अताराांकित प्रश्नोत्तराांची २०९ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
चौथे अधधवेशन, २०१६
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

राज्यात जिल्हा पररषद पांचायत सममती याांच्या मार्फत मद
ृ सांधारण व पाणलोट क्षेत्र
वविासाअांतर्फत ववववध पप्रमम रावववले िात असल्यावावत

(१)

७२६३ (०७-०४-२०१५).

सन्माननीय

श्री.किसन िथोरे (मरु वाड), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मांरा 
ु ा िावा) :

िलसांधारण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात यापूर्वी जिल्हा पररषद पींचायत सममती याींच्या मार्फत मद
ीं ारण र्व पाणलो् क्षेत्र
ु ध
द स
वर्वकासाअींतगफत वर्ववर्वध उपक्रम राबवर्वले िात असून परीं तु सींयक्
ु त शेती सहकारी सोसाय्ीस
यापर्व
ू ी

या

योिनाींचा

लाभ

ददला

िात

होता

त्यामळ
ु े

लहान

र्व

गरीब

आददर्वासी

शेतकऱयाींना रोिगार उपलब्ध होत होता परीं तु काही र्वषाफपासून सींयुक्त शेती सोसाय्ीस या
योिनेचा लाभ घेता येत नसल्याने लहान र्व आददर्वासी शेतकऱयाींमध्ये शासनावर्वरोधात सींतापाचे
र्वातार्वरण ननमाफण झाले, हे खरे आहे काय
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीअींती काय ननदशफनास आले तद्नस
ु ार सींयक्
ु त शेती सहकारी सोसाय्ीींना

मद
द र्व िलसींधारण पाणलो् वर्वकास क्षेत्राींतगफत सुरु असलेल्या योिनाींचा लाभ ममळणेबाबत
शासनाने कोणती उपाययोिना केली आहे अथर्वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
प्रा. राम मशांदे (२२-०७-२०१६) :(१) हे खरे नाही.
जिल्हा ग्राममण वर्वकास यींत्रणेमार्फत मद
द सींधारण र्व पाणलो् क्षेत्र वर्वकासाींतगफत अर्वषफण

प्रर्वण क्षेत्र वर्वकास कायफक्रम (DPAP), एकाजत्मक पडीक िमीन वर्वकास कायफक्रम (IWDP) र्व
हररयाली या योिना राबवर्वल्या िात होत्या.

तथावप सदर योिना िून, २०१३ मध्ये केंद्र

शासनाने बींद केल्या असन
ू या योिनाींमधन
ू सींयक्
ु त शेती सहकारी सोसाय्ीस लाभ दे ण्यात
आलेला नाही.

(२), (३) र्व (४) प्रश्न उद््ार्वत नाही.
___________

वर्व.स. २०९ (2)
पावसामा
ु े पडलेल्या ाराांसा न नुिसानभरपाद दे ययाच्या शासनाच्या धोरणावावत
(२)

२१४९६ (०६-०८-२०१५).

श्री.रािेश िाशीवार (सािोली) :

सन्माननीय मदत व

पुनवफसन िायफ मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ज्याददर्वशी ६५ मम.मम. पार्वसाची नोंद झाली, त्याचददर्वशी झालेल्या पार्वसामळ
ु े पडलेल्या
घराींसाठी नक
ु सानभरपाई दे ण्याचे शासनाचे धोरण आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, भींडारा जिल्हयातील ग्राममण भागातील बहुताींश घरे ही मातीची बनलेली असून
ही घरे पार्वसाने मभिून पाऊस पडल्यानींतर ८ ते १० ददर्वसानींतर पडतात, अशा पडलेल्या
घराींना नुकसानभरपाई दे ण्याचे शासनाचे ननकष नाही, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, अशा घराींना नक
ु सानभरपाई दे ण्यासाठी पाऊस पडल्यानींतर ८ ते १० ददर्वसाींनी
पींचनामा करुन त्याींना नक
ु सानभरपाई दे ण्याचे ननकष ठरवर्वण्याबाबत शासनाने काय कायफर्वाही
केली र्वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२९-०७-२०१६) :(१) र्व (२) हे खरे आहे.
(३) र्व (४) ज्या ददर्वशी ६५ मम.मी. पाऊस पडतो त्याच करीता NDRF/SDRF च्या
ननकषानुसार मदत अनुज्ञेय आहे . त्यानींतरच्या कालार्वधीत घरे पडल्यास मदत अनुज्ञेय नाही.
___________
रायर्ड जिल््यात च्रमीवादाासह झालेल्या पावसाने ववद्युत पोल
ताराांसह झाडाची पडझड होऊन झालेले नुिसान

(३)

२२४८९ (१७-०८-२०१५).

श्री.भरतशे

र्ोर्ावले (महाड) :

सन्माननीय मदत व

पुनवफसन िायफ मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) रायगड जिल््यातील महाड तालुक्यासह रबरर्वाडी, एमआयडीसी तसेच महाड शहराला माहे

मे, २०१५ मध्ये र्वा त्या दरयायान झालेल्या चक्रार्वादळासह पार्वसाने वर्वद्युत पोल ताराींसह
झाडाची पडझड होऊन शहरातील काकरतळे येथील दाते कु्ुींरबयाींच्या घराींर्वर र्वीि कोसळल्याने
चार घराींचे आणण बेकरीच्या भटीचीचे आतोनात नुकसान झाले हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर चक्रार्वादळामुळे शहरातील काही काळ र्वीि पुरर्वठादे खील खींडडत झाला
होता, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर चक्रार्वादळात नक
ु सान झालेल्याींना आर्थफक मदत दे ण्याबाबत शासनाने
काय कायफर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२९-०७-२०१६) :(१) र्व (२) हे खरे नाही.
(३) र्व (४) प्रश्न उद््ार्वत नाही.
___________

वर्व.स. २०९ (3)
दे वलापार (जि.नार्पूर) येथून झझांझरे रया िवा असलेल्या िोल्हापूर वांधाऱ्याची खोलीिरणाच्या
िामामध्ये टािययात आलेली रे ती

(४)

२२८२५

(१४-०८-२०१५).

श्री.डड

े िेदार नेत असल्यावावत

मल्लीिािन
ूफ

रे ड्डी

(रामटे ि) :

सन्माननीय

िलसांधारण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) दे र्वलापार येथून (जि.नागपूर) ४ ककमी र्वर असलेल्या णझींझरे रया िर्वळ िलयुक्त मशर्वार
योिनेअत
ीं गफत नाल्यार्वर असलेला कोल्हापूर बींधाऱयाची खोलीकरणाच्या कामामध्ये माती ऐर्विी

रे ती ननघत असल्याने सदरची रे ती बािूला ्ाकण्यात येत असून ती रे ती रािरोसपणे ठे केदार
ट्रक््रर्वरुन नेत असल्याचे माहे , एवप्रल-मे, २०१५ च्या सम
ु ारास ननदशफनास आले, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणी ककती िणाींना अ्क करण्यात आली र्वा त्याींचेर्वर कोणत्या
कलमान्र्वये कारर्वाई करण्यात आली र्वा येत आहे ,
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
प्रा. राम मशांदे (२२-०७-२०१६) :(१) हे खरे नाही.
राम्े क तालुक्यातील णझींझरे ीया येथे कदवष वर्वभागामार्फत नाला खोलीकरणाची कामे

करण्यात आलेली असून नाल्याचे खोलीकरण करते र्वेळी नाल्यातून गाळ, माती, दगड र्व अल्प

प्रमाणात रे ती इ.नाल्याच्या काठार्वर १ ते २ मम्रचे अींतर सोडून ्ाकण्यात आलेला आहे .
नाल्यातील सवु पक गाळ काम सरु
ु असताना काही शेतकऱयाींनी आपल्या शेतात स्र्वखचाफने
नेलेला असून तो नेऊ दे ण्याचे शासनाचे धोरण आहे . त्यामुळे सदर शेतकऱयाींकडून कोणत्याही
प्रकारचा मोबदला घेण्यात आलेला नाही.
(२) र्व (३) प्रश्न उद््ार्वत नाही.

___________

पालार जिल््यासा न वतवतांत्र प्रादे मशि पररवहन िायाफलय सु क िरणेवावत
(५)

२७३३८ (१२-०८-२०१५).

श्री.क्षक्षतीि

ािूर (नालासोपारा), श्री.हहतेंद्र

सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

ािूर (वसद) :

(१) पालघर जिल््यासाठी स्र्वतींत्र प्रादे मशक पररर्वहन कायाफलय सुरु करणेबाबतची मागणी
ददनाींक २ िानेर्वारी, २०१५ रोिीच्या ननर्वेदनाद्र्वारे स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी मा.पररर्वहन मींत्री
याींच्याकडे केली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, आतापयंत सदर मागणीबाबत शासनाने काय कायफर्वाही केली आहे र्वा करण्यात
येत आहे ,
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहे ?
श्री. हदवािर रावते (२२-०७-२०१६) :(१) होय.
(२) नर्वीन प्रादे मशक / उप प्रादे मशक पररर्वहन कायाफलय सुरु करण्यासाठी मानके ननजश्चत
करण्यासाठी पररर्वहन आयुक्तालय स्तरार्वर सममती गठीत करण्यात आली आहे.

वर्व.स. २०९ (4)
दरयायान नर्वननममफत पालघर जिल््यातील िव्हार, मोखाडा, र्वाडा र्व वर्वक्रमगड या
तालुक्याींचा समार्वेश प्रादे मशक पररर्वहन कायाफलय, ठाणे याींचे कायफक्षत्र
े ातून र्वगळून उप प्रादे मशक
पररर्वहन कायाफलय, र्वसई कायफक्षेत्रात करण्यास तसेच ममरा-भाईंदर मनपा क्षेत्राचा समार्वेश उप
प्रादे मशक पररर्वहन कायाफलय, र्वसई याींचे कायफक्षेत्रातन
ू र्वगळून प्रादे मशक पररर्वहन कायाफलय,
ठाणे कायफक्षेत्रात करण्यास ददनाींक १२.०१.२०१६ च्या शासन ननणफयान्र्वये मान्यता दे ण्यात आली
आहे .
(३) प्रश्न उद््ार्वत नाही.

___________

वीर वािी प्रिल्पाच्या (ता.दौंड, जि.पुणे) लाभ क्षेत्रातील िममनी
दस
ु ऱ्या प्रिल्पासा न वाटप न िरणेवावत

(६)

२८३७७ (२३-१२-२०१५).
श्री.राहूल िुल (दौंड) :
मांत्री पढ
ील
गोष्ीीं
च
ा
ख
ल
ासा
करतील
काय :ु
ु

सन्माननीय मदत व पुनवफसन िायफ

(१) र्वीर बािी प्रकल्पातील (ता.दौंड, जि.पुणे) सींपाददत िममनी भूसींपादनाचा भाग याहणून

गह
द ीत धरून इतर प्रकल्पग्रस्ताींना र्वा्ण्याचे प्रयत्न स्थाननक प्रशासनाकडून होत असल्याने
एका प्रकल्पाच्या लाभ क्षेत्रातील िममनी दस
ु ऱया प्रकल्पासाठी र्वा्प न केल्याने स्थाननक

लोकप्रनतननधी याींनी मा. महसूल मींत्री याींना माहे ऑक््ोबर, २०१५ र्वा त्या सुमारास ननर्वेदन
ददले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त ननर्वेदनाच्या अनुषींगाने शासनाने काय कायफर्वाही केली र्वा करण्यात येत
आहे ,

(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२७-०७-२०१६) :(१) होय.
(२) खडकर्वासला प्रकल्पामध्ये वर्वरबािी पासलकर, पानशेत, र्वीर र्व नाझरे या प्रकल्पाींचे
एकरत्रत लाभक्षेत्र आहे . त्यासाठी हर्वेली र्व दौंड तालुक्यातील ४७ गार्वाींतील सुमारे ३८३६ हे. ७८
आर क्षेत्र सींपाददत करण्यात आले आहे . तसेच ददनाींक ३.३.२०१६ च्या शासन पत्रान्र्वये

वर्वभागीय आयुक्त, पुणे याींना एका प्रकल्पातील लाभक्षेत्रातील िममनी दस
ु ऱया प्रकल्पातील
प्रकल्पग्रस्ताींना र्वा्प करण्यात येऊ नयेत, असे कळवर्वण्यात आलेले आहे .
(३) प्रश्न उद््ार्वत नाही.

___________

माामाथा, ननिामपूर (ता.सा्रमी, जि.धुाे) पररसरात झालेल्या अविााी पाऊस व र्ारपीट
यामुाे डााीांव, िाांदा या नर्दी वपिाांचे झालेले नुिसान

(७)

२९३६१ (१६-०१-२०१६).

श्री.डी.एस.अहहरे (सा्रमी), श्री.अममन पटे ल (मांव
ु ादे वी), श्री.नसीम

खान (चाांहदवली), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.वसांतराव चव्हाण (नायर्ाांव), श्रीमती अममता
चव्हाण (भोिर) :
काय :-

सन्माननीय मदत व पुनवफसन िायफ मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

वर्व.स. २०९ (5)
(१) माळमाथा, ननिामपूर (ता.साक्रा, जि.धळ
ु े ) येथील पररसरात माहे एवप्रल, २०१५ मध्ये र्वा
त्यादरयायान झालेल्या अर्वकाळी पाऊस र्व गारपी् यामळ
ु े डाळीींब, काींदा या नगदी वपकाींचे

अतोनात नुकसान झाल्याने शेतक-याींच्या नुकसानीची पाहणी करुन त्र्वरीत पींचनामे करुन
शेतक-याींना अर्थफक मदत दे ण्यात यार्वी, अशी मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी शासनाकडे
केली, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, अद्याप नुकसानग्रस्त शेतक-याींना आर्थफक मदत ममळाली नाही, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत चौकशी करुन शेतक-याींना मदत दे ण्याबाबत शासनाने कोणती
कायफर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२९-०७-२०१६) :(१) होय.
(२), (३) र्व (४) धळ
ु े जिल््यात माहे एवप्रल, २०१५ मध्ये झालेल्या अर्वकाळी पार्वसामळ
ु े

झालेल्या नुकसानीचे पींचनामे करण्यात आले असून, त्यानुसार जिल््यात एकूण ५६८७

शेतकऱयाींचे ३३ ्क्केर्वारी ३३३७.११ हे क््र क्षेत्रार्वरील शेती/र्ळवपकाींचे नुकसान झाले आहे .
त्यात धळ
ु े जिल््यातील साक्रा तालुक्यात नक
ु सान झालेल्या २३३३ शेतकऱयाींच्या १२४७.५६
हे क््र क्षेत्राचा समार्वेश आहे . सदर नक
ु सानीसाठी मदत दे ण्याची बाब वर्वचाराधीन आहे.
___________

खतर्ाव (ता.बवलोली, जि.नाांदेड) येथील शेतिऱ्याला नुिसान भरपाद तातडीने दे ययावावत
(८)

३२२६० (१६-०१-२०१६).

