अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ३३७ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
ततसरे अधधवेशन, २०१७
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

पुणे शहरातील ९० हजार वाहनाांनी प्रादे शशि पररवहन िायाालयािडून
योग्यता प्रमाणपत्र घेतले नसल्याबाबत

(१)

२९४१० (१८-०१-२०१६).

डॉ.पतांगराव िदम (पलूस िडेगाव), श्री.अस्लम शेख (मालाड

पश्श्चम), श्री.अशमन पटे ल (मांब
ु ादे वी), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अब्दल
ु सत्तार (शसल्लोड),
श्री.नसीम खान (चाांददवली) :
काय :-

सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) पुणे शहरातील ट्रक, ्ँ कर, ट्रे लर, बस, दरु रस््, ्ॅ क्सी, ऑ्ो ररक्षा आदद प्रकारच्या ९०
हजार वाहनाींनी प्रादे शशक पररवहन कायाालयाकडून वार्षाक तपासणी करुन घेऊन योग्यता

प्रमाणपत्र घेतले नसल्याचे माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशानास आले आहे ,
हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीअींती उक्त वाहनाींनी योग्यता प्रमाणपत्र घेतले नसल्याने सींबींधिताींवर
शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (१९-०७-२०१७) :(१) अशा आशयाचे वत्ृ त प्रशसध्द झाले होते.

(२) व (३) योग्यता प्रमाणपत्राच्या वैि मुदतीनींतर प्रमाणपत्राचे नुतनीकरण न करता वाहन
चालर्वल्यास दीं डात्मक कायावाही केली जाते. दद.०१ एर्प्रल, २०१५ ते दद.३१ जानेवारी, २०१६ या
कालाविीतील तपासणीमध्ये योग्यता नत
ु नीकरण न केलेल्या ५,१४६ वाहनाींवर कारवाई करुन
िारकाींकडून ८६,२७ लाख इतका दीं ड वसूल करण्यात आलेला आहे . तसेच एर्प्रल, २०१५ ते

जानेवारी, २०१६ अखेर ५९, १३५ योग्यता प्रमाणपत्र नुतनीकरण करण्यात आले आहे व २३५९०
वाहन मालकाींना नो्ीसीद्वारे सूधचत करण्यात आले आहे.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

र्व.स. ३३७ (2)
मोरा िोळीवाडा येथील मश्छिमाराांचे जेएनपीटी बांदरातील वाहति
ु ीमळ
ु े
झालेल्या नि
ु सानीची भरपाई शमळणेबाबत

(२)

३१७०६ (१०-०१-२०१६).

श्री.मनोहर भोईर (उरण) :

सन्माननीय मत्स्यव्यवसाय मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

जेएनपी्ी

बींदरातील

वाहतक
ु ीमळ
ु े

मोरा

कोळीवाडा

येथील

मच्च्िमाराींचे

झालेल्या

नुकसानीची भरपाई शमळणेबाबत तसेच जेएनपी्ी बींदराच्या चौथ्या ्शमानलचा प्रस्तार्वत

र्वस्तार लक्षात घेऊन मोरा-कोळीवाडा येथील मच्च्िमाराींच्या नुकसान भरपाईचा नव्याने
आढावा घेणेबाबत श्री.एकर्वरा दे वी सामाच्जक सींस्था, ता.उरण, च्ज.रायगड याींनी ददनाींक १३
मे, २०१५ रोजी वा त्या सुमारास मा.मत्स्यव्यवसाय मींत्री याींना लेखी ननवेदन ददले, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, या ननवेदनाच्या अनुषींगाने शासनाने काय कायावाही केली आहे वा करण्यात
येत आहे व त्याचे स्वरूप काय आहे ,

(३) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. महादे व जानिर (२४-०७-२०१७) :(१) होय.
(२) या ननवेदनातील अ.क्र.१ ते ५ च्या मागण्या न्याय प्रर्वषठ आहे त. तसेच अ.क्र. ६ बाबत
या दठकाणी आिुननक बींदर बाींिण्यासाठी आवश्यक जागा उपलब्ि नाही. अ.क्र. ७ बाबत
रा.स.र्व.नन. अींतगात २९ नौकाींना रु.२.७९ को्ी अथासहाय्य दे ण्यात आले आहे.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
पसाशसनेट मछिीमार व हायस्पीड रॉलसावर एमपीडीए
िायदयाांतगात िारवाई िरण्याबाबत
(३)

४०५८४ (२०-०४-२०१६).

श्री.भास्िर जाधव (गुहागर), श्री.िालीदास िोळां बिर (वडाळा),

श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी) :

सन्माननीय मत्स्यव्यवसाय

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्याच्या समुद्रककनाऱ्यावर

घुसखोरी करणाऱ्या अन्य राज्यातील पसाशसने् मच्िीमार व

हायस्पीड ट्रॉलसावर महाराषट्र िोकादायक कारवाया प्रनतबींिक (एमपीडीए) कायदयाींतगात
कारवाई करण्याची घोषणा शासनाने माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान केली, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, आतापयंत या कायदयाींतगात ककती जणाींवर आतापयात कारवाई करण्यात आली
आहे ,
(३) महाराषट्र िोकादायक कारवाया प्रनतबींिक (एमपीडीए) कायदयाींतगात कारवाई करण्याच्या
ननणाय झाल्यानींतर घुसखोरीला प्रनतबींिक आळा बसला आहे काय,
(४) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहे त ?

र्व.स. ३३७ (3)

श्री. महादे व जानिर (२८-०७-२०१७) :(१) सन २०१५ च्या दहवाळी अधिवेशनात सभागह
ृ ात
चचेसाठी आलेल्या र्विानसभा ताराींककत प्रश्न क्रमाींक ३४६०३ ला उत्तर दे तेवेळी राज्य शासन
अशा स्वरुपाच्या घ्नाींवर कारवाई करीत असताना एमपीडीए लावण्याबाबत केंद्र शासनास
शशफारस करे ल असे सभागह
ृ ास आश्वाशसत करण्यात आले होते.

(२), (३) व (४) परराज्यातील मच्च्िमार राज्याच्या जलिीक्षेत्रात मासेमारी करताना पकडले
गेल्यास त्याींच्यावर महाराषट्र सागरी मासेमारी ननयमन अधिननयम १९८१ च्या

प्र.क्र. ३ मिील

कलम १५ (२) अनस
ु ार जप्त केलेल्या बो्ीवरील मालाचा शललाव करण्यात येतो. एमपीडीएच्या

अधिननयमातील तरतूदीनुसार, सावाजननक सुव्यवस्थेस बािा पोहोचेल अशा र्वघातक कृत्याींना
आळा घालण्यासाठी त्या व्यच्क्तच्या प्रनतबींिात्मक स्थानबध्दतेची तरतूद आहे . एमपीडीए
अधिननयमातील या तरतूदी र्वचारात घेता परराज्यातील मच्च्िमाराींवर या अधिननयमानुसार
कारवाई करता येत नसल्याचे ननदशानास आले आहे .

___________
राज्यातील रॅ व्हल्स गाडयाांछया अपघातामध्ये झालेली वाढ
(४)

४१५९० (२८-०४-२०१६).

श्री.धनजांय (सुधीर) गाडगीळ (साांगली) :

सन्माननीय

पररवहन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यामध्ये मागील काही वषाात ट्रॅ व्हल्स गाडयाींचे अपघात होण्याचे प्रमाण वाढल्याने
यामिन
ू प्रवास करणारे प्रवासी असरु क्षक्षत आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या ट्रॅ व्हल्स गाडयाींना पररवहन र्वभागाने सुरक्षक्षततेच्या दृष्ीने कोणतीही
मागादशाक तत्वे तयार केलेली नाहीत, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या गाडयाींचे अपघात होऊन प्रवासी मुत्युमख
ु ी पडला तरी कोणतीही नुकसान
भरपाई ददली जात नाही, हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, शासन यासींदभाात सुरक्षक्षततेच्या दृष्ीने मागादशाक तत्वे तयार करणार
आहे त काय,

(५) असल्यास, या गाडयाींच्या अपघातामध्ये मत्ु यू झाल्यास त्याींच्या कु्ुींबबयाींना नुकसान
भरपाई शमळणेबाबत तसेच सुरक्षक्षततेच्या दृष्ीने मागादशाक तत्वे तयार करण्याबाबत शासनाने
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(६) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (२६-०७-२०१७) :(१) हे खरे नाही.
(२), (३), (४) व (५) केंद्रीय मो्ार वाहन ननयम, १९८९ च्या ननयम, १२८ व महाराषट्र मो्ार
वाहन ननयम, १८३ (अ) मध्ये प्रवाशाींच्या सुरक्षक्षततेच्या दृष्ीने उपाय योजना र्वहीत केलेल्या
आहे त. सदर तरतुदीींची पूतत
ा ा केल्यानींतरच अखखल भारतीय पया्क बसेस व स्लीपर बसेसची

नोंदणी केली जाते. तसेच मो्ार वाहन कायदा, १९८८ च्या कलम १४६ नुसार वाहनाचा तत
ृ ीय

र्व.स. ३३७ (4)
पक्षाचा र्वमा काढणे अननवाया आहे . त्यामुळे बसचा अपघात झाल्यास जखमीस वा मत
ृ ाच्या

वारसाींना मो्ार अपघात दावा न्यायाधिकरणाच्या आदे शानस
ु ार र्वमा कींपन्याींकडून नुकसान
भरपाई दे ण्यात येत.े

(६) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
खेड (श्ज.पुणे) तालुक्यातील चासिमान धरण प्रिल्पातांगत
ा लाभार्थयाांना
भख
ू ांड ववतरीत िरण्यास ववलांब होत असल्याबाबत

(५)

५४१७० (०७-०९-२०१६).

श्री.शभमराव तापिीर (खडिवासला) :

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

खेड

(च्ज.पुणे)

तालुक्यातील

चासकमान

िरण

प्रकल्पातींगत
ा

सन्माननीय मदत व
गेल्या

६

वषांपासन
ू

श्री.राजाराम मारुती कडू याींना भख
ू ींड र्वतरण करण्यास सींबींधित खात्याचे अधिकारी वारीं वार
्ाळा्ाळ करत असल्याचे माहे जन
ू २०१६ च्या पदहल्या आठवड्यात ननदशानास आले, हे खरे
आहे काय,

(२) तसेच श्री.कडू व अनेक लाभाथ्यांच्या नस्त्या सींबींधित अधिकारी जाणीवपूवक
ा गहाळ करत
असल्याचे ननदशानास आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय व चौकशीअींती काय आढळून
आले,

(४) असल्यास, चौकशीनुसार लाभाथ्यांना त्वरीत भूखींड र्वतरीत करण्याबाबत व भख
ू ींड र्वतरण
करण्यास

्ाळा्ाळ

करणाऱ्या

अधिकाऱ्यावर

कारवाई

करण्याबाबत शासनाने

कोणती

कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२६-०७-२०१७) :(१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.
(३), (४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
मौजे उिळी (ता.मेहिर, श्ज.बुलढाणा) येथे वीज िोसळून झालेले नि
ु सान
(६)

५५०४६ (२२-०८-२०१६).

डॉ.सांजय रायमुलिर (मेहिर) :

सन्माननीय मदत व

पन
ु वासन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मौजे उकळी (ता.मेहकर, च्ज.बुलढाणा) येथे माहे मे, २०१६ च्या दस
ु ऱ्या आठवडयात

झालेल्या वादळी पावसामळ
ु े वीज कोसळून नऊ बक-या ठार तर तीन बक-या जखमी झाल्या
आहे , हे खरे आहे काय,

र्व.स. ३३७ (5)
(२) असल्यास, शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीअींती या नक
ु सानग्रस्त पशुपालक शेतक-याींला आधथाक मदत दे ण्याबाबत
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२१-०७-२०१७) :(१), (२) व (३) दद.११ मे,२०१६ रोजी उकळी येथील ९
बकऱ्या वीज पडून मत्ृ यू पडल्या आहे त. सदरहू आपाद्ग्रस्त शेतकऱ्याींना या र्वभागाच्या दद.१३
मे,२०१५ रोजीच्या शासन ननणायानस
ु ार रु.२७,०००/- इतकी आधथाक मदत अदा करण्यात आली
आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
राज्यातील जनावराांछया अपघाती मत्ृ युची नुिसान भरपाई शमळणेबाबत
(७)

६०६३० (२२-०८-२०१६).

श्री.बाळासाहे ब मुरिुटे (नेवासा) :

सन्माननीय मदत व

पुनवासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नैसधगाक आपत्ती, र्वजेचा झ्का, सपादींश इत्यादी कारणामळ
ु े राज्यात अनेक दठकाणी
गाई, म्हशी, बैल, शेळा मेंढ्या व इतर सवा जनावराींचा मत्ृ यु होतो, परीं तु याची नक
ु सान भरपाई

दे ण्यासाठी शासनाकडे अनेक अजा प्रलींबबत असून अशा प्रकारची नुकसान भरपाई शासनाने
ददलेली नाही हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासन र्वशशष् िोरण आखून ननणाय घेणार हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर बाबतीत शासकीय यींत्रणेकडून पींचनामा व इतर कामाींसाठी र्वशशष्
कमाचारी वगा दे खील नेमण्यात येणार आहे , हे खरे आहे काय,
(४) असल्यास, शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(५) असल्यास, चौकशीअींती पींचनामा व इतर कामाींसाठी र्वशशष् कमाचारी वगा नेमण्याबाबत
तसेच नुकसान भरपाई दे ण्यासाठी र्वशशष् िोरण आखण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही
केली वा करण्यात येत आहे ,

(६) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२१-०७-२०१७) :(१) फक्त नैसधगाक आपत्तीमध्येच मत्ृ यू होणाऱ्या
जनावराींपो्ी नुकसान भरपाई अनुज्ञेय आहे. र्वजेचा झ्का, सपादींश या बाबी नैसधगाक
आपत्तीमध्ये मोडत नसल्यामुळे त्याींना मदत अनुज्ञेय ठरत नाही.

(२), (३), (४) व (५) नैसधगाक आपत्ती अींतगात दि
ु ाळ जनावरे , ओढकाम करणारी जनावरे

ककीं वा माल वाहतक
ू ीसाठी वापरण्यात येणारी जनावरे दगावल्यास झालेल्या नक
ु सानाकरीता
आपद्ग्रस्ताींना ददनाींक १३ मे,२०१५ रोजीच्या शासन ननणायानस
ु ार तात्काळ मदत दे ण्यात येते.
(६) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

र्व.स. ३३७ (6)

राज्यातील दष्ट्ु िाळग्रस्ताना रोजगार उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत
(८)

६०६७८

(अहमदपूर) :

(२९-०८-२०१६).

