  ररोल हलारो प्रवासी ये-ला करत असतात हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, कोल्हापूर ागारात अननयलमतपणा, नवीन ब ली झालेल्या कमगचा-यास खोली 
न लमळण,े तसेच कमगचाऱ्याींसा र असणारी सींगालीनगर ागारातील इमारत गेली पाच वर्  
वरकामी असण,े अशा अनेक समस्या नन शगनास येत ाहेत हे खरे ाहे काय, 
(३) असल्यास, त्याचा पवरणाम प्रवाशाींना  ेण्यात येणाऱ्या सेवेवर द सून येत ाहे, हे दह खरे 
ाहे काय, 
(४) असल्यास, कोल्हापूर ागारातील समस्याींचे ननवारण करण्याकवरता शासनाने कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत ाहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
 
श्री. हदवािर रावत े(०७-११-२०१७) : (१) होय. 
(२), (३) व (४) राज्य पवरवहन महामींडळाच्या कोल्हापूर बसस्ॉानकातून बसफेऱ्या वेळेवर 
सु्तात, तसेच, सींगालीनगर ागारामध्ये केवळ ागार व्यवस्ॉापक ननवासस्ॉान असून, 
सींगालीनगर ागारातील व  ववगागातील मुख्यालयातींगगत येणाऱ्या ास्ॉापनाींमध्ये काम 
करणाऱ्या कमगचाऱ्याींसा र महामींडळातफ  ताराबाई पाकग  येॉे ननवासस्ॉाने बाींरण्यात ालेली 
ाहेत.  कमगचाऱ्याींच्या मागणी अलागनसुार प्रनतक्षाया ी तयार केलेली असून, वरक्त होणाऱ्या 
स ननकाींचे वा्प प्रनतक्षाया ीवरील कमगचाऱ्याींना करण्यात येत.े ननवासस्ॉानाींचे वा्प न 
झालेल्या कमगचाऱ्याींना ननयमानसुार घरगाड ेगत्ता  ेण्यात येतो. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िोल्हापूर जिल््यामधीि नवीन एस.टी. बसची सांख्या वाढववणे व एस.टी.  
वपिअप शेडसाठी तनधी उपिबध िरण्याबाबत 

  

(२०)  ८६४२२ (१४-०८-२०१७).   श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय पवरवहन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापूर जलल््यामरील  शहराच्या मध्यवती बस वाहतूक स्ॉानकामरून द वसाला १० ते 
२० हलार प्रवासी प्रवास करत असून  ेखील त्याींच्या सुरके्षकरीता स्ॉानकात पोलीस चौकी 
असतानाही पोलीस अधरकारी उपलबर नसतात हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास जलल््यातील बहुताींशी ागारामध्ये एस.्ी. बससे ना रुूस्त असून नववन 
बसगाड्या उपलबर करण्याबाबत ागार प्रमखुाींनी ववगाग ननयींत्रक याींचेकड े मागणी करूनही 
अद्याप कोणती कायगवाही करण्यात ाली नाही हे खरे ाहे काय, 
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(३) असल्यास नवीन एस.्ी. बसची सींख्या वाढववणे व जलल््यातील एस.्ी. वपकअप शेडसा र 
ननरी उपलबर करण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत ाहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
 
श्री. हदवािर रावते (२१-११-२०१७) : (१) कोल्हापूर बसस्ॉानकातील पोलीस चौकीमध्ये 
प्रवाशाींच्या सुरके्षसा र २ पोलीस कमगचाऱ्याींची सकाळी ०९.०० ते रात्रौ २१.०० वालेपयांत  
नेमणूक करण्यात ाली ाहे. तसेच, मदहलाींच्या सुरके्षसा र पोलीसाींमाफग त स्ॉापन करण्यात 
ालेले  ालमनी पॉक व पोलीस बब्माशगलमरील पोलीस कमगचारी बसस्ॉानक व पवरसरामध्ये 
द वस-रात्र गस्त घालत ाहेत. 
(२) व (३) कोल्हापूर ववगागाकडून ७९५ ननयते चालववली लातात, त्याकरीता ८९३ वाहन े
उपलबर ाहेत. महामींडळाद्वारे कोल्हापूर ववगागात सन २०१५ त े२०१७ या कालावरीत १०७ 
नवीन बससे  ेण्यात ालेल्या असून ११८ लुन्या बसेस मोडीत काढण्यात ालेल्या ाहेत. 
     तसेच, प्रवाशाींच्या सेवेसा र ाम ार/खास ार याींच्या ननरीतून व स्ॉाननक ववकास 
कायगक्रमाींतगगत वपकअप शेड बाींरण्यात येतात. सद्यजस्ॉतीत कोल्हापूर ववगागात २२८ 
वपकअपशेड बाींरण्यात ालेले ाहेत.   
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

__________ 
 

रािस्थान धतीवर शेतिऱयाांना ववमा सांरक्षण योिना राबववण्याबाबत 
  

(२१)  ८६६७९ (१५-०८-२०१७).   श्री.राणािगिीतलसांह पाटीि (उस्मानाबाद) :   सन्माननीय 
िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रालस्ॉान सरकारने शेतकऱ्याींसा र केवळ २७ रु. मध्ये ६ लाख रुपयाींचे वैयक्तीक ववमा 
सींरक्षण योलना अींमलात ाणलेली ाहे, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यशासन या रतीवर शेतकऱ्याींसा र वैयक्तीक ववमा सींरक्षण योलना 
राबववण्याबाबत ववचारारीन ाहे काय, 
(३) असल्यास, स र योलना राबववण्यासा र लागणाऱ्या उपाययोलनचेी तरतु  शासनाने केलेली 
ाहे काय, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
 
श्री. पाांडुरांग फुां डिर (१४-११-२०१७) :(१), (२) व (३)  शासनाच्या कृवर् ववगागामाफग त गोपीनाॉ 
मुींड े शेतकरी अपघात ववमा योलना राबववण्यात येत असून या योलनेंतगगत राज्यातील सवग 
७/१२ रारक शेतकऱ्याींचा ववमा उतरववण्यात येतो. या योलनेंतगगत शेतकऱ्याींकडून कोणताही 
ववमा हप्ता घेतला लात नसून रु. २.०० लाखाचे ववमा सींरक्षण द ले लात.े  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.   

___________ 
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राज्यात उष्ट्माघातने मतृ्यु झािेल्या िुटुांबबयाांना आधथगि मदत लमळण्याबाबत 
 

(२२)  ८६८४४ (१५-०८-२०१७).   श्री.ियदत्त क्षीरसागर (बीड), श्री.हनुमांत डोळस (माळलशरस), 
श्री.शामराव ऊफग  बाळासाहेब पाटीि (िराड उत्तर), श्री.हदपि चव्हाण (फिटण), श्री.वभैव 
वपचड (अिोिे), श्री.प्रदीप नाईि (किनवट), श्री.रािेश टोपे (घनसावांगी), श्री.सांिय पुराम 
(आमगाव), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), श्री.हदिीप वळस-ेपाटीि (आांबेगाव), श्री.ियांत पाटीि 
(इस्िामपूर), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरेगाव), श्रीमती हदवपिा चव्हाण 
(बागिाण), श्री.राहुि िगताप (श्रीगोंदा), डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटीि (एरांडोि), श्री.किसन 
िथोरे (मुरबाड), श्री.अतुि भातखळिर (िाांहदविी पूवग), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोिी), श्री.जितेंद्र 
आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.सांिय िेळिर (ठाणे) :   सन्माननीय मदत व पुनवगसन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात माह एवप्रल, २०१७ मध्ये वा त्या रम्यान उषमाघाताने ९ लणाींचा मतृ्य ूझाल्याची 
घ्ना घडली ाहे, हे खरे ाहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनामाफग त चौकशी केली ाहे काय, 
(३) असल्यास, त्यानुसार स र घ्नेत मतृ झालेल्या मतृाींच्या कु्ुींबबयाींना नैसधगगक ापत्ती 
 ाखल म त करण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत ाहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटीि (१७-११-२०१७) : (१) होय. 
(२) व (३) उषमाघातामुळे मुत्य ू झालेल्या मतृाींच्या कु्ूींबबयाींना म त  ेण्याबाबतची तरतू  
नसल्यान,े मतृ झालेल्या मतृकाींच्या कु्ूींबबयाींना म त  ेण्यात ालेली नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

वाडा (जि.पािघर) तािुक्यातीि िृषी ववभागाच्या गैरिारभाराचा त्रास  
शेति-याांना सहन िरावा िागत असल्याबाबत 

(२३)  ८६८७८ (१५-०८-२०१७).   श्रीमती तनमगिा गाववत (इगतपूरी), श्री.अलमन पटेि 
(मुांबादेवी), प्रा.वषाग गायिवाड (धारावी) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) वाडा (जल.पालघर) तालुक्यातील  कृर्ी ववगागाच्या गैरकारगाराचा त्रास  शेतक-याींना सहन 
करावा लागत असल्याचे द नाींक २६ एवप्रल, २०१७ रोली वा त्या सुमारास नन शगनास ाले 
ाहे, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, तालुका कृर्ी कायागलयाने वाडा तालुक्यातील शेतक-याींनी पीक काढून 
झाल्यानींतर  ोन मदहने उशीरा हरगरा या वपकावर की्कनाशक फवारणी करण्यासा र और्र े
 ेण्यात ाली ाहे या प्रकरणी शासनाने त्वरीत चौकशी करुन  ोर्ावपींतावर कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत ाहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
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श्री. पाांडुरांग फुां डिर (१७-१०-२०१७) : (१) नाही. 
(२) स र कक्कनाशके हरगरा वपकासा र माहे लानेवारी, २०१७ च्या पदहल्या ा वडयात 
शेतकऱ्याींना उपलबर करुन  ेण्यात ाले ाहेत, त्यामुळे उशीर झालेला नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