श्री.सभ
ु ाष सावणे (दे र्लरू ) :

िायफ मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मदत व पन
ु वफसन

(१) सन १९८३ च्या अनतर्वषद ्ीमुळे श्री.दादारार्व वर्वठ्ठलरार्व र्वणे, रा.खतगार्व (ता.रबलोली,

जि.नाींदेड) याींच्या शेतातून मन्याड नदीचे पात्र िाऊन त्याींच्या शेतीचे अतोनात नुकसान
झाल्याने

त्याींना नुकसान

भरपाई

दे ण्याकररता

जिल्हार्धकारी

कायाफलयामार्फत

मींत्रालयात

कागदपत्र दे ऊन सध्
ु दा अद्याप नक
ु सान भरपाई न ममळाल्याने स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी

ददनाींक २९ िून, २०१५ रोिी मा.महसूल मींत्री र्व ददनाींक ३ िुल,ै २०१५ रोिीच्या सुमारास
मा.सर्चर्व, महसूल र्व र्वन वर्वभाग, मींत्रालय याींना लेखी ननर्वेदन ददले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सींबींर्धत शेतकऱयाींला नुकसान भरपाई तातडीने दे ण्यासींदभाफत कोणती कायफर्वाही
केली र्वा करण्यात येत आहे ,
(३)

नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२९-०७-२०१६) :(१) होय.
(२) र्व (३) याबाबतची कायफर्वाही वर्वचाराधीन आहे.
___________

वर्व.स. २०९ (6)
मसल्लोड (जि.औरां र्ावाद) तालुक्यातील २८ र्ावाांमधील िलयुक्त
मशवार अमभयानातील सु क असलेल्या िामाांवावत

(९)

३३२२० (१३-०१-२०१६).

श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड पत्तर) :

श्री.अब्दल
ु सत्तार (मसल्लोड), श्री.अममन पटे ल (मुांवादे वी),

सन्माननीय िलसांधारण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

करतील काय :-

(१) मसल्लोड (जि.औरीं गाबाद) तालक्
ु यातील २८ गार्वाींमधील िलयुक्त मशर्वार अमभयानातील सुरु
असलेल्या कामावर्वषयी गार्वा-गार्वातील नागररकाींना मादहती दे ऊन कामाचा दिाफ र्वाढर्वार्वा र्व

ननकदष् कामे करणाऱया अर्धकाऱयाींर्वर गुन्हा दाखल करा अशी सूचना आढार्वा बैठकात
मा.लोकप्रनतननधीींनी केली असल्याचे माहे मे, २०१५ दरयायान ननदशफनास आले, हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, सदर सूचनेनुसार िलयुक्त मशर्वार योिनेची मादहती गार्वकऱयाींना दे ण्याबाबत
कोणती कायफर्वाही केली आहे र्वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
प्रा. राम मशांदे (२२-०७-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे.
(२) िलयुक्त मशर्वार योिनेसींदभाफतील मादहती गार्वकऱयाींना दे णे करीता मशर्वार र्ेरी, िलयुक्त

मशर्वार अमभयानरथाद्र्वारे प्रचार र्व प्रमसध्दी, ग्रामसभेत कामाची मादहती, लोकप्रनतननधी र्व
पदार्धकारी याींच्या उपजस्थतीत कामाींचा शभ
ु ारीं भ आणण कामाचे र्वेळोर्वेळी र्ो्ो काढून र्वेबसाई्
र्वरुन अपलोड करण्यात आले आहेत.
(३) प्रश्न उद््ार्वत नाही.

___________

नार्पूर शहरातील र्णेशपे
(१०)

वसवतथानिावर खासर्ी वस वाहतुिदार त्रास दे त असल्यावावत

३६३३० (२०-०१-२०१६).

श्री.सुधािर दे शमुख (नार्पूर पजश्चम), श्री.िृष्ट्णा खोपडे

(नार्परू पव
ू )फ , श्री.वविास िांु भारे (नार्परू मध्य), श्री.सध
ु ािर िोहाे (नार्परू दक्षक्षण) :
सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

नागपूर

शहरातील

गणेशपेठ

बसस्थानकार्वर

खासगी

बस

र्वाहतुकदार

त्रास

दे त

असल्याबाबतची बाब माहे ऑक््ोबर, २०१५ दरयायान ननदशफनास आली, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या खासगी बसेसमळ
ु े पररसरात नेहमीच र्वाहतक
ु ाची कोंडी ननमाफण होत असून

त्याचा त्रास बसस्थानकार्वरील प्रर्वाशाींना र्व सामान्य िनतेला सहन करार्वा लागत आहे , हे ही
खरे आहे काय,
(३) असल्यास, महाराषट्र राज्य मागफ परीर्वहन महामींडळाच्या बसस्थानकापासून २०० मी्रच्या
पररघातात कुठल्याही प्रकारच्या खासगी र्वाहतुकाला मनाई असताींना सुध्दा खासगी बस
सींचालकाींची कायाफलये आणण र्वाहनतळे आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत िनतेचा त्रासाची दखल घेऊन उच्च न्यायालयाने एका नननार्वी पत्राचा
आधार घेत

िनदहत

याचीका

दाखल

करुन

घेतली

न्यायालयाने नो्ीस बिार्वली आहेत, हे ही खरे आहे काय,

असन
ू

त्यानुसार सर्वफ सींबींर्धताींना

वर्व.स. २०९ (7)
(५) असल्यास, या पररसरातील गड
ींु र्गरी रोखण्याची सींपूणफ िबाबदारी राज्य पररर्वहन महामींडळ,
प्रादे मशक पररर्वहन आणण पोलीस वर्वभागाची असून सुध्दा त्याकडे वर्वशेष लक्ष दे ण्यात येत
नाही, हे ही खरे आहे काय,

(६) असल्यास, या सदर पररसरात धम
ु ाकुळ घालणाऱया र्व गींड
ु र्गरी पसरवर्वणाऱया खासगी बस
र्वाहतुकदाराींच्या कामाची चौकशी करुन त्याींच्यार्वर शासनाने कोणती कारर्वाई केली र्वा करण्यात
आली आहे ,

(७) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हदवािर रावते (०९-११-२०१६) :(१) ते (४) होय.
(५) र्व (६) अर्वैध प्रर्वासी र्वाहतक
ू ास आळा घालण्याकररता शासनाने दद. १४.०१.२०१६ रोिीच्या
पररपत्रकान्र्वये ननदे श दे ण्यात आले. राज्य पररर्वहन महामींडळाद्र्वारा गणेशपेठ बसस्थानकाच्या

पररसरातील अर्वैध प्रर्वासी र्वाहतक
ू ाबाबत, दद.०९.०१.२०१६, दद.०५.०१.२०१६ र्व दद.२३.०१.२०१६

च्या पत्राींन्र्वये प्रादे मशक पररर्वहन अर्धकारी नागपरू (ग्रामीण/शहर), पोलीस आयक्
ु त, नागपरू र्व
जिल्हार्धकारी, नागपूर याींना लेखी ननर्वेदने दे ण्यात आलेली आहे त. त्याप्रमाणे बसस्थानक

पररसरात पोलीस ननरीक्षक र्वाहतूक शाखा (उत्तर) याींचेकडून र्वाहतूक पोलीस अर्धकारी र्व
कमफचारी ननयममत कामर्गरीर्वर नेमूण कारर्वाई करण्यात येत आहे . तसेच प्रादे मशक पररर्वहन

कायाफलय, नागपरू (शहर/ग्रामीण) याींचेकडून अर्वैध र्वाहतक
करणाऱया एकूण १३२ र्वाहनाींर्वर
ू
कारर्वाई करण्यात आली आहे .
(७) प्रश्न उद््ार्वत नाही.

___________

यवतमाा जिल््यातील वणी तालक्
ु यात पावसाने शेतिऱ्याांच्या वपिाांचे व
नार्ररिाांच्या ाराांचे मोठ्या प्रमाणात झालेले नि
ु सान झाल्यावावत

(११)

३६८८३ (१६-०१-२०१६).

श्री.सांजिवरे ड्डी वोदिुरवार (वणी) :

सन्माननीय मदत व

पुनवफसन िायफ मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) यर्वतमाळ जिल््यातील र्वणी तालुक्यात ददनाींक १६, १७ र्व १८ सप््ें बर, २०१५ रोिी

मस
ु ळधार पाऊस पडल्याने पररसरातील शेतकऱयाींच्या वपकाींचे र्व नागररकाींच्या घराींचे मोठ्या
प्रमाणात नुकसान झाल्याचे ननदशफनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या नक
ु सानीचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे काय,

(३) असल्यास, सर्वेक्षणाचे स्र्वरुप काय आहे र्व त्याअनुषींगाने सींबींधीताींना नक
ु सान भरपाई
दे ण्यात आली आहे काय,

(४) असल्यास, नक
ु सान भरपाई दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायफर्वाही केली र्वा करण्यात येत
आहे ,

(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहे त ?

वर्व.स. २०९ (8)
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२९-०७-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय.
(३), (४) र्व (५) सर्वेक्षणानुसार र्वणी तालुक्यात २६९ घराींचे अींशत: नुकसान झाले असून, १११
गार्वातील शेतीवपकाींचे ३३ ्क्केच्या र्वरील १६९४.७५ हे क््र क्षेत्रात नक
ु सान झाले आहे.
आपदग्रस्ताींना मदत दे ण्याची बाब शासनाच्या वर्वचाराधीन आहे .
___________

िोयना प्रिल्पग्रवतताांच्या प्रलांबवत वविासिामाांवावत
(१२)

३६९२९ (१८-०१-२०१६).

श्री.शांभरू ाि दे साद (पाटण) :

सन्माननीय मदत व पन
ु वफसन

प्रलींरबत

तसेच

िायफ मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

कोयना

पुनर्वफसनाच्या
कायाफलय,

प्रकल्पग्रस्ताींच्या
कामाींना

सातारा

र्व

शासनाकडून
पुनर्वफसन

वर्वकासकामाींकरीता

वर्वशेष
अर्धकारी,

ननधी

ममळणेबाबतचा

सातारा

याींनी

या

पन
ु र्वफसनग्रस्ताींच्या

प्रस्तार्व

ददनाींक

१२

रोिी शासनाकडे पाठवर्वला आहे , हे खरे आहे काय,

जिल्हार्धकारी
िुल,ै

२०१३

(२) असल्यास, सदरचा प्रस्तार्व गेले अनेक ददर्वस शासनाकडे प्रलींरबत असल्याने कोयना
प्रकल्पाग्रस्ताींची प्रलींरबत कामे तसेच पन
ु र्वफसनाची कामे प्रलींरबत आहेत, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

कोयना

प्रकल्पग्रस्ताींच्या

प्रलींरबत

वर्वकासकामाींकरीता

तसेच

या

पुनर्वफसनग्रस्ताींच्या पन
ु र्वफसनाच्या कामाींना वर्वशेष ननधी दे णेबाबत शासनाने कोणती कायफर्वाही
केली र्वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२१-०७-२०१६) :(१) हे खरे आहे .
(२) र्व (३) अींशत: खरे आहे .
तथावप, कोयना िलवर्वद्युत प्रकल्प ्प्पा १ र्व २ अींतगफत सातारा जिल््यातील

प्रकल्पयींत्रणेच्या वर्वभािनानींतर सन २०१३-२०१४ मध्ये सातारा जिल््यातील नागरी सवु र्वधाींच्या

१०५ कामाींना प्रशासकाय मान्यता दे ण्यात आली असून, सन २०१४-२०१५ र्व २०१५-२०१६ या
वर्वत्तीय र्वषाफत एकूण रु. १२.७१ को्ी एर्वढा ननधी उपलब्ध करुन दे ण्यात आला आहे .
(४) प्रश्न उद््ार्वत नाही.

___________

मानवत शहरात (जि.परभणी) डाांवरी रवतत्याची िामे ननिृष्ट्ट झाल्यावावत
(१३)

३८३८० (२२-१२-२०१५).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.वविय भाांवाे (जिांतूर) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) मानर्वत शहरात (जि.परभणी) डाींबरी रस्त्याची कामे माहे िानेर्वारी, २०१५ मध्ये र्वा त्या
दरयायान करण्यात आली, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, काम झाल्यानींतर लगेचच तीन मदहन्यात
हे ही खरे आहे काय,

दरु
ु स्ती करण्याची र्वेळ आली होती,

वर्व.स. २०९ (9)
(३) असल्यास,लोकप्रनतननधीमार्फत माहे नोव्हें बर, २०१५ मध्ये काम ननकदष् झाल्याबाबत
सींबींधीत वर्वभागाकडे तक्रार करण्यात आली, हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सींबींधीतार्वर शासनाने कोणती कारर्वाई केली र्वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र र्डणवीस (१६-०७-२०१६) :(१) होय.
(२) र्व (३) नाही.
(४) र्व (५) प्रश्न उद्भवत नाही.

___________

नतलारी प्रिल्पग्रवतताांना भरपाद दे ययासा न प्रिल्पग्रवतताांच्या वनववलेल्या यादीतून ९४७
प्रिल्पग्रवतताांच्या मार्यया अमान्य िरययात आल्याबाबत

(१४)

४००७५ (२८-०४-२०१६).

श्री.ननतेश राणे (िणिवली) :

सन्माननीय मदत व

पुनवफसन िायफ मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) नतलारी प्रकल्पग्रस्ताींना भरपाई दे ण्यासाठी प्रकल्पग्रस्ताींच्या बनवर्वलेल्या यादीतन
ू ९४७
प्रकल्पग्रस्ताींच्या मागण्या अमान्य करण्यात आल्याची बाब माहे सप््ें बर २०१५ मध्ये र्वा
त्यादरयायान ननदशफनास आली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, अमान्य करण्यात आलेल्या प्रकल्पाग्रस्ताींर्वरील अन्याय दरू करण्यासाठी र्व
त्याींना पुन्हा यादीत समावर्वष्ट करून घेण्यासाठी शासनाने कोणती कायफर्वाही केली र्वा करण्यात
येत आहे ,

(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चंद्रकांत पाटील (२७-०७-२०१६) :(१) र्व (२) हे खरे नाही.
िलसींपदा वर्वभागाच्या ददनाींक १७.६.२०१५ च्या शासन ननणफयानस
ु ार ९४७ नतलारी

प्रकल्पग्रस्ताींना वर्वशेष बाब याहणून नोकरीऐर्विी प्रतीकु्ुींब रुपये ५ लक्ष इतके एकरकमी
अनुदान मींिूर करण्यात आले असून त्यासाठी गोर्वा शासन ७३.३० ्क्के र्व महाराषट्र शासन
२६.७० ्क्के ननधी उपलब्ध करुन दे णार आहे . एकरकमी अनुदानासाठी अिफ मागवर्वण्यात आले

असता ९४७ नतलारी प्रकल्पग्रस्त दाखलेधारकाींपक
ै ा ७१० प्रकल्पग्रस्ताींनी अिफ सादर केले होते.
त्यापैका ४८० पात्र प्रकल्पग्रस्ताींची यादी गोर्वा शासनाकडे बँक खात्यार्वर अनद
ु ान िमा
करण्यासाठी

पाठवर्वण्यात

आली

आहे .