डॉ.अतनल

बोंडे

(मोशी),

श्री.ववनायिराव

जाधव-पाटील

सन्माननीय मदत व पुनवासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील सुमारे २८० हजार गावाींमध्ये दषु काळ घोर्षत करण्यात आला होता, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, दषु काळाची तीव्रता असतानाही ७० ्क्क्याहून अधिक गावाींमध्ये नरे गा अींतगात
रोहयोची कामे करण्यात आली नाहीत, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, केवळ २५ लाख कोकण नरे गा अींतगात काम दे ण्यात आली, हे ही खरे आहे
काय,
(४) असल्यास, दषु काळ जाहीर केला असतानाही दषु काळग्रस्ताना रोजगार उपलब्ि न करणाऱ्या
अधिकाऱ्याींवर शासनाने काय कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२७-०७-२०१७) :(१) अींशत: खरे आहे.
(२) हे खरे नाही.
जवळपास ७०% ग्रामपींचायतीत योजनेची कामे घेण्यात येत असन
ू जवळपास ३०%

ग्रापींचायतीत कामाची मागणी न आल्याने योजनेची कामे होत नाहीत.
(३) हे खरे नाही.

प्रश्नात २५ लाख लोकाींना असे वाचल्यास ही बाब अींशत: खरी आहे . र्वत्तीय वषा २०१६१७ मध्ये २१.२९ लक्ष २०१५-१६ मध्ये २३.९६ लक्ष व २०१४-१५ मध्ये २१.५६ लक्ष मजूराींनी
नरे गा अींतगात कामे केली आहे त.
(४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

राज्यातील मराठवाडा, ववदभा व खानदे शातील पडलेल्या
अविाळी व गारवपट पावसामळ
ु े झालेले नि
ु सान
(९)

६४२०१ (२२-०८-२०१६).

अॅड.वारीस पठाण (भायखळा) :

पुनवासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मदत व

(१) राज्यातील मराठवाडा, र्वदभा व खानदे शातील पडलेल्या अवकाळी व गारर्प्ाचा पावसामळ
ु े

रब्बी पीके व फळबागाींचे नुकसान झाले तसेच वीज पडून जवळपास ६ जणाींचा बळी गेला व
५५ जनावरे दगावल्याने पींचनामे करुन आपदग्रस्तानाीं आधथाक मदत दे ण्याची मागणी र्वर्वि

सामाच्जक, कृषी सींघ्नाींचे पदाधिकारी, जागरूक नागररक, सामाच्जक कायाकत्यांनी राज्याचे

मा.मख्
ु यमींत्री, मा.मींत्री (महसल
ू व पन
ु वासन), मा.राज्यमींत्री (महसल
ु व पुनवसान), सींबींधित
च्जल्हयाचे च्जल्हाधिकारी, याींच्याकडे माहे माचा, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान केली आहे, हे
खरे आहे काय,

र्व.स. ३३७ (7)
(२) असल्यास, या सींदभाातील सि
ु ारीत ननयमाींनुसार मत
ृ ाींच्या कु्ुींबबयाींना रू ४ लाखाींची मदत
दे ण्याचे शासनातफे ननणाय घेण्यात आला, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, प्रश्नोक्त भाग १ व २ प्रकरणी चौकशीकरुन मत
ृ ाींच्या कु्ुींबबयाींना रू ४ लाखाींची
मदत तसेच आपदग्रस्तानाीं आधथाक मदत दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२१-०७-२०१७) :(१) व (२) हे खरे आहे.
(३) दद.१३ मे, २०१५ रोजीच्या शासन ननणायानुसार मत
ृ ाींच्या वारसाींना रु.४.०० लक्ष इतकी
आधथाक मदत सींबींधित च्जल्हाधिकारी याींचेमाफात करण्यात आली आहे . तसेच शेतीर्पकाींच्या
झालेल्या

नुकसानाबाबत

आपद्ग्रस्त

शेतकऱ्याींना

दद.२०

सप््ें बर,२०१६

रोजीच्या

शासन

ननणायानस
ु ार मदत जाहीर करण्यात आली आहे.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

महाराष्ट्र राज्य मागा पररवहन मांडळात िमी वेतनाअभावी नोिरी
सोडणाऱ्या अधधिाऱ्याांची वाढत असलेली सांख्या
(१०)

६५८६४ (१६-१२-२०१६).

श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.समीर िुणावार (दहांगणघाट),

अॅड.आशशष शेलार (वाांद्रे पश्श्चम), श्री.ववजय िाळे (शशवाजीनगर), श्री.अतुल भातखळिर
(िाांददवली पूव)ा :

सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) महाराषट्र राज्य मागा पररवहन मींडळात शमळणाऱ्या कमी वेतनाअभावी नोकरी सोडणाऱ्या
अधिकाऱ्याींची सींख्या वाढत असन
व पद भरतीसाठी वारीं वार प्रकक्रया राबवावी लागत
ू

असल्यामळ
ु े नोकरी सोडून जावू नये म्हणून महामींडळातील अधिकाऱ्याींना तीन वषााच्या ऐवजी

दोन वषााच्या कालाविीत वेतन श्रेणी वाढ दे ण्याचे माहे सप््ें बर २०१६ रोजी वा त्यादरम्यान
ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, महामींडळातील चालक, वाहक व याींबत्रक कामगारानाींही कमी वेतन शमळत
असून त्याींचा वेतन श्रेणी वाढीचा कालाविीही कमी करण्यात आलेला नाही, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून अधिकाऱ्याींप्रमाणेच कमाचाऱ्याींची वेतन
श्रेणी वाढीचा कालाविी कमी करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (२७-०७-२०१७) :(१) होय.
(२) व (३) राज्य पररवहन महामींडळातील वगा ३ व वगा-४ मिील कननषठ वेतनश्रेणीचा
कालाविी दद.०१.०४.२०१२ पासून पाच वषाावरुन तीन वषााचा केला होता. दद.०१.०४.२०१७ पासून
सदर कालाविी ३ वषाावरुन १ वषा इतका करण्याचा ननणाय घेण्यात आला आहे.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

र्व.स. ३३७ (8)
महाराष्ट्र राज्य मागा पररवहन महामांडळाचा तोटा ददवसेंददवस वाढत असल्याबाबत
(११)

६५९९६ (१२-१२-२०१६).

श्री.सुतनल शशांदे (वरळी), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाा),

श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीण), श्री.राजाभाऊ (पराग) वाजे
(शसन्नर), डॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्री.प्रताप सरनाईि (ओवळा माश्जवडा) :
पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) महाराषट्र राज्य मागा पररवहन महामींडळाचा तो्ा ददवसेंददवस वाढत असून सन २०१४-१५
मध्ये १,६८० को्ी रुपये असलेला तो्ा सन २०१५-१६ मध्ये १,९८० को्ी रुपयाींच्यावर गेला
आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सध्या एस्ीला दै नददन खचाासाठी १८ को्ी रुपये लागतात आखण दोन वषाापूवी
हाच आकडा १२ ते १४ को्ी रुपये एवढा होता, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकशीअींती सदरहू महामींडळास होत असलेला तो्ा कमी करून महामींडळास
आधथाक फायदा होण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (२७-०७-२०१७) :(१) व (२) सन २०१४-१५ अखेरीस महामींडळाला रु.१६८५.३४
को्ी इतका सींधचत तो्ा होता. हा सींधचत तो्ा सन २०१५-१६ च्या अलेखापररक्षीत वार्षाक
लेख्यानुसार रु.१९२७.७७ को्ी झाला आहे.

सन २०१५-१६ च्या अलेखापररक्षीत वार्षाक लेख्यानस
ु ार एस.्ी.ला दै नींददन खचाासाठी

रु.२०.४८ को्ी खचा लागतो. सन २०१३-१४ च्या वार्षाक लेख्यानुसार एस.्ी.ला दै नींददन
खचाासाठी रु.२०.०९ को्ी इतका खचा येत होता.

(३) व (४) राज्य पररवहन महामींडळाचा तो्ा कमी करण्यासाठी पुढील प्रमाणे उपाययोजना
करण्यात येत आहे.
१)

राज्य

पररवहन

प्रवासी

व

उत्पन्नात

वाढ

होण्याकरीता

राज्य

पररवहन

महामींडळामध्ये दद.०१.०१.२०१७ ते दद.३१.०३.२०१७ पयंत प्रवासी वाढवा र्वशेष अशभयान
राबर्वण्यास सुरुवात केली आहे .

२) भारमान पातळीत ककमान २ अींकानी वाढ करुन ७१.६० अींकाचे उद्दीष् ठे वले आहे .
३) राज्य भरात सद्या अच्स्तत्वात असलेल्या ४१ बस स्थानकाींचे कायापाल् तसेच

पुनबांिणी करण्याकरीता ३० आकका्े क्् याींची नेमणूक करण्यात आली आहे .

४) प्रवाशाींना राज्य पररवहन बसेसच्या वेळापत्रकाची मादहती शमळण्याकरीता मोबाईल

ॲप तयार करण्यात आले आहे .
५) पे्ीएम व अन्य तीन सींस्थाींना ई-व्हॉले् व पेमें् गे्वे बाबत ननयुक्ती करण्यात

आली आहे .

६) ददवाळी हीं गाम व इतर सनाींच्या कालाविीत लवधचक भाडे आकारणी करुन सन
२०१६ च्या ददवाळी हीं गामात रु.२८ को्ीचे अनतररक्त उत्पन्न शमळर्वले आहे .

र्व.स. ३३७ (9)
७) र्वना वाहक व श्ल फेऱ्याींमध्ये वाढ करण्यात आली असून, प्रवाशाींना मुबलक सेवा

पुरर्वणे शक्य झाले आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
अिोले (श्ज.अहमदनगर) तालुक्यातील अनेि शेतिरी दठबि शसांचन, शेडनेट,
िाांदाचाळीछया अनुदानापासून वांधचत रादहलेबाबत

(१२)

६६५०१ (१६-१२-२०१६).

श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा) :
काय :-

श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापरू ),

सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) अकोले (च्ज.अहमदनगर) तालक्
ु यातील कृर्ष र्वभागाच्या दठबक शसींचन, शेडने्, काींदाचाळ
योजनेच्या अनुदानापासून शेतकरी दोन वषाापासून वींधचत रादहले आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, चौकशीअींती सदर योजनेसाठी ननिी उभारुन शेतकऱ्याींना तीनही योजनाींचे
अनुदान दे णेबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. पाांडुरां ग फांु डिर (२६-०७-२०१७) :(१) अकोले तालक्
ु यातील (च्ज.अहमदनगर) दठबक शसींचन

योजनेचे सन २०१३-१४ व सन २०१४-१५ या वषाातील पूवस
ा ींमती ददलेले अनुक्रमे रु.२४.५३ लक्ष
व रु.२.०५ लक्ष असे एकूण रु.२६.०५८ लक्ष एवढ्या रकमेचे अनुदान प्रलींबबत होते.
नाही.

शेडने् व पॉली हाऊस या घ्काींचे पूवस
ा ींमती ददलेल्या लाभाथ्यांचे अनुदान प्रलींबबत

(२) सक्ष्
ु म शसींचनाचे प्रलींबबत अनद
ु ान दे ण्यासाठी आवश्यक ननिी सन २०१६-१७ या वषाात
उपलब्ि करुन दे ण्यात आला आहे . रु.२२.२६ लक्ष एवढी रक्कम शेतकऱ्याींच्या बँक खात्यावर
जमा करण्यात आली असून उवारीत अनुदानाची रक्कम शेतकऱ्याींच्या बँक खात्यावर जमा
करण्याची कायावाही सुरु आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
राज्यातील ग्रामीण भाग शहरी भागाला जोडणाऱ्या एस.टी. महामांडळाने मोठ्याप्रमाणात
सुसूत्रीिरणाचे धोरण अवलांबून अनेि लाांब पल्लाछया फेऱ्या बांद िेल्याबाबत
(१३)

६८११९ (१६-१२-२०१६).

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

पश्श्चम), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :
करतील काय :-

सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) राज्यातील ग्रामीण भाग शहरी भागाला जोडणाऱ्या एस.्ी. महामींडळाने मोठ्याप्रमाणात
सुसूत्रीकरणाचे िोरण अवलींबबले आहे यातून अनेक लाींब पल्लाच्या फेऱ्याीं बींद केल्या असून

र्व.स. ३३७ (10)
त्याचा पररणाम प्रवाशाींवर होत असल्याचे माहे सप््ें बर, २०१६ दरम्यान ननदशानास आले आहे ,
हे खरे

आहे काय,

(२) असल्यास, राज्यातील आगाराींचा आढावा घेतला जात असन
३० ककमी च्या आत
ू
असणाऱ्या एकापेक्षा जास्त आगारापैकी एक आगार बींद केले जाणार आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रश्न १ व २ नुसार प्रवाशाींची होणारी गैरसोय लक्षात घेता महामींडळाचे
सदर ननणाय मागे घेण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली आहे वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (२७-०७-२०१७) :(१), (२) व (३) राज्य पररवहन मुींबई प्रदे शातील सवा
र्वभाग ननयींत्रक, र्वभागीय वाहतूक अधिकारी व सहाय्यक वाहतूक अधिक्षक याींची राज्य
पररवहन बसेसच्या सुसूत्रीकरणाची बैठक होऊन ज्या फे-याींना थे् प्रवासी सींख्या कमी आहे

अशा लाींब व मध्यम लाींब पल्ल्याींच्या फेऱ्याींचा परु े सा थे् प्रवासी प्रनतसाद उपलब्ि नाही अशा
लाींब व मध्यम लाींब फे-या स्थगीत करण्यात आल्या आहे त. स्थाननक मागाावरील प्रवाशाींची

गैरसोय होऊ नये म्हणून ग् ननहाय (पॉके् ननहाय) फेऱ्या सुरु ठे वण्यात आलेल्या आहे त.
यामुळे प्रवाशाींची गैरसोय झालेली नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
राज्यात एसटी प्रवासात अपघात टाळण्यासाठी ठोस उपाययोजना िरण्याबाबत
(१४)

६८१४३

(१६-१२-२०१६).

(मुांबादे वी), श्री.सांग्राम थोपटे
(िळमनरु ी) :

श्री.मधुिरराव

चव्हाण

(तळ
ु जापूर),

श्री.अशमन

पटे ल

(भोर), श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीण), डॉ.सांतोष टारफे

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

(१) राज्यात एस्ी प्रवासात जुल,ै २०१६ च्या एका मदहन्यात २५६ एस्ी अपघात होऊन २४
जणाींचा बळी गेल्याचे माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशानास आले, हे खरे
आहे काय,
(२) असल्यास, गेल्या काही मदहन्यात एस्ीचा प्रवास असुरक्षक्षत होत असल्याने राज्य
शासनाने याबाबत दखल घेऊन सदरील अपघात ्ाळण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याबाबत
शासनस्तरावरुन कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (२७-०७-२०१७) :(१) व (२) राज्य पररवहन महामींडळाच्या बसेसद्वारा २५६
अपघात होऊन जुल,ै २०१६ या एका मदहन्यात ५६ व्यक्ती मयत झालेल्या आहे त.

