अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ३३६ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
ततसरे अधधवेशन, २०१७
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

ससांधुदर्
ु ग जिल्ह्यात ऑनलाईन लॉटरी पध्दतीने दे ण्यात आलेल्हया ररक्षा परवानयाांबाबत
(१)

२२६९४ (०६-०८-२०१५).

श्री.सुतनल सशांदे (वरळी), अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्टी) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ससींधद
ु ग
ु ग जिल्ह्यातील ऑनलाईन लॉ्री पध्दतीने दे ण्यात आलेल्हया ररक्षा परवान्याींपैकी

व्यपगत झालेले ५०६ परवाने खुले करण्यास तातडीने मींिूरी दे ण्याची मागणी स्थाननक
लोकप्रनतननधी व ररक्षाचालकाींनी केली असल्हयाची बाब माहे िून, २०१५ च्या पहहल्हया
आठवड्यात ननदर्गनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदरहू मागणीच्या अनुषींगाने र्ासनाने काय कायगवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (१२-०७-२०१७) :(१) हे खरे

नाही.

(२) व (३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
वपांपरी-धचांचवड (जि.पुणे) सह राज्यातील सवग पररवहन िायागलयामध्ये वाहनाांचे
दहा हिार “नोंदणीपुस्ति (आरसी बुि) पेंडीांर्” असल्हयाबाबत

(२)

२४२६७

(०८-०९-२०१५).

श्री.सांिय

(बाळा)

भेर्डे (मावळ),

श्री.लक्ष्मण

िर्ताप

(धचांचवड), श्री.सुतनल सशांदे (वरळी), श्री.बाबुराव पाचणे (सशरुर), श्री.अजित पवार (बारामती),
श्री.दत्तात्रय

भरणे

(इांदापूर),

श्री.पाांडुरां र्

बरोरा

(शहापूर),

श्री.वैभव

वपचड

श्री.राणािर्िीतससांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.वविय िाळे (सशवािीनर्र) :
पररवहन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(अिोले),

सन्माननीय

वि.स. ३३६ (2)
(१) पुणे जिल्हहा, वपींपरी चचींचवड उपप्रादे सर्क पररवहन कायागलयाबरोबरच राज्यातील सवग

पररवहन कायागलयामध्ये वाहनाींचे नोंदणीपुस्तक (आरसी बुक) हे कागदी स्वरुपात सहा
महहन्याींपासून हदले िात आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, या आगोदर “आरसी बुक” हे “स्मा्ग काडग” च्या रुपात हदले िात होते परीं तु

पन्
ु हा “आरसी बक
ु ” कागदावर आल्हयाने वपींपरी चचींचवड आर्ीओ कायागलयामध्ये “आरसी बक
ु ”
नागररकाींना उर्ीराने समळत आहे , हे खरे आहे काय,
(३)

असल्हयास,

नागरीकाींच्या

वारीं वार

होणाऱ्या

तक्रारीनींतर र्हरातील

एका

नागररकाने

“आर्ीओ” कडून मादहतीच्या अधधिाराखाली ही मादहती मागवली असता, यामध्ये १०,६९७
वाहन “आरसी बुक” कायागलयामध्ये सर्ल्हलक असल्हयाचे माहहती समोर आली आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(४) असल्हयास, पेंडीग “आरसी बुक” तात्काळ उपलब्ध होण्याच्या दृष्ीने र्ासन स्तरावर
कायगवाही करण्यात आली आहे
(५)

नसल्हयास, ववलींबची कारणे काय आहे त ?

श्री. ददवािर रावते (१८-०७-२०१७) :(१), (२) व (३) होय.
(४) उप प्रादे सर्क पररवहन कायागलय, वपींपरी-चचींचवड मार्गत सवग प्रलींबबत नोंदणी प्रमाणपत्र
प्रकरणाींचा ननप्ारा करून कायगवाही पूणग केलेली आहे.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
दष्ट्ु िाळग्रस्ताांसाठी शासनाने िादहर िेलेल्हया योिनाांपैिी एिही योिना
दष्ट्ु िाळग्रस्त शेतिऱयाांपयंत पोहोचलेली नसल्हयाबाबत

(३)

२९३५२ (१६-०१-२०१६).

श्री.तनतेश राणे (िणिवली) :

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मदत व पुनवगसन

(१) दषु काळग्रस्ताींसाठी र्ासनाने िाहहर केलेल्हया योिनाींपैकी एकही योिना दषु काळग्रस्त

र्ेतकऱ्याींपयंत पोहोचलेली नाही अर्ा प्रकारचे तीन अहवाल राज्य गुन्हा अन्वेषण कायागलयाने

पोसलस महासींचालकाींकडे सादर केल्हयाची बाब माहे ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान
ननदर्गनास आली हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, या अहवालाच्या अनुषींगाने र्ासनाने पुढे कोणती कायगवाही केली वा करण्यात
येत आहे ,

(३) नसल्हयास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२०-०७-२०१७) :(१) हे खरे नाही.
(२) प्रश्न उद्ावत नाही.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

वि.स. ३३६ (3)
मुांबई शहरात टॅ क्सी चालि िवळचे भाडे नािारत असल्हयाबाबत
(४)

३६४५७ (२०-०१-२०१६).

श्री.सांिय पुराम (आमर्ाव), प्रा.वर्ाग र्ायिवाड (धारावी),

श्री.असमन पटे ल (मुांबादे वी) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

काय :-

(१) मुींबई र्हरात ्ॅ क्सी चालक िवळचे भाडे नाकारत असल्हयाचे ननदर्गनास आले आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्हयास, त्यामुळे नागरीकाींना नाहक त्रासाला सामोरे िावे लागत आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्हयास, सदर प्रकरणाबाबत र्ासनाकडून कोणती कायगवाही करण्यात आली वा येत
आहे ,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (२८-०६-२०१७) :(१) मींब
ु ईतील काही ्ॅ क्सीचालक िवळचे भाडे नाकारतात,
असे ननदर्गनास आले आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .
(३) ्ॅ क्सीचालकाींववरुध्द तक्रारी करण्यासाठी नागररकाींना १८०० २२० ११० हा ्ोल फ्री क्रमाींक
उपलब्ध करुन हदला आहे . या ्ोल फ्री क्रमाींकावर तसेच ई-मेलदवारे / लेखी तक्रार प्राप्त
झाल्हयावर अर्ा ्ॅ क्सी चालकाींवर दीं डात्मक कारवाई करण्यात येते व अनुज्ञप्ती ननलींबनाची
कारवाई करण्यात येते.

एवप्रल ते डडसेंबर, २०१५ या कालावधीत मुींबईमधील ३ प्रादे सर्क पररवहन कायागलयाींकडे

अर्ा एकूण ३६९ तक्रारी प्राप्त झाल्हया. या प्रकरणाींमधील दीं डात्मक कारवाईतून एकूण
रु.२,५३,८०० इतका दीं ड वसल
ू झाला.

तसेच प्रादे सर्क पररवहन कायागलय, मुींबई मध्य याींनी २४० प्रकरणाींमध्ये सींबींधीत ्ॅ क्सी

चालकाींना परवाना ननलींबनाच्या नो्ीसा पाठववल्हया आहे त. मुींबई पव
ू ग व मुींबई पजश्चम या दोन

प्रादे सर्क पररवहन कायागलयाींनी समळूण ४१ परवाने ननलींबबत केले आहे त. तसेच, सदरच्या
तीनही कायागलयाींनी समळूण एकूण २१७ अनज्ञ
ु प्ती ननलींबीत केल्हया आहे त.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

पररवहन व महापासलिेच्या िमगचाऱयाांच्या सांर्नमताने होत असलेली ििात चोरी रोखण्याबाबत
(५)

४४२७४ (२८-०४-२०१६).

श्री.सुतनल प्रभू (ददांडोशी) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

मुींबईतील

महागड्या

व आसलर्ानगाड्याींची

नोंदणी

सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील
ठाणे

प्रादे सर्क

व

उपप्रादे सर्क

कायागलयात बनाव् पत्ते व कागदपत्राच्या आधारे , नोंदणी करुन, मींब
ु ई महापासलकेची
कोट्यवधी रुपयाची िकात चोरी करण्यात येत असल्हयाचे माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदर्गनास आले, हे खरे आहे काय,

वि.स. ३३६ (4)
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी चौकर्ी केली आहे काय,
(३) असल्हयास, पररवहन अचधकारी व पासलका कमगचाऱ्याींच्या सींगनमताने माहे नोव्हें बर, २०१५
अखेरपयंत ककती गाड्याींची नोंदणी केल्हयाची प्रकरणे ननदर्गनास आली आहे व त्यानस
ु ार ककती
वाहन मालकाींववरुध्द गुन्हे दाखल करुन त्याींच्याकडून िकात चोरीची रक्कम र्ासनाने वसल
ू ी
केली आहे ,

(४) तसेच, पररवहन व महापासलकेच्या कमगचाऱ्याींच्या सींगनमताने होत असलेली िकात चोरी
रोखण्यासाठी र्ासनाने कोणती कायगवाही केल वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (०७-०७-२०१७) :(१) व (२) अींर्त: खरे आहे.
मध्यवती गुन्हे र्ोध कक्ष, गुन्हे र्ाखा, ठाणे याींचे

हद. ११.१२.२०१५ च्या पत्रान्वये

ववदे र्ी िग्वार, वाहन क्र.एमएच ०४ एर्एम ०००९ या वाहनाची नोंदणी खोट्या पत्त्यावर
झाल्हयाचे कळवून वाहनाच्या मळ
ु कागदपत्राींची मागणी केली होती. त्यानस
ु ार मुळ कागदपत्रे
पुरववण्यात आली आहे त. सदरहू वाहनाींची नोंदणी हदनाींक १५.०३.२०१२ रोिी झाली होती.
याप्रकरणी ठाणे नगर पोलीस स््े र्न गुन्हा रजि.क्र. २२२/२०१५ भादीं ववस कलम ४२०, ३४
नुसार पोलीसाींनी गुन्हा नोंदववलेला आहे .

(३) वाहनाींची नोंदणी मो्ार वाहन कायदा, १९८८ च्या तरतद
ु ीनस
ु ार करण्यात येत.े तथावप,

खो्े पत्ते दे ऊन वाहने नोंद केल्हयाचे ननदर्गनास आल्हयाने ठाणे नगर पोलीस ठाणे ४१
वाहनाींबाबत गुन्हा दाखल केला होता. महानगरपासलकेमार्गत िकातीपो्ी रु. ४,४४,९३७/-इतकी
वसुली करण्यात आली आहे .

(४) खोट्या पत्त्यावर वाहनाींची नोंदणी होऊ नये म्हणन
ू मो्ार वाहन कायदयातील ननयम ४

मध्ये नमूद केलेले पत्त्याचे दोन पुरावे घेऊन वाहनाींची नोंदणी करण्यात येत.े तसेच िकात

वसुल करण्याची िबाबदारी महानगरपासलकेची असून महानगरपासलकेस नोंदणी केलेल्हया
वाहनाींची माहहती हदली िाते.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
पुणे जिल्ह्यातील प्रादे सशि पररवहन ववभार्ात पसांती क्रमाांिासाठी
डीडीचा होत असलेला र्ैरव्यवहार

(६)

५५७१५ (२४-०८-२०१६).

वडेट्टीवार (ब्रम्हपरू ी) :

श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.असमन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.वविय

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

(१) पुणे जिल्ह्यातील प्रादे सर्क पररवहन ववभागात वाहनाींच्या पसींती क्रमाींकाला मोठी मागणी

असन
ू वाहन मालकाना हा क्रमाींक घेताना प्रादे सर्क पररवहन कायागलयाकडे कोणत्याही बँक
खात्यातील डीडी असावा याबाबत कोणतेही बींधन नसल्हयाने एिीं्कडून एकच डीडी अनेकाींना

ववकला िात असल्हयाचे गैरप्रकार हदनाींक २४ एवप्रल, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास ननदर्गनास
आला, हे खरे आहे काय,

वि.स. ३३६ (5)
(२) असल्हयास, सदरील एिीं्ला हदलेल्हया अनामत रक्कमेचा डीडी परत समळववण्यासाठी
वाहनमालकाींनी अिग केला असता त्याींची वपळवणूक करण्यात येते, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्हयास, र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,

(४) असल्हयास, चौकर्ीअींती पसींती क्रमाींकासाठी डीडीचा गैरव्यवहार करणाऱ्या व नागरीकाींची
र्सवणूक करणाऱ्या सींबींचधताींवर कारवाई करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (२०-०६-२०१७) :(१) अर्ा आर्याची बातमी वत्ृ तपत्रात प्रससद्ध झाली होती.
(२) हे खरे नाही.

(३) व (४) प्रत्येक वाहनामालक अिगदाराने स्वत:च्या बँक खात्यातन
ू डीडी काढल्हयाने प्रनतज्ञापत्र
घेण्यात येते व पसींती क्रमाींक न समळाल्हयास अिगदाराची खात्री करून सललावाच्या हठकाणीच
डीडी परत करण्यात येतात.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
मुांबईतील मालाड येथील मड र्ावात पातवाडी येथील िेट्टीच्या सुरक्षक्षततेबाबत
(७)

५६५७० (२३-०८-२०१६).

श्री.अिय चौधरी (सशवडी) :

सन्माननीय मत्स्यव्यवसाय

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मुींबईतील मालाड येथील मड गावात पातवाडी येथील मत्स्य व्यवसायासाठी कोळी

समािाला बाींधुन दे ण्यात आलेली िेट्टी असुरक्षक्षत असून समुद्राच्या ला्े मुळे वाहून िाण्याचा
धोका ननमागण झाला असल्हयामळ
ु े िेट्टीला दगडाींची सुरक्षा दे ण्याबाबतची मागणी करणारे
ननवेदन लोकप्रनतनीधीींनी व कोळी बाींधवाींनी र्ासनास वारीं वार हदले आहे त , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, ननवेदनाच्या अनष
ु ींगाने िेट्टीच्या सुरक्षक्षततेबाबत र्ासनाने कोणती कायगवाही
केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. महादे व िानिर (११-०७-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२) िेट्टीच्या सुरक्षक्षततेसाठी धूप प्रनतबींधक बींधा-याचे बाींधकाम पूणत्ग वास आलेले आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
शाहुवाडी तालुक्यातील िासारी खोऱयात फलोद्योर् प्रिल्हप राबववणेबाबत
(८)

५८५२० (२०-०८-२०१६).

