
महाराष्ट्र विधानपररषद 
पाचिे अधधिेशन, २०१६ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

गुरुिार, ददनाांि ०८ डिसेंबर, २०१६ / अग्रहायण १७, १९३८ ( शिे ) 
  
(१) महसूल, मदत ि पुनिवसन, सािवजननि बाांधिाम 

(सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री 

 

याांचे प्रभारी विभाग (२) पररिहन, खारभूमी वििास मांत्री 
(३) िृवष आणण फलोत्पादन मांत्री 
(४) सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम) मांत्री 
(५) पशुसांिधवन, दगु्धवििास ि मत््यवििास मांत्री 

 
------------------------------------- 

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ८१ 
------------------------------------- 

  
शेतिऱयाांना सुक्ष्म ससांचन अनुदानाची प्रलांबबत रक्िम अदा िरण्याबाबत 

(१) *  २५१८६   श्री.सनतश चव्हाण, श्री.अमरससांह पांडित, श्री.धनांजय मुांि े:  
ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १९६३६ ला ददनाांि २६ जुलै, २०१६ रोजी ददलेल्या 
उत्तराच्या सांदभावत : सन्माननीय िृवष मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :-  
  

(१) राज्यात सन २०१३ पासुन शेतकऱयाींसाठी कृषि ससींचन योजनेंतगगत सुक्ष्म 
ससींचन योजना राबवण्यात येत असून सन २०१३ ते २०१६ या कालावधीत 
२,०२,५६४ शतेकऱयाींनी या योजनेचा लाभ घेतला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या योजनेंतगगत शेतकऱयाींना देण्यात येणारे अनुदान सन २०१३ 
पासुन प्रलींबबत असुन रुपये ४३२ को्ी शेतकऱयाींना देणे प्रलींबबत आहे, हे खरे 
आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन शेतकऱयाींना सुक्ष्म ससींचन 
अनदुानाची प्रलींबबत रक्कम अदा करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. पाांिुरांग फुां ििर : (१) कें द्र पुरस्कृत सुक्ष्म ससींचन योजनेंतगगत           
सन २०१३-२०१४ ते सन २०१५-२०१६ या कालावधीत २,६३,७०१ शेतकऱयाींना 
योजनेचा लाभ देण्यात आला आहे. 
(२) सन २०१३-१४ या विागतील रूपये १२८.९३ को्ी व सन २०१४-१५ या विागतील 
पूवगसींमती ददलेले रूपये ५६.२९ को्ी असे एकूण रूपये १८५.२२ को्ी एवढ्या 
रकमेचे प्रस्ताव प्रलींबबत आहेत. 
(३) ननधी उपलब्धतेनुसार शेतकऱयाींना अनदुान देण्याची कायगवाही करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
 

असलबाग, पेण, धरमतर ते ििखळ (जज.रायगि) येथील 
र्त्याांची झालेली दरुि्था 

(२) *  २३६५८   श्री.किरण पािसिर, अॅि.ननरांजन िािखरे, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.हेमांत टिले, श्री.जयांत पाटील, श्री.सुननल तटिरे :   
सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) असलबाग, पेण, धरमतर ते वडखळ (जज.रायगड) येथील रस्तयाींची पावसामुळे 
दरुवस्था झाली असून रस्तयात मोठे खड्ड ेपडल्याने वाहतूकीस मोठ्या प्रमाणात 
त्रास होत असल्याने स्थाननक नागररकाींनी तसेच, लोकप्रनतननधीींनी सावगजननक 
बाींधकाम षवभाग, असलबाग तसेच शासनाकड े माहे ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये वा 
तयादरम्यान लेखी ननवेदन ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी करून रस्ते दरुूस्ती करण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे आहे. 
     प्रश्नाींककत रस्तयाबाबत स्थाननक नागररक सींघ्ना हयाींची ३ ननवेदने प्राप्त 
झालेली आहेत. 
(२) वडखळ ते असलबाग हया २२.२० कक.मी. राषरीय महामागग क्र.१६६-अ पैकी 
९.२० कक.मी. लाींबीमध्ये नतूनीकरणाचे काम प्रगतीत असून माचग, २०१७ पवूी 
पूणग होणे अपेक्षित आहे. उवगररत १३.०० कक.मी. लाींबीमध्ये डाींबरसमश्रीत खड्ड े
भरण्यात आले आहेत. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
 

मुांबई-गोिा महामागाविरील पोलादपूर ि पनिेल येथील पुलाांची  
दरुू्ती ि पथददव्याांची सोय िरण्याबाबत 

(३) *  २४३९३   आकिव .अनांत गािगीळ, श्री.रामहरी रुपनिर :  सन्माननीय 
सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) मुींबई-गोवा महामागागवरील पोलादपूर व पनवेल येथील नदया व कालवयाींवर 
५० ते १०० विागपूवी बाींधलेले १० पूल धोकादायक झाले असून सदर पुलाींची 
दरुूस्ती व पुलावर गावाजवळ पथददवयाींची सोय करण्याबाबतची मागणी स्थाननक 
नागरीकाींनी माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये वा तयादरम्यान केल्याचे ननदशगनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून सदर महामागागवरील 
नदी व कालवयाींवरील पुलाींची दरुूस्ती व पथददवयाींची सोय करण्याबाबत कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) हे खरे आहे. 
     मुींबई-गोवा राषरीय महामागागची कक.मी. ०/०० ते १५/५०० हया १५.५० 
कक.मी. लाींबी पनवेल तालुक्यामध्ये आणण कक.मी. १०८/४५० ते १५४/४०० ही 
४५.९७ कक.मी. लाींबी पोलादपरू तालुक्यात असून हया लाींबीत दोन पूल आहेत. 
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     या महामागागवर पनवेल तालुक्यायाया हदीतीत कक.मी. १५.५० मध्ये खारपाडा 
पूल सुजस्थतीत असून तेथे पथददवयाींची सोय उपलब्ध असल्याचे, प्रकल्प 
सींचालक, भारतीय राषरीय राजमागग प्राधधकरण, पनवेल याींनी कळषवले आहे. 
     तसेच पोलादपूर तालुक्यात कक.मी. १४२/४०० वर सडवली नाल्यावर लहान 
पूल असून सदरील पूल वाहतुकीींसाठी सुरक्षित असून सदया तेथे पथददवयाींची 
सोय नाही. तसेच या पूलायाया मजबूतीकरणाचे अींदाजपत्रक कें द्र शासनास सादर 
करण्यात आले आहे. इींदापूर ते झाराप हया भागातील महामागागयाया 
चौपदरीकरणायाया प्रकल्पात सडवली नाल्यावर नवीन पुलायाया बाींधकामासह 
पथददवयाींची तरतूद करण्यात आलेली आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

 

----------------- 
 

महाि (जज.रायगि) तालुक्यातील सावित्री नदीिरील पुलाच्या दरु्वटनेबाबत 

(४) *  २३५३३   श्री.जयांत पाटील, श्री.किरण पािसिर, अॅि.ननरांजन िािखरे, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.सुननल तटिरे, श्री.अशोि ऊफव  भाई 
जगताप, श्री.सांजय दत्त :   सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि 
उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) महाड (जज.रायगड) तालुक्यातील साषवत्री नदीवरील पलू अनतवषृ्ीमुळे ददनाींक 
२ ऑगस््, २०१६ रोजी वा तयासुमारास कोसळला असून सदर दघुग् नेमध्ये ४४ 
पेिा जास्त वयक्तीींना प्राण गमवावे लागले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर पूलायाया दघुग् नेपूवी सावगजननक बाींधकाम षवभागाकडून 
बाींधकाम लेखा पररिण (स्रक्चरल ऑडड्) करण्यात आले असून सदर 
तपासणीमध्ये पूल वाहतकुीस योग्य आहे असा अहवाल देण्यात आला होता, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, असे असताना ही दघुग् ना घडल्याने सींबींधधत दोिीींवर कारवाइग 
करण्याबाबत तसेच, मुींबई-गोवा राषरीय महामागागवरील उड्डाण पुलाींचे बाींधकाम 
लेखा पररिण (स्रक्चरल ऑडड्) करुन पुलाींचे अपुणग बाींधकाम पूणग करण्यायाया 
दृष्ीने शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) सदरील दघुग् नेमध्ये ३९ वयक्ती मतृयूमुखी पडल्या 
असून १ वयक्ती बेपतता आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) सदर दघुग् नेची चौकशी करणेसाठी शासन ननणगय क्र.न्याप्र             
२०१६/प्र.क्र.२५८/रा.म.१, ददनाींक १ ऑक््ोबर, २०१६ अनसुार मा.श्री.एस.के.शाह, 
सेवा ननवतृत न्यायाधीश, उयाच न्यायालय, मुींबई याींची एक सदस्यीय ससमती 
ननयुक्त करण्यात आलेली आहे. 
     मुींबई गोवा राषरीय महामागागवर रतनाधगरी व ससींधदुगुग जजल्हयामधील १७ 
पुलाींपकैी १० पुलाींना पयागयी चौपदरी पुलाचे बाींधकाम प्रगतीत असून ३ पुलाींना 
पयागयी पुलाींयाया बाींधकामासाठी कायागरींभ आदेश देण्यात आलेले आहेत. उवगरीत ४ 
पुलाींना पयागयी पूल बाींधण्यासाठी ननषवदा प्रकक्रया प्रगतीत आहे. 
     तसेच अजस्ततवातील पुलाींयाया दरुुस्तीसाठी रुपये ९ को्ी ककीं मतीचे 
अींदाजपत्रके रस्ते वाहतकू व महामागग मींत्रालय नवी ददल्ली याींना मींजुरीसाठी 
सादर करण्यात आलेली असून छाननीस्तरावर आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
 

भूम (जज.उ्मानाबाद) तालुक्यातील दधू पुरिठा  
सांर्ामधील िमवचाऱयाांच्या मागण्याांबाबत 

(५) *  २५९३१   श्री.सुजजतससांह ठािूर : सन्माननीय दगु् धवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) भूम (जज.उस्मानाबाद) तालुक्यातील सहकारी दधु उतपादक व पुरवठा 
सींघामध्ये सन २०१० मध्ये झालेल्या गैरवयवहारामुळे बींद पडलेल्या दधू पुरवठा 
सींघामध्ये कायगरत असलेल्या ६४ कमगचाऱ याींवर उपासमारीची वेळ आली असल्याचे 
माहे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, भुम तालुका सहकारी दधु उतपादक व पुरवठा सींघ कमगचारी 
सींघ्ना, भूम याींनी उपरोक्त गैरवयवहाराची चौकशी करावी व सींघ बींद 
झाल्यामुळे सींघाकड े रादहलेला आजपयगतचा पगार तसेच सेवाननवतृतती पयतंचा 
पगार व गॅज्यएु्ी, प्रा.फीं ड, रजेचा पगार इतयादी रक्कमा समळावयात आदद 
मागण्याींकररता माहे सप् े्ंबर, २०१६ पासून उपषवभागीय अधधकारी, भूम 
कायागलयासमोर आमरण उपोिणास बसले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून सदर कमगचाऱयाींयाया 
मागण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. महादेि जानिर : (१) भूम तालुका सहकारी दधु उतपादक व पुरवठा सींघ 
माहे फेब्रुवारी, २०१० पासून बींद अवस्थेत असून तयावेळी ६४ कमगचारी कायगरत होते. 
(२) सींघाचे कमगचारी ददनाींक १६ सप् े्ंबर, २०१६ पासून उपषवभागीय अधधकारी, 
भूम याींयाया कायागलयासमोर तयाींयाया मागण्याींसाठी उपोिणास बसले होते. तयाींयाया 
मागण्याींबाबत योग्य ती कायगवाही करण्याचे आश्वासन सहाय्यक ननबींधक, 
सहकारी सींस्था (दगु्ध), उस्मानाबाद याींनी ददल्यानींतर सदर उपोिण ददनाींक २२ 
सप् े्ंबर, २०१६ रोजी सायींकाळी ६.०० वाजता मागे घेतले आहे. 
(३) व (४) भूम तालुका सहकारी दधु उतपादक व पुरवठा सींघाचे ददनाींक १ 
एषप्रल, २००९ ते ७ माचग, २०१४ या कालावधीतील वैधाननक लेखापररिण 
करण्यात आले असून लेखापररिण अहवालही प्राप्त झालेला आहे. महाराषर 
सहकारी सींस्था ननयम १९६१ मधील ननयम ८९ (४) अन्वये सदर सींघायाया सवग 
दावेदार व धनको याींना तयाींचे दावे दाखल करण्यासाठी ददनाींक १८ जुलै, २०१६ ते 
१७ सप् े्ंबर, २०१६ पयतं वैधाननक अवधी देण्यात आला होता. तयानसुार सींघायाया 
सवग कमगचाऱयाींनी तयाींचे वेतन षवियक दावे अवसायकाींकड े दाखले केले आहेत. 
प्राप्त दावयाींनुसार महाराषर सहकारी सींस्था अधधननयम १९६० चे कलम १०५ व 
सहकारी सींस्था ननयम १९६१ मधील तरतदूीनुसार कमगचाऱयाींचे थकीत वेतन अदा 
करण्याची कायगवाही करण्यात येत आहे. 

----------------- 
महाि येथील सावित्री नदीिरील पुल िोसळून झालेल्या  

दरु्वटनेतील मतृाांच्या िारसाांना मदत देण्याबाबत 
(६) *  २४९०६   श्री.अशोि ऊफव  भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्री.अननल 
भोसले, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.जनादवन चाांदरूिर, श्री.रामहरी 
रुपनिर : सन्माननीय मदत ि पनुिवसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) महाड येथील साषवत्री नदीवरील पुल कोसळून झालेल्या दघुग् नेतील बेपतता 
वयक्तीींचा शोध न लागल्यास तयाींना मतृ घोषित करुन मतृाींयाया वारसाींना 
शासनाने घोषित केलेली सवगप्रकारची मदत देण्यात येणार असल्याबाबतची घोिणा 
मा.मदत व पनुवगसन मींत्री याींनी ददनाींक १० ऑगस््, २०१६ रोजी पत्रकार 
पररिदेमध्ये ददली, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर दघुग् नेस दोन मदहन्याींचा कालावधी होऊनही मतृाींयाया व 
बेपतता असलेल्या वयक्तीींयाया वारसाींना मदत देण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी चौकशी करून शासनाने घेतलेल्या ननणगयानुसार 
व ननकिानुसार मतृाींयाया व बेपतता असलेल्या वयक्तीींयाया वारसाींना मदत 
देण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
 

मुांबई-गोिा (जज.रायगि) महामागाविरील र्त्याांची झालेली दरुि्था 

(७) *  २४७१८   श्री.सुभाष झाांबि, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफव  भाई 
जगताप : सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई-गोवा (जज.रायगड) महामागागवरील खड्डयाींमुळे रस्तयाींची दरुवस्था झाली 
असल्याने प्रवाश्याींना त्रास होत असल्याचे माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये वा 
तयादरम्यान ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर महामागागकड ेमागील १० विागपासून शासनाने दलुगि केल्याने 
महामागागची दरुवस्था झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तदनसुार महामागागवरील खड्ड ेबजुवनू तयाचे डाींबरीकरण 
करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२), (३) व (४) मुींबई गोवा राषरीय महामागागचा १६१ 
कक.मी. भाग रायगड जजल्हयात आहे. तयापैकी मुख्यतवे पनवेल ते इींदापूर हया 
८४ कक.मी. लाींबीमध्ये रस्तयाचा पषृठभाग काही प्रमाणात खराब आहे. 
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     भारतीय राषरीय राजमागग प्राधधकरणाकड ेअसलेल्या पनवेल ते इींदापूर हया 
८४.०० कक.मी. महामागागयाया चौपदरीकरणाचे काम खाजगीकरणामधनू मे.सुषप्रम 
पनवेल इींदापूर ्ोलवेज प्रा.सल. या सवलतकारामाफग त ददनाींक १९ डडसेंबर, २०११ 
पासून प्रगतीत असून कनागळा पिी अभयारण्य िेत्रामधील महामागग रुीं दीकरणासाठी 
पयागवरण व वन षवभागाची मींजुरी, जलवादहन्याींचे स्थलाींतर तसेच मौ.काराव, 
नागोठणे व कोले्ी येथील भूसींपादन या बाबीींना षवलींब झाल्याने तसेच, 
उदयोजकाकडून ददरींगाई झाल्याने कामास षवलींब झालेला आहे ही वस्तजुस्थती 
आहे,  
     सदयजस्थतीत शासनायाया सहकायागने सवग बाबी मागी लागल्या असून 
प्रकल्प पुन:जजवीत करण्यासाठी कें द्र शासनाकडून प्रकल्पाला ननधी (one time 
fund infusion) उपलब्ध करण्यास  ततवत: मान्यता देण्यात आली आहे, असे 
प्रकल्प सींचालक, भारतीय राषरीय राजमागग प्राधधकरण, पनवेल याींनी कळषवले 
आहे. 
      गणेशोतसवायाया कालावधीत प्रकल्पायाया लाींबीत रस्तयाची देखभाल व 
दरुुस्ती सवलतकारायाया जबाबदारीवर त्रयस्थ कीं त्रा्दाराींकडून करुन घेण्यात आली 
होती. तयानींतर ददनाींक १४ सप् े्ंबर, २०१६ याया पावसानींतर मुख्यतवे पेण व 
वडखळ या भागात रस्तयाचा पषृठभागाची हानी झाली असून तयादठकाणाींची 
दरुुस्ती कीं त्रा्दारायाया जबाबदारीवर करण्यात येत आहे. 
     पनवेल इींदापूर लाींबीतील चौपदरीकरणाचे काम माचग, २०१८ पयतं पूणग होणे 
अपेक्षित असल्याचे  प्रकल्प सींचालक, भारतीय राषरीय राजमागग प्राधधकरण, 
पनवेल याींनी कळषवले आहे. 

----------------- 
 

मुांबई शहरातील र्ते, िाहतिू आणण गाड्या पाकििं गच्या सम्या सोिविण्याबाबत 

(८) *  २४७९३   श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर :   
सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम) मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई शहरातील रस्ते, वाहतकू आणण गाड्या पाककंगयाया समस्या 
सोडषवण्यासाठी मुींबई शहरातील उड्डाणपुलाखालील जागा पाककंगसाठी देण्याबाबत 
शासनायाया षवचाराधीन असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये वा तयादरम्यान 
ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 



9 

(२) असल्यास, शहरातील उड्डाणपुलाखालील जागा वाहनाींना पाककंगसाठी 
उपलब्ध करुन देण्याबाबत ननणगय घेऊन तयाची अींमलबजावणी करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथ सशांदे : (१), (२) व (३) मा.उयाच न्यायालय, मुींबई येथे दाखल 
झालेल्या जनदहत याधचका क्र.१००/२०१५ मध्ये मा.न्यायालयाने ददनाींक        
८ फेब्रुवारी, २०१६ रोजी उड्डाणपुलाखालील पाककंग ह्षवण्याचे अींतररम आदेश 
ददले आहेत. तयानुसार महाराषर राज्य रस्ते षवकास महामींडळाकडून आवश्यक 
कायगवाही करण्यात येत असून, याकरीता महामींडळास सहकायग करण्यायाया सूचना 
गहृ षवभागाने ददनाींक १४ जलैु, २०१६ याया पत्रान्वये पोसलसाींना ददल्या आहेत. 
    दरम्यान प्रश्नाधीन षवियाबाबत मा.उयाच न्यायालय, मुींबई येथे दाखल 
झालेल्या जनदहत याधचका क्र. १८/२०१४ मध्ये मा.न्यायालयाने ददनाींक       
२७ सप् े्ंबर, २०१६ रोजी ददलेल्या अींतररम आदेशात, सवग सींबींधधत षवभागाींनी 
परस्पर सहकायागने धोरणातमक ननणगय घ्यावा असे ननदेश ददले आहेत. सदर 
ननणगयानुसार कायगवाही करण्यात येत आहे. 

