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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

शुक्रिार, हदनाांि २४ माचच, २०१७ / चैत्र ३, १९३९ ( 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 - ५२ 
------------------------------------- 

 

सुिुरिाडी, बोरीिली (मुांबई) येथील बस्थानिाची झालेली दरुि्था 
 

(१) *  ३०३८०   श्री.किरि पािसिर, श्री.हेमांत टिले, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.अननल भोसले, श्रीमती विद्या चव्हाि : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सुकुरवाडी, बोरीवली (मुींबई) येथील बसस्थानकाची दरुवस्था झाल्याचे माहे 
जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन बसस्थानकाची दरुुस्ती 
करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
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श्री. हदिािर रािते : (१) नाही. 
(२) सुकुरवाडी, बोरीवली येथील मुख्य बसस्थानक सुस्स्थतीत असून, 
बसस्थानकात ४ फला् आहेत. बसस्थानकावर ठाणे प्रवार्ी रे्डच्या दरुुस्तीचे 
काम सुरु करण्यात आले असून, त्यामध्ये र्ेडची उींची वाढववणे, नवीन मे्ाकलर 
पत्र ेबसववणे, वव्ाींचे बेंचेस बाींधनू गे्रनाई् लावणे, व्हेट्रीफाईड ्ाईल्स बसववणे व 
रींगकाम करणे इत्यादी बाबीींचा समावेर् करण्यात आला आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

---------------- 
अिलूज-पांढरपूर (ता.पांढरपूर, जज.सोलापूर) या मागाचची झालेली दरुि्था 

(२) *  २९६५६   श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीिाांत देशपाांड े: सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) श्रीक्षेत्र पींढरपूर (ता.पींढरपूर, स्ज.सोलापूर) येथे सींत तुकाराम महाराज याींचा 
पालखी सोहळा व लाखो भाववक अकलूज-पींढरपूर या जनु्या पालखी मागाशवरून 
पायी पींढरपूरला येतात, सदर मागाशपकैी पीराची कुरोली पासून २ कक.मी. 
डाींबरीकरण गेली २ वर्ाशपूवी झाले असून सदय:स्स्थतीत सदर पालखी मागाशची 
दरुवस्था झाली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन प्वधशन कुरोली पासून 
पींढरपूर पयतंच्या १६ कक.मी. रस्त्याकरीता ननधी उपलब्ध करुन सदर रस्त्याची 
दरुूस्ती, डाींबरीकरण करणेबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे खरे नाही.  
(२) पींढरपूर पीराची कुरोली-अकलुज रस्ता ग्रामीण मागश क्र. ४७ असून या 
रस्त्याची एकूण लाींबी २१.०० कक.मी. आहे. त्यापकैी ०/०० ते ४/४०० कक.मी. मध्ये 
मजबतुीकरण व डाींबरीकरण करण्याचे काम सावशजननक बाींधकाम ववभागाकड े
नतथशववकास आराखड्यामध्ये मींजूर आहे. उवशरीत लाींबीपैकी ९/०० ते ९/७०० 
कक.मी. या लाींबीमधील रस्ता दरुुस्तीचे काम रस्ते व पुल दरुुस्ती परररक्षण 
कायशक्रमाींतगशत सन २०१६-१७ मध्ये मींजूर आहे. 
     उवशरीत खराब लाींबीचे दरुुस्तीचे काम ननधीच्या उपलब्धतेनुसार व 
ननकर्ानुसार प्रस्ताववत करण्याचे स्जल्हा पररर्देचे ननयोजन आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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ओिी ते येरडि (ता.राजापुर, जज.रत्नाधगरी) र्त्याच्या ननिृष्ट्ट िामाांबाबत 
  

(३) *  २९७०९   श्रीमती विद्या चव्हाि : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) ओणी ते येरडव (ता.राजापुर, स्ज.रत्नागगरी) रस्त्याचे माहे जानेवारी, २०१७ 
मध्ये झालेले डाींबरीकरण समपातळीत झालेले नसल्याने सदर रस्त्याच्या 
डाींबरीकरण कामाची सुधारणा करावी, अर्ा मागणीचे ननवेदन लोकप्रनतननधीींनी 
ददनाींक ८ फेब्रुवारी, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास मा.सावशजननक बाींधकाम मींत्री 
याींना ददले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन ननवेदनाींतील 
तक्रारीनुसार ननकृष् दजाशची कामे करणाऱ्यावर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय ननवेदन प्राप्त झाले आहे. 
(२) प्रश्नाींककत काम स्वीकृत ननववदेतील तरतदूीप्रमाणे व योग्य गुणवत्तेचे 
करण्यात आले आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
ििििली-आचरा (जज.ससांधुदगुच) या राज्य महामागाचची झालेली दरुि्था 

(४) *  ३०२७८   श्री.जयांत पाटील :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २३९९२ ला हदनाांि 
१५ डडसेंबर, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय सािचजननि 
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) कणकवली-आचरा (स्ज.ससींधदुगुश) या राज्य महामागाशची दरुवस्था झालेली 
असून सींपूणश रस्त्यावर मोठमोठे खड्ड ेपडल्याने या मागाशवरुन प्रवास करणाऱ्या 
वाहन चालकाींना अनेक समस्याींना सामोरे जावे लागत आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदरहू राज्य महामागाशचे दोन ्प्प्याींमध्ये डाींबरीकरण व 
पॅचवकश साठी रूपये ५ को्ी ६५ लाखाींचा प्रस्ताव सावशजननक बाींधकाम ववभाग, 
कणकवली येथून र्ासनास सादर करण्यात आलेला असतानाही आजसमतीस 
सदरहू प्रस्तावास र्ासनाची मींजूरी समळालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनरु्ींगाने सदरहू प्रस्तावास र्ासनाची मींजूरी समळवून कणकवली-आचरा राज्य 
महामागाशचे खडीकरण, डाींबरीकरण करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) नाही. 
     रस्त्याच्या डाींबरी पषृठभागावर पडलेले खड्ड ेडाींबर समगश्रत खडीने भरण्यात 
आले आहेत. रस्त्यावरुन वाहतूक सुरळीत  चालू आहे. 
(२), (३) व (४) प्रश्नाींककत रस्त्याची सुधारणा करण्याचे रुपये २९७३६ लक्ष 
रकमेचे काम मींजूर करण्यात आले आहे. कामाचा प्रकल्प अहवाल  तयार 
करण्यासाठी सल्लागार नेमणकूीचे काम ननववदास्तरावर आहे. प्रकल्प अहवाल 
तयार झाल्यावर कामाच्या ननववदा  बोलावनू  काम हाती घेण्याचे ननयोजन आहे. 

----------------- 
नांदरुबार, गुजरात सीमेसह राज्यातील अिधै रेती त्िरी रोखण्याबाबत 

(५) *  ३०५०८   श्री.चांद्रिाांत रघुिांशी : सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
(१) नींदरुबार, गुजरात सीमेसह राज्यात मोठया प्रमाणात रेती तस्करी होत 
असल्याचे माहे फेब्रुवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले, हे खरे 
आहे काय, 

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व तदनुसार राज्यातील अवैध रेती तस्करी करणाऱ्याींवर 
कारवाई करून रेती तस्करी रोखण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अर्ी बाब ननदर्शनास आली नाही. तथावप, नींदरुबार 
गुजरात सीमेवरील यावल व इतर झोनवरून वाळूची चोर्ी वाहतूक, क्षमतेपेक्षा 
जास्त भाराची वाळू वाहतकु व ननयमाींचे उल्लींघन करून वाळू वाहतकू सुरू 
असल्याची तक्रार स्जल्हागधकारी, नींदरुबार याींना ददनाींक २०/०२/२०१७ रोजी प्राप्त 
झाली आहे. 
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(२) सदर तक्रारीच्या अनुर्ींगाने तहससलदार नींदरुबार व तहससलदार नवापूर 
याींच्यामाफश त चौकर्ी करण्यात आली असता, सदर प्रश्नाधीन बाब ननदर्शनास 
आलेली नाही. 
     गौण खननजाच्या अवधै उत्खनन/वाहतकुीच्या प्रकरणाींत गौण खननजाच्या 
बाजारभावाच्या ५ प्ीपयतं दींड आकारणे, उत्खनन व वाहतुकीसाठी वापरण्यात 
आलेली यींत्रसामग्री व वाहने जप्त करणे, प्रकरणपरत्वे वाळू तस्कराींववरूध्द 
एम.पी.डी.ए. अगधननयमाींतगशत कारवाई करणे, गौण खननजाच्या अवधै उत्खनन 
व वाहतुकीस प्रनतबींध आणण्याच्या दृष्ीने स्जल्हागधकारी याींच्या अध्यक्षतेखाली 
पोलीस आयुक्त/पोलीस अगधक्षक, प्रादेसर्क पररवहन अगधकारी याींची ससमती 
स्थापन करणे इत्यादी उपाययोजना करण्यात आलेल्या आहेत. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

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

पांढरपूर पांचायत ससमती (जज.सोलापूर) िायाचलयासमोर साांडपािी 
िाहून नेिारी पाईपलाईन फुटल्याने दगुधंी पसरल्याबाबत 

 

(६) *  २९७०१   श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) पींढरपूर पींचायत ससमती (स्ज.सोलापूर) कायाशलयारे्जारील पोलीस कमशचारी 
वसाहतीमधील साींडपाणी वाहून नेणारे पाईप फु्ल्याने घाण पाणी पींचायत 
ससमती आवारात येत असून याबाबत सावशजननक बाींधकाम ववभागातील 
अगधकाऱ्याींना ननवेदन देऊनही अदयापपयतं कोणतीच कायशवाही झाली नसल्याचे 
माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, पींचायत ससमती कायाशलय पररसरातील येणारे साींडपाणी तात्काळ 
बींद करावे, अर्ी मागणी कमशचाऱ्याींकडून होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनरु्ींगाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) पींचायत ससमती आवारात असलेले इन्स्पेक्र्न चेंबर तुींबल्यामुळे 
साींडपाणी चेंबरमधून बाहेर आलेले होते. याबाबत ग्ववकास अगधकारी, पींचायत 
ससमती, पींढरपूर याींच्या ददनाींक १९/१/२०१७ रोजीच्या पत्रान्वये उपववभागीय 
असभयींता, सा.बाीं. उपववभाग, पींढरपूर याींना कळववल्यानसुार ददनाींक २३/१/२०१७ 
रोजी पाहणी करुन चोकअप झालेले चेंबर साफ करुन ड्रनेेज लाईन सुस्स्थतीत 
करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
नाांदेड जजल््यात शतेिरी अपघात विमा योजनेंतगचत 