बुिढाणा येथीि राज् य पवरवहन महामांडळाच् या माििीच् या मोिळया  
िागेवर व् यापारी सांिुि उभारणेबाबत 

  

(२४)  ८७००० (१४-०८-२०१७).   श्री.हषगवधगन सपिाळ (बुिढाणा) :   सन्माननीय पवरवहन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बुलढाणा येॉील राज् य पवरवहन महामींडळाच् या मालकीच् या मोकळया लागेवर व् यापारी 
सींकुल उगारणे बाबत शासन ववचाराधरन ाहे, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल् यास, प्रस् ताववत व् यापारी सींकुलाचा ाराखडा तॉा अीं ालपत्रक राज् य पवरवहन ववगाग 
बुलढाणा याींनी तयार केला ाहे काय, 
(३) असल् यास, प्रस् ताववत व् यापारी सींकुलाचा ाराखडा तॉा अीं ालपत्रकास मींलूरी  ेणे बाबत 
शासनाने काय कायगवाही केली वा करण् यात येत ाहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय ? 
  
श्री. हदवािर रावत े(०७-११-२०१७) : (१) नाही. 
(२), (३) व (४)  बुलढाणा बसस्ॉानकालगतच्या गूखींडामध्ये सन-२०१० मध्ये व्यापारी सींकुल 
बाींरण्यात ालेले ाहे. सद्यजस्ॉतीत बुलढाणा येॉील महामींडळाच्या गखूींडामध्ये ककीं वा अन्य 
मोकळया लागेवर व्यापारी सींकूल बाींरणे महामींडळाच्या ववचारारीन नाही. 

___________ 
 

गोरेगाव ते दहहसर ववभागासाठी सुरु िरण्यात आिेल्या उपप्रादेलशि पवरवहन  
िायागियासाठी स्वतांत्र िागा व पुरेशा सोयीसुववधा पुरववण् याबाबत 

  

(२५)  ८७०७१ (१४-०८-२०१७).   श्री.अतुि भातखळिर (िाांहदविी पूवग), अ ड.पराग अळवणी 
(वविेपाि ), अ ड.आलशष शिेार (वाांदे्र पजश्चम) :   सन्माननीय पवरवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गोरेगाव ते  दहसर ववगागासा र सुरु करण्यात ालेले उपप्रा ेलशक पवरवहन कायागलय, 
बोरीवली हे समस्याींच्या गत त सापडले असल्याच ेमाहे एवप्रल २०१७ मध्ये नन शगनास ाले, हे 
खरे ाहे काय, 
(२) तसेच, स र कायागलयामध्ये  ररोल सुमारे ३५०० नागवरक कामाननलमत्त येतात, 
कायागलयातील अपुऱ्या सोयी सुववराींमुळे त्याींची गैरसोय होत असल्याचे ही नन शगनास येत 
ाहे, हे ही खरे ाहे काय, 
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(३) तसेच, ाता पयांत तबबल ४५००० वाहनाींची नों  झाली ाहे, स र नों ीच्या काग पत्राींच े
गठे्ठ हे कायागलयात लागा नसल्याने पसेलमध्ये पडले असून  कायागलयामध्ये अधरकारी व 
कमगचाऱ्याींचा अगाव असल्याने अनधरकृत वाहनाींवर कारवाई करण्यात ववलींब होत ाहे, हे ही 
खरे ाहे काय, 
(४) असल्यास, पवरवहन कायागलयासा र स्वतींत्र लागा उपलबर होणे व पुरेशा सोयीसुववरा 
पुरवणे याबाबत शासनान ेकोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत ाहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
  
श्री. हदवािर रावते (०८-११-२०१७) : (१) व (२) उप प्रा ेलशक पवरवहन कायागलय, बोरीवली या 
कायागलयासा र ननजश्चत करण्यात ालेल्या कायगके्षत्रामध्ये सुयोग्य लागा व इमारत उपलबर 
होत नसल्याने उपलबर झालेल्या  ३१० चौ. मी. लागेत कायागलय सुरु करण्यात ाले. परींत,ू 
स र कायागलयाच े कायगके्षत्र हे अत्यींत  ा् लोकवस्तीच े असल्याने  ैंनींद न  कामकालासा र 
लागा अपूरी पडत ाहे. यास्तव, स र कायागलयासा र ारे ागाराची लागा गाडतेत्वावर 
घेण्यासा र प्रस्ताववत करण्यात ाले ाहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) ारे ागाराची लागा गाडतेत्वावर घेण्यासा र प्रस्ताववत करण्यात ाले ाहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

बुिढाणा येथीि बसस्थानिावर वपण्याच्या पाण्याची सुववधा उपिबध नसल्याबाबत 
  

(२६)  ८७१५२ (१४-०८-२०१७).   श्री.हषगवधगन सपिाळ (बुिढाणा) :   सन्माननीय पवरवहन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जलल्हा मुख्यालय असलेल्या बुलढाणा येॉील बसस्ॉानकावर वपण्याच्या पाण्याची सुववरा 
उपलबर नसल्यान ेव पवरसर अस्वच्ितेमुळे जलल्हागरातील प्रवाशाींची गैरसोय होत असल्याची 
बाब द नाींक १ म,े २०१७ रोली वा त्या सुमारास नन शगनास ाली, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, बसस्ॉानकाींवरील अस्वच्ितमेुळे सींसगगलन्य ालाराींच्या प्रा गूागव होण्याची 
शक्यता असून प्रवाशाींच्या जलववताला रोका ननमागण होत ाहे, खरे ाहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली ाहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीअींती प्रवाशाींसा र शुध्  व स्वच्ि वपण्याच्या पाण्याची व्यवस्ॉा, तसेच 
अस्वच्ितेमुळे प्रवाशाींची होणारी गैरसोय ्ाळण्याच्या अनुर्ींगान ेशासनान ेकाय कायगवाही केली, 
वा करण्यात येत ाहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
 
श्री. हदवािर रावते (०७-११-२०१७) : (१), (२), (३) व (४) बुलडाणा येॉील बसस्ॉानकावर 
खालगी व्यक्तीकडून प्रवाशाींकवरता वपण्याच्या पाण्याची स्वतींत्र पाणपोई बाींरण्यात ाली असून, 
स र पाणपोईमरे नगरपाललकेद्वारे पाणी पुरव ा केला लातो. तसचे पाणपोई व बसस्ॉानक 



वव.स. ३८२ (20) 

पवरसराची  ैनींद न स्वच्िता ागाराच्या  ेखरेखेखाली खालगी सींस्ॉेमाफग त केली लाते. त्यामुळे 
प्रवाशाींची गैरसोय होत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मौि ेिागणी (ता.िोवाड, जि.िोल्हापूर) येथीि बस थाांबयाची झािेिी दरुवस्था 
  

(२७)  ८७२३७ (२२-०८-२०१७).   श्रीमती सांध् यादेवी देसाई-िुपेिर (चांदगड) :   सन्माननीय 
पवरवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मौल े कागणी (ता.कोवाड, जल.कोल्हापूर) येॉील बसॉाींबयाची  रुवस्ॉा झाल्याच े माहे 
एवप्रल, २०१७ च्या  सुऱ्या सप्ताहात नन शगनास ाले, हे खरे ाहे काय, 

(२) असल्यास, या बसॉाींबयाची शासनान ेपाहणी केली ाहे काय, 
(३) असल्यास, पाहणीचे ननषकर्ग काय ाहेत व तद्नुसार स र बसॉाींबयाची लवकरात लवकर 
 रुुस्ती करणेबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत ाहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
  
श्री. हदवािर रावते (०७-११-२०१७) : (१), (२) व (३) मौले कागणी येॉे मागग ननवारा ाहे, 
स रच्या मागग ननवाऱ्याची ककरकोळ  रुुस्ती व रींगरींगो्ी करणे गरलेचे असल्यान,े स र मागग 
ननवाऱ्याची  रुुस्ती व रींगरींगो्ीचे काम हाती घेण्यात ाले ाहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