----------------- 
नागपूर मध्यिती िारागहृातील प्रनतक्षालय िक्षाच्या  

बाांधिामात झालेला गैरव्यिहार 

(९) *  २५२१८   प्रा.अननल सोले, श्री.समतेश भाांगडिया : सन्माननीय सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) नागपूर मध्यवती कारागहृात कैदयाना भे्ण्याकरीता येणाऱया 
नातेवाईकाींसाठी नषवन प्रनतिालय किायाया बाींधकामाकरीता रूपये २२ लाख ननधी 
मींजूर करण्यात येवनूही सींबींधधत कीं त्रा्दाराने नषवन प्रनतिालयाचे बाींधकाम न 
करता जुन्याच प्रनतिालयाला डागडूजी व दरुुस्ती करुन गैरवयवहार केल्याचे 
ददनाींक २८ जुलै, २०१६ रोजी वा तयासुमारास ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तदनसुार गैरवयवहार करणाऱया सींबींधधत कीं त्रा्दारावर व 
असभयींतयावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अींशत: खरे आहे. 
     या षवियाबाबत श्री.बीं्ी शेळके, शहर अध्यि, इींडडयन युथ कााँगे्रस, नागपूर 
याींनी ददनाींक २९ जुलै, २०१६ रोजी मुख्य असभयींता, सा.बाीं.प्रा. षवभाग, नागपूर 
याींना तक्रार सादर केलेली आहे. 
(२) उपरोक्त प्रकरणी मुख्य असभयींता, सा.बाीं.प्रा. षवभाग, नागपूर याींनी ददनाींक 
२५ ऑगस््, २०१६ याया पत्रान्वये अधीिक असभयींता, दिता व गुणननयींत्रण 
मींडळ, नागपूर याींना चौकशी करण्याचे ननदेश ददलेले आहेत. तथाषप, काम तक्रार 
केल्यायाया ददनाींकास नकुतेच सुरु झालेले असल्याने व या कामाचे तयावेळी 
कुठलेही प्रदान झालेले नसल्याने तयात गैरवयवहार होण्याचा प्रश्नच उद् ावत 
नाही. 
     सदरहू काम प्रगतीत असून उपभोक्ता षवभागायाया मागणीनुसार पूणग 
करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यातील निबौध्द शेतिऱयाांसाठी असणाऱया विशेष र्टि  

योजनेचा ननधी खचव न िेल्याबाबत 

 (१०) *  २४६२८   अॅि.जयदेि गायििाि, श्री.अननल भोसले, श्री.किरण 
पािसिर, श्रीमती विद्या चव्हाण : सन्माननीय िृवष मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील अनुसूधचत जातीमधील नवबौध्द शेतकऱयाींचे उतपन्न वाढवून 
तयाींना दाररद्रय रेिेयायावर आणण्यासाठी कृषि षवभागाकडून अनुसूधचत जाती 
उपाययोजनेसाठी (षवशेि घ्क योजना) या आधथगक विागत सुमारे रूपये १९६ 
को्ी ३४ लि ३१ हजार ची तरतूद करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यापकैी माहे नोवहेंबर, २०१६ अखेर ककती रक्कम कोणकोणत या 
योजनाींकरीता खचग करण्यात आली आहेत, 
(३) असल्यास, अतयल्प प्रमाणात खचग करण्यात आल्याची कारणे काय आहेत, 
ही रक्कम पूणग खचग करण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. पाांिुरांग फुां ििर : (१) होय. 
(२) षवशेि घ्क योजनेंतगगत खालील १४ घ्क राबषवण्यात येतात. 
     जमीन सुधारणा, ननषवषठा वा्प, पीक सींरिण उपकरणे / सुधाररत शेती 
अवजारे, बैलजोडी, बैलगाडी, जुनी षवदहर दरुूस्ती, नवीन षवदहर, इनवेल बोअररींग, 
पाईप लाईन, पींपसींच, शेततळे, परसबाग, ताडपत्री, सुक्ष्म ससींचन सींच. 
     ददनाींक २२ नोवहेंबर, २०१६ अखेर रुपये १५.११ को्ी एवढा प्रतयि खचग झालेला 
आहे. 
(३) लाभाथी ननवड करणे, लाभाथी ननवड झाल्यानींतर मागणीनुसार सादहतयासाठी 
पुरवठा आदेश देणे व सादहतयाचा पुरवठा करणे या प्रकक्रयेसाठी काही कालावधी 
लागतो. तयाचप्रमाणे योजनेत सवगसाधारणपणे ३० ्क्के खचग नवीन षवदहर या 
घ्कावर होत असून, नवीन षवदहरीची कामे प्रामुख्याने डडसेंबर मदहन्यानींतर सुरू 
करण्यात येतात. षवदहर या घ्काचे अनुदान षवदहरीयाया मोजमापानुसार देण्यात 
येते. तयाचप्रमाणे काही जजल्हयाींमध्ये आदशग आचारसींदहता लागू असल्याने 
लाभाथी ननवड करण्यात अडचणी होतया. या सवग पाश्वगभूमीवर खचागचे प्रमाण 
कमी ददसून येत आहेत. लाभार्थयानंा तातडीने अनदुान वा्प करण्याची प्रकक्रया 
सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
मुांबई-पुणे द्रतुगती मागाविरील टोलमधून छोटया िाहनाांना सिलत देण्याबाबत 

(११) *  २३७१८   श्री.सांजय दत्त, श्री.जगन्नाथ सशांदे, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम) मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मुींबई-पुणे द्रतुगती मागागवरील ्ोलमधून छो्या वाहनाना सवलत देता येईल 
का याची चाचपणी करण्यात येत असताना या मागागवर माहे जुलै, २०३५ पयतं 
्ोल आकारणी करण्यास मान्यता ददल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये वा 
तयादरम् यान ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकल्पाींवर हलक्या वाहनाींना पथकरातून सू् देण्याबाबत 
षवततीय व कायदेशीर बाबी तसेच सुसाध्यता तपासून अहवाल सादर करण्यासाठी 
शासनाने ततकालीन अप्पर मुख्य सधचवाींयाया (सा.बाीं.)  अध्यितेखाली नेमलेल्या 
ससमतीस मुदतवाढ देऊनही तयाींनी अहवाल सादर न केल्यामूळे शासनाने   
तदनींतर सुसमत मसलक याींयाया अध्यितेखाली नेमलेल्या ससमतीने ददनाींक             
१८ एषप्रल, २०१६ रोजी शासनास अहवाल सादर केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, या मागागसाठी एकूण ककती खचग झालेला आहे, ्ोलयाया 
माध्यमातनू ककती रक्कम वसूल झालेली आहे व आता सन २०३५ एवढया दीघग 
काळापयतं ्ोल वसूली करण्याची कारणे काय आहेत, तसेच सुसमत मसलक 
याींयाया अध्यितेखालील ससमतीने ्ोल माफीयाया सींदभागतील शासनास सादर 
केलेल्या अहवालातील सशफारशीींचे थोडक्यात स्वरूप काय आहे व तयानुिींगाने 
शासनाने कोणते ननणगय घेतलेले आहेत, 
(४) असल्यास, मुींबई-पुणे द्रतुगती मागागयाया आठ पदरी उन्नत मागागयाया     
रुपये ३२१५ को्ी खचागयाया कामाना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(५) असल्यास सदर काम केवहा सुरु करुन केवहा पूणग करण्यात येणार आहे व 
तयाबाबतची सदय:जस्थती काय आहे ? 
 
श्री. एिनाथ सशांदे : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) या मागागसाठी आतापयतं २४७८.६१ को्ी एवढा खचग झालेला असून प्रकल्प 
ककीं मतीवरील वयाज, प्रकल्पायाया देखभाल दरुूस्तीचा खचग व इतर प्रशासकीय खचग 
पथकर वसुलीतून जमा करणे अपेक्षित आहे. सदर कीं त्रा्ानुसार सध्यायाया 
उदयोजकाचा पथकर वसुलीचा कालावधी ददनाींक ८ ऑगस््, २०१९ रोजी सींपत 
आहे. एकूण ५३१८.४२ को्ी रूपये एवढी ्ोल वसूली झाली आहे. मुींबई पुणे 
द्रतुगती मागागयाया िमतावाढीचे प्रकल्पाची सींभावय ककीं मत सुमारे ३२१५ को्ी 
रूपये असल्याने सदरहू द्रतुगती मागागवरील ्ोल वसूलीचा कालावधी २०३५ पयतं 
वाढवण्यात आला आहे. अप्पर मुख्य सधचव (सा.बाीं) याींयाया अध्यितेखालील 
ससमतीने याबाबत शासन स्तरावर ननणगय घेण्याबाबत सशफारस केली आहे. 
तयानुसार सदर अहवाल शासनायाया षवचाराधीन आहे. 
(४) होय. 
(५) सदर कामाबाबत पवुग अहगता ननषवदा ददनाींक १ ऑक््ोबर, २०१६ रोजी 
बोलषवण्यात आल्या असून २०२०-२०२१ पयतं सदर प्रकल्प पुणग करण्याचे उदीतीष् 
आहे. 
 

----------------- 
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ग्लोबल ससटीझन या सा्ं थेच्या िायवक्रमास िरमणिू शुल्ि माफ िेल्याबाबत 
 

(१२) *  २४५८६   श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, प्रा.जोगेन्द्र ििाि े:  
सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ग्लोबल सस्ीझन या सींस्थेतफे “कोल्ड प्ले” या जगप्रससध्द वादयवृींदाचा 
कायगक्रम मुींबईतील बीकेसीयाया मैदानावर ददनाींक १९ नोवहेंबर, २०१६ रोजी वा 
तयासुमारास आयोजजत करण्यात येणार असून कायगक्रमायाया नतकी्ाींयाया 
उतपन्नावरील कोट्यवधी रूपयाींची करमणकू शुल्क माफी देण्याचा प्रस्ताव 
शासनायाया षवचाराधीन असून यासींदभागत मा.मुख्यमींत्री याींनी ददनाींक               
२४ ऑगस््, २०१६ रोजी वा तयासुमारास महसूल, पयग् न इतयादी षवभागाींयाया 
वररषठ अधधकाऱयाींची बैठक आयोजजत केली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत ननणगय घेण्यात आला आहे काय, ननणगयाचे स्वरूप काय आहे, 
(३) उपरोक्त कायगक्रमायाया नतकी् षवक्रीयाया उतपन्नावर शासनास ककती 
करमणकू शुल्क समळणे अपेक्षित आहे व सदर करमणकू शुल्क माफ करण्याची 
कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, शासनाचे होणारे नकुसान भरून काढण्याबाबत कोणती कायगवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२), (३) व (४) “ग्लोबल सस्ीझन” हा सींयकु्त राषर 
सींघ्नेयाया शाश्वत षवकास उददीतष्ाींना पादठींबा देण्यासाठी तरुणाींना चालना 
देण्याचे सामाजजक कृतीचे वयासपीठ असून २०३० पयतं जगातील सींपूणग दाररद्रय 
ननमूगलन करण्याकामी प्रयतनाींची पराकाषठा करण्याचे “ग्लोबल सस्ीझन” या 
सींस्थेचे ध्येय आहे. “ग्लोबल सस्ीझन इींडडया फेस््ीवहल” या कायगक्रमायाया 
माध्यमातनू सामाजजक चलनाची कल्पना भारतात प्रथमच अवलींबषवण्यात येत आहे. 
     “ग्लोबल सस्ीझन इींडडया फेजस््वहल” चे आयोजन ददनाींक १९ नोवहेंबर, 
२०१६ रोजी मुींबई येथे करण्यासींदभागत मा.मुख्यमत्री महोदयाींयाया अध्यितेखाली 
ददनाींक २४ ऑगस््, २०१६ रोजी सींबींधधत षवभागाींयाया वररषठ अधधकाऱयाींची बठैक 
आयोजजत करण्यात आली होती. सदर कायगक्रमायाया आयोजकाींनी उक्त 
कायगक्रमासाठी करमणकू शुल्कायाया आकारणीतनू सू् समळण्याची षवनींती केली 
होती. 
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     “ग्लोबल सस्ीझन इींडडया फेस््ीवहल” या कायगक्रमायाया नतकक् षवक्रीदवारे 
आयोजकाींना प्राप्त होणाऱया उतपन्नावर महाराषर करमणकू शुल्क 
अधधननयमातील तरतदुीींनुसार अींदाजे ७ को्ी इतके करमणकू शुल्क आकारण्यास 
पात्र होते. 
      ददनाींक १९ नोवहेंबर, २०१६ रोजी मुींबई येथे आयोजजत करण्यात आलेल्या 
“ग्लोबल सस्ीझन इींडडया फेस््ीवहल” या कायगक्रमायाया आयोजनाचे उददीतष् 
षवचारात घेऊन या कायगक्रमास महाराषर करमणकू शुल्क अधधननयमातील कलम 
६(३) मधील तरतदुीींनुसार खालील अ्ी/शतींवर करमणकू शुल्क माफ करण्याचा 
ननणगय शासनाने शासन ननणगय, महसूल व वन षवभाग, ददनाींक १० नोवहेंबर, 
२०१६ अन्वये घेतला आहे. 
 

१) “ग्लोबल सस्ीझन इींडडया फेस््ीवहल” या कायगक्रमाकरीता नतकक् 
षवक्रीदवारे आकारण्यात येणाऱया प्रवेश शुल्कायाया तसेच 
प्रायोजकतवायाया माध्यमातनू सींबींधधत आयोजकाींना प्राप्त होणाऱया 
रकमेवर महाराषर करमणकू शुल्क अधधननयमातील तरतदुीींनुसार 
आकारणीस पात्र करमणकू शुल्कायाया रक्कमे इतकी ककमान रक्कम 
ककीं वा तयापेिा जास्त रक्कम ही दाररद्रय ननमूगलन, कुपोिण 
ननमूगलन, स्वयाछ भारत असभयान, जलयुक्त सशवार योजना 
यासारख्या षवषवध कल्याणकारी योजना प्रभावीपणे राबषवण्यासाठी 
राज्यात ग्लोबल सस्ीझन या सींस्थेयाया षवदयमाने षवननयोगात 
आणण्यात येईल, असे शपथपत्र सदर महोतसवायाया आयोजकाींकडून 
घेण्यात यावे. 

२) तथाषप, उक्त शपथपत्रात नमूद केल्यानसुार जर ग्लोबल सस्ीझन 
या सींस्थेयाया षवदयमाने वरीलप्रमाणे महाराषर राज्यात खचग होणारी 
रक्कम ही महाराषर करमणकू शुल्क अधधननयमातील तरतुदीींनुसार 
आकारणीस पात्र करमणकू शुल्कायाया रकमेपेिा कमी पडत असेल 
तर, सदरहू कमी पडणाऱया रक्कमेयाया प्रमाणातील फरकाची रक्कम 
ही “मुख्यमींत्री सहाय्यता ननधी” मध्ये ककीं वा शासन ननजश्चत करेल 
तयाप्रमाणे अन्य राज्य ननधीकरीता देणे हे सदरहू महोतसवायाया 
आयोजकाींवर बींधनकारक राहील. 
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३) सदर कायगक्रमाींदवारे आयोजकाींना प्राप्त होणाऱया उतपन्नायाया व 
खचागयाया ताळमेळाचे लेखापरीिण हे शासकीय अथवा अन्य 
असभकतयांमाफग त (Agency) करुन घेण्याचा अधधकार शासनास 
असेल. 

४) सदर कायगक्रमायाया आयोजनासींदभागतील सवग बाबीींकरीता तसेच सदरहू 
कायगक्रमादवारे आयोजकाींना नतकी् षवक्रीदवारे/प्रायोजकतवादवारे 
प्राप्त होणाऱया उतपन्नायाया व खचागयाया ताळमेळाबाबत शासनास 
वस्तनुनषठ व अदययावत मादहती व तयासींदभागतील ननयसमत अहवाल 
शासनास सादर करण्याकरीता व वरील क्र.१ मध्ये असभवचन ददलेले 
आहे तयाप्रमाणे कायगवाही होते की नाही याबाबत सींननयींत्रण 
ठेवण्याकामी शासनास मदत करण्यासाठी एका जबाबदार समन्वय 
अधधकाऱयाची (Nodal Officer) ननयुक्ती करुन सदर अधधकाऱयाचे 
नाव, पद, दरूध्वनी/मोबाईल क्रमाींक, याबाबतची मादहती शासनास 
तातकाळ सादर करणे सदर कायगक्रमायाया आयोजकाींवर बींधनकारक 
राहील.   

(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
 

राज्याच्या एस टी महामांिळाने एम.एस. या धातमुध्ये  
गाड्याांची बाांधणी िरण्याचा रे्तलेला ननणवय 

(१३) * २५५९७   श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.शरद रणवपसे : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) राज्यायाया एस ्ी महामींडळाने अपघात झाल्यास तयाची तीव्रता कमी वहावी 
यासाठी स््ीलपासून गाड्याींची बाींधणी करण्याचा ननणगय घेतला असल्याचे माहे 
ऑगस््, २०१६ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने ननषवदा प्रकक्रया पुणग करुन या ननणगयाची अींमलबजावणी 
करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ददिािर रािते : (१) व (२) राज्य पररवहन महामींडळाचे वाहन अधधक 
मजबतू व आकिगक करण्यासाठी राज्य पररवहन महामींडळाने एम.एस. या 
धातुमध्ये बसचा साींगाडा बाींधण्याचा ननणगय घेतलेला असून, तयाबाबतची ननषवदा 
प्रकक्रया राज्य पररवहन महामींडळायाया स्तरावर प्रसारीत करण्यात आलेली आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
अमरािती, जळगाांि ते गुजरात या राष्ट्रीय महामागावचे चौपदरीिरण िरण्याबाबत 

(१४) *  २५८१०   श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम 
(सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राषरीय महामागग क्रमाींक ६ वरील अमरावती ते जळगाींव व जळगाींव ते 
गुजरात हदीतीपयगतचे चौपदरीकरणाचे काम भारतीय राषरीय राजमागग प्राधधकरण 
(एन.एच.ए.आय.) माफग त सुरु करण्याबाबत मागग काढण्यासाठी सदरचा रस्ता हा 
एनएचएआयकड ेहस्ताींतरीत करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी मा.मींत्री महोदयाींनी एक मदहन्याींत ननणगय घेऊन 
मा.कें द्रीय मींत्री महोदयाींसमवेत बठैक लावनू ननणगय घेण्यात येण्याचे आश्वासन 
देण्यात आले होते. परींत ु आजपावेतो सदर बैठकीत घेण्यात आलेल्या 
ननणगयाची/आश्वासनाची पतूगता झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर महामागागचे दोन विागपूवी मा.कें द्रीय मींत्री, रस्ते याींयायाहस्ते 
उदघा्न होऊनही महामागग सुरू करण्यात आलेले नाही, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त महामागागवर अपघाताचे प्रमाणही वाढलेले असून सदर 
प्रकरणी कें द्र शासनाकड ेपाठपुरावा करण्यात आला आहे काय, 
(५) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२), (३), (४) व (५) हे खरे आहे. 
     अमरावती-जळगाव ते गुजरात हदीत हया ४८०.७९ कक.मी. लाींबी राषरीय 
महामागग ददनाींक १ एषप्रल, २०१३ रोजी भारतीय राषरीय राजमागग प्राधधकरणाकड े
चौपदरीकरणाचे कामासाठी हस्ताींतरीत करण्यात आलेला आहे. 
     ददनाींक ३१ ऑक््ोबर, २०१५ रोजी षवदभागतील राषरीय महामागागचे कामाचे 
भूसमपजून व घोिणा करण्यात आली. अमरावती ते धचखली हया १९४ कक.मी. 
आणण फागणे-गुजरात हदीत १४०.७९ कक.मी. लाींबी महामागागचे चौपदरीकरणायाया 
कामासाठी ददनाींक ९ नोवहेंबर, २०१६ रोजी कायागरींभ आदेश देण्यात आलेले 
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आहेत. उवगरीत धचखली ते फागणे हया १५०.०० कक.मी. याया कामायाया ननषवदा 
मागषवण्यात आल्या असून ननषवदेस प्रनतसाद न समळाल्याने दोन भागात ननषवदा 
मागषवण्यात आल्या होतया. सदरील ननषवदा स्वीकृत करण्यात आल्या आहेत असे 
प्रकल्प सींचालक, भारतीय राषरीय राजमागग प्राधधकरण, धुळे व अमरावती याींनी 
कळषवले आहे. 

----------------- 
मांगळिेढा ि पांढरपूर (जज.सोलापूर) तालुक्यातील र्त्याांची झालेली दरुि्था 

(१५) * २३९०८ श्री.प्रशाांत पररचारि : सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम 
(सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मींगळवेढा (जज.सोलापूर) तालुक्यातील मींगळवेढा ते ननींबोणी तसेच पींढरपूर 
(जज.सोलापूर) तालुक्यातील शेवते ते पींढरपूर या रस्तयाींची दरुवस्था झाल्याचे 
ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुख्य रस्तयावर जागोजागी खड्ड े पडले असून साईडपट्टय्ाही 
खचल्या आहेत, यामुळे सवग प्रकारयाया वाहनाींना मागगक्रमण करताना अनेक 
अडचणी येत असल्याचे ननदशगनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून मींगळवेढा व पींढरपूर 
(जज.सोलापूर) तालुक्यातील रस्ता दरुूस्ती करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय, अींशत: खरे आहे. 
(२) होय, अींशत: खरे आहे. 
(३) व (४) प्रश्नाींककत रस्तयामध्ये मींगळवेढा-खोमनाळ भाळवणी ननींबोणी सलगर 
प्रजजमा ७३ लाींबी २९ कक.मी. व आरण ता. हदीत ते करकीं ब शवेते हाळे कौठाळी 
सशरढोण पींढरपूर प्रजजमा १३३ लाींबी ८३ कक.मी. या दोन रस्तयापैकी ३८.६० 
कक.मी. लाींबी समाषवषठ आहे. 
     या ३८.६० कक.मी. लाींबीतील रस्तयायाया डाींबरी पषृठभागावरील खड्ड ेडाींबर 
समधश्रत खडीने भरण्याचे काम प्रगतीत आहे. रस्तयावरील वाहतकू सुरळीत सुरु 
आहे. रस्तयाींयाया काही लाींबीत सुधारणा मजबतूीकरण व डाींबरीकरण करणेची 
कामे व १०.४० कक.मी. लाींबीत रस्तयाचे नवीन बाींधकाम करणेची कामे 
शासनायाया षवषवध योजनाींमधून मींजूरी ननधी ननकि व प्राधान्यक्रमानुसार हाती 
घेण्याचे ननयोजन आहे. 
 

----------------- 
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नतिरे ि देिळे साखरपा (ता.सांगमेश्िर, जज.रत्नाधगरी) गािातील  
फळबागायती शेतिऱयाांना निुसान भरपाई समळण्याबाबत 

(१६) *  २३७०८   श्री.नारायण राणे : सन्माननीय मदत ि पुनिवसन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नतवरे व देवळे साखरपा (ता.सींगमेश्वर, जज.रतनाधगरी) गावातील आींबा व 
काज ू षपकाींचे सवेिण चकुीयाया पध्दतीने झाल्यामुळे शेतकरी नकुसान 
भरपाईपासून वींधचत रादहले असल्याचे माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये वा तयादरम्यान 
ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तदनुसार नुकसान भरपाईपासून वींधचत रादहलेल्या 
फळबागायती शतेकऱयाींना नकुसान भरपाई समळण्याबाबत कोणती कायगवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
मुांबई आणण निी मुांबईला जोिणाऱया जनु्या पुलाची दरुु्ती िरण्याबाबत 

(१७) *  २४९५०   श्री.सुननल तटिरे : सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम 
(सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई आणण नवी मुींबईला जोडणारा जनुा पुल माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये वा 
तयादरम्यान खचला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तदनुसार जीणग झालेल्या पुल पाडून नवीन पुल 
बाींधण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२) व (३) हे खरे नाही. 
     प्रश्नाधीन पुल ितीग्रस्त झाल्याने खबरदारीचा उपाय म्हणनू ददनाींक     
१४ ऑगस््, २०१६ पासून पलुावरील वाहतुक बींद करण्यात आलेली आहे. 
     प्रश्नाधीन जनुा पुल पाडून नवीन पुल बाींधण्याबाबत कोणताही प्रस्ताव 
सदय:जस्थतीत षवभागायाया षवचाराधीन नाही. 

