
महाराष्ट्र विधानपररषद 
पहहले अधधिेशन, २०१७ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

शुक्रिार, हदनाांि १० माचच, २०१७ / फाल्गुन १९, १९३८ ( शिे ) 
  
(१) महसूल, मदत ि पुनिचसन, सािचजननि बाांधिाम 

(सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री 

 

याांचे प्रभारी विभाग (२) पररिहन, खारभूमी वििास मांत्री 
(३) िृषी आणि फलोत्पादन मांत्री 
(४) सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम) मांत्री 
(५) पशुसांिधचन, दगु्धवििास ि मत््यवििास मांत्री 

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

प्रश्नाांची एिूि सांख्या - ८३ 
------------------------------------- 

 

डहाि ू(जज.पालघर) तालुक्यातील र्त्याांची ि नदीिरील पूलाची झालेली दरुि्था 

(१) *  २८२४५   श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप : सन्माननीय सािचजननि 
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) डहाण ू (जि.पालघर) तालुक्याच्या दगुगम भागातील मुख्य रस्ते, दाभाडी ते 
ककन्हवली रस्तयाींची तसेच, चळणी नदीवरील पूलाची दरुवस्था झाली असल्याचे 
ददनाींक २२ िानेवारी, २०१७ रोिी वा तयासुमारास ननदर्गनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय,  
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व तद्नुसार सदर रस्तयाची व नदीवरील पुलाींची दरुूस्ती 
करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अींर्त: खरे आहे. 
(२) व (३) डहाण ूतालुक्यातील ककन्हवली दाभाडी गडचचींचले ते राज्य सरहद्द हा 
मुख्य रस्ता प्रजिमा क्र. १० आहे. या रस्तयाच्या डाींबरी पषृठभागावर पडलेले 
खड्ड ेडाींबर ममचित खडीने भरण्यात आले आहेत. रस्तयाच्या क्षनतग्रस्त भागातील 
८.२० कक.मी. लाींबीसाठी रीं दीकरण मिबतुीकरण व डाींबरीकरणाचे काम 
प्रगतीपथावर आहे. तालुक्यातील सायवन चळणी हा रस्ता इजिमा ३४ आहे. या 
रस्तयावर कक.मी. ०/९०० मधील साकव सुजस्थतीत आहे. कक.मी. २/१०० मधील 
आर.सी.सी. पाईपच्या साकवाची एक सींरक्षक मभींत क्षनतग्रस्त झाली आहे. हा 
रस्ता जिल्हा पररषद, पालघर याींच्या अखतयारीत आहे. रस्तयाच्या काही भागात 
दरुस्तीची कामे व साकवच्या सींरक्षक मभींतीच्या दरुस्तीचे काम मींिूरी, ननधी, 
ननकष व प्राथम्यक्रमानुसार हाती घेण्याचे ननयोिन आहे. 
     या दोन्ही रस्तयावरन वाहतूक सुरळीत सुर आहे. 
 

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

राज्यातील शतेिऱयाांच्या शतेीमालाला हमीभाि देऊन खरेदी िें दे्र सुरु िरण्याबाबत 

(२) *  २८२१८   आकिच .अनांत गाडगीळ, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.सुननल तटिरे, 
श्री.हेमांत टिले, श्री.किरि पािसिर, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामराि िडिुते, 
श्री.प्रिाश गजभभये, श्री.अननल भोसले, श्री.आनांद ठािूर, श्री.सनतश चव्हाि, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचिी, श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीिाांत देशपाांड े: सन्माननीय 
पिन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील व्यापाऱयाींची दु् प्पी खरेदीची भूममका, अनदुानाच्या बाबतीत 
र्ासनाच्या अ्ी व र्ती यामुळे रे्तीमालाचे भाव २५ ते ४० ्क्क्याींनी घ्ून 
भाज्या व फळे उतपादन करणाऱया र्तेकऱयाींचे एकरी रपये २० ते ५० हिाराींचे 
नुकसान झाल्याचे माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा तयादरम्यान ननदर्गनास आले, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नो्ाबींदीच्या काळात राज्यात र्तेीमालाचे दर कोसळून 
र्ेतकऱयाींचे रपये ४ हिार को्ीींचे नुकसान झाल्याचे फलोतपादन मींडळाच्या 
मादहतीवरन माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा तयादरम्यान ननदर्गनास आले असून 
याच कालावधीत र्तेीमालाला भाव ममळत नसल्याने र्ेतकऱ याींनी ्ोम ् ो व 
वा्ाण्याचे पीक फेकून ददले, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, र्ासनाने वपकाला हमीभाव ददला असला तरी हमीभावाने खरेदी 
करण्यासाठी कें रेे  सुर करण्यात आली नसल्यामुळे रे्तकरी आचथगक अडचणीत 
सापडला असल्याचे ननदर्गनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व तद्नुसार रे्तकऱयाींना नकुसानीचा मोबदला देणेबाबत 
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सुभाष देशमुख : (१) नाही. 
(२) नाही. 
(३) व (४) फळे व भािीपाला यासारख्या नार्वींत वपकासाठी ककमान हमीभाव 
िादहर केला िात नाही.  
      खरीप हींगाम २०१६-१७ मध्ये धान्य कडधान्य व तेलबबयाींचे पीक चाींगल्या 
प्रमाणात झाल्यामुळे बािारातील  आवक वाढून रे्तमालाचे दर कमी झाल्याचे 
ननदर्गनास आल्यानींतर राज्य र्ासनाने ककमान आधारभूत ककीं मत योिनेंतगगत 
मुग, सोयाबीन व तूरीची खरेदी केलेले आहे व खलु्या बािारभावाने उडीदाची 
खरेदी केली आहे. 
        तसेच काींदा उतपादक र्तेकऱयाींना प्रनत जक्वी्ं ल र. १००/- अनदुान २०० 
जक्वी्ं ल प्रनत र्तेकरी मयागदेत आणण सोयाबीन उतपादक र्तेकऱयाींना  र. २००/- 
प्रनत जक्वी्ं ल अनदुान २५ जक्वी्ं ल प्रनत र्तेकरीच्या मयागदेत देण्याचा ननणगय 
घेतला आहे. 
(५) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 

 
----------------- 
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राज्यातील अनुसूधचत जाती तसेच निबौध्द शेतिऱयाांसाठी डॉ.बाबासाहेब आांबेडिर 
िृषी ्िािलांबन योजना राबविण्याबाबत 

(३) *  २६८६१   श्री.प्रिाश गजभभये, श्री.हेमांत टिले, श्री.धनांजय मुांड,े 
अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.किरि पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.अननल भोसले, 
अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.रामराि िडिुते, श्री.नारायि रािे, श्री.जगन्नाथ भशांदे, 
श्री.सुननल तटिरे, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अमरभसांह पांडडत, श्री.जयिांतराि जाधि, 
श्री.सनतश चव्हाि, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचिी, श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय िृषी 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील अनुसूचचत िाती तसेच नवबौध्द रे्तकऱयाींच्या ववकासासाठी 
डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर कृषी स्वावलींबन योिना राबववण्याचा ननणगय र्ासनाने 
ददनाींक ३ िानेवारी, २०१७ रोिी वा तयासुमारास घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या योिनेसाठी अनदुानाचे सूत्र व कायगप्रणाली ठरववण्यासाठी 
मींत्रीमींडळाची उपसममती स्थापन करण्यात येणार असून उपसममतीच्या 
ननणगयाप्रमाणे अनदुानाची रक्कम ननजश्चत करण्यात येणार आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उपसममतीचे गठन करण्यात आले आहे काय, उपसममती गदठत 
झाली असल्यास सममतीच्या मर्फारर्ी काय आहेत, 
(४) असल्यास, सदर योिनेची अींमलबिावणी करण्याबाबत र्ासनाने कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. पाांडुरांग फुां डिर : (१) होय. 
(२) या योिनेंतगगत सुक्ष्म मसींचन घ्क वगळता उवगररत सवग घ्काींची अनदुान 
मयागदा ननजश्चत करण्यात आली आहे. 
     सुक्ष्म मसींचन दराच्या अनदुानाचे सुत्र व कायगप्रणाली ठरववणेकरीता मा.मींत्री 
(कृषी) याींच्या अध्यक्षतेखाली सममती गठीत करण्यात येणार आहे. सदर 
सममतीच्या मर्फारर्ीनुसार अनुदानाची रक्कम व अनदुान देण्याच्या कायगपद्धतीच्या 
अनषुींगाने पढुील कायगवाही करण्यात येईल. 
(३) उपसममती गठीत करण्याची कायगवाही सुर आहे. 
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(४) सदर योिनेच्या अमींलबिावणीचा र्ासन ननणगय ददनाींक ५ िानेवारी, २०१७ 
रोिी ननगगममत करण्यात आला आहे. सदर योिनेंतगगत नवीन ववहीर या घ्काचा 
लाभ घेणाऱया लाभार्थयागस ववहीरी सोबतच पींपसींच, वीि िोडणी आकार या 
घ्काींचा लाभ सन २०१६-१७ या वषागपासून देण्यात येणार आहे. सुक्ष्म मसींचन 
घ्काचा लाभ सममतीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानींतर सममतीच्या मर्फारर्ीनुसार 
देण्यात येईल. 
(५) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
येिला ि ननफाड (जज.नाभशि) तालुक्यातील पशुिदै्यिीय दिाखान्याांची 

शे्रिी-१ मध्ये दजाच िाढ िरण्याबाबत 

(४) *  २६९१८   श्री.जयिांतराि जाधि : सन्माननीय पशुसांिधचन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) येवला व ननफाड (जि.नामर्क) तालुक्यातील िेणी-२ च्या परु्वदै्यकीय 
दवाखान्याींची िेणी-१ मध्ये दिाग वाढ करण्याची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी 
माहे ऑक््ोंबर, २०१५ व सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये वा तयादरम्यान र्ासनाकड ेकेलेली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करून परु्वदै्यकीय 
दवाखान्याींची िेणी-१ मध्ये दिाग वाढ करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. महादेि जानिर : (१) हे खरे आहे. 
(२) नामर्क जिल्हयातील ७१ िेणी-२ च्या परु्वैद्यकीय दवाखान्याींचा 
परु्वदै्यकीय दवाखाना िेणी-१ मध्ये दिागवाढ करणेस्तव आवश्यक पदननममगतीचा 
प्रस्ताव सन २०१३ मध्ये ववतत ववभागास सादर करण्यात आला असता, ववतत 
ववभागाने राज्याची वाढती महसूली तू्, राज्याच्या नतिोरीवरील ताण तसेच, 
आस्थापना खचग मयागददत ठेवण्याची ननकड लक्षात घेता आचथगक भाराच्या वाढीचे 
प्रस्ताव सादर करण्यात येवू नयेत, असे अमभप्राय ददलेले आहेत.     
(३) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
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मुांबईतील टॅक्सीचालिाांच्या असभ्य ितचििुीबाबत 

(५) *  २९२४५   श्री.जनादचन चाांदरूिर : सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील  ्क्सीचालकाींकडून िवळचे प्रवासी भाड े नाकारणे, प्रवार्ाींसोबत 
असभय वतगणकु करणे, मी्रपेक्षा अचधकचे भाड ेआकारणे, मदहलाींना  ्क्सीच्या 
पुढील सी्वर बसण्यास प्राधान्य न देणे इतयादी  ्क्सीचालकाींच्या बेमर्स्त 
वतगणकुीला प्रवार्ाींना सामोरे िावे लागत असून तयाबाबतच्या तक्रारी प्रवार्ाींनी 
प्रादेमर्क पररवहन कायागलय, मुींबई याींच्याकड े माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा 
तयादरम्यान केल्याचे ननदर्गनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अर्ा बेमर्स्त  ्क्सीचालकाींवर प्रादेमर्क पररवहन कायागलय, मुींबई 
याींच्याकडून होणारी कारवाई अपुरी असल्याने  ्क्सीचालकाींवर तयाचा काहीही 
पररणाम होत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व तद्नुसार वाहतकुीचे ननयम मोडणाऱया  ्क्सीचालकावर 
कारवाई करून तयाींच्याकडून मर्स्तबध्द पध्दतीने प्रवासी भाड ेवाहतकु करण्याची 
सूचना देण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. हदिािर रािते : (१), (२) व (३) अर्ा स्वरपाच्या तक्रारी पररवहन 
कायागलयास दरूध्वनीव्दारे, ई-मेलव्दारे व लेखी स्वरपात प्राप्त होतात. तयानुसार 
बेमर्स्त  ्क्सीचालकाींवर पररवहन ववभागाकडून दींड वसूली, परवाना व अनुज्ञप्ती  
ननलींबनाची कारवाई करण्यात येते. मुींबईतील तीन प्रादेमर्क पररवहन कायागलयानी 
एवप्रल, २०१६ ते िानेवारी, २०१७ या कालावधीत ३८९३ प्राप्त तक्रारीपैकी २७६८ 
तक्रारी ननकाली काढल्या आहेत. कसूरदाराींकडून र.१३,३९,७००/- दींड वसुल केला 
असून एकूण २७६८ परवाने व अनुज्ञप्ती ननलींबबत करण्यात आले आहेत. 
(४) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 

 
----------------- 
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राष्ट्रीय िृषी पीि विमा योजनेंतगचत जाहीर  
िेलेली नुिसान भरपाई भमळिेबाबत 

(६) *  २६८०८   डॉ.अपिूच हहरे :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २५६३५ ला हदनाांि   
१५ डडसेंबर, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत : सन्माननीय िृषी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राषरीय कृषी पीक ववमा योिना खरीप-२०१५ अींतगगत ८२.५० लाख 
र्ेतकऱ याींनी सहभाग घेवून ४९.३३ लाख हेक््र क्षेत्र ववमा सींरक्षक्षत केले होते, 
तयापैकी ७१.५० लाख रे्तकरी नुकसान भरपाईस पात्र ठरलेत व तयाींना रपये 
४२०५.०५ को्ी नकुसान भरपाई भारतीय कृषी ववमा कीं पनीमाफग त मींिुर करण्याींत 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर नकुसान भरपाई रक्कम पात्र रे्तकऱ याींच्या बखक खातयावर 
िमा करण्यासाठी सींबींचधत बखकाींना भारतीय कृषी ववमा कीं पनीमाफग त ववतरीत 
करण्याींत आली असून माहे नोव्हेंबर, २०१६ अखेरपयतं केवळ ६९.६५ लाख 
र्ेतकऱ याींच्या खातयावर सींबींचधत बखकामाफग त रपये ४०२७.१७ को्ी नकुसान 
भरपाई रक्कम वगग करण्याींत आली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उवगररत रकमेसींबींधी उपयोचगता प्रमाणपत्र ेसींबींचधत बखकाकडून प्राप्त 
करन घेणेबाबत भारतीय कृषी ववमा कीं पनीकडून कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करन खरीप-२०१५ 
हींगामासाठी मींिुर नकुसान भरपाई रक्कम सींपुणगपणे पात्र रे्तकऱ याींच्या खातयावर 
िमा करणेबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. पाांडुरांग फुां डिर : (१) होय 
(२) भारतीय कृषी ववमा कीं पनीमाफग त प्राप्त अहवालानुसार एकूण नकुसान भरपाई 
रक्कम रूपये ४२०५.०५ को्ी पैकी, रपये ४०६३.५५ को्ी रक्कम सींबींचधत 
बखकामाफग त पात्र रे्तकऱयाींना अदा करण्यात आली आहे. उवगरीत १४१.५० को्ी 
रक्कमेपकैी ५९.२३ को्ी रक्कम काही बखकाींमाफग त ववववध कारणास्तव (िसे 
एकाच वपकाचा/क्षेत्राचा ववमा अनेक बखकाींमध्ये सादर करणे, चुकीची कागदपत्र े
सादर करणे इ.) भारतीय कृषी ववमा कीं पनीस परत करण्यात आली आहे व   
रूपये ८२.२७ को्ी रकमेचे  डडस्चािग व्हाऊचर व उपयोचगता प्रमाणपत्र सींबींचधत 
बखकामाफग त अद्याप भारतीय कृषी ववमा कीं पनीस प्राप्त झालेले नाहीत. 
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(३) भारतीय कृषी ववमा कीं पनीमाफग त नकुसान भरपाई रक्कम सींबींचधत नोडल 
बखकाींना वगग केल्यानींतर ज्या बखकाींनी अद्याप नुकसान भरपाई रक्कम पात्र 
रे्तकऱयाींच्या बखक खातयावर िमा करून तयाबाबतचे उपयोचगता प्रमाणपत्र सादर 
केले नाही अर्ा बखकाींना भारतीय कृषी ववमा कीं पनीमाफग त वेळोवेळी ई-मेल द्वारे 
व स्मरणपत्राद्वारे सुचचत करण्यात आले आहे. 
(४) राषरीय कृषी ववमा योिना खरीप २०१५ हींगामासाठी मींिुर नकुसान भरपाई 
रक्कम सींपूणगपणे पात्र रे्तकऱयाींच्या खातयावर िमा करणेबाबत भारतीय कृषी 
ववमा कीं पनीस वेळोवेळी सुचचत करण्यात आले आहे. तयानुसार भारतीय कृषी 
ववमा कीं पनीची कायगवाही सुर आहे. 
      तयाचप्रमाणे ज्या बखकाींचे उपयोचगता प्रमाणपत्र अद्यापपयगन्त प्रलींबबत 
आहेत तयाींनी ते भारतीय कृषी ववमा कीं पनीस सादर करणेबाबत सींबींचधत बखकाींकड े
पाठपुरावा करणेत यावा अर्ा सुचना क्षेबत्रयस्तरावर देण्यात आल्या आहेत. 
(५) प्रश्न उद्भ ावत नाही.  
 

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

नायगाि (ता.हिेली, जज.पुिे) येथील ओढ्यात िाळू 
धुण्यास प्रनतबांध घालण्याबाबत 

(७) *  २७०५१   अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.धनांजय मुांड,े अॅड.ननरांजन डािखरे, 
श्री.हेमांत टिले, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.अननल भोसले : सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) हवेली (जि.पुणे) तालुक्यातील प्रयागधाम रस्तयालगत असलेल्या ओढ्यािवळ 
मोठया प्रमाणात रकने आणलेली वाळू धतुली िात असल्याने नायगाव येथील 
पाण्याचे स्त्रोत दवूषत झाले असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा तयादरम्यान 
ननदर्गनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व तद्नसुार ओढयाचे स्त्रोत दवूषत होऊ नये म्हणनू नायगाव 
येथील ओढ्याच्या िवळ वाळू धुण्यास प्रनतबींध करणेबाबत कोणती कायगवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) मौिे नायगाव, ता.हवेली येथे वाळू धुण्यात येत 
असल्याचे ननदर्गनास आले आहे. सदर दठकाणी वाळु धुत असलेल्या इसमाींना 
नो्ीस देण्यात आली आहे. तसेच अवैध उतखनन केलेली वाळू धुत असताना 
आढळलेल्या इसमाींकडून यापूवीच रूपये ५०,०००/- इतका दींड वसूल करण्यात 
आला असून, सींबींचधत इसमाींकडून पुन्हा वाळू धणुार नसल्याबाबत लेखी 
प्रनतज्ञापत्र घेण्यात आले आहे. 
    यामर्वाय मौिे नायगाींव येथील प्रयागधाम रस्तयालगत असलेल्या 
ओढ्यामधील पाण्याचे स्त्रोत दवुषत झाले आहे ककीं वा कसे याबाबत महाराषर 
प्रदषुण ननयींत्रण मींडळ, पुणे याींच्याकडून अहवाल मागववण्यात आला आहे. 
(३) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
ठािे तहभसलदार िायाचलयातील (जज.ठािे) रेिॉडच रूमची दरुू्ती िरण्याबाबत 

(८) *  २९२९६   श्री.रविांद्र फाटि : सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :-  
  

(१) ठाणे तहमसलदार कायागलयातील (जि.ठाणे) रेकॉडग रूममधील दस्तऐवि हे 
ववखरुलेल्या अवस्थेत असून यादठकाणी वीि नाही, कमगचारी नाही, धुळ व घाण 
पसरलेले असल्याने रेकॉडग रूमची दरुवस्था झाल्याचे माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये 
वा तयादरम्यान ननदर्गनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त कायागलयातील अस्वच्छता व कामकािातील ददरींगाई तसेच 
नागररकाींना/ज्येषठ नागररकाींना दस्तऐविाची नक्कल ममळववण्यासाठी वारींवार 
कायागलयात यावे लागत असल्याने त्रास होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व तद्नुसार तहमसलदार कायागलयाची दरुस्ती करण्याबाबत 
तसेच, नागरीकाींची होणारी गैरसोय दरू करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) असे ननदर्गनास आले नाही. ठाणे तहसील 
कायागलयातील अमभलेख कक्ष अद्यावत करण्यात आला असून सवग दस्तऐवि अ, 
ब, क आणण ड या िेणीत वगीकृत केले आहेत. सदरहू अमभलेख ६ गठे्ठ पध्दतीने 
ठेवण्यात आले आहे. 
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(३) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
औरांगाबाद जजल््यात शतेिऱयाांच्या दषु्ट्िाळी अनदुान  

िाटपात गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

(९) *  २९०३२   श्री.सुभाष झाांबड, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अमरभसांह पांडडत, 
श्री.अननल भोसले, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.हेमांत टिले, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुाचिी, श्री.सुननल तटिरे : सन्माननीय मदत ि पनुिचसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :-  

(१) औरींगाबाद जिल्हयात सन २०१५-१६ या वषागत जिल््याला दषुकाळी 
अनदुानाचे रपये २०९ को्ीींचा ननधी ममळाला असून तयात रे्तकरी अनदुान 
वा्पाच्या पाच हिार प्रकरणात गैरव्यवहार झाल्याचे प्राथममक चौकर्ीत माहे 
डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा तयादरम्यान ननदर्गनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रे्तकऱयाींच्या खातयात िमा झालेली ही रक्कम सुमारे       
रूपये १ को्ीींची आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करून अनदुान वा्पामध्ये 
गैरव्यवहार करणाऱयाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे अींर्त: खरे आहे.    
(२) व (३) औरींगाबाद जिल््याकररता प्राप्त झालेला दषुकाळ ननधी बाधीत 
र्ेतकऱयाींना वा्प करण्यात आला. ननधी वा्प करताींना काही दठकाणी 
अननयममतता झाली असल्याने लेखापररक्षण तपासणीमध्ये दबुार रकमा प्रदान 
झाल्याचे ननदर्गनास आले, ज्यात रक्कम रपये १,४२,५९,२१३/- ची अननयममतता 
झाल्याचे आढळून आले आहे. तयापकैी रपये ६६,३३,४९५/- इतकी रक्कम वसुल 
करण्यात आले असून उवगररत रक्कम वसुल करणेबाबतची कायगवाही चालू आहे. 
     अननयममततेस िबाबदार असणाऱया तीन तलाठी व एक अव्वल कारकून 
याींना ननलींबबत करण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 
 

----------------- 
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िृषी विभागाच्या बेजबाबदार िारभारामुळे शेतिरी 
शासिीय योजनेपासून िांधचत राहहल्याबाबत 

(१०) *  २८१५४   श्री.सुजजतभसांह ठािूर : सन्माननीय रोजगार हमी योजना मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुरबाड (जि.ठाणे) तालुक्यातील रे्तकऱ याींकररता कृषी ववभागामाफग त ववववध 
योिना राबवून तयासाठी कोट्यवधी रूपयाींचा ननधी दरवषी खचग करण्यात येत 
असून सन २०१६ मध्ये र्तेकऱ याींसाठी मुरबाड तालुक्यात कृषी ववभागाने हिारो 
कलमी आींबयाींची झाड ेआणली होती, सदरहू झाड े रे्तकऱ याींना माहे ऑक््ोंबर-
नोव्हेंबर या मदहन्यात म्हणिेच पावसाळा सींपल्यानींतर र्तेकऱ याींना वा्प 
करण्याचा उपक्रम सुरू केल्यामुळे रे्तकऱ याींनी सदरहू झाडाींची उचल केली नाही, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर र्ेतकऱ याींनी झाडाींची उचल न केल्यामुळे हिारो आींबयाची 
कलमे ही लागवडी अभावी सुकून गेली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कृषी ववभागाच्या बेिबाबदार कारभारामुळे रे्तकरी र्ासकीय 
योिनेपासून वींचचत रादहले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व तद्नुसार कृषी ववभागाच्या बेिबाबदार अचधकाऱयाींवर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. जयिुमार रािल : (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३), (४) व (५) हे खरे नाही. 
     उपववभागीय कृषी अचधकारी, कल्याण याींच्यामाफग त या सींदभागत चौकर्ी 
करण्यात आली असता, चौकर्ीत तर्थय आढळून आलेले नाही. 
 