जानेवारी, २०१७ मध्ये र्वनाअपघात सरु क्षक्षतता मोदहम राबर्वण्यात आली असन
ू ,

अपघात रोखण्यासाठी व सुरक्षक्षततेच्या दृष्ीकोनातून राज्य पररवहन महामींडळातफे राज्य

पररवहन मध्यवती प्रशशक्षण सींस्था, भोसरी, पुणे येथे अपघात प्रवण चालकाींना ७ ददवसाींचे
ननवासी प्रशशक्षण व मे.वेस््ना इींडडया ऑ्ोमोबाईल्स असोशशएशन तफे एक ददवसाचे

र्व.स. ३३७ (11)
शसम्युले्र

प्रशशक्षण

दे ण्यात

येते.

तसेच

प्रजार्पता

ब्रम्हकुमारी

र्वश्वर्वद्यालयाच्या

प्रशशक्षकाींमाफात आगार पातळीवर प्रशशक्षण शशबबरे आयोच्जत करुन चालकाीं ना त्याींचक
े डून
मागादशान करुन प्रबोिन केले जाते.
राज्य

पररवहन

चालकाींसाठी

प्रत्येक

र्वभागामध्ये

चालकाींच्या

सकारात्मक

मानशसकतेकररता तज्ञ समुपदे शकाची ननयुक्ती करण्यात येऊन त्याींचेद्वारे समुपदे शन केले
जात आहे .

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
रत्नाधगरी श्जल््यातील मछिीमाराांनी राज्याबाहे रील जलधीक्षेत्रात
मासेमारीसाठी िेलेल्या मागणीबाबत
(१५)

७३८२८ (१३-०४-२०१७).

श्री.भास्िर जाधव (गुहागर), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल),

श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापरू ), श्री.राहुल
मोटे (पराांडा), श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पूव)ा :
सन्माननीय मत्स्यवविास मांत्री पुढील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रत्नाधगरी च्जल््यातील मच्िीमाराींनी राज्याबाहे रील जलिीक्षेत्रात मासेमारी करण्याची

परवानगी सहाय्यक मत्स्यर्वभाग याींचेकडे माहे जानेवारी २०१७ च्या पदहल्या सप्ताहात केली
आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनष
ु ींगाने शासनाने आत्तापयंत कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(३) अद्याप कोणतीच कायावाही केली नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. महादे व जानिर (०५-०७-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२) राज्याला या राज्याच्या जलिी क्षेत्राबाहे र र्वशाल आधथाक क्षेत्रात मासेमारी करण्यासाठी
परवानगी दे ण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आलेले नाहीत.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
महाराष्ट्रातील मश्छिमाराांना इतर राज्याप्रमाणे परसीन नेटद्वारे
मासेमारी िरण्याची परवानगी दे णब
े ाबत
(१६)

७४१४४ (२०-०४-२०१७).

श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.जयांत पाटील

(इस्लामपूर), श्री.मिरां द जाधव-पाटील (वाई), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाव), श्री.शामराव ऊफा

बाळासाहे ब पाटील (िराड उत्तर), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापरू ), श्री.राहुल मोटे (पराांडा),
श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.गणपत गायिवाड
(िल्याण पूव)ा , श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.सांदीप नाईि

र्व.स. ३३७ (12)
(ऐरोली), श्री.ददलीप वळसे-पाटील (आांबेगाव), श्री.हसन मश्र
ु ीफ (िागल), श्री.अश्जत पवार
(बारामती),

डॉ.सतीश

(अण्णासाहे ब)

पाटील

(एरां डोल),

श्री.नसीम

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

खान

(चाांददवली) :

(१) केरळ व कनाा्क राज्यातील मच्च्िमार परसीन ने्द्वारे मासेमारी केली जात असून मात्र
महाराषट्र शासनाने सदर मच्च्िमारीवर बींिन घातले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, त्याची कारणे काय आहे त,
(३) तसेच इतर राज्याप्रमाणे महाराषट्रातील मच्च्िमाराींना परसीन ने्द्वारे

मच्च्िमारी

करण्यास परवानगी दे णेबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. महादे व जानिर (२८-०७-२०१७) :(१) हे खरे नाही. महाराषट्र राज्याप्रमाणे केरळ व कनाा्क
राज्यामध्ये दे खील त्या राज्याच्या

जलिीक्षेत्रामध्ये पसासीन ने्द्वारे मासेमारी करण्यास

ननबंि घालण्यात आलेली आहे.
(२) व (३) पारीं पाररक मच्च्िमार व पसासीन पध्दतीने मासेमारी करणारे मच्च्िमार याींच्यात
होणारा सींघषा ्ाळण्यासाठी शासनाने पसासीन मासेमारी व नतचा पयाावरणावर होणारा पररणाम
याचा अ्यास करण्यासाठी डॉ. कै. व्ही. एस. सोमवींशी याींच्या अध्यक्षतेखाली सशमती गदठत
करण्यात आली होती. सदर सशमतीने ददनाींक १०.५.२०१२ रोजी सादर केलेल्या अहवालातील
शशफारशीनस
ु ार

ददनाींक ५.२.२०१६ च्या शासन अधिसूचनेद्वारे राज्याच्या जलिीक्षेत्रात काही

ननबंिीत क्षेत्राबाहे र माहे सप््ें बर ते डडसेंबर या कालाविीमध्ये आखण इतर वेळेस राज्याच्या

जलिीक्षेत्राबाहे र काही अ्ी व शतीच्या अधिन राहून पसासीन ने्द्वारे मासेमारी करण्यास
ददनाींक ५.७.२०१६ च्या शासन पत्राद्वारे ननयमन करण्यात आले आहे त.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
मुांबई शहर व उपनगरात ररक्षा, टॅ क्सी व खाजगी बस व वाहनातून अवैध
प्रवाशी वाहतुि होत असल्याबाबत

(१७)

७४४२९ (१७-०४-२०१७).

श्री.अजय चौधरी (शशवडी) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मुींबई शहर व उपनगरात ररक्षा, ्ॅ क्सी व खाजगी बस व वाहनातून अवैि प्रवाशी वाहातुक
करणा-या ककती जणाींवर पररवहन र्वभागाने माहे नोव्हें बर, २०१६ ते जानेवारी, २०१७ या
कालाविीत कारवाई केली आहे ,
(२) असल्यास, अवैि वाहतुक करणा-या वाहन चालकाींचे परवाने रद्द करण्यात आली आहे त
काय,

(३) असल्यास, कारवाईची सद्यःच्स्थती काय आहे ,
(४) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?

र्व.स. ३३७ (13)

श्री. ददवािर रावते (२६-०७-२०१७) :(१) प्रादे शशक पररवहन कायाालय, मुींबई (पूव,ा मध्य व
पच्श्चम) व उपप्रादे शशक पररवहन कायाालय बोररवली याींनी अवैि प्रवासी वाहतक
ू करणा-या
२१३ दोषी वाहनाींवर कारवाई केलेली आहे.

(२) व (३) अवैि प्रवासी वाहतक
करणा-या ५१ वाहनाींचे परवाने ननलींबबत करण्यात आले
ू

असून १३७ वाहन चालकाींचे अनज्ञ
ु प्ती ननलींबबत करण्यात आलेल्या आहे त. तसेच २५ वाहनाींची
नोंदणी ननलींबीत करण्यात आली आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
औसा (श्ज.लातूर) तालुक्यातील नि
ु सानग्रस्त तुर उत्पादि
शेतिऱ्याांना नि
ु सान भरपाई शमळण्याबाबत

(१८)

७४६२२ (१९-०४-२०१७).

ववखे-पाटील (शशडी) :

श्री.अशमत ववलासराव दे शमख
(लातरू शहर), श्री.राधािृष्ट्ण
ु

सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) औसा (च्ज.लातूर) तालक्
ु यातील ६०० शेतकऱ्याींना कृषी र्वभागामाफात वा्प करण्यात
आलेल्या तुरीच्या बबयाणाींची उगवण झाली मात्र शेंगा न लागल्याने शेतकऱ्याींचे आधथाक
नक
ु सान झाले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबतची पाहणी शासनाने केली आहे काय व त्यात काय आढळून आले,

(३) असल्यास, त्यानुषींगाने सींबींधित बबयाणे प्रमाणीत करणाऱ्या अधिकाऱ्याींवर कारवाई
करण्याबाबत व नक
ु सानग्रस्त तुर उत्पादक शेतकऱ्याींना नुकसान भरपाई शमळण्याबाबत
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. पाांडुरां ग फुांडिर (२८-०७-२०१७) :(१) याबाबत २४१ शेतकऱ्याींची तक्रार प्राप्त झाली आहे .

(२) व (३) तक्रारीच्या अनुषींगाने उप र्वभागीय कृर्ष अधिकारी, लातुर याींच्या अध्यक्षतेखाली

तालक
ु ा कृर्ष अधिकारी, औसा, ICRISAT चे शास्त्रज्ञ व माींजरा कृर्ष र्वज्ञान केंद्र, लातरू
याींची सशमती गठीत करण्यात आली होती. सदर सशमतीच्या शास्त्रज्ञाींनी सींकरीत तुरीच्या
प्लॉ्ची पाहणी केली असता तूर र्पकामध्ये मूळगुणिमा (True to type) आढळून आला.

तसेच तूर र्पकामध्ये शेंगा लागणे व र्पक पक्वतेच्या कालाविीमिील र्वलींब हा माहे

सप््ें बर व ऑक््ोंबर कालाविीत झालेल्या अनतवषृ ्ीमुळे व नींतर शेतकऱ्याींनी ददलेल्या
शसींचनामळ
ु े झाला असल्याचा अींदाज दशार्वण्यात आला आहे. यास्तव बबयाणे प्रमाखणत
करणाऱ्या अधिकाऱ्याींवर सदर अहवालात कोणती कायावाही केलेली नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

र्व.स. ३३७ (14)
नाशशि येथे तोटयात चालणारी शहर बस वाहति
ू सेवा दे ण्यास
राज्य मागा पररवहन महामांडळाने ददलेला निार

(१९)

७४९२२

(१७-०४-२०१७).

श्रीमती

तनमाला

गाववत

(इगतपूरी),

श्री.अशमन

पटे ल

(मांब
ु ादे वी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी), श्री.भारत भालिे
(पांढरपूर) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नाशशक येथे तो्यात चालणारी शहर बस वाहतक
ू सेवा दे ण्यास राज्य मागा पररवहन

महामींडळाने असमथातता व्यक्त केली असून महापाशलकेने गेल्या पाच वषाात महामींडळाला

झालेल्या सम
ु ारे १०८ को्ी रुपयाींच्या तो्याची भरपाई द्यावी अन्यथा येत्या ददनाींक १

फेबुवारी, २०१७ रोजी पासून शहर बससेवा बींद करण्याची सूचना ददली असल्याचे माहे जानेवारी
२०१७ मध्ये

वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यासींदभाात शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यात काय आढळून आले,

(३) असल्यास, तदनुसार याप्रकरणी शासनाने ननणाय घेवून महामींडळाला त्याींची तोट्याची
रक्कम दे ण्याबाबत कोणती कायावाही केली आहे करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (२७-०७-२०१७) :(१), (२) व (३) राज्य पररवहन महामींडळामाफात नाशशक
महानगरपाशलका क्षेत्रात शहर बस सेवा चालर्वली जात असन
ू , उक्त सेवेमळ
ु े माचा, २०१६
अखेर महामींडळास रु.१०८ को्ी इतका तो्ा झाला आहे . महामींडळाच्या आधथाक च्स्थतीचा

र्वचार करता, उक्त शहर बस वाहतुक चालर्वणे दहतावह नसल्याने, राज्य पररवहन

महामींडळाने ददनाींक ०३.०१.२०१७ च्या पत्रान्वये नाशशक शहर बस वाहतक
ु ीमळ
ु े होणाऱ्या

तो्याची भरपाई करावी अन्यथा शहर बस सेवा ददनाींक ०१.०२.२०१७ पासून बींद करण्यात
येईल असे नाशशक महानगर पाशलकेस कळर्वले आहे.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
उरण (श्ज.रायगड) तालक्
ु यातील प्रिल्पग्रस्त भम
ू ीपत्र
ु ाांना
नोिरीत सामावून घेण्याबाबत

(२०)

७४९५९ (१३-०४-२०१७).

श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.समीर िुणावार (दहांगणघाट),

अॅड.आशशष शेलार (वाांद्रे पश्श्चम), श्री.अतुल भातखळिर (िाांददवली पूव)ा , श्रीमती मतनषा
चौधरी (ददहसर) :
काय :-

सन्माननीय मदत व पुनवासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) उरण (च्ज.रायगड) तालुक्यात मागील अनेक वषाात शासकीय, ननमशासकीय व खाजगी

वेगवेगळया प्रकारच्या अनेक उद्योग व प्रकल्पासाठी शेतकऱ्याींच्या १०० ्क्के शेतजशमनी
सींपाददत होवूनही हजारो स्थाननक प्रकल्पग्रस्त भूमीपुत्राींना अद्यापही नोकरीत सामावून न
घेतल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

र्व.स. ३३७ (15)

(२) असल्यास, स्थाननक प्रकल्पग्रस्ताींना आपल्या हक्काचे रोजगार उपलब्ि असताना सुद्धा
अनेक उद्योगात बाहे रील कामगाराींची भरती करून स्थाननक प्रकल्पग्रस्ताींना डावलले जात
आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, स्थाननक प्रकल्पग्रस्त भूमीपुत्राींना नोकरीतून डावलले जात असल्यामुळे वारीं वार
मोचाा व आींदोलनामळ
ु े उक्त पररसरात कायद्या व सुव्यवस्थेला िोका ननमााण होत आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून प्रकल्पग्रस्त भम
ू ीपत्र
ु ाींना न्याय
शमळण्याच्या दषॄ ्ीने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२६-०७-२०१७) :(१) अींशत: खरे आहे .
जेएनपी्ी प्रकल्पाचे प्रकल्पग्रस्त अींदाजे ३५२४ असून आजतगायत ९०७ प्रकल्पग्रस्ताींना

प्रत्यक्ष नोकरीत सामावून घेतलेले आहे . BOT तत्वावर मे. गे्वे ्शमानल ऑफ इींडीया मध्ये

१८१ व मे.न्हावा शेवा इींब्रनॅशनल कीं्े नर ्शमानल मध्ये ३८८ प्रकल्पग्रस्ताींना नोकरीत सामावून
घेण्यात आलेले आहे .

(२) जेएनपी्ी प्रकल्पाचे अहवालानस
ु ार प्रकल्पस्तरावर आवश्यक ताींबत्रक व व्यावसायीक

अ्यासक्रम पूणा केलेले उमेदवार भरती केले जातात. असे उमेदवार स्थाननक स्तरावर प्राप्त
होत

नाहीत.