-------------------------------------- 
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राज्यातील जलाशयात राबविण्यात आलेल्या िेज िल्चर 
प्रिल्पात झालेला गैरव्यिहार 

(१८) *  २३४७२   श्री.धनांजय मुांि,े श्री.अमरससांह पांडित, श्री.जयिांतराि जाधि, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमांत टिले : सन्माननीय मत््यवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील जलाशयात RKVY/NMPS/SF अींतगगत राबषवण्यात आलेल्या 
केज कल्चर प्रकल्पातील गैरवयवहाराची चौकशी होण्याची मागणी 
लोकप्रनतननधीींनी मा.मस्तयषवकास मींत्री याींयायाकड ेमाहे ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये वा 
तयादरम्यान केली असून तयासींदभागत अहवाल सादर करण्याबाबत आयुक्त, 
मतस्यषवकास याींना कळषवण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर अहवाल शासनास प्राप्त झाला आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर अहवालायाया अनिुींगाने गैरवयवहार करणाऱया दोिी 
अधधकाऱयाींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. महादेि जानिर : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) आयुक्त, मतस्यवयवसाय याींयायाकडून प्राप्त अहवालानुसार सदर प्रकरणी 
गैरवयवहार झालेला ददसून येत नाही तथाषप अपरेु ताींबत्रक मनषुयबळ, 
वयवस्थापनाचा अभाव व अपुरा कमगचारी वगग इतयादी कारणाींमुळे सदर 
प्रकल्पातनू अपेक्षित उतपन् न प्राप्त होऊ शकले नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यातील एसटी बसची भाििाढ रोखण्याबाबत 

(१९) *  २४४७०   श्री.प्रिाश गजसभये : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील पेरोल व डडझेलचे भाव वाढल्याने एस्ी बसयाया प्रवासी 
भाडयामध्ये ६ ्क्क्याींनी भाववाढ करण्यात येणार असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१६ 
मध्ये वा तयादरम्यान ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी चौकशी करून राज्यात एस्ी बसची भाववाढ 
होऊ नये म्हणनू शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ददिािर रािते : (१) नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
 

नांदरूबार ि धळेु जजल्हयात ओव्हरलोि िाहतुिीमुळे र्त्याांची झालेली दरुि्था 
 

(२०) *  २४६६९   श्री.चांद्रिाांत रर्िुांशी, श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय 
सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) नींदरूबार व धुळे जजल्हयात ओवहरलोड वाहतकुीमुळे जजल्हा अींतगगत रस्तयाींची 
दरुवस्था झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नींदरूबार व धुळे जजल्हयातील चेकपोस््वरून होणाऱया अवधै 
ओवहरलोड वाहतुकीमुळे शासनाचे नकुसान होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून रस्तयाींची दरुूस्ती 
करण्याबाबत तसेच ओवहरलोड वाहतकु रोखण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अींशत: खरे आहे. 
     धुळे व नींदरुबार जजल्हयातील काही तालुक्यातील रस्तयाींवर वाळू वाहून 
नेणाऱया अवजड वाहनाींची वाहतकु मोठ्या प्रमाणात होत असल्याने रस्ते काही 
प्रमाणात िनतग्रस्त झाले आहे. रस्तयाींयाया डाींबरी पषृठभागावरील खड्ड ेभरण्याचे 
काम प्रगतीत असून रस्तयावरील वाहतकू सुरळीत चालू आहे. 
(२) रस्तयावरील चेक पोस्् वरुन होणाऱया अवैध ओवहरलोड वाहनाींवर कायगवाही 
करण्याबाबत पोलीस प्रशासन व पररवहन षवभागास षवनींती करण्यात आली आहे. 
(३) व (४) रस्तयावरील अवधै जड वाहनाींची वाहतकू ननयींबत्रत करण्याबाबत गहृ 
व पररवहन षवभागायाया मदतीने कायगवाही प्रगतीत आहे. रस्तयायाया िनतग्रस्त 
भागातील दरुुस्तीची कामे मींजूरी, ननधी, ननकि व प्राधन्यक्रमानुसार हाती 
घेण्याचे ननयोजन आहे. 
 

----------------- 
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मौजे मुांढेिािी (ता.पांढरपूर, जज.सोलापूर) येथील भीमा 
नदीिरील पूलाच्या दरुु्तीबाबत 

(२१) *  २६०२३   श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीिाांत देशपाांि े: सन्माननीय 
जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे मुींढेवाडी (ता.पींढरपूर, जज.सोलापूर) या दठकाणयाया भीमा नदीवरील 
पुलाचा कठडा तु् ला असून पुलाची दरुवस्था झाली असल्याने याबाबत स्थाननक 
नागररक व लोकप्रनतननधी याींनी तहससलदार, पींढरपूर याींयायाकड ेपूल दरुुस्तीसाठी 
मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व तदनसुार सदर पुलायाया दरुूस्तीबाबत कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. धगरीष महाजन : (१) होय. 
(२) याबाबत िेबत्रय अधधकाऱयाींनी पाहणी केली आहे. तसेच पाहणीनुसार सदर 
पुलायाया आवश्यक तया दरुूस्तीचे अींदाजपत्रक तयार करून ननषवदा प्रकक्रया पूणग 
करण्यात आलेली आहे. सदर काम लवकरच पूणग करण्याचे ननयोजन ओह. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

 

----------------- 
 

पैनगांगा नदीिरील तीन बॅरेजेससाठी िरण्यात आलेल्या  
भूसांपादनात गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

(२२) *  २४६८९   श्री.हररससांग राठोि, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफव  भाई 
जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) षवदभग, मराठवाड्यायाया सीमेलगत वासशम व दहींगोली जजल्हयातनू वाहणाऱया 
पैनगींगा नदीवर उभारण्यात आलेल्या ११ दठकाणयाया बॅरेजेसपकैी जयपूर, ददल्ली 
आणण सोनगवहाण या तीन बॅरेजेससाठी करण्यात आलेल्या भूसींपादनात 
गैरवयवहार झाल्याचा आरोप शेतकऱयाींकडून होत असल्याचे माहे ऑगस््, २०१६ 
मध्ये वा तयादरम्यान ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या बॅरेजेससाठी लागणाऱया जसमनीचा बबनचकू सवहे करुन योग्य 
अहवाल सादर करणे अपेक्षित असतानाही दहींगोली भूसम असभलेख कायागलयाकडून 
वारींवार चकुीचा अहवाल सादर केला जात असल्याने याप्रकरणी चौकशीची मागणी 
होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी करुन दोिी असलेल्या भूसम 
असभलेख, दहींगोली कायागलयातील सींबींधधत अधधकारी, कमगचारी व जलसींपदा 
षवभागातील सींबींधधत कमगचारी याींयायावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
   बाधधत िेत्राचा बबनचुक सवहे करून योग्य तो सींयुक्त मोजणी अहवाल सादर 
करणेची शतेकऱयाींची मागणी आहे. या बाबतचे आवश्यक ते अनतररक्त 
भूसींपादनाचे प्रस्ताव जजल्हाधधकारी, वासशम व दहींगोली याींचेकड ेसादर करण्यात 
आलेले असून अनतररक्त भुसींपादन षवियक कायगवाही चालु आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
सािवजननि बाांधिाम विभाग, ठाणे येथील तत्िालीन अधधक्षि असभयांता  

ि िायविारी असभयांता याांनी िेलेला गैरव्यिहार 

(२३) *  २५६४८   श्री.अननल भोसले, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.ख्िाजा बेग :  
सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सावगजननक बाींधकाम षवभाग, ठाणे येथील ततकालीन अधधिक असभयींता व 
ततकालीन कायगकारी असभयींता याींनी माहे नोवहेंबर, २०११ ते जनू, २०१३ या 
काळात केलेल्या लाखो रुपयाींयाया गैरवयवहार प्रकरणी तयाींचेवर कारवाई करण्यात 
यावी अशी लेखी मागणी प्रा.सलकायत शेख, अध्यि, अल्पसींख्याींक आघाडी याींनी 
ददनाींक १ ऑगस््, २०१६ रोजी वा तयासुमारास मा.मुख्यमींत्री याींना पत्र सलहून 
केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर अधधिक असभयींता व कायगकारी असभयींता दोिी असल्याचा 
अहवाल षवदयमान अधधिक असभयींता याींनी मुख्य असभयींता, मुींबई याींना लेखी 
ददला असल्याचे ननदशगनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, मा.मुख्यमींत्री याींचेकड े केलेल्या तक्रारीमध्ये नमूद करण्यात 
आलेल्या प्रमुख बाबी कोणतया आहेत, तसेच षवदयमान अधधिक असभयींता याींनी 
मुख्य असभयींता, मुींबई याींना पाठषवलेल्या अहवालात नमूद केलेल्या बाबी 
कोणतया आहेत, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी चौकशी करून सींबींधधत दोिीींवर शासनाने 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२), (३) व (४) श्री.सलयाकत शेख याींचे मा.मुख्यमींत्री 
महोदयाींना उदीतेशून सलदहलेले ददनाींक २७ जुलै, २०१६ रोजीचे (अ) पदाचा गैरवापर 
करुन शासकीय ननवासस्थानाची देयके शासकीय खचागतनू भागषवल्याने शासकीय 
रकमेयाया अपहार प्रकरणी सींबींधधताींषवरुध्द गुन्हे दाखल करावेत व (ब) सदर 
अधधकाऱयाींषवरुध्द खातेननहाय चौकशी करुन तयाींना शासकीय सेवेतून बडतफग  
करावे या प्रमुख बाबीींसींदभागतील तक्रार ननवेदन शासनास प्राप्त झाले आहे. 
     याच षवियाबाबत प्राप्त अन्य तक्रारीयाया अनिुींगाने अधधिक असभयींता, 
ठाणे (सा.बाीं.) मींडळ, ठाणे याींचा अहवाल, मुख्य असभयींता, मुींबई (सा.बाीं.) 
प्रादेसशक षवभाग याींयायामाफग त शासनास प्राप्त झाला आहे. तयास अनसुरुन सवग 
सींबधधताींषवरुध्द सशस्तभींगषवियक कायगवाहीचा प्रस्ताव सादर करण्याबाबत मुख्य 
असभयींता, मुींबई (सा.बाीं.) प्रादेसशक षवभाग, मुींबई याींना कळषवण्यात आले आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
नैसधगवि आपत्तीमुळे होणारे नुिसान टाळण्यािरीता 
द्राक्ष बागायतदार शेतिऱयाांना अनदुान देण्याबाबत 

(२४) *  २४३३१   श्री.जयिांतराि जाधि :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १९३८१ ला 
ददनाांि २६ जुलै, २०१६ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत : सन्माननीय िृवष 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सततयाया नैसधगगक आपततीमुळे द्राि उतपादक शेतकऱयाींना सींक्ाींचा सामना 
करावा लागत असल्याने द्राि बागाींसाठी प्लाजस््क आयाछादनाींचा वापर करुन 
नुकसान ्ाळण्यासाठी शेतकऱयाींना खचागवर ५० ्क्के अनुदान देण्याची मागणी 
नासशक जजल्हयातील लोकप्रनतननधीींनी व महाराषर राज्य द्राि बागाईतदार सींघाने 
शासनाकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय,  
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(२) असल्यास, उक्त मागणीयाया अनिुींगाने शासनाने कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. पाांिुरांग फुां ििर : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) नैसधगगक आपततीमुळे द्राि बागाींचे होणारे नुकसान ्ाळण्यासाठी 
“प्लाजस््क आयाछादन” या घ्काचा समावेश एकाजतमक फलोतपादन षवकास 
असभयानाींतगगत करण्याबाबतचा प्रस्ताव, कें द्र शासनायाया कृषि, सहकार व शेतकरी 
कल्याण षवभागास सादर करण्यात आलेला आहे. याबाबत कें द्र शासनाकड े
पाठपुरावा करण्यात येत आहे. 

----------------- 
नासशि जजल््यातील बकटीशिालीन ि सुरक्षा िालािधी सांपलेल्या पुलािरील 

िाहतुि बांद िरून पयावयी उपाययोजना िरण्याबाबत 

(२५) *  २३६९४   िॉ.अपिूव दहरे : सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि 
उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) नासशक जजल्हयातील बब्र्ीशकालीन व ज्या पुलाींयाया सुरिा कालावधी सींपला 
आहे, अशा सगळ्या पुलाींचे बाींधकाम लेखा पररिण (स्रक्चरल ऑडी्) करून 
कन्नमवार, जवहक््ोररया (नासशक) व अन्य सवग धोकादायक पुलाींचा वापर बींद 
करावा, अशी मागणी लोकप्रनतननधी याींनी ददनाींक ५ ऑगस््, २०१६ रोजी वा 
तयासुमारास ननवेदनादवारे मा.मुख्यमींत्री महोदयाींकड े केली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, नासशक येथील मुींबई-आग्रा महामागागवर असलेला कन्नमवार पुल 
हा नासशक शहरास जोडणारा एकमेव पलु (उड्डाणपलु वगळता) असून या जीणग, 
दरुवस्थेत असलेल्या धोकादायक पुलावरुन मोठ्या वाहनाींयाया अवजड वाहतकुीस 
बींदी असताींना या पुलावरून अवजड व अन्य प्रकारयाया वाहनाींची वाहतुक सुरुच 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अशा धोकादायक पुलाींचे स्रक्चरल ऑडी् करून या पुलाींचा वापर 
थाींबवून पयागयी उपाययोजना करण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे आहे. 
(२) भारतीय राषरीय राजमागग प्राधधकरण याींयायामाफग त नासशक शहरामध्ये 
बाींधण्यात आलेल्या उड्डाण पूलाींपैकी वदारका सकग ल ते के.के.वाघ कॉलेज हया 
भागाचा वापर करण्याचा पयागय वाहनधारकाींसाठी उपलब्ध असून कन्नमवार 
पूलायाया पनुबांधणीचे काम हाती घेण्यायाया दृष्ीने ननषवदा मागषवण्यात आल्या 
असल्याचे प्रकल्प सींचालक, भारतीय राषरीय राजमागग प्राधधकरण, नासशक याींनी 
कळषवले आहे. 
(३) पूलाींचे स्रक्चरल ऑडी् करण्याबाबत कायगवाही प्रगतीत आहे. स्रक्चरल 
ऑडी् पूणग झाल्यावर प्राप्त होणाऱया अहवालातील ननषकिागनुसार पूलाींची दरुूस्ती 
अथवा पनुबांधणीबाबत कायगवाही करण्याचे ननयोजन आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
माझगाि, मुांबई न्यायालयीन इमारत धोिादायि असल्याबाबत 

(२६) *  २५८८८   श्री.रविांद्र फाटि : सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम 
(सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई शहरातील माझगाींव न्यायालयाची इमारत १५ विागत धोकादायक 
ठरषवण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, इमारतीचे बाींधकाम करणारे सावगजननक बाींधकाम खातयातील     
२ असभयींते दोिी असल्याचे ननदशगनास आले असून तयाींयायावर शासनाने चौकशी 
करुन कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय. 
(२) प्रस्ततु प्रकरणी मा.लोक आयकु्त, महाराषर राज्य, मुींबई याींनी स्वाधधकारे 
चौकशी करून शासनास सादर केलेला सशफारस अहवाल ददनाींक १६ नोवहेंबर, 
२०१६ रोजी शासनास प्राप्त झाला असून तयातील सशफारशीींयाया अनिुींगाने पढुील 
कायगवाही सुरू करण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
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राज्यातील शासिीय दगु्धशाळाांचे पनुगवठन िरण्याबाबत 
  

(२७) *  २३६८२   अॅि.अननल परब, श्री.सांजय दत्त, श्री.जगन्नाथ सशांदे, 
श्री.सुभाष झाांबि, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अमररशभाई पटेल : सन्माननीय 
दगु् धवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील शासकीय दगु्धशाळा पुवगवत सुरू करून आरेचे सकस दधू 
सवगसामान्याींना उपलब्ध होण्यायाया दृष्ीने आरेयाया दगु्धशाळाींचे पनुगगठन वहावे 
आणण शासकीय आरे दधू योजना जोमाने कायागजन्वत वहावी अशी मागणी राषरीय 
श्रसमक आघाडी सींघ्नेने मा.दगु्धषवकास मींत्री याींयायाकड े माहे सप् े्ंबर, २०१६ 
मध्ये वा तयादरम्यान केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील दगु्धशाळाींमधील कमगचाऱ याींची इतर खातयाींमध्ये बदली 
न करता उपरोक्त प्रमाणे कायगवाही करून कामगाराींचे पनुवगसन करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, शासनायाया पुरवठयाअभावी ग्राहकाींना सकस दधू समळत 
नसल्यामुळे भेसळयुक्त दधुाचे प्रमाण वाढत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, स्वयींरोजगार वयावसानयक म्हणनू आरे कें द्र चालकाींना मान्यता 
देऊन दगु्धशाळाींचे पुनगगठन करून दधू योजना कायागजन्वत करण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. महादेि जानिर : (१) होय. 
(२) दगु्धवयवसाय षवकास षवभागातील अनतररक्त ठरलेल्या कामगार / 
कमगचाऱयाींना षवभागाींतगगत ्प्प्या ्प्प्याने समायोजन करण्याची कायगवाही शासन 
स्तरावर सुरू आहे. 
(३) महाराषर राज्यात अन्न व सुरिा मानके अधधननयम-२००६, ददनाींक        
५ ऑगस््, २०११ पासून अींमलात आलेला आहे. दधू भेसळ प्रकरणी कायगवाही 
करण्याचे अधधकार आयुक्त, अन्न व औिध प्रशासन षवभागाकड ेवगग करण्यात 
आले आहे. 
(४) शासन ननणगय ददनाींक १० जुलै, २०११ व ददनाींक २७ जुलै, २०११ नुसार दधू 
केद्राींचे वा्प करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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अिोला जजल््यातील नुिसानग्र्त शेतिऱयाांना आधथवि मदत देण्याबाबत 
(२८) *  २५५००   श्री.रामराि िििुते, श्री.सनतश चव्हाण : सन्माननीय मदत ि 
पुनिवसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अकोला जजल्हयात अनतवषृ्ीने शेतकऱयाींचे नकुसान झाले असून ककसन 
सभेयायावतीने राजूर येथे मोचाग काढून तहससलदार, अकोला याींयायाकड े नकुसान 
भरपाई देण्याची मागणी माहे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये वा तयादरम्यान केली 
असल्याचे ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व तदनुसार नुकसानग्रस्त शेतकऱयाींना आधथगक मदत करण्याबाबत 
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
पांढरपूर बस्थानिाची झालेली दरुि्था 

(२९) *  २५५४८   श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.अशोि ऊफव  
भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पींढरपूर बस स्थानकाची अस्वयाछता, खड्ड,े धचखल इतयादीमुळे दरुवस्था 
झाली असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशगनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून बसस्थानकाची दरुवस्था 
दरू करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ददिािर रािते : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) पींढरपूर आगारायाया वाहनतळाची दैनींददन साफसफाई खाजगी सींस्थेकडून 
करण्यात येते. वाहनतळावर दठकदठकाणी पडलेले खड्ड े भरुन घेण्यात आलेले 
आहेत. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

------------------------------ 
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मौजे खरपुिी खदुव (खांिोबाची) (ता.खेि, जज.पुणे) येथील  
र्त्याची झालेली दरुि्था 

(३०) *  २३५८३   श्री.विजय ऊफव  भाई धगरिर : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे खरपुडी खदुग (खींडोबाची) (ता.खेड, जज.पुणे) येथील खरपुडी खदुग षवठ्ठल 
रुजक्मणी मींददर ते वाकी बु. मुींगीधा् मधील रस्तयाची दरुवस्था झाली 
असल्यामुळे दशगनासाठी येणाऱ या भाषवकाींना रस्तयाींयाया दरुवस्थेमुळे त्रास होत 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रस्तयाचे डाींबरीकरण करण्याची मागणी ग्रामसेवक / सरपींच, 
ग्रामपींचायत खरपुडी खदुग याींनी ददनाींक ८ एषप्रल, २०१६ रोजी वा तयासुमारास 
मा.सावगजननक बाींधकाम मींत्री महोदयाींकड े ननवेदनादवारे केली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तदनसुार सदर रस्तयाींचे डाींबरीकरण करून दरुूस्ती 
करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांि े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. मा.सावगजननक बाींधकाम मींत्री याींयायाकड े ननवेदन प्राप्त 
आहे. 
(३) खरपुडी खदुग ते वाकी बु.मुींगीघा् हा रस्ता ग्रामीण मागग क्र.६० आहे. या 
रस्तयाची एकूण लाींबी आहे. ५.०० कक.मी. असून प्रतयिात लाींबी ३.०० कक.मी. 
आहे. सदर रस्तयाचे काम जजल्हा पररिद स्तरावर “क” वगग तीथगिेत्र योजनेतनू 
प्रस्ताषवत करण्यात आले आहे. ननधी उपलब्धतेनुसार सदर काम हाती घेण्याचे 
जजल्हा पररिदेचे ननयोजन आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
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रत्नाधगरी शहरातल्या एस.टी. िपेोतील िमवचाऱयाने  
रेिॉिव रुममध्ये डिझेल ओतनू लािलेली आग  

(३१) *  २६०९९   श्रीमती हु्नबानू खसलफे : सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) रतनाधगरी शहरातल्या माळनाका पररसरात असलेल्या एस.्ी. डपेोतील रेकॉडग 
रुममध्ये डडझेल ओतनू पे्वून देण्याचा प्रयतन ननलींबन काळ सींपवून पुन् हा 
कामावर रुज ू झालेल् या एस.्ी. कमगचाऱयाींनेच केल्याची घ्ना ददनाींक          
१० ऑगस््, २०१६ रोजी वा तयासुमारास ननदशगनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, माळनाका पररसरात असलेल्या एस.्ी. डपेोतील भाींडार 
षवभागातील नतकी् मसशन्स व रोकड षवभागाला नतसऱयाींदा आग लागून सुमारे 
रूपये १५ लाखाींचे नकुसान झाले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व तदनसुार एस.्ी. डपेोला आग लावून नुकसान करणाऱया 
कमगचाऱयावर कारवाई करून नुकसान भरपाई वसूल करण्याबाबत कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. ददिािर रािते : (१), (२) व (३) ददनाींक ८ ऑगस््, २०१६ रोजी रतनाधगरी 
आगारातील कायगशाळा कायागलयामध्ये श्री.यशवींत रामागड े या रतनाधगरी आगार 
कमगचाऱयाने डडझेल ओतनू आग लावण्याचा प्रयतन केल्यामुळे तयाींना ददनाींक     
८ ऑगस््, २०१६ रोजी ननलींबबत करण्यात आले आहे. तसेच रतनाधगरी शहर 
पोलीस ठाणे येथे गुन्हा दाखल करुन श्री.रामागड ेयाींना अ्क करण्यात आली 
असून सदरचा गुन्हा न्यायप्रषवषठ आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
नागपूर शहरातील ्िूल बस ि व्हॅनची कफटनेस चाचणी िरण्याबाबत 

(३२) *  २५४८४   श्री.समतेश भाांगडिया : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शालेय षवदयार्थयानंा शाळेत नेणाऱया ६०१ स्कूल बसने कफ्नेस चाचणी ददली 
नसल्याचे ददनाींक २६ सप् े्ंबर, २०१६ रोजी वा तयासुमारास ननदशगनास आले, हे 
खरे आहे काय, 



30 

(२) असल्यास, नागपूर शहराींतगगत १५३९ स्कूल बसेस व वहॅनची नोंदणी झालेली 
असून नागपूर (पवूग) पररवहन कायागलयाींतगगत ६७५ बसेस व वहॅन तसेच उवगरीत 
नागपूर पररवहन कायागलयाींतगगत ८६४ बसेस व वहॅनची नोंद करण्यात आलेली 
असून या सवग वाहनाींना ददनाींक १५ जनू, २०१६ याया अगोदर कफ्नेस चाचणी 
करणे बींधनकारक असताींना ज्या स्कूल बस वा वहॅनने कफ्नेस चाचणी केली 
नाही अशा बसेस व वहॅनला षवभागामाफग त नो्ीस बजावण्यात आलेली आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, स्कूल बसेस व वहॅनची कफ्नेस चाचणी करण्याबाबत तसेच 
नो्ीस बजावण्यात आलेल्या वाहनाींचा परवाना रदीत करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. ददिािर रािते : (१) मा.उयाच न्यायालय, मुींबई नागपरू खींडपीठ याींनी ददनाींक 
७ एषप्रल, २०१६ रोजी राज्यातील सवग स्कूल बसेसची ददनाींक १५ जनू, २०१६ पूवी 
ताींबत्रक तपासणी करण्याबाबत ननदेश ददले होते. तया अनिुींगाने नागपूर शहरातील 
६५८ बसेस ददनाींक २५ नोवहेंबर, २०१६ पयतं चाचणीसाठी हजर झाल्या नाहीत हे 
खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) तपासणीसाठी हजर न झालेल्या ६५८ बसेसचा ४ मदहन्यासाठी परवाना 
ननलींबबत करण्यात आला. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
िृवष सेिि सरळसेिा पद भरती पररक्षेच्या ननिालात गैरप्रिार झाल्याबाबत 