श्री.सत्यिीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी) :
फलोत्पादन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय

वि.स. ३३६ (6)
(१) र्ाहुवाडी तालुक्यातील कासारी खोऱ्यातील मल
ु ाींची सुट्टी वावषगक सर्क्षणाचा खचग व आपल्हया
पररवाराचा उदरननवागह करण्यात हातभार लावण्यासाठी िाते, हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, सदर भागातील मल
ु ाींना आपला वावषगक खचग भागववण्यासाठी डोंगरातील
रानमेव्यावर अवलींबून राहावे लागते, हे खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, सदर भागात र्ासनाने र्लोदयोग राबववल्हयास मुलाींना व्यवसायाची सींधी समळू
र्केल, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, र्ाहुवाडी तालुक्यातील कासारी खोऱ्यात र्लोदयोग राबववण्यासाठी र्ासनाने
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. पाांडुरां र् फुांडिर (१२-०७-२०१७) :(१), (२) व (३) अींर्त: खरे आहे .

(४) कासारी खोऱ्यामध्ये, रोहयो अींतगगत र्ळवपकाींची लागवड करण्यात आली असन
ू , र्ळ
प्रक्रीयाबाबतचे प्रसर्क्षण काही लाभार्थयांना दे ण्यात आले आहे. तसेच, राषरीय र्लोत्पादन
असभयानाींतगगत कािू प्रक्रीया केंद्रासाठी सन २००९-१० मध्ये रु. ०.५६ लाख व सन २०१४-१५
मध्ये रु. ६.२८ लाख अनुदान मींिरू करण्यात आले आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
भांडारा जिल्ह्यासाठी प्रधानमांत्री वपि ववमा योिने िररता ५० पैशाच्या आत आणेवारी
असलेल्हया र्ावातील शेतिऱयाांना ववम्याचा लाभ समळणेबाबत
(९)

६३८५३ (२०-०८-२०१६).

श्री.चरण वाघमारे (तुमसर) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय िृर्ी मांत्री पुढील

(१) प्रधानमींत्री वपक ववमा योिने कररता भींडारा जिल्ह्यासाठी ववमा कींपनी ननजश्चत करून,
सन २०१५–२०१६ या आचथगक वषागतील ५० पैर्ाच्या आत आणेवारी असलेल्हया गावातील
र्ेतकऱ्याींना

ववम्याचा

लाभ

समळाला

नसून,

याबाबत

स्थाननक

लोकप्रतीननचधनी

मा.मख्
ु यमींत्री याींना हदनाींक २३ िन
ू , २०१६ रोिी वा त्यासम
ु ारास ननवेदन हदले, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्हयास, र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,

(३) असल्हयास, चौकर्ीअींती र्ासनाने मागील वषीची पीकववम्याची रक्कम अदा करण्यासाठी
र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाचे कारण काय आहे त ?
श्री. पाांडुरां र् फुांडिर (२०-०६-२०१७) :(१) (२) व (३) मा.लोकप्रनतननधीकडील ननवेदन प्राप्त

झाल्हयाचे सकृतदर्गनी हदसत नाही. मात्र, सन २०१५-१६ या वषागत राषरीय कृवष ववमा योिना

(NAIS)राबववण्यात आलेली असन
ू , या योिनींतगगत ननजश्चत करण्यात येणारी नक
ु सान भरपाई
ही केंद्र र्ासनाने ननधागररत केलेल्हया पध्दतीने वपक कापणी प्रयोगाींव्दारे प्राप्त सरासरी
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उत्पन्नाच्या आधारे च ननजश्चत केली िात असे. र्ासनाने िाहीर केलेल्हया इतर कोणत्याही
ननकषाींचे आधारे अथागत वपक पैसेवारी, ्ीं चाईसदृषय पररजस्थती, पूर इत्याहद नुकसान भरपाई
ननजश्चत केली िात नव्हती.

खरीप हीं गाम २०१५ ची नक
ु सान भरपाई भारतीय कृवष ववमा कींपनीमार्गत ननजश्चत

करण्यात आली होती. भींडारा जिल्हहयातील १२४५४ सहभागी र्ेतकऱ्याींपैकी ४५४ र्ेतकऱ्याींना
रक्कम रु.४.२८ लाख नुकसान भरपाई योिनेच्या मागगदर्गक सच
ु नेनुसार ननजश्चत करण्यात
आली होती.ती सींबींचधत बँकामार्गत र्ेतकऱ्याींना अदा करण्यात आली आहे .
आहे .

प्रधानमींत्री वपक ववमा योिना खरीप हीं गाम २०१६ पासन
ू राज्यात राबववण्यात येत

(४) प्रश्न उदभवत नाही.
___________
मुांबई ते डहाणू दरम्यान खोल समुद्रात आढळलेले थर
(१०)

६५०३३ (२१-१०-२०१६).

श्री.योर्ेश सार्र (चारिोप) :

सन्माननीय मत्स्यवविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मुींबई ते डहाणू दरम्यान खोल समुद्रात सुरु असलेल्हया तेल आणण वायू सींर्ोधनाच्या
साईजस्मक सव्हे करताना समुद्राच्या तळार्ी एअर गन्समधून सॉननक लहरी सोडल्हया िात
असल्हयाने, या लहरीींचा आवाि िे् इींजिनच्या आवािापेक्षा

मोठा असल्हयाकारणाने या

आवािाने समुद्रात मत
ृ होणा-या मार्ाींचे थर आढळून आले आहे त हे खरे आहे काय,
(२) तसेच गेल्हया ३ महहन्यात केलेल्हया

सवेक्षणामुळे ३२ डॉजल्हर्न मार्ाींचा मत्ृ यू मुींबई ते

डहाणू दरम्यान समुद्रात झाल्हयाचे हदनाींक २८ मे, २०१५ रोिी वा त्या सम
ु ारास ननदर्गनास
आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, माहे िानेवारी, २०१५ पासन
ू सरु
ु झालेल्हया या सवेक्षणामळ
ु े गेल्हया ५ महहन्यात
मोठ्या प्रमाणात मासळी नष् व स्थलाींतरीत झाली असल्हयाने, या सवेक्षणाला र्ासनाने बींदी
घालावी अर्ी मागणी मजच्िमार सींघ्नाींनी केली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्हयास, याप्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,
(५)

असल्हयास,

चौकर्ीच्या

अनुषींगाने सवेक्षणाला

बींदी

घालण्याबाबत

र्ासनाने

कोणती

कायगवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ,

(६) नसल्हयास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. महादे व िानिर (११-०७-२०१७) :(१) हे खरे नाही.
(२) गेल्हया ३ महहन्यात केलेल्हया सवेक्षणामळ
ु े ३२ डॉजल्हर्न मार्ाींचा मत्ृ यू मींब
ु ई ते डहाणू
दरम्यान समुद्रात झाल्हयाचे हदनाींक २८ मे २०१५ रोिी व त्या दरम्यान ननदर्गनास आलेले

नाही. तथावप मुींबई उपनगर जिल्हहयात १ डॉजल्हर्न मासा मत
ृ ावस्थेत आढळून आला तथावप हा
मत्ृ यू सवेक्षणामुळे आल्हयाबाबत ठोस पुरावे नाहीत.
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(३) नाही, हे खरे नाही.
(४), (५) व (६) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
मौिे खासापुरी (ता.पराांडा,जि.उस्मानाबाद) येथील नार्ररिाांचे पुनवगसन िरण्याबाबत
(११)

६६०४९ (०२-०१-२०१७).
श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.राणािर्िीतससांह पाटील
(उस्मानाबाद), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मांब्र
सन्माननीय मदत व पन
ु ा िळवा) :
ु वगसन मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

मौिे

खासापुरी

(ता.पराींडा,

जि.उस्मानाबाद)

येथील

खासापुरी

मध्यम

प्रकल्हपामळ
ु े

ववस्थावपत झालेल्हया सवग कु्ुींबाींचे पुनवगसन करण्याबाबत लोकप्रनतननधीींनी मा.मदत व पुनवगसन
मींत्री याींच्याकडे हदनाींक १८ ऑक््ोबर,२०१६ रोिी वा त्यासुमारास लेखी ननवेदन हदले आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर ननवेदनानस
ु ार र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (१३-०७-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२) खासापुरी मध्यम प्रकल्हपाचे काम १९५६ साली पुणग झाले. खासापुरी प्रकल्हपामध्ये परीं डा

तालक्
ु यातील आींदोरा, अींदोरी व रािरु ी ही गावे बड
ु ीत क्षेत्रात येत असल्हयाने या गावाींचे

पुनवगसन त्यावेळी करण्यात आलेले आहे . मी खासापुरी हे गाव बुडीत क्षेत्रात येत नसल्हयाने
मौ.खासापुरी गावाचे पुनवगसन करण्यात आलेले नाही.

धरण पुणग झाल्हयावर १९५७ साली मोठया प्रमाणावर पाऊस पडुन प्रकल्हपाचा साींडवा र्ु्ल्हयामुळे

मौ.खासापरु ी गावठाणामध्ये पाणी आले. त्यामळ
ु े गावक-याींनी िन्
ु या गावठाण पासन
ु सवे नीं.३९
मधील १५ एकर क्षेत्रात वसाहत केली सदर िमीन खािगी मालकीची होती. सदर व्यवहार हा

खािगी मालक व गावकरी याींच्यामधील खािगी व्यवहार आहे . त्यामुळे या िमीनीची
भूसींपादन प्रक्रीया करता येणार नाही. सध्या स.नीं.३९ ब मध्ये वस्ती झालेली असल्हयाने सध्या

तरी अनतररक्त िमीन सींपादनाची आवश्यकता नाही. ग्रामपींचायत खासापुरी याींनी ०५/११/२०१६
रोिी ग्रामसभा घेऊन ठराव क्र.२ व्दारे सदर िमीन र्ासनाकडुन सींपाहदत करण्याची ववनींती
केली होती. त्या अनुषींगाने तहससलदार परीं डा याींनी त्याींचे पत्र हद.१९/११/२०१६ अन्वये ग्

ववकास अचधकारी परीं डा याींना सववस्तर उत्तर हदले असुन ग्रामसभेचा ठराव ननयमबाहय िाहीर
करण्याबाबत कळववलेले आहे.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

वि.स. ३३६ (9)
महाराष्ट्र राज्य मार्ग पररवहन महामांडळाच्या ताफ्यातील
एसटी बसेसवर GPS यांत्रणा व CCTV बसववण्याबाबत
(१२)

६६७९२ (१६-१२-२०१६).

श्री.बाळासाहे ब मुरिुटे (नेवासा) :

सन्माननीय पररवहन

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) महाराषर राज्य मागग पररवहन महामींडळाच्या ताफ्यातील एस्ी बसेस वर GPS यींत्रणा व
CCTV बसववण्याची योिना महामींडळाने योजिली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) तसेच चालक, वाहक याींच्या ननयसमत आरोग्य तपासण्या करण्याचीही योिना आहे , हे ही
खरे आहे काय,
(३) असल्हयास, याबाबतीत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,
(४) असल्हयास, चौकर्ीअींती महाराषर राज्य मागग पररवहन महामींडळाच्या ताफ्यातील एस्ी
बसेस वर GPS यींत्रणा व CCTV बसववण्याबाबत तसेच चालक, वाहक याींच्या ननयसमत
आरोग्य तपासण्या करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (२२-०६-२०१७) :(१) व (२) होय.
(३) व (४) राज्य पररवहन महामींडळाच्या बसेंसवर िी.पी.एस यींत्रणा व सी.सी.्ी.व्ही. यींत्रणा
बसववण्यासाठी ननववदा प्रकक्रया सरु
ु केली आहे. तसेच, चालक व वाहक याींची आरोग्य तपासणी
करण्यात आली असून, राज्य पररवहन महामींडळातील बसेसची ननयसमत तपासणी करण्यात
येत आहे .

(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
मुांबईतील आरटीओिडे सन २०११-१२ ते २०१५-१६ या ५ वर्ागच्या िालावधीत
एिुण १४ हिार ९४७ तक्रारीांची नोंद झाल्हयाबाबत

(१३)

६७०११ (१६-१२-२०१६).

प्रा.वर्ाग र्ायिवाड (धारावी), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील

(सशडी), श्री.प्रिाश फातपेिर (चें बरू ), श्री.मांर्ेश िुडाळिर (िुलाग), श्री.मांर्लप्रभात लोढा (मलबार

दहल), श्री.सदा सरवणिर (मादहम), श्री.सुतनल प्रभू (ददांडोशी), श्री.तुिाराम िाते (अणश
ु क्ती
नर्र), अॅड.परार् अळवणी (ववलेपाले), अॅड.आसशर् शेलार (वाांद्रे पजश्चम), श्री.अतुल भातखळिर
(िाांददवली पूव)ग :

सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मींब
ु ईतील अींधेरी, ताडदे व व वरळी या नतन्ही आर्ीओकडे सन २०११-१२ ते २०१५-१६ या
५ वषागच्या कालावधीत एकुण १४ हिार ९४७ तक्रारीींची नोंद झाली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,
(३) असल्हयास, चौकर्ीअींती

वरीलपैकी तक्रारीींचे ननराकरण करण्याबाबत र्ासनाने कोणती

कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वि.स. ३३६ (10)
श्री. ददवािर रावते (०७-०७-२०१७) :(१) मुींबईतील अींधेरी, ताडदे व व वरळी या नतन्ही
आर्ीओकडे सन २०११ ते २०१६ या कालावधीत एकूण १२,८२३ तक्रारी नोंद झाल्हया आहे त.
(२) व (३) सदर नोंद झालेल्हया तक्रारीींपैकी १०४८१ तक्रारीींचे ननराकरण करण्यात आले आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
पुण्यासह महाराष्ट्रातही “सिग प्राइससांर्” वर बांदी घालण्याबाबत
तसेच तनयमावलीचा मसद
ु ा अांततम िरण्याबाबत

(१४)

६७३३२

(आमर्ाव) :

(१६-१२-२०१६).

श्री.सभमराव

तापिीर

(खडिवासला),

श्री.सांिय

सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

पुराम

(१) पुणे र्हरात ओला, उबेर सारख्या अग्रीगे्र ्ॅ क्सी सेवेचे ननयमन करण्यासाठी “सस्ी
्ॅ क्सी जस्कम, २०१५” ही ननयमावलीतील प्राप्त सच
ू नाींनस
ु ार सुधारीत केलेला ननयमावलीचा

मसद
ु ा अींनतम करण्यासाठीची कायगवाही सींथ गतीने सरू
ु असल्हयाचे सप््ें बर, २०१६ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदर्गनास आले हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, ओला, उबेर सारख्या अग्रीगे्र ्ॅ क्सी कडून ववर्ेषतः गदीच्या वेळेत हमखास
दप्ु प् ककीं वा नतप्प् भाडे आकारणी सुरू झाले हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, हदल्हली आणण कनाग्क सरकारच्या धतीवर पण्
ु यासह महाराषरातही “सिग
प्राइससींग” वर बींदी घालण्याबाबत तसेच ननयमावलीचा मसुदा अींनतम करण्याबाबत र्ासनाने
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (०३-०७-२०१७) :(१), (२) व (३) समच्
ु चयक कींपन्यादवारे चालववण्यात

येणाऱ्या सींकेतस्थळ आधारीत ्ॅ क्सी सेवाींबाबत सेवेचे ववननयमन करण्यासाठी हद.०४.०३.२०१७
च्या अचधूसचनेन्वये महाराषर सस्ी ्ॅ क्सी ननयम, २०१७ ववहहत करण्यात आलेले आहे त.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
सभवांडी शहर व ग्रामीण भार्ातील शाळे मध्ये ववद्यार्थयांची खािर्ी वाहनाांमधून
बेिायदे सशरपणे वाहति
ू होत असल्हयाबाबत

(१५)

६७७४५ (१४-०१-२०१७).