तसेच

९४७

पैका

२३७

प्रकल्पग्रस्ताींनी

ममळण्यासाठी अिफ अद्याप सादर केलेले नाहीत.
(३) प्रश्न उद््ार्वत नाही.

अनुदान

___________

पुययातील मशवािी नर्र एसटी वतथानिात प्रवाशाांना आझण
(१५)

िमफचाऱ्याांनाही सुववधा ममात नसल्याबाबत

४०२८७ (२८-०४-२०१६).

श्री.मभमराव तापिीर (खडिवासला) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पररवहन

वर्व.स. २०९ (10)
(१) पण्
ु याच्या मध्यर्वती असलेल्या मशर्वािी नगर एस्ी स्थानकात अनागोंदी कारभार उघड चालू
असून र्वेगर्वेगळ्या खासगी ठे केदाराींकडे सोपवर्वलेल्या सेर्वाींमध्ये कोणतीही सुसूत्रता नसल्याने

प्रर्वाशाींना आणण कमफचाऱयाींनाही सुवर्वधाच ममळत नसल्याचे माहे िानेर्वारी, २०१६ मध्ये वा त्या
दरयायान ननदशफनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, स्थानकामध्ये ये-िा करण्यासाठी प्रर्वेशव्दारामशर्वाय इतरही दठकाणे असल्याने सुरक्षा

व्यर्वस्थेचा बोिर्वारा उडाला असून सीसी्ीव्ही कॅमेरे आहे त; पण र्वेगळ्याच ददशेला असल्याने
ननरुपयोगी आहे त. कमफचाऱयाींसाठी असलेल्या खोल्या अस्र्वच्छ, स्थानकाच्या र्वकफशॉपमध्ये
गुडघ्याइतके पाणी साचत असल्याचे ननदशफनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, मशर्वािीनगर एस्ी स्थानकाच्या वर्ववर्वध व्यर्वस्था सुधारण्याबाबत शासनाने कोणती
कायफर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हदवािर रावते (१९-०७-२०१६) :(१) र्व (२) नाही.
(३) पार्वसाळ्यात िममनीतील पाण्याची पातळी र्वाढली का आगारातील में्नन्स पी् मध्ये
पाणी येत होते. त्याबाबत दरु
ु स्ती केली असल्याने, सध्या पी् मध्ये पाणी येत नाही.

प्रर्वाशाींच्या सुरक्षक्षततेसाठी र्व राज्य पररर्वहन महामींडळाच्या मालमत्तेच्या सींरक्षणासाठी योग्य
दठकाणी प्रर्वाशाींच्या सुरक्षक्षततेच्या दृष्ीने चोर, णखसेकाप,ू पाकक्मार याींचेपासून सार्वध
राहण्याच्या सच
ू ना ध्र्वनीक्षेपणाद्र्वारे केल्या िातात. तसेच तीन पाळ्याींमध्ये सुरक्षा मींडळाचे

प्रत्येका पाच प्रमाणे १५ सरु क्षा रक्षकाींची नेमणक
ू केली आहे . बसस्थानकात चौकशी व्यर्वस्था,
नतका् आरक्षण व्यर्वस्था, वपण्याच्या पाण्याची व्यर्वस्था, लाई्, पींख,े प्रनतक्षालयातील

आसनव्यर्वस्था, प्रसाधनगह
त्या सुजस्थतीत आहे त. बसस्थानकार्वरील
ू
द इ. व्यर्वस्था असन
प्रसाधनगह
द र्व बसस्थानकाची दै नदीं दन स्र्वच्छता आगाराच्या दे खरे खीखाली खािगी सींस्थेमार्फत
करुन घेतली िाते.

(४) प्रश्न उद््ार्वत नाही.

___________

पल्हासनर्र, अांवरनाथ, वदलापूर येथील लोिाांच्या वाहनाांची
(१६)

नोंदणी नुतणीिरण इत्यादी िामे वेाेत पूणफ होययावावत

४०३६३ (२८-०४-२०१६).

(िल्याण पूव)फ :

डॉ.वालािी किणीिर (अांवरनाथ), श्री.र्णपत र्ायिवाड

सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) उल्हासनगर, अींबरनाथ, बदलापरू (जि.ठाणे) या र्वाढणाऱया शहराींबरोबर र्वाहनाींची सींख्यापण

र्वाढत आहे , सद्या उल्हासनगर शहरात उप प्रादे मशक पररर्वहन कायाफलयातर्े एकददर्वसीय
मशबीर आयोजित करण्यात येते पण एर्वढया मोठ-मोठया भागातील लोकाींच्या र्वाहनाींची नोंदणी,

नुतणीकरण इत्यादी कामे र्वेळेत पुणफ होत नाहीत त्यामळ
ु े तेथील नागरिकाींना नाहक त्रास सहन
करार्वा लागतो आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत तेथील नागररकाींनी तसेच लोकप्रनतननर्धींनी ददनाींक ०८ िानेर्वारी,
२०१५ रोिी र्वा त्यासुमारास मा. मींत्री, पररर्वहन
काय,

याींचेकडे ननर्वेदन ददले आहे , हे खरे आहे

वर्व.स. २०९ (11)
(३)

असल्यास,

उल्हासनगर,

अींबरनाथ,

बदलापूर

येथील

लोकाींच्या

र्वाहनाींची

नोंदणी,

नुतणीकरण इत्यादी कामे र्वेळेत पूणफ होण्याबाबत शासनाने कोणती कायफर्वाही केली र्वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हदवािर रावते (२७-०७-२०१६) :(१) हे खरे नाही.
(२) होय.
(३) उप प्रादे मशक पररर्वहन कायाफलय, कल्याणच्या अींतगफत कल्याण, डोंरबर्वली, उल्हासनगर,
अींबरनाथ, बदलापूर, द््र्वाळा, मुरबाड तालक
ु े समावर्वष् आहे त. यापैका अींबरनाथ, बदलापूर र्व
मुरबाड या कायाफलयामार्फत नागररकाींच्या सोयीकरीता दर मदहन्याला एकूण प्रत्येका तीन कॅयाप
आयोजित करण्यात येतात. सदर कॅयापमध्ये नागररकाींची िास्तीत िास्त कामे करण्याचा

प्रयत्न केला िातो. तसेच खािगी सींर्वगाफतील र्वाहनाींचा कर, ग्रास प्रणाली मार्फत ऑनलाईन
पध्दतीने स्र्वीकारला िातो. खािगी सींर्वगाफतील र्वाहनाींची नोंदणी सन २००७ पासन
ू सींगणकार्वर
घेण्यात येत.े तसेच राषट्रीय सच
ू ना केंद्र याींनी वर्वकमसत केलेली ४.० ही सींगणक प्रणाली

लर्वकरच सुरु करण्यात येत असल्याने नागररकाींना नोंदणी प्रकक्रया सुकर र्व वर्वनात्रासाची होणार
आहे .

(४) प्रश्न उद््ार्वत नाही.
___________
श्रीवधफन शहराच्या समुद्र किनाऱ्यालर्त असलेल्या खाडीमध्ये वेिायदे शीरररत्या भराव
िेल्यामुाे िाांदावनाची झाडे नष्ट्ट होत असल्यावावत

(१७)

४०८७० (२०-०४-२०१६).

श्री.प्रशाांत

ािूर (पनवेल), श्री.समीर िुणावार (हहांर्णााट),

अॅड.आमशष शेलार (वाांद्रे पजश्चम), श्री.वविय िााे (मशवािीनर्र), श्रीमती मननषा चौधरी
(दहहसर),

श्री.अवतलम

शेख

(मालाड

पजश्चम),

श्री.अममत

साटम

(अांधेरी

पजश्चम) :

सन्माननीय वने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) श्रीर्वधफन (जि.रायगड) शहराच्या समुद्र ककनाऱ्यालगत असलेल्या खाडीमध्ये बेकायदे शीर

ररत्या भरार्व केल्यामुळे मोठ्याप्रमाणात काींदळर्वनाची झाडे नष् झाल्याचे माहे िानेर्वारी, २०१६
मध्ये वा त्या दिम्यान ननदशफनास आले हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, काींदळर्वने नष् होत असल्यामळ
ु े मजच्छमाराींचा पारीं पाररक मजच्छमारी व्यर्वसाय
धोक्यात येत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, अनर्धकदत बाींधकामासाठी खाडी ककनारी केलेल्या भरार्वामुळे मोठ्याप्रमाणात
खाडीचे पाणी मशरल्यामुळे भातशेतीही नष् होत आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(५) असल्यास, चौकशीच्या अनुषग
ीं ाने कोणती कारर्वाई करण्यात आली आहे र्वा करण्यात येत
आहे ,

(६) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. सुधीर मुनर्ांटीवार (१९-०७-२०१६) :(१) शासन रािपत्र दद.५ एवप्रल, २०१३ अन्र्वये श्रीर्वधफन
तालुक्यातील एकुण ४३२.९८०८ हेक््र काींदळर्वनाखालील शासककय क्षेत्र सींरक्षक्षत र्वन याहणून
अर्धसर्ू चत झाले आहे .

श्रीर्वधफन (जि.रायगड) शहराच्या ककनाऱयालगत असलेल्या खाडीींमध्ये बेकायदे शीरररत्या

भरार्व केल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात काींदळर्वनाची झाडे नष् झाल्याची बाब आढळून आलेली
नाही.

श्रीर्वधफन समद्र
ु ककनाऱयालगत र्वनखात्याच्या ताब्यामध्ये कोणतेही काींदळर्वन क्षेत्र नाही.

(२) प्रश्न उद््ार्वत नाही.
(३) प्रश्न उद््ार्वत नाही.
(४) प्रश्न उद््ार्वत नाही.
(५) प्रश्न उद््ार्वत नाही.
(६) प्रश्न उद््ार्वत नाही.

___________

येवला (जि.नामशि) येथे िृषी महाववद्यालय व शेतिरी प्रमशक्षण र्हृ ननमाफण िरययावावत
(१८)

४०९४६ (२८-०४-२०१६).

श्री.छर्न भुिवा (येवला), श्री.पांिि भुिवा (नाांदर्ाव) :

सन्माननीय िृषी मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) येर्वला (जि.नामशक) येथे कदषी महावर्वद्यालय र्व शेतकरी प्रमशक्षण गह
द ननमाफण करण्याची
स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी माहे ऑक््ोंबर २०१५ मध्ये र्वा त्यादरयायान शासनाकडे मागणी केली
आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर शासकाय कदषी महावर्वद्यालय र्व शेतकरी प्रमशक्षण गह
द ननमाफण

करण्यासाठी शासनाने महात्मा र्ुले कदषी वर्वद्यापीठ राहुरी याींचक
े डून माहे नोव्हें बर, २०१५
मध्ये र्वा त्यासुमारास प्रस्तार्व मागवर्वलेला आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनामार्फत कोणती कायफर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची करणे काय ?
श्री. पांडुरं ग फुंडकर (२०-०७-२०१६) :(१), (२), (३) र्व (४) येर्वला (जि.नामशक) येथे कदषी
महावर्वद्यालय र्व शेतकरी प्रमशक्षण केंद्र मींिूर करण्याची स्थाननक लोकप्रनतननधीनी मागणी
केली आहे . सदर वर्वनींतीच्या अनष
ु ींगाने तपासणी करण्याचे ननदे श महाराषट्र कदषी

मशक्षण र्व

सींशोधन पररषदे ला दे ण्यात आले होते.

कदषी महावर्वद्यालय स्थापन करार्वयाच्या ननकषानुसार ४० हे क््र िमीन आर्वश्यक आहे.

येर्वला येथे कदषी वर्वभागाची ६० एकर िमीन उपलब्ध आहे . सदर िमीन ननकषानुसार पुरेशी
नसल्याचा अहर्वाल महात्मा र्ुले कदषी वर्वद्यापीठाकडून प्राप्त झाला आहे .
___________
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सातारा जिल््यामध्ये िलयुक्त मशवार योिनेतांर्त
फ दस
ु -या टप्पप्पयात २१० र्ाांवाचा

(१९)

समावेशामध्ये पाटण तालुक्यातील िेवा ८ र्ावांचा समावेश िरययात आल्यावावत
४११६१ (२९-०४-२०१६).

श्री.शांभूराि दे साद (पाटण) :

सन्माननीय जलसंधारण मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) सातारा जिल््यामध्ये िलयुक्त मशर्वार योिनेतींगत
फ दस
ु -या ्प्प्यात २१० गाींर्वाचा समार्वेश
करण्यात आला असन
फ तालुका असणा-या पा्ण तालुक्यातील केर्वळ ८
ू डोंगरी र्व दग
ु म
गावाांचा समार्वेश करण्यात आला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, िलयुक्त मशर्वार योिनेतींगत
फ
गार्वाींच्या ननर्वडी करताना डोंगरी भागातील
डोंगरपठारार्वर र्वसलेल्या गाींर्वाचा वर्वचार करण्यात आला नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, डोंगरपठारार्वर र्वसलेल्या अनेक गाींर्वामध्ये पाण्याची तीव्र ्ीं चाई भासत असताना
या गाींर्वाना ही उन्हाळ्यात पाणी पुरर्वठा व्हार्वा याकरीता डोंगरपठारार्वरुन पार्वसाळयाचे र्वाहून
िाणारे पाणी अडवर्वण्याकरीता या योिनेत समार्वेश करार्वा अशी डोंगरपठारार्वरील िनतेकडून
मोठया प्रमाणात मागणी होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, अनेक गाींर्वाना तीव्र पाणी ्ीं चाई िाणर्वत असताना सदरची गाींर्वे या योिनेत
समावर्वष् झाली नसल्याने लोकाींच्यामध्ये नारािी पसरली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(५) असल्यास, डोंगरी र्व दग
फ भागातील डोंगरपठारार्वरील गाींर्वे िलयुक्त मशर्वार योिनेतींगत
फ
ु म
समावर्वष् करण्याकररता राज्य शासनाने कोणता ननणफय घेतला आहे र्व अद्यापही ननणफय
घेतला नसल्यास ननणफय न घेण्याची सर्वफसाधारण कारणे काय आहे त ?
प्रा. राम मशांदे (२२-०७-२०१६) :(१) हे खरे नाही.
आहे .