(३३) *  २४७६६   श्री.जनादवन चाांदरूिर, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.जगन्नाथ सशांदे, श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय िृवष 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कृषि आयकु्तालयाने कृषि सेवकायाया ७३० पदाींसाठी ददनाींक ६ ऑगस््, २०१६ 
रोजी घेतलेल् या पररिचेा ददनाींक ६ सप् े्ंबर, २०१६ रोजी जादहर झालेल्या 
ननकालात अननयसमतता व गैरप्रकार झाल्याने सदर गैरप्रकारची चौकशी होण्याची 
मागणी उमेदवाराींनी मा.कृषि मींत्रयाींकड ेमाहे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये वा तयादरम्यान 
केली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तदनसुार गैरप्रकाराची चौकशी होण्यायाया दृष्ीने कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. पाांिुरांग फुां ििर : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) कृषि आयुक्तालयायाया अधधनस्त षवभागीय कायागलयाींतगगत ग्-क सींवगागतील 
कृषि सहाय्यकाींची ७३० ररक्त पदे कृषि सेवक म्हणनू ननजश्चत वेतनावर सरळ 
सेवेने भरण्यासाठी महाराषर राज्य परीिा पररिदेतफे ददनाींक ६ ऑगस््, २०१६ 
रोजी घेण्यात आलेल्या परीिेचा ननकाल ददनाींक ६ सप् े्ंबर, २०१६ रोजी घोषित 
करण्यात आला आहे. सदर ननकालायाया अनिुींगाने तक्रारी प्राप्त झाल्यामुळे कृषि 
सेवक भरती प्रकक्रया सखोल चौकशीपयतं स्थधगत करण्यात आलेली आहे. 
आयुक्त (कृषि) याींयाया ददनाींक २४ ऑक््ोबर, २०१६ याया चौकशी अहवालाप्रमाणे 
तयावर अधधकची मादहती मागषवण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
 

राज्यात नव्याने अज्तत्िात आलेल्या जजल््याांिरीता ्ितांत्र नोंदणी  
ि मुद्राांि विभागाचे िायावलय मांजूर िरण्याबाबत 

(३४) *  २५६३४   िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱहे : सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात नवयाने अजस्ततवात आलेल्या पालघर, वासशम, नींदरूबार, दहींगोली 
आणण गोंददया या जजल्हयाींकररता स्वतींत्र नोंदणी व मुद्राींक षवभागाचे कायागलय 
माहे ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये वा तयादरम्यान मींजूर करण्यात आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, या कायागलयातील ककती स्वतींत्र कमगचारी वगग मींजूर करुन, सदर 
कायागलय कायागजन्वत करण्यासाठी शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय. 
(२) महसूल व वन षवभाग, शासन ननणगय ददनाींक २३ नोवहेंबर, २०१६ अन्वये 
पालघर, वासशम, नींदरुबार, दहींगोली आणण गोंददया या जजल्हयाकरीता सह जजल्हा 
ननबींधक हे प्रशासकीय कायागलय कमगचारी वृींदासह नवयाने कायागजन्वत करण्यास 
मींजूरी देण्यात आली आहे. नवननसमगत पालघर जजल्हयातील सह जजल्हा ननबींधक 
कायागलयासाठी एकूण ८ पदननसमगतीस मींजूरी देण्यात आली आहे. तसेच 
नवननसमगत वासशम, नींदरुबार, दहींगोली आणण गोंददया या जजल्हयाींतील सह जजल्हा 
ननबींधक कायागलयासाठी प्रतयेकी ७ प्रमाणे एकूण २८ पदननसमगतीस मींजूरी देण्यात 
आली आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
राज्याच्या सीमा नाक्यािरील लाचखोरी थाांबविण्याबाबत 

(३५) *  २३५२०   श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.सुननल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण 
पािसिर, श्री.जयिांतराि जाधि, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.अमरससांह पांडित, 
अॅि.ननरांजन िािखरे, श्री.आनांद ठािूर, श्री.अशोि ऊफव  भाई जगताप, श्री.सांजय 
दत्त, श्री.जगन्नाथ सशांदे, श्री.रामराि िििुते, श्री.सनतश चव्हाण : सन्माननीय 
पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यायाया सीमा तपासणी नाक्यावर करवसूली करण्यासाठी सीमेवर        
१३ दठकाणी अदययावत सीमानाके (बॉडगर चेकपोस््) उभारण्यात आले असून 
पररवहन षवभागायाया बेजबाबदार कामाींमुळे महसूलात रूपये ६४० को्ीची तू् 
आल्याचे माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशगनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, सीमानाक्याींवर सुरू असलेली लाचखोरी थाींबषवण्याबाबत 
तसेच, बेजबाबदार कमगचाऱयाींवर कारवाई करून महसूलात होणारी तू् भरून 
काढण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ददिािर रािते : (१) शासनाने ददनाींक २५ माचग, २००८ रोजी पररवहन 
षवभागायाया एकूण २२ सीमा तपासणी नाक्याींयाया आधुननकीकरणाचा ननणगय 
घेतला असून तयासाठी महाराषर बॉडगर चेकपोस्् ने्वकग  सल. या 
सेवापुरवठादाराची ननवड करण्यात आली आहे. सदय:जस्थतीत १३ तपासणी 
नाक्याींचे आधनुनकीकरण पुणग झाले आहे. 
   सेवापुरवठादाराने तपासणी नाक्यावर जादाभार असलेल्या वाहनातील जादा 
माल न उतरषवल्यामुळे सदर जादा माल उतरवनू घेण्यासाठी येणारा खचग 
सेवापुरवठादारास न  समळाल्यामुळे रुपये ६४१.४३ को्ीचे सेवा पुरवठेदाराचे 
नुकसान झाल्याचे कळषवले आहे. 
     सदर प्रकल्पासाठी सेवा पुरवठेदाराने केलेल्या गुींतवणकूीची भरपाई 
समळण्यासाठी सीमा तपासणी नाक्यातून जाणाऱया वाहनाींकडून सेवापुरवठेदारास 
सेवा शुल्क वसूल करण्याची परवानगी आहे. तयानसुार सेवा पुरवठेदाराने सेवा 
शुल्क वसूल केलेले आहे.   
(२) या सींदभागत सहपररवहन आयुक्ताींचे स्तरावर प्राथसमक छाननी करण्यात 
आली आहे. सेवापुरवठादाराने जनू, २०१३ ते माचग, २०१६ या कालावधीसाठी सदर 
नुकसान दशगषवले असून सेवापुरवठादाराने चकुीयाया गदृहतका आधारे नकुसानीचे 
गणन केल्याचे प्राथसमक छाननीत आढळले आहे. तयामुळे यासींदभागत सीमा  
तपासणी नाक्यावरील जनू, २०१३ पासूनची जादाभार षवियक वाहनाींची 
सींगणकीय मादहती घेऊन तयाींची तपशीलवार छाननी करण्याची बाब 
कायगवाहीखाली आहे. तसेच, सीमा तपासणी नाक्यावरील गुणातमक वाढ 
होण्यासाठी सुधाररत आदशग कायगपध्दती लागू करण्याची बाब कायगवाहीखाली आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
बबलालपािा (ता.िसई, जज.पालर्र) येथील आददिासीांच्या 
जसमनीिर वििासिाने िेलेल्या अिधै बाांधिामाबाबत 

(३६) *  २५७२१   श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांत 
टिले :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २२९६१ ला ददनाांि २ ऑग्ट, २०१६ रोजी 
ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत : सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) बबलालपाडा नालासोपारा (ता.वसई, जज.पालघर) येथील सवे नीं. १२०/१ दहस्सा 
नीं. २ िेत्रफळ ०-११५.२ हे आर व सवे नीं. १२२/२ िेत्र ०-६ ०.६ हे-आर या 
आददवासीींयाया जसमनीवर श्री.रामाज्ञा यादव या षवकासकाने रदहवासी स्वरूपाचे 
अवैध बाींधकाम केल्याचे ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर जसमनीस महाराषर जमीन महसूल सींदहता कलम ३६ याया 
तरतुदी लागू असल्याने करारास जजल्हाधधकारी याींची मान्यता घेण्यात आली 
नसल्याने सदर करार अवैध ठरषवला गेला तसेच आददवासी खातेदाराने सिम 
प्राधधकरणाची परवानगी घेतली नसल्याने याप्रकरणी शथगभींग झालेला आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून आददवासीींयाया जसमनी 
तयाींना परत करण्याबाबत तसेच सींबींधधत दोिी षवकासकावर कारवाई करण्याबाबत 
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२), (३) व (४) मौजे बबलालपाडा, ता.वसई येथील 
स.नीं.१२०/१ िेत्र ०-१५.२ हे-आर व स.नीं.१२२/२ िेत्र ०-६१.६ हे. आर या जसमनी 
श्री.शींकर महादेव कारेला व इतर आददवासी खातेदाराींचे नावे दाखल आहेत. 
स.नीं.१२२/२ (िेत्र ०-६१.६ हे-आर) ही जमीन ९९ विांचे कराराने रुपये १००/- 
रकमेयाया बींधपत्रावर श्री.रामाज्ञा यादव याींना कोणतयाही षवकासकामाफग त 
षवकससत करण्यायाया प्रयोजनाथग ददनाींक ३० डडसेंबर, २००५ रोजी सींबींधधताींनी 
ददली होती. तयानुिींगाने सदर जसमनीवर रदहवासी स्वरुपाचा षवकास झाल्याचे 
ददसून येते मात्र सदर जसमनीस महाराषर जमीन महसूल सींदहता १९६६ याया 
कलम ३६ अ याया तरतदूी लागू असल्याने व उक्त करारास जजल्हाधधकारी याींची 
मान्यता घेण्यात आलेली नसल्याने सदर करार अवधै ठरतो. तसेच सदर जसमनी 
आददवासी खातेदाराींना कुळकायदयाने प्राप्त आहेत. सबब तयानुिींगाने आददवासी 
खातेदाराने असा करार करण्यापूवी सिम प्राधधकाऱयाची पूवगपरवानगी घेणे 
आवश्यक होते. यास्तव प्रस्ततु प्रकरणी शतगभींग झाल्याचे ददसून येत असल्याने 
शतगभींगाबाबत तहससलदार, वसई याींचे न्यायालयात महाराषर कुळवदहवा् व 
शेतजमीन अधधननयमायाया कलम ८४-क अन्वये ददनाींक २८ नोवहेंबर, २०१६ रोजी 
सुनावणी ठेवली असून उक्त प्रकरणी गुणवततेवर ननणगय घेण्याचे सींकजल्पत आहे. 
 

----------------- 
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यितमाळ-िधाव, िारांगा, फाटा-महागाि, मनगाि-यितमाळ  
या तीन राष्ट्रीय मागावचे चौपदरीिरण िरण्याबाबत 

(३७) *  २५०८३   श्री.ख्िाजा बेग, श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) यवतमाळ वधाग, वारींगा, फा्ा-महागाव, मनगाव-यवतमाळ या तीन राषरीय 
मागागचे चौपदरीकरण करण्याचा ननणगय शासनाने घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या महामागागवरील वन षवभागाची ककती जमीन अधधग्रहीत 
करण्यात येणार असून तयापकैी ककती शेतकऱयाींयाया जसमनी अधधग्रहीत करण्यात 
येणार आहे, 
(३) असल्यास, या महामागागकररता ककती खचग येणार आहे तसेच ककती 
कालावधीत सदर महामागग पणूग करण्यात येणार आहे, 
(४) असल्यास, ज्या शतेकऱयाींयाया जसमनी बाधधत होणार आहे तयाींना मोबदला 
देण्यासाठी शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : 
(१) वधाग-यवतमाळ-महागाींव-वारींगा फा्ा हया २१२ कक.मी. लाींबीयाया राषरीय 
महामागग क्र.३६१ चे तीन पॅकेजमध्ये चौपदरीकरण करण्याचा ननणगय कें द्र 
शासनायाया रस्ते वाहतूक व महामागग मींत्रालयाने घेतला आहे. 
(२) या महामागागसाठी ३३.४४ हेक््र वन जमीन व ५७४.२०४ हेक््र खाजगी 
जमीन आवश्यक असून ७ भूसींपादन अधधकाऱयाींमाफग त भूसींपादनाची कायगवाही 
षवषवध ्प्प्याींवर प्रगतीत आहे. 
(३) या २१२ कक.मी. महामागागयाया चौपदरीकरणासाठी रू.३१४६.१३ को्ी खचग 
अपेक्षित आहे. 
(४) भूसींपादनाची कायगवाही सिम प्राधधकारी (CALA) याींचेकडून सींपादनाची 
कायगवाही राषरीय महामागग अधधननयम १९५६ अन्वये व मोबदल्याची रक्कम 
RFCTLARR कायदा २०१३ नुसार सुननजश्चत करण्यात येणार आहे व 
प्रगतीपथावर आहे. भूसींपादनाचे ननवाड े अींनतम झाल्यानींतर कें द्र शासनाकडून 
भुसींपादन अधधकाऱयाींमाफग त मोबदला देण्यात येणार आहे. 

----------------- 
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परभणी तालुक्यातील अिधै िाळू साठे ि सललाि  
या गैरव्यिहाराच्या चौिशीबाबत 

(३८) *  २४५१७   श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.धनांजय मुांि,े श्री.अमरससांह 
पांडित :  सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) परभणी (जज.परभणी) तालुक्यात अवैध वाळू साठे, सललाव प्रकक्रया न करणे 
व इतर गैरप्रकार करणाऱया उपजजल्हाधधकारी व तहससदार याींची चौकशी करण्याचे 
आदेश मा.महसूल मींत्री महोदयाींनी सन २०१६ मध्ये वा तयादरम् यान ददले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाचे आधथगक नकुसान करणाऱया सींबींधधत अधधकाऱयाींची 
षवभागीय चौकशी पुणग करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, सींबींधधताकडून आधथगक नकुसानीची वसुली करण्यासोबतच तयाींना 
ननलींबबत करण्याबाबत शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) सन २०१६ याया पावसाळी अधधवेशनात याच 
षवियावरील षवधानपररिद ताराींककत प्रश्न क्रमाींक १९६८५ याया उततरामध्ये 
मा.मींत्री (महसूल) याींनी तहससलदार, परभणी व उपषवभागीय अधधकारी, परभणी 
याींनी प्रस्तुत प्रकरणी सकृतदशगनी दलुगि केल्याचे ददसून येत असल्याने 
तयाींचेषवरुध्द षवभागीय चौकशी प्रस्ताषवत करण्याची कायगवाही सुरु असल्याचे 
नमूद केले होते. 
(२) व (३) उपषवभागीय अधधकारी, परभणी याींनी ददनाींक १६ माचग, २०१६ याया 
पत्रान्वये, तहससलदार, परभणी याींनी जप्त केलेल्या अवैध रेतीसाठा प्रकरणी 
सुमारे १,२५,५०,०००/- एवढा महसूल वसूल न केल्याने शासनायाया झालेल्या 
नुकसानीबाबत ततकालीन तहससलदार, परभणी याींनी षवभागीय चौकशी करण्यात 
यावी, असा अहवाल सादर केला होता. 
      सदर अहवालावर अपर जजल्हाधधकारी, परभणी याींनी ददलेल्या 
असभप्रायानसुार, अवैधररतया साठवनू ठेवलेल्या वाळूचा सललाव करण्याकड े    
उपषवभागीय अधधकारी, परभणी व तहससलदार, परभणी याींनी दलुगि केल्याचे 
सकृतदशगनी ददसून येत असल्याने तयाींयायाषवरुध्द दोिारोपपत्र तयार करुन 
षवभागीय आयुक्ताींमाफग त शासनास सादर करण्याची कायगवाही जजल्हाधधकारी, 
परभणी याींयाया स्तरावर सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

------------------------ 
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एसटी महामांिळाने रायमॅक्स िां पनीच्या िराराची  
मुदत सांपल्यानांतरही चालू ठेिल्याबाबत 

 

(३९) *  २४४१९   श्री.जगन्नाथ सशांदे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १२७१९ ला 
ददनाांि १८ डिसेंबर, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत : सन्माननीय 
पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) एस्ी महामींडळाने सन २००९ मध्ये प्रवाशाींना नतकी् देण्यासाठी ५ विागयाया 
करारावर वाहकाींना रायमॅक्स कीं पनीचे इलेक्रॉननक मसशन देण्यात आले असून 
विागला ७५ को्ीपेिा अधधक नतकक्े षवकली गेल्यास प्रतयेक नतकक्ाींमागे २१ पैसे 
दराने रायमॅक्स कीं पनीला समळणार तर ७५ को्ीपेिा कमी नतकक्े षवकली 
गेल्यास भरपाई म्हणनूही एस्ी प्रशासन रायमॅक्सलाच पैसे देईल असा एस्ी 
प्रशासन आणण रायमॅक्स कीं पनीत करार करताना एस्ीने आपल्या नयायाचा 
षवचार केला नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ५ विे पूणग झाल्यानींतरही एस्ी महामींडळाने ही सेवा पढुील      
२ विागसाठी आपल्या ताब्यात घेण्याऐवजी पुन्हा रायमॅक्सला देण्याचा ननणगय 
घेतला यात नतकक्ाींमागे २१ पैसे हा दर वाढवून ३३ पसेै एवढा दर ठेवण्यात 
आला, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू कराराबाबत एस्ीयाया मुख्य सुरिा व दिता षवभागाने 
लाचलुचपत प्रनतबींधक षवभागामाफग त चौकशी करण्याची मागणी शासनाकड ेकेली 
असतानाही शासनाने कोणतीच कायगवाही केली नाही, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याप्रकरणी शासनाकडून ननणगय न घेण्याची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. ददिािर रािते : (१) राज्य पररवहन महामींडळाने सन २००८-२००९ मध्ये 
राबषवलेल्या ननषवदा प्रकक्रयेमधील ननषवदा अजागमध्ये वाषिगक ७५ को्ी पयतंयाया 
नतकी्ाींसाठी ७५ ते ९० को्ी पयतंयाया नतकक्ाींसाठी तसेच ९० को्ी पढुील 
नतकक्ाींसाठी ननषवदाकाराींनी दर भरण्याची तरतदू करण्यात आली होती. 
महामींडळामाफग त वाषिगक अींदाजे १२० ते १२५ को्ी नतकक् षवक्री होत असल्याने 
ककमान ७५ को्ी नतकक् आश्वाससत करुन तयानुसार तीन ्प्प्यात 
ननषवदाकाराींकडून दर मागषवलेले होते. यामध्ये राज्य पररवहन महामींडळाने 
तयाींयाया नयायाचा षवचार केला नाही, असे म्हणता येणार नाही. 
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(२), (३) व (४) सदर प्रकल्पाचा ५ विग कालावधी सींपल्यानींतर ददलेल्या 
मुदतवाढीमध्ये प्रनत नतकक्ामागे २१ पैसे एवढा दर देण्यात आला आहे. 
महामींडळाने मे.रायमॅक्स कीं पनीयाया प्रकल्पास ददलेल्या मुदतवाढीबाबत मुख्य 
सुरिा व दिता अधधकारी याींनी सादर केलेल्या अहवालावर, सदर प्रकरणी राज्य 
पररवहन महामींडळाने सींचालक मींडळस्तरावर षवचार करुन आवश्यकतेनुसार 
महालेखापाल याींचेकडून षवशेि लेखापररिण करुन घेण्याबदीतल कळषवण्यात येत 
आहे. 

----------------- 
  

ठाणे ि सभिांिी शहरातील िाहतुि िोंिी सोिविण्याबाबत 
  

(४०) *  २३४७१   प्रा.जोगेन्द्र ििाि,े श्रीमती हु्नबान ू खसलफे : सन्माननीय 
सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) मुींबई-अहमदाबाद महामागागकड ेजाण्याकररता वसावा येथील जुना खाडी पुल 
दरुुस्तीसाठी माहे सप् े्ंबर, २०१६ पासून बींद करण्यात आला आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, या पूलावरील वाहतूक घोडबींदर रोड, ठाणे तसेच सभींवडीमागे 
वसईला वळषवण्यात आली असल्यामुळे ठाणे व सभवींडी शहरामध्ये मोठी वाहतकु 
कोंडी होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ठाणे आणण समरा-भाईदर शहराींना जोडणाऱ या घोडबींदर रस्तयावर 
होणाऱया वाहतकू कोंडीमुळे खाडी समाींतर असा बायपास रस्ता बाींधण्याकरीता 
शासनाने रूपये ८० को्ीचा ननधी मींजूर केल्याचे माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये वा 
तयादरम्यान ननदशगनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून घोडबींदर रस्तयावर 
होणाऱया वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सोडवनू खाडी समाींतर बायपास रस्ता 
बाींधण्याबाबत तसेच, वसावा येथील जनुा खाडी पलु वाहतुकीकरीता उपलब्ध 
करून देण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) व (४) होय, हे खरे आहे. 
     मुींबई महानगर प्रदेश षवकास प्राधधकरणामाफग त घोडबींदर ते जेसलपाकग  
खाडी समाींतर रस्तयासाठी सषवस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याची कायगवाही 
प्रगतीत आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
मराठिािा विभागातील विशेषत: बीि जजल््यातील  
शेतिऱयाांना पीि विम्याचा लाभ समळण्याबाबत 