श्री.रुपेश म्हात्रे (सभवांडी पूव)ग :

सन्माननीय पररवहन मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) सभवींडी र्हर व ग्रामीण भागात मराठी, हहींदी, उदग ू व इींग्रिी या र्ाळे तील बालवाडी ते
पाचवीपयंत सर्कणाऱ्या ववदयार्थयांची बेकायदे सर्रपणे व धोकादायकररत्या खािगी वाहनाींमधून
वाहतूक सुरु असन
ू याप्रकरणी ठाणे प्रादे सर्क पररवहन ववभागाकडून सहा वाहनाींवर माहे
सप््ें बर, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान कारवाई केली, हे खरे आहे काय,

वि.स. ३३६ (11)
(२) तसेच ननयमानस
ु ार वपवळ्या रीं गाच्या वाहनाींमधून ववदयार्थयांची वाहतूक करणे आवश्यक

असतानाही खािगी ररक्षा, काळीवपवळी ओम्नी, ववववध रीं गाच्या कार व िीपमध्ये वािवीपेक्षा
िास्त ववदयार्थयांना कोंबन
ू अवैधररत्या वाहतक
ू सरु
ु असल्हयाची घ्ना घडल्हया आहे त, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,
(४) नसल्हयास, चौकर्ीअींती अवैध वाहतूकदाराींवर कारवाई करण्याबाबत तसेच या गैरप्रकाराींना
आळा घालण्यासाठी र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (२८-०६-२०१७) :(१) व (२) सप््े बर,२०१६ मध्ये सभींवडी व पररसरात
प्रादे सर्क पररवहन कायागलय, ठाणे व ठाणे र्हर वाहतक
ू पोलीस, याींनी

ववदयाथी वाहतक
ू ी

सींदभागत ववर्ेष तपासणी मोहहम आयोजित करण्यात आली, त्यामध्ये दोषी आढळलेल्हया ३६
वाहनाींवर कारवाई करण्यात आली.
(३) व (४) र्ालेय

ववदयाथी वाहतूक करणाऱ्या वाहनाींची वेळोवेळी पररवहन ववभागामार्गत

तसेच स्थाननक वाहतूक

पोलीस ववभागाच्या सा्याने

तपासणी केली िाते. तसेच तपासणी

दरम्यान आढळलेल्हया दोषी वाहनाींवर मो्ार वाहन कायदयातील

तरतूदीींच्या आधारे दीं डात्मक

तसेच ननलींबनात्मक कारवाई केली िाते. प्रादे सर्क पररवहन कायागलय, ठाणे याींनी

ठाणे

र्हरात सन २०१६ पासून िानेवारी २०१७ पयंत २९७८ वाहने तपासून ५०७ दोषी वाहनाींवर
कारवाई केली आहे . त्याींच्याकडून रु. १९,७४,३५० एवढा दीं ड वसूल केला असून २०२ वाहनाींचे
परवाने ननलींबीत करण्यात आले आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

राज्यातील शासिीय दग्ु धशाळाांचे पुनर्गठन व्हावे आणण शासिीय
(१६)

आरे दध
ु योिना िायागजनवत िरण्याबाबत

६८१२५ (१६-१२-२०१६).

पजश्चम),

डॉ.सांतोर्

(मुांबादे वी) :

टारफे

श्री.मधि
ु रराव चव्हाण (तळ
ु िापरू ), श्री.अस्लम शेख (मालाड

(िळमनुरी),

श्री.सदा

सरवणिर

(मादहम),

श्री.असमन

सन्माननीय दग्ु धवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

पटे ल

(१) राज्यातील र्ासकीय दग्ु धर्ाळाींचे पुनगगठन व्हावे आणण र्ासकीय आरे दध
ु योिना

कायागजन्वत व्हावी अर्ी मागणी एका सींघ्नेने मा.पर्ुसींवधगन, दग्ु ध व मत्स्यववकासमींत्री
याींच्याकडे मागणी केली असल्हयाचे माहे सप््ें बर, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदर्गनास
आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, स्वयींरोिगार व्यावसानयक म्हणन
आरे
ू

केंद्र चालकाींना मान्यता दे ऊन

व्यावसानयक सुववधा दयाव्यात अर्ी मागणीही केली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उपरोक्त मागणीवर र्ासनाने ननणगय घेऊन कोणती कायगवाही केली आहे वा
करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वि.स. ३३६ (12)

श्री. महादे व िानिर (२९-०६-२०१७) :(१) होय.
(२) होय.
(३) प्रश्न भाग-१ बाबत धोरणात्मक ननणगय घेण्याची कायगवाही सुरू आहे .

प्रश्न भाग-२ बाबत र्ासन ननणगय हदनाींक १०.७.२०११ व हदनाींक २७.७.२०११ नुसार दध
ू

केंद्र वा्प करण्यात येत.े
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
मध्यमुांबई प्रादे सशि पररवहन िायागलयामाफगत वाहनाच्या कफटनेस चाचणीसाठी २५० मीटरचे
टँ ि उभारणीसाठी वरळी डेअरी येथील िार्ेचा प्रस्ताव

(१७)

६८६६२ (१६-१२-२०१६).

श्री.शसशिाांत सशांदे (िोरे र्ाव), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा

िळवा), श्री.भास्िर िाधव (र्ह
ु ार्र), श्री.सरु े श लाड (ििगत), श्री.मिरां द िाधव-पाटील (वाई),
श्री.पाांडुरां र् बरोरा (शहापूर), श्री.शामराव ऊफग बाळासाहे ब पाटील (िराड उत्तर) :

सन्माननीय

पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मध्यमुींबई प्रादे सर्क पररवहन कायागलयामार्गत वाहनाच्या कर््नेस चाचणीसाठी २५०
मी्रचे ्ँ क उभारणीसाठी आयुक्त पररवहन याींचेकडे वरळी डेअरी येथील िागेचा प्रस्ताव माहे
सप््ें बर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान पाठववला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर प्रस्तावावर र्ासनाचा अींनतम ननणगय झाला आहे काय,
(३) असल्हयास, त्यानुसार आतापयंत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४)

नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. ददवािर रावते (०७-०७-२०१७) :(१) होय.
(२) मा.उच्च न्यायालयातील प्रकरण ववचारात घेऊन ब्रेक ्े स्् रॅ क बाींधकामासाठी िागा
उपलब्ध करण्याबाबत दग्ु धववकास ववभागाच्या अचधका-याींसोबत बैठक घेतली असता सदर

बैठकीत वरळी डेअरीमध्ये दध
ु सींकलनाचे काम सुरु असल्हयाने ब्रेक ्े स्् रॅ कसाठी िागा दे ता
येणार नाही असे दग्ु धववकास ववभागाने कळववले आहे.
(३) व (४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
मुांबई-पुणे एक्सप्रेस रस्त्यावर छोट्या वाहनाांना आणण महाराष्ट्र राज्य मार्ग पररवहन
महामांडळाच्या बसेसना टोलमाफी दे ण्याबाबत

(१८)

६९०७६

(िुननर) :

(१७-१२-२०१६).

श्री.सरदार

ताराससांह

(मल
ांु ),
ु ड

श्री.शरददादा

सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सोनावणे

वि.स. ३३६ (13)
(१) पुण्यातील सिग नागरी मींचचे वववेक वेलणकर याींनी माहहतीच्या अचधकारात समळववलेल्हया

माहहतीनुसार यर्वींतराव चव्हाण द्रत
ु गती मागागवरुन प्रवास करणाऱ्या रा.प.मींडळाच्या सवग
बसेसना ्ोलमध्ये सवलत असल्हयाचे पररवहन मींत्रयाींच्या ननदर्गनास आणन
ू हदल्हयाची बाब
हदनाींक २६ ऑगस््, २०१६ रोिी ननदर्गनास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, यर्वींतराव चव्हाण द्रत
ु गती महामागागवर ्ोल वसल
ु करणाऱ्या कींपनीने हदनाींक
१ एवप्रल, २००२ पासून आतापयगत २० को्ी रुपयाींपेक्षा िास्त ्ोल बेकायदे र्ीरपणे वसल
ू
केल्हयाची बाब ननदर्गनास आली, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, ्ोल वसल
ू करणाऱ्या आयआरबी कींपनीने करारात ठरल्हयाप्रमाणे १ एवप्रल,

२००२ पासून एस्ी ला हदलेली सवलत दोन्ही ्ोल नाक्याींवर दे ण्यात सुरुवात न करण्याची
सवगसाधारण कारणे काय आहे त,

(४) असल्हयास, मा.पररवहन मींत्री याींच्या ननदर्गनास ही बाब आणन
ू हदल्हयानींतर पररवहन मींत्री

याींनी आयआरबी कींपनीकडे त्याींनी िादा व बेकायदे र्ीरपणे वसल
ू केलेली २० को्ी रक्कम
व्यािासह परत करण्याची मागणी केली आहे काय, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्हयास, आयआरबी कींपनीने करारात नमूद केल्हयाप्रमाणे बेकादे र्ीरपणे िास्तीचा ्ोल

एस्ीकडून वसुल करुन करारातील अ्ीींचा भींग केल्हयाबद्दल त्याींचेववरुध्द मा.पररवहन मींत्री
र्सवणूकीचा गुन्हा दाखल करणार आहे त का,

(६) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (२२-०६-२०१७) :
(१) हदनाींक

२१.१०.२०१५

रोिी

वतगमान

पत्रातील

मुींबई-पुणे

महामागागवर

“एस.्ी.ला २० को्ीला चन
ु ा” या मथळयाखाली बातमी प्रससध्द झाली होती.

्ोल

वसल
ु ीत

(२) नाही.

(३), (४) व (५) हद.२१.१०.२०१५ रोिी वतगमान पत्रातील मुींबई-पुणे महामागागवर ्ोल वसल
ु ीत
“एस.्ी.ला २० को्ीला चुना” या मथळयाखाली प्रससध्द झालेल्हया बातमीच्या अनुषींगाने मुींबईपुणे महामागागवरील ्ोलबाबत र्ासन व आय.आर.बी. कींपनी याींच्यात ्ोल वसुलीसाठी

झालेल्हया कराराच्या मसद
ु यामध्ये राज्य पररवहन महामींडळाच्या बसेसना ्ोल आकारणी

करण्याबाबत सवतलीची तरतूद होती. तथावप, र्ासनाकडून ननगगसमत झालेल्हया अचधसूचनेमध्ये
अर्ा प्रकारची सवलतीची तरतूद करण्यात आली नाही.

राज्य पररवहन महामींडळाने हद.०२.०४.२०१६ रोिी पथकराची िादा रक्कम परत

समळववण्याकरीता महाराषर राज्य रस्ते ववकास महामींडळाकडे प्रस्ताव सादर केला असता,
महाराषर राज्य रस्ते ववकास महामींडळाने एस.्ी. महामींडळासाठी पथकर दराची वेगळी
आकारणी नसल्हयाचे हद.०८.०६.२०१६ रोिी कळववले आहे.
त्यामळ
ु े राज्य पररवहन महामींडळाकडून र्ासन अचधसूचनेनुसार ्ोल वसल
ू केला िात

आहे . िास्त/अचधक ्ोल वसूल केला िात नाही.
(६) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

वि.स. ३३६ (14)

भामा आसखेड धरण प्रिल्हपग्रास्ताचे पुनवगसन िरण्याबाबत
(१९)

७१७४१ (१६-१२-२०१६).

श्री.सुरेश र्ोरे (खेड आळां दी) :

सन्माननीय मदत व

पुनवगसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) भामा आसखेड (जि.पुणे) धरण प्रकल्हपातील प्रकल्हपग्रस्ताींमधील ६५% रक्कम कपात
केलेल्हया १११ र्ेतकऱ्याींना पयागयी िमीन समळण्याचा प्रस्ताव मींिूर असून प्रकल्हपग्रस्त र्ेतकरी

श्री.भागुिी राघि
ु ी नवले या र्ेतकऱ्याला ६५% रक्कम कपात करूनही पयागयी िमीन समळाली
नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, श्री.भागुिी राघि
ु ी नवले या र्ेतकऱ्याने

पयागयी िमीन समळण्यासाठी

जिल्हहाचधकारी व जिल्हहा पुनवगसन अचधकारी याींच्याकडे मागणी अिग केला आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्हयास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,
(४) असल्हयास, चौकर्ीअींती
समळण्यासाठी तसेच

श्री.भागि
ु ी राघि
ु ी नवले

या र्ेतकऱ्याला पयागयी िमीन

प्रकल्हपग्रस्ताींमधील ६५ % रक्कम कपात केलेल्हया १११ र्ेतक-याींना

पयागयी िमीन समळण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायगवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (३०-०६-२०१७) :(१) होय.
भामा आसखेड प्रकल्हपग्रस्त श्री. भागुिी राघुिी नवले याींना अदयाप पयंत पयागयी िमीन

दे ण्यात आलेली नाही.

(२) व (३) होय, हे खरे आहे ,

अिगदारास हद. २१/०९/२०१० व तदनींतर पन्
ु हा हद. ०२/११/२०१२ व हद. १०/१०/२०१६

रोिीच्या पत्रान्वये कळववण्यात आले होते.

(४) भामा आसखेड प्रकल्हपातील पात्र १११ प्रकल्हपग्रस्ताींपैकी ११० खातेदाराींना िसमन वा्प
केली असुन श्री. भागुिी राघि
ु ी नवले याींचे प्रकरणी त्याींची िमीन मागणीची ववनींती अमान्य
केलेनींतर त्याींनी मा. उच्च न्यायालयामध्ये याचचका क्र. ११८०७/२०१३ अन्वये दाखल केली

होती. सदर याचचकेमध्ये मा. उच्च न्यायालयाने हद. ०८/०२/२०१६ रोिी आदे र् हदलेला असून
सदर आदे र्ाींप्रमाणे प्रकल्हपग्रस्त श्री. भागुिी राघुिी नवले याींचे प्रकरणी कायगवाही करणेत येत
आहे .