िलयुक्त मशर्वार अमभयान अींतगफत पा्ण िालुक्यातील ९ गार्वाींची ननर्वड करण्यात आली

(२) र्व (३) हे खरे नाही.
(४) र्व (५) पा्ण तालक्
ु यामध्ये पार्वसाचे सरासरी पिफन्यमान १७३३.०० मी.मी. आहे . िलयक्
ु त

मशर्वार अमभयान अींतगफत गार्व ननर्वड ननकषात येत असणाऱया ९ गार्वाींचा समार्वेश करण्यात
आला आहे. पा्ण हा दग
फ , डोंगराळ असून डोंगरपठारार्वरील गार्वे असणारा तालुका असन
ु म
ू
अशा गार्वाींसाठी र्वेगळे गार्व ननर्वड ननकष नाहीत.
___________

खामर्ाांव (जज.वुलडाणा) तालुक्यातील ववववध नदी व नाल्याांवर
(२०)

प्रवतताववत िामाांना तात्िाा मांिुरी दे ययावावत

४१४८८ (२९-०४-२०१६).

अॅड.आिाश र्ुांडिर (खामर्ाांव) :

सन्माननीय

जलसंधारण

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) खामगाींर्व तालक
ु ा अर्वषफणग्रस्त असून गत ४ ते ५ र्वषाफपासून ननसगाफच्या अननयममततेमळ
ु े
शेतकऱयाींना हाती आलेले वपक गमर्वार्वे लागले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, खामगाींर्व मतदार सींघातील वर्ववर्वध नदी र्व नाल्याींर्वर प्रस्तावर्वत बींधारे तसेच
िलयक्
ु त अमभयान योिनेअींतगफत प्रस्तावर्वत कामाींना तात्काळ मींिरु ी दे ण्यात येणार आहे काय,
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(३) असल्यास, मींिुरीसह त्यासाठी आर्वश्यक ननधीची तरतूद तात्काळ करण्यात आल्यास
सदरची कामे सुरु करण्यात येर्वून येत्या पार्वसाळ्याच्या आधी कामे पूणफ झाल्यास पुढच्यार्वषी
पाण्याची समस्या ननमाफण होणार नाही कररता आर्वश्यक ननधीची तरतूद करण्यात येणार आहे
काय ?

प्रा. राम मशांदे (२२-०७-२०१६) :(१)हे अींशत: खरे आहे .
(२) र्व (३) होय.
सन २०१६-१७ मध्ये खामगार्व तालक्
ु यातील १४ मसींमें् नाला बाींधाचे ननयोिन करण्यात

आले आहे त. या १४ कामाींना रु.३७७.२५ लक्ष ननधी उपलबध करुन दे ण्यात येणार आहे .

नदी पन
ु िीर्वन कायफक्रमाींतगफत दद.३१ माचफ, २०१६ च्या शासन ननणफयान्र्वये मस

नदीर्वरील ५ र्व बोडी नदीर्वरील १० अशा एकूण १५ मसमें् नाला बाींध कामाींना मींिूरी दे ण्यात
आली असून सन २०१५ र्व २०१६ साठी सदर कामाींना रु.३००.०० लक्ष ननधी उपलब्ध करुन
दे ण्यात आला आहे . उपरोक्त मींिरू कामाींना प्रशासककय मान्यता दे ण्यात आली असन
ू त्यापैका
८ कामाींना कायाफरींभ आदे श दे ण्यात आले असून कामे प्रगतीपथार्वर आहे त.
___________

राज्यातील मसांचनाची तूट भरून िाढययािररता शासनाने सुरु केलेली िलयुक्त मशवार योिना
(२१)

४१५०८ (२९-०४-२०१६).

डॉ.सांिय रायमल
ु िर (मेहिर) :

सन्माननीय

जलसंधारण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील मसींचनाची त्
ू भरून काढण्याकररता राज्य शासनाने िलयक्
ु त मशर्वार योिना
सुरू केली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या योिनेर्वर स्र्वतींत्र असा ननधी उपलब्ध करून न दे ता शासनाने वर्वदभफ सधन
मसींचन वर्वकास कायाफलयातून खचफ करण्याचे ठरवर्वले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) तसेच या केलेल्या कामाचे सम
ु ारे १२ को्ी रुपयाींची कींत्रा्दाराींची दे यके थकात असल्याने
पढ
ु ील ्प्प्याची कामे अद्याप सरू
ु केली नाही, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, उक्त सींदभाफतील सद्यःजस्थती काय आहे ?
प्रा. राम मशांदे (२२-०७-२०१६) : (१) हे अींशत: खरे आहे .
राज्यातील ्ीं चाई पररजस्थतीर्वर मात करण्यासाठी कायमस्र्वरुपी उपाययोिना याहणन
ू

िलयुक्त मशर्वार अमभयान राबवर्वण्याचा ननणफय शासनाने घेतलेला आहे . सदर अमभयानाअींतगफत

्ीं चाईमुक्त करण्यासाठी ननर्वड करार्वयाच्या गार्वाींबाबत दषु काळी र्व अर्वषफणप्रर्वण भागाला
प्राधान्य दे ण्यात आले आहे .
(२) हे खरे नाही.
िलयक्
ु त मशर्वार अमभयान कायफक्रमासाठी र्क्त वर्वदभफ सघन मसींचन वर्वकास कायफक्रम

या एकाच योिनेअींतगफत ननधी उपलब्ध होत नसून त्यामध्ये वर्ववर्वध वर्वभागाींतगफत मींिूर
असलेल्या योिनाींच्या ननधीतून अमभसरणाद्र्वारे अमभयान राबवर्वले िात आहे. त्यामध्ये कदवष,
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िलसींधारण, जिल्हापररषद, पाणीपुरर्वठा, िलसींपदा, सामाजिक र्वनीकरण, र्वन, रोहयो इ.
वर्वभागाच्या जिल्हा र्वावषफक योिना, केंद्रीय योिना र्व राज्यस्तर योिना आणण आमदार
/खासदार ननधी/ अशासककय सींस्था/ खािगी सींस्था/ खािगी उद्योिक र्व लोकसहभाग याद्र्वारे
ननधी उपलब्ध होत आहे. तसेच या योिनेसाठी आतापयंत रु.२६०० को्ी वर्वशेष ननधी उपलब्ध
करुन दे ण्यात आला आहे .
(३) हे खरे नाही.
(४) प्रश्न उद््ार्वत नाही.

___________

पांढरपूर (जि.सोलापूर) वसवतथानिातील वतवच्छतेचे

े िेदारी दे ऊनही वा्य पररसरावरोवर

अांतर्फत वतवच्छता िरययात येत नसल्यावावत

(२२)

४२२५० (२८-०४-२०१६).

श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.अममन पटे ल (मुांवादे वी),

श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अवतलम शेख (मालाड पजश्चम) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) पींढरपूर (जि.सोलापूर) बसस्थानकातील स्र्वच्छतेचे ठे केदारी दे ऊनही बा्य पररसराबरोबर
अींतगफत स्र्वच्छता करण्यात येत नसल्याने तसेच चोराींमळ
ु े प्रर्वासी त्रस्त झाले असल्याचे माहे
िानेर्वारी, २०१६ मध्ये र्वा त्यादरयायान ननदशफनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरील प्रकरणाकडे प्रशासनाकडून दल
फ केले िात आहे , हे ही खरे आहे ,
ु क्ष

(३) असल्यास, प्रश्न भाग-१ बाबत शासनाने कोणती कायफर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हदवािर रावते (२२-०७-२०१६) :(१) नाही.
(२) नाही.

(३) पींढरपूर बसस्थानक र्व र्वाहनतळाची दै नींददन सार्सर्ाई आगाराच्या दे खरे खीखाली खािगी

सींस्थेकडून समाधानकारक करुन घेतली िाते तसेच बसस्थानकात तीन पाळ्याींमध्ये र्वाहतक
ू
ननयींत्रकाींना नेमणूका दे ण्यात आल्या आहे त.
(४) प्रश्न उद््ार्वत नाही.

___________

अमरावती जिल््यातील नतवसा तालुक्यातील सोयावीनवर खोड किड व
(२३)

यलोमाझॅि या रोर्ाांचा प्रादभ
ु ाफव झाल्यावावत

४२६२६ (२८-०४-२०१६).

श्री.अब्दल
ु

पजश्चम) :

सत्तार

(मसल्लोड),

अॅड.यशोमती

डॉ.सांतोष

ािूर (नतवसा), श्री.अममन पटे ल (मांव
ु ादे वी),

टारर्े

(िामनुरी),

श्री.अवतलम

शेख

(मालाड

सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अमरार्वती जिल््यातील नतर्वसा तालुक्यातील सोयाबीनर्वर खोड ककड र्व यलोमाझॅक या

रोगाींचा प्रादभ
ु ाफर्व झाला असल्याने सोयबीनच्या शेंगामध्ये दाणाच भरला नसून त्याींची र्वाढही

खुीं्ली असल्याने येथील शेतकरी हतबल झाला असल्याचे माहे सप््ें बर, २०१५ र्वा त्या
दरयायान ननदशफनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, सदर नैसर्गफक बाधीत शेतकऱयाींना आर्थफक मदत दे ण्याबाबत शासनाने कोणती
कायफर्वाही केली आहे र्वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. पाांडुरां र् र्ुांडिर (२०-०७-२०१६) :(१) अींशत: खरे आहे.

(२) अमरार्वती र्व नागपूर वर्वभागातील सोयाबीन पीकासाठी पीक वर्वमा योिना मींडळननहाय

मदत िादहर झाल्यानींतर वर्वमा काढलेल्या सर्वफ शेतकऱयाींना वपक वर्वमा योिनेनुसार मदत

केल्याचा तसेच ज्या शेतकऱयाींनी वर्वमा उतरर्वलेला नाही, अशा शेतकऱयाींना वपक वर्वमा
योिनेच्या मींडळननहाय िादहर रकमेच्या ५० ्क्के रक्कम शासनमार्फत दे ण्याचा ननणफय राज्य
शासनाने ददनाींक २ माचफ २०१६ च्या महसूल र्व र्वन वर्वभागाच्या शासन ननणफयान्र्वये घेतला
आहे .

(३) प्रश्न उद््ार्वत नाही.
___________
िलयुक्त मशवार योिनेमध्ये समाववष्ट्ट िेलेली र्ावे ननजश्चत िरत
असताना शासनाचे धोरण व ननिषावावत

(२४)

४३१०८ (२९-०४-२०१६).

श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरे र्ाव), श्री.सरु े श लाड (ििफत),

श्री.पाांडुरां र् वरोरा (शहापूर), श्री.भावतिर िाधव (र्ुहार्र), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांरा ा िावा) :
सन्माननीय िलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्य शासनाने िलयुक्त मशर्वार योिनेमध्ये समावर्वष् केलेली गार्वे ननजश्चत करत
असताना शासनाचे कोणते धोरण र्व ननकष ठरवर्वण्यात आलेले आहेत,

(२) असल्यास, सातारा जिल्हयातील एकूण २१५ गार्वाींची यादी िलयुक्त मशर्वार योिनेकररता
माहे िानेर्वारी, २०१५ मध्ये घेण्यात आली होती, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, त्यापैका कोरे गाींर्व वर्वधानसभा मतदार सींघातील अनेक गाींर्वे ही िलयक्
ु त मशर्वार
योिनेकररता ननकषामध्ये बसत असताना घेण्यात आली नाही, हे खरे आहे का,

(४) असल्यास, याबाबत तालुक्यातील िनतेनी तसेच लोकप्रनतननधीींनी शासनाकडे, त्याचप्रमाणे
जिल्हाप्रशासनाकडे िलयुक्त मशर्वाराकररता गार्वे घेण्याबाबत माहे ऑक््ोंबर २०१५ मध्ये
मागणी केली आहे , हे खरे आहे काय

(५) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती तातडीची कायफर्वाही केली आहे र्वा करण्यात येत
आहे ,
(६) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
प्रा. राम मशांदे (२२-०७-२०१६) :(१) िलयुक्त मशर्वार अमभयानाींतगफत शासन पररपत्रक दद. २
िानेर्वारी, २०१५ र्व दद.१४ ऑगस््, २०१५ नुसार गार्वाींची ननर्वड करण्याकररता ननकष
ठरवर्वण्यात आले आहे त.
(२) होय, हे खरे आहे .
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(३) हे खरे नाही.
(४) होय, हे खरे आहे .
(५) िलयुक्त मशर्वार अमभयानाींतगफत दरर्वषी ५००० प्रमाणे ५ र्वषाफत २५००० गार्वे ्ीं चाईमुक्त
करण्याचे उदिष् ठरवर्वण्यात आले आहे . त्यानस
ु ार सातारा जिल््यात सन २०१५-१६ कररता
२१५ र्व सन २०१६-१७ कररता २१० गार्वाींची ननर्वड करण्यात आली आहे . यापुढेही जिल््यातील
गार्वे ननकषानुसार ननर्वडण्यात येणार आहे .
(६) प्रश्न उद््ार्वत नाही.

___________

त्र्यांविेश्वर (जि.नामशि) धाममफि वतथा असल्याने वस वतथानिाचा पररसर वतवच्छ
(२५)

४३३७३

(२८-०४-२०१६).

श्रीमती

ननमफला

र्ाववत

(इर्तपूरी),

े वययावावत

डॉ.सांतोष

टारर्े

(िामनुरी), श्री.अममन पटे ल (मुांवादे वी), श्री.मसध्दराम म्हे त्रे (अक्िलिोट), श्री.मधि
ु रराव
चव्हाण (तुािापूर), श्री.अवतलम शेख (मालाड पजश्चम) :
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील

(१) त्र्यींबकेश्र्वर (जि.नामशक) धाममफक स्थळ असल्याने बसने येणाऱया प्रर्वाशाींची सींख्या मोठी
असून बसस्थानकाच्या आर्वारात अस्र्वच्छता पसरल्यामुळे दग
ं ीमुळे प्रर्वासी त्रस्त झाले
ु ध
असल्याचे माहे िानेर्वारी, २०१६ रोिी र्वा त्यासुमारास ननदशफनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने बस स्थानकाचा पररसर स्र्वच्छ ठे र्वण्याबाबत
शासनाने कोणती कायफर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हदवािर रावते (१९-०७-२०१६) :(१) होय.
(२) त्र्यींबकेश्र्वर बसस्थानकाची सार्सर्ाई सर्ाईकामगाराींकडून समाधानकारकररत्या होत
नसल्याने त्याींना खात्यातून बडतर्फ करण्यात आले आहे र्व त्या दठकाणी नर्वीन सर्ाई
कामगाराची ननयक्
ु ती करण्यात आली आहे.
(३) प्रश्न उद््ार्वत नाही.

___________

ििफत (जि. रायर्ड) नेरा येथील िार्ा एसटी आर्ारािररता दे ययावावत
(२६)

४४६०८ (२८-०४-२०१६).