(४१) *  २३४९०   श्री.अमरससांह पांडित, श्री.नरेंद्र पाटील : सन्माननीय िृवष मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मराठवाडा षवभागात षवशेितः बीड जजल्हयात माहे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये वा 
तयादरम्यान अनतवषृ्ी व मुसळधार पावसामुळे शेती षपकाींचे नुकसान झाले 
असून पीक षवमा भरलेल्या शेतकऱयाींयाया षपकाींयाया नकुसानीचे पींचनामे षवमा 
कीं पनी, कृषि अधधकारी आणण इतर सींबींधधत याींयाया पथकाकडून षवदहत वेळेत न 
झाल्यामुळे शेतकरी पीक षवम्यायाया लाभापासून वींधचत रादहले आहेत, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून नुकसानग्रस्त शेतकऱयाींना 
पीक षवम्याचा लाभ समळवनू देण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. पाांिुरांग फुां ििर : (१) व (२) नाही. 
     मराठवाडा षवभाग, षवशेित: बीड जजल्हयात ददनाींक २३ सप् े्ंबर, २०१६ ते 
ददनाींक २५ सप् े्ंबर, २०१६ व ददनाींक १ ऑक््ोबर, २०१६ ते ददनाींक ४ ऑक््ोबर, 
२०१६ या कालावधीमध्ये झालेल्या अनतवषृ्ी व  जोरदार पावसामुळे षवषवध शेत 
षपकाींचे नकुसान झाले होते. तयानुसार, जजल्हाधधकारी, बीड याींनी ददनाींक      
२९ सप् े्ंबर, २०१६ रोजी महसूल, जजल्हा पररिद व कृषि षवभागास नमुना 
सवेिण करण्याचे आदेश ननगगसमत केले. तयानुसार िबेत्रय पातळीवरील तलाठी, 
ग्रामसेवक व कृषि सहाय्यक व षवमा कीं पनीचे प्रनतननधी याींचेमाफग त ऑक््ोबर 
मदहन्यायाया दसुऱया सप्ताह अखेर नमुना सवेिण पूणग केले. 
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     प्रधानमींत्री षपक षवमा योजनेयाया मागगदशगक सूचनाींनुसार हींगामातील 
प्रनतकूल पररजस्थतीत षपकाींचे अपेक्षित उतपादनामध्ये उींबरठा उतपादनायाया     
५० ्क्के पेिा जास्त घ् अपेक्षित असेल तर नकुसान भरपाईयाया प्रमाणात 
षवमा धारक शतेकऱयाींना २५ ्क्के मयागदेपयतं रक्कम आगाऊ देण्याची तरतदू 
आहे, पींरतु प्रनतकूल पररजस्थती पीक काढणी वेळेयाया १५ ददवस अगोदर आली 
तर सदर तरतदू लागू होत नाही. बीड जजल्हयात ददनाींक २३ सप् े्ंबर, २०१६ ते 
ददनाींक ४ ऑक््ोबर, २०१६ या कालावधीत मूग व उडीद या षपकाींची काढणी 
अींनतम ्प्यात होती तर सोयाबीन व बाजरी षपकायाया काढणीस नुकतीच सुरूवात 
झाली होती. तयामुळे बीड जजल्हयात झालेल्या अनतवषृ्ीमुळे षपकाींयाया झालेल्या 
नुकसानीस पीक कापणी प्रयोगातनू येणाऱया उतपन्नायाया आधारे नकुसान भरपाई 
ददली जाईल. 
     प्रधानमींत्री षपक षवमा योजनेंतगगत देय होणारी अींनतम नकुसान भरपाई ही 
अधधसूधचत षवमा िेत्र घ्कातील पीक कापणी प्रयोगाींवदारे प्राप्त होणाऱया 
सरासरी उतपन्नायाया आधारे ननजश्चत केली जाते. तयानुसार बीड जजल्हयातील 
पीक ननहाय अधधसूधचत षवमा िेत्र घ्कातील पीक कापणी प्रयोगाचे काम 
महसूल, जजल्हा पररिद आणण कृषि षवभागामाफग त पुणग करण्यात आले आहे. बीड 
जजल्हयातील मूग, उडीद, बाजरी व सोयाबीन या षपकाींची अधधसूधचत िेत्र 
घ्कननहाय सरासरी उतपन्नाची आकडवेारी प्राप्त झाली असून ती षवमा कीं पनीस 
ददनाींक १५ नोवहेंबर, २०१६ रोजी सादर करण्यात आली आहे. षवमा कीं पनीमाफग त 
नुकसान भरपाई ननजश्चत करण्याची कायगवाही सुरू आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
मुांबई-गोिा महामागाविरील सुख नदीिरील खारेपाटण-विजयदगुव 

या धोिादायि पुलाची पनुबािंधणी िरण्याबाबत 

(४२) *  २३५०४   श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्रीमती 
विद्या चव्हाण, श्री.सुननल तटिरे : सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम 
(सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मुींबई गोवा महामागागयाया सुख नदीवरील खारेपा्ण-षवजयदगुग हा          
७० विागपूवीचा पलू धोकादायक झाल्याने तो प्राधान्याने नवीन बाींधावा अशी 
मागणी स्थाननक जनतेनी तसेच लोकप्रनतननधीनी शासनाकड ेकेली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तदनुसार धोकादायक पुल पाडून नवयाने पूल 
बाींधण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे आहे. 
(२) पनवेल महाड पणजी रस्ता राषरीय महामागग क्रमाींक ६६ याया 
चौपदरीकरणाींतगगत षवियाींककत सुख नदीवर कक.मी. ३६९/८०० मध्ये पुलायाया 
शेजारी नवीन चौपदरी पूल बाींधण्याचे काम जानेवारी, २०१५ मध्ये हाती घेण्यात 
आले असून, सदरील काम डडसेंबर, २०१७ अखेर पूणग करण्याचे ननयोजन आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
िािा (जज.पालर्र) येथे अपांग शेतिऱयाांचे शेतीपांपाचे प्रिरण मांजूर िरण्यासाठी 

लाच रे्णाऱया िृवष वि्तार अधधिाऱयािर िारिाई िरण्याबाबत 

(४३) *  २५३३३   श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांत टिले, अॅि.राहुल नािेिर, श्री.नरेंद्र 
पाटील, श्री.किरण पािसिर : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वाडा (जज.पालघर) तालुक्यात अपींग शेतकऱयाींचे शेतीपींपाचे प्रकरण मींजूर 
करण्यासाठी कृषि षवस्तार अधधकारी याींना लाच घेताना पकडल्याची घ्ना माहे 
ऑगस््, २०१६ मध्ये वा तयादरम्यान घडली, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व तदनुसार सदर कृषि षवस्तार अधधकाऱयावर कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्रीमती पांिजा मुांि े: (१) होय. 
(२) सदर प्रकरणी श्री.एम.जे.जाधव षवस्तार अधधकारी (कृषि) पींचायत ससमती, 
वाडा याींचेषवरूध्द ॲन््ी करप्शन ब्युरो, ठाणे याींचेमाफग त वाडा पोलीस स््ेशन येथे 
गुन्हा क्र.II११/२०१६ भ्रष्ाचार प्रनतबींध अधधननयम १९८८ चे कलम ७, १३,(१) (ड) 
सह १३(२) प्रमाणे ददनाींक ११ ऑगस््, २०१६ रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला 
आहे. 
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     मुख्य कायगकारी अधधकारी, जजल्हा पररिद, पालघर याींनी तयाींयाया ददनाींक ७ 
सप् े्ंबर, २०१६ याया आदेशाने श्री.एम.जे.जाधव (षवस्तार अधधकारी कृषि) याींना 
ददनाींक १० ऑगस््, २०१६ पासून जज.प. सेवेतनु ननलींबबत केले आहे. तसेच 
तयाींयायाषवरूध्द षवभागीय चौकशी प्रस्ताषवत करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यातील िृवष विभागातील ररक्त पदे भरण्याबाबत 

(४४) *  २५१९५   श्री.सनतश चव्हाण, श्री.अमरससांह पांडित, श्री.धनांजय मुांि,े 
प्रा.अननल सोले, श्री.समतेश भाांगडिया, श्री.प्रिाश गजसभये : ताराांकित प्रश्न 
क्रमाांि २१७३६ ला ददनाांि १९ जुलै, २०१६ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत :    
सन्माननीय िृवष मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील कृषि षवभागाींतगगत कायगरत अ, ब, क व ड सींवगागतील 
कमगचाऱयाींची २७५०२ मींजूर पदाींपकैी ७४११ पदे ररक् त असल्याचे ददनाींक       
१८ ऑक््ोबर, २०१६ रोजी वा तयासुमारास ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मराठवाडा कृषि षवभागात षवषवध सींवगागतील १२०० पदे ररक्त 
असून या षवभागातील शेतकऱयाींना कृषि षवियक अडचणीींना सामना करावा 
लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून सदर ररक्त पदे 
भरण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे कोणती आहेत ? 
 
श्री. पाांिुरांग फुां ििर : (१) होय, हे खरे आहे. 
     कृषि आयकु्तालयाींतगगत ग्-अ ते ग्-ड मधील कमगचाऱयाींची माहे सप् े्ंबर, 
२०१६ अखेर एकूण २७५०२  मींजूर पदापकैी २०१७२ पदे भरलेली व ७३३० पदे 
ररक्त आहेत. 
(२) षवभागीय कृषि सहसींचालक, औरींगाबाद व लातूर सींभागातील अधधनस्त 
कायागलयाींमध्ये सप् े्ंबर, २०१६ अखेर ग्-अ ते ग्-ड मधील एकूण १३४८ पदे 
आहेत. 
     ररक्त असलेल्या पदाींचा अनतररक्त पदभार नजीकयाया 
अधधकारी/कमगचाऱयाींना देवनू कामकाज पार पाडण्यात येत आहे व शतेकऱयाींना 
मागगदशगन करण्यात येत आहे. 
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(३) ग्-क मधील षवषवध सींवगागतील ररक्त पदे शासनायाया प्रचसलत शासन 
धोरणानुसार भरण्याची कायगवाही तातडीने करण्याबाबत आयकु्त (कृषि) याींना 
कळषवण्यात आलेले आहे तसेच ग्-ब (कननषठ) मधील ५० पदाींयाया भरतीसाठी 
महाराषर लोकसेवा आयोगाकड ेकायगवाही चालू आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
मुांबई-गोिा महामागव चौपदरीिरण िरण्याबाबत 

(४५) *  २३७२६   श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्रीमती विद्या चव्हाण, 
श्री.हेमांत टिले, श्री.सुननल तटिरे, अॅि.राहुल नािेिर, श्री.आनांद ठािूर, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफव  भाई 
जगताप :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १४८३८ ला ददनाांि १० माचव, २०१६ रोजी 
ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत : सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि 
उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्य व कें द्र शासनाने मुींबई ते गोवा महामागागयाया दरुवस्थेमुळे वाढते 
अपघात रोखण्यायाया दृष्ीने महामागग चौपदरीकरण करण्याची घोिणा केल्यानींतर 
सन २०११ मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या चौपदरीकरणाचे काम पुणग झाले 
नसल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशगनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महामागगवर सुरक्षिततेयाया दृष्ीने उपाययोजना नसल्याने 
रतनाधगरी जजल्हयात गत सहा मदहन्यात ३११ अपघातात ५९ प्रवाशी मतृयूमुखी 
पडले असून सुमारे १७० प्रवाशी जखमी झाल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये वा 
तयादरम्यान ननदशगनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मुींबई-गोवा महामागग चौपदरीकरणाला ककती खचग येणार आहे, 
तसेच हा रस्ता ककती कालावधीत पूणग करण्यात येणार आहे, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन चौपदरीकरणात ज्या 
शेतकऱयाींयाया जसमनी जाणार आहेत तयाींना मोबदला देण्याबाबत तसेच 
महामागागवर सुरक्षिततेयाया दृष्ीने सींरिक कठड,े नागमोडी वळणे, अवघड घा्, 
तीव्र उतार इतयादी मादहती देणारे सूचना फलक लावनू महामागग चौपदरीकरण 
करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, षवलींबाची कारणे कोणती आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे आहे. 
     भारतीय राषरीय राजमागग प्राधधकरणामाफग त खाजगीकरणामधनू प्रगतीत 
असलेल्या पनवेल ते इींदापूर हया ८४ कक.मी. राषरीय महामागागयाया 
चौपदरीकरणाचे काम सन २०११ पासून प्रगतीत आहे. कनागळा पिी अभयारण्या 
िेत्रामधील महामागग रूीं दीकरणासाठी पयागवरण व वन षवभागाची मींजुरी 
जलवादहन्याींचे स्थलाींतर तसेच मौ.काराव, नागोठणे व कोले्ी येथील भूसींपादन 
या बाबीींना षवलींब झाल्याने तसेच उदयोजकाकडून ददरींगाई झाल्याने प्रकल्पायाया 
कामास षवलींब झालेला आहे. तथाषप, सदर बाबीची पतूगता करून काम पूणगतवास 
नेण्यात येत असून माचग २०१८ पयतं काम पूणग करण्याचे ननयोजन असल्याचे 
प्रकल्प सींचालक, भारतीय राषरीय राजमागग प्राधधकरण, पनवेल याींनी कळषवले आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) व (४) मुींबई-गोवा महामागागयाया पळस्पे ते झाराप हया ४५०.०० ककमी 
महामागागयाया चौपदरीकरणासाठी सुमारे रू.९०००.०० को्ी इतका खचग अपेक्षित 
असून, सवगसाधारणपणे सन २०१९ अखेरपयतं चौपदरीकरण पूणग करण्याचे 
ननयोजन आहे.  
     भूसींपादनाची कायगवाही सिम प्राधधकारी (CALA) याींचेकडून राषरीय 
महामागग अधधननयम १९५६ अन्वये प्रगतीत असून मोबदल्याची रक्कम 
RFCTLARR कायदा २०१३ नुसार सुननजश्चत करण्यात येणार आहे. 
     सूचनाफलक, कॅ् आईज, जब्लींकर, W type  मे्ल बीम, कॅ्रश बरॅरयर, 
थमा प्लाजस््क पें्ीग इ. अशी रस्ते सुरिेची कामे कें द्र शासनायाया रस्ते वाहतकू 
व महामागग मींत्रालयायाया मींजरूीयाया अधीन राहून करण्यात आली  आहेत. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
पुणे शहर ि ग्रामीण भागात नदयाांिर बाांधण्यात आलेल्या  
बकटीशिालीन धोिादायि पलुाांची दरुू्ती िरण्याबाबत 

(४६) *  २४७३७   आकिव .अनांत गािगीळ, श्री.रामहरी रुपनिर, िॉ.(श्रीमती) 
नीलम गोऱहे : सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) पुणे शहर व ग्रामीण भागात नदयाींवर बाींधण्यात आलेल्या बब्र्ीशकालीन पूल 
वाहतुकीस धोकादायक झाले असून पुलाींवरील वाहतकू पुणगपूणे बींद करण्याचा 
ननणगय शासनाने घेतला असल्याचे तसेच दरूवस्था झालेल्या पूलाींयाया स्रक्चरल 
ऑडड्नुसार पूलाींची दरुुस्ती करण्यासींदभागतील बाब माहे ऑगस््-सप् े्ंबर, २०१६ 
मध्ये वा तयादरम्यान ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, धोकादायक झालेले पूल पाडून तया जागी नवीन पलू उभारण्याचा 
प्रस्ताव शासनाकड ेसादर करण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाने ननणगय घेऊन पलूाींयाया उभारणीयाया प्रस्तावास मींजूरी 
देण्याबाबत आणण पूलाींयाया दरुुस्तीसाठी ननधी उपलब्ध करून देण्याकरीता कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे,                               
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अींशत खरे आहे. 
    सावगजननक बाींधकाम षवभागायाया अखतयारीतील मावळ तालुक्यातील ्ाकवे 
येथील पूल कमकुवत झाल्याने जड वाहतकूीस बींद करण्यात आला आहे. उवगररत 
पूल सुजस्थतीत असून वाहतकू सुरळीत सुरू आहे. 
(२), (३) व (४) पुणे जजल्हयात सावगजननक बाींधकाम षवभागायाया अखतयारीतील 
रस्तयाींवर ३१ बब्र्ीशकालीन पूल आहेत. या पूलाींपकैी ५ पुलाींचे स्रक्चरल ऑडी् 
करण्यात आले आहे. २६ पलूाींचे स्रक्चरल ऑडी्चे काम प्रगतीत आहे. प्राप्त 
ननषकिागनसुार कायगवाही करण्याचे ननयोजन आहे. 
     सदयजस्थतीत पूलाींयाया अतयावश्यक दरुूस्तीची कामे हाती घेण्यात आली 
आहेत. 

----------------- 
आगरिािा (ता.म्हसळा, जज.रायगि) येथील  
आयटीआयच्या इमारतीची झालेली दरुि्था 

(४७) *  २३५५४   श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम 
(सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) आगरवाडा (ता.म्हसळा, जज.रायगड) येथे षवदयार्थयानंा अदययावत 
वयावसानयक सशिण समळावे याकरीता सुमारे रुपये साडतेीन को्ी खचग करून 
ददनाींक १० फेब्रवुारी, २०१३ रोजी बाींधलेल्या आय्ीआय इमारतीचे स्लॅब गळत 
असून अडीच-तीन विागत इमारतीची दरुवस्था झाली असल्याने सशिण सींस्थेतील 
षवदयाथी व सशिकाींयाया सुरितेची समस्या ननमागण झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू इमारतीींचे बाींधकाम सींपूणगत: ननकृष् दजांचे झालेले 
असल्याने त्रु् ी व नादरुूस्तीबाबत आय्ीआय प्रशासनाने सींबींधधत बाींधकाम 
षवभागाकड े १५ वेळा तक्रारी केलेल्या असतानाही एकदाही बाींधकाम षवभागायाया 
अधधकाऱयाींनी दखल घेतली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून आय्ीआय इमारतीींयाया 
देखभाल व दरुूस्तीबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अींशत: खरे आहे. 
     इमारतीचा वापर सुरु असताना इमारतीचे स्लॅबयाया काही भागात अनत 
पावसामुळे गळती होत असल्याचे ननदशगनास आले. तथाषप सदय:जस्थतीत इमारत 
सुजस्थतीत असून सींबींधधत षवभागाकडून वापरात आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
     मागणी केल्याप्रमाणे सदर इमारतीची पाहणी करुन कायगशाळेवरील फु्लेले 
ससमें् पत्र ेबदलून दरुुस्ती करणेत आलेली आहे. 
(३) कायगशाळेवरील फु्लेले ससमें् पत्र े बदलून दरुुस्ती करणेत आलेली आहे. 
तसेच प्रशासकीय इमारतीयाया स्लॅबयाया गळतीचे दरुुस्तीचे काम सींबींधधत 
ठेकेदाराकडून दोिदानयतव कालावधीमध्ये करुन घेणेबाबत कायगवाही सुरु असून 
जानेवारी, २०१७ अखेर दरुुस्तीचे काम पूणग करण्याचे ननयोजन आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
उमरी (जज.नाांदेि) तालुक्यातील अिधै िाळू उपसा  

िरणाऱयाांिर िारिाई िरण्याबाबत 

(४८) *  २५८५८   श्री.सुभाष झाांबि, श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) उमरी (जज.नाींदेड) तालुक्यातील गोदावरी काठावर असलेल्या मनूर या 
घा्ातून रेतीचा अवधै उपसा सुरू असून तयाची वाहतूक होत असल्याचे माहे मे, 
२०१६ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन अवधै वाळू उपसा 
करणाऱयाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) सदर बाब ननदशगनास आली नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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चांद्रपूर जजल््यातील सोयाबीन नुिसानग्र्त  
शेतिऱयाांना आधथवि मदत देण्याबाबत 

(४९) *  २५२४०   प्रा.अननल सोले, श्री.समतेश भाांगडिया : सन्माननीय मदत ि 
पुनिवसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वरोडा, भद्रावती, बल्लारपूर, राजूरा, गोंडषपपरी, कोरपना, जजवती (जज.चींद्रपूर) 
तालुक्यात माहे सप् े्ंबर, २०१६ ते ऑक््ोबर, २०१६ या कालावधीत अनत 
पावसामुळे शेतकऱयाींयाया सोयाबीन षपकाचे नुकसान झाल्याचे ददनाींक २८ सप् े्ंबर, 
२०१६ रोजी वा तयासुमारास ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तदनसुार नकुसानग्रस्त शेतकऱयाींना नकुसान भरपाई 
देण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
 

सह-दयु्यम ननबांधि िायावलय, हिपसर-गािीतळ (जज.पुणे) येथील  
िायावलयात सोयीसुविधा पुरविण्याबाबत 

(५०) *  २५१०३   अॅि.जयदेि गायििाि, श्री.अननल भोसले, श्री.ख्िाजा बेग :   
सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सह-दयु्यम ननबींधक कायागलय, हडपसर-गाडीतळ (जज.पुणे) येथे कामाकरीता 
येणाऱया नागरीकाींना सोयीसुषवधेअभावी अनेक गैरसोयीींचा सामना करावा लागत 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, येथील कायागलयात येणाऱया नागरीकाींना बसण्यासाठी पुरेशी 
वयवस्था नसणे, स्वयाछतागहृाची वयवस्था नसणे, पुरेसा कमगचारी वगग नसणे 
इतयादी गैरसोयीींचा सामना करावा लागत असून कमगचारी वगग कमी असल्यामुळे 
नागरीकाींना एका कामासाठी तासनतास थाींबावे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, नागरीकाींना पुरेशा सोयीसुषवधा देण्याबाबत व कमगचारी वगग 
वाढषवण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 



48 

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
नागपूर-मुांबई द्रतुगती महामागव उभारण्याबाबत 

(५१) *  २३७२८   श्री.सांजय दत्त, श्री.जनादवन चाांदरूिर, श्री.अशोि ऊफव  भाई 
जगताप : सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम) मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) नागपूर ते मुींबई हे सुमारे ७१० ककलोमी्र अींतर वाहनाना ताशी १५० 
ककलोमी्र वेगाने अवघ्या सहा तासात पूणग करता येईल असा षवचार करुन 
नागपूर-मुींबई द्रतुगती महामागग उभारण्याचे शासनाने ठरषवलेले असून सदर 
प्रकल्प सन २०१९ पयतं कायागजन्वत करण्याचे प्रस्ताषवत करण्यात आलेले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकल्पाचे स्वरुप काय आहे व उक्त प्रकल्पामुळे कोणते 
अन्य लाभ जनतेला समळणार आहेत, 
(३) असल्यास, सदरहू प्रकल्पासाठी एकूण ककती खचग अपेक्षित आहे व तयासाठी 
लागणारा ननधी कशाप्रकारे उपलब्ध करण्यात येणार आहे, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकल्पामुळे बाधधत होणाऱया लोकाींचे पनुवगसन कशाप्रकारे 
करण्यात येणार आहे ? 

  
श्री. एिनाथ सशांदे : (१) होय. 
(२) नागपूर–मुींबई सुपर कम्यनुनकेशन एक्स्पे्रस वे हा द्रतुगती महामागग 
(बाधारहीत) अींदाजे ७१० ककमी. लाींबीचा असुन तयास फक्त ठराषवक अींतरावरील 
इीं्रचेंज मधनु वाहनाींना तयावर प्रवेश अथवा ननगगमन देण्यात येईल. तयाचे 
स्वरुप खालील प्रमाणे आहे. 
     महामागग हररत िेत्रातुन (Green Field) जाणार आहे, महामागागसाठी 
जमीनीींची रुीं दी Right of way (ROW) १२० मी्र असणार आहे, १५० ककमी. 
प्रनत तास इतका  वाहनाचा वेग गहृीत धरुन द्रतुगती मागागचे सींकल्पन प्रस्ताषवत 
आहे, रस्तयासाठी आवश्यक जमीन ही जमीन एकबत्रकरण योजनेतनू (Land 
pooling) प्राप्त करुन घेण्यात येणार आहे, दभुाजकासह सदर महामागागची  
धावपट्टी ३+३ माधगगकेची कााँक्री्मध्ये प्रस्ताषवत आहे, सदर महामागागयाया लाींबीत 
एकूण २४  दठकाणी नवनगरे ननमागण करण्याचे प्रस्ताषवत आहे.  
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     सदर महाराषर समधृ्दी महामागग एकूण १० जजल्हयातनू जात असून एकूण 
२४ जजल्हयाींना जोडला जाणार आहे. या समधृ्दी महामागागमुळे औदयोधगक व 
वाणणज्यीक गुींतवणकुीत वाढ होऊन कृषि व कृषिपूरक उदयोगाींना चालना समळून 
ग्रामीण भागातील आधथगक षवकासाचा दर उींचावणार आहे. 
(३) सदरहू प्रकल्पासाठी अींदाजे रुपये ४६००० को्ी एवढा खचग अपेक्षित आहे. 
     या प्रकल्पायाया ननधीसाठी १. बहुआयामी षवततीय सहाय्य २.सावगभौम 
षवततीय सहाय्य ३.वयावसायीक षवततीय सींस्थेचे सहकायग ४.पायाभुत कजग रोखे 
उभारुन या षवततीय पयागयाींयाया माध्यमातनू ननधी उभारण्यात येणार आहे. 
(४) या द्रतुगती महामागागची आखणी पुणगत: (ग्रीन कफल्ड) हररतभागातुन आहे या 
रस्तयासाठी आवश्यक जमीन ही जमीन एकबत्रकरण योजनेतनू प्राप्त करुन 
घेण्यात येणार असून ज्या लोकाींची जमीन या प्रकल्पासाठी घेण्यात येईल तयाींना 
तयाींयाया जसमनीयाया मोबदल्यात षवकससत बबनशेती भूखींड अनुजे्ञय व देय राहील 
व या भूखींडास दहा(१०) विागनींतर तयाचे योग्य बाजार मुल्य प्राप्त होत नसल्यास 
भूसींपादन अधधननयम २०१३ प्रमाणे देय होणारा मोबदला देऊन वयाजासह भूखींड 
शासनाकडून पनुगखरेदीची तरतदु आहे.  तसेच तयाींयाया जसमनीयाया प्रतवारीनुसार 
पुढील १० विांसाठी वाषिगक अनदुानही देण्यात येईल. जसमनीयाया षवकासावरील व 
तयावरील बाींधकामाचा मोबदला तसेच या बाींधकामाची सामुग्री नेण्यास परवानगी 
राहील. भूखींड धारकाींना कु्ूींबातील एका पात्र वयक्तीस ककमान कौशल्य प्राप्त 
करुन देणारे वयावसानयक प्रसशिण अनुजे्ञय राहील. 