(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
शाहुवाडी (जि.िोल्हहापूर ) तालुक्यातील अतनयसमत बस सेवा व तनवारा शेड नसल्हयामुळे
प्रवाशाांची व ववद्यार्थयांची होत असलेली र्ैरसोय

(२०)

७३८६० (१७-०४-२०१७).

श्री.सत्यिीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी) :
पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय

वि.स. ३३६ (15)

(१) ववर्ाळगड (ता.र्ाहुवाडी, जि.कोल्हहापूर) येथून ववर्ाळगड-बेळगाव हह गडावरून खाली
येणारी र्ेव्ची बस असन
ू बस वेळेपव
ू ीच स्
ु त असल्हयाने ववदयार्थयांना वेळेपव
ू ीच र्ाळे तन
ू
बाहे र पडावे लागत असून त्याींचे र्ैक्षणणक नुकसान होत आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

तसेच, र्ाहुवाडी तालुक्यातील पजश्चम भागात अनतवषृ ्ी, सुसा् वारा, व दा् धक
ु े
असल्हयाने सदर भागातील अनेक गावात, वाड्या वस्त्याींवर ननवारा र्ेडची सोय नसुन
ववदयार्थयांची व प्रवार्ाींची गैरसोय होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, र्ासनाने र्ाहुवाडीच्या पजश्चम भागातील लोकाींच्या सोयीकररता ननवारा र्ेड
बाींधण्याकरीता तसेच प्रवार्ाींचे गैरसोय व र्ैक्षणणक ववदयार्थयांचे नुकसान ्ाळण्यासाठी
र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा करीत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (०३-०७-२०१७) :(१) नाही.
(२) राज्य पररवहन कोल्हहापूर ववभागादवारा मलकापूर आगारामार्गत ववर्ाळगड-कोल्हहापूर

मागागवर दै नींहदन ४ र्ेऱ्या व इतर आगारामार्गत ६ र्ेऱ्या अर्ा एकूण १० र्ेऱ्या चालनात

आहे त. ववर्ाळगड येथन
ू सू्णारी १६.३० वािताची ववर्ाळगड-बेळगाींव ही र्ेव्ची र्ेरी असून
ती ननयसमतपणे ननयोजित वेळेस मागगस्थ होते.

(३) प्रवार्ाींच्या सेवेसाठी र्ाहूवाडी तालुक्यात मागणीनस
ु ार आवश्यक राज्य पररवहन ननवारे
बाींधण्यात आलेले आहे.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
महाराष्ट्र राज्यात बैलर्ाडी शैयत
ग ीस मानयता दे ण्याबाबतची मार्णी
(२१)

७३९१० (१३-०४-२०१७).

श्री.सुतनल प्रभू (ददांडोशी), श्री.हसन मुश्रीफ (िार्ल), श्री.ियांत

पाटील (इस्लामपूर), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.राधािृष्ट्ण
ववखे-पाटील (सशडी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.हर्गवधगन सपिाळ (बल
ु ढाणा),
श्री.असमन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.सरु े श हाळवणिर (इचलिरां िी), श्री.सुरेश र्ोरे (खेड आळां दी),

डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनुरी), श्रीमती तनमगला र्ाववत (इर्तपूरी), श्री.महेश (दादा) लाांडर्े
(भोसरी) :

सन्माननीय पशस
ु ांवधगन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) तासमळनाडू मधील िलीकट्टू खेळास केंद्र सरकारने अध्यादे र्ादवारे मान्यता हदल्हयानींतर
महाराषर राज्यातही बैलगाडी र्ैयत
ग ीस मान्यता दे ण्याची मागणी ववववध कक्रडा सींघ्ना व
लोकप्रनतननधीींनी र्ासनाकडे माहे िानेवारी, २०१७ अखेरीस केली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, सदर मागणीबाबत र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वि.स. ३३६ (16)
श्री. महादे व िानिर (२९-०६-२०१७) :(१) होय.
(२) व (३) या सींदभागत केंद्र र्ासनाच्या प्राण्याांना क्रूरतेने वार्वण्यास प्रततबांध अधधतनयम,

१९६० मध्ये आवश्यक त्या सध
ु ारणा करण्याबाबतचे ववधेयक, सन २०१७ च्या अथगसींकल्हपीय
अचधवेर्नामध्ये ववधीमींडळाने सींमत केले असून, सदर ववधेयक मा.राषरपती महोदयाींच्या
सींमतीसाठी पाठववण्यात आले आहे .

___________
राज्यातील एसटी िामर्ाराांच्या प्रलांबबत मार्ण्याांबाबत
(२२) ७३९६६ (१२-०४-२०१७).
श्री.राधािृष्ट्ण

ववखे-पाटील

श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.असमन पटे ल (मुांबादे वी),

(सशडी),

श्री.िालीदास

िोळां बिर

(वडाळा),

डॉ.सांतोर्

टारफे

(िळमनुरी), श्रीमती तनमगला र्ाववत (इर्तपूरी), श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री), प्रा.वर्ाग र्ायिवाड
(धारावी), श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अब्दल
ु सत्तार (ससल्हलोड), श्री.अमर िाळे (आवी),
श्री.सतु नल िेदार (सावनेर), श्री.असमत ववलासराव दे शमख
ु (लातरू शहर), श्री.बाळासाहे ब थोरात
(सांर्मनेर), श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण), श्री.सांग्राम थोपटे

(भोर), श्री.भास्िर िाधव

(र्ुहार्र), श्री.ियदत्त क्षीरसार्र (बीड), श्री.हनम
ु ांत डोळस (माळसशरस), श्री.ददपि चव्हाण
(फलटण), श्री.वैभव वपचड (अिोले), डॉ.सतीश (अण्णासाहे ब) पाटील (एरां डोल), श्री.प्रदीप नाईि

(किनवट), श्री.पर्थ
ृ वीराि चव्हाण (िराड दक्षक्षण), श्री.नसीम खान (चाांददवली), प्रा.ववरें द्र िर्ताप

(धामणर्ाव रे ल्हवे), श्री.ियिुमार र्ोरे (माण), श्री.वसांतराव चव्हाण (नायर्ाांव), अॅड.यशोमती

ठािूर (ततवसा), श्री.रािेश टोपे (घनसावांर्ी), श्री.सांिय पुराम (आमर्ाव), श्री.पांिि भि
ु बळ
(नाांदर्ाव), श्री.ददलीप वळसे-पाटील (आांबेर्ाव), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.शसशिाांत

सशांदे (िोरे र्ाव), श्री.शामराव ऊफग बाळासाहे ब पाटील (िराड उत्तर), श्रीमती ददवपिा चव्हाण
(बार्लाण), श्री.पाांडुरां र् बरोरा (शहापरू ), श्री.राहुल िर्ताप (श्रीर्ोंदा), श्री.वविय रहाांर्डाले
(ततरोडा), श्री.योर्ेश सार्र (चारिोप), श्री.र्णपत र्ायिवाड (िल्हयाण पूव)ग , श्री.दत्तात्रय भरणे

(इांदापूर), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.अतुल भातखळिर (िाांददवली पूव)ग , श्री.जितेंद्र आव्हाड
(मुांब्रा िळवा), श्री.सांिय िेळिर (ठाणे) :
खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) राज्यातील एस्ी कामगाराींनी नवीन वेतन करार अमलात आणावा, सातवा आयोग लागू
करावा, १ एवप्रल २०१६ पासन
ू २५ ्क्के अींतररम वाढ लागू करावा तसेच वेतन सध
ु ार
ससमतीला र्ेब्रुवारी, २०१७ पयंत मुदतवाढ अर्ा इतर अन्य ववववध मागण्यासाठी एस्ी

कमगचारी सींघ्नाींकडून काढण्यात आलेल्हया मोचागची दखल घेत मा. पररवहन मींत्री याींनी चचाग
करुनही कोणताच तोडगा ननघाला नसल्हयाने एस्ी कामगाराींनी माहे िानेवारी, २०१७

मध्ये

मींत्रालयावर मोचागचे आयोिन केले आहे ,हे ही खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, राज्यातील एस्ी कामगाराींचे प्रश्न सोडववण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायगवाही
केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वि.स. ३३६ (17)

श्री. ददवािर रावते (१९-०७-२०१७) :(१) हे खरे आहे .
महाराषर एस.्ी. कामगार सींघ्नेने हदनाींक २०.०१.२०१७ रोिी मींत्रालयावर धडक
मोचागबाबतची नो्ीस हदली होती. परीं तू, सींघ्नेने हदनाींक २०.०१.२०१७ रोिीचा धडक मोचाग

स्थचगत केलेला होता. त्यानींतर हदनाींक २२.०३.२०१७ रोिी अथगसक
ीं जल्हपय अचधवेर्नाच्यावेळी
आझाद मैदान, मुींबई येथे सींघ्नेतर्े धरणे आींदोलन करण्यात आले होते.

(२) राज्य पररवहन महामींडळात महाराषर एस.्ी. कामगार सींघ्ना ही मान्यताप्राप्त सींघ्ना
असन
ू या सींघ्नेबरोबर दर चार वषांनी कमगचाऱ्याींच्या वेतन व भत्त्याबाबत कामगार करार
केला िातो. सन २०१२ ते २०१६ या कालावधीच्या कामगार कराराची मुदत हद.३१.०३.२०१६
रोिी सींपुष्ात आल्हयामळ
ु े हद.०१.०४.२०१६ पासून सुरु होणाऱ्या सन २०१६ते २०२० या नववन

कामगार कराराकरीता महामींडळाच्या हदनाींक ०९.०८.२०१६ रोिीच्या ठरावाींन्वये वा्ाघा् ससमती
नेमलेली आहे . सदर वा्ाघा् ससमती व मान्यताप्राप्त सींघ्ना याींचेमध्ये सींघ्नेच्या
मागण्याींबाबत वा्ाघा् सुरु आहे .

राज्य पररवहन महामींडळात यापुवी कोणताही वेतन आयोग लागू केलेला नाही. राज्य

र्ासनानेही राज्य र्ासकीय कमगचाऱ्याींना अदयाप ७ वा वेतन आयोग लागू केलेला नाही.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
महाराष्ट्र स्पधागक्षम िृर्ी वविास प्रिल्हपाांतर्गत पशध
ु न आधार सेवा प्रिल्हपाचे िाम फक्त
१२ जिल्हहयात सुरु असून उवगररत जिल्हहयात या योिना राबववण्याबाबत

(२३)

७५७३३ (१३-०४-२०१७).

श्री.सांिय साविारे (भुसावळ) :

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय पशुसांवधगन

(१) महाराषर स्पधागक्षम कृषी ववकास प्रकल्हपाींतगगत पर्ुधन आधार सेवा प्रकल्हपाला सन २०१६२०१७ या वषागसाठी ९ को्ी १३ लाख रुपयाींचा ननधी र्ासनाने मींिुर केला आहे, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्हयास, राज्यातील र्क्त १२ जिल्हहयात उक्त प्रकल्हपाचे काम सुरु आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्हयास, या सींदभागत चौकर्ी केली आहे काय,
(४) असल्हयास, त्यानुषींगाने उवगररत जिल्हहयात उक्त योिना राबववण्याबाबत र्ासनाने कोणती
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. महादे व िानिर (२९-०६-२०१७) :(१) हे अींर्त: खरे असन
ू सन २०१६-१७ मध्ये या
प्रकल्हपासाठी रु. १.६३ को्ी ननधी ववतरीत करण्यात आलेला आहे.
(२) हे खरे आहे .

वि.स. ३३६ (18)
(३) व (४) िागनतक बँकेच्या ननदे र्ानुसार या प्रकल्हपाच्या अींमलबिावणीअींतगगत महाराषरातील
केवळ अहमदनगर, यवतमाळ, अमरावती, वासर्म, बुलडाणा, नागपूर, सोलापूर, सातारा, पुण,े

धळ
ु े , िळगाींव, कोल्हहापरू , नासर्क, भींडारा, गोंहदया आणण बीड या एकूण १६ जिल्हहयाींमधील २०
मोठया िनावराींचे बािार व ४ र्ेळया-मेंढयाींच्या बािाराींचे आधुननकीकरण करावयाचे असल्हयाने
सुरुवातीला हे १६ जिल्हहे ननवडण्यात आले होते. उपरोक्त जिल्हहयाींपैकी गोंहदया जिल्हहयामध्ये
मोठया िनावराींच्या बािारासाठी पुरेर्ी िागा उपलब्ध न झाल्हयामळ
ू े तसेच,

नागपूर

जिल्हहयातील सावनेर येथे अींनतम ननवड झालेल्हया कींत्रा्दारास बािार ससमती, सावनेर याींनी
जस्वकृती पत्र न हदल्हयामळ
ु े

सदर बािाराची ननवड रदद करण्यात आलेली आहे .

तसेच,

िळगाींव व सोलापूर या जिल्हहयाींमध्ये प्रकल्हपाींतगगत आयोिीत करावयाच्या आरोग्य सर्बबराींचे
उद्दीष् पूणग झाल्हयाने हे दोन व गोंहदया व नागपूर असे ४ जिल्हहे वगळून सदयजस्थतीत सदरचा
प्रकल्हप उवगररत १२ जिल्हहयाींमध्ये राबववण्यात येत आहे .

िागनतक बँकेने सदरचा प्रकल्हप उपरोक्त १६ जिल्हहयाींव्यनतरीक्त इतर जिल्हहयाींमधे
राबववण्यास मान्यता प्रदान केली नसल्हयाने राज्यातील उवगररत जिल्हहयाींमध्ये सदरचा प्रकल्हप
राबववण्यात आलेला नाही.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
शेतिऱयाांना अविार खरे दीसाठी तनधी उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत
(२४)

७६०५३ (१४-०४-२०१७).

श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (सशडी), श्री.असमत ववलासराव

दे शमुख (लातूर शहर), श्री.सुतनल िेदार (सावनेर), श्री.असमन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.अब्दल
ु
सत्तार (ससल्हलोड) :

सन्माननीय िृर्ी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) र्ेतकऱ्याींना वस्तू ऐविी थे् बँक खात्यात आधार क्रमाींकाच्या नावाने अनुदान िमा
करण्याचे आदे र् राज्य र्ासनाच्या ननयोिन मींत्रालयाने हदले आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, कृषी खात्याच्या पारीं पाररक धोरणानुसार र्ेतकऱ्याींना खुल्हया बािारातून अविार
खरे दीची मुभा दे ण्यात आली नसल्हयामळ
ु े अगोदरच्या करारानस
ु ार कृषी उदयोग ववकास
महामींडळामार्गत खरे दीची सक्ती करण्यात येत आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, त्यामुळे कृषी उदयोग ववकास महामींडळामार्गत राज्यातील र्ेतकऱ्याींसाठी
वा्ल्हया िाणा-या १०० को्ी रुपयाींच्या अविार खरे दी वरुन वाद ननमागण झाल्हयाची बाब

माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये ननदर्गनास आली असून र्ेतकऱ्याींना अविारे खरे दी करण्यास
ववलींब होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास याप्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय व त्यात काय आढळून आले

(५) असल्हयास, त्यानुसार अविार खरे दीसाठी ननधी उपलब्ध करुन दे ण्याच्या दृष्ीने र्ासनाने
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(६) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वि.स. ३३६ (19)
श्री. पाांडुरां र् फुांडिर (१४-०७-२०१७) :(१) होय.