----------------- 
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राज्यातील दधू दरिाढ रोखण्याबाबत 
(११) *  २८२३९   श्री.आनांदराि पाटील, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अमरभसांह पांडडत, 
श्री.हेमांत टिले, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप : सन्माननीय दगु् धवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील खािगी आणण सहकारी दधू सींघानी दरवाढीचा ननणगय 
घेतल्यानींतर महानींद डअेरीने प्रनतमल्र दधुाच्या ववक्री दरात दोन रपयाींची वाढ 
केल्याचे माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा तयादरम्यान ननदर्गनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात दधु उतपादक रे्तकऱयाला एकसमान खरेदी दर ममळावा 
अर्ी दधु उतपादक रे्तकरी व उतपादक सींस्था याींची मागणी आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करून बेकायदा दधू दर वाढ 
करणाऱयाींवर कारवाई करून दधु दरवाढ रोखण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. महादेि जानिर : (१) दधू उतपादन खचग व बािारपेठीतील स्पधागतमक दर 
इतयादीींचा ववचार करन महासींघाने ददनाींक ७/२/२०१७ पासून दधू ववक्रीत प्रनत 
मल्र रपये २.०० ने वाढ केली आहे. 
(२), (३) व (४) अर्ाप्रकारची ननवेदने वेळोवेळी र्ासनाकड ेप्राप्त होत असतात. 
राज्यात दधुाकरीता पुष्काळ व कृर्काळ असतात. राज्यात खािगी, सहकार व 
र्ासन या तीन क्षेत्राद्वारे दधू हाताळणी केली िाते. र्ासन केवळ र्ासकीय 
दधुाकरीता खरेदी व ववक्री दर ननजश्चत करीत असते. 
     र्ासनाचा दधू खरेदी दर सहकारी दधू सींघानीही दधू उतपादकाींना द्यावा 
यासाठी ददनाींक १०/७/२०१५ रोिी महाराषर राज्य सहकारी सींस्था अचधननयम 
१९६१ च्या कलम ७९ अ अन् वये ननदेर् ननगगममत केले आहेत. खािगी दधू 
खरेदी/ववक्री दरावर र्ासनाचे ननयींत्रण नाही. मात्र िीवनाश्यक वस्तू अचधननयम 
१९५५ मधील तरतदूीनुसार दधुाकरीता ककमान आधारभूत ककीं मत ननजश्चत 
करण्याबाबत राज्य र्ासनाने कें रे  र्ासनास ववनींती केली आहे. सदर बाब ही कें रे  
र्ासनाच्या अखतयारीतील बाब आहे. 

----------------- 
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सािनेर (जज.नागपूर) तालुक्यातील पशुिैद्यिीय धचकित्सालयात 
योग्य सुविधा उपलब्ध िरून देण्याबाबत 

(१२) *  २८९६५   श्री.धगरीशचांद्र व्यास : सन्माननीय पशुसांिधचन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सावनेर (जि.नागपूर) तालुक्यातील परु्वदै्यकीय चचककतसालयात योग्य 
सुववधा उपलबध होत नसल्यामुळे िनावरे मोठ्या प्रमाणात दगावत असल्याची 
घ्ना ददनाींक २३ िानेवारी, २०१७ रोिी वा तयासुमारास ननदर्गनास आली, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व तद्नसुार सदर परु्चचककतसालयात योग्य सुववधा उपलबध 
करन देण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. महादेि जानिर : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 
 

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

पुिे-सोलापूर राष्ट्रीय महामागाचची झालेली दरुि्था 

(१३) *  २७१९३   श्री.शरद रिवपसे : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) पुणे-सोलापूर दरम्यानच्या राषरीय महामागागवरील कामे अनतर्य ननकृष् 
दिागची असल्यामुळे रस्तयाची दरुवस्था झाली असून या मागागवरील अनेक कामे 
अपूणग असूनही ्ोल आकारला िात आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व तद्नसुार महामागागची दरुूस्ती करण्याबाबत कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) हे खरे नाही. 
     पुणे सोलापूर ्या राषरीय महामागग ६५ (िनुा ९) चे रस्ते वाहतकू व 
महामागग मींत्रालयाने खािगीकरणामधनू तीन भागामध्ये चौपदरीकरण पूणग 
करण्यात आलेले आहे. तयापकैी भारतीय राषरीय रािमागग प्राचधकरणाच्या 
अखतयारीत असलेल्या कक.मी. ४०/०० ते १५०/०५० या दसुऱया भागातील मभगवण 
गावािवळील उड्डाणपुलाच्या मे, २०१६ मध्ये क्षतीग्रस्त झालेल्या स्ल बची    
िून, २०१६ मध्ये पुनबांधणी करण्यात आलेली असल्याचे प्रकल्प सींचालक, 
भारतीय राषरीय रािमागग प्राचधकरण, पुणे याींनी कळववले आहे. 
(३) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
मुांबई उपनगर जजल््यातील तलाठी िायाचलयाची दरुू्ती िरण्याबाबत 

(१४) *  २७५०८   श्रीमती विद्या चव्हाि, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरि पािसिर, 
श्री.धनांजय मुांड,े अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.नरेंद्र पाटील, अॅड.जयदेि गायििाड, 
श्री.जयिांतराि जाधि : सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) मुींबई उपनगर जिल््याींतील तलाठी कायागलयाींच्या िुन्या इमारती धोकादायक 
व दरुवस्थेत असल्यामुळे महसुल ववभागातील महतवाची कागदपत्र े सुरक्षक्षत 
नसल्याचे ददनाींक २३ िानेवारी, २०१७ रोिी वा तयासुमारास ननदर्गनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व तद्नसुार तलाठी कायागलयाच्या इमारतीची दरुूस्ती 
करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) मुींबई उपनगर जिल््यातील काही तलाठी 
कायागलयाींच्या इमारतीींची दरुस्ती करणे आवश्यक आहे, ही वस्तुजस्थती आहे. मात्र 
तयामुळे महसूल ववभागाची कागदपत्र ेअसुरक्षक्षत आहेत अर्ी पररजस्थती नाही. 
(२) व (३) दरुस्ती आवश्यक असणाऱया तलाठी कायागलयाींच्या दरुस्तीबाबतची 
अींदािपत्रके सावगिननक बाींधकाम ववभागामाफग त तयार करन घेऊन र्ासनास 
सादर करण्याबाबत जिल्हाचधकारी, मुींबई उपनगर याींना कळववण्यात आले आहे. 

----------------- 
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ठािे प्रादेभशत पररिहन िायाचलयात र्ता सुरक्षा 
अभभयान ननधीचा अपहार झाल्याबाबत 

(१५) *  २७३९७   श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुननल तटिरे, श्री.हेमांत 
टिले, श्री.किरि पािसिर, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.अमरभसांह पांडडत, 
अॅड.ननरांजन डािखरे, श्रीमती विद्या चव्हाि, श्री.अननल भोसले, श्री.ख्िाजा बेग, 
अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.सनतश चव्हाि, श्री.जगन्नाथ भशांदे : सन्माननीय 
पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे प्रादेमर्त पररवहन कायागलयात रस्ता सुरक्षा अमभयानाकररता उपलबध 
झालेल्या अडीच लाख रक्कमेचा वापर न करता अपहार झाल्याचे माहे िानेवारी, 
२०१७ मध्ये वा तयादरम्यान ननदर्गनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व तद्नसुार रस्ता सुरक्षा अमभयानाच्या कामासाठी उपलबध 
ननधीचा अपहार करणाऱया सींबींचधत अचधकारी / कमगचाऱयाींवर कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. हदिािर रािते : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 

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

मुरबाड (जज.ठािे) तालुक्यात बेिायदेशीर होिारे 
ब्रास डबर खडीचे उत्खनन रोखण्याबाबत 

(१६) *  २८२८४   श्री.जगन्नाथ भशांदे, श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.सुजजतभसांह ठािूर, श्री.प्रविि दरेिर : सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मुरबाड (जि.ठाणे) तालुक्यातील मभमार्ींकर, कळसूबाई, हररश् चींरे गड या     
३ अभयारण्य हद्दीत व मुरबाडी, काळू नदी, डोइगफोडी, कलकवीरा या नद्याींच्या 
गावालगत पात्रामध्ये मोठया प्रमाणावर बलाजस््क करून बेकायदेर्ीरररतया 
सरागसपणे रोि हिारो ब्रास डबर खडीचे उतखनन व वाहतूक एक वषागपासून होत 
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदरहू खदान व्यावसानयकाींनी कोणतीही परवानगी घेतलेली 
नसल्याने र्ासनाला दररोि ममळणाऱया लाखो रूपयाींच्या रॉयल््ीपासून वींचचत 
व्हावे लागत आहे तसेच वन्य प्राणी व वाड्यावस्तयाींना हादरे बसत आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व तद्नुसार बेकायदेर्ीरररतया ब्रास डबर खडीचे उतखनन 
रोखण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) अर्ी बाब ननदर्गनास आली नाही. 
(३) व (४) मुरबाड तालुक्यात गौण खननिाच्या अवधै उतखनन व वाहतकुीला 
आळा घालण्यासाठी भरारी पथके स्थापन करण्यात आली असून, सदर 
पथकाींमाफग त वेळोवेळी तपासणी करण्यात येते. 
     तसेच, अभयारण्य क्षेबत्रय वन कमगचारी व अचधींकारी याींच्यामाफग त 
ननयममतपणे गस्त घालण्यात येऊन बेकायदेर्ीर बाबीींवर ननगराणी ठेवण्यात येत 
आहे. 

----------------- 
विदभाचतील अप्पर िधाच धरिग्र्ताांचे पनुिचसन िरण्याबाबत 

(१७) *  २६७४८   श्री.नारायि रािे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हु्नबान ू
खभलफे : सन्माननीय मदत ि पनुिचसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) ववदभागतील तीन जिल््यातील हिारो एकर िममनीवर व्यापलेल्या अप्पर वधाग 
धरणात रे्ती व घरे गेल्याने सुमारे चार हिाराहून अचधक रे्तकरी बेघर झाले 
असून सदर प्रकल्पग्रस्त रे्तकऱयाींनी पुनवगसनाच्या मागण्याबाबत मुींबईतील 
आझाद मैदानात बेमुदत दठय्या आींदोलन केले असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१६ 
मध्ये वा तयादरम्यान ननदर्गनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व तद्नुसार प्रकल्पग्रस्ताींच्या पुनवगसनाबाबत कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय 
(२) अप्पर वधाग प्रकल्पाींतगगत अमरावती व वधाग जिल््यातील एकूण २४ 
प्रकल्पबाधीत गावाींचे २७ दठकाणी पनुवगसन केले असून, पुनवगमसत गावठाणात 
नागरी सुववधा ननमागण करन तयाींचे हस्ताींतरण जिल्हापररषदेकड ेकरण्यात आले 
आहे. 
(३) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
राज्यात पसचसीन नेटद्िारे मासेमारी िरण्यास परिानगी देण्याबाबत 

(१८) *  २६८०५   श्री.किरि पािसिर, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.हेमांत टिले, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.अमरभसांह पांडडत, अॅड.ननरांजन डािखरे, 
श्रीमती विद्या चव्हाि, श्री.अननल भोसले, अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.जगन्नाथ 
भशांदे, श्री.सुननल तटिरे, श्री.रामराि िडिुते, श्री.ख्िाजा बेग, अॅड.राहुल नािेिर, 
श्री.आनांद ठािूर, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचिी, श्री.प्रिाश गजभभये : ताराांकित प्रश्न 
क्रमाांि २०४३५ ला हदनाांि २६ जुलै, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत :    
सन्माननीय मत््यवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) केरळ व कनाग् क राज्यात पसगसीन ने्द्वारे मासेमारी केली िात असून 
राज्यात पसगसीन ने्द्वारे मासेमारी करण्यास र्ासनाने बींधन घातले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करून राज्यातील मजच्छमाराींना 
पसगसीन ने्द्वारे मासेमारी करण्यास परवानगी देण्याबाबत कोणती कायगवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. महादेि जानिर : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) माहे सप् े्ंबर ते डडसेंबर या कालावधीत राज्याच्या िलधी क्षेत्रातील काही 
ननबगधीत क्षेत्राबाहेर व काही समुरे  खोली बाहेर पसगसीन ने्द्वारे मासेमारी 
करण्यास मुभा देण्यात आली आहे. तसेच राज्याच्या िलधी क्षेत्राबाहेर पसगसीन 
पध्दतीने मासेमारी करण्यासाठी कें रे  र्ासनाच्या मागगदर्गक सूचनाचे पालन करन 
अ्ी व र्ती नुसार मासेमारी करण्याबाबत ननदेमर्त करण्यात आले आहे. 
(३) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
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राळेगाि (जज.यितमाळ) तालुक्यात बळीराजा चेतना 
अभभयानाच्या ननधीचा अपहार झाल्याबाबत 

(१९) *  २८०२१   श्री.हररभसांग राठोड : सन्माननीय मदत ि पनुिचसन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राळेगाव (जि.यवतमाळ) तालुक्यात बळीरािा चेतना अमभयानाच्या ननधीचा 
कृषी ववभागाकडून गैरवापर झाल्याचे माहे ऑक््ोंबर, २०१६ मध्ये वा तयादरम्यान 
ननदर्गनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राळेगाींव तालुक्यात पाच दठकाणी कृषी ववभागाकडून रे्तकरी 
मागगदर्गन मर्बीर घेण्याकररता रपये एक लाख पींचवीस हिार ननधी प्राप्त झाला 
होता, परींतु मागगदर्गन मर्बीर न घेताच परस्पर ननधीचा अपहार केल्याचे 
ननदर्गनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व तद्नसुार ननधीचा अपहार करणाऱया दोषी अचधकाऱयाींवर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) हे खरे नाही.    
(३) व (४) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
मानित (जज.परभिी) येथील शासिीय जभमनीांिरील अनतक्रमिे हटविण्याबाबत 

(२०) *  २७८३५   श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचिी, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुननल 
तटिरे : सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मानवत (जि.परभणी) येथील गावठाण या सुमारे रूपये २०० को्ीींचे मुल्य 
असणाऱया र्ासकीय िममनीवर झालेले अनतक्रमण ह्वनू िागा र्ासनाला परत 
ममळावी यासाठी जिल्हाचधकारी, परभणी याींनी मुख्याचधकारी, नगरपररषद, 
मानवत व उप अचधक्षक, भुमम अमभलेख, मानवत याींना सन २०१५ मध्ये वा 
तयादरम्यान आदेर्ीत केलेले असता, सींबींचधत अचधकारी र्ासकीय िममनीवरील 
अनतक्रमण ह्ववण्याऐविी गैरप्रकार करत असल्याच्या तक्रारी स्थाननक 
लोकप्रनतननधीींनी सन २०१६ मध्ये वा तयादरम्यान जिल्हाचधकारी, परभणी 
याींच्याकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व तद्नसुार गैरप्रकार करणाऱया सींबींचधत अचधकाऱयाींवर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडििीस : (१)  मा.उच्च न्यायालयाच्या ननणगयाच्या अनुषींगाने 
मानवत नगरपररषदेने सन २०१२ मध्ये सदर िागेच्या हस्ताींतरणाबाबतची नोंद 
मालमतता पत्रकावर घेतली. 
     यासींदभागत िी.र्ेख िावेद अबदलु सततार याींनी ददनाींक १६/०९/२०१३ रोिी 
महाराषर नगरपररषदा, नगरपींचायती व औद्योचगक नगरी अचधननयम, १९६५ चे 
कलम ३०८ नुसार जिल्हाचधकारी, परभणी याींच्याकड ेअवपल दाखल केले आहे. 
     सदर प्रकरणी ददनाींक १२/०३/२०१५ व  ददनाींक २९/०६/२०१५ रोिीच्या 
पत्रान्वये मुख्याचधकारी, नगरपररषद मानवत याींना मा.उच्च न्यायालयात याचचका 
दाखल करण्याचे जिल्हाचधकारी कायागलयामाफग त सूचचत केले आहे. 
     यासींदभागत नगरपररषदेच्या ववधी सल्लागाराचे अमभप्रायानुसार उच्च 
न्यायालयात याचचका दाखल करता येत नसल्याने सदर प्रकरणी करावयाच्या 
पुढील कायगवाहीबाबत मानवत नगरपररषदेने जिल्हाचधकाऱयाींकड े मागगदर्गनाथग 
सादर केले आहे. 
     जिल्हाचधकारी, परभणी याींच्याकड े दाखल केलेले उक्त नमूद अवपल  
प्रलींबबत आहे. 
(२) व (३) प्रस्ततु प्रकरणी सुस्पष् अहवाल एक मदहन्यात सादर करण्यास 
जिल्हाचधकारी, परभणी याींना सूचचत केले आहे. 

----------------- 
आिी (जज.यितमाळ) तालुक्यातील पशुिदै्यिीय शे्रिी-१ चे रुपाांतर 

तालुिा पशुधचकित्सालयामध्ये िरण्याबाबत 
(२१) *  २८४६२   श्री.ख्िाजा बेग, श्री.सुननल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरि 
पािसिर, श्री.अननल भोसले, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचिी, श्री.आनांद ठािूर :   
सन्माननीय पशुसांिधचन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) आणी (जि.यवतमाळ) तालुक्यातील परु्वदै्यकीय दवाखाना िेणी-१ चे रपाींतर 
तालुका परु्चचककतसालयामध्ये करण्याची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी  
मा.परु्सींवधगन मींत्री याींचेकड े ददनाींक १९ ऑक््ोबर, २०१६ रोिी वा तयासुमारास 
केली आहे, हे खरे आहे काय, 



20 

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करून परु्वदै्यकीय दवाखाना 
िेणी-१ चे रपाींतर तालुका परु्चचककतसालयामध्ये करण्याबाबत कोणती कायगवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
श्री. महादेि जानिर : (१) हे खरे आहे. 
(२) परु्वदै्यककय दवाखाना िेणी-१ आणी या दवाखान्याचे तालुका 
लघुपरु्वदै्यककय सवगचचककतसालयामध्ये रपाींतर करणे ही धोरणातमक बाब आहे. 
(३) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 

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

लेंडी (जज.पालघर) धरिग्र्ताांिर होत असलेल्या अन्यायाबाबत 
(२२) *  २७०७९   श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांत टिले, अॅड.राहुल नािेिर :   
सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) लेंडी धरणाच्या (ता.िव्हार, जि.पालघर) बडुीत क्षेत्रामध्ये पाच महसूल 
गावातील १८० हेक््र क्षेत्र र्ासनाने अचधकृतररतया सींपादीत केले नसताना 
ठेकेदाराने धाक दडपर्ाहीने या धरणाचे काम पूणग केल्याचे माहे िानेवारी, २०१७ 
मध्ये वा तयादरम्यान ननदर्गनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, लेंडी धरणग्रस्ताींनी मा.मुख्यमींत्री याींच्याकड े ददनाींक १६ िनू, 
२०१६ रोिी, जिल्हाचधकारी, पालघर याींच्याकड ेददनाींक २६ मे, २०१६ रोिी आणण 
उपववभागीय अचधकारी, िव्हार याींच्याकड े ददनाींक ६ फेब्रवुारी, २०१६ रोिी होत 
असलेल्या अन्यायाबाबत बेमुदत दठय्या आींदोलन करण्याचे लेखी ननवेदन व 
तक्रार अिग केले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व तद्नुसार प्रकल्पग्रस्ताींची फसवणकू करून धाक 
दडपर्ाहीने तयाींच्या िममनी कबिात घेऊन तयावर अनचधकृतपणे काम करणाऱया 
ठेकेदारावर व सींबींचधत अचधकाऱयाींवर कारवाई करण्याबाबत तसेच प्रकल्पग्रस्ताच्या 
पुनवगसनाबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीष महाजन : (१) हे खरे नाही. 
     लेंडी धरणाचे काम सन २००१ पासून प्रकल्पग्रस्ताींच्या ववरोधामुळे बींद 
ठेवण्यात आलेले आहे. 
     लेंडी धरणाच्या बुडीत क्षेत्रातील लोकाींची लेखी सींमतीपत्र े प्राप्त करून 
िानेवारी, २००८ दरम्यान प्रतयक्ष कामास सुरूवात केली आहे. अद्याप धरणाची 
घळभरणी झालेली नाही.    
(२) होय. हे अींर्त: खरे आहे. 
     लेंडी धरणग्रस्त सींघषग सममती याींचे ददनाींक १४/६/२०१६ रोिीचे 
मा.मुख्यमींत्री याींना ददलेले ननवेदन या कायागलयास ददनाींक २३/८/२०१६ रोिी प्राप्त 
झाले आहे. 
(३) प्रकल्पग्रस्त सममतीचे ददनाींक ९/१/२०१७ चे ननवेदन सुध्दा या कायागलयास 
प्राप्त झाले आहे. तयानसुार कायगकारी सींचालक, कोकण पा्बींधारे ववकास 
महामींडळ, ठाणे याींनी प्रकल्पग्रस्त सममतीच्या पदाचधकारी व क्षेबत्रय अचधकारी 
याींचे समवेत ददनाींक १९/१/२०१७ रोिी बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीत 
प्रकल्पग्रस्ताींच्या तक्रारीींचे ननवारण करून तयाींना आींदोलनापासून परावतृत 
करण्यासाठी आवाहन केले. 
     लेंडी धरणाच्या बुडीत क्षेत्रातील ५ महसूली गावातील १७२ हेक््र क्षेत्राची 
भूसींपादन प्रकक्रया नवीन भूसींपादन कायदा २०१३ व ददनाींक १२ मे, २०१५ च्या 
र्ासन ननणगयान्वये महसूल ववभागामाफग त प्रगतीपथावर आहे. 
     लेंडी प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रातील भोताडपाडा या गावाचे पुनवगसन मौिे 
भरसरमे् येथे प्रस्ताववत केलेले आहे. 
(४) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
तुळजापूर-सोलापूर राष्ट्रीय महामागाचिरील साांगिी (िाटी)  