----------------- 
अिोट (जज.अिोला) रोििरील रेल्िे पुलाचे नतुनीिरण िरण्याबाबत 

(५२) *  २५८११   श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम 
(सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अको् (जज.अकोला) रोडवरील रेल्वे पुलायाया मध्यभागी भेगा पडून पलू जीणग 
अवस्थेत असून पुलावरून वाहतूक केल्यास पलु हालत असून मोडकळीस 
आल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशगनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर पुल हा सन १९५७ मध्ये बाींधण्यात आलेला तो वाहतुकीस 
योग्य नसल्याने नवयाने पुल बाींधावा लागणार असल्याचा प्रस्ताव रेल्वे षवभागाने 
शासनास सादर केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून सदर पुल नवयाने 
बाींधण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ?  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही. 
     सदर रस्तयावरील मुख्य पुल रेल्वे षवभागायाया अखतयारीत असून सदर पलू 
हा वाहतकुीस सिम व मजबुत असल्याबाबत अससस् ी्ं् डडजवहजनल इींजजननअर 
वेस्् अकोला याींनी तयाींचे पत्र क्र.बी-५ ददनाींक १२ जुलै, २०१६ अन्वये कळषवले 
आहे. 
(२) नाही. 
     सदयजस्थतीत शासन स्तरावर (कें द्र व राज्य स्तर) सदर पुलाचे नवयाने 
बाींधकामाबाबतचा कोणताही प्रस्ताव नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
 

ससांधदुगुव जजल्हयातील बाांदा-आरोसबाग शेले-बाांदा या गािाांमध्ये पूल बाांधण्याबाबत 
(५३) *  २३८४५   श्री.नारायण राणे : सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम 
(सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ससींधदुगुग जजल्हयातील तेरेखोल नदीतनू येणारे पाणी माडखोल, ओ्वणे, 
कासमागे बाींदा-सावींतवाडी येथील बाींदा-आरोसबाग, शेले-बाींदा, नईबाग गावातनू 
पुढे जात असून या गावाींपकैी बाींदा-आरोसबाग शलेे-बाींदा या गावाींमध्ये पूल 
बाींधण्याची मागणी मागील ४० विागपासून होत असल्याचे माहे ऑगस््, २०१६ 
मध्ये वा तयादरम्यान ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर गावाींमध्ये पूल न बाींधल्यामुळे गावातील नागरीक, षवदयाथीं 
होडीमागे प्रवास करीत असल्याचे ननदशगनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, होडीसेवा मेरर्ाईम बोडागने बींद केल्यामुळे प्रवाशाींची गैरसोय होत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून सदर गावाींतील 
नागररकाींना प्रवास करण्याकरीता पूल बाींधण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ?  
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) हे खरे आहे 
(३) होडीने होणारी अनधधकृत प्रवासी वाहतूक सुरक्षिततेयाया कारणास्तव 
मेरर्ाईम बोडागने बींद केली आहे. 
     सुरक्षित प्रवासी वाहतकू करण्यायाया अनिुींगाने आवश्यक बाबीींची पतूगता 
करण्याबाबतयाया सूचना मेरर्ाईम बोडागने सींबींधधताींना ददल्या आहेत. 
(४) नाबाडग २१ मधून सदर पूलास मींजूरी प्राप्त असून सदर अींदाजपत्रक ताींबत्रक 
मींजूरी स्तरावर आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
पेण (जज.रायगि) तालुक्यातील भात वपिािर  

गळ्या कििीचा प्रादुवभाि झाल्याबाबत 

(५४) *  २४९५१   श्री.सुननल तटिरे : सन्माननीय िृवष मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पेण (जज.रायगड) तालुक्यातील भात षपकावर गळ्या ककडीचा प्रादभुागव होवनू 
भात शेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर भात शेतीची शासनाने पाहणी केली आहे काय, पाहणीचे 
ननषकिग काय आहेत व तदनुसार भात शेती नकुसानधारक शेतकऱयाींना नुकसान 
भरपाई देणेबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे. 
(३) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. पाांिुरांग फुां ििर : (१) व (२) गळ्या ककडीचा प्रादभुागव झाल्याचे आढळून आले 
नाही. तथाषप, बगळ्या (सुरळीतील अळी) हा रोग ददसून आला. 
     कृषि षवभागायाया अधधकाऱयाींनी प्रादेसशक कृषि सींशोधन कें द्र, कजगत व 
बाळासाहेब सावींत कोकण कृषि षवदयापीठ, दापोली येथील शास्त्रज्ञाींयाया समवेत 
बोझे, वढाव, मळेघर येथे पाहणी केली व शेतकऱयाींयाया भे्ी घेवनू तयाींना 
सुरळीतील अळीींचे ननयींत्रण करण्याषवियी मागगदशगन केले. अळीयाया 
ननयींत्रणाषवियी ग्रामपींचायतीयाया फलकावर षवदयापीठाकडील ॲडवहायझरी 
लावण्यात आली. तसेच वतगमानपत्रात प्रससध्दी देण्यात आली. वेळेवर 
उपाययोजना करून रोगावर ननयींत्रण करण्यात आले. तयामुळे नकुसानाची तीव्रता 
केवळ ५% एवढी होती. 
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     ककडरोगाचा प्रादभुागव आधथगक नकुसान पातळीयाया खाली असल्याने नुकसान 
भरपाई देण्याचा प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
आरे िॉलनी (मुांबई) पररसरात उभारण्यात आलेल्या  

अनधधिृत बाांधिामाांिर िारिाई िरण्याबाबत 

(५५) *  २३४७३   श्री.धनांजय मुांि,े श्री.अमरससांह पांडित, श्री.जयिांतराि जाधि, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पािसिर : सन्माननीय दगु् धवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) आरे कॉलनी (मुींबई) पररसरातील अनधधकृतपणे उभारण्यात आलेली बाींधकामे, 
बींगले आणण गोदामाींवर कारवाई करून आरे कॉलनी पररसर सुरक्षित राहण्यासाठी 
करण्यात येत असलेल्या कायगवाहीबाबतची मादहती मा.दगु्धषवकास मींत्री याींनी 
माहे माचग, २०१५ मध्ये वा तयादरम्यान माधगतलेली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर मादहती शासनास प्राप्त झालेली असतानासुध्दा कोणतीच 
कारवाई करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून आरे कॉलनी (मुींबई) 
पररसरातील अनधधकृत बाींधकामे, बींगले व गोदामाींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. महादेि जानिर : (१) मा.मींत्री (पदमु) याींयाया ददनाींक २१ जानेवारी, २०१५ 
रोजीयाया पत्रान्वये आरे कॉलनी पररसराबाबत एकूण ६ मुदीतयाींबाबतची मादहती 
मागषवण्यात आली होती. 
(२), (३) व (४) आरे दगु्धवसाहतीतील अनधधकृत बाींधकामे व अनतक्रमणे यावर 
सुरिा षवभागामाफग त चोख ननगराणी ठेवनू या बाबी ननदशगनास आल्यास तवरीत 
ननषकासनाची कायगवाही आरे प्रशासनामाफग त करण्यात येते. सुरिा षवभागामाफग त 
ददनाींक १ जानेवारी, २०१५ ते ददनाींक ३१ ऑक््ोबर, २०१६ या कालावधीत एकूण 
१,४७२ अनधधकृत झोपड्या/बाींधकामे ननषकासन करण्यात आलेले आहे व षवषवध 
प्रकरणात एकूण ९९ वयक्तीींवर स्थाननक पोलीस ठाण्यात गुन्हे नोंदषवण्यात आले 
आहेत. 

----------------- 
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नागपूर येथील दगु्ध व्यिसायाची जमीन भाितेत्त्िािर िां पनीला देण्याबाबत 

(५६) *  २५२९५   श्री.प्रिाश गजसभये, श्री.रामराि िििुते : सन्माननीय 
दगु् धवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य शासन व मदर डअेरी फू्र् ॲण्ड वहेजज्ेबल प्रा.सल. याींयायात सामींजस्य 
करार झाला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नागपूर येथील दगु्ध वयवसायाची २१.८६ एकर जसमनीपैंकी ९.८८ 
एकर जमीन ३० विागसाठी नामपात्र भाडतेतवावर कीं पनीला देण्यात येत आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, करार होऊनही प्रतयि कायग होऊ शकले नाही, हे खरे आहे काय, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. महादेि जानिर : (१) नाही, सदर करार राज्य शासन व कें द्र शासनायाया 
कृषि षवभागायाया अधधपतयाखालील राषरीय दगु्धषवकास मींडळ याींयायात झाला 
आहे. 
(२) होय. 
(३) ददनाींक १६ डडसेंबर, २०१३ रोजी सामींजस्य करार झाल्यानींतर जजल्हाधधकारी, 
नागपूर व राषरीय दगु्धषवकास मींडळाची स्वत:ची पूणग मालकी असलेल्या मदर 
डअेरी फु्र् ॲण्ड वहेजज्ेबल या सहाय्यक कीं पनीसमवेत ददनाींक १४ सप् े्ंबर, 
२०१६ रोजी भाडकेरार झाल्यावर लगेचच कीं पनीचे कामकाज सुरु झाले आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यातील थकित मुद्राांि शुल्ि िसूल िरण्याबाबत 

(५७) *  २४६९९   श्री.हररससांग राठोि, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफव  भाई 
जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यात शेअर खरेदी व षवक्री, धातू इ. ९२ प्रकारयाया वस्तू सादहतयावर 
मुद्राींक शुल्क वसूल करण्याची ननयमावली असूनही सन २००७ पासून राज् यात 
हजारो को्ी रूपयाींचे शुल्क वसुल करण्यात आले नसल्याचे माहे ऑगस््, २०१६ 
मध्ये वा तयादरम्यान ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व तदनुसार थककत मुद्राींक शुल्क वसूल करण्याबाबत कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद् ावत नाही.  
 

----------------- 
 

मनोर-िािा-सभिांिी र्त्याचे ठेिेदार सुवप्रम इन्फा्रक्चर याांनी 
खननज ि ्िासमत्िधनाचा अपहार िेल्याबाबत 

 

(५८) *  २५६५७   श्री.अननल भोसले, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.ख्िाजा बेग, 
अॅि.ननरांजन िािखरे : सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) मनोर-वाडा-सभवींडी रस्तयाचे ठेकेदार सुषप्रम इन्फास्रक्चर याींनी माती, खडी व 
रेती या खननजाची ७ लाख ५० हजार ब्रास गौण खननजायाया स्वासमतवधनाची 
सुमारे २९ को्ी इतकी रक्कम शासनाला न देता तयाचा अपहार केल्याबाबतयाया 
तक्रारीची उपायुक्ताींमाफग त चौकशी केल्यानींतर सदर बाब ददनाींक १८ जुलै, २०१६ 
रोजी वा तयासुमारास ननदशगनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सींबींधधत कीं पनी व ठेकेदाराींकडून पाचप् दींडासह सदर रक्कम 
वसूल करावी अशा आदेशाचे पत्र जजल्हाधधकारी, ठाणे व पालघर याींना माहे 
ऑगस््, २०१६ मध्ये वा तयादरम्यान षवभागीय आयुक्ताींकडून प्राप्त झाले, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, जजल्हाधधकारी, ठाणे व पालघर याींनी षवभागीय आयुक्ताींयाया 
आदेशानुसार सींबींधधत कीं पनीवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२) व (३) मनोर-वाडा-सभवींडी या रस्तयायाया 
कामासाठी गौण खननजायाया स्वासमतवधनाची चोरी झाल्यासींबींधी शासनास प्राप्त 
झालेल्या षवषवध ननवेदनाींयाया अनिुींगाने षवभागीय आयुक्त, कोकण षवभाग याींना 
तयाींयाया कायागलयातील वररषठ अधधकाऱयामाफग त सखोल चौकशी करुन कायगवाही 
करण्यायाया सूचना देण्यात आल्या होतया. तयानुसार षवभागीय आयुक्त, कोकण 
षवभाग याींनी सदर प्रकरणाची उप आयुक्त (रोहया) याींयायामाफग त केलेल्या 
चौकशीत एकूण ७,५०,००८ ब्रास गौण खननजाचे स्वासमतवधन शासन जमा केले 
नसल्याचे ननषपन्न झाले. तयानुसार षवभागीय आयकु्त, कोकण षवभाग याींनी 
ददनाींक १८ जुलै, २०१६ रोजीयाया पत्रान्वये जजल्हाधधकारी, ठाणे व जजल्हाधधकारी, 
पालघर याींना पढुील कायगवाही करण्यायाया सूचना ददल्या आहेत. 
     तयानसुार तहससलदार, पालघर व वाडा याींनी दींडाचे आदेश पाररत केले 
असून, तहससलदार सभवींडी याींनी देखील सींबींधधताींना अवधै उतखननाबाबत 
दींडातमक कारवाईची नोद्स बजावली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
धगरणा प्रिल्पातील (जज.नासशि) पनुिवससत  
गािठाणाांमध्ये नागरी सुविधा देण्याबाबत 

(५९) *  २४३३२   श्री.जयिांतराि जाधि : सन्माननीय मदत ि पुनिवसन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) धगरणा प्रकल्पातील (जज.नासशक) सन १९७६ पूवीयाया पुनवगससत 
गावठाणाींमध्ये पुरवावयायाया नागरी सुषवधाींबाबत षवभागीय आयुक्त, नासशक 
याींनी ददनाींक ३१ जुलै, २०१४ रोजी शासनाकड ेप्रशासकीय मान्यतेसाठी पाठवलेली 
अींदाजपत्रके ननयोजन षवभागायाया मूल्यमापन ससमतीयाया सशफारशीसाठी प्रदीघग 
काळापासून प्रलींबबत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर अींदाजपत्रकाींना प्रशासकीय मान्यता देण्याची स्थाननक 
लोकप्रनतननधीींनी माहे जून, २०१५ मध्ये वा तयादरम्यान शासनाकड े मागणी 
केलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर अींदाजपत्रकाींना 
मान्यता देण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही. सन १९७६ पवूीयाया प्रकल्पाने बाधधत 
पुनवगससत गावाींमधील नागरी सुषवधा कामाींयाया प्रशासकीय मान्यतेचे प्रस्ताव 
मूल्यामापन ससमतीकड ेपाठषवण्यात येत नाहीत. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) पुरेशा ननधीअभावी सन २०१४-२०१५, २०१५-२०१६ या कालावधीत 
पुनवगसनायाया नागरी सुषवधा कामाींना नवीन प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्या 
नवहतया. आता, सन २०१६-२०१७ मध्ये प्रशासकीय मान्यता देण्यायाया अनुिींगाने 
प्रशासकीय मान्यतेस्तव प्राप्त पींरत ु जनु्या दरसुचीनसुार आधाररत असलेली 
अींदाजपत्रके चालु दरसूचीनसुार पररगणणत करुन फेरसादर करण्याचे ननदेश 
प्रकल्पयींत्रणेकडून सुधारीत दरसूचीनुसार पररगणणत प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव 
प्राप्त झाला असून तो षवचाराधीन आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
राज्य ि िें द्र शासनाची सांयकु्त रेल्िे इन्रा्रक्चर 

िां पनी ्थापन िरण्याचा रे्तलेला ननणवय 

(६०) *  २३६९६   िॉ.अपिूव दहरे : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मनमाड-मालेगाींव-धुळे-इींदौर रेल्वेमागागयाया कामाला गती देण्यासाठी मुींबई येथे 
ददनाींक २८ एषप्रल २०१६ रोजी झालेल्या उयाचस्तरीय बैठकीत राज्य व कें द्र 
शासनाची सींयुक्त रेल्वे इन्फ्रास्रक्चर कीं पनी स्थापन करण्याचा ननणगय घेण्यात 
आला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त रेल्वे इन्फ्रास्रक्चर कीं पनीची स्थापना करण्यात आली आहे 
काय व सींयकु्त बैठकीतील ननणगयानुसार भुसींपादनासह, रेल्वे मागग ननसमगतीयाया 
अनिुींगाने प्रतयि कायगवाही सुरु करण्यात आलेली आहे काय, 
(३) असल्यास, रेल्वे आणण सशपीींग मींत्रालयायाया सींयुक्त आधथगक सहभागातनु 
सदरील प्रकल्प घेण्यायाया प्रस्तावाचे अनिुींगाने ददनाींक ५ ऑक््ोबर, २०१६ रोजी 
वा तयासुमारास नवी ददल्ली येथे उयाचस्तरीय बैठक सींपन्न झाली, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, सदरील सींयकु्त आधथगक सहभागाबाबतचा करार होऊन प्रतयि 
काम सुरु होण्याचेदृष्ीने शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ददिािर रािते : (१) अींशत: खरे आहे. 
     ददनाींक २१ एषप्रल २०१६ रोजी उयाचस्तरीय बैठकीत सींयुक्त रेल्वे 
इींन्फ्रास्रक्चर कीं पनी स्थापन करण्यचा ततवत: ननणगय घेण्यात आला. 
(२) महाराषर लोहमागग पायाभूत सुषवधा महामींडळ स्थापन करण्यची कायगवाही 
सुरु आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
मांत्रालय इमारतीच्या दरुु्तीमध्ये झालेला गैरव्यिहार 

(६१) *  २३७९८   अॅि.अननल परब, श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.सुभाष झाांबि, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफव  भाई जगताप, श्री.अमररशभाई 
पटेल : सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मींत्रालयाला लागलेल्या आगीनींतर नूतनीकरण केलेल्या मींत्रालय इमारतीसाठी 
बाींधकाम मजबतूी प्रमाणपत्र (स्रक्चरल स््ॅबबसल्ी सद ग्कफके्) प्राप्त झाले आहे काय, 
(२) असल्यास, मींत्रालय इमारतीचे नतुनीकरणाचे कामाकररता प्रकल्प वयवस्थापन 
सल्लागाराची नेमणकू करण्यात आली होती काय, तयाकररता कोणतया कीं पनीची 
ननवड करण्यात आली व सदर प्रककया पार पाडताींना ननषवदा काढण्यात आल्या 
होतया काय, 
(३) असल्यास, रूपये २६० को्ी खचग करून बाींधण्यात आलेल्या इमारत 
नुतनीकरणाचे काम कोणायाया देखरेखीखाली केले गेले तसेच बाींधण्यात आलेल्या 
इमारतीची हमी कीं पनीकडून घेण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, मुींबईतील मींत्रालय इमारत दरुुस्तीयाया कामात रूपये २ को्ीींचा 
गैरवयवहार झाला असून तयाची एसीबीमाफग त चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(५) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय. 
(२) मींत्रालय इमारतीचे नतुनीकरणाचे कामाकररता मे.राजा अडरेी, खाजगी 
वास्तषुवशारद याींची वास्तुशास्त्रज्ञ म्हणनू ननयुक्ती करण्यास ददनाींक १ ऑगस््, 
२०१२ याया मींत्रीमींडळ बैठकीत मान्यता प्रदान करण्यात आलेली होती व मे.राजा 
अडरेी याींनी तयाींचेमाफग त प्रकल्प वयवस्थापन सल्लागार व इतराींशी करारनामा 
केलेला होता. 
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(३) मींत्रालय मुख्य इमारतीयाया नतुनीकरणायाया कामावर एकूण एकबत्रत खचग 
रुपये २२०.०० को्ी झाला आहे. मींत्रालय मुख्य इमारतीयाया नतुनीकरणाचे काम 
खाजगी वास्तुशास्त्रज्ञ मे.राजा अडरेी व सावगजननक बाींधकाम षवभागाचे असभयींते 
याींचे देखरेखीखाली पूणग करण्यात आले आहे. मे.राजा अडरेी कीं न्सल् ी्ं् प्रा.सल., 
मुींबई याींनी मींजुर करारनाम्यातील तरतूदीनुसार व षवननदेशानसुार काम केले 
असून व सवग आवश्यक ना हरकत प्रमाणपत्राींसह काम पणूग झाले असल्याबाबतचे 
प्रमाणपत्र ददले आहे. 
     ननषवदेमध्ये दोि दानयतव कालावधीची तरतदू अींतभूगत आहे. 
(४) लाच लुचपत प्रनतबींधक षवभागामाफग त मा.डॉ.ककरर् सोमय्या, खासदार याींनी 
ददनाींक २८ ऑक््ोबर, २०१३ रोजी अगे्रिण पत्रासह पाठषवलेल्या पत्रासोबत प्राप्त 
झालेल्या तक्रार अजागबाबतचा अहवाल लाच लुचतप प्रनतबींधक षवभाग, बहृन्मुींबई 
षवभाग मुींबई याींचे कायागलयास ददनाींक १६ जनू, २०१६ रोजीयाया पत्रान्वये सादर 
केला आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
दक्षक्षण सोलापूर (जज.सोलापूर) तालुक्यातील पशुधन वििास 

िें द्राांना सोयीसुविधा उपलब्ध िरून देण्याबाबत 
(६२) *  २५५४९   श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.अशोि ऊफव  
भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय पशुसांिधवन मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) दक्षिण सोलापूर (जज.सोलापूर) तालुक्यात शे्रणी १ व २ ची एकूण १५ पशुधन 
षवकास कें दे्र असून सदर दठकाणी कमगचारी, औिधाींचा पुरवठा, उपचार कि व 
इमारती नसल्यामुळे पशुवदैयकाींना सेवा देण्यात अडचणी येत असल्याचे माहे 
सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून सदर दठकाणी कमगचारी, 
उपचार कि, इमारत व औिधाींचा पुरवठा करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. महादेि जानिर : (१) हे खरे नाही 
(२) व (३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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रत् नाधगरी जजल् ्यातील आांबा-िाज ूबागायतदाराांना पीि विमा 
योजनेचा लाभ समळिनू देण्याबाबत 