श्री.भरतशे

र्ोर्ावले (महाड) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) किफत (जि. रायगड) एस्ी आगाराचे नेरळ येथील एस्ी स्थानक हे गेली २५ र्वषे खासगी
िागेत कायफरत असन
ू सदर िागेचे मालक गेली अनेक र्वषे गायब असल्याने त्या दठकाणी
मोठ्या प्रमाणात अनतक्रमणे होत असल्याचे नक
ु तेच माहे

िानेर्वारी, २०१६ मध्ये

र्वा

त्यादरयायान ननदशफनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर िागा किफत एस्ी आगाराने ममळार्वी याकररता प्रयत्न सुरु केले आहे त,
हे खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, सदर िागा एस्ी आगाराकररता दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायफर्वाही केली
र्वा करण्यात येत आहे ,
(४)

नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. हदवािर रावते (१९-०७-२०१६) :(१) र्व (२) होय.
(३)

सदर िागा

राज्य पररर्वहन

महामींडळाच्या नार्वार्वर करण्याकररता राज्य पररर्वहन

महामींडळाव्दारा तहमसलदार, किफत आणण वर्वशेष भूसींपादन अर्धकारी, रायगड-अमलबाग
याींच्याकडे पाठपुरार्वा करण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद््ार्वत नाही.

___________

अहमदनर्र एसटी ववभार्ात वाहि चालिाांचा ररक्त िार्ेचा अनश
े भ कन िाढययावावत
ु ष
(२७)

४४९१२ (२८-०४-२०१६).

श्री.वााासाहे व थोरात (सांर्मनेर) :

सन्माननीय पररवहन

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) अहमदनगर एस्ी वर्वभागात सध्या १५०० चालक र्व १४९८ र्वाहक कायफरत असून चालक
र्वाहकाींच्या तब्बल ४७३ िागा ररक्त असल्याचे माहे नोव्हें बर, २०१५ मध्ये र्वा त्या दरयायान
ननदशफनास आले आहे हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, शासनाच्या सींबींर्धत वर्वभागाने र्वाहक चालकाींचा हा अनुशेष भरुन काढण्याबाबत
शासनाने कोणती कायफर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हदवािर रावते (२२-०७-२०१६) :(१) र्व (२) अहमदनगर वर्वभागात नोव्हें बर, २०१५ मध्ये
एकूण मींिरू ७२६ ननयताींपक
ै ा ६५० ननयते चालवर्वण्यात येत होती. त्याकररता १७३८ चालक र्व
१५३३ र्वाहकाींची आर्वश्यकता होती. तथावप, अहमदनगर वर्वभागामध्ये

नोव्हें बर, २०१५ मध्ये

१४९७ चालक र्व १४९८ र्वाहक उपलब्ध होते. याहणिेच २४५ चालक र्व ५५ र्वाहकाींची कमतरता
होती.

सरळसेर्वा भरती सन २०१५ अींतगफत रा.प. अहमदनगर वर्वभागात चालक (कननषठ)

पदातील २६२ ररक्त पदाींकररता भरती प्रकक्रया राबवर्वण्यात येर्वन
ू या भरती प्रकक्रयेंतगफत पात्र
ठरलेल्या

उमेदर्वाराींना

कायफर्वाहीखाली आहे .

ननयुक्ती

दे ण्याची

बाब

राज्य

पररर्वहन

महामींडळाच्या

स्तरार्वर

(३) प्रश्न उद््ार्वत नाही.
___________
ववटा (जि.साांर्ली) येथे एस.टी. आर्ारामध्ये एसटी खाली सापडून
(२८)

शाािरी ववद्यार्थयाांचा झालेला मत्ृ यू

४५३३७ (२८-०४-२०१६).

श्री.अननल वावर (खानापूर) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय पररवहन मांत्री
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(१) वर्व्ा (जि.साींगली) येथे एस.्ी. आगारामध्ये एस्ी खाली सापडून ददनाींक ५ िानेर्वारी,
२०१६ रोिी र्वा त्यासुमारास एका शाळकरी वर्वद्यार्थयांचा मत्द यू झाला हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या प्रकरणी चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले,

(३) असल्यास, त्यानस
ु ार मत्द यू झालेल्या वर्वद्यार्थयांच्या कु्ुींबाला आर्थफक मदत दे ण्याबाबत
शासनाने कोणती कायफर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हदवािर रावते (१९-०७-२०१६) :(१) सदरचा अपघात ददनाींक ०४.०१.२०१६ रोिी घडला
असून अपघातात एका शाळकरी वर्वद्यार्थयांचा मत्द यू झाला आहे .
(२) होय.

सदर प्रकरणी चौकशी केली असता राज्य पररर्वहन चालकास अपघातास िबाबदार
धरण्यात आले असन
ू त्याला दद. १५.०१.२०१६ ते दद. ०६.०३.२०१६ पयंत ननलींरबत ठे र्वण्यात
आले होते. तसेच त्याींच्यार्वर अींतीम कारर्वाईसाठी अपघात प्रकरण क्र. ०२/२०१६ अन्र्वये
कायफर्वाही सुरु आहे .

(३) सदर अपघातात मत्द यू झालेल्या वर्वद्यार्थयांच्या कु्ुींबाला तात्कालीक मदत स्र्वरुपात रु.

१०,०००/- ददनाींक ०५.०१.२०१६ रोिी दे ण्यात आली आहे . तसेच अींतीम नक
ु सान भरपाई याहणून
रु. ३,००,०००/- मींिरू करण्यात आलेले आहे त. सदर अपघातात मत्द यू झालेल्या वर्वद्यार्थयांच्या

कु्ुींबाला दे ण्यात आलेली आर्थफक तात्कालीक मदत र्वगळून उर्वफररत रक्कम रु. २,९०,०००/- मत
द
वर्वद्यार्थयांचे र्वडील श्री.प्रकाश येद ु मस्के याींना धनादे शाव्दारे दे ण्यात आलेली आहे .
(४) प्रश्न उद््ार्वत नाही.

___________
वुलढाणा ग्रामवविासामार्फत जिल््यात मांिूर िरययात
आलेल्या ८१ पाणलोट क्षेत्र प्रिल्पावावत

(२९)

४६१६३

(२९-०४-२०१६).

श्री.वविास

िांु भारे

िलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(नार्पूर

मध्य) :

सन्माननीय

(१) बुलढाणा ग्रामवर्वकासमार्फत जिल््यात ८१ पाणलो् क्षेत्र प्रकल्प मींिूर करण्यात आले,
त्यासाठी २३९७.२८ लक्ष रुपयाींचा ननधीस मींिुरी दे ण्यात आल्याचे ननदशफनास आले, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, सदर कामे आिही अपूणफ अर्वस्थेत आहे , त्यासबींधी चौकशी करण्यात आली
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, चौकशीमध्ये

गैरव्यर्वहार करण्याच्या

उिेशाने मोठया प्रमाणात आर्थफक

अननयममतता करण्यात आलेली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, या गैरव्यर्वहारात दोषी आढळलेल्या अर्धकाऱयाींर्वर कोणत्या प्रकारची कारर्वाई
करण्यात आली र्वा येत आहे,
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
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प्रा. राम मशांदे (२९-०७-२०१६) :(१) हे अींशत: खरे आहे .
बुलढाणा जिल््यात एकाजत्मक पाणलो् व्यर्वस्थापन कायफक्रमाींतगफत बॅच १ ते ६ अींतगफत

एकूण मींिरू ४२ पाणलो्ाींना रु.१७३०२.५९ लक्ष ननधीस मींिरू ी दे ण्यात आली आहे.

तसेच, बुलढाणा जिल््यात वर्वदभफ सघन मसींचन वर्वकास कायफक्रमाींतगफत एकूण ९९

प्रकल्पाींची कामे हाती घेण्यात आली आहे त. त्याचे प्रकल्प मूल्य रु. १५६०३.८८ लक्ष इतके
आहे . सदर कायफक्रमाींतगफत सन २०१५-१६ पयंत रु.५६८३.३२ लक्ष ननधी वर्वतरीत करण्यात आला
असन
फ णे खचफ करण्यात आला आहे .
ू सदर ननधी पण
ू प
(२) एकाजत्मक पाणलो् व्यर्वस्थापन कायफक्रमाींतगफत बॅच क्र. १ ते २ मधील कामे दद.३० िून,

२०१६ पयंत पूणफ करण्याबाबत कायफर्वाही सुरु आहे . तसेच अपूणफ कामेही पूणफ करण्यासींदभाफत
उप वर्वभागीय कदवष अर्धकारी र्व प्रकल्प कायाफन्र्वयीन यींत्रणा याींना सूचना ददल्या आहे त.
(३) हे खरे नाही.

(४) र्व (५) प्रश्न उद््ार्वत नाही.
___________
नामशि जिल्हा प्रवासी वाहति
ु ीचे प्रमख
ु िेंद्र असलेल्या

क्िर,

वािार वसवतथानिाांतील समवतया सोडववययावावत

(३०)

४६६३५ (२८-०४-२०१६).

श्री.योर्ेश (वापू) ाोलप (दे वााली) :

सन्माननीय पररवहन

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नामशक जिल्हा प्रर्वासी र्वाहतुकाचे प्रमुख केंद्र असलेल्या ठक्कर, बािार बसस्थानकाींत
स्र्वच्छतागह
फ , खािगी
ु फ शा, खािगी र्वाहने, मभकाऱयाींचा उपद्रर्व, पोलीस यींत्रणेचे दल
ु क्ष
द ाींची दद
दलालाींकडून प्रर्वाशी र्व महामींडळाच्या कमफचाऱयाींर्वर होणारी दादार्गरी या सारख्या वर्ववर्वध
समस्याींसींदभाफत प्रर्वाशाींनी र्वारीं र्वार सींबींर्धताकडे तक्रारी केल्या आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत बसस्थानकाींतील समस्या सोडवर्वण्याकररता शासनाने कोणती कायफर्वाही
केली र्वा करण्यात येत आहे,

(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हदवािर रावते (२२-०७-२०१६) :(१) र्व (२) बसस्थानकार्वरील स्र्वतींत्र प्रसाधनगह
द ाची खािगी
सींस्थेमार्फत र्व बसस्थानक पररसराची राज्य पररर्वहन खात्यामार्फत दै नींददन स्र्वच्छता केली

िाते. तसेच बसस्थानकार्वर प्रत्येक पातळी चार प्रमाणे १२ मेस्कोच्या सुरक्षा रक्षकाींची नेमणूक
केली असून सींशनयत र्वस्तु/व्यक्ती, मद्यपी, मभकारी, खािगी र्वाहने इ. याींचेर्वर लक्ष ठे र्वले
िाते. बसस्थानकात प्रर्वाशाींसाठी सर्वफ मल
ु भत
ू सवु र्वधा परु वर्वण्यात आलेल्या आहे त.
(३) प्रश्न उद््ार्वत नाही.

___________
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परभणी, वुलढाणा, वाशीम, हहांर्ोली, लातूर, वीड, िालना, िार्ाव व यवतमाा
या नऊ अल्पसांख्याांिवहुल जिल््याांच्या सवाांर्ीण वविासासा न
वहुक्षेत्रीय वविास िायफ्रमम िायाफजन्वत िरययावावत

(३१)

४६७३६ (२८-०४-२०१६).

श्री.अवू आिमी (मानखद
ू फ मशवािीनर्र) :

सन्माननीय

अल्पसांख्याांि वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) महाराषट्रातील परभणी, बल
ु ढाणा, र्वाशीम, दहींगोली, लातरू , बीड, िालना, िळगार्व र्व

यर्वतमाळ या नऊ अल्पसींख्याींक बहुल जिल््याींच्या सर्वांगीण वर्वकासासाठी बहुक्षेत्रीय वर्वकास
कायफक्रम कायाफजन्र्वत करण्याबाबतची मागणी अल्पसींख्याींक समाि धुररणाींनी, समािसेर्वकाींनी
तसेच िनप्रनतननधीबरोबरच अल्पसींख्याींक वर्वध्यार्थयांनी मा. मींत्री (अल्पसींख्याींक वर्वकास), मा.
राज्यमींत्री (अल्पसींख्याींक वर्वकास), प्रधान सर्चर्व (अल्पसींख्याींक वर्वकास) तसेच सींबींर्धत
जिल््याींच्या/प्रादे मशक वर्वभागाींच्या सींबींर्धत प्रशासनार्धकारी याींच्याकडे माहे डडसेंबर-२०१५ र्वा
त्या सम
ु ारास लेखीननर्वेदनाद्र्वारे केलेली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीअींती महाराषट्रातील परभणी, बुलढाणा, र्वाशीम, दहींगोली, लातूर, बीड,

िालना, िळगार्व र्व यर्वतमाळ या नऊ अल्पसींख्याींक बहुल जिल््याींच्या सर्वांगीण वर्वकासासाठी
बहुक्षेत्रीय वर्वकास कायफक्रम कायाफजन्र्वत करण्याबाबत शासनाने कोणती कायफर्वाही केली र्वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१८-०७-२०१६) :(१) सींबींर्धत मान्यर्वराींकडून अशा आशयाचे ननर्वेदन शासन
स्तरार्वर प्राप्त झालेले नाही.

(२) र्व (३) १२ व्या पींचर्वावषफक योिनेत केंद्र शासनाच्या अल्पसींख्याींक कायफ मींत्रालयाच्या
बहुक्षेत्र वर्वकास कायफक्रमाींतगफत (MsDP) राज्यातील बुलडाणा (र्चखली, शेगार्व, खामगार्व,
बल
ु डाणा ग्), र्वामशम (मींगरुळपीर र्व कारीं िा ग्), दहींगोली (दहींगोली ग्), यर्वतमाळ (नेर
ग्), परभणी (परभणी शहर), िालना (िालना शहर), लातूर (लातूर र्व उदगीर शहर), बीड

(परळी शहर), िळगार्व (चोपडा शहर), या ०९ जिल््यातील ०८ ग् र्व ०६ शहराींची नव्याने
ननर्वड केली आहे .
केंद्र शासनाकडून बहुक्षेत्र वर्वकास कायफक्रमाींतगफत (MsDP) वर्वहीत सुधाररत मागफदशफक
सच
नान
स
ू
ु ार राज्यातील सींबींर्धत ०८ ग् र्व ०६ शहराींचे प्रकल्प अहर्वाल (सायबर ग्राम

योिनेसह), अ.शा.पत्र दद. ७.११.२०१५ अन्र्वये केंद्र शासनास पाठवर्वण्यात आले होते. यासींदभाफत
केंद्र शासनाने प्रकल्प अहर्वालास ददलेल्या मान्यतेनस
ु ार पुढील उर्चत कायफर्वाही करण्यात येत
आहे .

(४) प्रश्न उद््ार्वत नाही.

___________

वर्व.स. २०९ (22)

(३२)

एसटी िमफचा-याांच्या ववश्राांतीर्ह
ृ ाांची जवतथती सुधारययावावत

४६९१९

(२८-०४-२०१६).