प्रकल्पग्रस्त

जेएनपी्ीकडून प्रकल्पग्रस्ताींना

सहकारी

प्रकल्पग्रस्ताींना

सोसाय्ीच्या

रोजगार

उपलब्ि

नोकरीत

माध्यमातून

करुन

दे ण्यात

कींत्रा्ी

सामावन
ू

आला

घेणे

कामगार

आहे ,

शक्य

म्हणून

नसल्याने

अींदाजे

प्रकल्पग्रस्त

८४०

स्थाननकाींना

व्यवसायाकरीता १२६ गाळयाींचे वा्प करण्यात आले असून ४५ गाळयाींचे वा्पाची प्रक्रीया चालू
आहे .

(३) ददनाींक ०५.०१.२०१७ रोजी शेतकरी कामगार पक्ष याींच्या नेतत्ृ वाखाली जवाहरलाल नेहरु
पो्ा व डी. पी. डी. िोरणा र्वरोिात नोकरी व व्यवसाय बचाव अींदोलन करण्यात आले आहे .

(४) महाराषट्र शासन, सामान्य प्रशासन र्वभाग याींचेकडील शासन ननणाय क्रमाींक-एमईएम१०८०/३५/१६-अ, दद. २१/०१/१९८० नुसार प्रकल्पग्रस्त कु्ुींबातील, प्रकल्पग्रस्तावर

अवलींबून

असणाऱ्या एका व्यक्तीस नोकरीर्वषयक प्रकल्पग्रस्त दाखला दे ण्यात येतो. प्रकल्पग्रस्त दाखला
िारकास उपरोक्त शासन ननणाय व महाराषट्र प्रकल्पबाधित व्यच्क्तींचे पुनवासन अधिननयम
१९९९

मिील

तरतद
ू ीनस
ु ार

“क”

व

“ड”

वगा नोकऱ्याींत

प्राथम्य

दे ण्यात

येते.

तसेच

प्रकल्पग्रस्ताींच्या नेमणक
ु ा त्याींची सेवाप्रवेश अहाता तपासून व सेवाप्रवेश ननयमानुसार जादहरात
दे ऊन स्पिाा पररक्षेव्दारे करण्याबाबत मा. उच्च न्यायालयाच्या औरीं गाबाद खींडपीठाने आदे श

ददले होते. त्या अनुषींगाने सामान्य प्रशासन र्वभागाने ददनाींक २७/१०/२००९ रोजी आदे श
ननगाशमत केले असन
ू त्यानुसार प्रकल्पग्रस्ताींच्या नेमणूकीची कायावाही केली जाते.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

र्व.स. ३३७ (16)
रायगड श्जल्हयातील िरां जा रे वस खाडीकिनाऱ्यावरील मश्छिमाराांना
नुिसान भरपाई शमळणेबाबत
(२१)

७४९८२ (१७-०४-२०१७).

श्री.मनोहर भोईर (उरण) :

सन्माननीय मत्स्यवविास मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) करीं जा रे वस (च्ज.रायगड) येथील खाडीककनारी ददवसेंददवस नवनर्वन प्रकल्प येत असल्याने
खाडी ककनारी होत असलेले मातीचे भराव आखण वाढत्या प्रदष
ु णामुळे मासेमारीवर उदरननवााह
करणा-या शेकडो पारीं पाररक कु्ुींबावर मासळीच्या दषु काळाला सामोरे जावे लागत आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीअींती या नक
ु सानग्रस्त मच्च्िमाराींना तात्काळ मदत दे ण्याबाबत
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. महादे व जानिर (०५-०७-२०१७) :(१) अींशत: खरे आहे.
खाडी

ककनाऱ्यावरील

नवीन

प्रकल्प

व

मत्स्योत्पादनावर पररणाम झाला आहे .

प्रदष
ु णामळ
ु े

तेथील

पारीं पाररक

मच्च्िमाराींच्या

(२) राज्यातील सागरी ककनारी क्षेत्रातील मुींबई, मुींबई उपनगर, ठाणे, पालघर, रायगड,
रत्नाधगरी आखण शसींिुदग
ू ा या च्जल्हयातील ककनारपट्टीवरील प्रदष
ु णामुळे मत्स्योत्पादनावर
होणाऱ्या पररणामाचा अ्यास करण्यासाठी ददनाींक २४ फेब्रवारी, २०१६ च्या शासन ननणायान्वये
सशमती स्थापन करण्यात आलेली आहे . सशमतीचा अहवाल प्रलींबबत आहे .
(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

रायगड श्जल््यातील राज्य पररवहनाछया ८ आगाराांमध्ये राहण्याची व स्वछिता गॄहाची सोय
नसल्यामळ
ु े एसटी चालि व वाहिाची गैरसोय होत असल्याबाबत

(२२)

७५०६९ (१२-०४-२०१७).

श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.समीर िुणावार (दहांगणघाट),

श्री.अतल
भातखळिर (िाांददवली पूव)ा , अॅड.आशशष शेलार (वाांद्रे पश्श्चम), श्रीमती मतनषा
ु
चौधरी (ददहसर) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) रायगड च्जल््यातील राज्य पररवहनाच्या ८ आगाराींमध्ये राहण्याची व स्वच्िता गॄहाची
सोय

नसल्यामुळे

रात्रीच्या

वेळी

मुक्कामाला

असणाऱ्या

वाहन

चालक

व

वाहकाींची

मोठयाप्रमाणात गैरसोय होत असल्याची माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास
आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, ग्रामीण भागातील जनतेला प्रवासाची गैरसोय होऊ नये म्हणून रात्रीच्या वेळी
मुक्कामाला

असणाऱ्या

वाहन चालक

व वाहकाला

बसमध्ये

झोपावे

लागत

असल्याने

मच्िराींच्या त्रासामळ
ु े त्याींच्या दै नींददन कामावर र्वपरीत पररणाम होत आहे , हे ही खरे आहे
काय,

र्व.स. ३३७ (17)
(३) असल्यास, स्वच्िता गह
ु े
ृ नसल्यामुळे व असलेली स्वच्िता गॄहाींच्या बबक् अवस्थाींमळ
वाहन चालक व वाहकाींना अनेक अडचणीींना सामोरे जावे लागत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून जनतेला उत्तम पररवहन सेवा दे ण्याच्या
दषॄ ्ीने वाहन चालक व वाहक याींची गैरसोय दरू करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (२७-०७-२०१७) :(१), (२) व (३) हे खरे नाही.
(४) राज्य पररवहन महामींडळाच्या रायगड र्वभागातील ८ आगाराींमध्ये व आगाराींतगात १९
बसस्थानकाींवर रात्र मुक्कामी चालक/वाहकाींसाठी र्वश्राींतीगह
ृ ाची व्यवस्था करण्यात येवून,

त्याची दै नींददन स्वच्िता व दे खरे ख महामींडळामाफात करण्यात येत आहे . तसेच, खेडग
े ावात
रात्र मक्
ु कामाला असणाऱ्या चालक वाहकाींना राज्य पररवहन वाहनाींमध्ये झोपण्याची तरतद
ू
केलेली आहे . खेडग
े ावात मुक्कामी जाणाऱ्या चालक/वाहकाींना झोपण्याची व स्वच्ितागह
ृ ाची
सोय उपलब्ि करुन दे णेबाबत ७३ गावाींतील सरपींचाींना महामींडळामाफात कळर्वण्यात आले
आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
राज्यातील बसस्थानिाांवर सोईसुववधा पुरवून प्रवाश्याांछया सांख्येत वाढ
िरण्यासाठी उपयोजना िरण्याबाबत

(२३)

७५११८ (१५-०३-२०१७).

अॅड.आशशष शेलार (वाांद्रे पश्श्चम), श्री.अतुल भातखळिर

(िाांददवली पव
ू )ा , श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), अॅड.पराग अळवणी
(ववलेपाले) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील बसस्थानकाींतील गैरसोई आखण एस्ी कमाचा-याींच्या गैरवताणूकीबाबतच्या

तक्रारी गेल्या दोन वषाापासून वाढल्या असल्याने एस्ीचे ११ को्ी प्रवासी कमी झाल्याची बाब
माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणी महामींडळाने १ जानेवारी पासून ‘प्रवासी वाढवा’ मोदहम हाती घेतली
आहे , हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास,

त्यानुसार आतापयंत ककती प्रवाशाींची सींख्या वाढली आहे ,

(४) असल्यास, राज्यातील बसस्थानकात सोई-सुर्विाही दे ण्याबाबत शासनाने केाणती कायवााही
केली वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.

ददवािर

रावते

(०४-०७-२०१७)

:(१)

बसस्थानकावरील

गैरसोयी

व

कमाचाऱ्याींच्या

गैरवतण
ुा ूकीबाबत प्रवाशाींमाफात राज्य पररवहन महामींडळास तक्रारी प्राप्त होतात. सदर
तक्रारीींची दखल घेऊन सींबींधित कमाचाऱ्याींवर शशस्त व आवेदन कायापध्दतीनस
ु ार खाते ननहाय

र्व.स. ३३७ (18)
कारवाई केली जाते. अवैि प्रवासी वाहतुकीमुळे व इतर कारणाींमुळे सुध्दा प्रवासी सींख्येत घ्
होऊन डडसेंबर, २०१६ अखेर गतवषीच्या तुलनेत प्रवासी सींख्येत ५.१९ को्ीने घ् झाली आहे.
(२) होय.
(३)

दद.०१

जानेवारी

२०१७

ते

दद.३१

माचा

२०१७

या

“प्रवासी

वाढवा”

मोदहमेच्या

कालाविीत प्रनतददन ०.१७ लाखाने प्रवासी वाढलेले आहे त.
(४) राज्य पररवहन महामींडळाच्या बसस्थानकाींवर प्रवाशाींच्या सोयीसाठी सीं गणकीय ध्वनीक्षेपण
यींत्रणा कायााच्न्वत करण्यात आली आहे . सींगणकीय आरक्षण सुर्विा, स्वाईप मशीन सुर्विा,

परु र्वण्यात आली आहे. शासनाच्या ननिीतन
काही दठकाणी बसस्थानकाची पन
ू
ु बांिणी/
आिुननकीकरण/दजाावाढ
प्रनतक्षालय,

इ.

सींगणकीय

कामे

आरक्षण

हाती

घेण्यात

व्यवस्था,

आलेली

दहरकणी

आहे त.

कक्ष,

त्यामध्ये

र्पण्याच्या

प्रवाशाींसाठी

पाण्याची

सोय,

प्रसािनगह
े इ. व्यवस्था करण्यात येतात.
ृ ाची सोय, ग्रॅनाई् बेंचस
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
भांडारा श्जल््यातील पशुधचिीत्सालयातील ररक्त पदे भरण्याबाबत
(२४)

७५३६९ (१३-०४-२०१७).

श्री.राजेश िाशीवार (सािोली), श्री.चरण वाघमारे (तुमसर) :

सन्माननीय पशस
ु ांवधान मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) लाखाींदरू (च्ज. भींडारा) येथील पशुवैद्यकीय धचकीत्सालयाचे उद्घा्न करुन वषा लो्ले

असन
ू ही पशि
ू नावर उपचार करण्यासाठी धचकीत्सालयात अद्याप पशव
ू ैद्यकीय अधिकारी,
पयावेक्षक व पट्टीबींिकाींची ननयुक्तीच करण्यात आलेली नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सींपुणा च्जल््यात च्जल्हा पररषद पशूसींविान र्वभागातींगत
ा
५३ व च्जल्हा
पशूसींविान

उपायुक्त

अींतगात

३२

पशूधचकीत्सालय

असून

८५

पैकी

६१

अधिकारी

व

कमाचाऱ्याींची पदे ररक्त असल्याचे माहे जानेवारी २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले,
हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

जनावराींच्या आरोग्याच्या

प्रश्न लक्षात

घेता लाखाींदरू व

च्जल््यातील

पशुधचकीत्सालयातील ररक्त पदे भरण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात
येत आहे ,
(४)

नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. महादे व जानिर (१०-०७-२०१७) :(१) होय.
तालक
ू ा लघुपशुवैद्यकीय सवाधचककत्सालय, लाखाींदरु च्ज.भींडारा येथील सहाय्यक आयक्
ु त

पशुसींविान हे पद भरले असून पशुिन र्वकास अधिकारी व्रणोपचारक पररचर ही पदे ररक्त
आहे त. तथार्प ररक्त असलेल्या अधिकारी व कमाचारी याींच्या पदाचा अनतररक्त कायाभार
नजीकच्या

दवाखान्यातील

अधिकारी

व

कमाचारी

पशुपालकाींना ननयशमतपणे सेवा परू र्वण्यात येत आहे .

याींचेकडे

सोपर्वण्यात

आला

असून

र्व.स. ३३७ (19)

(२) च्जल्हा पररषद भींडारा अींतगात १५८ पदे मींजूर असून १४० पदे भरलेली आहे त व १८ पदे
ररक्त आहे त.

तसेच च्जल्हा पशस
ु ींविान उपआयुक्त अींतगात ९८ पदे मींजूर असून ६४ पदे भरलेली

आहे त व ३४ पदे ररक्त आहे त. अशाप्रकारे एकूण अधिकारी व कमाचारी ५२ पदे ररक्त आहेत.

(३) पशुिन र्वकास अधिकारी ग्-अ या सींवगााची १०० ररक्त पदे सरळसेवेने भरण्याबाबत
महाराषट्र लोकसेवा आयोगाने दद.२६.०४.२०१७ रोजी जाहीरात प्रशसध्द केली आहे . याबाबत
आयोगाने दद.२४.०६.२०१७ रोजी लेखी पररक्षा आयोच्जत केली आहे .
पशुिन र्वकास अधिकारी ग्-ब सींवगााची पदे पदोन्नतीने भरण्याची बाब शासनाचे

र्वचारािीन आहे .

पशुसींविान र्वभागातील राज्यस्तरीय ग्-ड सींवगाातील २६९ ररक्त पदे भरण्याकरीता

गण
ु वत्तेनस
ु ार उमेदवाराींची ननवड करण्यात आली असन
ू त्याींना ननयक्
ु ती आदे श

दे ण्याबाबतची

कायावाही आयुक्त पशुसींविान याींचे स्तरावर सुरु आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
राज्यातील शेतिऱ्याांना िृषीववषयि मादहती शमळाण्यासाठी
िृषी महोत्सवाचे आयोजन िरण्याबाबत

(२५)

७५७३५ (१४-०४-२०१७).