(२) कृवष ववभागाच्या हद.२१.१.२०१७ च्या आदे र्ाने कृवष ववभागादवारे राबववण्यात येणाऱ्या

ववववध केंद्र व राज्य योिनाींतगगत अनद
ु ानावर वा्प करावयाच्या कृवष औिारासींदभागत थे्

लाभ हस्ताींतरण योिना Direct Benefit Transfer अथागत (DBT) लागू करण्यात आलेली

आहे . त्यामुळे, आता र्ेतकऱ्याींनी महाराषर कृवष उदयोग ववकास महामींडळाच्या माध्यमातूनच
अविारे खरे दी करणेबाबत कोणतीही अ् नाही अथवा तर्ी खरे दीची सक्ती करण्यात येत
नाही.
(३) हे खरे नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
(६) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

नाांदेड शहराच्या मध्यवती भार्ात असलेल्हया बसस्थानिाची दरु वस्था झाल्हयाबाबत
(२५)

७६४३८ (१३-०४-२०१७).

श्रीमती असमता चव्हाण (भोिर) :

सन्माननीय पररवहन

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) नाींदेड र्हराच्या मध्यवती भागात असलेल्हया बसस्थानकाची दरु वस्था झाली असल्हयाचे
हदनाींक २१ डडसेंबर, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास ननदर्गनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, यामुळे प्रवार्ाींची गैरसोय होत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, सदरहू बसस्थानकाची दरू
ु स्ती करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायगवाही केली
वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (२२-०६-२०१७) :(१) व (२) नाही.
(३) राज्य पररवहन महामींडळाचे नाींदेड, बसस्थानक सुजस्थतीत असून प्रवार्ाींसाठी ननयींत्रण

कक्ष, आरक्षण कक्ष, पासगल कक्ष, उपहारगह
ृ , चालक वाहक ववश्राींतीगह
ृ , स्थानक प्रमुख कक्ष,

वपण्याच्या पाण्याची सोय, ग्रॅनाई् लावलेले आरसीसी बेंच, ग्रामीण बसेससाठी स्वतींत्र १०
र्ला्ाींची व्यवस्था, स्वतींत्र र््ल सेवा व ननयींत्रण कक्ष, सल
ु भ र्ौचालय (महहला व
परु
ु षाींसाठी), ररक्षातळ, वाणणज्य आस्थापना लॉिसह इ.बसस्थानकावर आहे त.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
मोहाडी (जि.भांडारा) तालक्
ु यातील िरडी पररसरातील शेतिऱयाांना प्रधानमांत्री
वपि ववमा योिनेचा लाभ समळणेबाबत

(२६)

७६४९७ (१४-०४-२०१७).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.चरण वाघमारे (तुमसर) :

सन्माननीय िृर्ी मांत्री पुढील

वि.स. ३३६ (20)
(१) मोहाडी (जि.भींडारा) तालुक्यातील करडी पररसरात पावसाअभावी धान वपकाींची लागवड न

केल्हयामुळे र्ेतिसमनीचे पींचनामे करून प्रधानमींत्री वपक ववमा योिनेचा लाभ समळणेबाबत

स्थाननक लोकप्रतीननचधनी मा.कृषी मींत्री याींना हदनाींक २७ सप््ें बर, २०१६ रोिी वा त्या
सुमारास ननवेदन हदले हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, यासींदभागत र्ासनाने कोणत चौकर्ी केली आहे काय व चौकर्ीत काय आढळून
आले,

(३) असल्हयास, त्यानुसार र्ासनाने यासींदभागत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येणार आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाचे कारण काय आहे त ?
श्री. पाांडुरां र् फुांडिर (१४-०७-२०१७) :(१) होय
(२)

प्रधानमींत्री वपक ववमा योिना खरीप हीं गाम २०१६ मध्ये राज्यात राबववण्यात आली.

योिनेच्या मागगदर्गक सच
ू नाींनस
ु ार अपरु े पिगन्यमान ककीं वा हवामान घ्काींच्या प्रनतकूल

पररजस्थतीमुळे अचधसूचचत मुख्य वपकाींची अचधसूचचत ववमा क्षेत्र घ्कातील पेरणी क्षेत्राच्या ७५
्क्के पेक्षा िास्त क्षेत्रावर उगवण न झाल्हयास ककीं वा ७५ ्क्के पेक्षा िास्त क्षेत्रावर पेरणी /
लावणी

न

झाल्हयास,

योिनेंअतगगत,

वपक

पेरणी

/

घ्काींतगगत,नुकसान भरपाई दे य आहे .

लावणीपूवग

नुकसान

भरपाई

या

तथावप, भींडारा जिल्ह्यातील करडी मींडळात भात वपकाचे मागील तीन वषागचे सरासरी

क्षेत्र ५६६९.६६ हे क््र आहे व खरीप २०१६ मध्ये ५३६.४० हे क््र क्षेत्र नापेर राहहले आहे .
म्हणिेच करडी मींडळात र्क्त ९.४६ ्क्के क्षेत्र नापेर राहहले. त्यामुळे योिनेच्या मागगदर्गक
सूचनाींनुसार सदर पररसरात नक
ु सान भरपाई दे य होत नाही.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
िोिणातील पसगसीन आणण पारां पाररि मजच्छमार याांच्या मार्ण्याबाबत.
(२७)

७६६१२ (१३-०४-२०१७).

श्री.योर्ेश सार्र (चारिोप), श्री.रािन साळवी (रािापरू ),

श्री.सुतनल सशांदे (वरळी), अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्टी) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

कोकणातील

समुद्र

ककनारपट्टीवर

पारीं पाररक

आधुननकतेचा वापर करून मासेमारी करणारे

सन्माननीय मत्स्यवविास मांत्री पुढील

मासेमारी

करणारे

मजच्िमार

आणण

पसगसीन ने् धारक याींच्यातील असलेला

व्यावसानयक सींघषग गेल्हया काही वषागपासून सुरु आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास पावसाळी हीं गामात पारीं पाररक मासेमारी बींद असते, तर पसगसीनने् धारक सवग
हीं गामात मासेमारी करीत असतात, तसेच र्ासनाने व न्यायालयाने ठरवन
ू हदलेल्हया ्द्दीपलीकडे
येऊन पसगसीनने् धारक मासेमारी करतात, याबाबत अनेक वेळा तक्रार करूनही बींदर व
मत्स्यववभाग याकडे दल
ग करीत असल्हयाचे हदनाींक ३० डडसेंबर, २०१६ रोिी ननदर्गनास आले
ु क्ष
आहे .
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(३) असल्हयास, पारीं पाररक मजच्िमार व पसगसीन ने् धारक याींच्यामधील सींघषग कायमचा
सम्ववण्यासाठी र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. महादे व िानिर (०३-०७-२०१७) :(१) होय.
(२) राज्याच्या ककनाऱ्यापासून १२ सागरी मैलापयंतच्या ननबंधीत क्षेत्रात व माहे िानेवारी ते

ऑगस्् दरम्यानच्या ननबंधीत कालावधीमध्ये मासेमारी करताना आढळून आल्हयास महाराषर
सागरी मासेमारी ननयमन अचधननयम, १९८१ च्या कलम १७ (१) अनुसार िप्त केलेल्हया

मासळीची ववल्हहे वा् लावून सदर गुन्हा वारीं वार केल्हयास कलम ८ (१) (ब) अनुसार परवाना
ननलींबबत करण्याबाबतची दीं डात्मक कायगवाही करण्याींत येत असते.

(३) पारीं पारीक मजच्िमार व पसगसीन पध्दतीने मासेमारी करणारे मजच्िमार याींच्यात होणारा
सींघषग ्ाळण्यासाठी

व

नतचा

अ्यास

करण्यासाठी

डॉ.कै.

व्ही.

एस.

सोमवींर्ी

याींच्या

अध्यक्षतेखाली ससमती गहठत करण्यात आली होती. सदर ससमतीने हदनाींक १०.५.२०१२ रोिी
सादर केलेल्हया अहवालातील सर्र्ारसीनुसार हदनाींक ५.२.२०१६ अन्वये र्ासन अचधसूचनेदवारे

िलधीक्षेत्रात काही ननबंधीत क्षेत्राबाहे र माहे सप््ें बर ते डडसेंबर या कालावधीमध्ये आणण इतर
वेळेस राज्याच्या िलचधक्षेत्रा बाहेर अ्ी व र्तीच्या अचधन राहून पसगसीन ने्दवारे मासेमारी
करण्यास हदनाींक ५.७.२०१६ रोिीच्या र्ासन पत्रादवारे ननयमन करण्यात आले आहे त.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

िुननर-ताांब-े बाांबळे वाडी (जि.पुणे) बससेवा सुरू िरण्याबाबत
(२८)

७६९८८ (१३-०४-२०१७).

श्री.सभ
ु ार् भोईर (िल्हयाण ग्रामीण) :

सन्माननीय पररवहन

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मु.पो.बाींबळे वाडी (ता.िुन्नर, जि.पुणे) हे वाहतुकीसाठी मुख्य मागागवर असून आसपासच्या
डोंगराळ

अनतदग
ग
ु म

भागातील

आहदवासी

याींना

बाींबळे वाडी

येथून

प्रवास

करणे

सोईचे

असल्हयामळ
ु े तसेच, बाींबळे वाडी ते ताींबे हे अींतर र्ार मोठे असल्हयामुळे िुन्नर-ताींबे ऐविी
िन्
ु नर-ताींब-े बाींबळे वाडी अर्ी बससेवा सरू
ु करण्याबाबतची मागणी ग्रामस्थानी र्ासनाकडे केली
असल्हयाचे माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्गनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळून आले,

(३) तदनुसार िुन्नर-ताींबे-बाींबळे वाडी अर्ी बससेवा सुरू करण्याबाबत र्ासनाने कोणती
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वि.स. ३३६ (22)
श्री. ददवािर रावते (२२-०६-२०१७) :(१), (२) व (३) राज्य पररवहन महामींडळादवारे िुन्नर-ताींबे
अर्ा १६ र्ेऱ्या चालनात असून ताींबे-बाींबळे वाडी हा रस्ता नवीन बनववण्यात आला असून, सदर

मागागवर बसर्ेऱ्या सरु
करण्यासाठी मागग वाहतक
ु
ू ीस योग्य असल्हयाबाबतची खातरिमा
महामींडळादवारे करण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
सांर्मनेर (जि.अहमदनर्र)तालक्
ु यात सातत्याने र्ोवांशाची हत्या होत असल्हयाबाबत
(२९)

७७०७७ (१३-०४-२०१७).

श्री.भरतशेठ र्ोर्ावले (महाड) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पशस
ु ांवधगन

(१) महाराषर राज्यामध्ये गोवींर् हत्या बींदी कायदा लागू झालेला आहे , असे असताींना सींगमनेर

(जि.अहमदनगर) तालुक्यातील भारतनगरमध्ये सातत्याने गोवींर्ाींची हत्या होत असल्हयाचे
ननदर्ागनास येत आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, आतापयंत एकूण ककती प्रकरणे आढळून आली आहे ,

(३) असल्हयास, सींगमनेरमध्ये गोवींर्ाची हत्या होऊ नये म्हणन
ू तसेच, सदर कायदयाच्या
कठोर अींमलबिावणीसाठी र्ासनाने

कोणत्या उपाययोिना केल्हया आहे त वा करीत आहे ,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. महादे व िानिर (२९-०६-२०१७) :(१) होय.
(२)

एकूण ६४ प्रकरणे आढळून आली आहे त.

(३) (१) सींगमनेरमध्ये गोवींर्ाची कत्तल होऊ नये म्हणून पर्स
ु ींवधगन ववभागाकडून नगर

पररषद सींगमनेर, सहकारी साखर कारखाना कृवष उत्पन्न बािार ससमती, सींगमनेर, पोलीस

स््े र्न ग्रामीण व र्हरी या हठकाणी र्ासनाने महाराषर प्राणी रक्षण (सुधारीत) अचधननयम,
१९९५ बाबतची अदययावत माहहतीदर्गक बॅनर लावले आहे त.

(२) तसेच सदर हठकाणी सींबींधीत लोकप्रनतननधी, अचधकारी तसेच सवगसामान्य नागरीक,

गोपालक याींना सदर कायदयाची ववस्तत
ृ माहहती होण्यासाठी सभा आयोजित करून मागगदर्गन
करण्यात आले आहे .

(३) सींगमनेरमध्ये गोवींर्ाची हत्या होऊ नये म्हणन
ू पोलीस ववभागाकडून या पररसरात

पेरोसलींगची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
सातपरु (जि.नासशि) येथे अद्यावत बस स्थानि बाांधण्याबाबत
(३०)

७७२३० (१३-०४-२०१७).

श्रीमती सीमाताई दहरे (नासशि पजश्चम) :

पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय

वि.स. ३३६ (23)
(१) सातपुर (जि.नासर्क) येथील महाराषर राज्य परीवहन महामींडळाच्या मालकीचे भू.क्र.

४७५/१ या िागेवर अदयावत असे बस स्थानक बाींधण्याची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधी
याींनी हदनाींक २१ डडसेंबर, २०१५ रोिी ननवेदनाव्दारे केलेली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास सदरहु िागेमध्ये अदयायावत असे बस स्थानक बाींधण्याच्या दृष्ीने र्ासनाने
कोणत्या उपाययोिना केलेल्हया आहे त वा करणार आहे ,
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (०४-०७-२०१७) :(१) होय.
(२) सातपूर येथे सलींक रोडवर भ.ू क्र. ४७४ व ४७५ मधील १.६० हे क््र िागेवर बसस्थानक

बाींधण्याची मागणी होती. परीं त,ु या िागेपासून २०० मी्र अींतरावरील एम.आय.डी.सी. प्लॉ्

क्र.पी-२८, सव्हे नीं. १५९ येथील १.३५ हे क््र िागा ही लोकाींसाठी सोयीची असून ६ र्ला्ाींचे
सवग सोयी सवु वधाींनी यक्
ु त असे बसस्थानक बाींधण्याचे काम अींनतम ्प्प्यात आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
अरबी समुद्रात तेल सवेक्षणामुळे, डहाणू ते मढ पट्टयातील, मच्छीमाराांवर
बेिारीची व उपासमारीची वेळ आल्हयाबाबत.

(३१)

७७६९० (१३-०४-२०१७).