श्री.मधुिरराव

चव्हाण

(ता
ु िापूर),

श्री.अममन

पटे ल

(मुांवादे वी), श्री.अवतलम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.डी.एस.अहहरे (सा्रमी), प्रा.ववरें द्र िर्ताप
(धामणर्ाव रे ल्वे), श्रीमती हदवपिा चव्हाण (वार्लाण), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मांरा 
ु ा िावा),
श्री.सुरेश लाड (ििफत) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील एस.्ी. कमफचाऱयाींच्या चालक, र्वाहक याींच्या वर्वश्राींतीगह
द ाींची दरु र्वस्था झाली
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, एस्ी कमफचा-याींच्या वर्वश्राींतीगह
द ाींची जस्थती सुधारण्यात येणार असल्याचे
आश्र्वासन मा.पररर्वहन मींत्री याींनी ददनाींक १२ िानेर्वारी, २०१६ च्या सुमारास ददले होते हे खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, मा.पररर्वहन मींत्री याींनी ददलेल्या आश्र्वासनानस
ु ार एस्ी कमफचा-याींच्या
वर्वश्राींतीगह
द ाींची जस्थती सुधारण्याबाबत शासनाने कोणती कायफर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे ,
(४)

नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. हदवािर रावते (२२-०७-२०१६) :(१) हे खरे नाही.
राज्य पररर्वहन महामींडळाच्या सर्वफ आगारामध्ये / बसस्थानकात चालक / र्वाहक
वर्वश्राींतीगह
ू सुवर्वधा
द ाची व्यर्वस्था करण्यात आली असून वर्वश्राींतीगह
द ास आर्वश्यक त्या मुलभत
पुरवर्वण्यात आलेल्या आहे त.
(२) र्व (३) होय.

चालक/र्वाहक
करण्यात आली आहे .

वर्वश्राींतीगह
द ाची

(४) प्रश्न उद््ार्वत नाही.

(३३)

करण्यासाठी

तज्ञ

र्वास्तुवर्वशारदाींची

नेमणूक

___________

ननलांर्ा ते नाांदेड मार्े औसा-रे णापूर-लोहा ही वस सेवा सु क िरणेवावत

४७४०४ (२८-०४-२०१६).

(मांव
ु ादे वी) :

सुधारणा

श्री.त्र्यांविराव मभसे (लातूर ग्रामीण), श्री.अममन पटे ल

सन्माननीय पररवहन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) ननलींगा ते नाींदेड मागे औसा-रे णापूर-ककनगार्व-अहमदपूर-लोहा ही बससेर्वा सुरु करण्याबाबत
प्रर्वाश्याींची

मागणी

असन
ू

सदर बससेर्वा

सरु
करण्याबाबत लातरू
ु

ग्रामीण वर्वधानसभा

लोकप्रतीननर्धनी ददनाींक २९ डडसेंबर, २०१५ रोिी र्वा त्यासुमारास आगार व्यर्वस्थापक, ननलींगा.
जि.लातूर याींच्याकडे ननर्वेदनाद्र्वारे मागणी केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर बससेर्वा सुरु करण्याबाबत शासनाने कोणती कायफर्वाही केली र्वा करण्यात
येत आहे ,

(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हदवािर रावते (१९-०७-२०१६) :(१) होय.
(२) सदर मागाफर्वर ननलींगा ते नाींदेड मागे औसा-रे णापूर-ककनगाींर्व-अहमदपूर-लोहा ही बस सेर्वा
दद.२३.०६.२०१६ पासन
ू ननलींगा आगारामार्फत सरु
ु करण्यात आली आहे .

वर्व.स. २०९ (23)
ननलींगा-औसा-रे णपूर-ककनगार्व-अहमदपूर-लोहा-नाींदेड या दरयायान थे् सेर्वस
े ाठी ननलींगा-

औसा-लातूर या दरयायान ७० र्ेऱया लातूर-रे णापूर-ककनगार्व-अहमदपूर या दरयायान १२ र्ेऱया र्व
अहमदपूर-लोहा-नाींदेड या दरयायान ९० र्ेऱया ददर्वसभरात उपलब्ध आहे त.
(३) प्रश्न उद््ार्वत नाही.

___________
राज्यातील एिाजत्मि पाणलोट िायफ्रममािरीता ननमाफण िरययात
आलेली पदे रद्द िरययात आल्यावावत
(३४)

४७६९८

(२९-०४-२०१६).

श्री.प्रिाश

अबवटिर

(राधानर्री) :

सन्माननीय

िलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील एकाजत्मक पाणलो् कायफक्रमाला सुरुर्वात सन २००८-०९ मध्ये झाली, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, शासन सच
ु नेनुसार कदवष तज्ञ, उपजिवर्वका तज्ञ, समूह सींघ्क र्व अन्य पदे
ननमाफण करुन शासन ननणफयानुसार सदर पदे रि करण्यात आली आहे त, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या कमफचाऱयाींना सद्य:जस्थती सामार्वन
ू घेण्याबाबत शासनाने कोणता ननणफय
घेतला आहे र्वा येत आहे ,

(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
प्रा. राम मशांदे (२९-०७-२०१६) :(१) हे खरे नाही, एकाजत्मक पाणलो् व्यर्वस्थापन कायफक्रमाला
सन २००९-१० मध्ये सरु
ु र्वात झाली आहे.
(२) हे खरे नाही.

(३) र्व (४) प्रश्न उद््ार्वत नाही.

___________

वल
ु ढाणा जिल््यातील अल्प सांख्याांि ववद्याथश मशष्ट्यवत्ृ तीपासन
ू वांचीत असल्यावावत
(३५)

४७७७५

(२८-०४-२०१६).

श्री.हषफवधफन

सपिाा

(वल
ु ढाणा) :

सन्माननीय

अल्पसांख्याांि वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अल्प सींख्याींक वर्वद्यार्थयांना शासनाकडून मशषयर्वत्द ती दे ण्यात येते, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

बुलढाणा

जिल््यातील

अल्पसींख्याींक

मशषयर्वत्द तीचा लाभ ममळालेला नाही, हे खरे आहे काय,

वर्वद्यार्थयांना

सन

२०१४

पासून

(३) असल्यास, या मुलाींमध्ये शासन मान्य मदरस्यातील मल
ु ाींचा सुधा ा समार्वेश आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(४) असल्यास, र्वींर्चत वर्वद्यार्थयांना मशषयर्वत्द ती दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायफर्वाही केली
र्वा करण्याींत येत आहे त,

(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहे त ?

वर्व.स. २०९ (24)
श्री. ववनोद तावडे (२५-०७-२०१६) :(१) हे खरे आहे .
(२)

अींशत:

खरे

आहे .

सन

२०१४-१५

या

र्वषाफत

केंद्र

पुरस्कदत

योिना

मॅट्रीक

पूर्वफ

मशषयर्वत्द तीसाठी प्राप्त अिफ ८५६९९ पैका, ६५२०४ वर्वद्यार्थयांच्या खात्यामध्ये मशषयर्वत्द ती िमा

करण्यात आली आहे . सदर योिना अल्पसींख्याक र्व प्रौढ मशक्षण सींचालनालय, महाराषट्र राज्य,
पुणे याींच्यामार्फत राबवर्वण्यात येत आहे .
(३) हे खरे नाही.

(४) सन २०१४-१५ मधील मशषयर्वत्द ती पात्र झालेल्या वर्वद्यार्थयांच्या बॅंक खात्याची अचक
ू
मादहती प्राप्त झालेल्या वर्वद्यार्थयांच्या खात्यार्वर ईसीएस द्र्वारे मशषयर्वत्द ती वर्वतरीत करण्यात
आली आहे .

(५) खातेनींबर चूकाचा असणे, खाते बदीं असणे, खाते उपलब्ध नसणे, खाते घारकाींच्या नार्वात
र्रक असणे, आयएर्एससी कोड सादर न करणे ककीं र्वा चुकाचा असणे इत्यादी कारणामळ
ु े
मशषयर्वत्द ती र्वा्पात वर्वलींब झाला.

___________

अिोला जिल््यात होत असलेली वेिायदे शीर िांर्लतोड
(३६)

४८५७७ (०७-०५-२०१६).

श्री.रणधीर सावरिर (अिोला पूव)फ :

सन्माननीय वने मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पयाफर्वरणास बाधा पोहोचवर्वणाऱया बेकायदे शीर िींगलतोड अकोला जिल््यात मोठ्या
प्रमाणात होत असल्याचे प्रकार, अर्वैध र्वाहतुकाच्या छाप्याद्र्वारे र्ेब्रुर्वारी मदहन्याच्या प्रथम
सप्ताहात ननदशफनास आला, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच बोरमाळी (ता.बाशी ्ाकळी, जि.अकोला) येथून सुमारे १४.५ र्वन र्वनौषधी असलेल्या

रबहाड लाकडाचा एम.एच २८/बी ७०७२ क्रमाींकाचा ट्रक जिल्हा पोलीस अर्धक्षकाच्या वर्वशेष
गस्ती पथकाद्र्वारे मुिेमालासह िप्त केला, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, चौकशी करण्यात आली आहे काय चौकशीनुसार राषट्रीय पयाफर्वरणाचे सींतल
ु न
राखण्याच्या सींर्वेदनशील बाबीर्वर अर्वैध िींगल तोडीस िबाबदार असणाऱयाींर्वर शासन काय
कारर्वाई करणार तसेच भवर्वषयात अशा घ्ना रोखण्यासाठी काय उपाययोिना करणार आहे
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सध
ु ीर मन
ु र्ांटीवार (२१-०७-२०१६) :(१) अकोला जिल््यात माहे र्ेब्रर्व
ु ारी २०१६ मध्ये अर्वैध
र्वक्ष
द तोडीची २९ तर अर्वैध र्वाहतुकाची ४ प्रकरणे ननदशफनास आली आहे त.
(२) हे खरे आहे .

बामशफ्ाकळी र्वनपररक्षेत्रातींगत
फ
येत असलेल्या बोरमळी येथे पोलीसाींचे वर्वशेष गस्ती
पथकाद्र्वारे सम
ु ारे ९.६३७ घ.मी. िलतन स्र्वरुपाचे रबहाडा लाकडाचा एमएच-२८/बी-७०७२

क्रमाींकाचा ट्रक मुिेमालासह ताब्यात घेतला र्व पुढील कायफर्वाहीसाठी र्वनवर्वभागाकडे हस्ताींतरीत
केला आहे . चौकशीत ट्रकमधील लाकडे खािगी शेतातील असल्याचे आढळले आहे .

वर्व.स. २०९ (25)
(३) सदर प्रकरणी र्वनपररक्षेत्र अर्धकारी (प्रा.) बामशफ्ाकळी याींनी प्र.गु.रर.क्र.६७२/१४ ददनाींक
४.२.२०१६ रोिी िारी करुन चौकशी केली असता सदर चौकशीमध्ये ही लाकडे श्री.रमेश
नारायण िाधर्व याींचे शेत ग् क्र. १५/२ मौिा चेलका येथील असल्याचे ननषपन्न झाले.
सदर लाकडाची वर्वना परर्वाना र्वाहतक
केल्यामळ
ू
ु े सहायक र्वनसींरक्षक, अकोला याींनी

भारतीय र्वन अर्धननयम, १९२७ मधील तरतुदीनुसार प्रकरण तडिोड करुन आरोपीकडून
प्रत्येका ५००/- रुपये नुकसान भरपाईचे आदे श पारीत करुन प्रकरण ननकाली काढले आहे .

र्वनसींरक्षण र्व सींर्वधफनाच्या वर्ववर्वध उपाययोिना करण्यात येतात त्यामध्ये महत्र्वाचे र्व

सींर्वेदनशील रस्त्यार्वर तपासणी नाके र्व आर्वश्यकतेनस
ु ार र्वनसींरक्षण कु्ीची उभारणी करुन
र्वाहनाींची तपासणी करण्यात येत असून र्वेळोर्वेळी नाकाबींदीची कायफर्वाही करण्यात येते याींचा

समार्वेश असून र्वनगुन्हा ननदशफनास आल्यानींतर त्याची दाखल घेऊन कायदे शीर कायफर्वाही
करण्यात येते.

(४) कायफर्वाही करण्यात आलेली असल्याने प्रश्न उद््ार्वत नाही.
___________
वीड जिल््यातील िडा, आष्ट्टी व पाटोदा या महाराष्ट्र राज्य मार्फ
पररवहन महामांडााच्या वस वतथानिाांची झालेली दरु ववतथा
(३७)

४८६६१ (२८-०४-२०१६).

श्री.सुननल मशांदे (वराी) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील

(१) बीड जिल््यातील कडा, आष्ी र्व पा्ोदा या महाराषट्र राज्य मागफ पररर्वहन महामींडळाच्या
बस स्थानकाींची दरु र्वस्था झाली असल्याची बाब माहे र्ेब्रर्व
ु ारी, २०१६ च्या पदहल्या सप्ताहात
ननदशफनास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू बस स्थानकाींच्या दरु
ु स्तीचे काम तातडीने करण्याबाबत शासनाने
कोणती कायफर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. हदवािर रावते (२८-०७-२०१६) :(१) र्व (२) कडा येथील बसस्थानकात उन्हाळ्यामध्ये
पाण्याची ्ीं चाई ननमाफण झाल्याने अस्र्वच्छता ननमाफण झाली होती. तद्नींतर पाण्याची सोय
करुन दे ण्याबाबत राज्य पररर्वहन महामींडळाद्र्वारा सींबींर्धताींना सच
ू ना दे ण्यात येत आहे त.
आष्ी

येथील

बसस्थानकार्वरील

मदहला

प्रसाधनगह
द

नादरु
ु स्त

असल्याने

सदर

प्रसाधनगह
द ाचे काम प्रस्तावर्वत आहे . पा्ोदा बसस्थानकाच्या छतातून पाण्याची गळती होत
असल्याने सदर दरु
ु स्ती करण्याची बाब राज्य पररर्वहन महामींडळाच्या कायफर्वाहीखाली आहे .
तसेच आर्वश्यकतेनस
ु ार सदर बसस्थानकाींची कामे राज्य पररर्वहन महामींडळाद्र्वारा र्वेळोर्वेळी
केली िातात.

(३) प्रश्न उद््ार्वत नाही.

___________

वर्व.स. २०९ (26)
पररवहन ववभार्ाची (आर.टी.ओ) ची वतमाटफ िाडफ योिना पूवव
फ त रावववययावावत
(३८)

४८६७४ (२८-०४-२०१६).