शेतिऱयाांच्या िारसाांना लाभ देण्याबाबत 
(७) *  २९९३९   श्री.अमरनाथ राजूरिर : सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नाींदेड स्जल््यात र्तेकरी अपघात ववमा योजनेंतगशत १४४ प्रस्तावाींपकैी ३७ 
प्रस्तावाींना मींजूरी समळाली असून उवशररत वारसाींचे ६६ प्रस्ताव ववववध 
कागदपत्राींअभावी व जाचक अ्ीींमुळे रे्तकऱ् याींच्या वारसाींना ववमा योजनेचा लाभ 
समळत नसल्याने माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करून र्ेतकऱ्याींच्या वारसाींना 
अपघात ववमा योजनेचा लाभ समळवनू देण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. पाांडुरांग फुां डिर : (१) फेब्रवुारी, २०१७ अखेरच्या अहवालानुसार नाींदेड 
स्जल््यातील एकूण ११० ववमा प्रस्ताव कीं पनीकड ेदाखल झालेले आहेत. त्यापैकी 
६६ प्रस्ताव मींजूर असून १७ ववमा दावे नाकारण्यात आलेले आहेत तसेच २७ 
प्रस्तावाींवर कायशवाही चालू आहे. 
(२) प्रस्ताव र्ीर ग गतीने मींजरू होणेसाठी स्जल्हा तसेच आयुक्तालयस्तरावर ववमा 
कीं पनी व ववमा सल्लागार कीं पनीचे प्रनतननधी याींच्या बैठका घेऊन सातत्याने 
प्रकरणे ननकाली काढणेस्तव सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच त्याबाबत 
सातत्याने पाठपुरावा चालू आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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



7 

विदभाचतील दषु्ट्िाळग्र्त गािाांना शासन ननिचयान्िये 
ननधी उपलब्ध िरुन िाटप िरण्याबाबत 

(८) *  २९२८२   श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांत टिले, श्री.आनांद ठािूर :   
सन्माननीय मदत ि पनुिचसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) ववदभाशतील दषुकाळग्रस्त ११,८६२ गावातील कापूस व सोयाबीन 
अथशसहाय्याबाबत र्ासनामाफश त काढण्यात आलेला ननणशयाची अींमलबजावणी होत 
नसल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले, हे खरे 
आहे काय, 

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व तदनुसार ववदभाशतील रे्तकऱ्याींना अथशसहाय्य समळावे 
म्हणनू कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही. 
(२) ददनाींक ६/१/२०१७ च्या र्ासन ननणशयान्वये ननधी उपलब्ध करुन देण्यात 
आला आहे. ननधी वा्पाची कायशवाही सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
असलबाग (जज.रायगड) तालुक्यातील िापराविना पडून 

असलेल्या जसमनी शतेिऱयाांना परत देण्याबाबत 

(९) *  २९३१६   प्रा.जोगेन्द्र ििाड े: सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
(१) असलबाग (स्ज.रायगड) येथील र्हापूर, धेरींड पररसरात ्ा्ा पॉवर कीं पनीचा 
औस्षणक वीज प्रकल्प प्रस्ताववत असून सदर प्रकल्पाकरीता गत आठ वर्ाशपवूी 
र्ासनाने भूसींपाददत केलेल्या जसमनी सदय:स्स्थतीत वापराववना पडून असल्याचे 
माहे नोव्हेंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यापवूीही खारेपा् ववभागात प्नी एनजी, सूयाश बल्ब यासारख्या 
प्रकल्पासाठी र्ासनाने जसमनी सींपाददत केल्या होत्या, परींतु तेथेही प्रकल्प आले 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करून वापराववना पडून 
असलेल्या र्तेकऱ्याींच्या जसमनी त्याींना परत देण्याबाबत कोणती कायशवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सुभाष देसाई : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२), (३) व (४) खारेपा् ववभागात प्नी एनजी, सुयाश रोर्नी या सारख्या 
प्रकल्पासाठी र्ासनाने जसमनी सींपाददत केल्या नाहीत, सदर कीं पनीने खाजगी 
जसमनी खरेदी केल्या आहेत, परींतू प्रकल्प उभा केला नसल्याने सुयाश रोर्नी या 
कीं पनीकडून मुळ खातेदाराींना जसमनी परत करण्यात आलेल्या आहेत. तसेच 
प्नी एनजी याींनी प्रकल्प सुरुवात केली नसल्याने त्याींच्या ववरोधात जमीन 
महसूल अगधननयम १९६६ चे कलम ६३ अ १ व ८४ खाली जसमनी परत 
घेण्याबाबत नो्ीसा तहससलदार असलबाग याींनी ददलेल्या आहेत.           
     मौजे र्हापूर, धेरींड पररसरात ्ा्ा पॉवर कीं पनीकरीता वा्प करण्यात 
आलेली जमीन म.औ.वव. महामींडळाने  म.औ.वव. अगधननयम १९६१ अन्वये 
खातेदाराींना नकुसान भरपाई अदा करुन ररतसर ताबा प्राप्त केला आहे. सदर 
जसमनी खातेदाराींना परत करण्याचा प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
मोळाचा ओढा ते गोडोली (जज.सातारा) या र्त्याच्या चौपदरीिरिाबाबत 

(१०) *  ३०४७०   श्री.आनांदराि पाटील : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मोळाचा ओढा ते गोडोली (स्ज.सातारा) या रस्त्याचे चौपदरीकरणाच्या कामास 
तीन वर्ाशपूवी मींजूरी समळाली असून त्यापैकी मोढाचा ओढा ते करींजीनाका व 
महालक्ष्मी ते गोडोली पयतंचे काम अपूणश असल्याचे माहे नोव्हेंबर, २०१६ मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, कीं रजे गावातून जाणारा रस्ता खपूच अरुीं द असून वाहनाींच्या 
वदशळीमुळे र्ाळेतील मुले व ज्येषठ नागररक याींना रस्ता ओलींडताींना अडचणी येत 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनरु्ींगाने सदर रस्त्याचे काम पूणश करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 



9 

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) प्रश्नाींककत प्रकल्पाचे कामास रुपये २३.२० को्ी इतक्या रकमेस मान्यता 
प्राप्त झाली आहे. प्रस्तुत काम मे.ऐ.एस. देसाई, सातारा या कीं त्रा्दारामाफश त 
प्रगती पथावर आहे. आजपयतं कामासाठी रु. २१.२० को्ी इतका खचश करण्यात 
आला आहे.  
     या कामापैकी करींजे गावामध्ये रस्त्याच्या रुीं दीकरणासाठी आवश्यक जागा 
नगरपररर्द सातारा याींनी उपलब्ध करुन देणे आवश्यक आहे. सदर जागा 
अदयाप सावशजननक बाींधकाम ववभागास प्राप्त झाली नसल्याने काम हाती घेणे 
र्क्य झालेले नाही. यासाठी आवश्यक जसमनीचा ताबा प्राप्त करुन घेण्यासाठी 
स्जल्हागधकारी, सातारा नगरपररर्द, सातारा याींच्यामाफश त कायशवाही प्रगतीत आहे. 
भूसींपादन प्रकक्रया होवनू जमीन ताब्यात आल्यावर करींजे गावातील रस्त्याचे काम 
व इतर उवशररत कामे पूणश करण्याचे ननयोजन आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
परभिी जजल््यात अनतिषृ्ट्टीमुळे नुिसान झालेल्या 

शेतिऱयाांना आधथचि मदत देण्याबाबत 

(११) *  २७७१३   श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचिी, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अमरससांह पांडडत, 
श्री.सनतश चव्हाि :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २४०९५ ला हदनाांि १५ डडसेंबर, 
२०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय मदत ि पनुिचसन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) परभणी स्जल््यात माहे ऑगस््-सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये झालेल्या अनतवषृ्ीमुळे 
नुकसानीचा अहवाल स्जल्हागधकारी, परभणी याींनी ववभागीय आयुक्त, औरींगाबाद 
याींच्याकड ेसादर केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, प्रस्ततू प्रकरणी उक्त स्जल््यातील रे्तकऱ्याींना देण्यात आलेल्या 
नुकसान भरपाईच्या तपसर्लाची तालुकाननहाय मादहती काय आहे, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करून अनतवषृ्ीत नकुसान 
झालेल्या र्ेतकऱ्याींना आगथशक मदत देण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
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(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय. 
(२) व (३) सदर कालावधीत झालेल्या नुकसानाबाबत र्ासन ननणशय क्र.सीएलएस-
२०१६/प्र.क्र.३२४/म-३, ददनाींक ९ जानेवारी, २०१७ रोजीच्या र्ासन ननणशयान्वये 
बागधत र्तेकऱ्याींना मदत जाहीर करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही 

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

िेंगुले (जज.ससांधदुगुच) समुद्रात समनी पसचसीन मासेमारीिर बांदी आिण्याबाबत 
 

(१२) *  २९७१८   श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १४८४९ 
ला हदनाांि २१ माचच, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय 
मत््यवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) वेंगुले (स्ज.ससींधदुगुश) समुद्रात समनी पसशसीन ने् धारकाींकडून सुरु असलेल्या 
अनगधकृत मासेमारीबाबत कारवाईची आश्वासने ददली जात असून प्रत्यक्षात 
कोणती कारवाई केली जात नसल्याने पारींपाररक मस्च्िमाराींनी आींदोलन केले 
असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करून या सागरी भागात सुरु 
असलेल्या समनी पसशसीन मासेमारीवर बींदी आणण्याबाबत कोणती कायशवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. महादेि जानिर : (१) होय, हे खरे आहे. ददनाींक २६/१२/२०१६ रोजी धरणे 
आींदोलन करण्यात आले आहे. 
(२) महाराषट्र सागरी मासेमारी ननयमन अगधननयम, १९८१ अींतगशत अनगधकृत 
मासेमारी नौकाींवर कारवाई करण्यासाठी ७ सागरी स्जल््याींसाठी ५ गस्ती नौका 
भाड्याने घेण्यात आल्या आहेत. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

 
----------------- 
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िाांबा (ता.िल्याि, जज.ठािे) येथील आहदिासी शतेिऱयाांच्या 
जसमनी त्याांना परत देण्याबाबत 