उस्मानाबाद येथीि बसस्थानिाच ेसुशोभीिरण व वविास िरण्याबाबत 
  

(२८)  ८७२९३ (१४-०८-२०१७).   श्री.राणािगिीतलसांह पाटीि (उस्मानाबाद), श्री.राहुि मोटे 
(पराांडा) :   सन्माननीय पवरवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उस्मानाबा  येॉील म.रा.प.म च्या बसस्ॉानकाचे बाींरकाम ४० वर्ागपूवी झालेले ाहे, हे 
खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, स रहू बसस्ॉानक प्रवाश्याींसा र अपुरे पडत ाहे व त्याींची गैरसोयही होत 
ाहे, हे खरे ाहे काय, 
(३) असल्यास, स रहू बस स्ॉानकाचे सुशोगीकरण व ववकास करण्यासा र त्याचे गुलमपूलन 
अडडल वर्ागपूवीच झालेले ाहे, हे खरे ाहे काय, 
(४) असल्यास, स रहू बस स्ॉानकाच ेसुशोगीकरण व ववकास करण्याबाबत शासनान ेकोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत ाहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
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श्री. हदवािर रावत े(२१-११-२०१७) : (१) होय. 
(२) उस्मानाबा  बसस्ॉानक ८ फला्ाींच े असून प्रवाशाींसा र प्रनतक्षालय, ासनव्यवस्ॉा, 
वपण्याच्या पाण्याची सोय, प्रसारनगहृ, उपहारगहृ, लनरल स््ोअर, बेकरी स््रल, बुकस््रल, 
चहा  कुान, पान सें्र, रसवींतीगहृ, फु्र् स््रल इ. व्यवस्ॉा ाहे. त्यामुळे प्रवाशाींची गैरसोय 
होत नाही. 
(३) होय. 
(४) स र द काणी व्यापारी सींकुल योलनअेींतगगत बसस्ॉानकाच्या पुनबाांरणीच्या प्रस्तावास 
मींलुरी  ेण्यात ाली होती. तॉावप, शासनान े द .३०.१२.२०१४ रोलीच्या पत्रान्वये स र 
प्रस्तावास स्ॉधगती द ली व बसस्ॉानकाींची पुनबाांरणी करणे,  लागवाढ करणे, नुतनीकरण 
करणे ही कामे शासनाच्या ननरीतून ककीं वा राज्य पवरवहन महामींडळाच्या ननरीतून करण्याचे 
नन  श द ले ाहेत. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मौि ेनामपूर (ता.बागिाण, जि.नालशि) येथीि बसस्थानिात 
साफसफाई तसेच सोई-सुववधा देण्याबाबत 

  

(२९)  ८७३१० (१४-०८-२०१७).   श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागिाण), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा 
िळवा), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.वैभव वपचड (अिोिे), श्री.राहुि िगताप (श्रीगोंदा), 
श्री.नरहरी झझरवाळ (हदांडोरी) :   सन्माननीय पवरवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) मौले नामपूर (ता.बागलाण, जल.नालशक) येॉील बस स्ॉानक उघड्या ग्ारी, का्ेरी 
बागळी, मोका् लनावराींचा सींचार अशा अनेक समस्याींनी ग्रस्त ाहे, हे खरे ाहे काय, 

(२) असल्यास, स र बसस्ॉानकाींची शासनामाफग त पाहणी केली ाहे काय, 
(३) असल्यास, पाहणीअींती स र बसस्ॉानकात साफसफाई तसचे सोई-सुववरा  ेण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत ाहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
 
श्री. हदवािर रावत े(२१-११-२०१७) : (१) होय. 
(२) व (३) बसस्ॉानक ावारातील का्ेरी बागळी काढून घेण्याच ेकाम हाती घेण्यात ाले 
ाहे. तसेच, बसस्ॉानकावरील शौचालयाच्या पवरचालन करणाऱ्या सींस्ॉेची मु त सींपली असून, 
नवीन सींस्ॉचेी ननवड करुन शौचालय व ग्ाराींची  रुुस्ती करुन घेण्यात येत ाहे. 
बसस्ॉानकागोवती कायमस्वरुपी कुीं पणलगींत बाींरणेची बाब महामींडळाच्या कायगवाहीखाली ाहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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ववदभग आझण मराठवाडयामधीि बसस्थानिात भौतति सोयी-सुववधा नसल्याबाबत 
  

(३०)  ८७५३९ (१४-०८-२०१७).   श्रीमती अलमता चव्हाण (भोिर), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड 
उत्तर), श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव) :   सन्माननीय पवरवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) नाीं ेड-नागपूर राज्य महामागागवर असलेले अरागपूर हे बालार ाणण व्यापारपे ेच े मो े 
द काण असून येॉून वव गग ाणण मरा वाडयामध्ये लाणा-या प्रवाशाींची सींख्या लक्षणीय 
असूनही या बसस्ॉानकात गौनतक सोयी-सुववरा नसल्यामुळे प्रवाशाींना गैरसोयीचा त्रास सहन 
करावा लागत असल्याचे माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्या रम्यान नन शगनास ाले, हे खरे ाहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी लनतेची गैरसोय ्ाळण्याबाबत तसचे नाीं ेड-नागपूर महामागागवर 
लाणा-या बससेना अरागपूर येॉ े ॉाींबा लमळण्याबाबत मा.पवरवहन मींत्री याींना स्ॉाननक 
लोकप्रनतननरीनी ननवे नही द ले ाहे, हे ही खरे ाहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने काय कायगवाही केली ाहे वा करणार ाहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
 
श्री. हदवािर रावत े(२१-११-२०१७) : (१) व (२) नाही. 
(३) नाीं ेड ववगागाींतगगत न  ागाराींमाफग त चालववणाऱ्या सवग बसेसना प्रवासी चढ/उतार 
करण्यासा र अरागपूर येॉे ॉाींबा  ेण्यात ाला ाहे. ववगागाच्या एकूण २७६ फेऱ्या अरागपूर 
बसस्ॉानकावरून ॉाींबा घे नच मागगस्ॉ होतात. 
     अरागपूर बसस्ॉानक हे ४ फला्ाींचे असून बस्ॉानकात ासन व्यवस्ॉा,प्रवाशी 
प्रनतक्षालय, लाई्, पींख,े उपहारगहृ, नतकक् ारक्षण, चौकशी कक्ष, वपण्याचे पाणी, 
प्रसारनगहृ, वाहनतळ, लनरल स््ोअर, केशकतगनालय, रसवींतीगहृ इ. मुलगूत सुववरा 
पुरववण्यात ाल्या ाहेत. त्यामुळे प्रवाशाींची गैरसोय होत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

पुणे-बेंगिोर महामागागवर मौि ेआनेवाडी (जि.सातारा) व मौि ेकिणी  
(जि.िोल्हापूर) येथ ेबसस्थानिाची उभारणी िरण्याबाबत 

  

(३१)  ८७५६० (१४-०८-२०१७).   श्री.शामराव ऊफग  बाळासाहेब पाटीि (िराड उत्तर) :   
सन्माननीय पवरवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे-बेंगलोर महामागागवर मौले ानेवाडी (जल.सातारा) व मौले ककणी (जल.कोल्हापूर) येॉे 
बसस्ॉानकाची उगारणी न केल्याने प्रवाश्याींना १५ त े २० कक.मी. अींतराच े प्रवास न करताीं 
प्रवास गाड ेद्यावे लागत ाहे, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, स र महामागागवर एस.्ी.बसस्ॉानकाच्या द काणी ॉाींब े  े न त्यानुसार 
एस.्ी.बस नतकक् ाकारणेबाबत शासनान ेकोणती कायगवाही केली वा करण्याींत येत ाहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
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श्री. हदवािर रावत े(१३-११-२०१७) : (१) नाही. 
(२) पुणे-बेंगलोर महामागागवर राज्य पवरवहन महामींडळाच्या बसेसमरून मौल े ानेवाडी 
(जल.सातारा) व मौल ेककणी (जल.कोल्हापूर) याद काणाींवरुन प्रवास करणाऱ्या प्रवाशाींना ्प्पा व 
 रपत्रकाप्रमाण े प्रवासगाड े ाकारणी करण्यात येते, त्याींचकेडून कोणतेही ला ा प्रवासगाड े
ाकारण्यात येत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यात िृषी खात्यातीि १० पैंिी ९ सांचाििाच्या िागा वरक्त असल्याबाबत 
  

(३२)  ८७६३६ (१५-०८-२०१७).   श्री.हसन मुश्रीफ (िागि) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात असलेल्या १० कृर्ी सींचालकाच्या लागाींपैंकी ९ लागा वरक्त असून सींचालक प ाचा 
प्रगारी कायगगार एकाच सींचालकाींकड े ेण्याींत ाला असल्याच ेमाहे एवप्रल, २०१७ च्या  सुऱ्या 
सप्ताहात नन शगनास ाले, हे खरे ाहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनामाफग त चौकशी केली ाहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीअींती कृर्ी खात्याचा कारगार सुरळीत चालावा म्हणून कृर्ी सींचालकाींची 
वरक्त प े पूणगक्षमतेने गरणेबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्याींत येत ाहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहेत ?  
   