या गािासाठी भुयारी मागच िरण्याबाबत 
(२३) *  २८०५८   प्रा.जोगेन्द्र ििाड े: सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) तुळिापूर-सोलापूर राषरीय महामागागचे रीं दीकरणाचे काम सुर असून या 
महामागागलगत जिल्हा पररषदेची र्ाळा असल्याने ववद्याथी, ज्येषठ नागररक 
याींच्याकरीता महामागग ओलाींडण्याकरीता साींगवी (का्ी) या गावापासून भुयारी 
मागग ठेवण्यात यावा, अर्ी मागणी स्थाननक ग्रामपींचायतीने र्ासनाकड े माहे   
िुलै, २०१५ मध्ये वा तयादरम्यान केली होती, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व तद्नुसार महामागग ओलाींडण्याकरीता साींगवी (का्ी) या 
गावातून भुयारी मागग ठेवण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अर्ा आर्याचे ननवेदन िुलै, २०१६ मध्ये प्राप्त झाले 
असल्याचे प्रकल्प सींचालक, भारतीय राषरीय रािमागग प्राचधकरण, सोलापूर याींनी 
कळववले आहे. 
(२) या प्रकल्पाच्या स्वतींत्र अमभयींता याींना महामागग ओलाींडण्याकररता साींगवी 
(का्ी) या गावातनू भूयारी मागागचा प्रस्ताव तपासून नागरीकाींना महामागग 
सुरक्षक्षतपणे ओलाींडण्यासाठी कायगपध्दती सुचववण्याबाबत सूचना देण्यात आल्याचे 
प्रकल्प सींचालक, भारतीय राषरीय रािमागग प्राचधकरण, सोलापूर याींनी कळववले 
आहे. 
(३) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
मुांबई-पुिे ि नाभशि महामागच टोलमुक्त िरण्याबाबत 

(२४) *  २६७६२   श्री.सांजय दत्त, श्री.अमररशभाई पटेल, श्रीमती विद्या चव्हाि, 
श्री.जयिांतराि जाधि, डॉ.अपिूच हहरे, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.सुननल तटिरे, श्री.हेमांत 
टिले, श्री.किरि पािसिर, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर : सन्माननीय 
सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) राज्यातील ५३ ्ोलनाके बींद करण्याचा ननणगय र्ासनाने घेतलेला असताींना 
मुींबई-पुणे रे तुगती महामागागवर बेकायदेर्ीर ्ोल वसूली सुरू असल्याचे 
तसेच, नामर्क जिल््यातील वपींपळगाींव (बसवींत) ते गोंदे महामागागवरील रस्ता 
मागग रीं दीकरणाची कामे अपूणग असूनही ्ोल वसूली केली िात असल्याचे 
ननदर्गनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, मुींबई-पुणे महामागग राज्य र्ासनाच्या अखतयारीत येत असून 
रपये ९१८ को्ी अपफ्रीं ् स्वीकारन रस्ते ववकास महामींडळाने तयावर १५ वषे 
(ऑगस््, २०१९ पयतं) ्ोल स्वीकारण्याचा कीं त्रा् आयडडयल रोड बबल्डसगला 
(आयआरबी) ददला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, या ्ोलद्वारे ठेकेदारास रूपये २८६९ को्ी ममळणार आहे 
प्रतयक्षात या ठेकेदारास ८ नोव्हेंबरपयतं रपये २८७६ को्ी ममळाले असून 
मदहन्याला सुमारे रपये ४० को्ी ्ोलच्या माध्यमातनू ठेकेदारास ममळणार 
असल्याने सामाजिक कायगकतयानंी मुींबई-पुणे महामागग ्ोलमुक्त करण्याबाबत 
मा.मुख्यमींत्री व मा.सावगिननक बाींधकाम मींत्री याींच्याकड े ददनाींक ३१ िानेवारी, 
२०१७ रोिी वा तयासुमारास तक्रार ददली आहे, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने मुींबई र्हराच्या प्रवेर्द्वारावरील पाच ्ोल व पुणे मुींबई एक्सपे्रस 
हायवेवरील पाच ्ोलनाक्यासह राज्यातील सींपूणग ्ोल वसुली बींद करण्यासींदभागत 
नेमलेल्या सममतीने अहवाल सादर करून ्ोल नाक्याींवरील ्ोल वसुली बींद 
करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथ भशांदे : (१) मुींबई पुणे रे तुगती महामागागवर सुर असलेली पथकर 
वसुली बेकायदेर्ीर नसून करारनाम्यातील तरतदुीनुसार आहे. 
     भारतीय राषरीय महामागग प्राचधकरणामाफग त  वप ींपळगाींव (बसवींत) ते गोंदे 
्या राषरीय महामागागचे सहापदरीकरणाच्या करारनाम्यातील तरतदुीनुसार 
आवश्यक कामे पूणग झाल्यानींतर पथकर वसूली करण्यात येत आहे. 
(२) होय. 
(३) तक्रार प्राप्त झाली हे खरे आहे. 
(४) सदर तक्रारीच्या अनुषींगाने महाराषर राज्य रस्ते ववकास महामींडळाकडून 
ददनाींक २२/०२/२०१७ रोिी तक्रारदाराींना खलुासा देण्यात आला आहे. 
     मुींबई र्हराच्या प्रवेर्द्वारावरील पाच पथकर नाके व मुींबई पुणे मागागवरील 
पथकर सींदभागत नेमलेल्या अप्पर मुख्य सचचव (सा.बाीं.) याींचे अध्यक्षतेखालील 
सममतीचा अहवाल र्ासनास ददनाींक २७/०४/२०१६ रोिी सादर झाला असून सदर 
अहवाल र्ासनाच्या ववचाराधीन आहे. 
(५) प्रश्न उद्भ ावत नाही.  

 
----------------- 
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मुांबईतील िाांदे्र शासिीय िसाहतीचा पनुविचिास िरण्याबाबत 

(२५) *  २७९२७   अॅड.अननल परब, श्री.सांजय दत्त : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
२४८१८ ला हदनाांि १५ डडसेंबर, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत : 
सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील वाींरेे  र्ासकीय वसाहतीचा पुनववगकास करण्याबाबतची कायगवाही 
प्रलींबबत असून गत ४० वषागपासून कमगचाऱयाींकडून मा.मुख्यमींत्री महोदयाींकड ेहोत 
असलेल्या मागणीबाबत काहीही कायगवाही झाली नसल्याचे ननदर्गनास आले, हे 
खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व तद्नुसार र्ासकीय वसाहतीचा प्रश्न ननकाली 
काढण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) वाींरेे  र्ासकीय वसाहतीचा पनुववगकास करण्याबाबतची 
कायगवाही प्रगतीत आहे. 
(२) व (३) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
राज्यातील शतेिरी आत्महत्या रोखण्याबाबत 

(२६) *  २६९४९   प्रा.अननल सोले, श्री.किरि पािसिर, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.हेमांत टिले, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.अननल भोसले, अॅड.जयदेि गायििाड, 
श्रीमती विद्या चव्हाि, श्री.शरद रिवपसे, अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.रामराि 
िडिुते, श्री.सुननल तटिरे, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचिी, श्री.प्रिाश गजभभये, श्री.भमतेश भाांगडडया, श्री.जगन्नाथ 
भशांदे, श्री.जनादचन चाांदरूिर : सन्माननीय मदत ि पनुिचसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यात र्तेकऱ याींच्या आतमहतया ्या र्ासनाच्या रे्ती समस्याच्या चुकीच्या 
धोरणामुळे होत असल्याबाबत मा.उच्च न्यायालय, मुींबई, खींडपीठ नागपूर येथे 
याचचका दाखल करण्यात आल्याचे ददनाींक २७ नोव्हेंबर, २०१६ रोिी वा 
तयासुमारास ननदर्गनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, राज्यात नावपकी व किगबािारीपणामुळे सन २००४ मध्ये ५२४ 
र्ेतकरी, सन २०१४ मध्ये २५६८ र्तेकऱयाींनी आतमहतया केल्याचे तसेच राषरीय 
गुन्हे मादहती सींस्थेच्या (एनसीआरबी) अमलकडचे प्रमसध्द झालेल्या सन २०१५ 
च्या अहवालानुसार माहे िानेवारी, २०१५ ते डडसेंबर, २०१५ या कालावधीत ३०३० 
र्ेतकऱयाींनी आतमहतया केल्याचे तर सन २०१६-१७ मध्ये २११५ र्तेकऱयाींनी 
आतमहतया केल्याचे ननदर्गनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व तद्नसुार आतमहतयाग्रस्त रे्तकऱयाींच्या कु्ुींबबयाींना मदत 
देण्याबाबत तसेच, र्ेतकरी आतमहतया रोखण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) मा.उच्च न्यायालय, मुींबई, खींडपीठ नागपूर येथे 
र्ेतकरी आतमहतयाींबाबत रर् वप्ीर्न क्र.६८७८/२०१६ दाखल करण्यात आली आहे. 
(२) राज्यात सन २००४ मध्ये ६४० रे्तकरी आतमहतयेची प्रकरणे झाली असून 
तयापैकी ३४७ पात्र व २९३ प्रकरणे अपात्र झालेली आहेत. 
     सन २०१४ मध्ये २०३९ रे्तकरी आतमहतयेची प्रकरणे झाली असून तयापैकी 
१३५८ पात्र व ६७४ प्रकरणे अपात्र झालेली आहेत. 
     सन २०१५ मध्ये ३१९० रे्तकरी आतमहतयेची प्रकरणे झाली असून तयापकैी 
२११५ पात्र व १०४५ प्रकरणे अपात्र झालेली आहेत. 
     सन २०१६ मध्ये ३०५२ रे्तकरी आतमहतयेची प्रकरणे झाली असून तयापकैी 
१६२१ पात्र व ११६७  प्रकरणे अपात्र झालेली आहेत. 
     १ िानेवारी ते ३१ िानेवारी, २०१७  अखेरपयतं १८६ र्तेकरी आतमहतयेची 
प्रकरणे झाली असून तयापकैी २८ पात्र व ११ अपात्र झालेली आहेत व १४७ 
प्रकरणी चौकर्ी सुरू आहे. 
(३) रे्तकरी आतमहतयाींप्रकरणी अपात्र प्रकरणाींना आचथगक मदत अनुजे्ञय नाही. 
तसेच  दद.२३/१/२००६ च्या र्ासन ननणगयानुसार पात्र प्रकरणी र.१ लक्ष सानुग्रह 
अनदुान देण्यात येते. रे्तकरी आतमहतया रोखण्यासाठी यवतमाळ व उस्मानाबाद 
जिल््यामध्ये प्रायोचगक ततवावर बळीरािा चेतना अमभयान राबववण्यात येत 
असून कै.वसींतराव नाईक रे्तकरी स्वावलींबन ममर्न अींतगगत अमरावती व 
मराठवाडा ववभागातील सवग जिल्हे व नागपूर ववभागातील वधाग जिल्हा अर्ा    
१४ जिल््याींमध्ये उपाययोिना राबववण्यात येत आहेत. 
(४) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
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राज्यातील एसटी िमचचाऱ याांच्या नविन िेतन िरार ननजश्च त िरण्याबाबत 

(२७) *  २९१२९   श्रीमती हु्नबानू खभलफे, श्री.सांजय दत्त, अॅड.राहुल नािेिर, 
श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, श्री.आनांदराि पाटील : सन्माननीय पररिहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील एस्ी कमगचाऱ याींच्या वेतन कराराची मुदत ३१ माचग रोिी सींपली 
असून १ एवप्रल पासून नववन वेतन करार अींमलात येणे गरिेचे असताना एस्ी 
प्रर्ासनाकडून पगारवाढी सींदभागत नेमलेल्या वेतन सुधार सममतीला माहे फेब्रुवारी, 
२०१७ पयतं मुदतवाढ देऊन या सींदभागत र्ासन दलुगक्ष करीत असल्याचे      
माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा तयादरम्यान ननदर्गनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी एस्ी कमगचारी सींघ्नाींकडून काढण्यात 
आलेल्या मोचागची दखल घेत मा.पररवहन मींत्री याींनी चचाग करन तोडगा ननघाला 
नसल्याने एस्ी कमगचारी सींघ्नाींनी माहे िानेवारी, २०१७ रोिी वा तयासुमारास 
मींत्रालयावर मोचागचे आयोिन केले होते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, एस्ी कमगचाऱ याींना राज्य र्ासनाच्या कामगाराप्रमाणे वेतन 
ननजश्चत करन एस्ी कमगचाऱयाींना ७ वा वेतन आयोग लागू करण्याबाबत 
र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. हदिािर रािते : (१) अर्ी बाब नाही. 
(२) महाराषर एस.्ी. कमगचारी काखगे्रस या सींघ्नेने ददनाींक ०३/०१/२०१७ रोिी 
आझाद मैदान येथे मोचागचे आयोिन केले होते.  
(३) महाराषर राज्य मागग पररवहन महामींडळातील कमगचाऱयाींना वेतन आयोगाची 
तरतूद लागू नाही. महामींडळाच्या कमगचाऱयाींसाठी कामगार करारानुसार वेतन व 
भतते अदा करण्याची तरतदू आहे. महाराषर एस.्ी. कामगार सींघ्ना ही 
मान्यताप्राप्त सींघ्ना असून या सींघ्नेबरोबर वा्ाघा्ी करन दर चार वषानंी 
कमगचाऱयाींच्या वेतन व भततयाबाबत कामगार करार केला िातो. सन २०१२-२०१६ 
चा कामगार करार सींपल्यानींतर पढुील कामगार करारासाठी मान्यताप्राप्त 
सींघ्नेसमवेत तयाींनी ददलेल्या मागण्याींबाबत वा्ाघा्ी चालु आहेत. 
(४) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
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धानोरा (ता.भसल्लोड, जज.औरांगाबाद) गािात दधूामुळे विषबाधा झाल्याबाबत 

(२८) *  २८४३७   श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय अन्न आणि औषध 
प्रशासन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) धानोरा (ता.मसल्लोड, जि.औरींगाबाद) गावात वपसाळलेल्या दोन गायीींचे दधू 
सलग पाच ददवस ज्या वाडी-वस्तयाींवर ववतरीत करण्यात आले तया सवग 
दठकाणच्या ८१ लोकाींना ववषबाधा झाल्याचे ददनाींक २२ िानेवारी, २०१७ रोिी वा 
तयासुमारास ननदर्गनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व तद्नसुार ववषबाधा झालेल्याींना र्ासनाने कोणतया 
स्वरूपाची आचथगक मदत केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.धगरीश बापट : (१) धानोरा (ता.मसल्लोड, जि.औरींगाबाद) या गावात 
वपसाळलेला कुत्रा चावल्याने दोन गाई वपसाळल्या ही बाब खरी आहे, परींतू सदर 
गाईंचे दधू ववतरीत करण्यात आल्याने ८१ लोकाींना ववषबाधा झाल्याची बाब खरी 
नाही. 
(२) वपसाळलेल्या गाईंचे दधू सेवन केल्याने लोकाींना कोणताही त्रास झाल्याचे 
ननदर्गनास आलेले नाही परींत ूतरीही खबरदारीचा उपाय म्हणनू अख् रेबीिची लस 
सदरहू दधूाचा वापर केलेल्या ८१ नागररकाींना देण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
खेड (जज.पुिे) तालुक्यात औद्योधगि िसाहतीसाठी सांपाहदत िरण्यात आलेल्या 

जभमनीच्या र्त्यालगतची अनधधिृत बाांधिामे हटविण्याबाबत 

(२९) *  २६८२२   श्री.अननल भोसले, अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.नरेंद्र पाटील :   
सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) खेड (जि.पुणे) तालुक्यातील औद्योचगक वसाहतीसाठी सींपाददत करण्यात 
आलेल्या िममनीच्या रस्तयालगत अनचधकृत बाींधकाम करण्यात आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, अर्ी अनचधकृत बाींधकामे सुर रादहल्यास भववषयात वाहतुकीसाठी 
रस्ताच मर्ल्लक राहणार नसल्यामुळे स्थाननक नागरीकाींनी र्ासनाकड े माहे 
िानेवारी, २०१७ मध्ये वा तयादरम्यान तक्रारी केल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व तद्नुसार रस्तयालगतची अनचधकृत बाींधकामे 
ह्ववण्याबाबत कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही. ववभागाींतगगत ताबयात असणाऱया रस्तयाींचे 
महाराषर औद्योचगक ववकास महामींडळ याींच्या हद्दीतनू िाणाऱया लाींबीमध्ये 
सद्य:जस्थतीत कोणतेही अनतक्रमण नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 

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

मनोर-िाडा-भभिांडी (जज.पालघर) र्त्याांच्या अपुिच िामाांबाबत 

(३०) *  २७५४२   अॅड.ननरांजन डािखरे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २४७७५ ला 
हदनाांि ८ डडसेंबर, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत : सन्माननीय 
सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) मनोर-वाडा-मभवींडी (जि.पालघर) या रस्तयाचे काम माहे ऑक््ोबर, २०१० 
पासून सुवप्रम इन्फ्रास्रक्चर प्रा.मल. या कीं पनीस देण्यात आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर रस्तयाचे काम पुणग झालेले नसताना तसेच कीं त्रा्दाराने 
र्ासनाच्या रॉयल््ीची रक्कम (स्वाममतव धन), आददवासी िमीन निराण्याची 
रक्कम न भरता र्ासनाची फसवणकू केलेली असताना, र्ासनाच्या मेरी या 
सींस्थेमाफग त, सदर रस्तयाचे काम पुणग झाल्याचे मा.उच्च न्यायालयास साींचगतले 
असल्याचे ददनाींक ३० डडसेंबर २०१६ रोिी वा तयासुमारास ननदर्गनास आले आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, माहे ऑक््ोबर, २०१० पासून या रस्तयाच्या कामाला सुरवात 
झाल्यापासून, रस्ता चौपदीकरणाच्या मूळ आराखड्याप्रमाणे सेवा रस्ते, काखकक्र् 
ग्ार, उड्डाणपुल इतयादीची उभारणी आवश्यक असतानाही अनेक कामे झाली 
नसून अनेक कामे अपूणग असणे, ब्रास रॉयल््ीची रक्कम व आददवासी िमीन 
निराण्याची रक्कम र्ासनास िमा न करणे इतयादी तक्रारी स्थाननक 
लोकप्रनतननधी तसेच स्थाननक नागररकाींनी लेखी ननवेदनाद्वारे मा.सावगिननक 
बाींधकाम मींत्री, मा.पालकमींत्री (जि.पालघर), जिल्हाचधकारी, पालघर व कायगकारी 
अमभयींता, सावगिननक बाींधकाम ववभाग, पालघर याींचेकड े माहे डडसेंबर, २०१६ 
मध्ये वा तयादरम्यान केल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व तद्नसुार रस्तयाचे काम पुणग न करणाऱया सुवप्रम 
इन्फ्रास्रक्चर कीं त्रा्दार कीं पनीववरध्द तसेच मा.न्यायालयात असतय मादहती 
देणाऱया मेरी सींस्थेच्या सींबींचधत अचधकाऱयाींववरध्द कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय 
(२) कीं त्रा्दाराने र्ासनाच्या रॉयल््ी पो्ी रक्कम रू.६.२१ को्ी इतकी रक्कम 
भरलेली असून चलनाच्या सतयप्रती ववभागास सादर केल्या आहेत. सदर 
चलनाची सतयता पडताळण्यासाठी जिल्हाचधकारी, पालघर याींना सादर केले आहे. 
     तसेच आददवासी िमीन निराण्याची ४०.५८  लक्ष इतकी रक्कम  
ववभागाकड े भूसींपादनापो्ी िमा केलेल्या रकमेतनू भरणेबाबत जिल्हाचधकारी 
याींच्या कायागलयाकडून खलुासा घेऊन उपलबध अनदुानातून र्ासनास िमा 
करण्यात येईल. 
     मा.उच्च न्यायालयाच्या आदेर्ानसुार मेरी या सींस्थेमाफग त सदर रस्तयाच्या 
कामाची दर १५ ददवसाींनी पाहणी करण्यात येते व तयाचा अहवाल  मा.उच्च 
न्यायालयास परस्पर सादर करण्यात येतो. प्रकरण न्यायप्रववष् आहे. 
(३) होय. 
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(४) मा.उच्च न्यायालयाने मेरी सींस्थेस दर १५ ददवसानी कीं त्रा्दार करीत 
असलेल्या दरुूस्तीच्या कामाबाबत अहवाल देण्याचे ननदेर् ददले आहेत. तयानुसार 
मेरी सींस्थेकडून अहवाल सादर केला िातो. सध्या ही बाब न्यायप्रववषठ आहे.  
     तसेच मा.न्यायालयात असतय मादहती ददली असल्याबाबत  ननदर्गनास 
आलेले नाही. तयामुळे मेरी सींस्थेच्या सींबींचधत अचधकाऱयाींववरध्द कोणतीही 
कारवाई करण्याचा प्रश्न उद्भ ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
िाांदे्र (पू), मुांबई येथे अभभयाांत्रत्रिी महाविद्यालय ि िसनतगहृ बाांधण्यासाठी 

हदलेला भूखांड खाजगी वििासिाला वििल्याबाबत 

(३१) *  २६७१७   श्री.धनांजय मुांड े: सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  वाींरेे  (पू), मुींबई येथे अमभयाींबत्रकी महाववद्यालय व वसनतगहृ बाींधण्यासाठी 
सव्हे नीं.३४१ मधील ददलेला भूखींडाचा काही भाग खािगी ववकासकाला 
ववकल्याच्या तक्रारी र्ासनाकड ेमाहे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा तयादरम्यान प्राप्त 
झाल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी र्ासनाकड े प्राप्त झालेल्या तक्रारीच्या अनषुींगाने 
जिल्हाचधकारी, मुींबई (उपनगर) याींच्याकडुन अहवाल मागववण्यात आला असुन 
अहवाल अप्राप्त आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करन कोणती कायगवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अर्ा आर्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. 
(२) व (३) सदरहू तक्रारीींच्या अनुषींगाने जिल्हाचधकारी, मुींबई उपनगर जिल्हा 
याींच्याकडून अहवाल मागववण्यात आलेला आहे. जिल्हाचधकारी, मुींबई उपनगर 
याींनी प्राप्त तक्रारीींच्या अनषुींगाने मराठवाडा ममत्र मींडळ या सींस्थेस नो्ीस ददली 
असून तयानुषींगाने सुनावणी सुर आहे. 
(४) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
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तुमसर (जज.भांडारा) तालुक्यातील िनैगांगा नदीिरील बामिी  
रेती घाटािरील िाळू उपसा रोखण्याबाबत 