(१३) *  ३००४८   आकिच .अनांत गाडगीळ : सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) काींबा (ता.कल्याण, स्ज.ठाणे) येथील सव्हे नीं.४७/१ भूखींड आददवासी 
रे्तकऱ्याींच्या मालकीचे असताींना भूमाफीया प्रकार् बुधरानी व त्याींच्या 
कुीं ्ुबबयाींनी सदर रे्तकरी राजस्थान येथनू आल्याबाबतचा बोगस दाखला समळवनू 
या गावातील गरीब आददवासीींच्या जसमनी बळकावल्याचे माहे डडसेंबर, २०१६ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनरु्ींगाने आददवासीींच्या जसमनी त्याींना परत देण्याबाबत कोणती कायशवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) असे ननदर्शनास आले नाही.    
(२) व (३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

राज्यातील िृषी विभागातील िृषीसेििाांच्या पररक्षेतील  
गैरव्यिहाराची चौिशी िरण्याबाबत 

(१४) *  २६८७५   श्री.शरद रिवपसे, श्रीमती विद्या चव्हाि, श्री.हेमांत टिले, 
डॉ.अपिूच हहरे, प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े अॅड.ननरांजन डािखरे : सन्माननीय िृषी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यात कृर्ी ववभागात ७३० कृर्ी सेवक पदाींच्या घेण्यात आलेल्या पररक्षते 
झालेल्या गैरव्यवहारामुळे कृर्ी सेवक भरती पररक्षा व ननवड यादी रद्द करण्याचा 
ननणशय र्ासनाने घेतल्याचे ददनाींक २८ जानेवारी, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास 
ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व तदनसुार सींबींगधत जबाबदार दोर्ी अगधकाऱ्याींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. पाांडुरांग फुां डिर : (१) होय, हे खरे आहे. 
    कृर्ी सेवकाींची ७३० ररक्त पदे भरण्यासाठी महाराषट्र राज्य परीक्षा 
पररर्देव्दारे ददनाींक ०६/०८/२०१६ रोजी लेखी परीक्षा घेण्यात आली व त्याआधारे 
ददनाींक ०६/०९/२०१६ रोजी ननवड यादी घोवर्त करण्यात आलेली होती. परीक्षेच्या 
ननकालानींतर सदर परीक्षते गैरप्रकाराींचा अवलींब झाल्याबाबत परीक्षाथींनी ववववध 
माध्यमाींतनू तक्रारी केलेल्या होत्या. प्राप्त तक्रारीींच्या अनुर्ींगाने आयुक्त (कृर्ी) 
तसेच महाराषट्र राज्य परीक्षा पररर्द याींचेकडून मागववण्यात आलेला अहवाल 
प्राप्त झालेला आहे. सदयस्स्थतीत त्यानरु्ींगाने ददनाींक २०/०१/२०१७ रोजी सदर 
परीक्षा व ननवड यादी रद्द करण्यात आली आहे. 
(२) सदर प्रकरणात प्रथमदर्शनी दोर्ी आढळून आलेल्या महाराषट्र राज्य परीक्षा 
पररर्देस कारणे दाखवा नो्ीस बजाववण्यात आली असून सदर नो्ीर्ीबाबतचे 
त्याींचे स्पष्ीकरण प्राप्त झाले आहे. त्यानुर्ींगाने पढुील चौकर्ी सुरु असून 
चौकर्ीत दोर्ी आढळणाऱ्याींववरुध्द आवश्यक ती कायदेर्ीर कायशवाही करण्यात 
येईल. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
मौजे िासाड,े ता.ििििली ि मौजे आधचिे, ता.िैभििाडी (जज.ससांधदुगुच)  

येथील अिैध िाळू उत्खनन रोखण्याबाबत 

(१५) *  २९४७३   श्रीमती हु्नबानू खसलफे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १५४९३ ला 
हदनाांि २१ माचच, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय महसूल 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मौजे कासाड,े ता.कणकवली व मौजे आगचणे, ता.वैभववाडी (स्ज.ससींधदुगुश) येथे 
ननयमाींचे उल्लींघन करून ससलीका वाळूचे उत्खनन सुरू आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर खाणपट्टय्ामध्ये ससमाकणाींचे स्तींभ उभारण्याबाबतची 
कायशवाही पूणश झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रस्ततू खाणपट्टय्ासाठी पयाशवरण व पयश् न ववभागाची मींजूरी 
घेण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करून वाळू उपसा 
करणाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अर्ी बाब ननदर्शनास आली नाही. 
(२) होय. 
(३) व (४) प्रस्ततु खाणपट्टयासाठी महाराषट्र प्रदरु्ण ननयींत्रण मींडळाची परवानगी 
घेण्यात आली आहे. खाणपट्टा मींजूर करण्यापवूी पयश् न ववभागाची मींजूरी 
घेण्याची तरतदु नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

 

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

मौजे गुरधाळ (ता.उदगीर, जज.लातूर) येथील शेतिऱयाांना 
जसमनीचा मोबदला देण्याबाबत 

(१६) *  २८९१४   श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांत टिले : सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे गुरधाळ (ता.उदगीर, स्ज.लातूर) येथील रे्तकऱ्याींची जमीन सन १९७६ 
मध्ये घरकुलासाठी सींपाददत करुन सदर जसमनीचा मोबदला देण्यात आला नाही, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर र्तेकऱ्याींनी जसमनीचा मोबदला समळण्याबाबत अनेक वेळा 
र्ासनाकड ेमागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करून र्ेतकऱ्याींना जसमनीचा 
मोबदला देण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही. मौ.गुरधाळ, ता.उदगीर येथील गावठाण 
ववस्तार कररता जमीन सींपादन प्रकरणात ददनाींक २१/०८/१९७५ रोजी आवाडश 
झाला असून ददनाींक २५/०३/१९७६ रोजी जमीन मालकाींना मावेजा वा्प करण्यात 
आलेला आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
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मुांबईतील सायन हॉज्पटल येथील बस्थानिाची दरुु्ती िरिेबाबत 
  

(१७) *  २९२४६   श्री.जनादचन चाांदरूिर : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील सायन हॉस्स्प्ल येथील बसस्थानकाच्या दरुुस्तीचे काम गेल्या एक 
ते दीड वर्ाशपासून अधशव् सोडण्यात आले असल्यामुळे प्रवार्ाींची गैरसोय होत 
असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी प्रवार्ाींनी वेळोवळी तक्रार करुनही राज्य 
पररवहन महामींडळाने कोणतीही कायशवाही केली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करून सदर बसस्थानकाचे 
नुतनीकरण करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. हदिािर रािते : (१), (२) व (३) मुींबईतील सायन हॉस्स्प्ल येथील 
बसस्थानकावर झाड पडल्याने वाहतूक ननयींत्रक कक्ष व वे्ीींग हॉलची पडझड 
झाली होती. सदर बसस्थानकाच्या दरुुस्तीचे काम ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये सुरु 
करण्यात येवनू सदरचे काम जानेवारी, २०१७ मध्ये पूणश करण्यात आले 
आहे.     
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

पुिे जजल््यातील िापराविना पडून असलेल्या जसमनी 
शासनाच्या ताब्यात घेण्याबाबत 

(१८) *  २७१३७   श्री.अननल भोसले, अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.किरि पािसिर, डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱहे : सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे स्जल््यातील जसमनीचा र्तशभींग केल्याप्रकरणी व अनेक वर्ाशपासून 
वापराववना पडून असलेल्या सुमारे ७२ एकर जसमनी ताब्यात घेण्याचा प्रस्ताव 
स्जल्हा प्रर्ासनाने र्ासनाला पाठववला असल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सींस्थाींना ददलेल्या जसमनी या माजी राषट्रपती, माजी 
उपमुख्यमींत्री, माजी महसूल मींत्री, माजी अथशमींत्री, माजी सहकार मींत्री याींच्यार्ी 
सींबींगधत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रस्तावाबाबत र्ासनाने ननणशय घेऊन कोणती कायशवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) पुणे स्जल््यातील ववववध सींस्थाींना ववववध 
प्रयोजनासाठी मींजूर केलेल्या तथावप, वापराववना पडून असलेल्या काही 
जसमनीींच्या र्तशभींगाच्या बाबतीत स्जल्हा प्रर्ासनाकडून र्ासनास अहवाल प्राप्त 
झाले आहेत. सदर जसमनीचे वा्प त्या त्या वेळी पात्र अजशदार व्यक्ती/सींस्थाींना 
करण्यात आले होते. 
(३) स्जल्हा प्रर्ासनाकडून प्राप्त र्तशभींग प्रस्तावाींतील सींस्थाींपैकी काही 
सींस्थाींबाबत र्तशभींगापो्ी जमीन र्ासन जमा करण्याची कायशवाही करण्यात आली 
आहे. काही सींस्थाींना इमारत बाींधकामासाठी मुदतवाढ देण्यात आलेली असून 
उवशरीत सींस्थाींबाबतची कायशवाही सुरु आहे. 
     ववववध व्यक्ती, सींस्था आणण कीं पनी याींना ववववध प्रयोजनाथश कब्जेहक्काने 
अथवा भाडपेट्टयाने प्रदान करण्यात आलेल्या र्ासकीय जसमनीवरील इमारत 
बाींधकामासाठी मुदतवाढ देण्याबाबत र्ासनाने ददनाींक ११ जानेवारी, २०१७ च्या 
र्ासन ननणशयान्वये धोरणात्मक ननणशय घेतला आहे. त्याप्रमाणे प्रकरण परत्वे 
पुढील कायशवाही करण्याचे सींकस्ल्पत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

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

खेड (जज.रत्नाधगरी) तालुक्यातील प्रिल्पग्र्ताांचे पुनिचसन िरण्याबाबत 

(१९) *  २७४३३   श्री.नारायि रािे : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) खेड (स्ज.रत्नागगरी) तालुक्यातील ननरगुींडी नदीवर वसलेल्या पोयनार 
लघुपा्बींधारे प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्ताींचे पनुवशसन योग्यप्रकारे झालेले नसुन 
पुनवशसनामध्ये अनेक त्रु् ी असल्याचे ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनरु्ींगाने प्रकल्पात बागधत प्रकल्पग्रस्ताींचे पनुवशसन करण्याबाबत कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) हे खरे नाही 
(२) प्रश्न उद् ावत नाही 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
मराठिाड्यातील आत्महत्याग्र्त शेतिऱयाांच्या िुटुांबबयाांची 