श्री. पाांडुरांग फुां डिर (०९-११-२०१७) :(१), (२) व (३) कृवर् ववगागाच्या मींलूर ाकृनतबींरानसूार 
मूळ ववगागामध्ये सींचालकाींचे ५ प े मींलूर असून प्रनतननयुक्तीची ४ प े मींलूर ाहेत. 
प्रनतननयुक्तीचे १ प  यापूवीच गरलेले असून द नाींक ०५/०६/२०१७ रोलीच्या शासन ा ेशान्वये 
४ अधरकाऱ्याींना सींचालक, ग्-अ प ावर प ोन्नती  ेण्यात ाली ाहे. उवगरीत वरक्त प े 
गरण्याची कायगवाही सुरु ाहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

सोिापूर जिल््यातीि िुडूगवाडी येथीि पांढरपूरी म्हैस या  
प्रिातीवर सांशोधन िें द्र स्थापन िरण्याबाबत 

(३३)  ८८०४० (२१-०८-२०१७).   श्री.नारायण पाटीि (िरमाळा) :   सन्माननीय दगु् धवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सोलापूर जलल््यातील कुडूगवाडी येॉील न शलन डअेरी डवे्हलपमें् बोडागने पींढरपूरी म्हैस या 
प्रलातीवर सींशोरन कें द्र स्ॉापन करण्यासा र  ोन को्ी रुपयाींची म त  ेण्याबाबत सकारात्मक 
प्रनतसा  द ला होता, हे खरे ाहे काय, 

(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली हे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीअींती पींढरपूरी म्हैस या प्रलातीवर सींशोरन कें द्र स्ॉापन करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण् यात येत ाहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
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श्री. महादेव िानिर (०४-१२-२०१७) :(१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) कुडुगवाडी येॉे प्रके्षत्र स्ॉापन केल्यास प्रके्षत्रावर वैरण उत्पा नासा र तसेच  ैनींद न 
कामकालासा र लागणारे पाणी व कुडुगवाडी येॉील पाण्याच्या उपलबरतेचा ववचार करता, 
द .२६.९.२०१७ रोली मा.मींत्री (प मु) याींच्या अध्यक्षतखेाली पार पडलेल्या बै कीत कुडुगवाडी 
ऐवली  गाींडारकव े, जल.सोलापूर येॉे महाराषरान पशुरन ववकास मींडळाींतगगत पींढरपूरी म्हैस 
प्रलाती सींशोरन कें द्र स्ॉापन करण्यात यावे, असा ननणगय घेण्यात ालेला ाहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राष्ट्रीय िृषी वविास योिनेंतगगत िें द्रािडून आिेिा तनधी अखधचगत राहहल्याबाबत 
  

(३४)  ८८३९६ (१५-०८-२०१७).   श्री.सांिय साविारे (भसुावळ) :   सन्माननीय िृषी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राषरानीय कृर्ी ववकास योलनेंतगगत कें द्राकडून ालेला ननरी कृर्ी ववगागासह इतर १० 
ववगागाींना वा्ला लातो, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, २०१६-१७ या ाधॉगक वर्ागत कृर्ी ववगागाला २०५ को्ी रुपये मींलुर होवनू 
प्रत्यक्षात १३१ को्ी रुपये खचग झाल्याची बाब मे, २०१७  मध्ये वा त्या  रम्यान नन शगनास 
ाली ाहे, हे खरे ाहे काय, 
(३) असल् यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली ाहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनरु्ींगाने अखधचगत ननरी राहण्याची सवगसारारण कारणे काय 
ाहेत ? 
 
श्री. पाांडुरांग फुां डिर (१५-११-२०१७) : (१) होय. 
(२), (३) नाही, तॉावप सन २०१६-१७ करीता राषरानीय कृवर् ववकास योलनेंतगगत एकुण 
रु.४१८.१८ को्ी ननरी प्राप्त झाला असून, स र ननरीपैकी एकुण रु. २१५ को्ी ननरीचे माहे 
माचग, २०१७ अखेर पयांत उपयोगीता प्रमाणपत्र कें द्र शासनास पा ववले असुन, उवगरीत अखचीत 
ननरी चालु वर्ी खची ्ाकण्यास कें द्र शासनान ेद .०३.११.२०१७ अन्वये मान्यता द लेली ाहे. 
(४) कें द्र शासनाकडून  सुऱ्या हफ्तत्यातील ननरी माहे फेब्रुवारी व माचग, २०१७ मध्ये प्राप्त 
झालेला ाहे. स र प्रकरणी चौकशी करण्याचा प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मौिा डोंगरगाव (ता.समुद्रपूर , जि.वधाग) येथीि पुनवगसन  
वसाहतीिा नागरी सुववधा उपिबध होणेबाबत 

  

(३५)  ८८५१० (१५-०८-२०१७).   श्री.समीर िुणावार (हहांगणघाट), श्री.प्रशाांत ठािूर 
(पनवेि) : सन्माननीय मदत व पुनवगसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  



वव.स. ३८२ (25) 

 
(१) मौला डोंगरगाव (ता.समुद्रपरू , जल.वराग) येॉील पुनवगसन वसाहतीतील नागरी सुववरा 
करीता वाढीव ननरीची मागणी स्ॉाननक लोकप्रनतननरी याींनी माहे मे, २०१५ मध्ये वा 
त्या रम्यान केली ाहे, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, पुनवगलसत के्षत्रातील नागरीसुववराींच्या ागावान े नागवरकाींनी त्या द काणी 
ापली घरे बाींरली नसल्यान े त्याींना अनेक अडचणीींना सामोरे लाव े लागत असल्याचेही 
ननवे नात नमू  करण्यात ाले ाहे, हे ही खरे ाहे काय, 
(३) असल्यास मौला डोंगरगाव येॉील पुनवगलसत वसाहतीत ावश्यक नागरी सुववरा उपलबर 
होणेसा र शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत ाहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ? 
   
श्री. चांद्रिाांत पाटीि (१०-११-२०१७) : (१) ाढळून येत नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) मौला डोंगरगाव, (ता.समुद्रपूर, जल.वराग) या गावाचे मौला नारायणपूर, (ता.समुद्रपूर) येॉ े
एकूण ८.६४ हे.ार. लमीन सींपाद त करुन, पुनवगसन करण्यात ाले. नवीन पुनवगलसत 
लागेमध्ये रस्त,े नाल्या,शाळेची इमारत, अींगणवाडी, कोंडवाडा, समाल मींद र, पाणी पुरव ा 
योलनेची ्ाकी इत्या ी नागरी सुववराींची कामे पूणग करण्यात ालेली असून सन २०११-१२ 
मध्ये स र योलना ग्रामपींचायतीकड ेहस्ताींतवरत करण्यात ालेल्या ाहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्याच्या िृवष ववभागाचे साडनेऊ हिार िमगचारी आझण अधधिारी  
ििसांधारण ववभागािड ेवगग िेल्याबाबत 

(३६)  ८८५८७ (१५-०८-२०१७).   श्री.अतनि बाबर (खानापूर) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्याच्या कृवर् ववगागाच े साडने  हलार कमगचारी ाणण अधरकारी ललसींरारण 
ववगागाकड े वगग करण्यास मा.कृवर् मींत्री याींनी ववरोर  शगववला असून स रचा ननणगय रद्द 
करण्याची मागणी मा. मुख्यमींत्री याींच्याकड ेद नाींक ०९ म,े २०१७ रोली वा त्या सुमारास केली 
ाहे, काय हे खरे ाहे काय, 

(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेननणगय घेतला ाहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबतची सद्यजस्ॉती काय ाहे ? 
  
श्री. पाांडुरांग फुां डिर (०९-११-२०१७) : (१) अींशत: खरे ाहे. 
    या सीं गागत मा.मुख्यमींत्री याींचे नन  शानसुार  ोन्हीही ववगागाींच्या सधचवाींनी पूवगचचाग करुन 
सुवणगमध्य सारण्याबाबतच ेा ेश द ले. 
(२) म ृ व ललसींरारण ववगागाने द नाींक ३१/०५/२०१७ रोलीच्या शासन ननणगयान्वये कृवर् 
ववगागाची ९९६७ प ाींची मागणी केली ाहे. त्या अनुर्ींगान े कृवर् ववगागाच्या द नाींक 
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१२/०९/२०१७ रोलीच्या शासन ननणगयान्वये कृवर् ववगागाची एकूण २१८१ प े म ृ व ललसींरारण 
ववगागास हस्ताींतरीत करण्यात ाले ाहेत. इतर ववर्याींबाबत चचाग/बै का चाल ूाहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मांगळवेढा (जि.सोिापूर) तािुक्यात शासनान ेिृषी िायागियासाठी  
तनजश्चत िेिेिी वरक्त पदे भरण्याबाबत 

  

(३७)  ८८९७२ (१५-०८-२०१७).   श्री.भारत भाििे (पांढरपूर), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), 
प्रा.ववरेंद्र िगताप (धामणगाव रेल्वे), प्रा.वषाग गायिवाड (धारावी), श्रीमती तनमगिा गाववत 
(इगतपूरी), अ ड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.अलमन पटेि (मुांबादेवी), श्री.अस्िम शेख (मािाड 
पजश्चम) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मींगळवेढा (जल.सोलापूर) तालकु्यात शासनान ेकृर्ी कायागलयासा र ननजश्चत केलेल्या मींडळ 
कृर्ी अधरका-याींची २ प े, कृर्ी सहाय्यकाची १९ प े, अनुरेखक ४ प े, ववरष  ललवपक १, 
कननष  ललवपक ३, लशपाई ३, लशपाई ५ अशी वरक्त प े असल्याच ेमाहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये 
वा त्या रम्यान नन शगनास ाले ाहे, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, या वरक्त प ाींमळेु येॉे अनेक कृर्ी ववर्यक कामे सींॉगतीने सुरु ाहेत, हे ही 
खरे ाहे काय, 
(३) असल्यास, यासीं गागत शासनाने चौकशी करुन स र वरक्त प े गरण्याबाबत कोणती 
कायगवाही केली ाहे वा करण्यात येत ाहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
 