(३२) *  २९०८५   श्री.पररिय फुिे : सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) तुमसर (जि.भींडारा) तालुक्यातील वनैगींगा नदीवरील बामणी रेती घा्ावर 
पोकल न व िेसीबीच् या सहाय्याने अचधकारी व वाळु माकफया याींच्या सींगनमताने 
अवैधररतया रेती उत खनन करण्यात येत असल्याचे ददनाींक १ फेब्रुवारी, २०१७ 
रोिी वा तयासुमारास ननदर्गनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व तद्नसुार सींबींचधत अचधकारी व अवधै वाळू उपसा 
करणाऱयावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) भींडारा  जिल््यातील मौिा बामणी, तालुका 
तुमसर येथील वनैगींगा नदीवरील रेतीघा् वषग २०१६-२०१७ करीता  मललावात 
गेला असून, सदर रेतीघा्ाची ददनाींक ५/०२/२०१७ रोिी आकजस्मक तपासणी 
केली असता, सदर रेतीघा्ात दोन पोकल न आढळून आले. 
     सदर दोन्ही पोकल न िप्त करन सींबींचधत मललावधारकाची सुरक्षा ठेव 
रक्कम व बखक ग रीं्ी र्ासनिमा करण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 

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

राज्यातील हठबि ि तषुार भसांचनाचा ननधी शेतिऱयाांना अदा िरण्याबाबत 

(३३) *  २६७७६   श्री.सतेज ऊफच  बांटी पाटील : सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील मागील वषागच्या दषुकाळी पररजस्थतीत र्ासनाने रे्तकऱ याींना 
दठबक व तुषार मसींचन घेण्याचे साींगून याबाबत तयाींना अनुदान देण्यात येणार 
असल्याचे घोवषत केल्यामुळे रे्तकऱ याींनी घरातील सोने ववकून, व्यािाने पैसे 
काढून पूणग रक्कम भरन दठबक व तुषार सींच घेतलेले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, राज्यात २५ जिल््यातील बहुसींख्य रे्तकऱ याींसाठी दठबक आणण 
तुषार मसींचनावरील अल्पभूधारकाींसाठी ६० ्क्के व बहुभूधारकाींसाठी ५० ्क्के 
अनदुानाचा उपलबध ननधी र्ासनाच्या दलुगक्षपणामुळे प्रलींबबत रादहल्याचे ददनाींक 
२६ डडसेंबर, २०१६ रोिी वा तयासुमारास ननदर्गनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व तद्नसुार रे्तकऱयाींना दठबक व तुषार मसींचनाचा प्रलींबबत 
ननधी अदा करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. पाांडुरांग फुां डिर : (१), (२) व (३) राज्यात कें रे  पुरस्कृत सूक्ष्म मसींचन योिना 
राबववण्यात येत आहे. सन २०१३-१४ पयतं सदर योिनेंतगगत अल्प व अतयल्प 
भूधारक रे्तकऱयाींना ६०% व इतर र्तेकऱयाींना ५०% एवढे अनदुान देण्यात येत 
होते. सन २०१४-१५ पासून सदर योिनेंतगगत ३५% ते ६०% च्या दरम्यान 
अनदुान देण्यात येते. 
     अनसूुचचत िाती व अनुसूचचत िमातीचे पुरेरे् लाभाथी उपलबध न 
झाल्याने सदर प्रवगागसाठीच्या कें रे  दहश्श्याच्या उपलबध ननधीपैकी सन २०१३-१४, 
२०१४-१५ व २०१५-१६ या वषागतील अनुक्रमे र.३९.१७ को्ी, र.३२.८९ को्ी व 
र.१४.४६ को्ी अखचचगत रादहला आहे. तयाचप्रमाणे पूवगसींमती ददलेल्या 
सवगसाधारण प्रवगागतील काही लाभार्थयांनी सूक्ष्म मसींचन सींचाची उभारणी न 
केल्यामुळे सदर प्रवगागसाठीचा कें रे  दहश्श्याचा सन २०१४-१५ या वषागतील र.७.२४ 
को्ी व सन २०१५-१६ या वषागतील र. ४.०५ को्ी एवढा ननधी मर्ल्लक 
रादहलेला आहे. 
     सन २०१३-१४ व सन २०१४-१५ या वषागतील पूवगसींमती ददलेले अींदािे 
अनकु्रमे र.१२६ को्ी व र.५२ को्ी असे एकूण र.१७८ को्ी एवढ्या रक्कमेचे 
प्रस्ताव प्रलींबबत आहेत. ननधी उपलबधतेनसुार सदर प्रस्ताव ननकाली काढण्यात 
येतील. 
(४) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 

 
----------------- 
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दारफळ ते िळमि (ता.उत्तर सोलापूर, जज.सोलापूर) 
या र्त्याची झालेली दरुि्था 

(३४) *  २७९२३   श्री.प्रशाांत पररचारि : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) दारफळ ते कळमण (ता.उततर सोलापूर, जि.सोलापूर) या रस्तयाची दरुवस्था 
झाली असल्यामुळे सदर रस्तयावरून प्रवास करणे धोकादायक असल्याचे ददनाींक 
११ िानेवारी, २०१७ रोिी वा तयासुमारास ननदर्गनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करून सदर रस्तयाींच्या 
दरुूस्तीबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्रीमती पांिजा मुांड े : (१) डाींबरी पषृठभागाचे खड्ड े भरन रस्ता वाहतुकीस 
सुजस्थतीत केलेला आहे. तयामुळे सदरचा रस्ता धोकादायक आहे हे खरे नाही. 
(२) गावडी दारफळ ते कळमण हा इतर जिल्हा मागग क्र.२९ असून या रस्तयाची 
एकूण लाींबी ६.०० कक.मी. आहे. सन २०१५-१६ रस्ते व पुल देखभाल दरुस्ती 
अींतगगत ग् अ मधनू सा.क्र. १/०० ते ३/०० मध्ये खड्ड ेभरण्यात आलेले आहेत. 
उवगरीत लाींबीतील दरुस्ती सन २०१६-१७ च्या रस्ते व पलु देखभाल दरुस्ती मधनू 
हाती घेण्याचे तसेच सा.क्र.०/०० ते १/०० मधील डाींबरी पषृठभागाचे नतुनीकरणाचे 
काम सन २०१७-१८ मध्ये रस्ते दरुस्ती कायगक्रम ग् ब मधनू प्रस्ताववत 
करण्याचे जिल्हा पररषदेचे ननयोिन आहे. 
(३) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
नाांदेड जजल्हयातील नदीपात्रातील अिधै िाळु उपसा रोखण्याबाबत 

(३५) *  २९०४७   श्री.अमरनाथ राजूरिर : सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) गींिगाव, हुणगुींदा, माचनूर, सगरोळी, यसगी, कारला, नागणी (ता.बबलोली, 
जि.नाींदेड) व सोनाळा, रे्कापरू, रे्ळगाव (ता.देगलूर, जि.नाींदेड) ही गावे तेलींगणा 
व कनाग् क राज्याच्या सीमेवर असून माींिरा नदीपात्रातनू प्रर्ासनाच्या सींगनमताने 
व ननषकाळिीपणामुळे ददवस-रात्र िे.सी.बी. मर्ीनच्या सहाय्याने रािरोसपणे 
वाळु उपसा होत असल्याचे माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा तयादरम्यान 
ननदर्गनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

 

 

 

 

"मा.सदस्याींचे सदस्यतव ननलींबबत 
करण्यात आल्याने प्रश्न 
वगळण्यात आला आहे." 
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(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व तद्नसुार अवैध वाळु उपसा रोखण्याबाबत कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) नाींदेड जिल््यातील बबलोली व देगलूर 
तालुक्यात वाळूच्या अवैध उतखनन व वाहतकूीची काही प्रकरणे दृष्ोतपततीस 
आली आहेत, ही वस्तजुस्थती आहे. 
     नाींदेड जिल््यात गौण खननिाच्या अवैध उतखनन व वाहतुकीस आळा 
घालण्यासाठी  तालुकास्तरावर भरारी पथकाची ननयुक्ती करण्यात आली आहे. 
तसेच अवैध रेती वाहतूकीस प्रनतबींध आणण्याच्या दृष्ीने चेकपोस्् स्थापन 
करण्यात आले असून, तेथे २४ तास पथक कायगरत ठेवण्यात आले आहे. एवप्रल, 
२०१६ ते फेब्रुवारी, २०१७ या कालावधीत केलेल्या तपासणीमध्ये वाळूच्या अवधै 
उतखनन व वाहतुकीबाबत देगलूर तालुक्यात १२६ प्रकरणाींत रू. २६,६३,९७२/- व 
बबलोली तालुक्यात १४५ प्रकरणाींत रू. ५१,२५,५००/- एवढा दींड वसूल केला आहे. 
तसेच देगलूर तालुक्यात ९ प्रकरणाींत व बबलोली तालुक्यात ३९ प्रकरणाींत गुन्हे 
दाखल करण्यात आले आहेत.  
    तथावप, प्रर्ासनाच्या सींगनमताने व ननषकाळिीपणामुळे वाळूचा उपसा होत 
असल्याचे ननदर्गनास आले नाही.       
(३) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
मुरूड बांदरािर (ता.मुरूड, जज.रायगड) मजच्िमार जेट्टी उपलब्ध िरून देण्याबाबत 

(३६) *  २८१०३   श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय मत््यवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुरूड बींदरावर (ता.मुरूड, जि.रायगड) मजच्छमाराींना नौका लावण्यासाठी व 
मच्छी उतरववण्यासाठी िेट्टी उपलबध नसल्यामुळे मजच्छमाराींना अनेक समस्याींना 
सामोरे िावे लागत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुरूड ककनाऱयावर मासळी साठववण्यासाठी कोल्ड स््ोअरेि 
नसल्यामुळे मजच्छसाठी लागणारा बफग  देखील बाहेरून आणावा लागतो, तसेच 
मुरूड बींदरावर िेट्टी नसल्यामुळे एकदरा पुलावरून कसरत करून मजच्छमार 
बाींधवाींना बफग  बो्ीवर आणावा लागतो, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व तद्नसुार मुरूड बींदरावर मजच्छमार िेट्टी बाींधण्यासाठी व 
कोल्ड स््ोअरेिबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. महादेि जानिर : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) रा.कृ.वव. योिना सन २०११-१२ अींतगगत मुरड, ता.मुरड, जि.रायगड येथे 
मजच्छमाराींसाठी मासे उतरववण्यासाठी मुलभूत सुववधा पुरववणे व िेट्टीचे बाींधकाम 
करण्यासाठी र्ासन ननणगय क्र. मतस्यवव-२०११/प्र.क्र.२८७/पदमु-१४, दद.१५/१२/२०११ 
अन्वये र.१७८.४९ लक्ष इतक्या खचागच्या अींदािपत्रकास व आराखडयास 
प्रर्ासकीय मान्यता देण्यात आलेली आहे. सदर बाींधकाम प्रगतीपथावर आहे. कें रे  
र्ासनाच्या नीलक्राती योिना, रासववनन माफग त बफग  कारखाने उभारण्यासाठी 
अथगसहाय्य देण्यात येते. मुरड ककनाऱयावरील कायगरत कक्रयार्ील मजच्छमार ककीं वा 
मजच्छमार सहकार सींस्था याींच्याकडून बफग  कारखाने उभारणीचा असा प्रस्ताव 
अद्यापी प्राप्त झालेला नाही. 
(४) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
गोसीखदुच प्रिल्पग्र्ताांचे पुनिचसन िरण्याबाबत 

(३७) *  २७३४८   श्री.प्रिाश गजभभये :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १७६६३ ला 
हदनाांि १४ माचच, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत : सन्माननीय मदत ि 
पुनिचसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) र्ासनाने गोसीखदुग प्रकल्पामुळे बाधीत झालेल्याींचे पनुवगसन करण्यासाठी 
रपये २४० को्ी इतका ननधी उपलबध करन ददला आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, पुनवगमसत गावामध्ये वपण्याचे पाणी, पाणीपुरवठ्याची पाईपलाईन, 
रस्ते, साींडपाणी, दवाखाना व वीि पुरवठा आदद मुलभूत सुववधाींची ननममगती 
करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व तद्नुसार गोसीखदुग प्रकल्पामुळे बाचधत झालेल्या 
प्रकल्पग्रस्ताींचे पूणग क्षमतेने पुनवगसन करणेबाबत तसेच तयाींना प्राथममक 
सोयीसुववधा पुरववणेबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
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(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय. 
     गोसीखदुग प्रकल्पामुळे बाधीत झालेल्या प्रकल्पग्रस्ताींचे पुनवगसन करण्याच्या 
दृष्ीने पनुवगमसत गावठाणातील नागरी सुववधेच्या देखभाल व दरुस्तीसाठी र्ासन 
ननणगय क्र.२०१५/(५९३/२०१५)/मोप्र-२, िलसींपदा ववभाग ददनाींक २९/०८/२०१६ 
अन्वये रपये २५७.६५ को्ीचे खचागस मान्यता प्रदान केली आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) गोसीखदुग प्रकल्पामध्ये पनुवगसन गावठाणात १८ नागरी सुववधा ननमागण 
करण्यात आल्या असून, दिेदार पनुवगसन व्हावे यादृष्ीने र्ासनाने सुववधाींच्या 
देखभाल व दरुस्तीसाठी अनतररक्त ननधी उपलबध करन ददला असून, कामे 
प्रगतीपथावर आहे. 
(४) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
येिला ि ननफाड (जज.नाभशि) तालुक्यातील तलाठी ि मांडळ अधधिारी िायाचलये-

ननिास्थाने बाांधण्याच्या अांदाजपत्रिाांना प्रशासिीय मान्यता देण्याबाबत 

(३८) *  २७१७७   श्री.जयिांतराि जाधि : सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) येवला तालुक्यातील ३० गावाींमध्ये तसेच ननफाड (जि.नामर्क) तालुक्यातील 
१९ गावाींमध्ये तलाठी व मींडळ अचधकारी कायागलये-ननवासस्थाने बाींधण्याकररता 
अींदािपत्रकाींना प्रर्ासकीय मान्यता ममळणेसाठी अनकु्रमे ददनाींक २८ माचग, २०१६ 
व ददनाींक ८ ऑगस््, २०१६ रोिी वा तयासुमारास ववभागीय आयुक्त, नामर्क 
याींनी र्ासनाकड े प्रस्ताव सादर केलेला असून ननधी व प्रर्ासकीय मान्यता 
ममळण्यासाठी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी र्ासनाकड े मागणी केल्याचे ददनाींक    
२४ ऑगस््, २०१६ रोिी वा तयासुमारास ननदर्गनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करून नामर्क जिल््यात 
तलाठी व मींडळ अचधकारी कायागलये-ननवासस्थाने बाींधण्याकररता 
आवश्यक प्रर्ासकीय मान्यता व ननधी ममळणेबाबत कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय  खरे आहे. 
(२) व (३) येवला तालुका जि.नामर्क मधील ३० गावाींमध्ये तलाठी व मींडळ 
अचधकारी याींचे कायागलय व ननवासस्थान बाींधण्याकरीता तसेच ननफाड तालुका 
जि.नामर्क यामधील १९ गावाींमध्ये तलाठी कायागलये व ननवासस्थाने 
बाींधण्यासाठी प्रर्ासकीय मान्यता देण्याववषयी ववभागीय आयुक्त, नामर्क 
याींच्याकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावाची छाननी करण्यात येत असून काही 
मुद्याींबाबत अचधकची मादहती ववभागीय आयकु्त, नामर्क ववभाग, नामर्क याींच्या 
कायागलयाकडून मागववण्यात आली आहे. 

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

िृषी विभागाच्या विविध योजनाांच्या प्र्तािाबाबत 

(३९) *  २६८०९   डॉ.अपिूच हहरे, ॲड.ननरांजन डािखरे :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
२४११५ ला हदनाांि   ८ डडसेंबर, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत : 
सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात सन २०१६-२०१७ हे वषग ‘‘र्ेतकरी स्वामभमान वषग’’ म्हणनू िादहर 
करण्यात येवनू मा.ववतत मींत्री याींनी नववन पींडीत दीनदयाळ उपाध्याय कृषी 
मागगदर्गक योिना, कृषी गुरूकुल योिना, कृषी महोतसव योिना, राज्य कृषी व 
अन्न प्रकक्रया योिना, सेंरे ीय र्तेी सींर्ोधन व प्रमर्क्षण कें रे  आणण डॉ.बाबासाहेब 
आींबेडकर कृषी स्वावलींबन योिना ्या सहा र्ींभर ्क्के राज्य कृषी योिना 
घोवषत करण्यात आल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सन २०१६-२०१७ या आचथगक वषागत प्रस्ताववत र्ींभर ्क्के राज्य 
योिनाींसाठी ननयोिन ववभागाने एकूण र.१५०/- को्ी एवढा ननयतव्यय उपलबध 
करून ददला, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरील नववन सहा योिनाींचे र्ासनाचे ववचाराधीन असलेल्या 
प्रस्तावावर र्ासनाचा ववचार पुणग झाला आहे काय व सदर योिनाींचे प्रस्तावास 
मा.मींत्रीमींडळाने मान्यता प्रदान केली आहे काय, सदरहु योिनाींना केव्हापयतं 
मान्यता ममळणे अपेक्षक्षत आहे, 
(४) असल्यास, सदरील योिनाचे प्रतयक्ष अींमलबिावणीच्या अनुषींगाने र्ासनाने 
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. पाांडुरांग फुां डिर : (१) होय, हे खरे आहे 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) सदरील सहा नवीन योिनापकैी कृषी महोतसव योिना व डॉ.बाबासाहेब 
आींबेडकर कृषी स्वावलींबन योिना या दोन योिना राबववण्यास ददनाींक ३/१/२०१७ 
रोिी मा.मींत्रीमींडळाने मान्यता प्रदान केली आहे. पींडीत दीनदयाळ उपाध्याय कृषी 
मागगदर्गक  व कृषी गुरकुल योिना या दोन नवीन योिना स्वतींत्रपणे न 
राबववता सदर दोन योिनामधील प्रस्ताववत कायगक्रम आतमा या कें रे  पुरस्कृत 
योिनेंतगगत जिल्हाचधकारी याींच्या अध्यक्षतेखालील आतमा या स्वायतत 
सींस्थामार्ग त राबववण्याचा ननणगय र्ासनाने घेतला आहे. तसेच राज्य कृषी व 
अन्न प्रकक्रया योिना व सेंदरे य र्तेी सींर्ोधन व प्रमर्क्षण  कें रे  या दोन 
योिनाींचे  प्रस्ताव  र्ासनाच्या ववचाराधीन आहेत. 
(४) व (५) कृषी महोतसव योिना व डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर कृषी स्वावलींबन 
योिना या दोन योिना राबववण्यास ददनाींक ३/१/२०१७ रोिी मा.मींत्रीमींडळाने 
मान्यता प्रदान केली आहे. तद्नूसार कृषी महोतसव योिनेस मान्यतेचे आदेर् 
ददनाींक ५/१/२०१७ रोिी तर सदर योिना राबववण्यासाठीचे प्रर्ासकीय मान्यता 
आदेर् ददनाींक ७/१/२०१७ रोिी ननगगममत करण्यात आले आहेत. तसेच 
डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर कृषी स्वावलींबन योिनेस मान्यता व  प्रर्ासकीय 
मान्यतेचे  आदेर्  ददनाींक ५/१/२०१७ रोिी  ननगगममत करण्यात आले आहेत. 
राज्य कृषी व अन्न प्रकक्रया योिना व सेंदरे य र्ेती सींर्ोधन व प्रमर्क्षण कें रे  
योिना या दोन योिनाींचे प्रस्ताव र्ासनाच्या ववचाराधीन असल्यामुळे प्रस्ततु 
योिनाींच्या प्रतयक्ष अींमलबिावणीच्या अनषुींगाने कायगवाहीचा व तद्नषुींगाने 
ववलींबाचा प्रश्न उद्भ ावत नाही .  