(६३) *  २६१४४   श्रीमती हु्नबानू खसलफे : सन्माननीय िृवष मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रत नाधगरी जजल् हयातील आींबा पीक षवमा योजनेतील ननकिाींमध् ये अवकाळी 
पावसाचा आणण कमाल तापमानाया या कालावधीबाबत षवचार न केल् याने नकुसान 
होऊनही कोकणातील आींबा बागायतदाराींना पीक षवमा योजनेचा लाभ घेता येणार 
नसल् याचे माहे ऑक् ्ोबर, २०१६ मध् ये वा तयादरम्यान ननदशगनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल् यास, पीक षवमा योजनेतील आींबा व काजू या षपकाींचा षवमा 
उतरषवण् यासाठी श्रीराम जनरल इन् शुरन् स या कीं पनीची ननयकु् ती करण् यात आली 
असून या योजनेचा लाभ घेण् यासाठी शतेकऱयाींना रूपये १ हजार ८१५ चा हयाता 
भरावा लागणार असून कें द्र व राज् य शासनाचा समभाग प्रत येकी ३ हजार ६३० 
रुपये राहणार व षवमा सींरक्षित रक् कम प्रती हेक् ्र रूपये १ लाख १० हजार तर 
गारपी्साठी रुपये ३६ हजार ७०० असणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, या योजनेया या ननकिाींमध् ये अवकाळी पावसाचा कालावधी कुठल् या 
आधारावर ठरषवण् यात आला व चुकीया या ननररिणाअींती ठरषवलेला अवकाळी 
पावसाया या कालावधीचे ननकि बदलून आींबा-काज ू बागायतदाराींना पीक षवमा 
योजनेचा लाभ समळवून देण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल् यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. पाांिुरांग फुां ििर : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
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मनोर-िािा-सभिांिी (जज.पालर्र) महामागावच्या ननिृष्ट्ट दजावच्या बाांधिामाबाबत 

(६४) *  २४७७५   श्री.जनादवन चाांदरूिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफव  भाई 
जगताप, श्री.आनांद ठािूर, श्री.धनांजय मुांि,े श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पािसिर, 
अॅि.राहुल नािेिर, श्री.नरेंद्र पाटील : सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम 
(सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मनोर-वाडा-सभवींडी (जज.पालघर) महामागागयाया ननकृष् दजागयाया बाींधकामामुळे 
तसेच सुरिषेवियक पुरेशी खबरदारी न घेतल्यामुळे येथे सुमारे १४१ प्रवाशाींचा 
मतृयू झाला असून १५४० जण जखमी झाले असल्याचे माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये 
वा तयादरम्यान ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तदनसुार ननकृष् दजागचे काम करणाऱया कीं पनीवर कारवाई 
करुन सदर रस्तयाची दरुूस्ती करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) नाही 
     सदरचे अपघात हे वाहतुकीचे ननयम न पाळल्याने वाहनचालकाींयाया 
चूकीमुळे घडलेले असल्याबाबत पोलीसाींयाया अहवालातून आढळून येते. 
(२) मनोर-वाडा-सभींवडी रस्ता रा.मा.-७६ या रस्तयावरील दरुूस्तीचे काम 
उदयोजकाकडून करून घेण्याचे प्रगतीत आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
महाराष्ट्र राज्य मागव पररिहन मांिळाचे मुांबई सेंरल येथील  

आगार बांद िरण्याचा रे्तलेला ननणवय 
(६५) *  २५७५०   श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.विजय ऊफव  भाई धगरिर, श्री.अशोि ऊफव  भाई जगताप : सन्माननीय 
पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य मागग पररवहन महामींडळाने प्रवाशाींयाया अल्प प्रनतसाद व वाहतूक 
कोंडीचे कारण देत कोकण आणण पजश्चम महाराषरात मुींबई सेंरल आगारातनू 
सु्णाऱया आणण येणाऱया एक हजार गाड्या ्प्प्या ्प्प्याने बींद करीत आगार 
बींद करण्याचा ननणगय घेतला असल्याचे ददनाींक ३ सप् े्ंबर २०१६ रोजी वा 
तयादरम्यान ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, मुींबई सेंरलहून सु्णाऱया बस लालबाग आणण पररसरातील 
कोकणवासीयाींसाठी सोयीयाया असून तया बींद झाल्यास नागररकाींची गैरसोय होणार 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, खाजगी वाहतुक गाड्याींयाया दराींशी आणण सेवेशी स्पधाग करण्याचे 
सोडण्याचाही ननणगय महाराषर राज्य पररवहन महामींडळाने घेतला आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तदनसुार एस्ी बस मधून प्रवास करण्यासाठी प्रवाशाींचा 
प्रनतसाद वाढषवण्याकररता व एस्ीयाया षवस्तारीकरणासाठी तसेच, मुींबई सेंरल 
आगारातनू सु्णाऱया गाड्याींचे अन्य आगारातनू ननयोजन करण्याबाबत कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, तयाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. ददिािर रािते : (१) व (२) नाही. 
      ददनाींक ३ सप् े्ंबर, २०१६ रोजीयाया वतगमानपत्राींमध्ये सदर बाबतचे वतृत 
प्रससध्द करण्यात आले होते. परींतु मुींबई सेंरल आगार बींद करण्याचा कोणताही 
ननणगय घेण्यात आलेला नाही. 
      मुींबई षवभागातील चालक/वाहकाींयाया कमतरतेमुळे मुींबई आगाराकडून    
१२ फेऱया सातारा षवभागाकड े वगग करण्यात आलेल्या असून उतपन्न व 
भारमानाअभावी आगाराची ९ ननयते बींद करण्यात आली आहेत. तसेच मुींबई 
आगाराकडून आजरोजी ३०० पेिा जास्त फेऱया चालनात आहेत.  तयामुळे  
प्रवाशाींची कोणतयाही प्रकारे गैरसोय झालेली नाही. 
(३) नाही.    
    राज्य पररवहन महामींडळाची सेवा अधधक उततम व स्पधागतमक 
रहाण्याकररता षवषवध पातळीवर प्रयतन करण्यात येत आहे. 
(४) राज्य पररवहन महामींडळाकड े प्रवाशी आकषिगत होण्याकररता सेवेमध्ये 
सुधारणा व प्रवाशाींना आधुननक सुषवधा देण्यासाठी दहरकणी बसेसयाया आसन 
सुषवधेत बदल करुन तया पुशबॅक करण्यात आलेल्या आहेत. 
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     तसेच यापुढे साध्या व ननमआराम बसेस ऐवजी वातानुकूसलत बसेस 
प्रवाशाींना उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत. महामींडळाकडून षवनावाहक 
षवनाथाींबा थे् सेवा सुरु करण्यात आली असून तयामध्ये राज्य पररवहन 
महामींडळायाया एकूण ७७९ फेऱया सुरु करण्यात आलेल्या आहेत. मुींबई 
षवभागातील चालक/वाहकाींयाया कमतरतेमुळे मुींबई आगाराकडून सातारा मागागवरील 
१२ फेऱया सातारा षवभागास वगग करण्यात आल्या असून उक्त फेऱया सातारा 
षवभागामाफग त चालषवण्यात येत आहेत. 
        तसेच अवैध प्रवासी वाहतकूीस आळा घालण्याकरीता शासनाने ददनाींक 
१४ जानेवारी, २०१६ रोजीयाया पररपत्रकान्वये सूचना ननगगसमत केल्या आहेत. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
परभणी शहर बाहय िळण र्त्याच्या िामाबाबत 

(६६) *  २४५२१   श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.धनांजय मुांि,े श्री.अमरससांह 
पांडित : सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राषरीय महामागग २२२ याया परभणी शहराबाहेरून जाणाऱया बाहयवळण 
रस्तयायाया जमीन मोजणीसाठी लागणारा ननधी राषरीय महामागग मुींबई याींनी माहे 
माचग-एषप्रल, २०१६ दरम्यान भू-सींपादन षवभाग, जजल्हाधधकारी कायागलय, परभणी 
याींयायाकड ेवगग केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बाहयवळण रस्तयाकरीता लागणाऱया जसमनीचा सवहे, मोजणी 
आदी प्रकक्रया करून तयासाठी लागणाऱया खचागबाबतचा अहवाल भूसींपादन 
षवभागामाफग त शासनास सादर करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत थोडक्यात मादहती काय आहे ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) नाही. 
(३) सदर प्रकरणात राषरीय महामागग अधधननयम १९५६ अन्वये ३ (A) ची 
अधधसूचना ददनाींक ७ डडसेंबर, २०१५ रोजी प्रससध्द झाली असून कायगकारी 
असभयींता, राषरीय महामागग षवभाग, नाींदेड आणण भूमी असभलेख षवभाग, परभणी, 
पुणाग व मानवत याींचे अहवालानुसार प्रकरणात मोजणीची कायगवाही चालू आहे. 

----------------- 
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मौजे देिसरी (ता.उमरखेि, जज.यितमाळ) येथील गािाांचे पुनिवसन िरण्याबाबत 

(६७) *  २३९६२   प्रा.जोगेन्द्र ििाि े: सन्माननीय मदत ि पनुिवसन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मौजे देवसरी (ता.उमरखेड, जज.यवतमाळ) या अनतवषृ्ी व पुराने बाधधत 
झालेल्या गावाींचे मौजे आींबवन येथे पुनवगसन करणेबाबतचा प्रस्ताव माहे ऑगस््, 
२०१६ मध्ये वा तयादरम्यान षवभागीय आयुक्त, अमरावती याींचेकडून शासनास 
प्राप्त झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर गावायाया पुनवगसनासाठी मौजे आींबवन येथील जागा 
ननजश्चत करण्यात आली असून पनुवगसनायाया कामासाठी लागणारा ननधीही 
शासनाने मींजूर केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून पुराने बाधधत झालेल्या 
गावाींचे पनुवगसन करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय. 
(२), (३) व (४) षवभागीय आयुक्त, अमरावती याींचेकडून प्राप्त झालेल्या 
प्रस्तावाची शासन स्तरावर छाननी करण्यात येत आहे. 

----------------- 
माजलगाि (जज.बीि) जजल्हापररषद बाांधिाम उप विभागात झालेला गैरव्यिहार 

(६८) *  २३६०४   श्री.अमरससांह पांडित, श्री.नरेंद्र पाटील :  ताराांकित प्रश्न 
क्रमाांि १९५२३ ला ददनाांि ५ ऑग्ट, २०१६ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत : 
सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) माजलगाव (जज.बीड) तालुक्यातील जजल्हा पररिद बाींधकाम उप षवभागात 
ततकालीन उपषवभागीय असभयींतयाने केलेल्या गैरवयवहाराचा चौकशी अहवाल 
ददनाींक १४ सप् े्ंबर, २०१५ रोजी चौकशी ससमतीने मुख्य कायगकारी अधधकारी, 
जजल्हा पररिद, बीड याींना सादर करुनही दोिीींषवरुद्ध कोणतीही कारवाई झालेली 
नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त अहवालात कामे न करता बोगस देयके अदा केल्याचे 
ननदशगनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी चौकशी करून गैरवयवहार करणाऱया दोिीींवर 
कारवाई करण्याबाबत तसेच गैरवयवहार करणाऱयाींना पाठीशी घालणाऱया 
अधधकाऱयावर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२) व (३) मुख्य कायगकारी अधधकारी, जजल्हा पररिद, 
बीड याींनी ननयुक्त केलेल्या चौकशी ससमतीयाया अहवालानुसार सदर प्रकरणी 
जबाबदार असलेले श्री.एनगीं्वार, शाखा असभयींता याींना मुख्य कायगकारी 
अधधकारी, जजल्हा पररिद, बीड याींयाया स्तरावरून ननलींबबत करण्यात आले असून 
तयाींयायाषवरूध्द मुख्य कायगकारी अधधकारी, जजल्हा पररिद, बीड याींनी षवभागीय 
चौकशी सुरू केली आहे. तसेच सदर प्रकरणी जबाबदार असलेले अन्य सींबींधधत 
अधधकारी याींयायाषवरूध्द सशस्तभींगषवियक कायगवाहीचा प्रस्ताव मुख्य कायगकारी 
अधधकारी, जजल्हा पररिद, बीड याींयायाकडून मागषवण्यात आलेला आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
नेिासा (जज.अहमदनगर) येथील िृवष िायावलयात झालेल्या गैरव्यिहाराबाबत 

(६९) *  २३७६९   श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, 
अॅि.जयदेि गायििाि, श्री.अननल भोसले, श्री.ख्िाजा बेग : सन्माननीय िृवष 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नेवासा (जज.अहमदनगर) तालुक्यातील कृषि कायागलयात राषरीय अन्न सुरिा 
योजनेत लाखो रुपयाींचा गैरवयवहार झाल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये वा 
तयादरम्यान ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व तदनुसार गैरवयवहार करणाऱयाींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. पाांिुरांग फुां ििर : (१) व (२) याप्रकरणी तालुका कृषि अधधकारी, नेवासा याींनी 
भ्रष्ाचार केल्याबाबतची तक्रार जजल्हा अधधिक कृषि अधधकारी, अहमदनगर 
याींयायाकड ेप्राप्त झाली आहे. तयानिुींगाने चौकशीची कायगवाही सुरू करण्यात आली 
असून चौकशी अधधकाऱयाींचा चौकशी अहवाल प्रनतिते आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

--------------------- 
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सातपाटी-मुरबे (जज.पालर्र) येथील समुद्राच्या खािीतील गाळ िाढण्याबाबत 

(७०) *  २६०६६   श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सातपा्ी-मुरबे (जज.पालघर) येथील बो्ीींना सुरक्षित ककनारी येण्यासाठी 
समुद्रायाया खाडीतील गाळ काढण्याबाबत सातपा्ी मजयाछमार षव.का.सीं. व 
सातपा्ी कफरशमेन्स सवादया सहकारी सींस्था याींयाया मागणीनुसार सन     
२०१२-२०१३ मध्ये ततकालीन मा.पालकमींत्री, ठाणे याींयाया दालनात झालेल्या 
बैठकीत रूपये २१ को्ीची प्रशासकीय मींजूरी समळून सुध्दा यावर कोणतीही 
कायगवाही झाली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू गाळ न काढल्यामुळे ओहो्ीयाया वेळी बो्ी ४-५ ददवस 
खाडीत येत नसल्यामुळे बो्ीतील जाळी, मासे, बफग , डडझेल, पाणी, अन्नधान्य 
इतयादी सादहतय नेताना मजयाछमाराींची दमछाक होऊन आधथगक नकुसान होते, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले, तयानुिींगाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फिणिीस : (१) नाही. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
     सातपा्ी बींदरात ओहो्ीयाया वेळी काही काळ मासेमारी बो्ी बींदरात येऊ 
शकत नसल्यामुळे सातपा्ी बींदरातील गाळ काढण्याबाबत कायगवाही सुरु आहे.  
(३) व (४) सन २०१३-२०१४ मध्ये सातपा्ी खाडीमधील ८९,४४५ घनमी्र गाळ 
उपसणी करण्यात आली असून २.०० मी्र खोली उपलब्ध आहे. सन       
२०१६-२०१७ मध्ये ३.०० लाख घनमी्र गाळ उपसणी प्रस्ताषवत आहे. 
     सदयजस्थतीत महाराषर मेरी्ाईम बोडागचे ्रजजर व हॉपर बाजग माफग त 
सातपा्ी खाडीतील गाळ काढण्याची कायगवाही सुरु करण्यात आलेली आहे. 
 
 

----------------- 
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मालिण (जज.ससांधदुगुव) तालुक्यातील भगितगि आणण बाांददिि े
गािाांना जोिणाऱया पुलाच्या दरुु्तीबाबत 

(७१) *  २४१५१   श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्रीमती विद्या चव्हाण, 
श्री.हेमांत टिले, श्री.नारायण राणे : सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि 
उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मालवण (जज.ससींधदुगुग) तालुक्यातील भगवतगड आणण बाींददवड े गावाींना 
जोडणारा कालावल खाडीपात्रातील बाींददवड े गावाजवळील पुल खचला असून 
यादठकाणयाया ससमें्याया मोऱया पषृठभागाींवरील स्लॅपपासून ननस्ल्यामुळे हा पुल 
वाहतूकीस धोकादायक बनला असतानाही या खचलेल्या पुलावरुन शाळकरी 
मुलाींसह, नागरीकाींना धोकादायक जीवघेणा प्रवास करावा लागत असल्याचे माहे 
ऑगस््, २०१६ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू पुलाची षवनाषवलींब पनुबाधंणी करण्याबाबत ग्रामस्थाींनी 
तसेच बाींददवड ेव  धचींदर ग्रामपींचायतीने पुलाची नवयानी उभारणी करण्यात यावी, 
असा ठराव पाररत करुन उपअसभयींता, सावगजननक बाींधकाम उपषवभाग, मालवण, 
कायगकारी असभयींता, सावगजननक बाींधकाम षवभाग, सावींतवाडी, कायगकारी 
असभयींता, जजल्हापररिद, सावगजननक बाींधकाम षवभाग, ओरोस, मा.पालकमींत्री, 
ससींधदुगुग जजल्हा, मा.सावगजननक बाींधकाम मींत्री याींयायाकड े मागील १ विागपासून 
साततयाने मागणी करत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तदनुसार भगवतगड व बाींददवड ेगावाींना जोडणारा कालावल 
खाडी पात्रातील बाींददवड ेगावाींतील पुलायाया पनुबांधणीचे काम नवयाने हाती घेवनू 
तो वाहतकुीसाठी कायागजन्वत होण्यायाया दृष्ीने कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) षवियाींककत पुल हा पुल नसून खारभूमीचा बींधारा आहे. 
सदर बींधारा पादचारी म्हणनू वापर करु नये असा सूचना फलक बींधाऱयायाया 
दठकाणी लावण्यात आला आहे. 
(२) होय. 
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(३) व (४) षवियाींककत पुल (पाईप बींधारा) हा जजल्हास्तरीय रस्तयावरील असून 
तयादठकाणी पूल बाींधण्याचे काम ननकि, मींजूर व ननधी उपलब्धतेयाया अधीन 
राहून हाती घेण्याचे ननयोजन आहे. 

----------------- 
पुणे येथील नीरा-देिधर प्रिल्पग्र्ताांचे पनुिवसन िरण्याबाबत 

(७२) *  २४७५६   आकिव .अनांत गािगीळ, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफव  भाई 
जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय मदत ि पुनिवसन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नीरा-देवधर (जज.पुणे) धरणग्रस्ताींचे पनुवगसन झाले नसल्यामुळे 
प्रकल्पग्रस्ताींना प्रकल्पग्रस्त असल्याचे दाखले समळत नसणे, नषवन पुनवगसन 
गावठाणात सुषवधाींचा अभाव असणे, तयामुळे शेतकरी भूमीहीन होऊन तयाींचे 
पुनवगसन झाले नसल्याबाबत प्रकल्पग्रस्ताींनी पा्बींधारे षवभागाकड े पाठपूरावा 
करुनही यावर शासनाकडून कोणतीही कायगवाही होत नसल्याचे माहे जुलै, २०१६ 
मध्ये वा तयादरम्यान ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी मा.जलसींपदा, राज्यमींत्री याींयाया अध्यितेखाली ददनाींक 
२० नोवहेंबर, २०१५ रोजी झालेल्या बैठकीत ५ मुदीत ेमागी लावण्यायाया ननणगयाला 
७ मदहने होऊनही अदयाप कोणतीच कायगवाही झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन प्रकल्पग्रस्ताींयाया 
समस्या सोडषवण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही. 
    तथाषप, नीरा-देवधर धरणग्रस्त पनुवगसन सींघ्नेने मा.मुख्यमींत्री महोदयाींना 
ददलेले ननवेदन जलसींपदा षवभागास प्राप्त झाले आहे. 
(२) व (३) ददनाींक २० नोवहेंबर, २०१५ रोजी अशी बैठक झाली नाही. 
     तथाषप, नीरा-देवघर प्रकल्पग्रस्ताींयाया पनुवगसनाबाबत राज्यमींत्री (जलसींपदा) 
याींनी ददनाींक ४ जानेवारी, २०१६ रोजी बठैक घेतली होती. सदर बैठकीत 
प्रकल्पग्रस्ताींयाया समस्या मागी लावण्यायाया दृष्ीने सींबधधताींस आवश्यक तया 
सुचना देण्यात आल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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मुांबइवत राष्ट्रीय नाट्य अिादमीचे िें द्र सुरु िरण्यास होत असलेल्या विलांबाबाबत 

(७३) *  २३५५६   श्री.जयांत पाटील, श्री.जगन्नाथ सशांदे : सन्माननीय महसूल 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सींगीत नाट्यापासून ते हौशी आणण वयावसानयक रींगभूसमची ऐनतहाससक 
समधृ्द परींपरा असलेल्या राज्यामध्ये प्रनतषठीत राषरीय नाट्य अकादमी 
(एनएसडी) आपले कें द्र सुरू करण्यासाठी उतसुक असताना मुींबइगत जागा देण्याचा 
प्रस्ताव मागील ८ विागहून प्रलींबबत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ११ व १२ वया षवतत आयोगाने राषरीय नाट्य अकादमीयाया मुींबइग 
कें द्राला मींजूरी देवनूही जमीन उपलब्ध करून देण्यास षवलींब होण्याची 
सवगसाधारण कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, सदरहू अकादमीचे मुींबइग कें द्र षवनाषवलींब कायागजन्वत होण्यायाया 
दृष्ीने शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) जजल्हाधधकारी, मुींबई उपनगर आणण जजल्हाधधकारी, 
मुींबई शहर याींयायाकडून प्राप्त मुींबई उपनगर जजल्हा अथवा मुींबई शहर जजल्हा या 
जजल्हयाींमध्ये जागा मागणी केल्याचे आढळून आलेले नाही. तसेच राषरीय नाट्य 
अकादमीचे मुींबई येथे कें द्र सुरू करण्यासाठी जमीन उपलब्ध करून देण्याबाबतचा 
प्रस्ताव पयग् न व साींस्कृनतक कायग षवभागाकडून महसूल षवभागाकड े प्राप्त 
झालेला नाही. तसेच शासनायाया पयग् न व साींस्कृनतक कायग षवभागाकड े असा 
कोणताही प्रस्ताव कायगवाहीत ककीं वा प्रलींबबत नाही. 
(२), (३) आणण (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
राज्यातील तलाठी िायावलयातील ऑनलाईन नोंदी प्रलांबबत असल्याबाबत 