प्रिरिे मदतीविना प्रलांबबत असल्याबाबत 

(२०) *  २७४४८   श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अमरससांह पांडडत, श्री.जयिांतराि जाधि, 
श्री.हेमांत टिले, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.आनांदराि पाटील, डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱहे : 
सन्माननीय मदत ि पनुिचसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मराठवाड्यातील सन २०१६ मधील आत्महत्याग्रस्त र्तेकऱ्याींच्या १०५३ 
प्रकरणाींपैकी ७०४ आत्महत्याग्रस्त रे्तकऱ्याींच्या कु्ुींबबयाींना र्ासनाने मदत ददली 
असून बीड, उस्मानाबाद, नाींदेड व औरींगाबाद या स्जल््यातील उवशररत प्रकरणे 
मदतीववना प्रलींबबत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व तदनसुार आत्महत्याग्रस्त रे्तकऱ्याींच्या कु्ुींबबयाींना मदत 
देण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे अींर्त: खरे आहे. 
मराठवाड्यात सन २०१६ मध्ये एकूण १०५३ र्तेकरी आत्महत्येची प्रकरणे 
झालेली असून त्यापैकी ७५४ प्रकरणे पात्र व २९५ प्रकरणे अपात्र झालेली आहेत. 
     नाींदेड स्जल््यात ३ व लातूर स्जल््यात १ अर्ी केवळ ४ प्रकरणे 
चौकर्ीसाठी प्रलींबबत आहेत. 
(२) व (३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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राज्यात प्रादेसशि पररिहन िायाचलयात चाचिी रॅि उभारण्याबाबत 
 

(२१) *  २९३६३   श्री.पररिय फुिे : सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) प्रादेसर्क पररवहन कायाशलयाींमध्ये (आर्ीओ) कफ्नेस चाचणीसाठी येणाऱ्या 
बसगाड्यासह अवजड वाहनाींची चाचणी घेण्यासाठी ककमान अडीचर्े फू् लाींबीचे 
चाचणी टॅ्रक उपलब्ध करुन देण्याबाबतचे आदेर् मा.उच्च न्यायालयाने ददलेले 
असताींनाही चाचणी टॅ्रक उभारण्यात आले नाहीत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करून प्रादेसर्क पररवहन 
कायाशलयात चाचणी टॅ्रक उभारणेबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्याींत येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हदिािर रािते : (१) व (२) प्रादेसर्क पररवहन कायाशलयामध्ये कफ्नेस 
चाचणीसाठी येणाऱ्या वाहनाींची चाचणी घेण्यासाठी २५० मी. लाींबीचा बे्रक ्ेस्् 
टॅ्रक उभारण्याबाबत मा.उच्च न्यायालयाने ननदेर् ददले आहेत. 
     राज्यात ५० प्रादेसर्क पररवहन कायाशलय असून, २ कायाशलयामध्ये बे्रक 
्ेस्् टॅ्रक उभारण्यात आलेले असून, उवशररत कायाशलयाींपैकी ४४ कायाशलयामध्ये 
बे्रक ्ेस्् टॅ्रक उभारण्यासाठी प्रर्ासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. सदर बे्रक 
्ेस्् टॅ्रक चाचणी पथ उभारण्यासाठी ३८ प्रादेसर्क पररवहन कायाशलयात जागा 
उपलब्ध झाली असून, १० कायाशलयातील बे्रक ्ेस्् चाचणी पथ उभारण्यासाठी 
भूसींपादनाची कायशवाही चालू आहे. प्रर्ासकीय मान्यता प्राप्त झालेल्या ४४ 
कायाशलयाींपकैी २७ कायाशलयात बे्रक ्ेस्् टॅ्रक उभारणीसाठी सींबींगधत बाींधकाम 
ववभागाकडून ननववदा प्रकक्रया सुरू करण्यात आलेली आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
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नासशि जजल््यातील बिटीशिालीन ि सुरक्षा िालािधी सांपलेल्या पुलािरील 
िाहतुि बांद िरून पयाचयी उपाययोजना िरण्याबाबत 

(२२) *  २७८३०   डॉ.अपिूच हहरे :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २३६९४ ला हदनाांि   
८ डडसेंबर, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय सािचजननि 
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) नासर्क स्जल््यातील बब्र्ीर्कालीन व ज्या पुलाींची सुरक्षा कालावधी सींपली 
आहे, अर्ा पुलाींचे बाींधकाम लेखापररक्षण (स्ट्रक्चरल ऑडी्) करण्याबाबतची 
प्रगतीत असलेली कायशवाही पणुश झाली आहे काय, 
(२) असल्यास, स्ट्रक्चरल ऑडी्चा अहवाल प्राप्त झाला आहे काय, अहवालातील 
ननषकर्ांचे सवशसाधारण स्वरुप काय आहे व नासर्क स्जल््यात एकूण ककती 
पुलाींचे पनुबाधंणीबाबत सर्फारस करण्यात आलेली आहे, 
(३) असल्यास, नासर्क येथील मुींबई महामागाशवर असलेला व वाहतकुीस 
धोकादायक ठरलेल्या कन्नमवार पुलाच्या पनुबाधंणीचे काम हाती घेण्याचे दृष्ीने 
सुरु असलेली ननववदा प्रकक्रया पुणश झाली आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन कन्नमवार पुलाच्या 
पुनबांधणीबाबत तसेच नासर्क स्जल््यातील बब्र्ीर्कालीन व ज्या पुलाींची सुरक्षा 
कालावधी सींपलेली आहे, अर्ा पुलाींचे पनुबाधंणीचे काम करण्याबाबत कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय. 
(२) नासर्क स्जल्हयात एकुण ९ बब्र्ीर्कालीन पूल आहेत. त्यापकैी पाच पूल 
सुस्स्थतीत आहेत. दोन पूलाींसाठी नवीन समाींतर पलू बाींधले आहेत. एका नवीन 
पुलाचे बाींधकाम सुरू आहे. एका पलुाची दरुूस्ती करणे आवश्यक आहे. 
     सदर दरुुस्तीचे काम मींजूरी, ननधी, ननकर् व प्राधान्यक्रमानुसार हाती 
घेण्याचे ननयोजन आहे. 
(३) मुींबई-आग्रा महामागश गोदावरी नदीवरील कन्नमवार पूल भारतीय राषट्रीय 
राजमागश प्रागधकरण (NHAI) याींच्या अखत्यारीत आहे व या पलूाच्या 
पुनबांधणीची ननववदा प्रकक्रया कें द्र र्ासनामाफश त सुरू आहे. 
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(४) प्रश्नाींककत पूल कमकुवत झाल्याने भूतल पररवहन मींत्रालय नवी ददल्ली 
याींच्या माफश त नवीन पूल बाींधण्याच्या कामाच्या ननववदा बोलावण्यात आल्या 
आहेत. नासर्क स्जल््यात एकूण ९ बब्र्ीर्कालीन पूल आहेत.  त्यापैकी पाच पूल 
सुस्स्थतीत आहेत. दोन पूलाींरे्जारी नवीन समाींतर पूल बाींधले आहेत. एका पुलाचे 
बाींधकाम सुरू आहे. एका पलुाची दरुूस्ती करण्याचे काम मींजूरी, ननधी, ननकर् व 
प्राधान्यक्रमानुसार हाती घेण्याचे ननयोजन आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
अांबरनाथ नगरपररषद हद्दीत जािाऱया जव्हार, खोपोली या 

राज्य महामागाचचे िाम ननिृष्ट्ट दजाचचे झाल्याबाबत 
(२३) *  २९९२३   श्री.हेमांत टिले, श्री.किरि पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.अननल भोसले, श्रीमती विद्या चव्हाि : सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) अींबरनाथ नगरपररर्द हद्दीत जाणाऱ्या जव्हार-खोपोली या राज्य महामागाशचे 
काम अत्यींत ननकृष् झाल्याने व अपूणश रादहल्यामुळे या दठकाणी वारींवार 
अपघात होत आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या राज्य महामागाशचे काम पूणश केले नाही तर तीव्र आींदोलन 
करण्याचा ननणशय तेथील नागरीकाींनी घेतला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करून सदर महामागाशचे काम 
पूणश करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडििीस : (१) नाही. 
(२), (३) व (४) अींबरनाथ नगरपररर्द हद्दीतील रस्त्यावरील म्का चौक ते 
फॉरेस्् नाका पयतं माहे मे, २०१५ मध्ये व साईबाबा मींददर ते ररलायन्स पेट्रोल 
पम्प दरम्यानची माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये अनतक्रमणे ननषकासर्त केलेल्या 
जागेमध्ये रस्ता रुीं दीकरण करण्याबाबतची मागणी लोकप्रनतननधी, सावशजननक 
बाींधकाम ववभाग तसेच अींबरनाथ नगरपररर्द याींच्याकडून मुींबई महानगर प्रदेर् 
ववकास प्रागधकरणाकड े प्राप्त झाली आहे. सदर काम नव्याने करणे अपेक्षक्षत 
असल्याने या कामास सुमारे रुपये ३५ को्ी इतका खचश अपेक्षक्षत आहे. सदर 
प्रस्तावाची मुींबई महानगर प्रदेर् ववकास प्रागधकरणाच्या स्तरावर िाननी 
करण्यात येत आहे. 

----------------- 
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सलव्ह लायसन िराराच्या द्तऐिजाची मुद्राांि  
विभागािड ेसक्तीने नोंदिी िरण्याबाबत 