----------------- 
मुांबई-पुिे महामागाचिरील र्ते अपघातात झालेली िाढ 

(४०) *  २७२६७   अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.धनांजय मुांड,े अॅड.ननरांजन डािखरे, 
श्री.हेमांत टिले, श्री.किरि पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.अननल भोसले, श्री.रविांद्र 
फाटि, श्री.जनादचन चाांदरूिर, श्री.शरद रिवपसे, श्री.सुननल तटिरे, श्री.जगन्नाथ 
भशांदे : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम) मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यात रस्ते अपघातात गत वषागच्या तुलनेत १५६ ने वाढ झाली असून 
मुींबई-पुणे रे तुगती मागागवर तसेच, मुींबईच्या रस्तयाींवरील अपघाताींच्या सींख्येत 
सन २०१५ च्या तलुनेत सन २०१६ या वषागत वाढ झाल्याचे माहे िानेवारी, २०१७ 
मध्ये वा तयादरम्यान ननदर्गनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व तद्नुसार राज्यातील मुींबई-पुणे महामागागवरील अपघात 
रोखण्याच्या दृष्ीने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथ भशांदे : (१) नाही. 
     पोलीस ववभागाकडून प्राप्त झालेल्या मुींबई-पणेु रे तुगती मागागवरील 
अपघाताींच्या आकडवेारीनसुार वषग २०१५ मधील एकूण ३१३ अपघाताींच्या तुलनेत 
िानेवारी ते ऑक््ोबर २०१६ पयतं (१० मदहन्यात) एकूण २४३ अपघात झालेले 
असून एकूण अपघातात गेल्या दहा वषागत साततयाने घ् झालेली ददसून येते. 
(२) मुींबई-पुणे रे तुगती मागागवर अपघात होऊ नये म्हणनू सूचना फलक, वळण 
फलक, ददर्ादर्गक फलक, पाींढऱया रींगाचे पटे्ट, थरमोप्ल स््ीक पें्चे पटे्ट, झेब्रा 
क्रॉसीींग, डलेीने्र, क ्ाईि इ. उपाययोिना करण्यात आली आहे. 
     ववर्ेष उपाययोिना म्हणनू २०१२ ते २०१४ या वषागत अपघात प्रवण सुमारे 
१४ कक.मी. लाींबीत आधुननक स््ील वायर रोप क्र र् बेररयर बसववण्यात आले 
आहे. अपघातप्रवण लाींबीमध्ये (२५ कक.मी.) हाय्ेन्साईल वायर रोप क्र र् ब रीअर 
बसववण्याचे  काम हाती घेण्यात आले आहे. उवगररत सींपणूग लाींबीमध्ये या प्रकारचे 
वायर रोप लावण्याचे ननयोजित आहे. 
     तसेच घा्ाच्या लाींबीत दरडी कोसळून अपघात रोखण्यासाठी अखकर 
बोजल् ी्ंक सह वायर रोप लावण्याचे काम प्रगतीत आहे. 
     िे. पी. ररसचग इींडडया प्रा.मल. या सींस्थेकडून रे तुगती मागागवरील अपघात 
रोखण्यासाठी सव्हेक्षण करन तसा अहवाल पोमलसाींकडून घेण्यात आला असून 
तयानुसार उपाययोिना कायागजन्वत करण्यात येत आहे. ददनाींक २३/०२/२०१६ रोिी 
सेव्ह लाईफ फाऊीं डरे्न, मदहींरे ा ॲन्ड मदहींरे ा व मरारववम (मयाग.) याींचे समवेत 
रे तुगती मागग ‘णझरो फ द्मल्ी’ कॉररडॉर करण्यासाठी सामींिस्य करार करण्यात 
आला आहे. 
(३) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
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देिळी-ठुिािे (ता.िाडा, जज.पालघर) या र्त्याच्या  
िामात गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

(४१) *  २९३०६   श्री.रविांद्र फाटि : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) देवळी-ठुणावे (ता.वाडा, जि.पालघर) या रस्तयाचे काम न करताच सावगिननक 
बाींधकाम ववभागातील अचधकारी व ठेकेदार याींच्या सींगनमताने रस्तयाींचे काम 
केल्याचे दाखवत बोगस बबले काढून रूपये तीन लाखाींचा गैरव्यवहार झाल्याचे 
माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा तयादरम्यान ननदर्गनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व तद्नुसार गैरव्यवहार करणाऱया अचधकारी व ठेकेदाराींवर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१)  नाही. 
     ववषयाींकीत रस्ता सावगिननक बाींधकाम ववभागाच्या अखतयारीत येत नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
औरांगाबाद शहरात एस.टी. महामांडळाने बससेिा बांद िरण्याचा घेतलेला ननिचय 

(४२) *  २९०४१   श्री.सुभाष झाांबड, प्रा.जोगेन्द्र ििाड े: सन्माननीय पररिहन 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाद र्हरात बससेवा चालववताना गेल्या पाच वषागत महामींडळाला  
रपये १५ को्ीींचा तो्ा झाला असून तयाची भरपाई करावी अन्यथा ददनाींक     
१ फेब्रुवारी, २०१७ रोिी पासून र्हर बससेवा बींद केली िाईल असा इर्ारा 
एस.्ी. महामींडळाने महापामलकेला ददला असल्याचे माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये 
वा तयादरम्यान ददल्याचे ननदर्गनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सद्यजस्थतीत र्हर बसमधनू ३ हिार पासधारक ववद्यार्थयांची 
वाहतूक होत असून या सवग पासचे नतुनीकरण थाींबववण्याची तयारी महामींडळाने 
केली आहे, तयामुळे ववद्यार्थयांच्या वाहतकूीचा प्रश्न ननमागण झाला आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी र्ासनाने ननणगय घेऊन या ववद्यार्थयांच्या वाहतकूीचा 
प्रश्न सोडववण्यासाठी कोणती पयागयी व्यवस्था केली वा करण्यात येत आहे, 
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(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. हदिािर रािते : (१) होय. 
(२) व (३) राज्य पररवहन महामींडळाद्वारे चालववण्यात येणारी औरींगाबाद येथील 
र्हर बस वाहतूक अद्याप बींद केलेली नाही. तयामुळे ववद्यार्थयांच्या वाहतकूीचा 
कोणतयाही प्रकारचा प्रश्न उद्भ ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
पॉलीहाऊस-जरबेरा उत्पादि शेतिरी (जज.उ्मानाबाद) येथील 

शेतिऱ याांचे अनदुान प्रलांत्रबत असल्याबाबत 

(४३) *  २८१५५   श्री.सुजजतभसांह ठािूर : सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पॉलीहाऊस-िरबेरा उतपादक र्तेकरी (जि.उस्मानाबाद) येथील र्ेतकऱ याींना 
सन २०१५-१६ चे अनदुान ममळाले नसल्याने रे्तकरी किगबािारी झाले आहेत, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू अनुदान ममळण्याकरीता रे्तकऱयाींनी मा.पालकमींत्री 
याींच्याकड ेपत्रव्यवहार करून कोणतीच कायगवाही झालेली नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करून र्तेकऱयाींचे सन   
२०१५-१६ चे प्रलींबबत अनदुान देण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. पाांडुरांग फुां डिर : (१) उस्मानाबाद जिल््यातील सन २०१५-१६ मधील 
पूवगसींमती ददलेल्या हररतगहृ उभारणी घ्काचे व िरबेरा लागवड सादहतयाचे काही 
रे्तकऱयाींचे अनदुान प्रलींबबत आहे. 
(२), (३) व (४) सन २०१५-१६ मधील पूवगसींमती ददलेल्या हररतगहृ व िरबेरा 
लागवड सादहतय याींचे प्रलींबबत अनदुान, सन २०१६-१७ मध्ये एकाजतमक 
फलोतपादन ववकास अमभयान व राषरीय कृषी ववकास योिनाींतगगत मींिूर 
करण्यात आलेल्या ननधीमधनू ववतररत करण्याची कायगवाही करण्यात येत आहे. 

----------------- 
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राज्यातील अप्रमाणित खताांचे उत्पादन बांद िरण्याबाबत 

(४४) *  २६८८०   श्री.शरद रिवपसे : सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात अप्रमाणणत खताींची मोठया प्रमाणात उतपादन होत असल्याने सदर 
खताींची तपासणी करण्यासाठी ददनाींक २७ िून, २०१६ ते ३१ िुलै, २०१६ या 
कालावधीत राबववण्यात आलेल्या मोदहमेत दयु्यम ममि खताींच्या ५४४ 
नमुन्याींपैकी ५०८ नमुने अप्रमाणणत असल्याचे ननदर्गनास आले आहेत, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व तद्नसुार अप्रमाणणत खताींचे उतपादन रोखण्याबाबत 
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. पाांडुरांग फुां डिर : (१) होय.  
(२) प्रस्ततु प्रकरणी खत ननयींत्रण आदेर् १९८५ मधील तरतदूीींचे उल्लींघन 
झाल्याने सींबींचधताींना कारणे दाखवा नो्ीस देवून खत ननयींत्रण आदेर् १९८५ 
मधील तरतदुीनसुार सींबींचधताींवर कारवाई सुरू आहे. १८७६.२२ मे.्न साठ्यास व 
८० दकुाींनाना ववक्री बींद आदेर् देण्यात आले आहेत. कायद्यातील तरतदूीचे 
उल्लींघन झाल्याने ६४ परवाने ननलींबबत करण्यात आलेले आहेत. 
     या ववषयाबाबत  ददनाींक १२/०१/२०१७ रोिी आयोजित केलेल्या राज्य खत 
सममतीच्या बैठकीमध्ये घेण्यात आलेल्या ननणगयानुसार, गे्रड ननराचधसुचचत 
करण्याचा प्रस्ताव कृषी आयकु्तालयाकडून  र्ासनास प्राप्त झालेला आहे. सदर 
प्रस्तावाच्या अनषुींगाने पढुील कायगवाही सुरू आहे.  
(३) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 
 

----------------- 
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पाटि (जज.सातारा) तालुक्यातील प्रिल्पग्र्ताांच्या पनुिचसनाबाबत 

(४५) *  २७३९८   श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुननल तटिरे, श्री.हेमांत 
टिले, श्री.किरि पािसिर, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.अमरभसांह पांडडत, 
अॅड.ननरांजन डािखरे, श्रीमती विद्या चव्हाि, श्री.अननल भोसले : सन्माननीय 
मदत ि पनुिचसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पा्ण (जि.सातारा) तालुक्यातील ढेबेवाडी खोऱयातील वाींगमराठवाडी येथील 
प्रकल्पग्रस्ताींना िमीन वा्प करण्यात येत नसल्याने प्रिासतताक ददनी       
(२६ िानेवारी, २०१७) रोिी प्रकल्पग्रस्ताींनी मा.महसूल, पुनवगसन मींत्री याींच्या 
कायागलयासमोर आतमदहन करण्याचा इर्ारा ददनाींक २० िानेवारी, २०१७ रोिी वा 
तयासुमारास ददला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व तद्नुसार प्रकल्पग्रस्ताींना िममनीचे वा्पाबाबत कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१)  होय. 
     केकतवाडी (मेंढ), ता.पा्ण येथील ८ प्रकल्पग्रस्ताींनी दद. २६ िानेवारी, 
२०१७ रोिी आतमदहन करणार असल्याचे ददनाींक १० िानेवारी, २०१७ च्या 
ननवेदनाद्वारे कळववले होते. 
(२) वाींग मराठवाडी प्रकल्पाींतगगत मौिे मेंढ व केकतवाडी या गावाींचे पुनवगसन 
मर्वािीनगर, ता.कडगेाव, जि.साींगली येथे करण्याचे ननयोिन आहे. सदर 
अिगदाराींनी वेळोवेळी मागणी केल्यानुसार मौिे कोळे, ता.कराड, जि.सातारा येथे 
रदहवासाकरीता भूखींड वा्प करण्यात आलेले आहेत. मूळ ननयोिनानुसार साींगली 
जिल्हयातील पयागयी िममनीींची पसींती देण्याबाबत जिल्हा पनुवगसन अचधकारी, 
साींगली याींनी प्रकल्पग्रस्ताींना कळववले आहे. तथावप, अिगदार तयाींना सातारा 
जिल्हयात पयागयी िममनी ममळाव्यात अर्ी मागणी करीत आहेत. 
(३) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 

 
----------------- 
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िल्याि-अहमदनगर महामागाचिरील माळशेज घाटाची झालेली दरुि्था 
(४६) *  २८२७५   श्री.जगन्नाथ भशांदे : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) कल्याण-अहमदनगर महामागागवरील राषरीय महामागग क्रमाींक २२२ वरील 
माळर्िे घा्ात दरड कोसळणे, रस्ते खचणे, रस्तयाला भेगा पडणे, साईडपट्टय्ा 
दरुवस्थेत असणे, कोसळलेल्या सींरक्षक मभींती, धोकादायक सूचनाींचे फलक नसणे, 
िागोिागी डाींबराची वपींपे, लाईनीत सुरू केलेली एकेरी वाहतकु यामुळे माळरे्ि 
घा् वाहतकुीसाठी धोकादायक झाला असून घा्ात जिववत व ववतत हानी 
झाल्याचे माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा तयादरम्यान ननदर्गनास आले, हे खरे 
आहे काय, 

(२) असल्यास, या घा्ाच्या सींरक्षण मभींतीलगत ररलायन्स कीं पनीने मोठमोठ्या 
केबल ्ाकण्यासाठी खोदकाम केले असून या घा्ात वषगभर सुर्ोमभकरणाच्या 
नावाखाली केल्या िाणाऱया स्फो्ामुळे घा् दठसूळ बननू कोसळत आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कल्याणहून अहमदनगर व पुण्याकड ेयेण्या-िाण्यासाठी माळर्ेि 
घा् हा एकमेव पयागय असून या घा्ात कोणतीही सुरक्षक्षतता नसल्यामुळे या 
घा्ात वारींवार अपघात होत असून या घा्ात सुरक्षक्षततेच्या दृष्ीने कोणतीही 
उपाययोिना करण्यात आलेली नसून घा् पररसरात अपघात झाल्यास 
रूग्णवादहका, अजग्नर्मनदल, िेसीबी, चगयागरोहक ्ीम, आरोग्य उपचार यींत्रणा 
इतयादी कोणतीही सोयी-सुववधा नाही, हे ही खरे आहे काय,   
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व तद्नुसार माळरे्ि घा्ाची सुरक्षक्षतता वाढवून       
सोयी-सुववधा उपलबध करून देण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे अींर्त: खरे आहे. 
     कल्याण अहमदनगर महामागागवरील राषरीय महामागग क्रमाींक २२२ वरील 
माळर्िे घा्ात िानेवारी, २०१७ मध्ये कुठल्याही प्रकारची जिववत वा ववतत 
हानी झालेली नाही. 
     तथावप अनतवषृ्ीमुळे दरड कोसळल्याने िुलै, २०१६ मध्ये चालकासह रक 
दरीमध्ये कोसळल्याने एक व्यक्ती बेपतता आहे. तसेच दरड काढण्यासाठी 
ववततहानी झालेली आहे. 
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     माळरे्ि घा्ात कोसळलेल्या सींरक्षक मभींतीच्या दठकाणी काम सुर 
असल्याने दोन दठकाणी सुमारे ४०० मी. लाींबीत डाींबराची वपींपे ठेवून एकेरी  
वाहतूक सुरळीत सुर आहे. धोकादायक सुचनाींचे फलक लावण्यात आले असून 
सद्य:जस्थतीत माळरे्ि घा्ातील वाहतूक सुरक्षेच्या दृष्ीने सवगतोपरी 
उपाययोिना करण्यात आलेल्या आहेत. 
(२) हे खरे नाही. 
     मागील दोन वषागत माळर्ेि घा्ात ररलायन्स कीं पनीच्या केबल ्ाकण्यास 
परवानगी ददलेली नाही. तसेच घा् सुर्ोमभकरणाचे कोणतेही काम करण्यात 
आलेले नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
     सन २०११ नींतर माळर्ेि घा्ामध्ये दरीकडील व डोंगराकडील बािूला 
ववववध दठकाणी एकूण १३१० मी. लाींबीच्या सींरक्षक मभींती, तीन लहान पूलाींचे 
रीं दीकरण/पनूगबाींधणी, १६ पाईप मोऱयाींचे रीं दीकरण, २० तीव्र वळणाींची सुधारणा 
आणण बोगद्याची सुधारणा ही कामे पूणग केली आहेत. माळर्िे घा्ातील 
रस्तयाची रात्री दृषयमानता वाढण्यासाठी रस्तयाच्या दोन्हीकडलेा थमोप्लास््ीक 
पें्ीग व क ् आईि बसववण्यात आलेले आहेत. दरड कोसळू नये म्हणनू 
घा्ातील कडयावर १२०० चौ.मी. क्षेत्रामध्ये रॉक बोल््ीींग करन िाळी 
बसववण्यात आली आहे. 
     सद्यजस्थतीत १०० मी. सींरक्षण मभींत, ३ पाईप मोऱयाींचे रीं दीकरण, ३ तीव्र 
वळणाच्या सुधारणेचे काम प्रगतीपथावर आहे. तसेच सन २०१६-१७ मध्ये सींरक्षण 
मभींती, रॉक बोल््ीींग करन िाळी लावण्यासाठी ननववदा बोलववण्यात आली आहे. 
अर्ाप्रकारे घा्ात सुरक्षक्षततेच्या दृष्ीने ववववध उपाययोिनेची कामे ननयममतपणे 
करण्यात येत आहेत. 
     महामागागवर अपघात झाल्यास १०८ क्रमाींकावर रग्णवादहका उपलबध आहे. 
पावसाळ्यातील चार मदहने माळरे्ि घा्ात दरडी कोसळल्यानींतर तातकाळ काढून 
वाहतूक सुर करण्यासाठी िेसीबी कायगरत असतो. 
(४) माळरे्ि घा्ामध्ये रस्ते सुरक्षाववषयक कामे ्प्प्या्प्प्याने ननधी 
उपलबधतेनुसार दरवषी हाती घेण्यात येत असतात. तसेच कायमस्वरपी 
उपाययोिना म्हणनू माळरे्ि घा्ातील महामागागचे रीं दीकरण व बोगदा 
काढण्याच्या दृष्ीने सववस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे काम भारतीय 
राषरीय रािमागग प्राचधकरण याींचेमाफग त प्रगतीत आहे. 
(५) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
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मालिि (जज.भसांधदुगुच) तालुक्यातील र्त्याांची झालेली दरुि्था 

(४७) *  २६७५२   श्री.नारायि रािे : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मालवण (जि.मसींधदुगुग) तालुक्यातील प्रमुख रस्ते खड्डमेय झाल्याचे      
माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा तयादरम्यान ननदर्गनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सावगिननक बाींधकाम उपववभाग, मालवण कायागलयात ५ पकैी ३ 
कननषठ अमभयींतयाींची तर ३ स्थापतय अमभयींते याींची पदे ररक्त आहेत, ६० रस्ता 
कामगाराींपैकी केवळ १५ कामगार असून ४५ पदे ररक्त आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करून सावगिननक बाींधकाम 
उप ववभाग कायागलयातील ररक्त पदे भरण्याबाबत तसेच मालवण तालुक्यातील 
रस्तयाची दरुूस्ती करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अींर्त: खरे आहे. 
     तथावप मालवण तालुक्यातील सावगिननक बाींधकाम ववभागाच्या 
अखतयाररतील रस्तयाींच्या डाींबरी पषृठभागावर पडलेले खड्ड ेभरण्यात आले आहेत. 
रस्त यावरन वाहतूक सुरळीत सुर आहे. 
(२) सावगिननक बाींधकाम उपववभाग मालवण कायागलयात मींिूर ४ पैंकी २ 
कननषठ अमभयींता, ५ पैंकी २ स्थापतय अमभयाींबत्रकी सहाय्यक व २४ मैल 
मींिूराींपकैी १९ मैल मिूर कायगरत आहेत. 
(३) व (४) ररक्त पदे भरण्याबाबत कायगवाही प्रगतीत आहे. 

----------------- 
ििी (जज.यितमाळ) तालुक्यातील आत्महत्याग्र्त शेतिऱयाांच्या 

िुटुांबाला आधथचि मदत देण्याबाबत 

(४८) *  २८२८८   श्री.हररभसांग राठोड : सन्माननीय मदत ि पनुिचसन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वणी (जि.यवतमाळ) तालुक्यात मागील १२ वषागत २८९ र्तेकऱयाींनी 
आतमहतया केली असल्याची बाब माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा तयादरम्यान 
ननदर्गनास आली, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, वणी तालुक्यातील फक्त ६२ रे्तकऱयाींच्या कु्ूींबाला र्ासकीय 
आचथगक लाभासाठी पात्र ठरववण्यात आले तर उवगररत २१७ रे्तकऱयाचे कु्ुींबाला 
अपात्र ठरववण्यात आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करून अपात्र ठरलेल्या 
रे्तकऱयाींच्या कु्ुींबाला आचथगक मदत देण्याबाबत व र्ेतकरी आतमहतया 
रोखण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अींर्त: खरे आहे. 
(२) अर्ींत: खरे आहे. 
     वणी तालुक्यात सन २००५ ते सन २०१६ या कालावधीत २६४ र्ेतकऱयाींच्या 
आतमहतयाींपैकी ५९ प्रकरणे पात्र तर २०५ अपात्र प्रकरणे ठरववण्यात आली आहेत. 
(३) रे्तकरी आतमहतयाींप्रकरणी अपात्र प्रकरणाींना आचथगक मदत अनुजे्ञय नाही. 
तसेच  ददनाींक २३/१/२००६ च्या र्ासन ननणगयानुसार पात्र प्रकरणी रपये १ लक्ष 
सानुग्रह अनुदान देण्यात येते. वाढतया रे्तकरी आतमहतया रोखण्यासाठी 
यवतमाळ व उस्मानाबाद जिल््यामध्ये प्रायोचगक ततवावर बळीरािा चेतना 
अमभयान राबववण्यात येत असून कै.वसींतराव नाईक रे्तकरी स्वावलींबन ममर्न 
अींतगगत अमरावती व मराठवाडा ववभागातील सवग जिल्हे व नागपूर ववभागातील 
वधाग जिल्हा अर्ा १४ जिल््याींमध्ये र्तेकरी आतमहतया रोखणेबाबतच्या 
उपाययोिना राबववण्याबद्दल कायगवाही करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
राज्यातील नविन जजल्हे ि तालुिे ननभमचतीबाबत 

(४९) *  २७८४०   श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचिी, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सनतश चव्हाि, 
डॉ.अपिूच हहरे, श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २३७०३ ला 
हदनाांि १५ डडसेंबर, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत : सन्माननीय 
महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील जिल्हा ववभािनाबाबत ननकष ननजश्चत करण्यासाठी स्थापन 
करण्यात आलेल्या अप्पर मुख्य सचचव (महसूल) याींच्या सममतीने सादर केलेला 
अींनतम अहवाल र्ासनाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात येऊन तालुका 
ववभािनाच्या अनषुींगाने ववभागीय आयुक्त, कोकण याींच्या सममतीने सादर 
केलेल्या अहवालावरून ननकष ननजश्चत करण्याबाबतची सुरू करण्यात 
आलेली प्रकक्रया पूणग झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, र्ासनस्तरावर मींत्रीमींडळाच्या मान्यतेने जिल्हा ववभािनाबाबत 
ननकषाींची ननजश्चती करण्यात आलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, बोरगाींव मींि ूयेथे स्वतींत्र तहमसलदाराींची ननयकु्ती करण्यात येणार 
आहे काय तसेच नामर्क व अन्य जिल््याींचे ववभािन/पनुगरचनेबाबत तसेच 
नववन मालेगाींव जिल्हा ननममतीबाबत कोणता ननणगय घेण्यात आलेला आहे, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व तद्नसुार राज्यातील नवीन जिल्हे व तालुका ववभािनाचे 
ननकष ननजश्चत करून नववन तालुका ननममगतीबाबत कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२), (३) व (४) जिल्हा ववभािनाबाबत ननकष 
ननजश्चत करण्याकरीता अप्पर मुख्य सचचव (महसूल) याींच्या अध्यक्षतेखाली 
सममती गठीत करण्यात आली होती. सदर सममतीचा अहवाल र्ासनास प्राप्त 
झाला असून तपासणीअींती धोरणातमक ननणगय घेण्याची कायगवाही सुर आहे. 
मींत्रीमींडळाच्या मान्यतेने ननजश्चत केल्या िाणाऱया धोरणानुसार / ननकषानुसार 
नामर्क जिल््याचे तसेच अन्य जिल््याींचे ववभािन / पनुरगचने सींदभागत 
प्रकरणपरतवे उचचत ननणगय घेण्याचे योजिले आहे. 
     तालुका ववभािनाच्या अनुषींगाने ननकष ननजश्चत करण्याबाबत ववभागीय 
आयुक्त, कोकण याींच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेल्या सममतीचा 
अहवाल र्ासनास प्राप्त झालेला आहे. प्राप्त अहवालातील मर्फारर्ीच्या 
अनषुींगाने सवग ववभागीय आयुक्ताींकडून मागववण्यात आलेले अमभप्राय प्राप्त झाले 
असून तयाींचा ववचार करन तालुका ववभािनाचे ननकष ननजश्चत करण्याकामी 
धोरण अींनतम करण्याची कायगवाही र्ासनस्तरावर सुर आहे. सदर धोरण ननजश्चत 
झाल्यानींतर प्रकरणपरतवे नवीन तालुका ननममगतीसींदभागत उचचत ननणगय घेण्याचे 
सींकजल्पत आहे. 
(५) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 

 
----------------- 
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मौजे सायतखडाच (ता.घाटांजी, जज.यितमाळ) साठिि तलािासाठी 
सांपाहदत िेलेल्या जभमनीचा मोबदला देण्याबाबत 

(५०) *  २८४६८   श्री.ख्िाजा बेग, श्री.सुननल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरि 
पािसिर, श्री.अननल भोसले, श्री.रामराि िडिुते, श्री.आनांद ठािूर, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचिी : सन्माननीय जलसांधारि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) मौिे सायतखडाग (ता.घा ी्ंिी, जि.यवतमाळ) साठवण तलावासाठी सींपाददत 
केलेल्या िममनीचा मोबदला र्ेतकऱयाींना देण्यात आला नसल्याचे माहे िानेवारी, 
२०१७ मध्ये वा तयादरम्यान ननदर्गनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करून तलावासाठी सींपाददत 
केलेल्या िममनीचा मोबदला र्तेकऱयाींना देण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
प्रा. राम भशांदे : (१) होय, हे अींर्त: खरे आहे. 
(२) भुसींपादन प्रस्तावाची ररतसर प्रकक्रया प्रगतीत आहे. अद्यावत भुसींपादन 
कायदा, २०१३ नुसार भुसींपादन मोबदला व सरळ खरेदी करण्याबाबत 
भुधारकाींच्या  मागणीनुसार भुसींपादन मोबदला ननजश्चती ददनाींक ०१/०७/२०१६ 
रोिी जिल्हाचधकारी, यवतमाळ याींचे अध्यक्षतेखालील सभेत करण्यात आलेली 
आहे. तयानुसार उपलबध असलेल्या रपये ३१,१४,५३३/- ननधीचे भुगतान एकुण 
सींबींचधत १२ भुधारकाींना करण्यात आलेले आहे. 
     उवगररत भुसींपादन मोबदला रक्कम रपये ३,०९,४०,३९२/- ननधी मागणी 
प्रस्तावा सींबींचधत आवश्यक कागदपत्र ेव अन्य बाबीींची पुतगता करून प्रकरणाच्या 
सदयजस्थतीसह तातडीने र्ासनास सादर करण्याच्या सूचना अचधक्षक अमभयींता, 
अमरावती मींडळ कायागलयास ददनाींक १७/०२/२०१७ च्या र्ासन पत्रान्वये देण्यात 
आलेल्या आहेत. 
(३) प्रश्न उद्भ ावत नाही.  