श्री.सुननल मशांदे (वराी), श्री.मभमराव तापिीर (खडिवासला),

श्री.अब्दल
सत्तार (मसल्लोड), श्री.वविय वडेट्टीवार (रा म्हपूरी), श्री.अवतलम शेख (मालाड
ु
पजश्चम), श्री.अममन पटे ल (मांव
ु ादे वी), श्री.सध
ु ािर दे शमख
ु (नार्परू पजश्चम), श्री.योर्ेश सार्र

(चारिोप), श्री.सुधािर िोहाे (नार्पूर दक्षक्षण), श्री.िृष्ट्णा खोपडे (नार्पूर पूव)फ , श्री.वविास
िांु भारे

(नार्पूर मध्य), श्री.वााासाहे व थोरात

(सांर्मनेर),

प्रा.वषाफ र्ायिवाड (धारावी),

अॅड.परार् अावणी (ववलेपाले), श्री.नरें द्र पवार (िल्याण पजश्चम), श्री.र्ोवधफन शमाफ (अिोला
पजश्चम), श्री.सुरेश (रािूमामा) भोाे (िार्ाव शहर), श्री.रािेंद्र निरधने (पमरखेड), डॉ.सांिय
िुटे (िार्ाव िामोद), श्री.सांिय साविारे (भस
ु ावा), श्री.रािु तोडसाम (अणश), श्री.डड
मल्लीिािन
ूफ रे ड्डी (रामटे ि), श्री.पन्मेश पाटील (चााीसर्ाव) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पररर्वहन वर्वभागामार्फत र्वाहनाींचे आरसी बुक स्मा्फ काडफच्या रुपात दे ण्याची पध्दत सन
२०१४ च्या अखेरीस सींबींर्धत कींपनीसोबतचे कींत्रा् सींपल्याने बींद करण्यात आली असून पुन्हा
र्वाहनाींचे कागदी आरसी बक
ु वर्वतरीत केले िात आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी प्रशासनाकडून चौकशी करण्यात आली आहे काय,

(३) असल्यास, चौकशीअींती नव्याने ननवर्वदा काढून स्मा्फ काडफमधील ताींरत्रक चुका दरु
ु स्त
करुन तातडीने स्पा्फ काडफ यींत्रणा पूर्वर्व
फ त करण्याबाबत शासनाने कोणती कायफर्वाही केली र्वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हदवािर रावते (०१-०७-२०१६) :(१) होय.
(२) र्व (३) स्मा्फ काडफ नोंदणी प्रमाणपत्र छपाईकररता ननवर्वदा मागवर्वण्यात आली असून, सदर
सेर्वा पुरर्वठादार ननर्वडीची प्रकक्रया कायफर्वाहीखाली आहे .
(४) प्रश्न उद््ार्वत नाही.

___________
िु कां दवाड (जि.िोल्हापूर) या ग्रामीण भार्ात एस.टी. च्या सुववधा तातडीने दे ययावावत
(३९)

४८६७७ (२८-०४-२०१६).

डॉ.सुजित ममणचेिर (हातिणांर्ले) :

सन्माननीय पररवहन

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कुरुीं दर्वाड (जि.कोल्हापरू ) आगाराकडून योग्य ननयोिन नसल्यामळ
ु े ग्रामीण भागातील

नागररकाींना एस.्ी. सुवर्वधा नसल्याने ददनाींक १० िानेर्वारी, २०१६ रोिीच्या सुमारास
तालुक्यात अनेक दठकाणी वर्वद्यार्थयांनी एस.्ी. बस रोखून आींदोलन केले हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या ग्रामीण भागात एस.्ी. च्या सुवर्वधा तातडीने दे ण्यासींदभाफत शासनाने
कोणती कायफर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे ,
(३)

नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहे त ?

वर्व.स. २०९ (27)
श्री. हदवािर रावते (१९-०७-२०१६) :(१) नाही.
(२) राज्या पररर्वहन कुरुीं दर्वाड आगाराच्या अखत्याररत येणाऱया ग्रामीण भागात राज्य पररर्वहन

महामींडळाची सेर्वा सुरळीतपणे चलू आहे . तसेच सर्वफ गार्वाींतील वर्वद्यार्थयांच्या सेाईसाठी २७५
शालेय र्ेऱया चालनात असन
ू दरोि ६७६२ शालेय वर्वद्याथी सदर र्ेऱयाींच्या प्रर्वासी सेर्वेचा
लाभ घेत आहे त.

(३) प्रश्न उद््ार्वत नाही.

___________

राज्य शासनाच्या िृषी ववभार्ातर्े पाणलोट वविासासा न पांतप्रधान िृषी
मसांचन योिने अांतर्फत आराखड्याांस मान्यता दे ययावावत

(४०)

४९०८७ (२८-०४-२०१६).

श्री.अतल
ु सावे (औरां र्ावाद पूव)फ :

सन्माननीय िलसांधारण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्य शासनाच्या कदषी वर्वभागातर्े पाणलो् वर्वकासासाठी पींतप्रधान कदषी मसींचन योिने
अींतगफत सन २०१५-१६ या र्वषाफकररता १ हिार ८० को्ी रुपयाींचा आराखडयाींस मान्यता
दे ण्यात आली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सन २००९-१० ते २०१४-१५ साठी ११८६ पाणलो् प्रकल्पाींना या पर्व
ू ीही शासनाने
मींिूरी ददली होती, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, त्यापैका ककती पाणलो् प्रकल्पाअींतगफत ककती हे क््र क्षेत्राला मसींचन उपलब्ध
झाले आहे ,
(४) असल्यास, सन २००९ ते २०१५ या र्वषाफतील मसींचन िलमसींचन धोरणाींची चौकशी शासनाने
केली आहे काय,
(५) असल्यास, चौकशीअींती िलमसींचन धोरणाींबाबत शासनाने कोणती कायफर्वाही केली र्वा
करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
प्रा. राम मशांदे (२९-०७-२०१६) :(१) र्व (२) हे खरे आहे .

(३) माचफ, २०१६ पयंत एकूण ९३२ पाणलो् प्रकल्पाींतगफत नैसर्गफक सींसाधनाींचे व्यर्वस्थापन

(NRM) या घ्काींची कामे सुरु असून त्याचा प्रमख
ु उिेश भि
ू लाचे पुनभफरण हा आहे . यामधन
ू
अप्रत्यक्षररत्या सींरक्षक्षत सुमारे ९४ हिार हे क््र क्षेत्राला मसींचन उपलब्ध झाले आहे .
(४) होय.

(५) राज्य िलनीती, २०१४ च्या मसुद्यार्वर िलसींधारण, पाणी पुरर्वठा र्व स्र्वच्छता, उिाफ,
पयाफर्वरण, उद्योग, कदवष वर्वभाग र्व महाराषट्र िलसींपत्ती ननयमन प्रार्धकरण याींनी ददलेल्या

अमभप्रायाच्या अनुषींगाने िलसींपदा वर्वभागाने सुधारीत महाराषट्र राज्य िलनीती २०१६ चा
मसद
ु ा तयार केला असन
ू ददनाींक २७/४/२०१६ रोिी शासनास सादर केला आहे . सदर मसद
ु ा
अींनतम करण्याचे काम प्रगतीपथार्वर आहे .
(६) प्रश्न उद््ार्वत नाही.
___________

वर्व.स. २०९ (28)
एिाजत्मि पाणलोट व्यववतथापन िायफ्रममाांतर्फत महाराष्ट्र पाणलोट व्यववतथापन सममत्याां वावत
(४१)

४९१५६ (२९-०४-२०१६).

श्री.वांटी भाांर्डडया (धचमूर) :

सन्माननीय िलसांधारण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) एकाजत्मक पाणलो् व्यर्वस्थापन कायफक्रमाींतगफत महाराषट्र पाणलो् व्यर्वस्थापन सममत्या
स्थापन केलेल्या आहे त, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

या

सममत्याींच्या

अींतगफत

ग्रामस्थेच्या

माध्यमातन
ू

सर्चर्वाद्र्वारा

शेती

मसींचनासाठी पुरवर्वण्यात येणाऱया पाण्याचे व्यर्वस्थापन करण्याची िबाबदारी आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, सदरहू व्यर्वस्थापन सममत्याींच्या सर्चर्वाींना अल्प मानधन दे ण्यात येत,े हे ही
खरे आहे काय,
(४) असल्यास, दे ण्यात येणाऱया नाममात्र मानधनात र्वाढ करुन सर्चर्वाींना प्रमशक्षण र्व अन्य
सुवर्वधा दे ण्याचा धोरणात्मक ननणफय राज्य शासनाच्या वर्वचाराधीन आहे , हे ही खरे आहे काय,
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहे त ?

प्रा. राम मशांदे (२९-०७-२०१६) :(१) होय. हे खरे आहे.
(२) नाही. सामाईक मागफदशफक सूचना-२००८ सुधाररत २०११ मुददा क्र.६.४ (४६) अन्र्वये

पाणलो् सममतीच्या सहाय्याखेरीि अन्य कोणत्याही िबाबदाऱया पाणलो् सममती सर्चर्वाींकडे
नाहीत.
(३) र्व (४) पाणलो् सममती सर्चर्व, सेर्वाभार्वी पदार्धकारी असन
ू त्यासाठी पाणलो् सममती

सर्चर्वाींना दरमहा रु.३०००/- इतके मानधन र्व रु.५००/- प्रर्वास भत्ता दे ण्यात येत आहे .
पाणलो् सममती सर्चर्वाींना वर्ववर्वध प्रकारचे प्रमशक्षण दे ण्यात येत आहे .
(५) प्रश्न उद््ार्वत नाही.
___________
अमडापूर (ता.धचखली, जि.वुलढाणा) एसटी वतथानिाची दरु ववतथा सुधारययावावत
(४२)

४९३१९ (२८-०४-२०१६).

श्री.राहुल वोंद्रे (धचखली) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील

(१) अमडापूर (ता.र्चखली, जि.बल
ु ढाणा) हे गार्व सर्वाफत मोठे

असून नागपूर पुणे राज्य

महामागाफला लागून असल्याने त्यामुळे या गार्वार्वरुन िर्वळपास ५० ते ५५ खेडयातील गार्वकरी
प्रर्वास करीत असताना या दठकाणी २ एकर िागेत असलेले एस्ी स्थानकाची दरु र्वस्था झाली
असतानाही स्थाननक पररर्वहन वर्वभागाचे याकडे दल
फ होत आहे , हे खरे आहे काय,
ु क्ष

(२) असल्यास, अमडापूर एस्ी स्थानकाची दरु र्वस्था सुधारण्यासाठी शासनाकडून कोणती
तातडीची कायफर्वाही करण्यात आली आहे र्वा येत आहे ,
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहे त ?

वर्व.स. २०९ (29)
श्री. हदवािर रावते (२२-०७-२०१६) :(१) नाही.
(२) अमडापूर येथील बसस्थानकाचे आधुननकाकरण र्व दिाफर्वाढ करणेच्या रु.५०.०० लाख
रक्कमेच्या कामासाठी शासनाच्या सन २०१५-१६ सर्वफसाधारण योिनेतून प्रशासकाय मान्यता
दे ण्यात आली आहे .

(३) प्रश्न उद््ार्वत नाही.
___________
िलपत
ु श मसांचन ववहीरीच्या योिनेला महात्मा र्ाांधी रोिर्ार
(४३)

मसांचन योिनेप्रमाणे अनुदान ममाययावावत

४९३२५ (२८-०४-२०१६).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.राहुल वोंद्रे (धचखली) :

सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील

(१) शासनाला िलपुती मसींचन योिनेच्या वर्वहीरीचे अनुदान २ लक्ष ५० हिार असुन महात्मा
गाींधी रोिगार मसींचन योिनेच्या वर्वदहरीच्या अनद
ु ान २ लक्ष ९० हिार आहे परीं तु मागासर्वगीय
शेतकऱयाींसाठी वर्वशेष घ्क योिनेच्या वर्वहीरीचे अनुदान र्क्त १ लक्ष रुपये आहे अशी
तर्ार्वत असल्याचे माहे िानेर्वारी, २०१६ मध्ये र्वा त्यादरयायान ननदशफनास आले, हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, शासनाने ननणफय घेर्वन
ु वर्वशेष मसींचन घ्क योिनेअींतगफत वर्वहीरीच्या अनद
ु ानात
महात्मा गाींधी रोिगार मसींचन योिने एर्वढे २ लक्ष ९० हिार अनद
ु ान ममळण्यासाठी शासनाने
कोणती कायफर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. पाांडुरां र् र्ांु डिर (२०-०७-२०१६) :(१) अनस
ु र्ू चत िाती / नर्वबौध्द शेतकऱयाींसाठी राबवर्वण्यात
येणाऱया वर्वशेष घ्क योिनेमध्ये वर्वदहरीींसाठी रु.१.०० लाख एर्वढे अनुदान अनुज्ञेय आहे .

(२) अनुसूर्चत िाती नर्वबौध्द शेतकऱयाींसाठी वर्वदहरीचे अनुदान रु.२.०० लाख करण्याचा प्रस्तार्व
शासनाच्या वर्वचाराधीन आहे.
(३) प्रश्न उद््ार्वत नाही.

___________

पवनी (जि.भांडारा) येथे वसेसची सांख्या वाढववययावावत तसेच
(४४)

अननयममतता वेाापत्रिामध्ये सुधारणा िरययावावत

४९४१० (२८-०४-२०१६).

श्री.रामचांद्र अवसरे (भांडारा) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) पर्वनी (जि.भींडारा) येथील शाळकरी र्व महावर्वद्यालयातील तसेच निीकच्या गार्वाहून येणारे
वर्वद्याथी/वर्वद्याथींनी शहरात मशक्षणासाठी येतात परीं तु बसेसची अत्यल्प सींख्या र्व अननयममत
र्वेळापत्रकामुळे वर्वद्यार्थयांना याींचा त्रास होत असल्याचे नुकतेच ननदशफनास आले आहे, हे खरे
आहे काय,

वर्व.स. २०९ (30)
(२) असल्यास, पर्वनी (जि.भींडारा) येथे बसेसची सींख्या र्वाढवर्वण्याबाबत तसेच अननयममत
र्वेळापत्रकामध्ये सुधारणा करण्याबाबत शासनाने कोणती कायफर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. हदवािर रावते (१९-०७-२०१६) :(१) हे खरे नाही.
(२) पर्वनी येथील शाळकरी र्व महावर्वद्यालयातील वर्वद्यार्थयांच्या सोयीसाठी पर्वनी आगाराींतगफत
वर्ववर्वध मागाफद्र्वारे ३३ ननयते उपलब्ध आहे त.
(३) प्रश्न उद््ार्वत नाही.

___________

सांर्मनेर (जि.अहमदनर्र) तालुक्यातील आश्वी वुद्रि
ु येथे
र्ॅवतरोच्या साथीने ग्रामवतथ त्रवतत झाल्यावावत

(४५)

४९८०७ (११-०५-२०१६).