श्री.सांजय साविारे (भस
ु ावळ) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िृषी मांत्री

(१) राज्यातील शेतकऱ्याींना कृषीर्वषयक मादहती शमळावी यासाठी राज्यातील ३४ च्जल्हयाींमध्ये

कृषी महोत्सवाचे आयोजनाचा ननणाय शासनाने ददनाींक ३ जानेवारी, २०१७ व त्यासुमारास
घेतला, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास,

ककती च्जल्हयात कृषी महोत्सव घेण्यात आला वा घेण्यात येत आहे ,

(३) तसेच, शासनाने कृषी महोत्सवाचे आयोजन करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे व त्याचे स्वरुप काय आहे ,
(४) नसल्यास,

र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. पाांडुरां ग फुांडिर (२१-०७-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे . च्जल्हा कृर्ष महोत्सव ही नवीन
योजना राबर्वण्यासाठी शासन ननणाय, कृर्ष व पदम
ु र्वभाग, क्र.सींकीणा २०१६/ प्र.क्र. ४१ /३
अे, दद. ५.१.२०१७ अन्वये मान्यता दे ण्यात आली आहे .

(२) व (३) प्रस्तुत योजनेच्या मान्यतेच्या शासन ननणायानुसार माहे ऑक््ोंबर ते माचा या

कालाविीमध्ये राज्यातील ३४ च्जल्हयामध्ये पाच ददवसाच्या कृर्ष महोत्सवाचे आयोजन

करण्याचे ननश्चीत करण्यात आले आहे . च्जल्हा कृर्ष महोत्सव आयोजनासाठी रु. ६.८० को्ी
एवढ्या ननिीची तरतुद करण्यात आली असून सदर ननिी अथासींकल्पीत करण्यासाठी

आगामी

माहे जुल,ै २०१७ मिील पावसाळी अधिवेशनात पुरवणी मागणी प्रस्ताव सादर करण्यात येणार

र्व.स. ३३७ (20)
आहे . माहे ऑक््ोंबर, २०१७ ते माचा, २०१८ या कालाविी मध्ये राज्यातील ३४ च्जल्हयामध्ये
कृर्ष महोत्सवाचे आयोजनासाठी त्याद्वारे उपलब्ि ननिी र्वतरीत करण्यात
त्यामळ
ु े

अद्याप

राज्यात

कृर्ष

महोत्सवाचे

योजनेंअतगात शेतकऱ्याींना शासनाच्या
कृर्ष तींत्रज्ञान,

नार्वन्यपुणा प्रयोगशील

आयोजन

र्वर्वि कृर्ष
शेतकऱ्याींचे

करण्यात

योजना/उपक्रमाींची
अनुभव,

बाजारपेठ

आलेले

येणार आहे .
नाही.

मादहती,

सदर

सींशोधित

व्यवस्थापन,

कृर्ष

पुरक व्यवसाय इत्यादीबाबतचे मागादशान उपलब्ि करुन दे ण्यात येईल. कृर्ष प्रदशान, कृर्ष

र्वषयक पररसींवाद आखण अनुभवी शेतकरी/उद्योजकाींची व्याख्याने, यशस्वी शेतकरी, शास्त्रज्ञ,
तींत्रज्ञ व र्वचारवींत याींची थे् भे् घडण्यासाठी व सामान्य शेतकऱ्याींना शींका ननरसन करून
घेता येण्यासाठी च्जल्हा कृर्ष महोत्सवाचे आयोजन करण्यात येणार आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
राज्यातील एसटी स्थानिे आधुतनि बस तळाांसह व्यापारी सांिुल उभारण्याचा
एसटीमहामांडळाचा तनणाय

(२६)

७५७७५ (१७-०४-२०१७).

श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), श्री.वैभव वपचड (अिोले),

श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.अश्जत
पवार (बारामती), श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.अतनल बाबर (खानापरू ),
श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), श्री.राहूल िुल (दौंड) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील

(१) एस्ी महामींडळाने राज्यातील एस्ी स्थानके आिुननक बस तळाींसह व्यापारी सींकुल
उभारण्याचा ननणाय घेतल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ च्यादरम्यान ननदशानास आले आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, एस्ी महामींडळाने राज्यातील एस्ी स्थानके आिुननक बस तळाींसह व्यापारी

सींकुल उभारण्याबाबत घेतलेल्या ननणायाची अींमलबजावणी केली आहे काय, असल्यास केलेल्या
कायावाहीचा सींपूणा तपशील काय आहे ,

(३) नसल्यास, त्यामागील कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (१९-०७-२०१७) :(१) होय.
(२)

राज्य पररवहन महामींडळाकडून ददनाींक ०७.०१.२०१७ रोजी पनवेल, बोरीवली-नॅन्सी

कॉलनी, पुणे-शशवाजीनगर, सोलापरू -पुणे नाका, नाशशक महामागा, औरीं गाबाद-मध्यवती, नाींदेड-

मध्यवती, अकोला व नागपरू -मोरभवन या ९ दठकाणच्या प्रकल्पाींसाठी ई-ननर्वदा मागर्वलेल्या
आहे त.

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

र्व.स. ३३७ (21)
पाटण (श्ज.सातारा) तालुक्यातील िोयना प्रिल्प स्तर १ व २ मुळे बाधधत पुनवाशसत
(२७)

गावठाणाांना नागरी सुववधा पुरववणेिररता तनधी उपलब्ध िरून दे णेबाबत

७५८०५ (१९-०४-२०१७).

श्री.शांभरू ाज दे साई (पाटण) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मदत व पन
ु वासन

(१) सातारा च्जल््यातील पा्ण तालुक्यातील कोयना प्रकल्पामुळे अनेक गावे बाधित झाली
आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कोयना प्रकल्पातील स्तर १ व २ मुळे बाधित झालेल्या पुनवाशसत झालेल्या
गावठाणाींना सन १९७६ पव
ू ीच्या प्रकल्पाींतगात ‘पन
ु वाशसत गावाींना नागरी सर्ु विा परु र्वणे’ या
योजनेअत
ीं गात राज्य शासनाच्या मदत व पुनवासन र्वभागामाफात ननिी दे ण्यात येत आहे , हे
दह खरे आहे काय,

(३) असल्यास, राज्य शासनाच्या मदत व पुनवासन र्वभागामाफात या योजनेअींतगात कोयना

प्रकल्पातील स्तर १ व २ मळ
ु े बाधित झालेल्या पन
ु वाशसत गावठाणाींतील नागरी सर्ु विाींची कामे
करणेकरीता सन २०१५-१६ व २०१६-१७ या र्वत्तीय वषाात ननिी उपलब्ि करून ददला
नसल्याने कामे खोळीं बली आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, या ननिीसींदभाात राज्याचे तत्कालीन मदत व पुनवासन मींत्री याींचेकडे ददनाींक
११ माचा, २०१६ रोजी लेखी पत्राद्वारे ननिीची मागणी केली असता त्याींनी सधचव मदत व
पन
ु वासन याींना तात्काळ ननिी उपलब्ि करून दे णेबाबत ननदे श ददले आहे त, हे ही खरे आहे
काय,

(५) असल्यास, सदर पुनवाशसत गावठाणातील नागरी सुर्विाींच्या कामाींकररता ननिी उपलब्ि
करून दे णेसींदभाात राज्य शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१०-०७-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे. कोयना जलर्वद्युत प्रकल्प ्प्पा १
व २ मळ
ु े सातारा च्जल्हयातील ९८ गावे बाधित झाली आहे त.
(२) हे खरे आहे .

(३) हे अींशत: खरे आहे. कोयना प्रकल्प स्तर १ व २ मळ
ु े बाधित झालेल्या सातारा
च्जल्हयातील

जावळी,

महाबळे श्वर,

फल्ण

व

कोरे गाव

तालुक्यातील

नागरी

सुर्विा

कामाींकररता सन २०१५-२०१६ व सन २०१६-१७ या र्वत्तीय वषाामध्ये अनक्र
ु मे रु. ७.७१ को्ी

व १.७६ को्ी ननिी र्वतरीत करण्यात आला आहे . तथार्प, पा्ण तालुक्यातील कामाींच्या
अनुषींगाने शासन स्तरावर पररपुणा ननिी मागणी प्रस्ताव प्राप्त न झाल्याने सदर कामाींना
नमूद कालाविीत ननिी उपलब्ि करुन दे णे शक्य झालेले नाही.

(४) व (५) होय, हे खरे आहे . सदर पत्रातील ननदे शानुसार र्वभागीय आयुक्त, पुणे याींना शासन
पत्र दद. १५/०६/२०१६ अन्वये त्र्
ा ा करुन प्रस्ताव सादर करण्याबाबत कळर्वण्यात आले
ु ीींची पत
ु त

होते. त्यानस
ु ार र्वभागीय आयुक्त, पुणे याींचेकडून दद. २३/०३/२०१७ व दद. ३०/०३/२०१७
रोजीच्या पत्रान्वये प्रस्ताव प्राप्त झाले असून, त्यापैकी काही कामाींना ननिी र्वतरीत करण्यात

आला असून, सुिाररत प्रशासकीय मान्यतेसह ननिी उपलब्ितेबाबतचा प्रस्ताव कायावाही
अींतगात आहे .

र्व.स. ३३७ (22)
(६) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
एस.टी. महामांडळाछया िमाचाऱ्याांववरुध्द प्रवाशाांनी महामांडळािडे
गैरवतण
ुा ीछया तरारारी नोंदववल्याबाबत
(२८)

७५८२२ (१७-०४-२०१७).

श्री.सांजय साविारे (भुसावळ), श्री.योगेश सागर (चारिोप) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) एस.्ी. महामींडळाच्या

कमाचा-याींर्वरुध्द प्रवाशाींनी महामींडळाकडे गैरवताणुकीच्या

सन

२०१४-१५, २०१५-१६ या कालाविीत अनक्र
ु मे १०२७ व १०१२ तक्रारी नोंदर्वल्याची बाब माहे
डडसेंबर, २०१६ वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, बसस््ॅ ड, डेपो, स्वच्ितागह
ृ े , सुर्विाींची कमतरता, चुकीची नतकक्े

दे णे

यासोबतच प्रवाशाींच्या सगळयात जास्त तक्रारी प्रवाशाींसोबत गैरवतानाच्या असल्याचे ननदशानास
आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, र्वर्वि कारणाने तो्यात चालणारे एस.्ी. महामींडळातील अशा प्रकारामळ
ु े
महामींडळ आणखीनच तोट्यात जाण्याची शक्यता वतार्वण्यात येत आहे , त्यानष
ु ींगाने सदर
बाबतीत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (२७-०७-२०१७) :(१) होय.
(२) नाही.
(३) राज्य पररवहन महामींडळाच्या कमाचाऱ्याींर्वरुध्द प्रवाशाींकडून प्राप्त झालेल्या तक्रारीच्या

अनुषींगाने राज्य पररवहन शशस्त व आवेदन कायापध्दतीनस
ु ार खातेननहाय कारवाई केली जाते.
त्याशशवाय प्रवाशाींना सौजन्यपूवक
ा वागणूक दे णेबाबत सवा र्वभागाींना सूचना दे ण्यात आलेल्या
आहे त.

राज्यातील बसस्थानकावर प्रवाशाींकरीता आवश्यक असलेल्या मुलभूत सुर्विाींचा सय
ु ोग्य

पुरवठा करण्यात येतो. तसेच, बसस्थानकाींची व वाहनतळाची दै नींददन स्वच्िता सींबींधित
आगाराच्या दे खरे खख
े ाली करुन घेतली जाते.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
मौजे धानेप, गावठाण रार.२ (ववस्तारीत) (ता.वेल्हे, श्ज.पुण)े येथील गुांजवणी चापेट प्रिल्पातील
पात्र प्रिल्पग्रस्ताांना पयाायी भख
ू ांड ताबा व नागरी सुववधाांची व्यवस्था िरणेबाबत

(२९)

७५९३२ (१३-०४-२०१७).

श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मदत व पन
ु वासन

र्व.स. ३३७ (23)
(१) मौजे िानेप, गावठाण क्र.२ (र्वस्तारीत) (ता.वेल्हे , च्ज.पण
ु े) येथील गुींजवणी चापे्
प्रकल्पातील पात्र प्रकल्पग्रस्ताींना पयाायी भूखींड ताबा व नागरी सुर्विाींची व्यवस्था करणेबाबत

स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी कायाकारी अशभयींता, गींज
ु वणी चापे् प्रकल्प र्वभाग याींना ददनाींक ९
जानेवारी, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास एक लेखी पत्र ददले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शासनाने सदर प्रकल्पग्रस्ताींना पयाायी भख
ू ींड ताबा व तेथे नागरी सुर्विाींची
व्यवस्था करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२६-०७-२०१७) :(१) होय.
(२) िानेप क्र. २ येथील पुनवासन वसाहती मिील २६१ भख
ू ींडापैकी २०१ भूखींड वा्प करण्यात
आलेले आहे त. तथापी उीं च सखल पषृ ठभागामुळे भूखींड न च्स्वकारलेल्या प्रकल्पग्रस्ताींसाठी
र्वस्तारीत पन
ु वासन वसाहती मध्ये अनतररक्त वाढीव भख
ू ींड १०६ वा्प करण्यात आले आहे त.

१३२ प्रकल्पग्रस्त याींना भूखड
ीं वा्प झालेले आहे त. कब्जा हक्काची रक्कम भरलेल्या १५

प्रकल्पग्रस्ताींना ताबा दे ण्यात आला असून ४८ प्रकल्पग्रस्ताींना ताबा दे ण्याची कायावाही
प्रगतीपथावर आहे .

६३ प्रकल्पग्रस्ताींनी कब्जा हक्काची रक्कम अद्यापयंत भरलेली नाही.
िानेप क्र. २ या पन
ु वासन वसाहतीमध्ये र्वद्यत
ु परु वठा, अींतगात रस्ते, बाींिीव उघडी

ग्ारे या दे य नागरी सुर्विा दे ण्यासाठीची कायावाही प्रगती पथावर आहे. प्रकल्पग्रस्तानी

उवारीत शाळा, समाजमींदीर, ग्रामपींचायत इमारत, गुराींसाठी पाण्याचा हौद, स्मशानभूमी, तसेच
बस थाींबा इत्यादी नागरी सुर्विा िानेप क्र. २ येथील गावठाणामिीलच वापरावयाच्या आहे त.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
अहमदनगर श्जल््यातील सन २०१६ छया रब्बी हां गामातील ५४५ गावाांत
दष्ट्ु िाळ जाहीर िरुन मदत दे णेबाबत

(३०)

७६७२६ (२६-०४-२०१७).

श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.अश्जत पवार (बारामती),
श्री.ददलीप वळसे-पाटील (आांबेगाव), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपरू ), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर),
श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली) :
मदत व पन
ु वासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) अहमदनगर च्जल््यातील सन २०१६ च्या रब्बी हीं गामात ५४५ गावे दषु काळी म्हणून
शासनाने घोर्षत केले मात्र अींनतम ननणाय घेवून दषु काळाची मदत दे ण्यात आली नाही, हे खरे
आहे काय,
(२)

असल्यास, त्याची कारणे काय आहे त,

(३) तसेच सदरहू गावाींना दषु काळी असल्याचे अींतररम ररत्या ठरवून दषु काळाची मदत दे णेबाबत
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?