(२४) *  २८९७६   श्री.सुजजतससांह ठािूर : सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईत ववववध पडताळणीसाठी पोलीस ठाण्यामध्ये नागररकाींकडून सादर 
करण्यात येणारे सलव्ह लायसनचे दस्तऐवज मुद्राींक ववभागाकड े नोंदणी करणे 
सक्तीचे केल्याबाबत नोंदणी महाननररक्षकानी सवश पोलीस ठाण्यात ददनाींक     
२४ जानेवारी, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास सूचना केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबई र्हर उपनगरात मोठया प्रमाणात करार करून दस्तऐवज 
मुद्राींक ववभागात नोंदणी करीत नसल्याची बाब ववचार घेता याबाबत र्ासनाने 
स्वतींत्र यींत्रणा नेमून व त्यादवारे सवेक्षण करून सलव्ह लायसन कराराची नोंदणी 
करून जास्तीत जास्त महसूल र्ासनास समळवनू देणेबाबत कोणती कायशवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, मुींबई र्हर उपनगरात साधारणतः सलव्ह लायसन करार नोंदणी न 
केलेल्या व नोंदणी केलेल्या ग्राहकाींची एकूण सींख्या ककती आहे व नोंदणी न 
केलेल्या ग्राहकाींववरूध्द र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) महाराषट्र भाड ेननयींत्रण कायदा, १९९९ च्या कलम ५५  
मधील तरतूदीनुसार सलव्ह ॲण्ड लायसेन्सचे दस्त नोंदणीकृत करणे सक्तीचे 
आहे. एखादया समळकतीमध्ये भाडकेरू ठेवत असताना त्याची मादहती सींबींगधत 
पोलीस स््ेर्नला देण्याच्या प्रकक्रयेंतगशत पोलीस पडताळणी करीत असताना उक्त 
दस्तऐवज नोंदणीकृत/नो्राईज्ड आढळल्यास त्याची मादहती सींबींगधत मुद्राींक 
स्जल्हागधकारी याींना देण्यासाठी सवश सींबींगधत पोलीस अगधकाऱ्याींना ननदेर् देण्याची 
ववनींती पोलीस महासींचालक, महाराषट्र राज्य याींना ददनाींक ०६/१२/२०१६ च्या 
पत्रान्वये नोंदणी महाननरीक्षक व मुद्राींक ननयींत्रक, महाराषट्र राज्य याींनी केली 
आहे. 
(२) व (३) मुींबई र्हर व उपनगर स्जल््यात ववववध भागात सदननका सलव्ह 
ॲण्ड लायसेन्सने देणे ही ननरींतर सुरू असलेली प्रक्रीया असल्यामुळे सवेक्षणातनू 
समळणारी मादहती ही लगेच कालबा्य ठरू र्कते. त्यामुळे स्वतींत्र यींत्रणा नेमून 
सलव्ह ॲण्ड लायसेन्स कराराींचे सवेक्षण करणे हा मागश व्यवहायश वा्त नाही. 
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     मागील ३ वर्ाशत मुींबई र्हर व मुींबई उपनगर मध्ये ३,५६,६०५ इतक्या 
सलव्ह ॲण्ड लायसेन्स करारनाम्याींच्या दस्ताींची नोंदणी करण्यात आली आहे. 
नोंदणी न केलेला दस्त ननदर्शनास आल्यास असा दस्त ताब्यात घेण्यात येतो व 
मुद्राींक स्जल्हागधकाऱ्याींमाफश त मुद्राींक आकारणी ननस्श्चत करून मुद्राींक रु्ल्क वसूल 
केले जाते. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
बीड शहरालगत पालिि ि वपांगळे तरफ या रेल्िेच्या  

जांक्शनसाठी भूसांपादनात झालेला गैरव्यिहार 

(२५) *  ३०५१०   श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) बीड र्हरालगत पालवण व वपींगळे तरफ या दठकाणी रेल्वेच्या जींक्र्नसाठी 
भूसींपादन करण्यात आले असून या भूसींपादनात रे्तकऱ्याींच्या जसमनी रेल्वेत 
जाणार असल्यामुळे जसमनी कमी भावात ववकत घेऊन रे्तकऱ्याींची फसवणकु 
झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ज्या भागातनू रेल्वे जाणार होती त्या भागातील जसमनीचे खरेदी 
ववक्रीचे व्यवहारावर बींदी आणणे आवश्यक असताींनाही स्जल्हागधकारी कायाशलयाने 
रे्तकऱ्याींना नो्ीसीमाफश त कळववणे आवश्यक असूनही कळववले नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, या रेल्वेच्या भूसींपादनामध्ये रेल्वे अगधकारी व स्जल्हागधकारी 
कायाशलय याींच्या सींगनमताने जमीन खरेदी-ववक्री व रेल्वे भूसींपादनामध्ये 
गैरव्यवहार झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनरु्ींगाने भूसींपाददत रे्तकऱ्याींना मावेजा देण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाचे कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही. 
     अर्ा प्रकारची तक्रार/ननवेदन स्जल्हागधकारी बीड याींच्या कायाशलयाकड े
अदयाप पयतं प्राप्त झालेली नाही. 
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(२) रेल्वेच्या जींक्र्नासाठी जसमनीचे भूसींपादन तातडीने होण्याच्या दृष्ीने 
र्ासन ननणशय, महसूल व वन ववभाग, क्रमाींक सींकीणश-०३/२०१५/प्र.क्र.३४/अ-२, 
ददनाींक १२ मे, २०१५ आणण ददनाींक ३० सप््ेबर, २०१५ नुसार थे् खरेदी 
पध्दतीव्दारे राबववण्यात येत आहे. त्यानुसार जमीन मालकाींना स्जल्हागधकारी, 
बीड कायाशलयामाफश त लेखी नो्ीसा देवनू त्याींच्याकडून सींमतीपत्र प्राप्त करण्यात 
आलेली आहेत. 
(३) हे खरे नाही. 
     सदर प्रकरणात नगर रचनाकार, बीड याींचेकडून जसमनीच्या दराबाबत प्राप्त 
सर्फारर्ीस अनुसरून स्जल्हास्तररय ससमतीच्या बैठकीत थे् खरेदीच्या मूल्याींकन 
दरास मान्यता देण्यात आलेली आहे. त्यामुळे गैरव्यवहाराचा प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) सदर प्रकरणी ननयमानसुार प्रकक्रया पूणश करून अींनतम मूल्याींकन तक्ता 
प्रससध्द करण्यात आलेला आहे. रेल्वे ववभागाकड ेननधीची मागणी करण्यात आली 
आहे. रेल्वे ववभागाकडून ननधी प्राप्त झाल्यानींतर ननधी वा्पाची दक्षता 
स्जल्हागधकारी, बीड याींच्या कायाशलयाकडून घेण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

 

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

सोलापूर जजल््यातील शेतिऱयाांना हठबि ससांचन अनदुान देण्याबाबत 
 

(२६) *  ३०५३०   श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीिाांत देशपाांड े: सन्माननीय िृषी 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कृर्ी ववभागामाफश त रे्तकऱ् याींना दठबक ससींचन सींचासाठी अनुदान ददले जाते, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करून सोलापूर स्जल््यातील 
सन २०१३-१४ या वर्ी दठबक ससींचन सींच बसववलेल्या र्ेतकऱ् याींना दठबक 
ससींचनाचे अनदुान देण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. पाांडुरांग फुां डिर : (१) होय. 
(२) सोलापूर स्जल््यात सन २०१३-१४ या वर्ाशत सुक्ष्म ससींचन सींच बसववलेल्या 
रे्तकऱ्याींकडून प्राप्त अजापंकैी २३१४२ लाभार्थयांचे अजश पात्र ठरले आहेत. 
त्यासाठी रुपये ५६.२१ को्ी एवढ्या ननधीची आवश्यकता आहे. प्राप्त अजापंैकी 
१२३३२ लाभार्थयांच्या अनदुानाची रक्कम रु.३६.६६ को्ी त्याींच्या ब क खात्यावर 
आर्ीजीएस व्दारे जमा करण्यात आली आहे. ननधी उपलब्धतेनुसार उवशररत 
८८१२ लाभार्थयांना अनदुानाची रक्कम अदा करण्याबाबत कायशवाही करण्यात 
येईल. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
 हिामान अनिूुल िृषी प्रिल्पाचा आराखडा तयार  

िरून अमांलबजाििी िरण्याबाबत 
(२७) *  २९७११   श्रीमती विद्या चव्हाि : सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) हवामानानुसार कोणते पीक कधी व कर्ा पध्दतीने घ्यावे याबाबत हवामान 
अनकूुल कृर्ी प्रकल्प जागनतक बकेॅच्या आगथशक सहाय्याने राबववण्याचा ननणशय 
र्ासनाने घेतला असल्याचे ददनाींक ७ फेब्रवुारी, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास 
ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकल्पाचा अींमलबजावणी आराखडा तयार करण्याचे काम 
पुणश झाले आहे काय,  
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करून हवामान अनुकूल कृर्ी 
प्रकल्प राबवनू त्याची अींमलबजावणी करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. पाांडुरांग फुां डिर : (१) व (२) हवामान बदलानकुुल कृर्ी ववकासाकररता 
जागनतक ब केच्या अथशसहाय्याने हवामान अनकूुल कृर्ी प्रकल्प (PoCRA) 
राबववण्यास र्ासन ननणशय ददनाींक ७ जुलै, २०१६ अन्वये मान्यता देण्यात आली 
आहे.  सदयस्स्थतीत जागनतक ब केच्या चमूच्या मागशदर्शनाखाली सदर प्रकल्पाचा 
अींमलबजावणी आराखडा (PIP) तयार करण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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मुांबई-पुिे महामागाचिरील अपघात रोखण्याबाबत 

(२८) *  ३०५६१   श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मुींबइश-पुणे महामागाशवर सातत्याने होणारे अपघात रोखण्यासाठी 
मा.मुख्यमींत्रयाींच्या अध्यक्षतेखाली माहे जून, २०१६ मध्ये झालेल्या बैठकीत 
इीं्ेसलजन््स ट्राफीक मॉनन्री ससस््ीमचा ननणशय घेण्यात आला असून सदर 
ननणशयाची अींमलबजावणी झालेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महामागाशवर ओझड े येथे बाींधनू तयार असलेल्या ट्रॉमा केअर 
से्ं रमध्ये सेवा सुरू करावी अर्ा सुचनाही त्यावेळी देण्यात आलेल्या असतानाही 
आजसमतीस सदरहू ट्रॉमा केअर से्ं र कायाशस्न्वत झालेले नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनरु्ींगाने महामागाशवरील अपघात रोखण्यासाठी इीं्ेसलजन््स ट्राफीक मॉनन्री 
ससस््ीमचा घेण्यात आलेल्या ननणशयाची अींमलबजावणी करण्याबाबत कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथ सशांदे : (१) हे खरे नाही. 
(२) मुींबई-पुणे द्रतुगती मागाशवर ओझड े येथील ट्रॉमा केअर से्ं र कायाशस्न्वत 
करण्यासाठी प्रसर्क्षक्षत कमशचारीवृींद उपलब्ध करुन देण्याची सावशजननक आरोग्य 
ववभागास ववनींती केली आहे. 
(३) मुींबइश-पुणे महामागाशवर सातत्याने होणारे अपघात रोखण्यासाठी झालेल्या 
बैठकीतील ननणशयानुसार उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय सींचालक, महाराषट्र राज्य 
रस्ते ववकास महामींडळ याींचे अध्यक्षतेखाली वाहतूक पोलीस, पररवहन व मादहती 
तींत्रज्ञान ववभागाचे सदस्य याींची ससमती गठीत करण्यात आली आहे. अपघात 
रोखण्यासाठी इीं्ेसलजन््स ट्राफीक मॉनन्री ससस््ीमबाबत या ससमतीच्या 
यासींदभाशत दोन बैठका झाल्या असून अहवाल प्राप्त झाल्यानींतर त्यानसुार पढुील 
कायशवाही करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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िोळा ते किडबबसरी (ता.साांगोला, जज.सोलापूर) र्त्याची झालेली दरुि्था 
 