श्री.सुतनल प्रभू (ददांडोशी) :

सन्माननीय मत्स्यवविास मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबईतील अरबी समुद्रातील, डहाणू ते मढ या पट्टयात, केंद्र सरकारतर्े तेल साठाचा र्ोध
घेण्याकरीता सुरू असलेल्हया सवेक्षणामुळे मुींबईसह मढ, मावे, उत्तन, वसई, पालघर व डहाणू
या पट्टयातील हिारो मच्िीमाराींवर बेकारीची व उपासमारीची वेळ आली आहे , हे खरे आहे
काय,
(२) असल्हयास, गत १५ वषागपासन
ू अरबी समद्र
ु ात सरू
ु असलेल्हया सवेक्षणामळ
ु े मच्िीमार
सींतप्त व त्रस्त झाले असताना, पुन्हा तीन महहने र्ासनाने सवेक्षण कालावधी वाढववण्याची
कारणे काय आहे त,

(३) असल्हयास, राज्य र्ासनाने सदरहू सवेक्षण कायगवाही स्थचगत करण्याबाबत कोणती
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. महादे व िानिर (०३-०७-२०१७) :(१) हे खरे नाही.
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

वि.स. ३३६ (24)
राष्ट्रीय िृर्ी वविास योिनेतांर्त
ग िेळी वपिाांवरील िरपा तनमल
ुग न िायगक्रमाांतर्गत िायगरत
असलेल्हया िांत्राटी िमगचा-याांना मानधन न समळाल्हयाबाबत

(३२)

७८१४४ (१९-०४-२०१७).

श्री.हरीभाऊ िावळे (रावेर) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िृर्ी मांत्री पुढील

(१) राषरीय कृषी ववकास योिनेअींतगगत केळी वपकाींवरील करपा ननमल
ुग न कायगक्रमाींतगगत
कायगरत असलेल्हया कींत्रा्ी कमगचा-याींना मानधन न समळाल्हयाचे ननदर्गनास आले आहे , हे खरे
आहे काय,
(२) असल्हयास, सदर कींत्रा्दाराने कायगरत असलेल्हया कमगचा-याींकडून प्रनत व्यक्ती १०,०००
रुपये घेऊन बोगस भरती केल्हयाचे ननदर्गनास आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, यासींदभागत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय व त्यात काय आढळून आले,

(४) असल्हयास, तदनुसार र्ासनाने कमगचाऱ्याींना मानधन दे ण्याबाबत व सदर भ्रष् कींत्रा्दारावर
कारवाई करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. पाांडुरां र् फुांडिर (२२-०६-२०१७) :(१) िळगाींव येथे केळीवरील करपा रोग ननमल
ुग न
कायगक्रमाकरीता

नेमण्यात आलेल्हया काही क्षेबत्रय सहाय्यकाींकडून अननयसमत मानधन समळत

असल्हया सींदभागत तक्रारी प्राप्त झाल्हया आहे त.
(२)

त्याबाबत

कोणतीही

तक्रार

प्राप्त

नाही.

तथावप,

मनुषयबळ

पुरवठादार

सींस्थेच्या

प्रनतननधीींकडून केळी करपासाठी रु.५०००/- व हॉ्ग सॅपसाठी रु.१०,०००/- मागणी केल्हयाबाबत
िळगाव येथील कीड सवेक्षकाींनी कृवष सहसींचालक कायागलयास कळववले आहे .

(३) व (४) सदर तक्रारीची र्हाननर्ा केली असून आयएसएर् औरीं गाबाद या मनुषयबळ
परु वठादार सींस्थेने क्षेबत्रय सहाय्यकाींच्या वेतन अदायगीत अननयसमतता केल्हयाचे आढळून आले
आहे . सबब,

धमागदाय आयुक्त तसेच सहा. कामगार आयुक्त, नासर्क याींना सदर सींस्थेची

नोंदणी रद्द करणे तसेच सींस्थेला काळया यादीत ्ाकण्याबाबत कळववले आहे , आणण सींस्थेची
सुरक्षा अनामत रक्कम िप्त करण्याची कायगवाही करण्यात येत आहे.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
सशरोळ तालुक्यातील (जि.िोल्हहापरू ) सहा सिगलची स्वयांचसलत
हवामान िेंद्र उभारणी िरण्याबाबत

(३३)

७८५०८ (१९-०४-२०१७).

श्री.उल्हहास पाटील (सशरोळ), श्री.रािेश टोपे (घनसावांर्ी) :

सन्माननीय िृर्ी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सर्रोळ तालक्
ु यातील (जि.कोल्हहापरू ) सहा सकगलची स्वयींचसलत हवामान केंद्र उभारणीची
िागा ननजश्चत होऊन प्रस्ताव र्ासनाकडे दोन वषागपूवी सादर झाला आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, या प्रस्तावावर अदयापपयगत ननणगय न घेण्याची कारणे काय आहे त,

वि.स. ३३६ (25)
(३)

असल्हयास,

उक्त

प्रस्तावानुसार र्ासन

सदर

स्वयींचसलत

हवामान

केंद्राची उभारणी

कधीपयंत करणार व त्यासाठी र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. पाांडुरां र् फुांडिर (२२-०६-२०१७) :(१) नाही, तथावप, र्ासनाकडून सर्रोळ तालुक्यातील
(जि.कोल्हहापूर) ७ महसूल मींडळामध्ये स्वयींचसलत हवामान केंद्र उभारण्याचे ननयोिीत आहे .

(२) व (३) राज्यात सवग महसूल मींडळाींमध्ये सावगिननक-खािगी भागीदारीतून बाींधा-मालक व्हाचालवा

(BOO)

तत्वावर

स्वयींचसलत

हवामान

केंद्र उभारण्यासाठी

(महावेध

मे.स्कायमे् वेदर सजव्हगसेस प्रा.सल. याींची सेवा पुरवठादार सींस्था म्हणून

प्रकल्हप)

ननवड करण्यात

आली आहे . सदर प्रकल्हपाची उभारणी प्रगतीपथावर आहे . लवकरच सींपूणग राज्यात हवामान केंद्र
प्रकल्हपाींची उभारणी पूणग होणे अपेक्षक्षत आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
नासशि त्र्यांबिेश्वर मार्ागवरील सांदीप पॉसलटे जक्नि येथे सशक्षण घेणाऱया ववद्यार्थयांना
एस.टी. पासावर प्रवास िरण्यास नािारण्यात आल्हयाबाबत
(३४)

७८५७४ (१३-०४-२०१७).

श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बार्लाण), श्री.ददलीप वळसे-पाटील

(आांबेर्ाव), श्री.शसशिाांत सशांदे (िोरे र्ाव), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर) :

सन्माननीय

पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

नासर्क

त्रयींबकेश्वर

मागागवरील

सींदीप

पॉसल्े जक्नक

येथे

िाणाऱ्या

ववदयार्थयांना

एस.्ी.बसचा पास हदला असतानाही पासवर प्रवास करणाऱ्या ववदयार्थयांना माहे िानेवारी,
२०१७ पासून प्रवास नाकारण्यात येत आहे, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्हयास, उक्त प्रकरणी र्ासनमार्गत चौकर्ी केली आहे काय,

(३) तदनस
ु ार, पॉसल्े जक्नकच्या ववदयार्थयांना बसच्या पासवर प्रवास करण्यास परवानगी
दे णेबाबत र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (२२-०६-२०१७) :(१) नाही.
(२) व (३) राज्य पररवहन महामींडळाच्या नासर्क-१ आगारामार्गत सींदीप पॉसल्े जक्नकच्या
१०९३ ववदयार्थयांना पासेस ववतरीत करण्यात आले आहे त. नासर्क ते सींदीप पॉसल्े जक्नक
कॉलेि या मागागवर सकाळी ७.३० ते २०.१५ पयंत १६ र्ेऱ्या चालववल्हया िात आहे त, त्याचा
लाभ ववदयाथी व प्रवार्ाींना होत आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

वि.स. ३३६ (26)

िालना जिल्ह्याच्या एसटी महामांडळ ववभार्ातील िालबा्य व तनिामी बसेसच्या सेवेबाबत
(३५)

७८६०१ (१३-०४-२०१७).

श्री.सांतोर् दानवे (भोिरदन) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) महामींडळाकडून सरु क्षक्षतता मोहहमेअींतगगत मागगदर्गनपर उपक्रम राबववले िात असताना
िालना जिल्ह्यात महामींडळ ववभागाअींतगगत ४० ्क्क्याींपेक्षा िास्त बसेस या कालबा्य
झाल्हया असून ४५ ्क्के बसेस ननकामी झाल्हया असल्हयाचे माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्या
दरम्यान ननदर्गनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, यासींदभागत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,
(३) असल्हयास, चौकर्ीअींती ननकामी बस सेवम
े ळ
ु े ननमागण झालेला प्रवार्ाींच्या सरु क्षेच्या
दृष्ीकोनातुन कालबा्य व ननकामी बसेस सेवेतून काढून ्ाकण्याबाबत र्ासनाने कोणती
कायगवाही केली वा करणार आहे ,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (२२-०६-२०१७) :(१) नाही.
(२) व (३) िालना ववभागामार्गत सदयजस्थतीत १९९ ननयते चालववण्यात येत असून त्याकरीता
२७७ वाहने उपलब्ध आहे त. बसेसची दे खभाल/दरु
ु स्ती राज्य पररवहन महामींडळाच्या दे खभाल
कायगक्रमाींतगगत केली िाते. सन २०१४ ते २०१७ या तीन वषागच्या कालावधीत िालना ववभागास

४४ नवीन वाहनाींचा परु वठा करण्यात आला असन
ू , कालबा्य व ननकामी १५ गाड्या मोडीत
काढण्यात आलेल्हया आहे त.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
चांदर्ड तालक्
ु यातील (जि.िोल्हहापरू ) राज्य पररवहन बससाठी चालि व वाहिाअभावी
प्रवासी वाहतुिीवर पररणाम होत असल्हयाबाबत

(३६)

७८६८७ (१७-०४-२०१७).

श्रीमती सांध्यादे वी दे साई-िुपेिर (चांदर्ड) :

सन्माननीय

पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) चींदगड तालुक्यातील (जि.कोल्हहापूर) राज्य पररवहन बससाठी चालक व वाहकाअभावी
वाहतुकीवर पररणाम होत असल्हयाने चींदगड तालुक्यात एस.्ी.बससाठी पुरेश्या प्रमाणात
वाहनचालक दे ण्याची मागणी मा.पररवहन मींत्री याींचक
े डे चींदगडचे लोकप्रनतननधीनी माहे
डडसेंबर, २०१६ च्या र्ेव्च्या सप्ताहात केली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, उक्त मागणीच्या अनुषींगाने र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,

(३) असल्हयास, त्यानुसार र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वि.स. ३३६ (27)
श्री. ददवािर रावते (२२-०६-२०१७) :(१) नाही.
(२) व (३) राज्य पररवहन महामींडळाच्या चींदगड आगारात २३ चालक/वाहकाींची कमतरता आहे .
सदयजस्थतीत राज्य पररवहन महामींडळादवारे १४,२५३ पदाींची भरती प्रकक्रया सरु
ु असन
ू ,
त्यामध्ये ७९२९ चालक तथा वाहक या पदाचा समावेर् आहे.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
नाांदर्ाव खांडश्े वर (जि.अमरावती) तालक्
ु यातील ग्रासमण भार्ात पररवहन मांडळाची
बस पोहोचत नसल्हयाने नार्रीिाांना होत असलेला त्रास

(३७)

७९१७६ (१७-०४-२०१७).

प्रा.ववरें द्र िर्ताप (धामणर्ाव रे ल्हवे) :

सन्माननीय पररवहन

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

नाींदगाव खींडश्े वर (जि.अमरावती) तालुक्यातील ग्रासमण भागात पररवहन मींडळाची बस

पोहोचत नसल्हयाने ववदयार्थयांचे, र्ेतकरीींच,े मिुराींच,े रूग्णाींचे नुकसान होत आहे असे हदनाींक
२३ िानेवारी, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास ननदर्गनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,

(३) असल्हयास, तदनुसार सींबींधीत पररवहन मींडळाच्या अचधकारीींवर कारवाई करण्याबाबत व
सदरहू ग्रामीण भागात बस ची सेवा पोहचण्यासाठी र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (२२-०६-२०१७) :(१) हे खरे नाही.
(२) व (३) नाींदगाींव खींडश्े वर ग्रामीण भागात अमरावती चाींदरू रे ल्हवे, बडनेरा आगाराींमार्गत
बडनेरा,

धानोरा

गुरव,

नाींदगाींव

खींडश्े वर

या

मागागवर

हदवसभरात

२२

र्ेऱ्या

व

नेर

आगारामार्गत नेर, सर्वणी, नाींदगाींव खींडश्े वर या मागागवर हदवसभरात १३ र्ेऱ्या चालनात
असल्हयामळ
ु े ववदयाथी र्ेतकरी, मिूर व रुण्गाींची गैरसोय झालेली नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
औरां र्ाबाद जिल्हहयातील ससल्हलोड तालुक्यात प्रधानमांत्री पीिववमा
योिनेत िृर्ी ववभार्ाच्या अनास्थेबाबत

(३८)

७९४३९ (०९-०५-२०१७).

श्री.अब्दल
ु सत्तार (ससल्हलोड) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

औरीं गाबाद

जिल्हहयातील

ससल्हलोड

तालुक्यात

प्रधानमींत्री

सन्माननीय िृर्ी मांत्री
पीकववमा

योिनेत

कृषी

ववभागाच्या अनास्थेमुळे रब्बी हीं गामासाठी र्ेतक-याींनी ववमा भरण्याकडे दल
ग केले असल्हयाचे
ु क्ष
माहे िानेवारी, २०१७ वा त्यादरम्यान ननदर्गनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

वि.स. ३३६ (28)
(२) असल्हयास, यासींदभागत र्ासनाने कोणती चौकर्ी केली आहे काय,
(३) असल्हयास, तदनुसार रब्बी हीं गामामध्ये र्ेतक-याींनी पीकववमा काढावा यासाठी र्ासनाने
िनिागत
ृ ी करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. पाांडुरां र् फुांडिर (१४-०७-२०१७) :(१) हे खरे नाही. प्रधानमींत्री वपक ववमा योिनेअींतगगत रब्बी

हीं गाम २०१६-१७ मध्ये औरीं गाबाद जिल्ह्यातील ३३२९ र्ेतकऱ्याींनी रु.४५.४१ लाख ववमा हप्ता
भरुन २७४२.९२ हे क््र क्षेत्र ववमा सींरक्षक्षत केलेले आहे . तसेच ससल्हलोड तालक्
ु यातील ६३६
र्ेतकऱ्याींनी योिनेत सहभाग घेतला असून ६८८.७८ हे क््र क्षेत्र ववमा सींरक्षक्षत केलेले आहे .
(२) प्रश्न उदभवत नाही.