र्व.स. ३३७ (24)
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१९-०७-२०१७) :(१) हे खरे नाही.
(२), (३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
पट्टणिोडेली (ता.हातिणांगले, श्ज.िोल्हापूर) येथील पशुवैद्यकिय
दवाखान्यात पूणव
ा ळ
े डॉक्टर उपलब्ध नसल्याबाबत

(३१)

७८१०५

(१३-०४-२०१७).

डॉ.सुश्जत

शमणचेिर

(हातिणांगले) :

सन्माननीय

पशस
ु ांवधान मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पट्टणकोडेली (ता.हातकणींगले, च्ज.कोल्हापूर) येथील पशुवैद्यककय दवाखान्यात पूणव
ा ेळ

डॉक््र उपलब्ि नसल्यामुळे दवाखाना सुरू ठे वण्यास अडचणी येत असल्याचे माहे ऑगस््,
२०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, तदनस
ै यककय दवाखाना सरू
ा ेळ डॉक््र उपलब्ि
ु ार हा पशव
ु द्
ु ठे वण्याकररता पण
ू व
करून दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. महादे व जानिर (१०-०७-२०१७) :(१), (२) व (३) होय, हे खरे आहे .
पशुिन र्वकास अधिकारी, पशुवैद्यकीय दवाखाना श्रे-१, पट्टणकोडोली ता. हातकणींगले,

च्ज.कोल्हापूर या ररक्त असलेल्या पदाचा अनतररक्त कायाभार पशुिन र्वकास अधिकारी,
तालुका लघुपशुवैद्यकीय सवाधचककत्सालय, इचलकरीं जी, च्ज.कोल्हापूर याींच्याकडे सोपर्वण्यात
आला असुन त्याींचे माफात पशप
ु ालक िारकाींना ननयशमत सेवा परु र्वण्यात येत आहे .

(४) पशस
ु ींविान र्वभागातील ग्-अ सींवगाातील पदोन्नतीच्या को्यातील ररक्त असलेली पदे

पदोन्नतीने भरण्याबाबत कायावाही सुरु आहे. पशुिन र्वकास अधिकारी (ग्-अ) या सींवगाात
सद्यच्स्थतीत ररक्त असलेल्या १९१ पदाींपैकी १०० ररक्त पदे भरण्यास उच्चस्तरीय सधचव
सशमतीने मान्यता ददली असन
े े भरण्याबाबत
ू त्यानुसार या सींवगााची १०० पदे सरळसेवन
महाराषट्र

लोकसेवा

आयोगाने

दद.२६.०४.२०१७

रोजी

जाहीरात

प्रशसध्द

याबाबत आयोगाने दद.२४.०६.२०१७ रोजी लेखी पररक्षा आयोच्जत केली आहे.
त्याच प्रमाणे

केली

असन
ू

पशुिन र्वकास अधिकारी (ग्-ब) या सींवगाात ररक्त असलेली पदे

पदोन्नतीने भरणेची बाब शासनाच्या र्वचारािीन आहे .

___________
रां िाळा मत्स्यबीज सांवधान िेंद्र (श्ज.िोल्हापूर) वगा-१ व २ चे
अधधिारी व िमाचा-याांची ररक्त पदे भरण्याबाबत

(३२)

७८१०७

(१३-०४-२०१७).

डॉ.सुश्जत

शमणचेिर

मत्स्यवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(हातिणांगले) :

सन्माननीय

र्व.स. ३३७ (25)
(१) रीं काळा मत्स्यबीज सींविान केंद्र (च्ज.कोल्हापूर) या केंद्राला सन २००८ पासून वगा-१ व २ चे
अधिकारी व कमाचाऱ्याींची ररक्त पदे भरली नसल्याचे माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदरची पदे ररक्त असण्याची कारणे काय आहे ,
(३) असल्यास, सदरची ररक्त पदे भरण्यासींदभाात शासनाने कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. महादे व जानिर (०५-०७-२०१७) :(१) हे खरे नाही.
(२) प्रश्न उद््ावत नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
रायगड श्जल््यातील उरण तालुक्यात जेएनपीटीचा चौथा (शसांगापूर) बांधाऱ्याछया उभारणीची
आधथाि नुिसानभरपाई स्थातनि मछिीमाराांना शमळण्याबाबत

(३३)

७८१३४ (१३-०४-२०१७).

श्री.अजय चौधरी (शशवडी), श्री.मनोहर भोईर (उरण) :

सन्माननीय मत्स्यवविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रायगड च्जल््यातील उरण तालुक्यात जेएनपी्ीचा चौथा (शसींगापूर) बींिारा बाींिण्यात
येणार आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर बींिाऱ्याच्या उभारणीसाठी ्ाकण्यात येणाऱ्या प्रचींड भरावामुळे पारीं पाररक
पध्दतीने

मासेमारी करणाऱ्या स्थाननक

मच्िीमाराींना

आधथाक

नुकसानभरपाई

मच्च्िमाराींचा

शमळावी

अशी

रोजगार बड
ु णार असल्यामळ
ु े

मागणी

करण्यात येत आहे , हे ही खरे आहे काय,

स्थाननक

या

मच्च्िमाराींकडून

(३) असल्यास, पारीं पाररक पध्दतीने मासेमारी करणा-या स्थाननक मच्च्िमाराींना आधथाक
नक
ु सान भरपाई दे ण्याबाबत शासनाने कोणती ननणायात्मक कायावाही केली आहे वा करण्यात
येत आहे,

(४) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. महादे व जानिर (०५-०७-२०१७) :(१) होय.
(२) होय.
(३) ददनाींक २७ माचा, २०१० रोजीच्या शासन ननणायाद्वारे

गदठत करण्यात आलेल्या

सशमतीमाफात ननच्श्चत करण्यात आलेल्या नुकसान भरपाई रक्कमेच्या र्वरोिात सींबींिीत
कींपन्याींनी न्यायालयात अपील दाखल केले असल्यामुळे सध्या प्रकरण न्यायप्रर्वषठ आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

र्व.स. ३३७ (26)
प्रधानमांत्री िृवष शसांचन योजनेंतगात शेति-याांसाठी सरु
ु िरण्यात
आलेल्या दठां बि शसांचन योजनेबाबत

(३४)

७८४५२ (१४-०४-२०१७).

श्री.उल्हास पाटील (शशरोळ) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील

(१) प्रिानमींत्री कृर्ष शसींचन योजनेंतगात शेतक-याींसाठी सरु
ु करण्यात आलेल्या दठीं बक शसींचन
योजनेचे उद्दीष् सींपल्याने शेव्चे दोन ददवस सींगणक यींत्रणा बींद करण्यात आली होती, हे खरे
आहे काय,
(२) असल्यास, यामुळे कोल्हापूर च्जल्हयातील एक हजाराहून अधिक शेतकरी या योजनेपासून
वींधचत राहणार आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(३) तसेच अनेक वेळा सींकेतस्थळाला ताींबत्रक अडचणी ननमााण होत असल्याने शेतक-याींना
ऑनलाईन फॉमा भरता आले नाही, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, याबाबत
वा करण्यात येत आहे ,

या योजनेस मुदतवाढ दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली

(५) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. पाांडुरां ग फुांडिर (२६-०७-२०१७) :(१) नाही.

(२) नाही. सुक्ष्म शसींचनासाठी शेतकऱ्याींकडून ऑनलाईन अजा स्वीकारण्यात येतात व उपलब्ि
ननिीच्या मयाादेत प्राथम्यक्रमानुसार प्राप्त अजांना पूवस
ा ींमती दे ण्यात येते.

सन २०१६-१७ या वषाात कोल्हापरू च्जल््यासाठी रु.६९३.५५ लक्ष एवढ्या रक्कमेचे

लक्षाींक होते. शेतकऱ्याींकडून प्राप्त अजांपक
ै ी ४६५८ एवढे पात्र अजा होते. उपलब्ि ननिीच्या
मयाादेत त्यापैकी ३०२१ अजादाराींना पूवस
ा ींमती दे ण्यात आली आहे .
(३) नाही.

(४) उपलब्ि ननिीमिून राबवावयाच्या कायाक्रमासाठी पुरेसे अजा प्राप्त झाल्याने मुदतवाढ
दे ण्याचा प्रश्न उद््ावत नाही.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

शसांधुदग
ु ा श्जल््यातील दे वधर मध्यम पाटबांधारे प्रिल्पाांतगात
ववस्थावपत झालेल्या प्रिल्पग्रस्ताांबाबत

(३५)

७८७१३ (१३-०४-२०१७).

श्री.वैभव नाईि (िुडाळ), श्री.तनतेश राणे (िणिवली) :

सन्माननीय मदत व पुनवासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) दे विर मध्यम पा्बींिारे प्रकल्पाींतगात र्वस्थार्पत झालेल्या कुली गावातील नागररकाींना
फोंडाघा्–लोरे (च्ज.शसींिुदग
ु )ा येथील माळावर भूखींड दे ण्यात आला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त भख
ू ींडावर अदयापी प्रकल्पग्रस्ताींनी घरे बाींिली नसल्यामुळे सदर भख
ू ींड
शासनास परत करण्याबाबत लाभाथ्यााना भूसींपादन अधिका-याींनी नोद्सा ददल्या आहे त, हे ही
खरे आहे काय,

र्व.स. ३३७ (27)
(३) असल्यास, उक्त शासनाच्या नोद्साींना प्रकल्पग्रस्ताींनी तीव्र र्वरोि दशार्वला आहे , हे ही
खरे आहे काय,
(४) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,त्यात काय आढळून आले,

(५) तदनुसार उपरोक्त जमीन परत न घेण्याबाबत शासन स्तरावर कोणती कायावाही करण्यात
आली आहे व येत आहे ,

(६) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२६-०७-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२) अींशत: खरे आहे.
ज्या प्रकल्पग्रस्ताींना भूखींड मींजूर करुन ताबा दे ण्यात आलेला असूनही अद्याप त्याींनी

घराचे बाींिकाम केले नाही, अशा प्रकल्पग्रस्ताींना च्जल्हा पुनवासन अधिकारी, शसींिुदग
ु ा याींनी
नो्ीसा ददल्या आहे त.

(३) होय, हे खरे आहे .
(४) ११० प्रकल्पग्रस्ताींना नो्ीसा काढण्यात आलेल्या होत्या त्यापैकी ५४ प्रकल्पग्रस्ताींनी
भूखींडाबाबत आवश्यक ती कागदपत्रे, लेखी जबाब ददलेला आहे .

(५) ज्याींना पुनवासन गावठाणात ननयमानुसार भूखींड दे ण्यात आलेला आहे , त्यानी घर न
बाींिता अन्यत्र घर बाींिलेले असेल तरी दे ण्यात आलेला भख
ू ींड परत घेण्यात येवू नये, असा

शासन ननणाय झालेला असल्याने सींबींधित प्रकल्पग्रस्ताींकडून भख
ीं काढून घेणेची कायावाही
ू ड
करण्यात आलेली नाही.

(६) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

राज्यात प्रवासी क्षमता वाढववण्यािररता एस.टी महामांडळािडून
(३६)

७९४१६

डबलडेिर बस सेवा सरु
ु िरण्याबाबत

(१७-०४-२०१७).

श्री.नसीम

खान

(चाांददवली),

श्रीमती

तनमाला

गाववत

(इगतपूरी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.अस्लम शेख (मालाड
पश्श्चम), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (शशडी), श्री.िालीदास िोळां बिर (वडाळा), श्री.डी.एस.अदहरे
(सारारी), प्रा.वषाा गायिवाड (धारावी) :
करतील काय :-

सन्माननीय पररवहन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) राज्यात प्रवासी क्षमता वाढर्वतानाच एस्ीचा चलनीय खचा कमी व्हावा याकररता एस.्ी
महामींडळाकडून डबलडेकर बस प्रवाशाींच्या ताफ्यात आणण्याचा ननणाय घेण्यात आला असल्याचे
माहे डडसेंबर, २०१६ रोजी वा त्या दरम्यान ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ताींबत्रक अडथळयाचा प्रश्न पढ
ा करीत
ु े करुन याकडे एस्ी महामींडळ दल
ु क्ष
असल्याने प्रवाशाींची गैरसोय होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) प्रवाशाींची गैरसोय होत असल्याचे लक्षात घेता त्वरीत कायावाही करण्याकरीता शासनाने
कोणत्या उपाययोजना केल्या आहेत वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?

र्व.स. ३३७ (28)
श्री.

ददवािर

रावते

(०४-०७-२०१७)

:(१),

(२)

व

(३)

राज्य

पररवहन

महामींडळाद्वारे

वातानुकूशलत दम
ु जली (डबल डेकर) बसेस चालर्वण्यासींदभाात मुींबई-पुणे या मागााची तपासणी
करण्यात आली. परीं तू उपलब्ध्ा मागाावर दम
ु जली (डबल डेकर) बस चालर्वण्यासींदभाात ताींबत्रक

व चालननय अडचणी असल्याने सद्य:च्स्थतीत वातानुकूशलत डबलडेकर बससेवा मुींबई-पुणे
मागाावर चालर्वणे राज्य पररवहन महामींडळाच्या व प्रवाशाींच्या सुरक्षेच्या दृष्ाने दहतावह नाही.
सद्यच्स्थतीत

राज्य

पररवहन महामींडळाद्वारे

शशवनेरी, शशतल, दहरकणी

इ.

प्रकारच्या

बसेसद्वारे राज्यातील प्रवाशाींना पुरेशी सेवा उपलब्ि करुन दे ण्यात आली आहे. त्यामुळे
प्रवाशाींची कोणत्याही प्रकारे गैरसोय होत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
नाांदा ताांडा (ता.सोयगाव, श्ज.औरां गाबाद) येथील राम लाला चव्हाण या शेतिऱ्याने
सेवा सांस्था व खाजगी िजााला िांटाळून आत्महत्या िेल्याबाबत
(३७)

७९६२९ (१४-०३-२०१७).

श्री.अब्दल
सत्तार (शसल्लोड) :
ु

सन्माननीय मदत व

पुनवासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नाींदा ताींडा (ता.सोयगाव, च्ज.औरीं गाबाद) येथील राम लाला चव्हाण या शेतकऱ्याने सेवा
सींस्था व खाजगी कजााला कीं्ाळून र्वष घेऊन आत्महत्या केली असल्याचे माहे जानेवारी,
२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यात काय आढळून आले,

(३) असल्यास, सदर शेतकऱ्याच्या कु्ूींबाला दोन लाख रुपयाींची मदत करुन त्याच्या पत्नीस
ननरािार योजनेचा लाभ दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (१९-०७-२०१७) :(१) होय, अींशत: खरे आहे .
(२) सदर प्रकरणात तालुकास्तरीय सशमतीने चौकशी केली असता शेतकऱ्याने नार्पक व
कजााला कीं्ाळून आत्महत्या केल्याचे आढळून आले आहे .