(२९) *  २९७४५   श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) कोळा ते ककडबबसरी (ता.साींगोला, स्ज.सोलापूर) रस्त्याची दरुवस्था झाल्याचे 
ददनाींक २५ जानेवारी, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास ननदर्शनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदरील दठकाणी का्ेरी झाडाींचे साम्राज्य ननमाशण झाले असल्याने 
रस्त्याचे काम करताना रोडवरील झुडपे न काढल्यास आींदोलन करण्याचा इर्ारा 
कोळा ग्रामपींचायतीच्या माजी सदस्याींनी ददला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनरु्ींगाने सदर रस्त्याची दरुूस्ती करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) रस्त्याची दरुवस्था झाली आहे हे खरे नाही. 
(२) अर्ा प्रकारचे ननवेदन प्राप्त झाल्याचे आढळून येत नाही. 
(३) कोळा ते ककडबबसरी हा रस्ता ग्रामीण मागश क्र.७० असून त्याची एकूण लाींबी 
४.०० कक.मी. आहे. सींपूणश रस्ता डाींबरी पषृठभागाचा आहे. या रस्त्याचा पषृठभाग 
सुस्स्थतीत असून वाहतकुीस योग्य आहे. 
     सदर रस्त्याच्या दोन्ही बाजुस असलेली का्ेरी झाड ेझुडपे मैलमजूरामाफश त 
काढलेली आहेत. रस्ता वाहतकुीस सुरळीत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

 
----------------- 
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उमरी (जज.नाांदेड) तालुक्यात अिैधररत्या मुरुम उत्खनन होत असल्याबाबत 

(३०) *  २९९४०   श्री.अमरनाथ राजूरिर : सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) तळेगाव ते बळेगाव (ता.उमरी, स्ज.नाींदेड) या रस्त्यावरील मुरुमासाठी 
अवैधररत्या डोंगर पोखरला असून तळेगाव सर्वारातील सवे नीं.१६० ला लागून 
असलेल्या डोंगराचे खोदकाम जे.सी.बी. मर्ीनच्या सहाय्याने १०० ब्रास मुरुमाच्या 
रॉयल््ीवर हजारो ब्रास मुरुम स्थाननक प्रर्ासनाच्या सींगनमताने सराशस काढल्या 
जात असल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले, हे 
खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनरु्ींगाने दोर्ीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) “मुरूमासाठी अवैधररत्या डोंगर पोखरला” अर्ा 
आर्याची बातमी एका वतृ्तपत्रात ददनाींक १९/०१/२०१७ रोजी प्रससध्द झाली होती. 
सदर बातमीच्या अनरु्ींगाने चौकर्ी केली असता, तळेगाव सर्वारातील डोंगराचे 
खोदकाम होत असल्याचे तसेच १०० ब्रास मुरूमाच्या उत्खननाच्या परवानगीवर 
हजारो ब्रास मुरूम उत्खनन करण्यात येत असल्याचे ननदर्शनास आले नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
यितमाळ जजल््यातील ७/१२ चे उताऱयाांची नोंदी अद्ययाित िरण्याबाबत 

(३१) *  २९२८४   श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांत टिले, श्री.आनांद ठािूर :   
सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) यवतमाळ स्जल््यातील ७ लाख र्तेकऱ्याींच्या ७/१२ चे उतारे अदययावत 
करण्याचे काम प्रलींबबत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व तदनुसार दोन मदहन्यात सदर रे्तकऱ्याींच्या ७/१२ चे 
उतारे अदययावत करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२) व (३) “ई-फेरफार” कायशक्रमाींतगशत यवतमाळ 
स्जल््यातील सवश तालुके ददनाींक २०/०७/२०१५ ते १३/०६/२०१६ या कालावधीत 
ऑनलाईन झालेले असून हस्तसलणखत गा.न.नीं. ७/१२ व सींगणकीकृत 
गा.न.नीं.७/१२ मध्ये तफावती आढळल्यास त्यामधील तफावती दरुुस्तीसाठी 
र्ासनाने “ई-फेरफार” आज्ञावली सींदभाशत एडड् मोड्यलू व ऑनलाईन डा्ा 
अपडरे्न-२ (ODU-२) असे दोन मोड्यलू्स तलाठी व मींडळ अगधकाऱ्याींना उपलब्ध 
करुन ददलेली आहेत. 
     सदर एडी् मोड्यूलचा वापर करुन सींगणकीकृत गा.न.नीं. ७/१२ 
हस्तसलणखत गा.न.नीं. ७/१२ र्ी जुळववण्याचे काम यवतमाळ स्जल््यात सुमारे 
८५.४२ ्क्के पयतं पूणश झाले असून सदरचे काम ददनाींक ३१/०३/२०१७ पयतं १०० 
्क्के पूणश करण्याच्या दृष्ीने प्रयत्न सुरु आहेत. 
 

----------------- 
घोटी-िाळु्ते (ता.इगतपुरी, जज.नासशि) र्त्यािरील 
अनािश्यि हठिािी बाांधण्यात येिाऱया पुलाबाबत 

 

(३२) *  २९२४०   प्रा.जोगेन्द्र ििाड े: सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) घो्ी-काळुस्ते (ता.इगतपुरी, स्ज.नासर्क) रस्त्यावर सावशजननक बाींधकाम 
ववभागाकडून अनावश्यक दठकाणी पूल बाींधण्याचे काम सुरु असून सदर पुलाच्या 
बाींधकामासाठी अत्यींत ननकृष् दजाशचे सादहत्य वापरण्यात येत असल्याचे माहे 
जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनरु्ींगाने उक्त अनावश्यक दठकाणी पूल बाींधण्यामागील कारणे काय आहेत, 
तसेच अनावश्यक दठकाणी पूल बाींधण्यास परवानगी देणाऱ्या अगधकारी व 
कमशचाऱ्याींववरुध्द तसेच कीं त्रादाराववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) नाही. 
(२) घो्ी-काळुस्ते हा प्रस्जमा २३ आहे. रस्त्याच्या  ककमी ०/५०० मधील पूल 
पूररेरे्खालील (submersible) आहे. तसेच पूल ६० वरे् जनुा आहे. या बाबीचा 
ववचार करून र्ासनाने पावसाळयात वाहतकू खींडीत होवू नये या दृष्ीकोनातनू 
पुलासाठी पयाशयी नवीन उींच पातळीवरील (High level) पूल बाींधण्याचे काम 
मींजूर केले. या नवीन पुलाचे बाींधकाम पूणश करण्यात आले आहे. पूलाचे काम 
स्वीकृत ननववदेतील तरतदूीप्रमाणे करण्यात आले आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
िराड (जज.सातारा) तालुक्यात शेतिऱ याांच्या मालाची साठिििू  

िरण्यासाठी िोल्ड ्टोरेजेची व्यि्था िरण्याबाबत  

(३३) *  ३०४७१   श्री.आनांदराि पाटील : सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कराड (स्ज.सातारा) तालुक्यात स्जल्हा पररर्देच्या कृर्ी ववभागातील कृर्ी 
सहायकाींनी र्ेतकऱ् याींच्या बाींधावर जाऊन र्तेी मालाची नोंदी ठेवणे आवश्यक 
असताींनाही र्तेकऱ् याींच्या बाींधावर न जाता वपकाींच्या नोंदी कागदोपत्री घेतली 
असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, कृर्ी ववभागाने रे्तमालाच्या उत्पादनाच्या प्रत्यक्षात मादहती 
र्ासनाला ददली असती तर आवक झालेल्या मालावर दराचे ननयींत्रण ठेवणे सोपे 
झाले असते, परींतु येथील कृर्ी ववभागाच्या ननषकाळजीपणामुळे रे्तकऱ् याींचे 
आगथशक नुकसान झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करून बेजबाबदार कृर्ी 
सहायकाींवर कारवाई करण्याबाबत तसेच र्तेकऱ् याींच्या मालाची साठवणकू 
करण्यासाठी कोल्ड स््ोरेजेची व्यवस्था करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. पाांडुरांग फुां डिर : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
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(३) कृर्ी सहाय्यकाींवर कारवाई करण्याचा प्रश्न उद् ावत नाही. एकास्त्मक 
फलोत्पादन ववकास असभयान योजनेंतगशत कोल्ड स््ोअरेज उभारणीसाठी 
वैयस्क्तक र्तेकऱ् याींना व रे्तकरी ग्ासाठी अनदुानावर योजना सुरु आहे. सन 
२००५-०६ पासून २०१५-१६ पयतं फळवपकाींची सर्तगहृाींमध्ये साठवणकू करण्याच्या 
अनरु्ींगाने कराड तालुक्यातील ३६४०.१२ मे.्न क्षमतेच्या एका र्ीतगहृाकरीता 
९३.३६ लाखाचे अनदुान देण्यात आलेले आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
मुांबई-गोिा महामागच चौपदरीिरिासह इतर सुविधा उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

(३४) *  २६८७३   श्री.शरद रिवपसे : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) गोव्याला मुींबईर्ी जोडणाऱ्या महामागाशवर चार लेन करण्यासह हेसलपॅड, 
स्थाननक उत्पादनाींची ववक्री कें द्र, हॉ्ेल्स इ. जवळपास १३०० सुववधा 
देण्याबाबतचा व महामागश पणूश करण्याबाबतचा प्रस्ताव र्ासनाचे ववचाराधीन आहे, 
हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर प्रस्तावाचे स्वरुप काय आहे, यासाठी ककती ननधीची 
आवश्यकता आहे व सदर ननधी कर्ाप्रकारे उपलब्ध करण्यात येणार आहे, 
(३) असल्यास, उक्त प्रस्तावावर ननणशय घेण्यात आला असल्यास ननणशयाचे 
स्वरुप काय आहे व त्यानुसार कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) हे अींर्त: खरे आहे. 
     हा प्रकल्प पूणश झाल्यानींतर ॲम्बुलन्स, प्रथमोपचार सुववधा, प्रसाधन गहेृ, 
वाहनाींसाठी पाकींग इत्यादी ्या ककमान साधारण सुववधा उपलब्ध होणार आहेत. 
     मुींबई-गोवा ्या ४७५.२१ कक.मी. राषट्रीय महामागश क्र.६६ पैकी पनवेल ते 
इींदापूर ्या ८४ कक.मी. महामागाशच्या चौपदरीकरणाचा प्रकल्प भारतीय राषट्रीय 
राजमागश प्रागधकरणाकडून खाजगीकरणामधनू प्रगतीत आहे. 
     सन २०१६-१७ मध्ये त्यापढुील इींदापूर ते झाराप ्या ३६६.१७ कक.मी. च्या 
महामागाशपकैी ३१८.०७ कक.मी. महामागाशच्या चौपदरीकरणासाठी कें द्र र्ासनाकडून 
रुपये ९५०१.१८ को्ीच्या कामाींना मींजूरी प्राप्त झालेली आहे. उवशरीत ४८.१ 
कक.मी. लाींबीच्या कामाचा मींजूरी प्रस्ताव कें द्र र्ासनाकड ेसादर करण्यात आला आहे. 
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(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