 
----------------- 
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जव्हार-चालतिाड-सेलिास (जज.पालघर) या तालुक्यातील 
र्त्याांची झालेली दरुि्था 

(५१) *  २७०८४   श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) िव्हार-चालतवाड-सेलवास (जि.पालघर) या रस्तयाींवरील खड्ड े भरून, प च 
बाींधनू रस्तयावरील केवळ दरुूस्तीचे बाींधकाम केलेले असताींना ठेकेदार व सींबींचधत 
अचधकारी याींच्या सींगनमताने उपरोक्त रस्तयाींचे नवीन बाींधकाम झाल्याचे 
दाखवनू गैरव्यवहार केल्याचे माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा तयादरम्यान 
ननदर्गनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त रस्तयाींचे बाींधकामासाठी ककती रक्कमेची ननववदा 
काढण्यात आली होती व कोणतया ठेकेदारास बाींधकामाचे काम देण्यात आले होते,  
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी चौकर्ी करून गैरव्यवहार करणाऱया सींबींचधत 
अचधकारी व ठेकेदारावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही. 
(२) रस्तयाच्या डाींबरी पषृठभागावरील पडलेले खड्ड ेभरण्याच्या कामाच्या रपये 
१०.८४ लक्ष रकमेची ननववदा ननम्नतम ननववदाकार िी. राहुल वविय घोलप, 
िव्हार याींना देण्यात आली होती. 
(३) व (४) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
िसमत-िौठा-िुरुां दा (जज.हहांगोली) येथील िोठा पररसरातील 

िॅनॉलिरील पुलाची दरुु्ती िरण्याबाबत 

(५२) *  २८०६३   प्रा.जोगेन्द्र ििाड े: सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) वसमत-कौठा-कुरीं दा (जि.दहींगोली) येथील वाहतकू व रहदारी असलेल्या 
मागागवरील कोठा पररसरातील क नॉलवरील पुलाचा दगडी कठडा कोसळल्याने हा 
पूल वाहतुकीसाठी धोकादायक झाला असून गत वषागतच िवळपास २५ दचुाकी 
क नॉलमध्ये पडून अपघात झाल्याचे माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा तयादरम्यान 
ननदर्गनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, दगडी कठडाच्या दरुस्तीबाबत सावगिननक बाींधकाम ववभागास 
कळवूनही तयाींच्याकडून कोणतीही कायगवाही करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करून कोणती कायगवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अींर्त: खरे आहे. 
    प्रश्नाधीन क नॉल क्रॉमसींगवरील पुलाचे बाींधकाम पा्बींधारे ववभागामाफग त 
करण्यात आले असून पूणाग पा्बींधारे ववभाग, वसमत याींचेकडून पुलाचे नादरुूस्त 
झालेले दगडी कठड े दरुूस्त करण्यात आलेले आहेत. सद्य:जस्थतीत पूल 
वाहतुकीस योग्य आहे. तसेच पुलाचे कठड े तु्ल्यामुळे कोणताही अपघात 
झाल्याची नोंद ग्रामीण पोलीस ठाणे, वसमत याींचे दप्तरी नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
राज्यात बैलगाडयाांच्या शयचतीिरील बांदी उठविण्याबाबत 

(५३) *  २६८९१   श्री.सांजय दत्त, श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.नारायि रािे, 
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अमरभसांह पांडडत, श्री.सनतश चव्हाि, श्री.जयिांतराि जाधि, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचिी : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १७३१७ ला हदनाांि २१ माचच, 
२०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत : सन्माननीय पशुसांिधचन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात बलैगाड्याींच्या र्यगती पनु्हा सुर होण्यासाठी मुींबईतील आझाद 
मैदानावर माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा तयादरम्यान आींदोलन केले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, पुणे जिल््यासह पजश्चम महाराषर आणण मराठवाडयात 
बैलगाडयाींच्या र्यगती होत असतात, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यात बैलगाडयाींच्या र्यगती पनु्हा सुर करण्याची बाब 
र्ासनाच्या ववचाराधीन आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करून राज्यात बैलगाड्याींच्या 
र्यगतीस असलेली बींदी उठववण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. महादेि जानिर : (१) होय. 
(२) व (३) अींर्त: खरे आहे. 
     मा.सवोच्च न्यायालयाच्या ददनाींक १५/२/२०१३ रोिीच्या ननणगयास अनुसरून 
काही अ्ी व र्तीच्या अधीन राहून ददनाींक १२/३/२०१३ च्या र्ासन ननणगयान्वये 
बैलगाडा र्यगतीस परवानगी देण्यात आली होती. तयानुसार र्यगती आयोजित 
करण्यात येत होतया. 
     परींतु मा.सवोच्च न्यायालयाच्या ददनाींक ७/५/२०१४ रोिीच्या अींनतम  
ननकालास अनसुरून ददनाींक ११/७/२०१४ च्या  र्ासन ननणगयान्वये राज्यात 
बैलगाड्याींच्या र्यगतीस बींदी घालण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद्भ ावत नाही 
(५) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
मुांबई सेंरल आगारातील एसटीच्या फेऱयाांच्या सुसूत्रत्रिरिाच्या फेरविचाराबाबत 

(५४) *  २७९४३   अॅड.अननल परब :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २५७५० ला हदनाांि 
८ डडसेंबर, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत : सन्माननीय पररिहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई सेंरल आगारातील एस्ीच्या फेऱ याींचे सुसूबत्रकरण करून तयातील फेऱ या 
अन्य आगारात वगग करण्यात येत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त सुसूबत्रकरणामुळे चालक-वाहकाींना त्रास होत असल्याने 
सुसूबत्रकरणा ववरोधात मुींबई सेंरल आगारातील एस्ीच्या ३२० चालक-वाहकाींनी 
आींदोलन करण्याचा इर्ारा ददला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त सुसूबत्रकरणाचे सवगसाधारण स्वरूप काय आहे तसेच 
सुसूबत्रकरणाचा फेरववचार करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. हदिािर रािते : (१) व (२) होय. 
(३) प्रवार्ाींना वक्तर्ीर सुववधा ममळण्यासाठी तसेच महामींडळाच्या खचागत कपात 
व उतपन्नात वाढ होण्याच्या दृष्ीकोनातनू राज्य पररवहन महामींडळाकडून 
वाहतूकीचे सुसूबत्रकरण करण्यात येते. तयाप्रमाणे मुींबई-सातारा मागागचे 
सुसूबत्रकरण करन सदर मागागवरील फेऱया सातारा आगाराकड े वगग करण्यात 
आलेल्या आहेत. सदरच्या फेऱया पवूीप्रमाणेच चालववणेबाबत चालक/वाहकाींकडून 
मागणी करण्यात आली आहे, परींतू सदरच्या फेऱया पुवीप्रमाणे मुींबई 
आगारामाफग त चालववणे प्रवासी व महामींडळाच्या दृष्ीने दहतावह नाही. 
(४) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
नागपूर जजल््यात िुां भार समाजािररता आरक्क्ष त 

जमीन उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

(५५) *  २७०२६   प्रा.अननल सोले : सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात कुीं भार समािाला माती उतखननाकरीता महाराषर िमीन महसूल 
अचधननय १९७१ मधील ननयम ३१ नुसार २ ते १५ एकर िमीन आरक्षक्ष त 
असताींना नागपूर जिल््यात र्ासकीय रेकाडगवर राखीव िागा उपलबध नसल्याचे 
ददनाींक २३ माचग, २०१२ च्या मादहती वरून महाराषर कुीं भार महासींघास ददनाींक 
२९ नोव्हेंबर, २०१६ रोिी वा तयासुमारास ननदर्गनास आले, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, सदर कुीं भार समािासाठी ननयमानुसार आरक्षक्षत िमीन उपलबध 
करून देण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) महसूल व वन ववभाग, र्ासन पत्र क्र. ववसप्र 
१०९८ /प्र.क्र.३ /समन्वय/ (समािकल्याण, साींस्कृनतक कायग व क्रीडा ववभाग)/ि-१, 
ददनाींक २८/१०/१९९८ अन्वये “कुीं भार व्यवसायासाठी कुीं भार समािापैकी कोणाची 
सरकारी िममनीची मागणी असल्यास तयावर महाराषर िमीन महसूल (सरकारी 
िममनीची ववल्हेवा् लावणे) ननयम १९७१ मधील ननयम ३१ अन्वये अग्रक्रमाने 
कायगवाही करण्यात यावी” असे ननदेर् देण्यात आले आहेत. 
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     नागपूर जिल््यात पारमर्वनी तालुक्यातील मौिा पारमर्वनी येथील स. नीं. 
४३३, ४३६ या र्ासकीय िममनीच्या गा. न. नीं. ७/१२ च्या इतर अचधकारात 
“मातीची भाींडी तयार करण्याकररता व माती करता मुकरगर” असल्याची नोंद आहे. 
नागपूर जिल््यातील इतर तालुक्यात अर्ी नोंद आढळून आलेली नाही. 
     उक्त ददनाींक २८/१०/१९९८ च्या र्ासन पत्रानुसार कायगवाही करण्याच्या 
सूचना जिल्हाचधकारी, नागपूर याींनी जिल््यातील सवग तहसीलदाराींना ददल्या 
आहेत. 
(३) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
खरीप आणि रब्बी हांगामातील दषु्ट्िाळ बाधधत शतेिऱ याांना मदत देण्याबाबत 

(५६) *  २९१३४   श्रीमती हु्नबान ू खभलफे, श्री.सांजय दत्त, आकिच .अनांत 
गाडगीळ : सन्माननीय मदत ि पुनिचसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) राज्यातील सन २०१५ च्या खरीप आणण रबबी हींगामातील दषुकाळ बाचधत   
३० हिार गावातील र्तेकऱ याींना सुमारे रूपये १७०० को्ी मदत देण्याचा ननणगय 
मा.मदत व पनुवगसन मींत्री याींनी घेतला असल्याचे ददनाींक २७ डडसेंबर, २०१६ 
रोिी वा तयासुमारास ननदर्गनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करून नकुसानग्रस्ताींना मदत 
देण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) होय. 
     खरीप सन २०१५ मधील कापूस व सोयाबीन बाचधत रे्तकऱयाींसाठी महसूल 
व वन ववभाग र्ासन ननणगय क्र.एससीवाय-१२/२०१५/ प्र.क्र.१८७/म-११ ददनाींक     
६ िानेवारी, २०१५ अन्वये रपये १२९६.१० को्ी ननधी ववतरीत करण्यात आला 
आहे. 
     सन २०१५ च्या रबबी हींगामातील बाचधत र्तेक-याींना महसूल व वन 
ववभाग र्ासन ननणगय क्र. एससीवाय-२०१६/प्र.क्र.२१९/म-७ ददनाींक २९ डडसेंबर, 
२०१६ अन्वये पीक नकुसानीवर मदत िाहीर करण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
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दोडामागच-िोल्हापूर-बेळगाि-गोिा या महामागाचिरील नतलारी घाटाच्या दरुु्तीबाबत 

(५७) *  २८५०२   श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.नारायि रािे, श्री.अशोि ऊफच  भाई 
जगताप : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १४१६६ ला हदनाांि २२ डडसेंबर, २०१५ रोजी 
हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि 
उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) दोडामागग-कोल्हापूर-बेळगाव-गोवा या महामागागदरम्यान असलेल्या नतलारी 
घा्ात रस्ते खचणे, रस्तयाला भेगा पडणे, रस्तयात मोठे खड्ड ेअसणे तसेच या 
घा्ातून होत असलेल्या खडी वाहतुकीमुळे घा्ात वारींवार अपघात होत 
असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा तयादरम्यान ननदर्गनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व तद्नुसार घा्ातील खडी वाहतकू थाींबवनू या रस्तयाची 
दरुस्ती करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय. 
(२) घा् रस्तयाींपैकी ७.२० कक.मी. लाींबीचा रस्ता िलसींपदा ववभागाने धरण 
प्रकल्पाच्या कामासाठी बाींधलेला आहे. हा रस्ता िलसींपदा ववभागाच्या 
अखतयारीत आहे. 
(३) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
खेड भशिापूर (जज.पुिे) टोल नाक्यािर अनधधिृतररत्या 

टोल िसूली सुरु असल्याबाबत 

(५८) *  २६९२६   श्री.अननल भोसले, अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.नरेंद्र पाटील :   
सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) खेड मर्वापूर (जि.पुणे) ्ोल नाक्यावर ्ोल माफ असतानाही स्थाननक 
पोलीस प्रर्ासनाच्या सींगनमताने वाहन चालकाींकडून ्ोल वसुली केली िात 
असल्याचे माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा तयादरम्यान ननदर्गनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय 
आढळून आले व तद्नसुार अनचधकृतररतया ्ोल वसूली करणाऱयाींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही. 
     भारतीय राषरीय रािमागग प्राचधकरण याींच्यामाफग त राषरीय महामागग क्र.४ 
वर पुणे-सातारा चौपदरीकरणाचे  काम पूणग झालेले असून सहा पदरीकरणाचे 
काम प्रगतीत आहे. पुणे सातारा ्या महामागागमध्ये दोन पथकर नाके आहेत. 
सदर पथकर नाक्यावर पथकर वसूली वाहनाींकडून सवलतदाराच्या करारानूसार 
करण्यात येत आहे. ्या दोन पथकर नाक्यापैकी खेड मर्वापूर पथकर नाका 
आहे. तेथे कोणतयाही प्रकारे गैर पध्दतीने ्ोल वसुली केली नसल्याचे भारतीय 
राषरीय रािमागग प्राचधकरण, पुणे याींनी कळववले आहे. 
(२) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
मुांबईच्या एम.ई.पी. इन्रा्रक्चर िां पनीचे टोल नाक्याांचे िां त्राट रद्द िरण्याबाबत 

(५९) *  २६७१८   श्री.धनांजय मुांड े:  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १७२६६ ला हदनाांि 
१७ माचच, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत : सन्माननीय सािचजननि 
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मुींबईच्या पाच प्रवेर्द्वारावरील एम.इ.पी. इन्फ्रास्रक्चर कीं पनीला रपये ११७६ 
को्ी प्राप्त झाले असून ्ोल आणण वाहनाींच्या सींख्येत दरवषी होणारी वाढ 
लक्षात घेता, १६ वषागच्या ्ोलवसुलीच्या ठेक्यास कीं पनीस नतप्प् नफा होणार 
नाही असे यापवूीच्या प्रश्नास मा.मींत्री, सावगिननक बाींधकाम (सावगिननक उपक्रम) 
याींनी उततर ददले असून माहे ऑगस््, २०१५ पयतं रपये १३६२.५९ को्ी इतकी 
रक्कम  िमा झाले असून या ्ोलमधुन पढुील वषागत प्रकल्पाची मुळ ककीं मत 
खचग रपये २१०० को्ी वसुल होणार असल्यामुळे ्ोल वसुलीचे  कीं त्रा् रद्द 
करण्याची कोणतीही कायगवाही केलेली नाही, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी मा.सावगिननक बाींधकाम मींत्री याींनी अनतररक्त 
मुख्य सचचव, सावगिननक बाींधकाम ववभाग याींच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात 
आलेल्या सममतीचा अहवाल सादर झाला आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करून सममतीच्या 
अहवालानुसार मुींबईच्या एम.ई.पी. इन्फ्रास्रक्चर कीं पनीचे ्ोल नाक्याींचे कीं त्रा् रद्द 
करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

(उत्तर आले नाही.) 
----------------- 

मु.पो. पातेवपलिली तफे िेलांब (ता.धचपळूि, जज.रत्नाधगरी) येथील 
मुख्य र्ता ते बौध्दिाडी र्त्याची झालेली दरुि्था 

(६०) *  २९०९२   श्री.पररिय फुिे : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मु.पो. पातेवपलवली तफे वेलींब (ता.चचपळूण, जि.रतनाचगरी) येथील मुख्य 
रस्ता ते बौध्दवाडी या दरम्यानचा रस्ता दगड-मातीचा असून सदर रस्तयाची 
दरुवस्था झाल्याने  वधृ्द नागररक, गरोदर मदहला तसेच रूग्णाचे हाल होत 
असल्याचे माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा तयादरम्यान ननदर्गनास आले, हे खरे 
आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर रस्तयाचे डाींबरीकरण करण्याबाबत स्थाननक नागररकाींनी 
र्ासनाकड ेननवेदन/ववनींती अिागद्वारे मागणी केली असता ततकामलन सावगिननक 
बाींधकाम मींत्री याींनी सदरहू रस्तयाच्या डाींबरीकरणाचे काम करण्यात येईल असे 
आश्वामसत केले होते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व तद्नसुार मुख्य रस्ता ते बौध्दवाडी या रस्तयाचे 
डाींबरीकरण करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे खरे आहे. 
(२) मा.मींत्री, सावगिननक बाींधकाम याींच्याकड ेसदर ववषयाबाबतचे ननवेदन प्राप्त 
झाल्याचे आढळून येत नाही. 
(३) सदर रस्तयाची पहाणी जिल्हा पररषदेमाफग त करण्यात आली आहे. या 
रस्तयाच्या दरुस्तीचे काम ३०५४ रस्ते व पुल दरुस्ती परररक्षण कायगक्रमाींतगगत 
सन २०१६-१७ मध्ये मींिूर करण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
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राज्य पररिहन महामांडळाद्िारे िातानुिूभलत दमुजली 
(डबलडिेर) बसेस सुरु िरण्याबाबत 

 

(६१) *  २६७७८   श्री.सतेज ऊफच  बांटी पाटील, आकिच .अनांत गाडगीळ, श्रीमती 
हु्नबान ू खभलफे, श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप : सन्माननीय पररिहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यात प्रवासी क्षमता वाढववताना एस्ीचा पररचालन खचग कमी व्हावा 
याकररता म.रा.प. महामींडळाकडून दमुिली बस प्रवार्ाींच्या ताफ्यात आणण्याचा 
ननणगय घेण्यात आला असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा तयादरम्यान 
ननदर्गनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर प्रलींबबत असलेल्या वातानकूुमलत डबलडकेर बस प्रवार्ाींच्या 
ताफ्यात आणण्याकरीता ताींबत्रक अडचणी येत असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१६ 
मध्ये वा तयादरम्यान ननदर्गनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व तद्नसुार वातानकूुमलत दमुिली बस सुर करण्यात येत 
असलेल्या ताींबत्रक अडचणी दरू करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. हदिािर रािते : (१), (२) व (३) राज्य पररवहन महामींडळाद्वारे 
वातानकूुमलत दमुिली (डबल डकेर) बसेस चालववण्यासींदभागत मुींबई-पुणे या 
मागागची तपासणी करण्यात आली. परींतू उपलबध मागागवर दमुिली (डबल डकेर) 
बस चालववण्यासींदभागत ताींबत्रक व चालननय अडचणी असल्याने सद्य:जस्थतीत 
वातानकूुमलत डबलडकेर बससेवा मुींबई-पुणे मागागवर चालववणे राज्य पररवहन 
महामींडळाच्या व प्रवार्ाींच्या दृष्ाने दहतावह नाही. 
(४) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 

 
----------------- 
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अधाचपूर (जज.नाांदेड) तालुक्यातील बायपास र्त्याची झालेली दरुि्था 

(६२) *  २९०४८   श्री.अमरनाथ राजूरिर : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अधागपूर (जि.नाींदेड) तालुक्यातील बायपास रस्तयावर खड्ड े पडले असून 
रस्तयाच्या दरुवस्थेमुळे बायपास रस्तयावरील वाहतुक र्हरातनू होत असून 
वाहतुकी कोंडी होत असल्याचे माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा तयादरम्यान 
ननदर्गनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करून अधागपूर तालुक्यातील 
बायपास रस्तयाची दरुूस्ती करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय. अींर्त: खरे आहे. 
(२) अधागपूर र्हर बा्य वळण रस्तयाच्या लाींबीत काही भागामध्ये रस्ता 
क्षनतग्रस्त झाला होता. तथावप, रस्तयाची दरुस्ती सबींचधत कीं त्रा्दाराींच्या दोष 
दानयतव ननवारण कालावधीत कीं त्रा्दाराच्या खचागने करण्यात आलेली आहे. 
     सद्य:जस्थतीत रस्ता सुजस्थतीत आहे. रस्तयावरन वाहतकु सुरळीत चालू 
आहे. 
(३) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
अभलबाग, रोहा, उरि, पेि, पनिेल ि मुरुड (जज.रायगड) तालुक्यातील 