अॅड.यशोमती

ािूर (नतवसा) :

श्री.भाऊसाहे व िाांवाे (श्रीरामपूर), श्री.डी.एस.अहहरे (सा्रमी),

सन्माननीय सावफिननि आरोग्य आझण िुटुांव िल्याण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सींगमनेर (जि.अहमदनगर) तालक्
येथे गॅस्ट्रोच्या साथीने शेकडो
ु यातील आश्र्वी बद्र
ु क
ु
ग्रामस्थाींना त्रस्त केले असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये र्वा त्यादरयायान ननदशफनास आले,
हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर साथीला आळा घालण्याबाबत शासनाने काय कायफर्वाही र्वा उपाययोिना
केली आहे ,
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सावांत (१८-०७-२०१६) :(१) र्व (२) होय, हे खरे आहे .
सींगमनेर तालक्
ु यातील प्राथममक आरोग्य केंद्र ननमगाींर्व िाळी अींतगफत उपकेंद्र आर्वी

बु. लोकसींख्या ५५१६ पासून या दठकाणी माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये दद.१०/१२/२०१५ ते

दद.१७/१२/२०१५ अखेर आश्र्वी ब.ु येथील सींशयीत अनतसार रुग्ण २७६ आढळून आले होते. साथ
सुरु झाल्याबरोबर तालुका आरोग्य अर्धकारी र्व र्वैद्यकाय अर्धकारी याींच्या साथ ननयींत्रण

पथकाने पुरेसा औषधसाठा र्व कमफचारी याींचेसह तात्काळ भे् दे ऊन िलद साथ सव्हे क्षण केले.
पाणी परु र्वठा योिनेतील नळगळती शोधन
ग्रामपींचायतीमार्फत दरु
ू
ु स्ती करण्यात आली.
पाण्याची शास्त्रोक्त पध्दतीने ननिंतुकाकरण करुन, O.T. पररक्षण करुन पाणी पुरर्वठा
करण्यात आला. गार्वात आरोग्य कमफचाऱयाींमार्फत रुग्ण शोध मोदहम राबवर्वण्यात येऊन

तात्काळ औषधोपचार करण्यात आला. साथीच्या काळात जिल्हा आरोग्य अर्धकारी र्व जिल्हा
साथरोग पथक, जिल्हा पररषद अहमदनगर याींनी दद.११/१२/२०१५ रोिी समक्ष भे् दे ऊन साथ
ननयींत्रण पथक वर्ववर्वक्षक्षत कक्ष २४ तास कायफरत ठे र्वणेत आले. सींशयीत रुग्णाींना तात्काळ
औषधोपचार

करुन

घरी

सोडण्यात

आले.

गार्वात

आरोग्य

कमफचाऱयामार्फत

साथरोग

प्रनतबींधात्मक उपाययोिनेबाबत िनिागत
द ी आरोग्य मशक्षण दे ण्यात आले. तसेच घरोघर मदर
सोल्युशन र्वा्ण्यात आले.
(३) प्रश्न उद््ार्वत नाही.

___________

वर्व.स. २०९ (31)
िार्ाव जिल््यातील लाांडोरखोरी येथे वन पद्यान ववभार् पभारययावावत
(४६)

५१४१० (०७-०५-२०१६).

श्री.सुरेश (रािम
ू ामा) भोाे (िार्ाव शहर) :

सन्माननीय

वने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) िळगार्व जिल््यातील लाींडोरखोरी येथे र्वन उद्यान वर्वभाग उभारण्याबाबत स्थाननक
िनतेकडून सातत्याने मागणी करण्यात येत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीने मा.र्वनेमींत्री, याींच्याकडे ददनाींक २६ ऑगस््,
२०१५ रोिी ननर्वेदनाद्र्वारे मागणी केली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने काय कायफर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुधीर मुनर्ांटीवार (२१-०७-२०१६) :(१) होय. हे खरे आहे.
(२) होय. हे खरे आहे .

(३) िळगाींर्व जिल््यातील मौिे लाींडोरखोरी जिल्हा िळगार्व येथे उपर्वनसींरक्षक, िळगाींर्व
याींचेमार्फत सन २०१५-१६ मध्ये र्वन उद्यान सुरु करण्यात आलेले आहे . त्यासाठी एकूण रुपये

५९.०२ लाख खचफ करण्यात आलेला आहे . तसेच सन २०१६-१७ मध्ये ४६.११ लाखाींची कामे
प्रस्तावर्वत आहे त.
(४) प्रश्न उद््ार्वत नाही.
___________
र्डधचरोली जिल््यातील ाोट वन पररक्षेत्रातील वन िममन वनवविास
महामांडाास दे ययास वतथाननिाांचा ववरोध असल्यावावत
(४७)

५१९१६ (०७-०५-२०१६).

डॉ.दे वराव होाी (र्डधचरोली) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय वने मांत्री पुढील

(१) गडर्चरोली जिल््यातील घो् र्वन पररक्षेत्रातील र्वन िममन एर्.डी.सी.एम. ला मोठ्या
प्रमाणार्वर हस्ताींतरण करून ददलेली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या िींगलातन
ू मोठ्या प्रमाणार्वर गौण र्वनोपि प्राप्त होत असल्याने त्यातन
ू
स्थाननकाींना रोिगार उपलब्ध होत आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, रोिगार र्व उत्पन्न र्वाढीसाठी गडर्चरोली जिल््यातील मसींचन प्रकल्पाींसाठी
असलेली िमीन १९८० चा र्वन कायदा दाखर्वन
ू , िींगलाचा नाश होऊ नये याहणून मसींचन
प्रकल्पाींना नाकारण्यात आलेली आहे , हे खरे आहे काय ,
(४) याउल्
खरे आहे काय

मात्र एर्.डी.सी.एम ला िींगल तोडून र्वन िमीन उपलब्ध करून ददली िाते, हे

(५) तसेच उक्त िमीनीच्या हस्ताींतरणाला स्थाननकाींचा मोठा वर्वरोध असून िमीन हस्ताींतरण
रि व्हार्वे अशी स्थाननकाींची मागणी आहे , हे खरे आहे काय,
(६) असल्यास, याबाबत शासनाचे धोरण काय आहे ?

वर्व.स. २०९ (32)
श्री. सुधीर मन
ु र्ांटीवार (१९-०७-२०१६) :(१) एर्.डी.सी.एम.मल. दक्षक्षण चींद्रपूर प्रदे शाअींतगफत

माकफडा र्वन प्रकल्प वर्वभागाला घो् र्वन पररक्षेत्रातील ५६७०.९९८ हे . र्वनक्षेत्र हस्ताींतरीत
करण्यात आले आहे .
(२) एर्.डी.सी.एम.मल. कडे हस्ताींतरीत करण्यात आलेल्या क्षेत्रातन
ू ही आिही गौण र्वनोपि
प्राप्त होत असून स्थाननकाींना रोिगार उपलब्ध होत आहे .

(३) र्वन क्षेत्रात र्वनेतर कामे करार्वयाची झाल्यास त्यास र्वन (सींर्वधफन) अर्धननयम, १९८० च्या
तरतूदी आकदष् होतात. प्रकल्प यींत्रणेकडून पररपूणफ प्रस्तार्व प्राप्त झाल्यानींतर केंद्र शासनाकडे
पर्व
ू फ परर्वानगीस्तर्व पाठवर्वण्यात येतात. तथावप केंद्र शासनाने गडर्चरोली जिल्ृयातील खालील
प्रकल्पाींची परर्वानगी दे ण्यास असमथफता दशफवर्वली आहे .
प्रकल्पाींचे नार्वे

बार्धत र्वनक्षेत्र (हे )

िाींभुळखेडा, मसींचन तलार्व

४४.२००

सोनेराींगी, मसींचन तलार्व

३१.२००

तुलतुली, मसींचन तलार्व

२२२८.०६०

कारर्वार्ा, मसींचन तलार्व

५६९.७२०

राममोहनपरू , मसींचन तलार्व

२१.०८३

(४) एर्.डी.सी.एम.ला हस्ताींतरीत केलेले र्वन क्षेत्र आहे त्या स्र्वरुपात हस्ताींतरीत करण्यात येते.
र्वनक्षेत्र हस्ताींतरीत करण्यापर्व
ू ी िींगल तोडले िात नाही.

(५) सदरहू र्वन िमीन हस्ताींतरणाला मोिक्या लोकाींचा गैरसमिातून वर्वरोध होत आहे .
स्थाननक
गार्वकऱयाींना
एर्.डी.सी.एम.मल.
चे
अर्धकारी
र्व कमफचारी याींच्याद्र्वारे
एर्.डी.सी.एम.मल. च्या कायफप्रणालीबिल समिार्वन
ू गैरसमि दरू करण्यात येत आहे .

(६) र्वन िममनीची उत्पदकता र्वाढवर्वण्याच्या दृजष्ने उच्चप्रिातीचे रोपर्वन करण्यासाठी र्वनक्षेत्र
एर्.डी.सी.एम.मल. ला र्वेळोर्वेळी हस्ताींतरीत करण्यात येते.
___________

िोल्हापूर जिल्हयामध्ये प्रादे मशि पररवहन िायाफलयािडून वाहनधारिाांना
रजिवतरे शन सहटफ कर्िेट ममात नसलेवावत

(४८)

५३२०३ (२८-०४-२०१६).

श्री.रािेश क्षीरसार्र (िोल्हापरू पत्तर) :

सन्माननीय

पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कोल्हापूर जिल्हयामध्ये नर्वीन र्व िुन्या र्वाहनधारकाींना आपल्या र्वाहनाचे रजिस्ट्रे शन
सद्फ कर्के् ममळत नसल्याचे नुकतेच ननदशफनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(३) असल्यास, चौकशीअींती कोल्हापूर जिल्हयामध्ये नर्वीन र्व िन्
ु या र्वाहनधारकाींना आपल्या

र्वाहनाचे रजिस्ट्रे शन सद्फ कर्के् ममळण्याबाबत शासनाने कोणती कायफर्वाही केली र्वा करण्यात
येत आहे ,
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहे त ?

वर्व.स. २०९ (33)

श्री. हदवािर रावते (२२-०७-२०१६) :(१) र्व (२) स्मा्फ काडफ नोंदणी प्रमाणपत्र पुरवर्वणाऱया सेर्वा
पुरर्वठादाराबरोबरचा करार सींपुष्ात आल्यामुळे र्वाहन नोंदणी प्रमाणपत्राचा तु्र्वडा ननमाफण
झाला होता, हे खरे आहे.
(३)

नोंदणी

प्रमाणपत्राचा

कोल्हापूर

जिल््यात

तु्र्वडा

असल्यामुळे

पररर्वहन

आयुक्त

कायाफलयाने ददनाींक १८.०३.२०१६ रोिी नोंदणी प्रमाणपत्रे कायाफलयाअींतगफत छपाई करुन वर्वतरीत
करणेची प्रादे मशक पररर्वहन अर्धकारी, कोल्हापूर याींना परर्वानगी ददली आहे.
(४) प्रश्न उद््ार्वत नाही.

___________
नायर्ाांव (जि.नाांदेड) येथे मार्ील ५ वषाफपासून होत असलेली वसवतथानिाचे मार्णीवावत
(४९)

५३२२० (२८-०४-२०१६).

श्री.वसांतराव चव्हाण (नायर्ाांव) :

सन्माननीय पररवहन

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) नायगाींर्व (जि.नाींदेड) येथे मागील ५ र्वषाफपासून होत असलेली बसस्थानकाची मागणी लक्षात
घेता र्व र्वारीं र्वार शासनाकडे पाठ परु ार्वा करुन दे णखल बसस्थानक बाींधकामास शासनाकडून
मींिूरी दे ण्यात येत नसल्याची बाब ननदशफनास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, महसूल वर्वभागाच्या मख्
ु य रस्त्यालगत असलेल्या िागेसींबींधी शासनाकडे
मागणी करुन सुध्दा अदयाप त्यास मान्यता ममळत नसल्याची बाब ननदशफनास आली आहे , हे
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, त्यार्वर नायगाींर्व (जि.नाींदेड) येथे बसस्थानक बाींधकामास मींिरू ी दे ण्याबाबत

तसेच महसूल वर्वभागाच्या मुख्य रस्त्यालगत असलेल्या िागेसींबींधी मान्यता ममळण्याबाबत
शासनाने कोणती कायफर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हदवािर रावते (२२-०७-२०१६) :(१), (२) र्व (३) नायगाींर्व येथील बसस्थानकाच्या भख
ू ींडाचे
क्षेत्रर्ळ ०.४० हे क््र असून हा भख
ू ींड राषट्रीय महामागफ क्र.१६१ लगत आहे . हा भाग अनागरी

भागामध्ये समावर्वष् असून रस्ते प्रार्धकरणाच्या ननयमानुसार ननयींत्रण रे षेपासून ७५ मी्र

(२४६ र्ू्) अींतरार्वर बसस्थानक बाींधकाम अनुज्ञेय असल्यामुळे बसस्थानक बाींधण्याइतपत
परु े से क्षेत्रर्ळ उपलब्ध नाही.

नायगाींर्व येथे बसस्थानक बाींधकाम मींिुरी दे ण्याबाबत तसेच महसूल वर्वभागाच्या मुख्य

रस्त्यालगत असलेली िागा उपलब्ध करुन घेण्याची बाब राज्य पररर्वहन महामींडळाच्या
कायफर्वाहीखाली आहे .
(४) प्रश्न उद््ार्वत नाही.
___________

वर्व.स. २०९ (34)
नाांदेड जिल्हयातील (ता.धमाफवाद) येथील मध्यवतश वसवतथानिाचे िाम सु क िरणेवावत
(५०)

५३२२१ (२८-०४-२०१६).

श्री.वसांतराव चव्हाण (नायर्ाांव) :

सन्माननीय पररवहन

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नाींदेड जिल्हयातील (ता.धमाफबाद) येथील मध्यर्वती बसस्थानकासाठी ननधीची तरतद
ु
होऊनसुध्दा अदयापपयंत काम सरु
ु झाले नसल्याची बाब ननदशफनास आली आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३)

असल्यास,

चौकशीअींती

नाींदेड

जिल्हयातील

(ता.धमाफबाद)

ये थील

मध्यर्वती

बसस्थानकासाठी काम सरु
ु करण्याबाबत कोणती कायफर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. हदवािर रावते (१९-०७-२०१६) :(१), (२) र्व (३) नाींदेड जिल््यातील धमाफबाद येथील
बसस्थानकाचे आधनु नकारकण, दिाफर्वाढ र्व पन
ु बांधणी कामासाठी तज्ञ र्वास्तवु र्वशारदाींकडून
नकाशे

र्व

अींदािपत्रके

तयार

करुन

घेण्याची

कायफर्वाही

राज्य

पररर्वहन

महामींडळाच्या

कायफर्वाहीखाली आहे .
(४) प्रश्न उद््ार्वत नाही.
___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िासे

नार्पूर.

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________

शासकाय मध्यर्वती मुद्रणालय, नागपूर.