(३) सदर प्रकरणात मयत शेतकऱ्याच्या कु्ुींबाच्या वारसास शासन ननणायानुसार रू.१,००,०००/-

(अक्षरी रूपये एक लाख) आधथाक मदत दे ण्यात आली असन
ू मयताच्या पत्नीस ननरािार
योजनेचा लाभ दे णेबाबत कायावाही चालू आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

पालघर श्जल््यात थांडीमळ
ु े धचिू बागाांचे झालेले नि
ु सान
(३८)

८०५२७ (१९-०४-२०१७).

श्री.ववलास तरे (बोईसर) :
करतील काय :-

श्री.दहतेंद्र ठािूर (वसई), श्री.क्षक्षतीज ठािूर (नालासोपारा),

सन्माननीय मदत व पुनवासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

र्व.स. ३३७ (29)
(१) डहाणू (च्ज.पालघर) तालुक्यात माहे जानेवारी, २०१७ पासून पडलेल्या कडाक्याच्या थींडीमळ
ु े
धचकू बागाींचे मोठ्या प्रमाणात नक
ु सान झाले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शासनामाफात याची पाहणी केली आहे काय व त्यात काय आढळून आले

(३) असल्यास, पाहणीअींती नक
ु सानग्रस्त शेतक-याींना आधथाक मदत दे ण्याबाबत शासनाने
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२१-०७-२०१७) :(१) हे खरे नाही.
(२), (३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

एसटी महामांडळाछया िायाशाळे त नवीन बसेस तयार िरून त्या वापरात आणण्याबाबत
(३९)

८१३५६ (१७-०४-२०१७).

दक्षक्षण) :

श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन), श्री.पर्थ
ृ वीराज चव्हाण (िराड

सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) एस्ी महामींडळाच्या कायाशाळे त दरवषी नवीन बसेस तयार करून त्या वापरात आणल्या
जातात मात्र यावषी या एस्ी बाहे रून तयार करून घेण्याचा ननणाय घेण्यात आला आखण
त्यासाठी चार मदहन्याींपूवी ननर्वदा प्रकक्रया राबर्वण्यात आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू ननर्वदा प्रकक्रयेमुळे १५०० नवीन बसेस अद्यापही एस्ीत दाखल
झालेल्या नसल्यामळ
ु े जुन्या बसमिून एस्ीचा प्रवास सुरु आहे, हे ही खरे आहे काय?
(३) असल्यास, तातडीने ही ननर्वदा प्रकक्रया पण
ू ा करून नवीन एस्ी बसेस दाखल करण्याबाबत
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करणार आहे,
(४) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.

ददवािर

रावते

(०४-०७-२०१७)

:(१),

(२)

व

(३)

राज्य

पररवहन

महामींडळाच्या

कायाशाळाींमध्ये सािी, ननमआराम इ. बसेसची बाींिणी तसेच जुन्या बसेसचे पुन:च्स्थतीकरण
करण्यात येते. परीं त,ू महामींडळाच्या कायाशाळे त वातानक
ु ू शलत बसेस तयार होत नसल्याने
वातानुकूशलत ५०० बसेसची बाींिणी बाहे रुन तयार करुन घेण्यासाठी ननर्वदा प्रकक्रया राबर्वण्यात
आली होती. सदर ननर्वदा प्रकक्रया पूणा झालेली असून खरे दी आदे श दे ण्यात आले आहे त.

राज्य पररवहन महामींडळाकडे परु े सा चालननय वाहन ताफा उपलब्ि असल्याने प्रवाशाींची

गैरसोय होत नाही.

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

अशलबाग (श्ज.रायगड) तालक्
ु यातील मत्स्यव्यवसाय प्रशशक्षण िेंद्राछया
इमारतीचे िाम रखडल्याबाबत

(४०)

८१४१६ (१३-०४-२०१७).

श्री.धैयश
ा ील पाटील (पेण) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मत्स्यवविास मांत्री

र्व.स. ३३७ (30)
(१) रायगड च्जल््यातील अशलबाग येथील मत्स्यव्यवसाय प्रशशक्षण केंद्राची इमारत मोडकळीस
आल्याने येथील मत्स्यव्यवसाय प्रशशक्षण केंद्र बींद करून खासगी भाड्याच्या जागेत सुरू
करण्यात आला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर जागेत सस
ु ज्ज मत्स्यव्यवसाय प्रशशक्षण केंद्राची इमारत उभारण्यास

राषट्रीय कृषी र्वकास योजने अींतगात माहे सप््ें बर २०१४ मध्ये वा त्यादरम्यान मींजूरी दे ण्यात

आली असून यासाठी ३ को्ी ७३ लाख रूपयाींचा ननिी मींजूर करण्यात आला व यातील १
को्ी रूपयाींचा ननिी सन २०१५ मध्ये सावाजननक बाींिकाम र्वभागाकडे वगा करण्यात आले
आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, ताींबत्रक अडचणीींची कारणे दे त सावाजननक बाींिकाम र्वभागाने अद्यापपयंत
प्रशशक्षण केंद्र उभारणीच्या कामाला सुरूवात केलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यात काय आढळून आले,
(५)

असल्यास,

तदनस
ु ार सदर

मत्स्यव्यवसाय

प्रशशक्षण

केंद्राच्या

इमारत

उभारणीसाठी

शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. महादे व जानिर (२०-०७-२०१७) :(१) होय.
(२) होय.
(३) होय
(४) व (५) या प्रकरणी आयुक्त मत्स्यव्यवसाय याींनी सावाजननक बाींिकाम र्वभागाच्या

सींबींिीत अधिकाऱ्याींसमवेत ददनाींक २९.१२.२०१६ रोजी बैठक घेऊन ठे केदाराकडून सुरक्षा

अनामत रक्कम घेऊन वका ऑडार दे ण्याबाबत तात्काळ कायावाही करुन, बाींिकामास सरु
ु वात
करण्याचे आदे श ददले होते. तथार्प, ठे केदाराने सुरक्षा अनामत रक्कम भरली नसल्याने त्याची

ननर्वदा रद्द करुन पुनश्च: ननर्वदा मागर्वणेबाबतची कायावाही कायाकारी अशभयींता,सावाजननक
बाींिकाम र्वभाग याींच्यामाफात चालू आहे .
(६) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
िोिणासाठी स्वतांत्र मत्स्य ववाान ववद्यापीठ स्थापन िरणेबाबत
(४१)

८२३७२ (१३-०४-२०१७).

श्री.सांजय िेळिर (ठाणे) :

सन्माननीय मत्स्यवविास मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) कोकण प्रदे शात मोठ्या प्रमाणात मत्स्य उत्पादन व मत्स्य व्यवसाय होत असल्याने
हजारो तरुणाींना स्थाननक पातळीवर रोजगार उपलब्ि होत आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर व्यवसायाला आिनु नक स्वरूप दे ण्यासाठी कोकणासाठी स्वतींत्र मत्स्य
र्वज्ञान र्वद्यापीठ स्थापन करण्याची शशफारस महाराषट्र कृषी शशक्षण पररषद पुणे याींनी

शासनास करावी असे ननदे श ददनाींक १६ फेब्रुवारी, २०१६ रोजी वा त्यासम
ु ारास शशक्षण
सींचालकानी ददली आहे काय,

र्व.स. ३३७ (31)
(३) असल्यास, शशफारशीच्या अनुषींगाने यासींदभाात शासनाने कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, र्वलबाींची कारणे काय आहे त ?
श्री. महादे व जानिर (०५-०७-२०१७) :(१) होय.
(२) नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
उमरगा व लोहारा (श्ज.उस्मानाबाद) या दोन्ही तालुक्यातील सवा मांडळाांमध्ये यांदा १००० शम.ली.
पेक्षा जास्त पाऊस पडल्यामळ
ु े शेतिऱ्याांना झालेल्या नि
ु सानाची भरपाई शमळण्याबाबत

(४२)

८२५६० (१३-०४-२०१७).

श्री.ाानराज चौगल
ु े (उमरगा) :

सन्माननीय मदत व

पुनवासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) उमरगा व लोहारा या दोन्ही तालुक्यातील (च्ज.उस्मानाबाद) सवा मींडळाींमध्ये यावषी १०००
शम.ली.पेक्षा जास्त पाऊस पडल्यामुळे शेतक-याींच्या र्वर्वि र्पकाींचे नुकसान झाले आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, उमरगा व लोहारा तालुक्याींमध्ये ओला दषु काळ जाहीर करुन नुकसान झालेल्या
उडीद,

सोयाबीन

आदी

र्पकाींसाठी नुकसानभरपाई

दे ण्याबाबत

उमरगा-लोहारा

येथील

लोकप्रनतननिीींनी मा.महसूल मींत्री याींच्याकडे ददनाींक २३ सप््ें बर, २०१६ रोजी वा त्यासम
ु ारास
लेखी ननवेदनाव्दारे मागणी केली होती, हे ही खरे आहे काय,

(३) तसेच, पाण्याच्या प्रवाहामळ
ु े शेतातील माती वाहुन गेलेल्या अनेक शेतक-याींच्या शेतातील
मातीचे स्वतींत्र पींचनामे करुन त्याींना नक
ु सानभरपाई दे ण्यात यावी अशीही मागणी उमरगा-

लोहारा येथील लोकप्रनतननिीींनी मा.महसूल मींत्री याींच्याकडे ददनाींक ४ ऑक््ोबर, २०१६ रोजी वा
त्यासुमारास लेखी ननवेदनाव्दारे केली होती, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, प्रश्न भाग १ व २ मिील मागणीच्या अनष
ु ींगाने अद्यापपयंत शासनाने कोणती
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२१-०७-२०१७) :(१) हे खरे आहे .
(२) स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी दद.१४ डडसेंबर, २०१६ रोजी ननवेदन ददले आहे .
(३) हे खरे नाही.
(४) राज्यात माहे जन
ू ते ऑक््ोबर, २०१६ या कालाविीत अनतवषृ ्ीमळ
ु े बाधित शेतकऱ्याींना
र्पक नुकसानीवर मदत जाहीर करण्याचा ननणाय दद.९ जानेवारी, २०१७ रोजीच्या शासन
ननणायान्वये घेण्यात आला आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

र्व.स. ३३७ (32)
डोंबववली (श्ज.ठाणे) राज्य पररवहन महामांडळाछया उपस्थानिातून िोिण
ववभागात जाणा-या बस सेवा बांद िेल्याबाबत

(४३)

८२८२२ (१७-०४-२०१७).

प्रा.वषाा गायिवाड (धारावी), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) डोंबर्वली (च्ज.ठाणे) राज्य पररवहन महामींडळाच्या उपस्थानकातन
कोकण र्वभागात
ू
जाणाऱ्या बस सेवा प्रवाशाींची भरपूर सींख्या असताींनाही बींद करण्यात आले असल्याचे माहे
जानेवारी, २०१७ वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या बसस्थानकात दप
ु ारी २ ते रात्री १० पयंत ननयींत्रक नसल्याने प्रवाींशाना
मादहती दे ण्यास कोणीही नसते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, बस स्थानका शेजारी झोपडप््ी असून तेथील नागररक तेथील मोकळया
जागेचा वापर शौचालयासाठी करतात त्यामुळे दग
ं ी पसरली असन
ु ि
ू या बसस्थानकावर पोलीस
चौकी, कॅन््ीन, वतामानपत्राचे स््ॉल नाहीत, हे ही खरे आहे काय

(४) असल्यास, यासींदभाात शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यात काय आढळून आले,

(५) असल्यास, सदरहू बस स्थानकातून कोकणात जाणा-या येणा-या बस सेवा पुन्हा सुरु
करण्यासोबतच येथील गैरसोयी दरू करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात
येत आहे ,

(६) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (१९-०७-२०१७) :(१) व (२) हे खरे नाही.
(३) व (४) डोंबबवली बसस्थानकाची दैंनददन साफसफाई सफाई कामगाराींकडून केली जाते. या
स्थानकात प्रवाशाींचा प्रनतसाद कमी असल्याने कँन््ीन, वतामानपत्र स््ॉल अस्तीत्वात नाही.
सदर दठकाणी पोलीस चौकी कायााच्न्वत नाही. परीं तू पोलीसाींचे पेट्रोशलींग ननयशमत सरु
ु आहे .
(५) र्वठ्ठलवाडी-धचपळूण ही बींद केलेली फेरीसह सवा फेऱ्या सुरु आहे त.

होळी व गणपती या

काळात जादा फेऱ्या चालर्वल्या जात आहे त.
(६) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

फलटण शहराछया (श्ज.सातारा) एस.टी. बस स्थानिात अनेि मोठे खड्डे पडल्याने
त्याचा प्रवाशाांना त्रास होत असल्याबाबत
(४४)

८२८४० (१७-०४-२०१७).

डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :
काय :-

श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी),

सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) फल्ण शहराच्या (च्ज.सातारा) मध्यवती दठकाणी असलेल्या एस.्ी. बस स्थानकात
अनेक मोठे खड्डे पडले असून या खड्डयात एस. ्ी. बसेसची मोठया प्रमाणात आदळआप्
होत असन
ू त्याचा प्रवाशाींना त्रास होत असल्याचे माहे नोव्हें बर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

र्व.स. ३३७ (33)
(२) असल्यास, यासींदभाात शासनाने चौकशी करुन प्रवाशाींना होणारा त्रास दरू करण्यासाठी या
बस स्थानकाचे डाींबरीकरण करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (१९-०७-२०१७) :(१) अींशत: खरे आहे.
(२) फल्ण बसस्थानकावर पडलेले खड्डे भरुन घेण्यात आले आहे त. तसेच, बसस्थानकाच्या
दजाावाढीच्या कामास शासनाच्या सवासािारण योजनेअींतगात रु.१५०.०० लक्षची प्रशासकीय
मान्यता ददलेली असन
ू सदर कामासाठी ठे केदाराची ननयक्
ु ती करण्यात आली आहे.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
रत्नाधगरी श्जल््यातील मछिीमाराांना डीझेल खरे दीपैिी मल्
ू यवधीत
िराचा परतावा न शमळाल्याबाबत

(४५)

८३३८० (१३-०४-२०१७).

श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण) :

सन्माननीय मत्स्यवविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रत्नाधगरी च्जल््यातील मच्िीमाराींना डीझेल खरे दीपैकी मूल्यविीत कराचा परतावा न
शमळाल्याने मच्च्िमार हे कजाबाजारी झाले आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सींबींिीत मच्च्िमाराींनी च्जल्हाधिकारी रत्नाधगरी याींना ननवेदनाद्वारे परताव्याची
रक्कम शमळणेबाबत र्वनींती केली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सदर परताव्याची रक्कम सींबिीत मच्च्िमाराींना दे णेबाबत शासनाने कोणती
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. महादे व जानिर (०५-०७-२०१७) :(१) नाही.
(२) होय.
(३) या योजने अींतगात रत्नाधगरी च्जल्हयाला खालीलप्रमाणे मुल्यवधिात कर परतावा रक्कम
दे ण्यात आली आहे .