श्री. पाांडुरांग फुां डिर (२८-११-२०१७) : (१) होय, हे खरे ाहे. 
     तालकुा कृर्ी अधरकारी मींगळवेढा जल.सोलापूर अींतगगत मींडळ कृर्ी अधरकाऱ्याींची २ प े, 
कृर्ी पयगवेक्षकाींची २ प े, कृर्ी सहाय्यकाींची २४ प े, अनुरेखकाींची ५ प े व कननष  ललपीकाींची 
३ प े वरक्त ाहेत. 
(२) हे खरे नाही.  
      वरक्त असलेल्या मुख्यालयाींचा व प ाींचा अनतवरक्त प गार इतर अधरकारी/कृवर् 
सहाय्यकाींकड े  ेण्यात ालेला ाहे. त्यामुळे शासनाच्या कृर्ी ववर्यक योलना शेतकऱ्याींपयगत 
पोचववण्यात येत ाहेत. 
(३) महाराषरान लोकसेवा ायोगान ेग्-ब (कननष ) सींवगागतील ५० प ाींची लशफारस शासनास 
सा र केली असून लशफारसपात्र उमे वाराींना द .१० नोव्हेंबर, २०१७ च्या शासन ननणगयानसुार 
ननयुक्तीपत्र े  ेण्यात ालेली ाहेत. त्याव्यनतवरक्त ग्-ब (कननष ) सींवगागतील सरळसेवेच्या 
७९ प ाींचे मागणीपत्र महाराषरान लोकसेवा ायोगास सा र करण्यात ालेले ाहे. ग्-ब कननष  
सींवगागतील प ोन्नतीच्या को्यातील १०२ प ाींवर प ोन्नतीद्वारे प स्ॉापना  ेण्याची कायगवाही 
सुरु ाहे.   
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     कृवर् सहाय्यक सींवगागतील ाद वासी के्षत्रातील वरक्त प ाींचा ाढावा घेवून प्रचललत 
शासन ननयमानुसार प गरतीची कायगवाही ववगागीय कृर्ी सहसींचालक स्तरावर सुरु करण्यास 
सूधचत केलेले ाहे. 
ववत्त ववगाग, शासन ननणगय द . २५.०५.२०१७ अन्वये प्रशासकीय ववगाग ाकृनतबींर अींनतम 
मींलूर करुन घेणार नाहीत, तोपयगत त्या ववगागाींना नवीन प ननलमगती तसेच प गरती करता 
येणार नाही. ववगागातील प ाींचा ाढावा घेवून कृवर् ववगागाचा सुरावरत ाकृनतबींर अींतीम 
करण्याची कायगवाही सुरु ाहे. ाकृनतबींर अींतीम झाल्यानींतर ग्-क मरील कृवर् 
ायुक्तालयातील तसेच अधरनस्त के्षबत्रय कायागलयातील ललवपक, ववरष  ललवपक, सहा. 
अधरक्षक, अनुरेखक, वाहनचालक व लघु ी्ंकलेखक, लघुलेखक(ननम्नशे्रणी), लघुलेखक (उच्च 
शे्रणी) या सींवगागची प े ननजश्चतीनींतर त्या सींवगागची प े ननयकु्ती प्राधरकाऱ्याींचे स्तरावर 
प्रचललत ननयमानुसार गरण्याची कायगवाही अनुसरण्यात येणार ाहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

नाांदेड जिल्हयातीि पेवा, बाळापूर व शेंवाळ वपांपरी या गावािा िाणाऱ या  
बसमधीि वाहि पैस ेदेवूनही प्रवाशाांना ततिीट देत नसल्याबाबत 

  

(३८)  ८९०१८ (१४-०८-२०१७).  श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव), श्री.अलमन पटेि (मुांबादेवी), 
श्री.नसीम खान (चाांहदविी) :   सन्माननीय पवरवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) नाीं ेड जलल्हयातील ह गाव ागारातून ननबरा मागागवरील पेवा, बाळापूर शेंवाळ वपींपरी या 
गावाला लाणा-या बसमरील वाहक पैसे  ेवनूही प्रवाशाींना नतकी्  ेत नसल्याचे माहे म,े २०१७ 
मध्ये वा त्या  रम्यान नन शगनास ाले ाहे, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, यासीं गागत शासनाने चौकशी करुन स र मागागवरील बसेस मध्ये अपहार 
करणा-या वाहक व चालक याींच्यावर कोणती कायगवाही केली ाहे वा करण्यात येत ाहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
 
श्री. हदवािर रावत े(०७-११-२०१७) : (१) होय. 
(२) राज्य पवरवहन महामींडळाच्या मागगतपासणी पॉकाद्वारे माहे मे, २०१७ मध्ये तपासणी 
करुन स र मागागवरील बसमरील प्रवाशाींना पसैे  े नही नतकी्  ेत नसलेल्या वाहकाींवर 
ारोपपत्र े ाखल करुन अींनतम ा ेशानुसार एका वाहकाच्या  ोन वेतनवाढी कायमस्वरुपी बीं  
केल्या ाहेत.  सुरा वाहक रोलीं ारी कमगचारी असल्याने त्यास रु.२०,०००/-  ींड करुन सेवेतून 
काढून ्ाकले ाहे, नतसऱ्याची वावर्गक वेतनवाढ एक वर्ागसा र तात्पुरती बीं  केली ाहे. तसचे 
चौर्थया वाहकाववरुध्  लशस्त व ावे न कायगपध् ती सुरु करण्यात ाली ाहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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एरांडोि (जि.िळगाांव) येथीि बसआगार, बसस्थानि व पवरसरातीि  
ववववध समस्या सोडववण्याबाबत 

(३९)  ८९२७१ (१४-०८-२०१७).   डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटीि (एरांडोि) :   सन्माननीय 
पवरवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) एरींडोल (जल.लळगाींव) येॉील बसागार, बसस्ॉानक व पवरसरातील ववववर समस्येबाबत 
स्ॉाननक नागरीकाींच्या तक्रारीनुसार द नाींक २ म,े २०१७ रोली तालुक्याची समन्वय सलमतीची 
सगा घे न ागार प्रमखुाींना समस्या सोडववण्यासा र स्ॉाननक लोकप्रनतननरीनी नन  श द लेले 
होते, हे खरे ाहे काय, 

(२) असल्यास, या सीं गागत शासनाने चौकशी केली ाहे काय, 
(३) असल्यास, स र कामात   लुगक्ष करणाऱ्या ागार प्रमखु, एरींडोल याींच्यावर कारवाई तसेच 
एरींडोल (जल.लळगाींव) येॉील बसागार, बसस्ॉानक व पवरसरातील ववववर समस्या 
सोडववण्याबाबत शासनान ेकोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत ाहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहेत ?  
 
श्री. हदवािर रावत े(१८-११-२०१७) : (१) होय. 
(२) व (३) राज्य पवरवहन महामींडळाद्वारे तातडीन ेागार व बसस्ॉानक पवरसरातील झाडे, 
झडुपे काढून पवरसर स्वच्ि व मोकळा करण्यात ाला ाहे. त्याचप्रमाणे बसस्ॉानक व 
ागार पवरसराची  ैनीं ीन स्वच्िता सफाई कामगाराींमाफग त  ररोल करुन घेण्यात येते. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

राज्य पवरवहन महामांडळात चािि पदावर िायगरत असणाऱया वपत्याच्या 
 मतृ्यूपश्चात त्याांचा पाल्यास सेवते दाखि िरणेबाबत 

(४०)  ९००८० (१४-०८-२०१७).   श्री.अबू आिमी (मानखूदग लशवािीनगर) :   सन्माननीय 
पवरवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील ववशेर्तः मरा वाडा प्रा ेलशक ववगागातील दहींगोली जलल्हाजस्ॉत राज्य पवरवहन 
महामींडळात चालक प ावर कायगरत असताना प्र ीघग ालारामुळे स्वगगवासी झालेल्या वपत्याच्या 
मतृ्यूपश्चात त्याींचा पाल्य श्री.सागर रालेंद्र राउत या सुलशक्षक्षत बरेोलगार व अहगताकारी प्राप्त 
उमे वारास ववशेर् अनुकीं पा गूलमकेतील द नाींक २९ सप् े्ंबर, २००१ ची अ् लशधॉल करून 
ववशेर्बाब तत्वावर राज्य पवरवहन महामींडळाच्या दहींगोली जलल्हा ागारात सेवा  ाखल 
करण्याबाबत तसेच वडडलाींच्या मतृ्यूपश्चातील प्र ेय रनराशी तातडीने प्रत्यावपगत 
करण्याबरोबरच मागणी स्ॉानीय रापम प ाधरकारी, सामाजलक कायगकत , लनप्रनतननरी याींनी 
माहे लून, २०१७ वा त्यासुमारास मा.मुख्यमींत्री, मा.मींत्री (पवरवहन), मा.राज्यमींत्री (पवरवहन) व 
मुख्य सधचव (साप्रवव) ाणण अप्पर मुख्य सधचव (गहृ तॉा वाहतूक) ाणण औरींगाबा  
महसुली ववगागाच े ववगागीय ायुक्त ाणण ववगागीय राज्य पवरवहन प्राधरकारी (औरींगाबा  
ववगाग), ववगाग ननयींत्रक (दहींगोली) याींच्याकड ेमाहे १७ एवप्रल, २०१७ मध्ये वा त्या रम्यान 
लेखी ननवे नाद्वारे केलेली ाहे, हे खरे ाहे काय, 
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(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेकोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत ाहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
   