(७४) *  २३९८२   श्री.नारायण राणे : सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शासनाने मागील विागपासून तलाठी कायागलयाकडील सवग प्रकारयाया 
हस्तसलणखत नोंदी बींद केल्या असून सींगणकीकरण आणण ऑनलाईन वयवहाराींची 
सक्ती केली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, तलाठी कायागलयाकडील ऑनलाईन धोरणायाया अींमलबजावणीत 
िेबत्रय कायागलयीन कमगचाऱयाींचे अज्ञान तसेच ताींबत्रक मागगदशगनायाया 
प्रसशिणाअभावी कामात वयतयय येत असून तलाठी कायागलयाकडील जसमनीची 
खरेदी-षवक्री, सात-बाराचा उतारा, फेरफार अशा वयवहाराींयाया सवगच प्रकारयाया 
नोंदीचे काम विगभरापासून प्रलींबबत असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये वा 
तयादरम्यान ननदशगनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत राज्यायाया जमाबींदी कायागलयाने राज्यातील तलाठी 
नोंदीचे काम जजल्हाननहाय सम आणण षविम तारखाींना घेण्याचे ठरषवले असून 
राज्यातील १२ हजार तलाठ्यापकैी केवळ ४५० ते ५०० तलाठी एकावेळी लॉगीन 
करु शकत असल्याने तलाठी कायागलयातील कामे षवदहत मुदतीत पूणग करण्यायाया 
दृष्ीने शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२), व (३)  गा.न.नीं. ७/१२ सींगणकीकृत होऊन 
तयातील नोंदी ऑनलाईन अदययावत करण्यायाया उदीतीष्ाने “ई-फेरफार” कायगक्रम 
राबषवण्याचा ननणगय शासनाने ददनाींक २३ जानेवारी, २०१३ रोजी घेतला आहे. 
तयाअनुिींगाने जजवती तालुका वगळता सवग ३५७ तालुक्याींतील गा.न.नीं. ७/१२ चा 
सींगणकीकृत डा्ा “स््े् डा्ा से्ं र” वर अपलोड करण्यात आला असून या सवग 
तालुक्यातील हस्तसलणखत गा.न.नीं. ७/१२ मध्ये नोंदी घेण्याचे बींद करण्यात आले 
आहे.  सींगणकीकृत गा.न.नीं.७/१२ मधील डा्ा एन्री ककीं वा डा्ा कन्वहजगनयाया 
चुका दरुुस्त करण्यासाठी  तलाठ्याींना “एडी् मोड्युल” उपलब्ध करुन देण्यात 
आले आहे. तयाचबरोबर ऑनलाईन डा्ा अपडशेन व ई-फेरफारचे कामही सुरु 
आहे. एडड् मोड्यलुयाया वापराकरीता सवग तलाठी / मींडळ अधधकारी याींना 
याबाबतचे प्रसशिण देण्यात आलेले आहे. तसेच अडचणीींचे तातकाळ ननराकरण 
करण्यासाठी जजल्हा स्तरावर जजल्हा सूचना षवज्ञान अधधकारी (ताींबत्रक मागगदशगन) 
याींयायासह ननवासी उपजजल्हाधधकारी याींयाया अध्यितेखाली हेल्प डसे्क ची 
स्थापना करण्यात आली आहे. 
     सींपुणग राज्यातनु वापरकते एकाच वेळी लॉगीन करीत असल्याने  डा्ा बेस 
सवहगरवर येणारा  ताण षवभागण्यासाठी जमाबींदी आयुक्त आणण सींचालक भूसम 
असभलेख, पुणे याींचेकडून ददनाींक १ ऑक््ोबर, २०१६ पासुन राज्यात ई-फेरफार 
आज्ञावली वापरासाठी वेळापत्रक लागु करण्यात आले होते.  तथापी  ददनाींक    
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१४ ऑक््ोबर, २०१६ रोजी ६ महसुल षवभागासाठी स्वतींत्र डा्ा सवहगर व प्रतयेक 
जजल्हयाकरीता स्वतींत्र वेब सवहगर उपलब्ध झाले आहेत. नवीन डा्ा सवहगरवर 
षवभागननहाय जजल्हयाींचा डा्ा अपलोड करण्याचे काम राषरीय सूचना षवज्ञान 
कें द्र, पुणे याींचेतफे सुरु असुन ददनाींक २२ नोवहेंबर, २०१६ पयतं पुणे, नागपूर, 
औरींगाबाद, सोलापूर व साींगली या ५ जजल्हयाींचा डा्ा अपलोड करण्याची 
कायगवाही पुणग झाली असुन नागपुर व औरींगाबाद या दोन जजल्हयाींसाठी सम / 
षविम वेळापत्रक रदीत करण्यात आले आहे. यापढेु ज्या जजल्हयाींचा डा्ा नवीन 
डा्ा सवहगरवर अपलोड करण्यात येईल तयाींचा अहवाल प्राप्त होताच  सम / 
षविम वेळापत्रक सदर जजल्हयाींसाठी रदीत करण्याचे ननयोजजत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
 सन २०१६-१७ या आधथवि िषावसाठी िृवष योजनाांच्या प्र्तािाबाबत 

(७५) *  २४११५   श्री.धनांजय मुांि,े श्री.अमरससांह पांडित, श्री.हेमांत टिले, श्री.नरेंद्र 
पाटील, श्री.किरण पािसिर, श्री.जयिांतराि जाधि :   सन्माननीय िृवष मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) ददनाींक १८ माचग, २०१६ रोजी केलेल्या अथगसींकल्पीय भािणामध्ये सन   
२०१६-२०१७ हे विग “शेतकरी स्वासभमान विग” म्हणनू मा.षवतत मींत्री याींनी जाहीर 
केले होते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शेतकरी स्वासभमान विग म्हणनू नेहमीयाया योजना वगळता इतर 
कोणतया नाषवन्यपूणग व वसैशषट्यपुणग योजना या विागत राबषवण्यात आल्या वा 
येत आहेत, 
(३) असल्यास, या नाषवन्यपूणग व वसैशष्पूण योजनेसाठी आधथगक तरतुद 
करण्यात आली आहे काय, तसेच या योजनाींसाठी केलेली आधथगक तरतदू व 
आतापयतं झालेल्या प्रनतपतुीची नेमकी सदयजस्थती काय,  
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. पाांिुरांग फुां ििर : (१) होय. 
(२) सन २०१६-१७ विागचा अथगसींकल्प षवधानसभेला सादर करताना शासनाने 
खालील नवीन १००% राज्य योजना घोषित केल्या आहेत. 
     (१) पींडीत दीनदयाळ उपाध्याय कृषि मागगदशगक योजना 
     (२) कृषि गुरुकुल योजना 
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     (३) कृषि महोतसव योजना 
     (४) राज्य कृषि व अन्न प्रकक्रया योजना 
     (५) सेंद्रीय शेती सींशोधन व प्रसशिण कें द्र 
     (६) डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर कृषि स्वावलींबन योजना 
(३) व (४) सन २०१६-२०१७ या चालू आधथगक विागत प्रस्ताषवत १००% राज्य 
योजनाींसाठी ननयोजन षवभागाने एकूण रूपये १५० को्ी एवढा ननयतवयय 
उपलब्ध करून ददला आहे. वरील नमूद नवीन योजनाींचे प्रस्ताव शासनायाया 
षवचाराधीन असून सदर योजनाींचे प्रस्ताव मींत्रीमींडळायाया मान्यतेसाठी सादर 
करण्यात येत आहेत. तयामुळे सदय:जस्थतीत या योजनाींसाठी करण्यात आलेल्या 
तरतुदी खचग करण्याचा प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
िणी ि आणी (जज.यितमाळ) तालुक्यात निुसानग्र्त  

शेतिऱयाांना आधथवि मदत देण्याबाबत 
(७६) *  २४७०३   श्री.हररससांग राठोि, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफव  भाई 
जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय 
मदत ि पनुिवसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) वणी व आणी (जज.यवतमाळ) तालुक्यात माहे सप् े्ंबर-ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये 
परतीयाया पावसामुळे कापूस, सोयाबीन, तूर या षपकाींचे नुकसान झाले असल्याचे 
माहे ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले तदनुसार शेतीषपकाींयाया नकुसानीचे पींचनामे करून शेतकऱयाींना 
आधथगक मदत देण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) अनतवषृ्ीमुळे शेतीषपकाींची नकुसान भरपाई देण्यासाठी, झालेल्या नकुसानीची 
आकडवेारी िबेत्रय कायागलयाींकडून अचकू पींचनामे करून मागषवण्यात आली आहे. 
सदर मादहती सींकसलत करण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. यासींदभागत प्राप्त 
होणाऱया मादहतीयाया अनुिींगाने नकुसानग्रस्ताींना आधथगक मदत देण्याबाबतचा 
ननणगय घेण्याची बाब प्रगतीपथावर आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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राज्यातील सांपूणव टोलिसुली ि इांधन उपिर बांद िरण्याबाबत 
 

(७७) *  २४३३९   श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अननल भोसले, अॅि.जयदेि गायििाि, 
श्री.ख्िाजा बेग :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २०८६३ ला ददनाांि २२ जलैु, २०१६ 
रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत : सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम 
(सािवजननि उपक्रम) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मुींबई, ठाणे आणण नवी मुींबईत रस्ते षवकास मींडळाने १०६५.२५ को्ी रुपये 
खचूगन ३८ उड्डाणपुल बाींधले असून सदरील खचग वसूल करण्यासाठी ्ोल, 
जादहराती आणण इींधनावर उपकारायाया पेरोलवर १ ्क्का आणण डडझेलवर      
३ ्क्का आकारुन खचग वसूल करण्याचा ननणगय घेण्यात आला आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सन १९९९-२००० पासून सुरु झालेल्या या ्ोलवसुलीतनू 
ठेकेदाराला ऑक््ोबर, २०१० मध्ये रुपये १०५८.६६ को्ी वसूल झाल्याचे 
ननदशगनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मुींबई, ठाणे आणण नवी मुींबईत इींधनावर आकारण्यात येणाऱया 
उपकरायाया माध्यमातनू राज्य शासनाने रुपये ८२२ को्ीींची वसूली केल्याचे 
ननदशगनास आल्याने उड्डाणपूल बाींधणी खचग आधीच वसूल झाल्याने हा उपकर 
कर बींद करण्याची सशफारस भारताचे ननयींत्रक आणण महालेखपरीिक (कॅग) याींनी 
शासनाला केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, मुींबई शहरायाया प्रवेशदवारावरील पाच ्ोल व पुणे-मुींबई एक्सपे्रस 
हायवेवरील पाच ्ोलनाक्यासह राज्यातील सींपूणग ्ोल वसुली बींद करण्यासींदभागत 
नेमलेल्या ससमतीने माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा तयादरम्यान शासनास 
अहवाल सादर केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, अहवालानुसार मुींबई शहरायाया प्रवेशदवारावरील पाच ्ोल व   
पुणे-मुींबई एक्सपे्रस हायवेवरील पाच ्ोलनाक्यासह राज्यातील सींपूणग ्ोलवसुली 
व इींधन उपकर बींद करण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(६) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथ सशांदे : (१) होय. 
     मुींबई, उपनगरे, ठाणे व नवी मुींबई पररसरात बाींधण्यात आलेल्या 
उड्डाणपूल व इतर कामाींवर एकूण रुपये १२५८.९९ को्ी इतका खचग झालेला 
आहे. पथकरातील तू्  भरून काढण्यासाठी मुींबई, ठाणे व नवी मुींबई पररसरातील 
पेरोलवर १ ्क्का व डडझेलवर ३ ्क्के उपकर लावण्यात आला आहे. 
(२) नाही. पथकरातनू ऑक््ोंबर, २०१० पयतं महामींडळास रुपये १०६९.२८ को्ी 
इतकी रक्कम प्राप्त झाली आहे. तदनींतर ससक्युरी्ायझेशन पध्दतीने रुपये 
२१०० को्ी एवढे एकरकमी अधग्रम घेऊन उदयोजकास ददनाींक               
१९ नोवहेंबर, २०१६ पयतं पथकर वसूलीचे कीं त्रा् देण्यात आले आहे. 
(३) होय. 
(४) मुींबई शहरायाया प्रवेशवदारावरील पाच ्ोल व पुणे मुींबई एक्सपे्रस हायवेवरील 
्ोलनाक्याींबाबत नेमलेल्या ससमतीचा अहवाल शासनास प्राप्त झाला असून तो 
शासनायाया षवचाराधीन आहे. 
(५) मुींबई, ठाणे आणण नवी मुींबईतील इींधनावरील उपकरासींदभागत महामींडळाचा 
स्पष्ीकरणातमक अहवाल शासनास प्राप्त झाला असून तयानुसार मुींबई 
प्रवेशदवार व मुींबई-पुणे एक्सपे्रस वे प्रकल्पावरील खचागची वसुली अदयाप बाकी 
असल्याने इींधन उपकर सुरु ठेवणे आवश्यक असल्याचे नमुद केले आहे. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाइी. 
 

----------------- 
 

 

मानेगाांि (ता.जळगाांि-जामोद, जज.बुलढाणा) येथील शेतीच्या  
सांदभावत महसूल विभागात झालेला गैरव्यिहार 

(७८) *  २५७५१   श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांत टिले : 
सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मानेगाींव (ता.जळगाींव-जामोद, जज.बलुढाणा) येथील ग् क्र. ३६, ३५२, ३५३, 
३५९ या खाजगी शतेीयाया सींदभागत महसूल षवभागात गैरवयवहार झाल्याबाबत 
ददनाींक ६ फेब्रवुारी, २०१२ रोजीयाया अषपल अजागयाया तक्रारीवरून महसूल व वन 
षवभाग (मींत्रालय) याींयाया आदेशानुसार षवभागीय आयुक्त, अमरावती याींनी      
३ सदस्यीय चौकशी ससमतीची ननयकु्ती केली होती, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, बुलढाणा जजल् हयाचे अप्पर जजल्हाधधकारी तथा ससमतीचे अध्यि 
याींयाया ३ सदस्यीय चौकशी ससमतीने ददनाींक १४ जनू, २०१२ रोजी शासनास 
सादर केलेल्या चकुीचा अहवालावर महसूल षवभागायाया ननवतृत सधचवामाफग त 
उयाचस्तरीय चौकशी होण्याबाबत अणखल भारतीय लोकतींत्र सेनानी सींघ 
(जज.बुलढाणा) याींनी मा.महसूल मींत्री तसेच मा.पालकमींत्री, बुलढाणा याींयायाकड े
ददनाींक १९ सप् े्ंबर, २०१६ रोजी वा तयासुमारास लेखी ननवेदन सादर केले आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ३ सदस्यीय चौकशी ससमतीची ननवतृत झालेल्या महसूल 
षवभागायाया सधचवामाफग त उयाचस्तरीय चौकशी होण्याबाबत तसेच चौकशी 
अहवालानुसार दोिीींवर कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) या प्रकरणी ददनाींक १ डडसेंबर, २०१२ रोजीयाया प्राप्त 
झालेल्या एका तक्रारदारायाया ननवदेनायाया अनिुींगाने ततकालीन षवभागीय 
आयुक्त, अमरावती षवभाग, अमरावती याींयाया ददनाींक १८ डडसेंबर, २०१२ याया 
पत्रान्वये अप्पर जजल्हाधधकारी, बुलढाणा याींयाया अध्यितेखाली बत्रसदस्यीय 
चौकशी ससमती गठीत करण्यात आली होती. 
(२) होय. 
(३) व (४) अणखल भारतीय लोकतींत्र सेनानी सींघ (जज.बलुढाणा) याींनी मा.महसूल 
मींत्री याींयायाकड ेददनाींक १९ सप् े्ंबर, २०१३ रोजी सादर केलेले ननवेदन शासनास 
प्राप्त झाले असून सदर ननवेदनायाया अनिुींगाने जजल्हाधधकारी, बुलढाणा याींचे 
कायागलयाकडून अहवाल मागषवण्यात आला आहे. 

----------------- 
परभणी जजल्हयातील गोरक्षणाची जमीन शासनाच्या ताब्यात देणेबाबत 

(७९) *  २४४८७   श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.धनांजय मुांि,े श्री.अमरससांह 
पांडित : सन्माननीय उद्योग मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) परभणी शहरातील गोरिणाची जमीन शासकीय वापरासाठी जजल्हा 
प्रशासनायाया ताब्यात दयावी अशी मागणी जजल्हाधधकारी, परभणी याींनी सन 
२०१५-२०१६ यादरम्यान प्रधान सधचव, उदयोग याींयायाकड ेकेली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून प्रस्तावीत षवषवध षवकास 
कामाींसाठी लागणारी गोरिणाची जमीन शासकीय वापरासाठी जजल्हा प्रशासनायाया 
ताब्यात देण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सुभाष देसाई : (१) व (२) होय, शासन ननणगय, षवतत षवभाग क्र.शासाउ-
१०.०५/प्र.क्र.१२/सा.उ., ददनाींक ३० जानेवारी, २००६ नुसार पररसमाषपत करावयायाया 
महामींडळायाया मालमततेची षवक्री करणे सींदभागत मा.मुख्य सधचवाींयाया 
अध्यितेखालील उयाचाधधकार ससमतीसमोर मराठवाडा षवकास महामींडळाची 
उपकीं पनी परभणी कृषि गोसींवधगन मयागददतकड े ताब्यात असलेल्या जसमनी 
सींदभागत ददनाींक ९ नोवहेंबर, २०१५ रोजी षवतत षवभागामाफग त सादरीकरण 
करण्यात आले. ससमतीने प्रस्तुत प्रकरणी महसूल व वन षवभागाचे असभप्राय 
प्राप्त करून घ्यावेत अशा सूचना ददल्या. तयानुसार महसूल व वन षवभागाचे 
असभप्राय ददनाींक २४ ऑक््ोबर, २०१६ रोजी प्राप्त झाले असून प्रस्ततु जसमनी 
शासनामाफग त प्रदान केलेली नसून मराठवाडा षवकास महामींडळ मयागददत अींतगगत 
दयु्यम कीं पनी परभणी कृषि गोसींवधगन मयागददत याींनी खाजगी स्वरूपात सींपाददत 
केल्याचे खासरा पाहणी पथक व उपलब्ध असभलेख्यावरून ददसून आले. तयानुसार 
महसूल व वन षवभागाचे असभप्राय षवतत षवभागास पाठषवण्यात आले आहेत. 
प्रस्ततु प्रकरण पनु: उयाचाधधकार ससमती समोर ननणगयाथग ठेवणे सींदभागत षवतत 
षवभागास षवनींती करण्यात आली आहे. 
     दरम्यान मींगळवार, ददनाींक ४ ऑक््ोबर, २०१६ रोजी औरींगाबाद येथे 
झालेल्या मींत्रीमींडळ बैठकीत परभणी जजल्हयातील ब्राम्हणगाींव येथील मराठवाडा 
षवकास महामींडळाची ६८ एकर जमीन ्ेक्स्ाईल पाकग साठी MIDC कड े
हस्ताींतरीत करण्याचा ननणगय झाला आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
मौजे धोंिराई ते सािळेश्िर (ता.गेिराई, जज.बीि) 

ग्रामीण र्ता पिूवित सुरु िरणेबाबत 
(८०) *  २३४८५   श्री.अमरससांह पांडित, श्री.नरेंद्र पाटील : सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे धोंडराई ते सावळेश्वर (ता.गेवराई, जज.बीड) ग्रामीण रस्ता क्र.१३७ या 
रस्तयावर अनतक्रमण केल्यामुळे हा रस्ता रहदारीसाठी बींद आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, मौजे धोंडराई, (ता.गेवराई) येथील ग्रामस्थ मदहलाींनी सदर रस्ता 
रहदारीसाठी खलुा करून तयाची दरुुस्ती करण्यायाया मागणीसाठी ददनाींक २६ 
सप् े्ंबर, २०१६ रोजी वा तयासुमारास जजल्हा पररिद, बाींधकाम उपषवभाग, गेवराई 
याींयाया कायागलयासमोर आमरण उपोिण सुरु केले, हे ही खरे आह काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तदनसुार मौजे धोंडराई ते सावळेश्वर रस्ता पूवगवत सुरु 
करण्यासाठी कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्रीमती पांिजा मुांि े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) ददनाींक २६ सप् े्ंबर, २०१६ रोजी धोंडराई येथील ग्रामस्थ जजल्हा पररिद 
बाींधकाम उपषवभाग, गेवराई या कायागलयासमोर उपोिणास बसले असता तयाच 
ददवशी तहससलदार, उपअसभयींता, जजल्हा पररिद बाींधकाम उपषवभाग, गेवराई व 
पोलीस उपननरीिक, पोलीस ठाणे, गेवराई याींनी ग्रामस्थाींशी चचाग करून उपोिण 
सोडषवले. 
(३) व (४) सदर प्रकरण न्यायप्रषवषठ आहे. धोंडराई ते सावळेश्वर रस्ता पुवगवत 
सुरू करण्यायाया अनिुींगाने जजल्हा पररिदेस योग्य ती कायगवाही करण्याबाबत 
सूचना ददलेल्या आहेत. 

----------------- 
सािांतिािी (जज.ससांधुदगुव) तालुक्यातील शेतिऱयाांना निुसान भरपाई देण्याबाबत 

(८१) *  २३७७३   श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, 
अॅि.राहुल नािेिर, श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय िृवष मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सावींतवाडी (जज.ससींधदुगुग) तालुक्यातील भात षपकाींवर करपा रोगाची लागण 
होवून भात शेतीचे नकुसान झाल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये वा तयादरम्यान 
ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तदनसुार भात शेतीधारक शेतकऱयाींना नुकसान भरपाई 
देण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. पाांिुरांग फुां ििर : (१) व (२) भात षपकावर भुींगेर या ककडीचा व करपा 
रोगाचा प्रादभुागव झाल्याचे आढळून आले होते. 
     ककड रोग सवेिण व सल्ला प्रकल्पाींतगगत (क्रॉपसॅप) शेतकऱयाींना 
एसएमएस, वतगमानपत्रात प्रससध्दी, सलफले् व पॉम्पले्वदारे तसेच प्रतयि 
शेतावर भे्ीयायावेळी ककड ननयींत्रणाकररता उपाययोजना सुचषवण्यात आल्या. 
तयाचप्रमाणे मोनोक्रो्ोफॉस सायपरमेश्रीन व काबगनडेंणझमचा पुरवठा अनकु्रमे   
१५ सल., ८० कक.गॅ्र. व ६० सल. करण्यात येवनू वेळीच ककड रोगाचे ननयींत्रण 
करण्यात आले. १०० ्क्के िेत्र उपचाररत करण्यात आले आहे. 
     पीक कापणी प्रयोगायाया आधारे तालुक्यात भात षपकाची उतपादकता   
५३५० कक.गॅ्र. प्रनत हेक््र एवढी आली असून उतपादन चाींगले आले आहे. 
ककड/रोगामुळे उतपन्नात घ् झालेली नाही. तयामुळे नकुसान भरपाई देण्याचा 
प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
 
विधान भिन :   उत्तमससांग चव्हाण  
नागपूर.   सधचि, 

महाराष्ट्र विधानपररषद 
 

________________________________________________________ 
मुद्रणपूवग सवग प्रकक्रया महाराषर षवधानमींडळ सधचवालयायाया सींगणक यींत्रणेवर करण्यात आली आहे. 

मुद्रण: शासकीय मुद्रणालय, नागपूर. 