(३) प्रधानमींत्री वपक ववमा योिना रब्बी हीं गाम २०१६-१७ मध्ये र्ेतकरी सहभाग वाढववणेस्तव
वत्ृ तपत्रामध्ये िाहहरात, तसेच योिनेववषयी बातम्या प्रससध्द करण्यात आल्हया त्याचप्रमाणे

िास्तीत िास्त र्ेतकऱ्याींनी सहभागी व्हावे याकररता क्षेबत्रयस्तरावर र्ेतकरी मेळावे, रब्बी
हीं गामपूवग बैठका इ. माध्यमातन
ू र्ेतकऱ्याींना मागगदर्गन करण्यात आले.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
िरमाळा (जि.सोलापूर) तालुक्यातील शेति-याांना दठबि ससांचन
अनुदानाचा लाभ समळाला नसल्हयाबाबत

(३९)

७९५३५ (१४-०४-२०१७).

श्री.नारायण पाटील (िरमाळा) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िृर्ी मांत्री

(१) राज्यातील र्ेतक-याींना हठबक ससींचन योिनेसाठी र्ासनाकडून अनुदान दे ण्यात येते हे खरे
आहे काय,

(२) करमाळा (जि.सोलापूर) तालुक्यातील कृषी ववभागाकडून सन २०१४-१५, २०१५-१६ व २०१६१७ या वषागतील हठबक ससींचन अनुदानाचा लाभ र्ेतकऱ्याींना समळालेला नाही, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्हयास, या प्रकरणाची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,
(४)

असल्हयास,

चौकर्ीअींती

र्ासनाने

करमाळा

तालक्
ु यातील

समळण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

र्ेतकऱ्याींना

अनद
ु ान

(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. पाांडुरां र् फुांडिर (१८-०७-२०१७) :(१) होय.

(२), (३) व (४) करमाळा (जि.सोलापरू ) तालक्
ग ींमती
ु यातील सन २०१४-१५ या वषागत पव
ू स

हदलेल्हया १० लाभार्थयांचे रु.७.७० लाख एवढ्या रक्कमेचे अनुदान प्रलींबबत होते. त्यासाठी सन
२०१६-१७ या वषागत ननधी उपलब्ध करुन दे ण्यात आला आहे. अनद
ु ानाची रक्कम र्ेतकऱ्याींच्या
बँक खात्यावर िमा करण्याची कायगवाही सुरु आहे.

वि.स. ३३६ (29)
सन २०१५-१६ या वषागतील पूवस
ग ींमती हदलेली प्रकरणे प्रलींबबत नाहीत.

सन २०१६-१७ या वषागत ज्या र्ेतकऱ्याींना पूवस
ग ींमती दे ण्यात आली आहे , अर्ा

र्ेतकऱ्याींच्या बँक खात्यावर अनद
ु ानाची रक्कम िमा करण्याची कायगवाही सरु
ु आहे.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
पांतप्रधान पीिववमा योिनेअांतर्गत शेति-याांना नि
ु सान भरपाई समळण्याबाबत
(४०)

८००४६ (१५-०४-२०१७).

श्री.हर्गवधगन सपिाळ (बल
ु ढाणा) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िृर्ी मांत्री

(१) िूनी राषरीय कृषी पीक ववमा योिना रद्द करून व्यापक स्वरूपातील पींतप्रधान पीक ववमा

योिना खररप हीं गामापासून सींपण
ू ग राज्यभर राबववण्यात येत असून नैसचगगक आपत्तीमुळे
नक
ु सान झाल्हयास िास्तीत िास्त भरपाई दे ण्याची तरतद
ू असणा-या नव्या योिनेला र्ेतकयाींनी मोठ्या प्रमाणावर प्रनतसाद हदला, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, पुर, गारपी्, भूस्खलन व काढणीपश्चात नुकसान यामळ
ु े वपकाचे नक
ु सान

झाल्हयास भरपाई दे ण्याची तरतूद सुधाररत पींतप्रधान पीक ववमा योिनेत असून त्यानुसार
खररप हीं गामात पावसाचा मोठ्या प्रमाणात पडलेल्हया खींडामुळे मोठ्या प्रमाणात नक
ु सान
झालेल्हया र्ेतक-याींना हदनाींक ३१ डडसेंबर, २०१६ पयंत भरपाई समळाली नाही, हे खरे आहे
काय,
(३) असल्हयास, याप्रकरणी र्ासनाने अचधक चौकर्ी केली आहे काय,
(४) असल्हयास, चौकर्ीत काय आढळून आले व त्यानुसार नुकसानग्रस्त र्ेतक-याींना सींबींचधत
ववमा कींपनीकडून नक
ु सान भरपाई दे ण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायगवाही केली आहे , वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. पाांडुरां र् फुांडिर (२९-०६-२०१७) :(१) होय.

(२), (३) व (४) खरीप हीं गाम २०१६ मध्ये स्थाननक नैसचगगक आपत्ती, हीं गामातील प्रनतकुल
पररजस्थती, काढणी पश्चात नक
ु सान भरपाई इत्यादी बाबी अींतगगत राज्यातील १४१२७
र्ेतकऱ्याींना रु.८.२१ को्ी नक
ु सान भरपाई ववववध ववमा कींपन्यामार्गत ननजश्चत करुन

र्ेतकऱ्याींना वा्प करण्यात आलेली आहे . तसेच, वपकाींच्या सरासरी उत्पन्नाच्या आकडेवारीच्या
आधारे

अचधसचु चत

ववमा

क्षेत्र

घ्कातील

अचधसचु चत

वपकाींची

नक
ु सान

भरपाई

ववमा

कींपन्याींमार्गत ननजश्चत करण्यात आली आहे . राज्यातील १.०९ को्ी सहभागी र्ेतकऱ्याींपक
ै ी
२४.१७ लाख र्ेतकऱ्याींना

रुपये १६९५.०१

को्ी नक
ु सान भरपाई पात्र र्ेतकऱ्याींच्या बँक

खात्यावर िमा करण्यासाठी सींबींधीत बँकाींकडे ववमा कींपनीमार्गत वगग करण्यात आलेली आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

वि.स. ३३६ (30)

यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतिऱयाांना पांतप्रधान वपि ववमा योिनेचा लाभ समळण्याबाबत
(४१)

८०६८७ (१४-०४-२०१७).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.रािु तोडसाम (अणी) :

सन्माननीय िृर्ी मांत्री पुढील

(१) यवतमाळ जिल्ह्यातील र्ेतकऱ्याींना पींतप्रधान वपक ववमा योिनेचा लाभ माहे िानेवारी
२०१७ पयंत प्राप्त झालेला नसून पींतप्रधान वपक ववमा योिनेच्या अ्ी तसेच र्ेतकऱ्याींिवळ

वपक ववमा उतरववण्याचा कुठलाही पुरावा राहत नसल्हयाने र्ेतकऱ्याींना नुकसान भरपाई

समळववण्यासाठी मोठ्या अडचणीींचा सामना करावा लागत असल्हयाचे माहे र्ेब्रुवारी, २०१७ मध्ये
वा त्यादरम्यान ननदर्गनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, र्ासनाने याबाबत चौकर्ी केली आहे काय व त्यात काय आढळून आले,
(३)

असल्हयास,

तदनुसार

सदरहू र्ेतकऱ्याींना पींतप्रधान वपक ववमा
समळण्याकरीता र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

योिनेचा

लाभ

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. पाांडुरां र् फांु डिर (१४-०७-२०१७) :(१), (२) व (३) हे खरे नाही.

प्रधानमींत्री वपक ववमा योिना खरीप हीं गाम २०१६ पासन
ू राज्यात राबववण्यात येत आहे .

यवतमाळ जिल्हहयामध्ये सदर योिना ररलायन्स इन्र्ुरन्स कीं. ली. मार्गत राबववण्यात आली.
खरीप हीं गाम २०१६ मध्ये सदर योिनेअत
ीं गगत यवतमाळ जिल्हहयातील ४.०२ लाख र्ेतकऱ्याींनी
सहभाग घेऊन ३.६६ लाख हे . क्षेत्र ववमा सींरक्षीत केले. त्यापैकी

६४२२४ र्ेतकऱ्याींना रु. ३५.०२

को्ी नुकसान भरपाई ननजश्चत करण्यात आली असून ती पात्र र्ेतकऱ्याींच्या बँक खात्यावर
िमा करण्यासाठी सींबींधीत बँकाींकडे वगग करण्यात आली आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
यवतमाळ राष्ट्रीय दध
ु वविास योिनेतुन यवतमाळ जिल्हहयाला वर्ळण्यात आल्हयाबाबत.
(४२)

८१३८५ (१२-०४-२०१७).

डॉ.अशोि उईिे (राळे र्ाव) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पशुसांवधगन मांत्री

(१) मराठवाडा व ववदभागतील दहा जिल्हहयामध्ये राषरीय दध
ु ववकास योिना कायागजन्वत

करण्यात येणार असल्हयाने यामध्ये यवतमाळ जिल्हहयात अमल
ु मार्गत दध
ु ननयोिनाचे कायग
सरु
ु असल्हयाने सदर जिल्हहा हा प्रकल्हपातन
ु वगळण्यात आल्हयाचे हदनाींक २२ िानेवारी, २०१६
च्या सुमारास ननदर्गनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास दध
ु उत्पन्न वाढीच्या प्रकल्हपामध्ये या आधी यवतमाळ जिल्हहा समावेर्ीत होता
तथावप, या योिनेतुन सदर जिल्हहयाला वगळल्हयाने जिल्हहयातील दध
ु उत्पादक व गायी म्हर्ी,
पालक र्ेतकरी याींच्या दध
ु उत्पन्न वाढीवर परीणाम झाल्हयाचे ननदर्गनास आले, हे खरे आहे
काय,
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(३) असल्हयास, राषरीय दध
ु ववकास योिनेमध्ये यवतमाळ जिल्हहाला समाववष् करण्याबाबत
र्ासनाकडून कोणती कायगवाही करण्यात आली वा करण्यात येणार आहे ,
(४) नसल्हयास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. महादे व िानिर (२९-०६-२०१७) :(१) हे खरे आहे .
(२) अर्ी बाब ननदर्गनास आलेली नाही.
(३) व (४) राषरीय कृवष ववकास योिनेंतगगत ववदभग व मराठवाडा ववभागात दध
ु उत्पादन
वाढीसाठी राबवावयाच्या ववर्ेष प्रकल्हपामध्ये यवतमाळ जिल्ह्यातील अमल
दध
ू
ू सींघाच्या
कायगक्षेत्रातील गावे वगळून इतर गावाींचा राषरीय दग्ु ध ववकास मींडळाकडून सवेक्षण करुन अर्ी

गावे या प्रकल्हपामध्ये समाववष् करण्यास र्ासन ननणगय हदनाींक ९ मे, २०१७ अन्वये मान्यता
प्रदान करण्यात आलेली आहे.
___________
वसई-ववरार (जि.पालघर) पररसरातील एस.टी.बसेस अचानि बांद िेल्हयाबाबत
(४३)

८१५४९ (१७-०४-२०१७).

श्रीमती मतनर्ा चौधरी (ददहसर) :

सन्माननीय पररवहन

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) वसई-ववरार (जि.पालघर) पररसरातील एस.्ी.बसेस अचानक बींद केल्हयामुळे भुईगाव,

ननमगळ, कळीं ब, रानगाव चगररि, अनागळा, नींदाखल इत्यादी समुद्रककनाऱ्यावरील गावातून लोकल
(रे ल्हवे) पकडण्यासाठी रे ल्हवेस्थानकापयंत पोहोचण्यासाठी रहहवाश्याींची मोठी गैरसोय होत आहे ,
हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, र्ासनाने याबाबत चौकर्ी केली आहे काय
(३) असल्हयास, तदनुसार रहहवाश्याींची गैरसोय होऊ नये याकरीता र्ासनाने कोणती कायगवाही
केली वा करणार आहे ,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (२२-०६-२०१७) :(१) हे खरे नाही.
(२) व (३) सदयजस्थतीत राज्य पररवहन महामींडळाच्या पालघर ववभागातील वसई या
आगारातन
ू ७ ननयते व नालासोपारा आगारातन
ू १४ ननयते अर्ी एकूण २१ ननयते, ६२२ र्ेऱ्या

व ४२६६.४ कक.मी. दवारे रानगाींव, चगरीि, भुईगाींव, कळीं ब, रोिोडी, नाळा, गास व उमराळे या

गावाींना र्हरी वाहतक
ू ीदवारे राज्य पररवहन महामींडळ सेवा पुरववत असल्हयामळ
ु े या मागागवर
प्रवार्ाींची कोणतीही गैरसोय झालेली नाही. तसेच, अनागळा नींदाखाल या गावाींच्या मागागवर
वसई-ववरार र्हर महानगर पासलकेची वाहतूक सुरु आहे . त्यामुळे प्रवार्ाींची कोणती गैरसोय
झालेली नाही.

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
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सुिरवाडी (ता.बोररवली जि.मुांबई उपनर्र) येथील एस.टी.डेपोची दरु वस्था झाल्हयाबाबत
(४४)

८२३५१ (१७-०४-२०१७).

श्री.शसशिाांत सशांदे (िोरे र्ाव), श्री.अजित पवार (बारामती),

श्री.ददलीप वळसे-पाटील (आांबेर्ाव), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपरू ), श्री.पाांडुरां र् बरोरा (शहापरू ),
श्री.वैभव वपचड (अिोले) :
काय :-

सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) सुकरवाडी (ता.बोररवली, जि.मब
ुीं ई उपनगर) येथील एस.्ी.डेपोची अत्यींत दरु वस्था झाल्हयाचे
माहे िानेवारी, २०१७ च्या दस
ु ऱ्या सप्ताहात ननदर्गनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, र्ासनामार्गत सदर डेपोची पाहणी केली आहे काय,

(३) असल्हयास, पाहणीचे ननषकषग काय आहे त व तदनस
ु ार सदर डेपोची दरु
ु स्ती करण्याबाबत
र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४)

नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. ददवािर रावते (२२-०६-२०१७) :(१) नाही.
(२) व (३) सक
ु ु रवाडी, बोरीवली येथील मख्
ु य बसस्थानक सजु स्थतीत असन
ू , बसस्थानकात ४
र्ला् आहे त. बसस्थानकावर ठाणे प्रवार्ी र्ेडच्या दरु
ु स्तीचे काम करण्यात आले असून,

त्यामध्ये र्ेडची उीं ची वाढववणे, नवीन मे्ाकलर पत्रे बसववणे, वव्ाींचे बेंचेस बाींधन
ू ग्रेनाई्
लावणे, व्हे रीर्ाई् ्ाईल्हस बसववणे व रीं गकाम करणे इ. बाबीींचा समावेर् करण्यात आला
आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
राज्यात रास्त दरात डाळीांचा पुरवठा िरण्याबाबत
(४५)

८२६४९ (१४-०४-२०१७).