श्री. हदवािर रावते (०७-११-२०१७) : (१) राज्य पवरवहन महामींडळास श्री. सागर रा त याींच े
द नाींक ०८.०१.२०१७ रोलीचे ननव ेन प्राप्त झालेले ाहे. परींत,ू त्याींचे द नाींक १७.०४.२०१७ 
रोलीच ेननवे न प्राप्त झालेले नाही. 
(२) राज्य पवरवहन महामींडळाच्या द .१६.०२.१९९४ च्या पवरपत्रकान्वये महामींडळाच्या सेवेत 
असणाऱ्या कमगचाऱ्याचा प्रत्यक्ष कामधगरीवर नसताना मतृ्यू झाल्यास अनुकीं पा लागू होण्यासा र 
उक्त कमगचाऱ्याची  महामींडळामध्ये ककमान ५ वर्  सेवा झालेली असावी अशी अ् होती. 
श्री.सागर रालेंद्र रा त याींच्या वडीलाींच े ननरन कामधगरीवर नसताना,  द नाींक २१.०१.२००१ 
रोली झालेले ाहे. तसेच, त्याींची सेवा ५ वर्ागपेक्षा कमी ाहे. त्यामुळे त्याींच्या प्रकरणास 
अनुकीं पा लागू होत नाही. 
     सद्यजस्ॉतीत, राज्य पवरवहन महामींडळाद्वारे द .०७.०२.२००५ च्या पवरपत्रकाींन्वये 
द .२१.०९.२००१ च्या पुढील प्रकरणाींसा र स रची अ् रद्द करण्यात ाली ाहे.  
     राज्य पवरवहन महामींडळाद्वारे श्री. रालेंद्र वामन रा त (चालक) याींच्या वारसास अींनतम 
 ेयक रक्कम रु.५,९३७/- अ ा करण्यात ाले ाहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

__________ 
  

महाराष्ट्र राज्य मागग पवरवहन महामांडळास २६७ िोटी रुपयाांचा झािेिा तोटा 
  

(४१)  ९०१२६ (१४-०८-२०१७).   श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर) :   सन्माननीय पवरवहन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सन २०१५-१६ च्या तुलनते सन २०१६-१७ मध्ये महाराषरान राज्य मागग पवरवहन 
महामींडळाच ेप्रवासी उत्पन्न सुमारे २६७ को्ी रुपयाींनी कमी झालेले असून एस.्ी.महामींडळाची 
ाधॉगक जस्ॉती खालावलेली ाहे, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, त्याची कारणे काय ाहेत, 
(३) असल्यास,एस.्ी. महामींडळाचे उत्पन्न वाढाव ेव त ेाधॉगकदृष्या सक्षम व्हावे, यासा र 
कोणते ववशेर् प्रयत्न करण्यात ाले ाहेत वा येत ाहेत ? 
 
श्री. हदवािर रावते (२१-११-२०१७) : (१) सन २०१५-१६ च्या तलुनेत सन २०१६-१७  च्या 
अलेखापवरक्षक्षत लेख्याींप्रमाणे रु.२२८.२६ को्ी घ् झाली ाहे. स र अलेखापवरक्षक्षत लेख्याींची 
नों  अद्याप महामींडळात घेतलेली नाही. 
(२) राज्यामध्ये अवैर व खालगी प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या वाहनाींच्या सींख्येत झालेली वाढ, 
एस.्ी. व्यनतवरक्त अन्य वाहनाींच्या माध्यमातून प्रवासी प्रवास करीत असल्यान े त्याचा 
पवरणाम राज्य पवरवहन  महामींडळाच्या उत्पन्नावर होत ाहे, डडझले व इतर गाींडार 
सामानाच्या ककीं मतीत सतत होणारी वाढ,  र सहा मदहन्यात कमगचाऱ्याींच्या महागाई गत्त्यात 
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होणारी वाढ, इतर राज्याच्या तलुनेत महाराषरान राज्यात महामींडळावर असलेले लास्त कराच े
प्रमाण, वेळोवळी उद्भवणारी  षुकाळ सदृषय पवरजस्ॉती, अवकाळी पा स, अनतवषृ्ी व इतर 
अन्य बाबीींमुळे राज्य पवरवहन महामींडळाच्या उत्पन्नात घ् होत ाहे. 
(३) राज्य पवरवहन महामींडळाचा तो्ा कमी करण्यासा र पुढील प्रमाणे उपाययोलना करण्यात 
येत ाहे. 
     १. गाड ेतत्त्वावर वातानूकुलीत बसेस घेण्याच ेयोजलले ाहे. 
     २. गारमान पातळीत ककमान २ अींकानी वाढ करुन ७१.६० अींकाचे उद्दीष्. 
     ३. शेतकरी बाींरवाींना त्याींच्या शेतीमालास मुबलक अशी लागा असणाऱ्या नवीन बसेसची 
सींख्या वाढववण्यात येत ाहे. 
     ४. ग्रामीण गागामध्ये ७० पेक्षा कमी गारमान असणाऱ्या ननयताींवर लमडी बस 
चालववण्याच ेननयोलन. 
     ५. राज्य गरात सद्या अजस्तत्वात असलेल्या ४१ बस स्ॉानकाींचे कायापाल् तसचे 
पुनबाांरणी करण्याकरीता ३० ाककग ्ेक्् याींची नेमणूक करणे. 
     ६. १०० मालवाहतूक रानक नव्याने चालनात ाणण्याचे प्रस्ताववत ाहे. 
     ७. राज्य पवरवहन प्रवासी व उत्पन्नात वाढ होण्याकरीता राज्य पवरवहन महामींडळामध्ये 
द .०१.०१.२०१७ ते द .३१.०३.२०१७ पयांत प्रवासी वाढवा ववशेर् अलगयान राबववण्यात ाले. 
     ८. प्रवाशाींना राज्य पवरवहन बसेसच्या वळेापत्रकाची मादहती लमळण्याकरीता मोबाईल 
ॲप तयार करण्यात ाले ाहेत. 
     ९. राज्य पवरवहन महामींडळाच्या बसेसमध्ये वाय-फाय सुववरा, प्रवाशाींच्या मादहतीकरीता 
बसस्ॉानकाींवर व्ही.्ी.एस./पी.ाय.एस. द्वारे मादहती द ली लाणार. 
     १०. राज्य पवरवहन महामींडळातील वेळापत्रक तसेच इतर अडचणी सोडववण्याकरीता करल 
से्ं र अमलात ाणण्यात येणार. 
     ११. राज्य पवरवहन सवलतप्राप्त प्रवाशाींकरीता स्मा ग् काडग  ेण्यात येणार. 
     १२. पे्ीएम व अन्य तीन सींस्ॉाींना ई-व्हरले् व पेमें् गे्वे बाबत ननयुक्ती करण्यात 
ाली ाहे. तसेच ारक्षण कें द्रामध्ये स्वाईप मलशनद्वारे नतकी् ारक्षणाची सुववरा करणे. 
     १३. द वाळी हींगाम व इतर सनाींच्या कालावरीत लवचीक गाड ेाकारणी करुन सन 
२०१६ च्या द वाळी हींगामात रु.२८ को्ीचे अनतवरक्त उत्पन्न. 
     १४. ववना वाहक व श्ल फेऱ्याींमध्ये वाढ करण्यात ाली असून, प्रवाशाींना मुबलक सेवा 
पुरववणे शक्य झाले ाहे. 
     १५. सींगणीकृत चालक, वाहक कामधगरी व बससेचे चालन करण्यात येवनू उत्पा कतेत 
वाढ करणे. 

___________ 
  

महाराष्ट्र राज्य मागग पवरवहन महामांडळाचे खािगीिरण िरण्याबाबत 
  

(४२)  ९०१४२ (१४-०८-२०१७).   श्री.नसीम खान (चाांहदविी) :   सन्माननीय पवरवहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) कें द्रसरकान े  ेशगरातील खासगी गागी ारीतून प्रवासी वाहतकू सुरु करण्याचा ननणगय 
घेतल्यामुळे  ेशगरातील २७ राज्यपवरवहन महामींडळ मोडीत काढणार ाहे, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, महाराषरानराज्य मागग पवरवहन महामींडळ (एस्ीला) ्ा्ा कन्सल्न्सी ाणण 
वरलायन्स या कीं पन्याींकड ेसोपववण्यात येणार असल्याच ेमादहती माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये वा 
त्या रम्यान नन शगनास ाले हे खरे ाहे काय, 
(३) असल्यास, एस्ी महामींडळाचे खालगीकरण करण्याबाबत शासनाने ापली गुलमका स्पष् 
करुन त्यानुसार याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत ाहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
   
श्री. हदवािर रावत े(२०-११-२०१७) : (१) व (२) हे खरे नाही. 
       तॉावप, द नाींक १४.०४.२०१७ रोलीच्या  ैननक “पुढारी” या वतगमानपत्रामध्ये अशा 
ाशयाच ेवतृ्त प्रलसध्  झाले ाहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िािना शहरािवळ सीड पािग  उभारणीबाबत 
  

(४३)  ९०६१० (१५-०८-२०१७).   श्री.रािेश टोपे (घनसावांगी) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लालना शहरालवळ सीड पाकग  उगारणीची घोर्णा करुन सहा मदहने झालेले असून 
ननयोलीत सीड पाकग ची तीस हेक््र लमीन अद्याप एमायडीसी कड े हस्ताींतरीत करण्यात 
ालेली नाही, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली ाहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीअींती सीड पाकग ची तीस हेक््र लमीन एमायडीसी कड े हस्ताींतरीत 
करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत ाहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
  
श्री. पाांडुरांग फुां डिर (०७-१०-२०१७) : (१), (२) व (३)  लालना येॉे सीड पाकग  उगारण्याकरीता 
मौ. पानशेंद्रा जल.लालना येॉील ६०.६९ हेक््र लमीनीच्या हस्ताींतरणाचा प्रस्ताव शासन 
स्तरावर मींलूरीस्तव सा र करण्याचे महाराषरान औद्योधगक ववकास महामींडळास कळववण्यात 
ाले असून स रचा प्रस्ताव प्रनतके्षत ाहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