१. सन २०१४-१५ मध्ये रु.११.५० को्ी
२. सन २०१५-१६ मध्ये रु.२६.९४ को्ी
३. सन २०१६-१७ मध्ये रु.१९.३५ को्ी
४. सन २०१७-१८ करीता शासन पत्र दद.५.४.२०१७ अन्वये रु. ६०.०० को्ी ननिी

अथासींकल्पीत केला असन
ू , सींगणक प्रणालीवर प्राप्त झालेला नाही. तो प्राप्त झाल्यानींतर
र्वतरीत करण्यात येईल.

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

र्व.स. ३३७ (34)
बीड श्जल्हातील नेिनूर (ता.बीड) व अांबेजोगाई (ता.अांबेजोगाई ) येथील बसस्थानिाछया
नुतनीिरणाबाबत व मुलभुत सुववधा उपलब्ध िरून दे ण्याबाबत

(४६)

८३५३५ (१३-०४-२०१७).

श्रीमती सांगीता ठोंबरे (िेज) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) बीड च्जल्हातील नेकनरू (ता.बीड) व अींबेजोगाई (ता.अींबेजोगाई) येथील बसस्थानकाची

जीणा इमारत व बसस्थानकाींत मल
ु भूत सुर्विाींची कमतरता असल्याने गेल्या अनेक वषाापासून
प्रवाश्याींना अनेक समस्याींना सामोरे जावे लागत असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३)

असल्यास,

तदनस
ु ार

शासनाने

बसस्थानक

नत
ू नीकरनाबाबत

व

मल
ु भत
ु

सोई-

सुर्विा उपलब्ि करून दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे
(४) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. ददवािर रावते (१९-०७-२०१७) :(१) अशींत: खरे आहे.
(२)

व

(३)

राज्य

पररवहन

महामींडळाच्या

नेकनरू

व

अींबेजोगाई

बसस्थानकाच्या

नुतनीकरणासाठी नकाशे व अींदाजपत्रक तयार करण्याची कायावाही महामींडळाच्या स्तरावर सुरु

आहे . सद्यच्स्थतीत दोन्ही बसस्थानकाींवर प्रवाशाींना बसण्यासाठी बाकडे, चौकशी कक्ष,
उपहारगह
ृ , प्रसािनगह
ृ इ. सोई-सुर्विा उपलब्ि आहे त.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
मौजे िोरे गाव भीमा (वाडा पुनवासन) (ता.शशरूर, श्ज.पुणे) येथील प्रिल्पग्रस्त म्हणून वाटप
झलेल्या भोगवटदार वगा-२ भूखांडाचे रुपाांतर भोगवटदार वगा-१ मध्ये िरण्याबाबत.

(४७)

८३९२० (१३-०४-२०१७).

श्री.सरु े श गोरे (खेड आळां दी) :

सन्माननीय मदत व

पुनवासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मौजे कोरे गाव भीमा (वाडा पन
ु वासन) (ता.शशरूर, च्ज.पण
ु े) येथील प्रकल्पग्रस्त म्हणन
ू

भोगव्दार वगा-२ चे वा्प झालेले २६९ भूखींडापैकी ८० भूखींड शासन ननणायानुसार भोगव्दार
वगा-१ मिे रुपाींतरीत केले असून अद्याप १८९ भख
ू ींड भोगव्दार वगा-१ मध्ये रुपाींतरीत करणे
बाकी आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी ददनाींक ६ फेब्रव
ु ारी, २०१६ रोजी वा त्यासम
ु ारास
उवाररत भूखींड भोगव्दार वगा-१ मध्ये रुपाींतरीत करण्याची मागणी केली, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, स्थाननक लोकप्रनतननिीींच्या मागणीच्या अनुषग
ीं ाने भोगव्दार वगा-२ चे
भोगव्दार वगा-१ मध्ये रुपाींतर करण्याबाबत शासन स्तरावरून कोणती कायावाही करण्यात
आली वा येत आहे ,
(४) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?

र्व.स. ३३७ (35)

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२६-०७-२०१७) :(१) होय.
(२) होय.
(३) पुनवाशसत गावठाणाींत प्रकल्पग्रस्ताींना वा्प करण्यात आलेल्या भूखींडाींचे भोगव्दार वगा-२
मिूनचे भोगव्दार वगा-१ मध्ये रुपाींतर करण्याबाबतची बाब शासनाच्या र्वचाराधिन आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
िोल्हापूर श्जल््यात ११२ पशुवैद्यिीय दवाखाने सुरु िरण्याबाबत .
(४८)

८४१९३ (१३-०४-२०१७).

श्री.चांद्रदीप नरिे (िरवीर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

सन्माननीय पशुसांवधान मांत्री

कोल्हापूर च्जल््यात १८ व्या पशुगणनेनुसार म्है स, गाय, शेळया-मेंढ्या आखण कोंबड्याींची

एकूण सींख्या सम
ु ारे १ को्ी ३० लाख इतकी आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पशुिन घ्कानस
ु ार च्जल््यामध्ये २८७ पशुवैद्यकीय दवाखान्याींची गरज

असताींनाही केवळ १७५ दवाखाने सरु
ु असल्यामळ
ु े जनावराींना वेळेवर उपचार शमळत नसन
ू
पशुिनाची हानी होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, शासनाकडून कोल्हापूर च्जल््यामध्ये उवाररत ११२ पशुवैद्यकीय दवाखाने सुरु
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. महादे व जानिर (०५-०७-२०१७) :(१) हे खरे नसन
ू , सन २००७ च्या १८ व्या पशुगणनेनुसार
कोल्हापूर च्जल्हयात गाय वगा, म्है स वगा, शेळया-मेंढया, कुक्कु् इत्यादीची एकूण सींख्या १८,

१७, ६६७ आहे . तर, सन २०१२ च्या १९ व्या पशुगणनेनुसार एकूण पशुिन सींख्या १८, २१,
८८० एवढी आहे.

(२) १९ व्या पशुगणनेनुसार कोल्हापूर च्जल्हयातील डोंगरी व बबगर डोंगरी अशी एकूण ९, २३,

८५० पशुिन घ्क सींख्या असन
त्यासाठी ननकषानस
ू
ु ार २८१ पशुवैद्यकीय दवाखान्याींची

आवश्यकता आहे . सद्यच्स्थतीत कोल्हापूर च्जल्हयात एकूण १७६ पशुवैद्यकीय सींस्था कायारत
असन
ू त्याींच्यामाफात च्जल्हयातील सवा गावाींमिील पशि
ु नास आवश्यक त्या सवा पशव
ु ैद्यकीय
सेवा ननयशमतपणे पुरर्वल्या जात आहे त. तसेच, कोल्हापूर च्जल््यात गोकूळ दि
ू सींघाकडील
६२,

वारणा

दि
ू

सींघाकडील

४७

ब

स्वाशभमानी

दि
ु

सींघाकडील

१२

पशुवैद्यकीय

अधिकाऱ्याींकडून त्याींचे सभासद असलेल्या पशुपालकाींच्या दि
ु ाळ पशुिनास कृबत्रम रे तन व

औषिोपचार या सुर्विा पुरर्वल्या जात असल्यामुळे पशुिनाची हानी होत असल्याचे ननदशानास
आले नाही.

(३) नवीन पशुवैद्यकीय दवाखाना श्रेणी-१ ची स्थापना करण्यासाठी र्वर्वि सींवगाातील तीन

नवीन पदे ननमााण करणे आवश्यक आहे . सन २०१३ मध्ये पशुवैद्यकीय दवाखाना श्रेणी-१ ची

स्थापना, अच्स्तत्वातील श्रेणी-२ च्या पशुवैद्यकीय दवाखान्याींचा दजाावाढ करुन त्याींचे रुपाींतर

र्व.स. ३३७ (36)
श्रेणी-१ च्या पशुवैद्यकीय दवाखान्यात करणे व तालक
ै यकीय सवाधचककत्सालयाची
ु ा लघुपशुवद्
स्थापना करणे यासाठी राज्यातील र्वर्वि च्जल्हयाींमिील प्रस्तावाींच्या अनुषींगाने र्वर्वि

सींवगाातील आवश्यक पदननशमातीचा प्रस्ताव र्वत्त र्वभागास सादर करण्यात आला असता,
र्वत्त र्वभागाने राज्याची वाढती महसूली तू्, राज्याच्या नतजोरीवरील ताण तसेच, आस्थापना
खचा मयााददत ठे वण्याची ननकड लक्षात घेता आधथाक भाराच्या वाढीचे प्रस्ताव सादर करण्यात
येवू नयेत, असे अशभप्राय ददलेले आहे त.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

उल्हासनगरछया (श्ज.ठाणे) आगरतून लाांब पाल्याछया
(४९)

मागाावरील १०० बसेस बांद िेल्याबाबत

८४३५२ (१३-०४-२०१७).

श्रीमती ज्योती िलानी (उल्हासनगर) :

सन्माननीय

पररवहन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) उल्हासनगरच्या (च्ज.ठाणे) ८ आगारातून लाींबपल्याच्या मागाावरील कोकण, र्वदभा, खानदे श

व पच्श्चम महाराषट्रातील च्जल््यात व तालक्
ु याच्या दठकाणी १२ माही व कायमस्वरूपी सरु
ु
असलेल्या १०० बसेस अचानक ददनाींक २९ जून, २०१६ रोजीपासन
ू बींद केलेल्या असल्याने
प्रवाशाींची अडचण होत असल्याचे एका सेवाभावी सींघ्नेने माहे जुलै, २०१६ मध्ये वा
त्यादरम्यान शासनास लेखी पत्रान्वये ननदशानात आणले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, एकेकाळी उत्पन्नाचे बाबतीत महाराषट्रात प्रथम व द्र्वतीय क्रमाींकावर
असलेल्या र्वठ्ठलवाडी आगारातन
ू १२ लाींब पल्याच्या बसेस बींद केल्याने एस ्ी. महामींडळाचे
उत्पन्नात मोठ्या प्रमाणात घ् झालेली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, र्वठ्ठलवाडी, आगारात चालक वाहकाींच्या बरीच पदे ररक्त आहे त, स्पेअर पा्ा

वेळेवर शमळत नसल्यामुळे नादरु
ु स्त गाड्या दरु
ु स्त होण्यास र्वलींब लागतो या सवा कारणामुळे
लाींब पल्याच्या प्रवाशाींची गैरसोय होत आहे , हे ही खरे आहे काय

(४) असल्यास, उपरोक्तबाबात शासनाकडून कोणती कायावाही करण्यात आली वा करण्यात येत
आहे ,

(५) नसल्यास, र्वलींबाचे कारण काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (१९-०७-२०१७) :(१) व (२) राज्य पररवहन महामींडळाच्या सुसूत्रीकरण ध्येय

िोरणानुसार माहे जून,२०१६ मध्ये र्वभागाकडून काही लाींब व मध्यम लाींब पल्ला फेऱ्या या
कमी गदीच्या हीं गामात थे् प्रवाशी कमतरतेमळ
ु े तात्पूरत्या स्वरुपात स्थधगत करण्यात

आलेल्या होत्या. तथार्प, त्यातील काही महत्वाच्या फेऱ्या प्रवाशी गदी, हीं गाम, ददवाळी जादा व
इतर जादा वाहतक
ू ीत प्रवाशाींच्या मागणीनस
ु ार सरु
ु करण्यात आलेल्या आहे त. त्यामळ
ु े
प्रवाशाींच्या सोयीवर तसेच, आगाराींच्या उत्पन्नात फारसा पररणाम झालेला नाही.

(३) व (४) सद्यच्स्थतीत र्वठ्ठलवाडी आगारात ११३ चालक व ११८ वाहक कायारत आहे त.
सध्याच्या चालनीय च्स्थतीत १९ चालक व १४ वाहक कमी आहे त. त्या अनुषींगाने
महामींडळाद्वारे चालक/वाहक भरती प्रकक्रया सरु
ु करण्यात आली आहे .

र्व.स. ३३७ (37)
र्वठ्ठलवाडी आगारास दरकरारिारक पुरवठािारकाींकडून आवश्यकतेनुसार सु्या भागाींची

खरे दी करुन पुरवठा करण्यात येतो. तसेच, आवश्यकता भासल्यास ठाणे र्वभागाकडून स्थाननक
बाजारातन
ू स्
ु या भागाींची खरे दी करुन आगारास परु र्वण्यात येतात. आगारास मींजरू असलेल्या
ननयताींच्या

प्रमाणात

पुरेशा

गाडया

उपलब्ि

आहे त.

सद्यच्स्थतीत

या

आगाराला

४६ ननयताींसाठी ५७ वाहने उपलब्ि आहे त.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

श्रीरामपूर (श्ज.अहमदनगर) तालुक्यातील शेतिऱ्याांना राष्ट्रीय िृषी वविास योजनेतांगत
ा
शमळणा-या िाांदाचाळ अनुदानाचा लाभ शमळण्याबाबत

(५०)

८४५०१ (१४-०४-२०१७).

श्री.भाऊसाहे ब िाांबळे (श्रीरामपरू ) :

सन्माननीय िृषी मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

श्रीरामपूर (च्ज.अहमदनगर) तालुक्यात राषट्रीय कृषी र्वकास योजनेतींगत
ा शमळणा-या काींदा

चाळ अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी सुमारे १२८ शेतक-याींनी आवश्यक कागदपत्रासींह अजा केले
असताींनाही येथे ननिी असन
ू ही केवळ ७ शेतक-याींना अनुदान शमळाले असून उवाररत
शेतकऱ्याींमध्ये ननराशा पसरली असल्याचे माहे

नोव्हें बर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान

ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, येथील कृषी र्वभागाने च्जल्हयातील काींदाचाळीच्या अनुदानाचे नव्याने अजा
च्स्वकारणे गत सात मदहन्याींपासून बींद केले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, या सींदभाात शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(४) असल्यास, त्यानष
ु ींगाने मागील वषी व यावषी काींदाचाळीच्या अनद
ु ानासाठी अजा केलेल्या

शेतक-याींना सदर अनुदानाचा लाभ दे ण्यासाठी शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात
येत आहे ,

(५) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. पाांडुरां ग फुांडिर (२६-०७-२०१७) :(१) व (२) हे खरे नाही.
श्रीरामपूर तालुक्यातील १२८

अजादाराींमिून लॉ्री पद्धतीने एकूण ८७ लाभाथ्यांना

काींदाचाळ उभारण्यासाठी पूवस
ा ींमती दे ण्यात आली आहे . त्यापैकी ३७ लाभाथ्यांना अनुदान अदा

करण्यात आले असून उवारीत ५० लाभाथ्यांकडून अनुदान मागणी प्रस्ताव प्राप्त होताच,
अनद
ु ान दे ण्याची कायावाही करण्यात येत आहे .
(३), (४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

मुांबई.

प्रधान सधचव,
________________________
शासकीय मध्यवती मद्र
ु णालय, मींब
ु ई.

महाराष्ट्र ववधानसभा.