अमरािती तालुक्यामध्ये पुरामुळे बाधधत झालेल्या  
िुटुांबाचे पनुिचसन िरण्याबाबत 

 

(३५) *  २९८९२   श्रीमती हु्नबानू खसलफे : सन्माननीय मदत ि पनुिचसन 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुसदा, देवरी, सालोरा बु. देवरा, रेवसा, सर्राळा, े्ंभा, फाजलपुर, थुगाव, 
वलगाव (ता.स्ज.अमरावती) या गावातील सन २००७ मध्ये आलेल्या महापुरामुळे 
बागधत झालेल्या कु्ुींबाचे पुणशत: पनुवशसन झाले नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या गावाींमध्ये नागरी सुववधाींचे कामे अपूणश असून पनुवशसनाकररता 
रुपये १३.६२ को्ी ननधीची आवश्यकता असून सदर ननधी उपलब्ध करुन 
देण्याकरीता स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी स्जल्हागधकारी, अमरावती याींच्याकड े
ददनाींक १३ मे, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास ननवेदन ददले आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करून गावाींची पनुवशसनाची 
कामे पुणश होण्याच्या दृष्ीने आवश्यक ननधी उपलब् ध करुन देण्याबाबत कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय, हे खरे आहे.      
(२) होय, हे खरे आहे.      
(३) ववभागीय आयुक्त, अमरावती याींचेकडून अहवाल मागववण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
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जव्हार (जज.पालघर) सािचजननि बाांधिाम विभागाांतगचत 
िोट्यिधी रुपयाांचा गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

  

(३६) *  २८९१६   श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांत टिले, श्री.रविांद्र फाटि, श्री.जयांत 
पाटील, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अमरससांह पांडडत, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.नरेंद्र 
पाटील, श्रीमती विद्या चव्हाि, श्री.सनतश चव्हाि, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचिी :   
सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) वाडा, ववक्रमगड, मोखाडा आणण जव्हार (स्ज.पालघर) या तालुक्यात जव्हार 
सावशजननक बाींधकाम ववभागाींतगशत को्यवधी रुपयाींची बोगस बीले सादर करून 
रूपये ३०० को्ीींचा अपहार झाल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व तदनसुार गैरव्यवहार करणाऱ्या सींबींगधत दोर्ी अगधकारी व 
कमशचारी याींच्यावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२) व (३) प्रश्नाींककत बाबी बाबत अगधक्षक असभयींता, 
दक्षता व गुण ननयींत्रण मींडळ, नवी मुींबई याींच्याकडून चौकर्ी करण्याचे आदेर् 
देण्यात आले आहेत. 

----------------- 
पोलादपूर (जज.रायगड) र्त्याची झालेली दरुि्था 

(३७) *  ३०३५०   श्री.जनादचन चाांदरूिर : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मौजे वाकण, खाींडशे्वरवाडी, रोदहदासवाडी (ता.पोलादपूर, स्ज.रायगड) या 
मागासवाडीतील अींतगशत ५०० मी्र लाींबीचा अींतगशत वाडीजोड रस्त्याचे 
मजबतुीकरण, डाींबरीकरण करण्यासाठी ग्रामस्थाींनी मा.सावशजननक बाींधकाम मींत्री, 
स्जल्हागधकारी, रायगड, उपअसभयींता, सा.बा.ववभाग, पोलादपूर याींचेकड े वारींवार 
मागणी करण्यात येऊनही सदरहू रस्त्याचे काम करण्यात आले नसल्याचे माहे 
जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनरु्ींगाने सदरहू रस्त्याचे मजबतुीकरण व डाींबरीकरण करण्याबाबत कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्रीमती पांिजा मुांड े : (१) अर्ा प्रकारचे ननवेदन प्राप्त झाल्याचे आढळून येत 
नाही.  
(२) प्रश्नाींककत रस्त्याची एकूण लाींबी ९०० मी. आहे. त्यापैकी वाकण जाधववाडी 
ते खाींबेश्वरवाडी हा ग्रामीण मागश क्र. ८३ असून त्याची लाींबी ६०० मी. आहे. या 
लाींबीमध्ये मजबुतीकरण व डाींबरीकरणाचे काम सन २०१६-१७ रस्ते व पलु 
दरुुस्ती परररक्षण कायशक्रमाींतगशत मींजूर आहे. 
     उवशरीत खाींबेश्वरवाडी क्र. १ ते रोदहदासवाडी हा ३०० मी. लाींबीचा 
योजनाबा्य रस्ता असल्याने त्याचे काम रस्ते व पलु दरुुस्ती परररक्षण  
कायशक्रमामधून करता येत नाही. तथावप सदर काम आमदार / खासदार / 
लोकप्रनतननधी याींनी स्थाननक ववकास योजनेंतगशत सुचववल्यास व त्यास मींजूरी 
प्राप्त झाल्यास स्जल्हा पररर्देमाफश त करता येईल. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
भोमिाडी (जज.ससांधदुगुच) येथे अननस बागेला आग लागून 

लाखो रुपयाांचे निुसान झाल्याबाबत 

(३८) *  २८०७६   श्री.नारायि रािे : सन्माननीय मदत ि पुनिचसन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) सा्ेली भेडर्ी पररसरातील (स्ज.ससींधदुगुश) भोमवाडी येथे अननस बागेला आग 
लागून लाखो रुपयाींचे नुकसान झाले आहे, तसेच झरे काजुळवाडी येथील लागवड 
केलेल्या रे्कडो काज ू कलमे, आींब्याची झाड,े बाींबचुी बे्े आगीमध्ये जळून 
गेल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व तदनसुार आगीमुळे नकुसान झालेल्या रे्तकऱ्याींना कोणती 
मदत केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे आहे.   
(२) माहे जानेवारी मध्ये लागलेल्या आकस्स्मक आगीमध्ये मौजे सा्ेली भेडर्ी 
(भोमवाडी) येथील एका र्तेकऱ्याचे तसेच झरे या गावातील एका र्तेकऱ्याचे 
समळून एकूण ४.०३.६ हे. आर इतक्या क्षेत्रातील फळझाड े याींचे नुकसान झाले 
आहे. सदर प्रकरणी ववभागीय आयुक्त, कोकण याींच्याकडून सववस्तर अहवाल 
मागववण्यात आला आहे.  
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यातील िापूस उत् पादि शेतिऱयाांना हमीभाि िाढिनू देण्याबाबत 

(३९) *  २७२२३   श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.अमरससांह पांडडत, अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.विक्रम िाळे : ताराांकित प्रश्न 
क्रमाांि २२८३४ ला हदनाांि २९ जुलै, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या 
सांदभाचत सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील उत्तर महाराषट्र, ववदभश तसेच अन्य भागात कापूस हे प्रमुख पीक 
असून यावर्ी कापसाला हमी भावापेक्षाही रुपये ५०० कमी भाव समळत असल्याने 
रे्तकऱ्याींना आगथशक नकुसान सहन करावे लागत असून यावर्ीचे दर 
ठरववण्यासाठी कें द्रीय कृर्ी मूल्य आयोगाने राज्यातील कृर्ी ववदयावपठासह पणन 
तज्ञाींनी पीक उत्पादन खचाशच्या अनरु्ींगाने वपकाच्या आधारभूत ककीं मती अदयाप 
जादहर केलेल्या नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कापूस पीकाला उत्पादन खचश हा एकरी २० ते २५ हजाराींपेक्षा 
अगधक असताना र्ासनाने जाहीर केलेला दर र्तेकऱ्याींना परवडणारा नसल्याने 
र्ासनाने हमी भाव वाढवून देण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. पाांडुरांग फुां डिर : (१) खरीप ववक्री हींगाम सन २०१६-१७ मध्ये कापसाचे 
बाजारभाव हे हमी भावापेक्षा जास्त आहेत.   
     खरीप ववक्री हींगाम सन २०१६-१७ करीता कें द्र र्ासनाने ददनाींक 
०३/०६/२०१६ रोजी वपकाींच्या ककमान आधारभूत ककीं मती जाहीर केलेल्या आहेत.   
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     खरीप ववक्री हींगाम सन २०१७-१८ करीता पीक उत्पादन खचाशवर आधारीत 
ककीं मतीची राज्य र्ासनाची सर्फारस कें द्रीय कृर्ी मूल्य व ककीं मत आयोगास 
पाठववण्यात आलेली असून, ककमान आधारभूत ककीं मती माहे जनू, २०१७ मध्ये 
जाहीर होतील. 
(२) ककमान आधारभुत ककीं मत जाहीर करणे ही पूणशपणे कें द्र र्ासनाच्या 
अखत्याररतील बाब असून रे्तकऱ्याींना ककमान हमी भाव वाजवी समळावेत 
यासाठी राज्य र्ासन नेहमीच कें द्र र्ासनाकड ेआग्रही भूसमका घेत असते. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

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

बबरोली ि मुांडीपार (ता.नतरोडा, जज.गोंहदया)  
येथील अिैध रेती उत्खनन रोखण्याबाबत 

 

(४०) *  २९४८१   श्री.पररिय फुिे : सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
(१) बबरोली व मुींडीपार (ता.नतरोडा, स्ज.गोंददया) येथील रेती घा्वर ननयमाींचे 
उल्लींघन करून २४ तास रेती उत्खनन व वाहतुक होत असल्याचे ददनाींक      
३ फेब्रुवारी, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर अवधै रेती उत्खनन रोखण्याकरीता २५० स्थाननक 
नागरीकाींनी उपववभागीय अगधकारी व तहससलदार याींना ददनाींक १ फेब्रुवारी, २०१७ 
रोजी ननवेदन ददले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करून अवैध रेती उत्खनन 
रोखण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२) व (३) समस्त गावकरी याींनी नतरोडा 
तालुक्यातील बबरोली व मुींडीपार या सललाव झालेल्या वाळूग्ाींतनू र्ासनाच्या 
ननयमाींनुसार वाळूचे उत्खनन होत नसल्याने, उत्खनन बींद करण्याबाबतचे 
ननवेदन उपववभागीय अगधकारी, नतरोडा व तहससलदार नतरोडा याींना ददनाींक 
०१/०२/२०१७ रोजी ददले आहे. 
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     सदर ननवेदनाच्या अनुर्ींगाने तालुका स्तरावरील भरारी पथकाने सदर 
वाळूग्ाींची ददनाींक ६/०२/२०१७, ददनाींक ७/०२/२०१७, १३/०२/२०१७ व १४/०२/२०१७ 
रोजी पहाणी व तपासणी केली असता, सींबींगधत सललावधारकाींकडून र्ासकीय 
ननयमाींचे उल्लींघन करून, वाळूचे उत्खनन होत असल्याचे ननदर्शनास आलेले 
नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
राज्य पररिहन महामांडळाने एम.एस. या धातुमध्ये 