नाांदेड जिल्हयातीि िोहा बसस्थानिाांची अत्यांत दरुवस्था झाल्याबाबत 
  

(४४)  ९११३६ (१४-०८-२०१७).   श्री.प्रतापराव पाटीि धचखिीिर (िोहा) :   सन्माननीय 
पवरवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) नाीं ेड जलल्हयातील लोहा शहर हे नागपूर-सोलापूर या राषरानीय महामागागवरील मो े द काण 
असून या मागागवर असलेल्या लोहा बसस्ॉानकाींची अत्यींत  रुवस्ॉा झाल्याच े नुकतेच माहे 
म,े२०१७ मध्ये वा त्या रम्यान नन शगनास ाले ाहे, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, स रहू बसस्ॉानकातून ७०० बसेस  ररोल रावत असताींनाही याद काणी 
वपण्याच्या पाण्याची व्यवस्ॉा नाही, पवरसरात  गुांरी पसरलेली ाहे, अनतक्रमणान े ववळखा 
घातलेला असून लनावराींसह कुत्रयाींचा सुळसुळा्, शौचालय नाही पाकी्माराींसह इतर चो-या 
ाद  सुववराींअगावी लोहा बसस्ॉानकाची  रुवस्ॉा झाल्याच ेनन शगनास ाले ाहे, हे ही खरे 
ाहे काय, 
(३) असल्यास, १० वर्ागपासून बीओ्ी तत्वावर बसस्ॉानकासह व्यापारी गाळयाची गव्य 
इमारत बाींरण्यात ालेली असून हे बसस्ॉानकामध्ये सुववरा नाही हे ही खरे ाहे काय, 
(४) असल्यास, स र बसस्ॉानकाची शासनाने पाहणी केली ाहे काय, त्यात काय ाढळून 
ाले, 
(५) असल्यास, पाहणीअींती लबाब ार असणा-या अधरका-याींववरुध्  शासनाने कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत ाहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
  
श्री. हदवािर रावत े(१३-११-२०१७) : (१), (२) व (३) नाही.  
(४) राज्य पवरवहन महामींडळाच्या लोहा बसस्ॉानकावर प्रवाशाींसा र प्रसारनगहृ, पासगल कक्ष, 
बसण्यासा र स््ीलची बँचेंस, वपण्याच्या पाणी, वाणणज्य ास्ॉापना, उपहारगहृ, वाहतूक 
ननयींत्रण कक्ष इ. मुलगूत सुववरा पुरववण्यात ाल्या ाहेत. तसेच, बसस्ॉानकातील 
प्रसारनगहृ व स्ॉानक पवरसराची स्वच्िता करण्यात येत ाहे. 
     स र बसस्ॉानकामध्ये प्रवाशाींच्या सुरके्षसा र महामींडळाद्वारे द .०१.०४.२०१७ पासून ५ 
सुरक्षा रक्षकाींची नमेणूक करण्यात ाली ाहे.        
(५) व (६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

उन्नत शेती समधृ्द शेतिरी अलभयानाची अांमिबिावणी होण्याबाबत 
  

(४५)  ९१३५१ (१५-०८-२०१७).   प्रा.वषाग गायिवाड (धारावी), श्री.भाऊसाहेब िाांबळे (श्रीरामपूर), 
श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटीि (लशडी), अ ड.सांिय धोटे (रािूरा) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सन २०२२ पयांत राज्यातील शेतकऱ्याींच ेउत्पन्न  पु्प् करण्यासा र राज्य शासनान ेलादहर 
केलेल्या उन्नत शेती, समधृ्  शतेकरी अलगयानाची सुरुवात द नाींक २५ म,े २०१७ रोली केली 
ाहे, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, या अलगयानाची प्रमुख उदद्दष्े काय ाहेत, 
(३) असल्यास, स र ननणगयाची प्रगावीपणे अींमलबलावणी करण्यासा र कृर्ी सहायक, कृर्ी 
पयगवेक्षक, मींडळ कृर्ी अधरकारी ाणण तालकुा कृर्ी अधरकारी याींच्या ब ल्या न करण्याचा 
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ननणगय शासनान े घेतला असल्याने कमगचारी व अधरकारी याींच्यामध्ये असींतोर् ननमागण झाला 
ाहे, हे खरे ाहे काय, 
(४) असल्यास, कृर्ी खात्यात कमगचारी अधरकाऱ्याींच्या मोठ्याप्रमाणात लागा वरक्त असल्यान े
अलगयानाची अींमलबलावणी करताना अडचणी ननमागण झाल्या ाहेत, हे खरे ाहे काय, 
(५) असल्यास, याप्रकरणी  चौकशी करुन अलगयानाची अींमलबलावणी योग्यप्रकरे होण्याच्या 
दृष्ीने शासनान ेकोणती कायगवाही केली  वा करण्यात येत ाहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
  
श्री. पाांडुरांग फुां डिर (१७-११-२०१७) : (१) होय. 
(२) यात राज्यात प्रत्येक कृवर् सहायकाींकड ेप्रत्येक उदद्दष् वपकाींकवरता १ प्रात्याक्षक्षक व ग् 
समूह स्वतींत्रपणे उद्दीष्  ेणे व त्या प्रात्याक्षक्षक के्षत्रावर कृवर् ववगागाच ेववस्तार अधरकारी व 
कृवर् ववद्यापी ाच े तज्ञ, प्रगतशील सन्मान प्राप्त शेतकऱ्याींच्या मागग शगना खाली प्रमुख 
वपकाींची उत्पा कता त्याींच्या अनुवींलशक उत्पा न क्षमतेपयांत वाढववण्याचा प्रयत्न करणे 
याकवरता कृवर् अलगयान, सुक्ष्म लसींचन इ. योलनेचा लाग या प्रात्यक्षक्षक वर गरीव स्वरुपात 
 ेणे, वपक ववमा योलनेंतगगत लास्तीत लास्त शेतकऱ्याींना सहगागी करुन घे न नसैधगगक 
ापत्तीमळेु वपकाींच्या होणाऱ्या नुकसानी पासून शेतकऱ्याींना सींरक्षक्षत करणे ही उन्नत शेती, 
समदृ्ध शतेकरी अलगयानाची प्रमखु उद्दीष्ये ाहेत. 
(३) नाही, खरीप हींगामात तींत्रज्ञान हस्ताींतरण (Transfer of Technology) च्या कालावरीत 
ब ल्याींचा सत्र चालु  ेवल्यास स र कायगक्रमावर  षुपपवरणाम होणार याचा ववचार करुन या 
कालवरीत ब ल्या न करण्याचा ननणगय घेण्यात ाला ाहे या कारणावरुन असींतोर् ननमागण 
होणे सींयुजक्तक कारण नाही. 
(४) स र कायगक्रम कृवर् सहायकाींच्या गरलेल्या प ापूरती मयागद त  ेवल्यामुळे प्रश्न उ गवत 
नाही. 
(५) उन्नत शेती-समदृ्ध शेतकरी अलगयानाींतगगत द .२५ म े त े ८ लून, २०१७ या रोदहणी 
नक्षत्राच्या कालावरीत कृवर् व कृवर् सींलग्न ववगागाच्या अधरकारी/कमगचाऱ्याींनी गावोगावी 
ला न ारुननक  तींत्रज्ञान व योलनाींची मादहती शेतकऱ्याींना  े न खरीप हींगामाच्या 
पाश्वगगूमीवर त्याींना मागग शगन केले तसेच प्रत्येक गावात खरीप हींगामपूवग तयारी बै काींच े
ायोलन करण्यात ाले.  त्याचप्रमाण,े याींबत्रकीकरणाचे अलगयान प्रत्येक गावात १ हेक््र 
के्षत्रावर वपक प्रात्यक्षक्षकाींव् ारे तींत्रज्ञान प्रसार, शेतकऱ्याींची प्रलशक्षणे, सुक्ष्म लसींचन, फलोत्पा न 
इ. बाबीींची खरीप व रबबी हींगामात अींमलबलावणी करण्यात येत ाहे. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

दहहवाडी (जि.सातारा) बसस्थानिात मूिभूत सुववधा पुरववण्याबाबत 
  

(४६)  ९१७६३ (१४-०८-२०१७).   श्री.ियिुमार गोरे (माण) :   सन्माननीय पवरवहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१)  दहवाडी (जल.सातारा) बस स्ॉानकात गेली चार वर्  बाींरलेली सुसज्ल इमारत वापराववना 
पडली असल्यामुळे प्रवाशाींची मो याप्रमाणात गैरसोय झाली असल्याच े द नाींक ३० एवप्रल, 
२०१७ रोली वा त्यासुमारास नन शगनास ाले, हे ाहे काय, 
(२)  असल्यास, उक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली ाहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीअींती बसस्ॉानकात मूलगतू सुववरा पुरववण्याबाबत व ते सुजस्ॉतीत सुरु 
करण्याबाबत शासनान ेकाय कायगवाही केली वा करण्यात येत ाहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
  