श्री.असमत ववलासराव दे शमख
ु (लातरू शहर) :

सन्माननीय

िृर्ी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यात दषु काळामळ
ु े केवळ दोन वषागत डाळीींच्या उत्पादनात ननम्म्याहून अचधक म्हणिे
१,७५९ ्न घ् झाली असून ती उवगररत सवग राज्याींच्या एकूण घ्लेल्हया उत्पादनाींहूनही अचधक
असल्हयाचे माहे र्ेब्रुवारी, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदर्गनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, यामुळे राज्यात डाळीींचा तु्वडा ननमागण होणार असून त्याींचे भाव वाढण्याची
र्क्यता आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, यासींदभागत र्ासनाने ननणगय घेवून राज्यातील िनतेला रास्त दरात डाळीींचा
पुरवठा करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे .
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वि.स. ३३६ (33)

श्री. पाांडुरां र् फुांडिर (२२-०६-२०१७) :(१) राज्यात िून ते ऑक््ोंबर या कालावधीत सन २०१४
मध्ये सरासरी पिगन्यमानाच्या ७० ्क्के व सन २०१५ मध्ये ५९.४ ्क्के पाऊस झाला होता.

या कमी पिगन्यमानामळ
ु े सदर कालावधीत वपकाींच्या उत्पादनामध्ये लक्षणीय घ् झालेली
होती. तथावप, सन २०१६ मध्ये ९४.९ ्क्के इतके समाधानकारक पिगन्यमान झाले असल्हयाने
तण
ृ धान्य, कडधान्य (डाळी) व गळीतधान्य वपकाींच्या उत्पादनात वाढ अपेक्षक्षत आहे.

राज्याच्या सन २०१५-१६ च्या आचथगक पाहणीनुसार कडधान्य वपकाींची गरि १४.१५ लाख

मे.्न असन
ू , सन २०१६-१७ मध्ये प्रत्यक्षात ३३.०८ लाख मे.्न कडधान्य वपकाींचे (डाळीींच)े
उत्पादन अपेक्षक्षत असल्हयाने राज्यात डाळीींचा तु्वडा होण्याची र्क्यता नाही.
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
चालि तथा वाहि या पदासाठी भरतीिररता िाचि अटीमुळे अनेि
सुसशक्षक्षत बेरोिर्ाराांना अिग भरता न आल्हयाबाबत

(४६)

८२७९४ (१३-०४-२०१७).

पजश्चम) :

श्री.अतनल िदम (तनफाड), श्रीमती सीमाताई दहरे (नासशि

सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) महाराषर राज्य पररवहन महामींडळाच्या माहे िानेवारी, २०१७ वा त्यादरम्यान चालक तथा
वाहक या पदासाठी भरतीकररता िाचक अ्ीमळ
ु े अनेक सुसर्क्षक्षत बेरोिगाराींना अिग भरता
आले नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, या िाचक अ्ी सर्थील करण्यासींदभागत र्ासन काही र्ेरववचार करणार आहे
काय,
(३) असल्हयास, र्ासनाने यासींदभागत अदयाप कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.

ददवािर रावते

(२२-०६-२०१७)

:(१),

(२) व (३)

महाराषर राज्य

मागग पररवहन

महामींडळादवारे पयगवेक्षकीय व घ्क सींवगग पदाींमधील एकूण १४२५३ पदे भरण्याकरीता

हद.०५.०१.२०१७ रोिी वतगमानपत्रात िाहहरात प्रसाररत करण्यात आली असून त्यामध्ये चालक
तथा वाहक (कननषठ) या प्रवगागतील ७९२९ पदाींसाठी िाहहरात दे ण्यात आली आहे . चालक तथा

वाहक (कननषठ) या पदासाठी चालक व वाहक बॅच (बबल्हला) असणे आवश्यक असल्हयाची अ्
समाववष् करण्यात आली आहे . सदर िाहहरातीस पुरेसा प्रनतसाद समळून चालक तथा वाहक
(कननषठ) या पदासाठी पुरुष उमेदवाराींचे २७८२७ व महहला उमेदवाराींचे ४४५ असे एकूण २८२७२
उमेदवाराींचे अिग प्राप्त झालेले आहे त.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
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बाभुळर्ाव (जि.अमरावती) तालुक्यातील शासिीय पशु धचकित्सालयात
और्धाचा तुटवडा असल्हयाबाबत

(४७)

८३३०७ (१३-०४-२०१७).

डॉ.अशोि उईिे (राळे र्ाव) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पशुसांवधगन मांत्री

(१) बाभळ
ु गाव (जि.अमरावती) तालक्
ु यातील र्ासककय पर्ु चचककत्सालयामध्ये औषधीसाठा
उपलब्ध नाही औषधाींचा तु्वडा आहे असे कारण साींगुन सबींचधत ववभागाचे कमगचारी

र्ेतकऱ्याींना खािगी दक
ु ानावरुन स्वखचागने औषधी आणायला साींगुन िनावराींचे उपचार
करतात, त्यामुळे पर्ुपालकाींचे आचथगक नुकसान होत असल्हयाचे हदनाींक १२ र्ेब्रुवारी, २०१७
रोिी वा त्यासम
ु ारास ननदर्गनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, पर्ु चचककत्सालयामध्ये औषधाींचा साठा उपलब्ध करण्याबाबत नागरीकाींनी
पर्ुधन ववकास अचधकारी-याींना ननवेदन हदले होते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, बाभुळगाव येथील र्ासककय पर्ु चचककत्सालयामध्ये औषधी साठा उपलब्ध
करुन दे ण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. महादे व िानिर (२९-०६-२०१७) :(१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे आहे .
(३) बाभुळगाव तालुक्यात श्रेणी-१ चे २ श्रेणी-२ चे ६ पर्ुवैदयकीय दवाखाने कायगरत असन
ू या
सवग सींस्थाींना सन २०१६-१७ या वषागमध्ये औषधी साठा उपलब्ध करुन दे ण्यात आलेला आहे .
तसेच सन २०१७-१८ साठी औषधी खरे दी प्रक्रीया सुरु आहे.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

नार्परू जिल्हहयातील िाटोल व नरखेड तालक्
ु यातील िपाशी व सोयाबीन
(४८)

उत्पादि शेतिऱयाांना वाढीव मदत व हमीभाव समळण्याबाबत

८३४१६ (१४-०४-२०१७).

डॉ.आसशर् दे शमख
(िाटोल) :
ु

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िृर्ी मांत्री

(१) नागपूर जिल्हहयातील का्ोल तालुक्यात एकूण ५०,००० हे क््र क्षेत्रर्ळापैकी कपार्ी

वपकाच्या लागवडीचे क्षेत्र २२,००० हे क््र आर. व सोयाबीन वपकाचे क्षेत्र १५,००० हे क््र आर.
आहे आणण नरखेड तालक्
ु यात एकून ४८,००० क्षेत्रर्ळापैकी

कपार्ी

वपकाच्या लागवडीचे क्षेत्र

२४,००० हे क््र आर. व सोयाबीन वपकाचे क्षेत्र १२,००० हे क््र आर. आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, सततची नावपकी, वेळी-अवेळी पडणारा पाऊस, गारपी्, वादळ याींमुळे होणारे

र्ेतमालाचे नुकसान व वपकाींच्या उत्पन्नात होणारी घ्, र्ेतमालाला कमी समळणारा हमीभाव,

वपकाींच्या नुकसानाच्या मानाने र्ासनाकडून कमी समळणारी नक
ु सान भरपाई यामुळे र्ेतकरी
वगग आचथगक अडचणीत आला असल्हयामळ
ु े आत्महत्येचे प्रमाण वाढत आहे , हे ही खरे आहे
काय,
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(३) असल्हयास, आत्महत्या रोखण्याकरीता उक्त क्षेत्रातील सदरहु र्ेतकऱ्याींना र्ासनाकडून
वाढीव मदत तसेच कपार्ी व सोयाबीन या खरीप वपकाींना वाढीव हमीभाव समळणार आहे
काय,
(४) असल्हयास, यासींदभागत र्ासनाकडून कोणती कायगवाही करण्यात आली वा करण्यात येत
आहे ,

(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. पाांडुरां र् फांु डिर (१२-०७-२०१७) :(१) खरीप हीं गाम सन २०१६-१७ मध्ये का्ोल तालक्
ु यात
एकूण ५०,००० हे . क्षेत्रर्ळापैकी सोयाबीन वपकाची १४,७९४ हे . व कापूस वपकाची २१,६५५ हे .
क्षेत्रावर पेरणी करण्यात आली होती. तसेच नरखेड तालूक्यात एकूण ४८,००० हे . क्षेत्रर्ळापैकी

सोयाबीन वपकाची १२,४८४ हे . व कापूस वपकाची २३,६९५ हे . क्षेत्रावर पेरणी करण्यात आली
होती.

(२), (३) हे खरे नाही.
ककमान आधारभूत ककीं मत िाहीर करणे ही बाब केंद्र र्ासनाच्या अखत्याररतील

त्यारीतील आहे . ववक्री हीं गाम २०१६-१७ करीता केंद्र र्ासनाने कापूस लाींब धागा व सोयाबीन
या वपकासाठी प्रनत जक्वीं. अनुक्रमे रु.४१६०/- व रु २७७५/- इतकी ककीं मत िाहीर केली आहे.

राज्यातील कृषी उत्पन्न बािार ससमतीमध्ये आवक वाढून दरामध्ये घसरण झाल्हयाने

माहे ऑक््ोबर २०१६ ते डडसेंबर २०१६ या महहन्यामध्ये सोयाबीन ववक्री केलेल्हया र्ेतकऱ्याींना
प्रनत जक्वीं्ल रु. २००/- व िास्तीत िास्त २५ जक्व. प्रती र्ेतकरी याप्रमाणे र्ासन ननणगय क्र.
सपस-२०१७/प्र.क्र.५/२४-स, हद. १०/१/२०१७ च्या आदे र्ान्वये अनुदान दे ण्यात आलेले आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
वणी (ता.वणी, जि.यवतमाळ) आर्ारामध्ये बसेसची मोठया प्रमाणात
िमतरता असन
ू त्या सजु स्थततत नसल्हयाबाबत
(४९)

८४३६४ (१५-०४-२०१७).

श्री.रािेंद्र निरधने (उमरखेड) :
काय :-

श्री.सांजिवरे ड्डी बोदिुरवार (वणी), डॉ.अशोि उईिे (राळे र्ाव),
सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) वणी तालुक्यातील (जि.यवतमाळ) दररोि हिारो प्रवार्ाींची वाहतक
करण्याची क्षमता
ु

असलेल्हया एस.्ी. डेपो मध्ये मोठया प्रमाणात बसेसची कमतरता असणे तसेच त्या सजु स्थनतत
नसणे यावरुन

महामींडळाचा दिाग गत काही वषागपासुन घसरला असल्हयाचे माहे डडसेंबर, २०१६

मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्गनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, यामुळे प्रवार्ाींना व ववदयार्थयांना बसेच्या कमतरतेमुळे व नादरु
ु स्तीमळ
ु े त्रास
सहन करावा लागतो आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,
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(४) असल्हयास, तदनुसार बसेसची दरू
ु स्ती व बसेसची सींख्या वाढववण्याबाबत र्ासनाने कोणती
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (२२-०६-२०१७) :(१) व (२) नाही.
(३) व (४) राज्य पररवहन महामींडळाच्या वणी आगारातन
ू ५१ ननयते चालववली िातात.

त्याकरीता एकूण ५३ वाहने उपलब्ध आहे त. तसेच बसेसची दे खभाल/दरु
ु स्ती राज्य पररवहन
महामींडळाच्या दे खभाल कायगक्रमाअींतगगत केली िाते.

वणी आगारास सन २०१५-१६ व २०१६-१७ मध्ये नववन ११ बसेस दे ण्यात आल्हया असून,

सन २०१५-१६ व २०१६-१७ मध्ये ०५ बसेस मोडीत काढण्यात आल्हया आहे त. वणी आगारातील
राज्य पररवहन वाहनाचे सरासरी आयम
ु ागन ५.०९ वषे इतके आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
मुांबई सेंरल एसटी आर्ाराची िाही िार्ा मेरो-३ चे प्रस्ताववत स्थानिसाठी
वापरावी लार्णार असल्हयाबाबत

(५०)

८४७३५ (१२-०४-२०१७).

अॅड.वारीस पठाण (भायखळा) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मुींबई सेंरल एस्ी आगाराची काही िागा मेरो-३ चे प्रस्ताववत स्थानक व प्रवार्ाींच्या
सोयीसाठी ननयोजित मागागसाठी आगाराची काही िागा मेरोच्या कामासाठी वापरावी लागणार
असल्हयाने या आगारातील वाहतूक अन्यत्र हलववण्याची एस्ी महामींडळाने ननणगय घेतल्हयाची
बाब माहे सप््ें बर-२०१६ च्यासुमारास ननदर्गनास आली हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, सदरील प्रकरणी चौकर्ी करण्यात आली काय,

(३) असल्हयास, चौकर्ीअींती मेरो मागागसाठी मुींबई सेंरल एस्ी आगारातील वाहतक
ु ीवर
कोणताच पररणाम होणार नाही याबाबत र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (१२-०६-२०१७) :(१), (२) व (३) मींब
ु ई सेंरल आगारातील वाहतक
ू अन्यत्र
स्थलाींतरीत करण्याबाबत कोणताही ननणगय महामींडळाने घेतलेला नाही.

राज्य पररवहन महामींडळाच्या मुींबई सेंरल येथील मध्यवती कायागलयार्ेिारील, मध्यवती

वाहनकक्ष येथील िमीनीवरील १६६ चौ.मी. व िमीनीखालील ८० चौ.मी. अर्ी एकूण २४६
चौ.मी.

क्षेत्रर्ळाची

िमीन

मुींबई

महानगर

प्रदे र्

ववकास

प्राचधकरणाकडे

कायमस्वरुपी

हस्ताींतरीत करण्यास महामींडळाने मींिूरी हदली आहे . तसेच १८९ चौ.मी. क्षेत्रर्ळाची िमीन
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तात्पुरत्या स्वरुपात अर्ी एकूण ४३५ चौ.मी. क्षेत्रर्ळाची िमीन मेरो-३ मधून येणाऱ्या राज्य

पररवहन प्रवार्ाींसाठी मुींबई महानगर प्रदे र् ववकास प्राचधकरणाकडे वावषगक रु.१/- नाममात्र दराने
भाडेतत्वावर हस्ताींतरीत करण्यास महामींडळाने माहे मे २०१६ मध्ये मींिरू ी हदली आहे.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

मुांबई.

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
र्ासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई.