पोलीस िसाहतीतील इमारतीांची दरुु्ती िरण्याबाबत 
(६३) *  २८१०८   श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अमलबाग, रोहा, उरण, पेण, पनवेल, मुरूड (जि.रायगड) तालुक्यातील पोलीस 
वसाहतीच्या इमारती या ३० ते ४० वषागपवूीच्या असून अर्ा िीणग व धोकादायक 
वसाहतीतील पोलीस कमगचाऱयाींची कु्ुींबे सदर इमारतीत वास्तव्य करीत आहेत, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व तद्नुसार सेदर पोलीस वसाहतीच्या इमारतीची दरुूस्ती 
करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
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(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अमलबाग, रोहा, पेण, पनवेल, मुरड (जि.रायगड) 
तालुक्यातील पोलीस वसाहती या सवगसाधारणपणे ३० ते ४० वषागपवूीच्या असून 
तयातील काही वसाहती या १०० वषागपवूीच्या आहेत. सा.बाीं.ववभागाकड ेदेखभाल व 
दरुस्तीसाठी असलेल्या वसाहतीमधील सुजस्थतीत असलेल्या पोलीस 
ननवासस्थानाींमध्ये कमगचारी वास्तव्यास असून िीणग व धोकादायक इमारतीींमध्ये 
पोलीस कमगचारी वास्तव्यास नाहीत. उरण येथील पोलीस वसाहतीींची देखभाल व 
दरुस्ती महाराषर पोलीस गहृननमागण व कल्याण महामींडळाकड ेआहे. 
(२) वास्तव्यास असलेल्या पोलीस ननवासस्थानाींची आवश्यकतेनुसार दरुस्तीची 
कामे ्प्प्या्प्प्याने मींिूर करन ननधीच्या उपलबधतेनसुार प्राधान्याने हाती 
घेण्यात येतात. 
(३) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
धगरिा (ता.मालेगाांि, जज.नाभशि) नदीपात्रातील अिैध िाळू उपसा रोखण्याबाबत 

(६४) *  २७७६५   डॉ.अपिूच हहरे : सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) चगरणा (ता.मालेगाींव, जि.नामर्क) नदीपात्रातुन अनचधकृतररतया, बेकायदा, 
अमयागद वाळूचा उपसा होत असून १५ ते २० फु्ाचे खड्ड ेखोदनू वाळू उपसली 
िात असल्यामुळे नदीपात्राच्या खोलीत वाढ होवून पाण्याचा अींदाि न आल्यामुळे 
अनेक तरूणाींचा बुडून मतृयू झाल्याचे ददनाींक २५ डडसेंबर, २०१६ रोिी वा 
तयासुमारास ननदर्गनास आले, हे खरे आहे काय,      
(२) असल्यास, चगरणा नदीपात्रात तरणाींचे बुडून मतृयू होऊनही वाळू चोराींववरध्द 
महसूल व पोलीस ववभागाकडून कोणतीही कारवाई होत नसल्याने वाळू माकफयाींचे 
वचगस्व वाढले असून सींबींचधत अचधकारी व वाळुमाकफया याींच्या सींगनमताने 
रस्तयावर वाळूची सरागस ववक्री होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करून अवैध वाळू उपसा 
करणाऱया वाळु माकफयाीं व सींबींचधत दोषी अचधकाऱयाींववरध्द कोणती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) ददनाींक २५ डडसेंबर २०१६ रोिी चगरणा नदीवरील 
रोकडोबा बींधारा येथे साठलेल्या पाण्यात पोहत असताना पाण्याचा अींदाि न 
आल्याने ३ तरूणाींचा पाण्यात बुडून मतृयू झाल्याची बाब ननदर्गनास आलेली आहे. 
(२) असे ननदर्गनास आले नाही. 
(३) मालेगाव तालुक्यात गौणखननिाचे अवधै उतखनन/वाहतूकीस प्रनतबींध 
घालण्यासाठी मींडळ ननहाय १० भरारी पथकाींची नेमणकू करण्यात आलेली असून, 
तालुक्यातील सवग मींडळ अचधकारी, तलाठी व कोतवाल याींना यासींदभागत ननदेर् 
देण्यात आले आहेत. सदर पथकाींनी माहे एवप्रल, २०१६ ते फेब्रवुारी, २०१७ या 
कालावधीत केलेल्या तपासणीत वाळूच्या अनचधकृत वाहतकुीच्या ५६ वाहनाींवर 
दींडातमक कारवाई करन, रपये २०.५५ लाख एवढी रक्कम वसूल करन, 
र्ासनिमा करण्यात आलेली आहे. तसेच वाळू चोरीबाबत ७ गुन्हे दाखल 
करण्यात आलेले आहेत. 
(४) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
मुांबई जिळील अरबी समुद्रात ित्रपती भशिाजी महाराजाांचे 

आांतरराष्ट्रीय ्मारि उभारण्याबाबत 

(६५) *  २७३०४   अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.धनांजय मुांड,े अॅड.ननरांजन डािखरे, 
श्री.किरि पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.अननल भोसले, श्री.नारायि रािे, 
श्री.हेमांत टिले, श्री.सांजय दत्त, श्री.सुननल तटिरे, श्री.रामराि िडिुते, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचिी, श्री.प्रिाश गजभभये, श्री.सनतश चव्हाि, श्री.ख्िाजा बेग : 
सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मुींबई िवळील अरबी समुरे ात छत्रपती मर्वािी महारािाींचे आींतरराषरीय 
स्मारक र्ासनामाफग त उभारण्यात येणार असून या स्मारकासह ववववध 
प्रकल्पाींसाठी राज्य र्ासनाने कें रे  र्ासनाकड ेरूपये ४००० को्ीींची मागणी केली 
आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या स्मारकाचा िलपिून व भूममपूिन सोहळा ददनाींक        
२४ डडसेंबर, २०१६ रोिी मा.पींतप्रधान महोदयाींचे रु्भहस्ते सींपन्न झाला असून या 
सोहळा कायगक्रमासाठी र्ासनाकड े ननधी नसल् यामुळे रपये २४ को्ी इतकी 
रक्कम आकजस्मकता ननधीतून काढण्यात आल्याचे ददनाींक २९ डडसेंबर, २०१६ 
रोिी वा तयासुमारास ननदर्गनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सदर रपये २४ को्ी ननधी आकजस्मकता ननधीतनू काढण्याची 
कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, मुींबईमध्ये छत्रपती मर्वािी महारािाींचे आींतरराषरीय स्मारक 
उभारण्यासाठी ककती कालावधी ननजश्चत करण्यात आला आहे, यासाठी ककती 
ननधीची तरतदू करण्यात आली व ककती ननधी खचग करण्यात आला आहे ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) मुींबई िवळील अरबी समुरे ात छत्रपती मर्वािी 
महारािाींचे आींतरराषरीय स्मारक र्ासनामाफग त उभारण्यात येणार असून तयासाठी 
सन २०१६-१७ या आचथगक वषागसाठी रू.१०० को्ी तरतदू करण्यात आली आहे. 
सा.बाीं. ववभागाकडून कें रे  र्ासनाकड ेमागणी करण्यात आलेली नाही. 
(२) व (३) हे अींर्त: खरे आहे. 
     मा.पींतप्रधान महोदयाींचे हस्ते ददनाींक २४ डडसेंबर, २०१६ रोिी झालेल्या 
कायगक्रमाच्या रु्भारींभा सींदभागतील िादहरात व प्रमसद्धीसाठी रूपये ८ को्ी इतका 
आकजस्मकता ननधी अचग्रम महासींचालक, मादहती व िनसींपकग  सींचालनालय, 
मुींबई याींना उपलबध करून ददलेला आहे. िलपूिन व भूमीपूिन कायगक्रम 
एम.एम.आर.डी.ए., रेल्वे ववभाग व सा.बाीं. ववभागातफे कायागजन्वत करण्यात आला. 
(४) मुींबईमध्ये छत्रपती मर्वािी महारािाींचे आींतरराषरीय स्मारक पूणग 
करण्याकरीता कायागरींभ आदेर्ाच्या ददनाींकापासून ३६ मदहने इतका कालावधी 
ननजश्चत करण्यात आला आहे. सन २०१६-१७ या आचथगक वषागसाठी रपये १०० 
को्ीची तरतदू करण्यात आली आहे. या प्रकल्पाच्या अनुषींगाने सवेक्षणे, अहवाल 
तयार करणे, प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराची फी इतयादीसाठी आिपयतं    
रपये १२७३ लक्ष ननधी खचग करण्यात आला आहे. 

----------------- 
चाळीसगाांि (ता.सोयगाि, जज.औरांगाबाद) येथील नागरीिाांची  

बस्थानिा अभािी गैरसोय होत असल्याबाबत 

(६६) *  २९०६१   श्री.सुभाष झाांबड : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) चाळीसगाव (ता.सोयगाव, जि.औरींगाबाद) रस्तयालगत असलेल्या राज्य 
पररवहन महामींडळाच्या िागेत बसस्थानक उभारण्याबाबतची मागणी नागरीकाींनी 
केलेली असताींना र्ासनाच्या दलूगक्षामुळे बसस्थानकाचे काम प्रलींबबत असल्याचे 
माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा तयादरम्यान ननदर्गनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व तद्नसुार बसस्थानका अभावी प्रवार्ाींची होणारी गैरसोय 
दरू करण्यासाठी चाळीसगाव (ता.सोयगाव, जि.औरींगाबाद) येथे बसस्थानक 
उभारण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. हदिािर रािते : (१) व (२) बसस्थानक उभारण्याची मागणी नागररकाींनी 
केलेली नाही. 
(३) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
मुरबाड (जज.ठािे) तालुक्यातील माळ मठाचे या पयचटन 
नतथचक्षेत्राच्या िामाच्या ननधीत गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

(६७) *  २८१५७   श्री.सुजजतभसांह ठािूर : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मुरबाड (जि.ठाणे) तालुक्यातील माळ मठाचे या पयग् न नतथगक्षेत्राच्या 
कामासाठी सावगिननक बाींधकाम ववभागाने रपये ५२ लाखाींचा ननधी मींिूर केला 
असता सींबींचधत ठेकेदाराने रस्ता तयार न करताच रपये ११ लाखाींचा ननधी खचग 
केल्याचे दाखववण्यात येऊन गैरव्यवहार केल्याचे माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा 
तयादरम्यान ननदर्गनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदरहू ननधीमधून वाहन तळ तयार करणे, र्ौचालय बाींधणे, 
सींरक्षण मभींत बाींधणे इ. कामे अतयींत ननकृष् दिागची केली आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व तद्नसुार गैरव्यवहार करणाऱया ठेकेदाराींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
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महाराष्ट्र राज्य मागच पररिहन महामांडळाच्या बसेस मधनू  
होिारी प्रिाशाांची घट रोखण्याबाबत 

(६८) *  २७१९१   श्री.शरद रिवपसे, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.आनांद ठािूर, 
श्री.हेमांत टिले, श्रीमती ज्मता िाघ, श्री.विजय ऊफच  भाई धगरिर, श्री.सुजजतभसांह 
ठािूर, श्री.प्रविि दरेिर : सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) महाराषर राज्य मागग पररवहन महामींडळाच्या राज्यातील बस स्थानकावरील 
गैरसोयी, अस्वच्छता, अपऱुया सुववधा, कमगचाऱयाींकडून प्रवाश् याींर्ी होणारी 
गैरवतगणकू इतयादीबाबत सन २०१४-१५ मध्ये १ हिार २७ व सन २०१५-१६ मध्ये 
१ हिार १२ तक्रारी एस.्ी. महामींडळाकड े करण्यात आलेल्या असून 
महामींडळाच्या बसेस मधून होणाऱ या प्रवासी सींख्येत लाखाींनी सतत घ् होऊन 
एस.्ी. महामींडळाला को्यवधीींचा तो्ा होत असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१६ 
मध्ये वा तयादरम्यान ननदर्गनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, एस.्ी. महामींडळाला मागील दोन वषागत ककती तो्ा झालेला 
आहे, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करून प्रवाश् याींबरोबर गैरवतगन 
करणाऱया एस.्ी. कमगचाऱयाींवर कारवाई करण्याबाबत तसेच, एस.्ी. बसेस मधून 
होणारी प्रवासी घ् रोखण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?   
 
श्री. हदिािर रािते : (१), (२) व (३) महाराषर राज्य मागग पररवहन 
महामींडळाच्या राज्यातील बसस्थानकावरील गैरसोयी, अस्वच्छता, अपऱुया सुववधा, 
कमगचाऱयाींकडून प्रवाश्याींर्ी होणारी गैरवतगणकू इतयादीबाबत सन २०१४-१५ मध्ये 
३५२० व सन २०१५-१६ मध्ये ३३९१ तक्रारी प्राप्त झालेल्या आहेत. 
     राज्य पररवहन महामींडळाच्या सवग बसस्थानकाींवर प्रवार्ाींकरीता आवश्यक 
तया मुलभूत सुववधा उपलबध करन, बसस्थानकाींची व वाहनतळाींची दैनींददन 
स्वच्छता करण्यात येत आहे. तसेच, प्रवार्ाींबरोबर होणाऱया गैरवतगणकूीबाबत 
राज्य पररवहन महामींडळाच्या प्रचमलत मर्स्त व आवेदन कायगपध्दतीनुसार 
कायगवाही करण्यात येते व प्रवार्ाींर्ी सौिन्यपूवगक वागणेबाबत सवग कमगचाऱयाींना 
वेळोवेळी सूचना ददल्या िातात.  
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     राज्य पररवहन महामींडळास माचग-२०१६ अखेर र.१९२७.७७ को्ी सींचचत 
तो्ा झाला आहे. 
     प्रवासी सींख्येत वाढ करण्याच्या उद्देर्ाने ववववध उपाययोिना राबववण्यात 
येत असून वेळोवेळी प्रवासी वाढवा ववरे्ष अमभयान राबववण्यात येते. राज्य 
पररवहन महामींडळाने सन २०१४-१५ मध्ये २४५.५७ को्ी प्रवार्ाींची वाहतूक 
केलेली आहे, तर सन २०१५-१६ मध्ये २४५.६१ को्ी प्रवार्ाींची म्हणिेच 
गतवषीच्या तुलनेत प्रवासी सींख्येत वाढ झालेली आहे.        
(४) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
सातारा जजल््यातील िोयना प्रिल्पग्र्ताांचे पनुिचसन िरिेबाबत 

(६९) *  २७५७१   श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुननल तटिरे, श्री.हेमांत 
टिले, श्री.किरि पािसिर, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.अमरभसांह पांडडत, 
अॅड.ननरांजन डािखरे, श्रीमती विद्या चव्हाि, श्री.अननल भोसले :  ताराांकित प्रश्न 
क्रमाांि १५७७२ ला हदनाांि १४ माचच, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत : 
सन्माननीय मदत ि पनुिचसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सातारा जिल््यातील कोयना प्रकल्पग्रस्ताींचे पाच जिल््याींमध्ये पनुवगसन 
झाले असून तयाींचे सींकलन करीत असताना काही प्रकल्पग्रस्ताींची दोन दठकाणी 
नावे आली असल्याने एकाच प्रकल्पग्रस्ताला दोन्ही दठकाणचा लाभ ममळाला 
असून अनेक प्रकल्पग्रस्त अिनुही लाभापासून वींचचत असल्याचे माहे डडसेंबर, 
२०१६ मध्ये वा तयादरम्यान ननदर्गनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कोयना प्रकल्पग्रस्ताींच्या सुववधेसाठी र्ासनाकड े पाच को्ी 
रपयाींचा प्रस्ताव पाठववण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करून प्रकल्पग्रस्ताींच्या 
लाभापासून वींचचत रादहलेल्या प्रकल्पग्रस्ताींचे पनुवगसन करण्याबाबत कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१)  अींर्त: खरे आहे. कोयना प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्तास 
दबुार िमीन वा्प झाल्याची तीन प्रकरणे ननदर्गनास आली आहेत. तयावर 
कायदेर्ीर कायगवाही करण्यात येत आहे. तसेच काही पात्र प्रकल्पग्रस्ताींना अद्याप 
पयागयी िमीन वा्प करणे बाकी आहे.  
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(२) हे खरे नाही. तथावप, सन २०१६-१७ मध्ये कोयना प्रकल्पातील पनुवगमसत 
गावाींना नागरी सुववधा कामाींना प्रर्ासकीय मान्यता प्रदान करण्यासाठी प्राप्त 
प्रस्तावाींपकैी सुमारे रपये ३.२४ को्ी व ३.४७ को्ीच्या प्रस्तावाींना प्रर्ासकीय 
मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. तसेच रपये १५.६५ को्ीींच्या प्रस्तावावर 
कायगवाही प्रगतीपथावर आहे. यामर्वाय र्ासनाकड ेननधी मागणीसाठी प्राप्त सुमारे 
रपये १.७६ को्ीच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली आहे. रपये ४.९२ को्ीींचा 
ननधी मागणी प्रस्तावावर ववभागीय आयकु्त, पुणे याींचे स्तरावर कायगवाही सुर 
आहे. 
(३) सुमारे ८२०३ पात्र कोयना प्रकल्पग्रस्ताींपैकी ६८७३ प्रकल्पग्रस्ताींना पयागयी 
िममनीचे वा्प करण्यात आले असून, वा्पासाठीचे मर्ल्लक क्षेत्र व अद्याप 
पयागयी िमीन न ममळालेले पात्र खातेदार याींचा ताळमेळ घेऊन पयागयी िमीन 
वा्पासाठीची कायगवाही करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 

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

भसांधदुगूच जजल््यातील निुसानग्र्त शेतिऱयाांना निुसान भरपाई देण्याबाबत 

(७०) *  २६७५३   श्री.नारायि रािे, डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱहे : सन्माननीय 
मदत ि पनुिचसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात माहे िुलै ते ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये झालेल्या अनतवषृ्ी व पुर 
पररजस्थतीमुळे मसींधुदगूग जिल््यातील १६० गावाींतील रे्ती, फळपीक व र्ते िमीन 
असे ममळून २६३ हेक््र क्षेत्र बाचधत झाले असून सुमारे २००० र्तेकऱयाींचे 
नुकसान झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या रे्तकऱयाींना नुकसान भरपाई ममळावी यासाठी बाचधत क्षेत्राचा 
अहवाल जिल्हाचधकारी, मसींधदुगूग याींनी र्ासनास ददला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मसींधदुगूग जिल््यातील बाचधत र्तेकऱयाींना कोणतया स्वरपाची 
आचथगक वा अन्य स्वरपाची मदत करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अींर्त: खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
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(३) प्रस्ततु प्रकरणी ववभागीय आयुक्त, कोकण ववभाग याींच्याकडून सववस्तर 
प्रस्ताव मागववण्यात आला असून नैसचगगक आपततीच्या ननकषाींनूसार मदत 
देण्याबाबतची कायगवाही ववचाराधीन आहे. 
(४) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
रांगदोष िा रातआांधळेपिा िारिा्ति सेिामुक्त िरण्यात आलेल्या राज्य 
पररिहन महामांडळाच्या चालिाांना पयाचयी नोिरीत सामािनू घेिेबाबत 

(७१) *  २८२९२   श्री.हररभसांग राठोड, अॅड.ननरांजन डािखरे : सन्माननीय 
पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) महाराषर राज्य मागग पररवहन महामींडळातील ठाणे, रतनाचगरी, सातारा, 
अकोला या ववभागातील १९८ बस वाहन चालकाींची सुमारे १५-२० वषे इतकी सेवा 
झालेली असताींना तयाींना माहे माचग, २०१५ मध्ये नेत्र तपासणी दाखल्यातील 
रींगदोष वा रातआींधळेपणा कारणास्तव सेवामुक्त करण्यात आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 

(२) असल्यास, राज्य पररवहन महामींडळाच्या (एस.्ी) अकोला ववभागातील २६ 
चालकाींना रींग अींधतवाची बनाव् प्रमाणपत्र े ददल्या प्रकरणी जिल्हा 
र्ल्यचचककतसक व चार डॉक््राींना ननलींबबत करण्यात येऊन तद्नींतर तयाींचे 
ननलींबन रद्द करण्यात आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सींचालक मींडळाच्या ठरावानुसार तसेच कामगार कराराच्या 
तरतुदीनुसार अपात्र ठरववण्यात आलेल्या राज्य पररवहन ठाणे आगारातील सवगिी 
सुखदेव सोनकर (चालक क्र.४१११), सींतािी पानस्कर (चालक क्र.१९१९७) याींचेसह 
१९६ वाहन चालकाींना सुरक्षा रक्षक पदी पयागयी नोकरीत सामावून घेण्यात यावे, 
अर्ा आर्याचे ननवेदन एस.्ी. कामगार सेना सींघ्नेने मा.पररवहन मींत्री, 
महाराषर राज्य तसेच मा.उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय सींचालक, रा.प.महामींडळ, 
मुींबई याींना ददनाींक १६ नोव्हेंबर, २०१६ रोिी व माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा 
तयादरम्यान ददले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने ज्या बस चालकाींची १५ ते २० वषे सेवा झालेली आहे अर्ा चालकाींना 
सुरक्षारक्षक वा अन्य पदावर सामावनू घेण्याबाबत तसेच, राज्य पररवहन 
मींडळाच्या अकोला ववभागातील अकोला व वामर्म आगारात कायगरत         
२६ चालकाींना रींग अींधतवाची जिल्हा र्ल्यचचककतसक व डॉक््राींनी बनाव् 
प्रमाणपत्र ेददल्या प्रकरणी सींबींचधत दोषी अचधकारी, कमगचारी व डॉक््राींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
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(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. हदिािर रािते : (१) होय. 
(२), (३) व (४) सावगिननक आरोग्य ववभागाने जिल्हा र्ल्य चचककतसक आणण 
ननवासी वैद्यकीय अचधकारी, अकोला तसेच अनतररक्त जिल्हा र्ल्य चचककतसक 
वामर्म याींना ददनाींक २५/०५/२०१६ च्या आदेर्ान्वये ननलींबबत करण्यात आले 
होते. तयानींतर जिल्हा र्ल्य चचककतसक आणण अनतररक्त जिल्हा र्ल्य 
चचककतसक याींना ददनाींक ०७/१२/२०१६ चे आदेर्ान्वये पनु:स्थावपत करण्यात आले 
आहे. 
       रींग अींधतव या कारणास्तव अपात्र झालेल्या चालकाींना पयागयी नोकरी 
देण्याबाबत राज्य पररवहन महामींडळाच्या ददनाींक २९/०७/२०१६ च्या 
पररपत्रकानुसार कायगवाही करण्यात येत आहे. राज्य पररवहन महामींडळाद्वारे 
अकोला ववभागातील ततकालीन ववभाग ननयींत्रक व सींबींचधत अचधकारी/कमगचारी 
याींना आरोपपत्र देण्यात आले आहे व कोल्हापूर ववभागाच्या ववभागीय कमगचारी 
वगग अचधकारी याींच्यावर दोषारोप पत्र बिावनू ववभागीय चौकर्ी सुर आहे. तसेच, 
सावगिननक आरोग्य ववभागाद्वारे सींबींचधत डॉक््राींची चौकर्ी प्रस्ताववत करण्यात 
आली आहे. 
(५) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
मराठिाडयात नविन महसूल आयुक्तालय ्थापन िरिेबाबत 

(७२) *  २७८४१   श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचिी, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सनतश चव्हाि : 
सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मराठवाडयात नवीन महसूल आयकु्तालय स्थापन करण्याबाबत डॉ.दाींग् 
सममतीने आपला अहवाल सन २०१६ मध्ये वा तयादरम्यान र्ासनाकड े सादर 
केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या अहवालात सादर करण्यात आलेल्या मुद्याींची थोडक्यात 
मादहती काय आहे, 
(३) असल्यास, परभणी जिल््यातील िनतेच्या मागणीप्रमाणे जिल््यास नवीन 
आयुक्तालय देण्यात येणार आहे काय, तसेच ककती मुदतीत नवीन 
आयुक्तालयाची स्थापना करण्यात येणार आहे, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करून नवीन आयकु्तालय 
स्थापन करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
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(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे ? 