श्री. हदवािर रावत े (१३-११-२०१७) : (१), (२) व (३) राज्य पवरवहन महामींडळाच्या  दहवडी 
बसस्ॉानकाची इमारत सन १९७७-७८ साली बाींरण्यात ालेली असनू, स र इमारत सुजस्ॉतीत 
ाहे. 
     स र बसस्ॉानकामध्ये सन-२०१४ साली मदहलाींसा र मा.खास ाराींच्या स्ॉाननक ववकास 
ननरीतून स्वतींत्र शौचालय बाींरण्यात ाले ाहे. स रच े शौचालय वापरात ाणण्यासा र 
‘फ लसलल्ी म नेलमें् सववगसच्या माध्यमातून म.ेबब्रक्स इींडडया प्रा.लल.या एलन्सीला कायाग ेश 
 ेण्यात ाला ाहे. ननवव ा प्रपत्रामरील कालमयाग ेत स्वच्ितागहृाींच्या साफसफाईचे काम केले 
लाणार ाहे. 
     सद्यजस्ॉतीत बसस्ॉानकामध्ये वपण्याच े पाणी, लाई्, शौचालय इ. सुववरा उपलबध्  
असून, बसस्ॉानकाचे डाींबरीकरण सुजस्ॉतीत ाहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  ___________ 
  

भांडारा जिल््यात िृषी ववभागाने राष्ट्रीय फिोत्पादन योिनअेांतगगत  
शेतिऱयाांना शेडनेट बाांधून देण्याबाबत 

  

(४७)  ९१७९६ (१५-०८-२०१७).   श्री.रामचांद्र अवसरे (भांडारा) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गींडारा जलल््यात कृर्ी ववगागान े राषरानीय फलोत्पा न योलनेंतगगत शेतकऱ्याींना शेडने् 
बाींरून द ले हे खरे ाहे काय 
(२) जलल््यातील तापमानाचा अ्यास न करता शेडने्च े बाींरकाम करण्यात ाले परींत ु
उन्हाळ्यात शेडने् कोणतेही वपक घेता येत नही, हे खरे ाहे काय, 
(३) असल्यास, शेतकऱ्याींनी शेडने् कवरता घेतलेल्या कलागची परतफेड केली नाही त्यामुळे 
कलागत वाढ झाली, हे खरे ाहे काय, 
(४) असल्यास, जल्यात योलना यशस्वी नसताींनाही योलनचेा लक्ष पूणग करण्यासा र 
अधरकाऱ्याींनी शेतकऱ्याींची फसवणूक केली, हे खरे ाहे काय, 
(५) असल्यास, याबाबतची चौकशी करुन  शासनाने अधरका-याींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत ाहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
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श्री. पाांडुरांग फुां डिर (१३-११-२०१७) :(१) हे खरे नाही. राषरानीय फलोत्पा न अलगयान व राषरानीय 
कृवर् ववकास योलना या योलनेंतगगत शेडने् हा स उगारण्यासा र लक्षाींकाच्या अधरन राहून 
पूवगसींमती  ेण्यात येते. पूवगसींमतीनींतर लागाॉी त्याींच्या पसींतीनुसार उत्पा क/ववतरकाकडून 
शेडने्चे बाींरकाम करुन घेतात. कृवर् ववगागाकडून शेडने् बाींरून  ेण्यात येत नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) अशी तक्रार प्राप्त झालेली नाही. 
(४) हे खरे नाही. 
(५) व (६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

गोपीनाथ मुांड ेशेतिरी अपघात ववमा योिन ेअांतगगत वविांबाने  
प्रस्ताव सादर िरणाऱ याांवर िारवाई िरण्याबाबत 

  

(४८)  ९१८०७ (१५-०८-२०१७).   श्री.ओमप्रिाश ऊफग  बच्चू िडू (अचिपूर) :   सन्माननीय 
िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य शासनाच्या गोपीनाॉ मुींड े शेतकरी अपघात ववमा योलन े अींतगगत अपघातग्रस्त 
शेतक-याला ववम्याची रक्कम लमळण्यासा र प्रस्ताव सा र करण्याची लबाब ारी मींडळ कृर्ी 
अधरकारी तसेच कृर्ी पयगवेक्षक याींची ाहे, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, लशरलगाव बींड, (ता.चाीं रूबालार, जल.अमरावती)  येॉील  ीपक गुलाबराव 
को ेकर या शेतक-याचा अपघाती मतृ्यू झाल्यानींतर ७९ द वस ववलींबान े प्रस्ताव  ाखल 
झाल्यामुळे या शेतक-याच्या कु्ुींबाला रक्कम नाकारण्यात ाली, हे खरे ाहे काय, 
(३) असल्यास, या शेतक-याला ववम्याची रक्कम  ेण्यात यावी तसेच ववलींबाने प्रस्ताव सा र 
करणा-याींवर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी स्ॉाननक लोकप्रनतननरीींनी तालुका कृर्ी 
अधरकारी याींचकेड ेकेली, हे खरे ाहे काय, 
(४) असल्यास, स र प्रकरणी शासनाने सींबींधरताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
ाहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहेत  ?  
  
श्री. पाांडुरांग फुां डिर (१४-११-२०१७) : (१) योलनेच्या मागग शगक सचूनाींनुसार के्षबत्रय स्तरावरील 
सवग कृवर् पयगवेक्षक याींना  ावा / प्रस्ताव सा रकताग प्राधरकारी म्हणून घोवर्त केलेले ाहे.  
(२) होय, हे अींशत: खरे ाहे.    
      न शनल इींशुरींस कीं पनीने हा प्रस्ताव ९० द वसाींची मु त सींपल्यानींतर प्राप्त झालेला 
असल्यान ेपरत केला ाहे. मात्र शासन ननणगय द .२६.११.२०१५ नसुार प्रस्ताव ववदहत मु तीत 
सा र केले नाहीत या कारणास्तव ववमा कीं पनीला ववमा प्रस्ताव नाकारता येणार नाहीत. सबब 
स रचा प्रस्ताव जलल्हा अधरक्षक कृवर् अधरकारी याींनी पुन्हा न शनल इींशुरन्स कीं पनीकड े
मींलरुीसा र सा र केला ाहे. 
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(३) शेतकऱ्याला ववम्याची रककम  ेण्यात यावी, तसेच ववलींबान े प्रस्ताव सा र करणाऱ्याींवर 
कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी स्ॉाननक लोकप्रनतननरीींनी तालुका कृवर् अधरकारी, चाीं रू 
बालार याींचकेड ेकेलेली नाही, असे जलल्हा अधरक्षक कृवर् अधरकारी याींनी कळववले ाहे. 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही.   

___________ 
  

लसताफळ, आांबा, आवळा, लिांबू, पपई या फळाांिवरताही पीि ववमा  
योिना िागू िरण्याच्या प्रस्तावाबाबत 

  

(४९)  ९२१७३ (१५-०८-२०१७).   श्री.किशोर पाटीि (पाचोरा) :   सन्माननीय फिोत् पादन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य शासनाने सींत्र,े मोसींबी, डालळींब, पेरु, धचकू या पाच फळाींसा र हवामान ारावरत 
पीक ववमा योलना लागू केली ाहे, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, याच रतीवर लसताफळ, ाींबा, ावळा, ललींब,ू पपई या फळाींकवरताही पीक 
ववमा योलना लागू करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या ववचारारीन ाहे, हे ही खरे ाहे काय, 
(३) असल्यास, लसताफळ, ाींबा, ावळा, ललींबू, पपई या फळाींकवरताही पीक ववमा योलना 
लागू करण्याचा प्रस्तावाबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत ाहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ाहेत ?  
 
श्री. पाांडुरांग फुां डिर (१५-११-२०१७) : (१) होय. 
(२) हवामान ारारीत पीक ववमा योलनेतींगगत ाींबबया बहारात ाींबा व ललींबू या फळाींचा 
समावेश केलेला ाहे. तॉावप, लसताफळ, ावळा व पपई या फळाींचा फळ पीक ववमा 
योलनेमध्ये समावेश करण्याचा प्रस्ताव अद्याप ववचारारीन नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातीि मानधनावर असिेल्या िमगचाऱयाांसाठी एिछत्र योिना िागू िरण्याबाबत 
  

(५०)  ९२४३८ (०४-०९-२०१७).   श्री.सुरेश गोरे (खेड आळांदी) :   सन्माननीय महसिू मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील कोतवाल, पोलीस पा्ील, ाशा वकग सग व अींगणवाडी सेववका या व अशा 
मानरन असलेल्या कमगचाऱ्याींना सामाजलक सुरक्षा प्र ान करण्यासा र द नाींक १८ माचग २०१७ 
रोली वा त्यासुमारास च्या शासन ननणगयान्वये एकित्र योलना तयार करण्यासा र सलमती 
ग रत करण्यात ाली ाहे, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, एकित्र योलनेच े स्वरूप काय ाहे व स र योलनेसा र नेमलेल्या सलमतीन े
द लेल्या लशफारशीनुसार शासनान ेअद्यापपयांत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत ाहे, 
(३) नसल्यास,ववलींबाची कारणे काय ाहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटीि (०२-१२-२०१७) : (१) व (२) राज्यातील कोतवालाींप्रमाणे “पोलीस पा्ील”, 
“ाशा वकग सग” व “अींगणवाडी सेववका” या व अशा मानरनावर असलेल्या अन्य कमगचाऱ्याींचा 
एकबत्रत ववचार करुन त्याींना सामाजलक सुरक्षा प्र ान करण्यासा र “एकित्र योलना” तयार 
करण्याकामी शासन ननणगय, महसलू व वन ववगाग, क्र.बै क-२०१६/प्र.क्र.५८१/ई-१०, द नाींक १८ 
माचग, २०१७ अन्वये अपर मुख्य सधचव (ववत्त) याींच्या अध्यक्षतेखाली सधचव सलमती ग रत 
करण्यात ाली असनू स र सलमतीचा अहवाल प्राप्त व्हावयाचा ाहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 

शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, नागपूर. 