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२), (३), (४) व (५) ववभागीय आयकु्त, औरींगाबाद 
याींनी फेर अभयास करन सुधारीत अहवाल ददनाींक ३१/१२/२०१६ रोिी सादर केला 
आहे. तयानषुींगाने उचचत ननणगय घेण्याची बाब र्ासनाच्या ववचाराधीन आहे. 

----------------- 
जव्हार-मलिाडा-िाडा (जज.पालघर) या र्त्याांची झालेली दरुि्था 

(७३) *  २७०८५   श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) िव्हार-मलवाडा-वाडा (जि.पालघर) या रस्तयाींवरील खड्ड ेभरून, प च बाींधनू 
रस्तयावरील केवळ दरुूस्तीचे बाींधकाम केलेले असताींना ठेकेदार व सींबींचधत 
अचधकारी याींच्या सींगनमताने उपरोक्त रस्तयाींचे नवीन बाींधकाम केल्याचे दाखवून 
गैरव्यवहार केल्याचे माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा तयादरम्यान ननदर्गनास आले, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त रस्तयाींचे बाींधकामासाठी ककती रक्कमेची ननववदा 
काढण्यात आली होती व कोणतया ठेकेदारास बाींधकामाचे काम देण्यात आले 
होते,  
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करून गैरव्यवहार करणाऱया 
सींबींचधत अचधकारी व ठेकेदारावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही. 
(२) िव्हार-साखरा-मलवाडा-वाडा या रस्तयाचे डाींबरी पषृठभागावरील खड्ड े
भरण्याच्या कामाींच्या भाग दोन ननववदा अनुक्रमे 

१. िव्हार ते पाली रक्कम र. १८७९०३६/- मे.सॉलीद्यर कन्स्रक्र्न 
िव्हार 

२. वाडा-मलवाडा-साखरा भाग र. ६३२०८६/- मे.ववनय भारद्वाि ठाणे 
याींनी ई-ननववदा प्रणाली नसुार ववदहत कायगपध्दतीचे पालन करन 
देण्यात आल्या होतया. 

(३) व (४) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 
 

----------------- 
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नागरी सुविधा िें द्र (जज.अमरािती) येथील सांचालि  
नागररिाांिडून जादाचे शुल्ि आिारत असल्याबाबत 

 

(७४) *  २८०६२   प्रा.जोगेन्द्र ििाड े: सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अमरावती महसूल ववभागाने नागररकाींच्या सुववधेसाठी सुर केलेल्या सेत ू
नागरी सुववधा कें रे ात प्रॉप्ी काडग, फेरफार व ७/१२ इतयादी ववववध कामाींसाठी 
महसूल ववभागाने ननजश्चत केले रु्ल्क असताींनाही या कें रे ाच्या सींचालकाींकडून 
िादाचे रु्ल्क वसूल करण्यात येत असल्याचे माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा 
तयादरम्यान ननदर्गनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व तद्नसुार उक्त सींचालकाववरध्द कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अर्ा स्वरपाची तक्रार अमरावती ववभागातील 
जिल्हाचधकाऱयाींकड ेप्राप्त झाल्याचे आढळून आले नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 
 

----------------- 
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नागपूर-मुांबई समधृ्दी महामागच प्रिल्पािरीता शेतिऱ याांचा होत असलेला विरोध 
 

(७५) *  २६९९५   श्री.सांजय दत्त, श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.जनादचन चाांदरूिर, 
श्री.शरद रिवपसे, श्री.नारायि रािे, श्री.जगन्नाथ भशांदे, श्री.पररिय फुिे, 
श्री.किरि पािसिर, श्री.हेमांत टिले, श्री.नरेंद्र पाटील, श्रीमती विद्या चव्हाि, 
श्री.अननल भोसले, श्री.ख्िाजा बेग, अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.अमरभसांह पांडडत, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.तानाजी सािांत, आकिच .अनांत 
गाडगीळ, श्री.सनतश चव्हाि, अॅड.ननरांजन डािखरे :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
२३७२८ ला हदनाांि ८ डडसेंबर, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत :    
सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम) मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
(१) नागपूर-मुींबई अर्ा र्ासनातफे उभारण्यात येणाऱया समधृ्दी महामागागकरीता 
२७ गावाींतील हिारो हेक््र िमीन ल ण्ड पुमलींग अींतगगत सींपाददत केल्या 
असल्याने समधृ्दी महामागागला र्हापूर, मभवींडी आणण कल्याण तालुक्यातील 
र्ेतकऱयाींनी तीव्र ववरोध केला असल्याचे ददनाींक २९ डडसेंबर, २०१६ रोिी वा 
तयासुमारास ननदर्गनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या ववरोधात स्थापन झालेल्या सींघषग सममती व मा.मुख्यमींत्री 
याींच्यासोबत झालेल्या बठैकीत र्तेकऱयाींना ववश्वासात घेऊन या महामागागची 
ननममगती करण्यात येणार असल्याने तयाबाबत रस्ते ववकास महामींडळाला सूचना 
केल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व तद्नुसार सदर प्रकल्पात रे्तकऱयाींच्या सुपीक िममनी 
सींपाददत केल्या िात असून प्रकल्पग्रस्त रे्तकऱयाींना तयाची नकुसान भरपाई 
देण्याच्या दृष्ीने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथ भशांदे : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) महामागागच्या आखणीमध्ये प्रामुख्याने वरकस िममनी असून, काही प्रमाणात 
सुपीक िममनी आहेत. 
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     महाराषर महामागग (सुधारणा) अचधननयम, २०१६ मधील िमीन एकबत्रकरण 
योिनेच्या तरतदुीनुसार या महामागागसाठी िममनी प्राप्त करण्यात येत आहेत. 
र्ासन ननणगय ददनाींक ५ िुलै, २०१६ व ददनाींक ४ िानेवारी, २०१७ प्रमाणे 
सींबींचधत भूधारकाींना लाभ देय आहेत. 
(४) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
मुांबई-अहमदाबाद शहराांना जोडिाऱ या राष्ट्रीय महामागाचिरील 

िसोिा पुलाचे िाम पूिच िरण्याबाबत 

(७६) *  २८४४८   अॅड.अननल परब, श्रीमती विद्या चव्हाि : ताराांकित प्रश्न 
क्रमाांि २३४७१ ला हदनाांि ८ डडसेंबर, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत : 
सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई-अहमदाबाद र्हराींना िोडणाऱ या राषरीय महामागागवरील वसोवा पुलाचे 
चार मदहन्याींपासून काम प्रलींबबत असल्याचे माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा 
तयादरम्यान ननदर्गनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व तद्नुसार मुींबई-अहमदाबाद र्हराींना िोडणाऱ या राषरीय 
महामागागवरील वसोवा पलुाचे काम पूणग करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१)  हे खरे  आहे. 
(२) हा महामागग भारतीय राषरीय रािमागग प्राचधकरण याींचे अखतयारीत असून 
िुना वसोवा पुलाच्या दरुस्तीचे काम हाती घेण्यात आले असून सुमारे ५ 
मदहन्यात काम पूणग करणेचे ननयोिन असल्याचे व्यवस्थापक (ताींबत्रक), भारतीय 
राषरीय रािमागग प्राचधकरण, सुरत याींनी कळववले आहे. 
(३) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 

 
----------------- 
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इांहदरा गाांधी शासकिय िदै्यकिय महाविद्यालय ि रूग्िालय (मेयो) 
नागपूर येथील िाम पूिच िरण्याबाबत 

(७७) *  २७०३७   प्रा.अननल सोले, श्री.भमतेश भाांगडडया : सन्माननीय 
सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) इींददरा गाींधी र्ासककय वैद्यककय महाववद्यालय व रूग्णालय (मेयो) नागपूर 
येथील चार माळ्याचे नववन रूग्णालयाचे बाींधकाम सुरू असून तयाींची मुदत माहे 
नोव्हेंबर, २०१६ पयतं पूणग करावयाचे असताींना अद्याप सदर रूग्णालयाचे काम 
बाींधकाम ववभागाकडून पूणग झाले नसल्याचे ददनाींक १ डडसेंबर, २०१६ रोिी वा 
तयासुमारास ननदर्गनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करून सदर रूग्णालयाचे 
बाींधकाम पूणग करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय. 
     इमारतीचे बाींधकाम माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये अींनतम ्प्प्यात प्रगतीत 
होते. 
(२) सदर इमारतीचे बाींधकाम सवगतोपरी पूणग करण्यात येऊन उपभोक्ता ववभागास 
ददनाींक ५/१/२०१७ रोिी हस्ताींतरीत करण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
महमदाबाद (शे) (ता.मांगळिेढा, जज.सोलापूर) येथील माि नदीतनू 

अिैधररत्या िाळू उपसा होत असल्याबाबत 

(७८) *  २८६२४   श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) महमदाबाद (र्े) (ता.मींगळवेढा, जि.सोलापूर) येथील माण नदीतनू अचधकारी 
व वाळु माकफया याींच्या सींगनमताने लाखो रपयाींची वाळू चोरी होत असल्याचे 
माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा तयादरम्यान ननदर्गनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व तद्नसुार वाळू चोरीचा पींचनामा करन वाळू माकफया व 
सींबींचधत अचधकारी याींच्यावर कोणती दींडातमक कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) महमदाबाद (र्े) (ता.मींगळवेढा, जि.सोलापूर) 
येथील माण नदीतनू अचधकाऱयाींच्या सींगनमताने वाळूची चोरी होत असल्याचे 
ननदर्गनास आले नाही. 
     तथावप, मींगळवेढा तालुक्यात वाळूच्या अवैध वाहतूकीची काही प्रकरणे 
दृष्ोतपततीस आली आहेत, ही वस्तुजस्थती आहे. मींगळवेढा तालुक्यात गौण 
खननिाच्या अवैध उतखनन व वाहतकुीस आळा घालण्यासाठी तपासणी पथके 
गठीत करण्यात आली असून, सदर पथकाींनी एवप्रल, २०१६ ते फेब्रुवारी, २०१७ या 
कालावधीत केलेल्या तपासणीत वाळूच्या अवधै वाहतकुीची १४ वाहने िप्त 
करून, रपये २०,१७,६५४/- एवढा दींड आकारण्यात आला आहे. तसेच ३ गुन्हे 
दाखल करण्यात आले आहेत.          
(३) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
मांतरिाडी-िात्रज बा्य िळि (जज.पुिे) मागाचची  

दरुू्ती ि रूां दीिरि िरण्याबाबत 

(७९) *  २६९३०   श्री.अननल भोसले, अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.नरेंद्र पाटील :   
सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मींतरवाडी-कात्रि बा्य वळण (जि.पुणे) मागागची दरुवस्था झाल्यामुळे सदर 
मागागवरील ऊीं ड्री येथील कानड ेनगर येथे एका दचुाकीस्वाराचा खराब रस्तयाींमुळे 
अपघात होऊन मतृयू झाल्याचे ददनाींक २४ िुलै, २०१६ रोिी वा तयासुमारास 
ननदर्गनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मींतरवाडी-कात्रि बा्य वळण मागागची दरुूस्ती व रूीं दीकरणासाठी 
नागरीकाींनी र्ासनाकड ेमागणी केलेली असता सावगिननक बाींधकाम ववभाग याकड े
दलुगक्ष करीत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व तद्नुसार सदर रस्तयाची दरुूस्ती व रूीं दीकरण 
करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय, अर्ींत: खरे आहे. 
     दचुाकीस्वराचा मतृयू हा रकच्या धडकेमुळे झाल्याचे पोलीस पींचनाम्यात 
नमूद केले आहे. पींचनामाची प्रत उपलबध आहे.  कात्रि कोंढवा मींतरवाडी हा 
रस्ता राज्यमागग ११६ दिागचा आहे. खडीमर्ीन चौक ते मींतरवाडी चौक एकूण 
लाींबी ८.४०० कक.मी. (७१/०० ते ७९/०० कक.मी.) असून, देखभाल व दरुस्ती 
अींतगगत कामे पूणग करन वाहतुकीस सुजस्थतीत ठेवण्यात आलेला आहे. 
(२) नाही, हे खरे नाही. 
     मींतरवाडी-कात्रि बा्यवळण रस्तयाींवर मोठ्या प्रमाणावर वाहतकू होत 
असून, अविड वाहतकूीची कोंडी होऊन रस्तयाची दरुवस्था झालेली आहे. सदर 
रस्तयावर मागील व चालू आचथगक वषागत अथगसींकल्पात कॉन्क्री्ीकरणाची २ कामे 
मींिूर आहे. मींिूर कामापकैी १ काम ८० ्क्के पूणग झाले आहे व उवगरीत काम 
२०१७-१८ च्या अथगसींकल्पात समाववषठ करण्याचे ननयोिन आहे. 
(३) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 

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

जजल्हाधधिारी, मुांबई उपनगर याांनी रेडीरेिनर दर अांनतम िरण्याबाबत 

(८०) *  २६९९६   श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अमरभसांह पांडडत, अॅड.ननरांजन डािखरे :   
सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) जिल्हाचधकारी, मुींबई उपनगर याींनी रेडीरेकनर दर अींनतम करण्याकरीता माहे 
िानेवारी, २०१७ मध्ये वा तयादरम्यान घेतलेल्या बठैकीत रेडीरेकनरच्या दर 
वाढीबाबत कोणतया सूचना देण्यात आल्या तसेच दरवाढीबाबत काय ननणगय 
घेण्यात आला, 
(२) असल्यास, रेडीरेकनर दरामध्ये १० ते १५% वाढ केल्यास र्ासनाच्या 
धोरणानुसार सवांना परवडणारी घरे बाींधणे र्क्य होणार आहे काय, 



76 

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करून सन २०१७ या 
वषागकरीता रेडीरेकनरचे दर िादहर करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२) व (३) महाराषर मुरे ाींक (ममळकतीचे वास्तव 
बािारमूल्य ननजश्चत करणे) ननयम १९९५ मधील तरतदूीनुसार नोंदणी 
महाननरीक्षक तथा मुख्य ननयींत्रक महसूली प्राचधकारी, महाराषर राज्य हे दरवषी 
वावषगक मूल्य दर तक्ते प्रमसद्ध करतात. यासाठीच्या प्रकक्रयेमध्ये लोकसहभाग 
असण्यासाठी सींबींचधत जिल््याींच्या जिल्हाचधकारी याींच्या अध्यक्षतेखाली नोंदणी 
व मुरे ाींक ववभागाच्या अचधकाऱयाींसह लोकप्रनतननधीींची बैठक आयोजित केली 
िाते. तयामध्ये पुराव्याननर्ी प्राप्त सूचना, मागील वषागत नोंदववलेल्या व्यवहाराचा 
सरासरी दर, ममळकतीींचे गुण-दोषानुसार ववभागणी, वास्तुप्रदर्गनातील दर, 
स्थाननक चौकर्ीतील दर, वेबसाई् वरील दर इ. घ्काींचा ववचार करून वावषगक 
मूल्य दर तक्ते ननजश्चतीबाबत ननणगय घेतला िातो. 
     तयानुसार जिल्हाचधकारी, मुींबई उपनगर याींचे अध्यक्षतेखाली ददनाींक 
०९/०१/२०१७ रोिी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. सदर बैठकीतील चचेत 
वावषगक मूल्य दर तक्तयातील दर च्ई क्षेत्राप्रमाणे असावेत, ते वाढवू नयेत, िेथे 
दर िास्त असतील तेथे कमी करावेत, मुरे ाींक रु्ल्क कमी करून 
बािारभावाप्रमाणे वावषगक मूल्य दर तक्ते तयार करावेत, मालमतता करासाठी 
वावषगक मूल्य दर तक्ते वापरण्यात येऊ नयेत इ. सह अन्य सवगसाधारण सूचना 
लोकप्रनतननधीींकडून करण्यात आल्या. 
     उक्त सवग सूचनाींचा सवकंष ववचार करून तसेच मागील वषागमध्ये घराींच्या 
तसेच इतर ममळकतीींच्या झालेल्या व्यवहाराींच्या नोंदीींचा उचचत परामर्ग घेऊन  
ननयमानुसार नोंदणी महाननरीक्षक तथा मुख्य ननयींत्रक महसूली प्राचधकारी, 
महाराषर राज्य याींच्याकडून वावषगक मूल्य दर तक्ते ददनाींक १ एवप्रल, २०१७ रोिी 
प्रमसद्ध करण्याचे सींकजल्पत आहे. 
     घराींच्या ककीं मती या बािारातील अनेक घ्काींवर अवलींबनू असल्याने  
केवळ वावषगक मूल्य दर तक्तयाींतील दराींच्या आधारे सवांना परवडणारी घरे 
बाींधणे र्क्य होईल ककीं वा कसे याबाबत भाषय करणे सींयजुक्तक होणार नाही.  
(४) ववलींबाचा प्रश्न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
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पहेला ते गोलेिाडी (ता.जज.भांडारा) र्त्याची ि पुलाची झालेली दरुि्था 

(८१) *  २९१०५   श्री.पररिय फुिे : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) पहेला ते गोलेवाडी (ता.जि.भींडारा) रस्तयावरील दरुवस्थेत असलेल्या पुलाचे 
बाींधकाम आणण रस्ता दरुस्ती करण्याबाबतची मागणी स्थाननक नागररकाींनी 
र्ासनाकड े ननवेदनाद्वारे केली असल्याचे माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा 
तयादरम्यान ननदर्गनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व तद्नसुार रस्तयावरील अपघात रोखण्याकरीता सदर 
रस्तयाच्या व पुलाची दरुूस्ती करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) खरे नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 

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

अल्पभूधारि शेतिरी िगाचसाठी अपघात विमा (आम आदमी विमा) 
योजनेची माहहती शतेिऱयाांना देण्याबाबत 

(८२) *  २६७८०   श्री.सतेज ऊफच  बांटी पाटील : सन्माननीय सामाजजि न् याय 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) र्ासनाने ग्रामीण भागातील पाच एकर आतील अल्पभूधारक रे्तकरी 
वगागसाठी अपघात ववमा (आम आदमी ववमा) योिना सन २००७ पासून सुर केली 
असून या आम आदमी ववमा योिनेची मादहती सवगच अल्पभूधारक रे्तकऱ याींना 
व्हावी यासाठी कृषी सहाय्यक, तलाठी, ग्रामसेवक, अींगणवाडी सेववका याींच्याकड े
िबाबदारी ददली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या योिनेची मादहती उपरोक्त कमगचाऱयाींमाफग त र्तेकऱयाींना ददली 
नसल्यामुळे या योिनेचा फायदा रे्तकऱयाींना होत नसल्याचे माहे डडसेंबर, २०१६ 
मध्ये वा तयादरम्यान ननदर्गनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करून अल्पभूधारक रे्तकरी 
वगागसाठी अपघात ववमा (आम आदमी ववमा) योिनेचा फायदा र्तेकऱयाींना 
होण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले : (१) नाही. आम आदमी ववमा योिना सन २००७ पासून 
राबववण्यात येत असून या योिनेंतगगत लाभार्थयागचा र्ोध सींबींचधत तलाठी याींनी 
घ्यावयाचा आहे. 
(२) नाही. 
(३) सदर योिनेच्या मादहती / प्रसार प्रमसध्दीकररता फलक लावणे, दवींडी देणे, 
प्रमसध्दी देणे या माध्यमाचा वापर करण्यात येतो. 
(४) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
अभलबाग (जज.रायगड) तालुक्यातील खारेपाटातील शेतीला समुद्रातील 

उधािाच्या पाण्यामुळे धोिा ननमाचि होत असल्याबाबत 

(८३) *  २८१०९   श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय खारभूमी वििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) खारेपा्ातील माणकुळे, बदहरीचापाडा, धेरींड, र्हापूर (ता.अमलबाग, 
जि.रायगड) गावाींना व भातरे्तीला समुरे ातील भरतीच्या पाण्याचा धोका असून 
या भागातील अजस्ततवात असलेले बाींधबींददस्त बींधारे फु्ून गेलेली असून अनेक 
वषागपासून तयाची दरुूस्ती अथवा बाींधबींददस्त बींधारे बाींधण्यात आलेल्या नाहीत, हे 
खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, समुरे ाच्या भरतीचे पाणी अनेक वेळा खारेपा्ातील गावाींमध्ये व 
भातरे्तीमध्ये मर्रल्याने गावाींचे व भातरे्तीचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले 
असून अमलबाग (जि.रायगड) तालुक्यातील क्षेत्र ३ हिार १६ हेक््र र्ते िमीन 
समुरे ाच्या भरतीच्या पाण्यामुळे कायमचीच नापीक झालेली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व तद्नुसार अमलबाग (जि.रायगड) तालुक्यातील खारेपा् 
ववभागातील गावाींचे व भातरे्तीचे समुरे ाच्या भरतीमुळे नकुसान होवू नये म्हणनू 
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
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(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. हदिािर रािते : (१) अींर्त: खरे आहे. 
(२) अमलबाग तालुक्यातील एकूण पाच र्ासकीय योिनाींच्या ११८२ हेक््र 
क्षेत्रापकैी १०५० हेक््र क्षेत्र बाचधत झाले आहे. 
(३) मानकुले व बदहरीचापाडा ही गावे मानकुले या र्ासकीय खारभूमी योिनेमध्ये 
समाववष् आहेत. मानकुले ही योिना मोठया प्रमाणावर कमकुवत झाली असून, 
मानकुले व सोनकोठा हामर्वरे या दोन योिनाींचे एकबत्रत नतुनीकरणाचे 
अींदािपत्रकास प्रर्ासकीय मान्यता देण्याची कायगवाही र्ासनस्तरावर प्रगतीपथावर 
आहे. तसेच धेरींड व धाक्ापाडा र्हापूर या र्ासकीय खारभूमी योिनाींच्या 
बाींधाची सन २०१६ मधील उधाणाींमुळे व पुराींमुळे झालेल्या नुकसानीची दरुूस्तीची 
कामे पूणग करण्यात आली असून, पुन:प्रावपत क्षेत्र बाचधत होणार नाही याची 
दक्षता घेण्यात आली आहे. 
     मोठापाडा र्हापूर ही खािगी योिना असल्यामुळे, सदर योिनाींचे काम 
र्ासनामाफग त केली िात नाहीत. 
(४) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
  
विधान भिन :   उत्तमभसांग चव्हाि 
मुांबई.   सधचि, 

महाराष्ट्र विधानपररषद 
________________________________________________________ 
मुरे णपूवग सवग प्रकक्रया महाराषर ववधानमींडळ सचचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर करण्यात आली आहे. 

मुरे ण: र्ासकीय मध्यवती मुरे णालय, मुींबई. 