गाड्याांची बाांधिी िरण्याचा घेतलेला ननिचय 

(४१) *  २७८३२   डॉ.अपिूच हहरे :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २५५९७ ला हदनाांि   
८ डडसेंबर, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय पररिहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषट्र राज्य पररवहन महामींडळाने अपघात झाल्यास त्याची तीव्रता कमी 
व्हावी आणण वाहन अगधक मजबतु व आकर्शक करण्यासाठी एम.एस. या 
धातुमध्ये बसचा साींगाडा बाींधण्याचा ननणशय घेतला असून त्याबाबतची ननववदा 
प्रकक्रया राज्य पररवहन महामींडळाच्या स्तरावर प्रसाररत करण्यात आली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहु ननववदा प्रकक्रया पूणश झाली आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करून अपघाताप्रसींगी तीव्रता 
कमी व्हावी, प्रवार्ाींचे सींरक्षण व्हावे, यासाठी स््ीलपासून बाींधलेल्या गाड्या 
अगधक मजबतु ठरणार असल्याने ननववदा प्रकक्रया पणूश करण्याबाबत कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. हदिािर रािते : (१), (२) व (३) राज्य पररवहन महामींडळाचे वाहन अगधक 
मजबतू व आकर्शक करण्यासाठी राज्य पररवहन महामींडळाने लोखींडी बाींधणीचा 
बसचा साींगाडा बाींधण्याचा ननणशय घेतलेला असून, त्याबाबतची ननववदा प्रकक्रया 
राज्य पररवहन महामींडळाच्या स्तरावर राबववण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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



36 

िैतरिा, भाईदर, नायगाि (जज.पालघर) रेल्िे पुलाच्या ननवषध्द 
क्षेत्रामधनू होत असलेला रेती उपसा रोखण्याबाबत 

(४२) *  २९११९   श्री.सुजजतससांह ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर : सन्माननीय 
महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वैतरणा, भाईदर, नायगाव (स्ज.पालघर) रेल्वे पुलाच्या ननवर्ध्द क्षेत्रामधनू 
बेसुमार वाळू उपसा होत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर वाळू उपसामुळे रेल्वे पुल धोक्यात आले आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करून रेल्वे पुलाच्या ननवर्ध्द 
क्षेत्रामधनू होत असलेला वाळू उपसा रोखण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?   
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२), (३) व (४) पस्श्चम रेल्वेने ददनाींक १०/८/२०१६ 
रोजीच्या पत्रान्वये वतैरणा नदीवरील ९२ व ९३ क्रमाींकाच्या रेल्वे पलुाच्या 
सभोवती वाळू उत्खनन बींद करण्याबाबत ववनींती केली होती. सदर ववनींतीच्या 
अनरु्ींगाने मुख्य सगचव, महाराषट्र र्ासन याींचेकड ेयासींदभाशत ददनाींक २०/८/२०१६ 
रोजी प्रधान सगचव (महसूल), ववभागीय आयुक्त, कोकण ववभाग, स्जल्हागधकारी 
पालघर, पोलीस अगधक्षक, पालघर व गचफ ब्रीज इींस्जननयर (पस्श्चम रेल्वे) याींची 
बैठक आयोस्जत करुन, सदर बठैकीत उक्त रेल्वे पलुाजवळील रेतीचे अवधै 
उत्खनन थाींबववण्याबाबत ववववध उपाययोजना करण्याचा ननणशय घेण्यात आला. 
त्यानुसार स्जल्हा प्रर्ासनाला व इतर सींबींगधताींना आवश्यक कायशवाही करण्याचे 
ननदेर् देण्यात आले आहेत. 
     रेल्वे पुलाींच्या ननवर्ध्द क्षेत्रातील वाळू उपसा रोखण्यासाठी रेल्वे पोलीस व 
महसूल प्रर्ासनाने वेळोवेळी एकबत्रत भे्ी देऊन सवश रेल्वे पुलाींच्या दठकाणी 
एकाचवेळी पाहणी करणे, पुलाींचे सवेक्षण करणे, अर्ा भागातनू वाळू 
वाहतूकीसाठी तयार केलेले रस्ते त्वरीत बींद करणे, स्जल्हा व तालुकास्तरावर 
तपासणी नाके तयार करून, ददवसरात्र पथके गठीत करणे इ. उपाययोजना 
करण्यात आलेल्या आहेत. त्यामुळे सदर रेल्वे पुलाींच्या ननवर्ध्द क्षेत्रात वाळूचा 
उपसा होत असल्याचे असलकड ेननदर्शनास आले नाही. 

-------------------- 
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गेिराई (जज.बीड) तालुक्यातील गोदािरी नदी पात्रातून 
अिैध रेती उपसा होत असल्याबाबत 

 

(४३) *  ३०५१३   श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) गेवराई (स्ज.बीड) तालुक्यातील गोदावरी नदी पात्रातनू वाळू उपसण्याचे काम 
र्ासकीय ननववदा काढून ठेकेदाराींना ददले जाते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वाळु उपसा होत असल्यामुळे गोदावरीच्या पात्रातुन के्रनच्या 
सहाय्याने उपसा करण्यात येतो व ्ीपर, टॅ्रक््र भरण्यासाठी पोकलेनचा वापर 
होत असल्यामुळे गोदावरी पात्रात मोठमोठी खड्ड ेपडले आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, महसुल ववभागाची व पोलीस यींत्रणा असताींनाही गोदावरी 
काठाच्या रस्त्याींची ओव्हरलोड वाळू वाहतुकीमुळे दरुवस्था झाली असून महसुल 
ववभाग, पोलीस यींत्रणा व ठेकेदार सींगनमताने ठेक्यापेक्षाही जास्त प्रमाणात वाळू 
उपसा करत असल्यामुळे याबाबत र्ासनाने चौकर्ी करुन सींबींगधताींवर कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२) व (३) र्ासनाच्या वाळु/रेती ननगशती धोरणातील 
तरतुदीनुसार गेवराई तालुक्यातील (स्ज.बीड) गोदावरी नदीपात्रात वाळूग् ननस्श्चत 
करून सललाव करण्यात येतो. त्यानुसार गेवराई तालुक्यात सन २०१४-१५ या 
वर्ाशकरीता ननस्श्चत केलेले दोन वाळूग् सललावात गेले होते. तथावप, सन   
२०१५-१६ या वर्ाशमध्ये एकही वाळूग् सललावात गेला नाही. सन २०१६-१७ या 
वर्ाशच्या सललावाकरीता गेवराई तालुक्यात २ स्जल्हास्तरीय व ३ सींयुक्त असे 
एकूण ५ वाळूग् ननस्श्चत करण्यात आले असून, ववहीत प्रकक्रयेचा अवलींब करून 
सदर वाळूग्ाच्या सललावाची प्रकक्रया सुरु आहे. मात्र अदयाप सदर वाळूग् 
सललावात गेले नसल्याने सदर वाळूग्ातनू वाळू उत्खनन करण्याची परवानगी 
देण्यात आलेली नाही. 
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      गेवराई तालुक्यात गौण खननजाच्या अवधै उत्खनन व वाहतुकीस आळा 
घालण्यासाठी भरारी पथक गठीत करण्यात आले आहे. सदर पथकाने सन  
२०१४-१५ मध्ये केलेल्या तपासणीत वाळूच्या अवैध वाहतूकीच्या ९३ प्रकरणात      
रुपये १७,९३,०७८/-, सन २०१५-१६ मध्ये ४० प्रकरणात रुपये १,७६,७२,९६१/-    
व एवप्रल, २०१६ ते फेब्रवुारी, २०१७ या कालावधीत ९४ प्रकरणात          
रुपये १,०९,३५,३३९/- एवढा दींड वसूल केला आहे. तसेच सन २०१६-१७ या वर्ाशत 
४ प्रकरणाींत एम.पी.डी.ए. अगधननयमाींतगशत कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
राांझिी-आांबे (ता.पांढरपूर, जज.सोलापूर) र्त्याची झालेली दरुि्था 

(४४) *  ३०५३१   श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीिाांत देशपाांड े: सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राींझणी-आींबे (ता.पींढरपरू, स्ज.सोलापूर) रस्त्याचे माहे माचश, २०१६ मध्ये 
दरुूस्तीचे काम पूणश झाल्यानींतर दोन मदहन् यातच सदर रस्त्याची पुन्हा दरुवस्था 
झाली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी स्थाननक नागररक व लोकप्रनतननधीींनी सदर 
रस्त्याींच्या दरुूस्तीबाबत र्ासनाकड ेमागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनरु्ींगाने सदर रस्त्याची दरुूस्ती करण्याबाबत तसेच ननकृष् बाींधकाम करणाऱ्या 
ठेकेदार व सींबींगधत अगधकाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे खरे नाही.  
(२) अर्ा प्रकारचे ननवेदन प्राप्त झाल्याचे आढळून येत नाही. 
(३) राींझणी-आींबे हा रस्ता ग्रामीण मागश क्र. ३८ असून या रस्त्याची एकूण लाींबी 
४.०० कक.मी. आहे. त्यापैकी ०/०० ते १/०० कक.मी. या लाींबीतील दरुुस्तीचे काम 
रस्ते व पुल दरुुस्ती परररक्षण कायशक्रमाींतगशत जानेवारी २०१६ मध्ये पूणश करण्यात 
आले आहे. सदयस्स्थतीत सदर रस्ता सुस्स्थतीत असून वाहतूक सुरु आहे. परींत ु
या रस्त्यावर आींबे येथील सभमा नदीवरील वाळू उपसा करुन मोठ्या प्रमाणात 
क्षमतेपेक्षा जास्त वजनाची वाळू वाहतकु व अवजड वाहनाींची वाहतकू होत 
असल्याने काही दठकाणी खड्ड े पडलेले आहेत. याबाबत तहससलदार, पींढरपूर 
याींना पत्रान्वये स्जल्हा पररर्देमाफश त अवगत केले आहे. 
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      तसेच स्जल्हा वावर्शक योजनेंतगशत सन २०१६-१७ मध्ये १/०० ते १/६०० 
कक.मी. मधील मजबतुीकरण व डाींबरीकरणाचे काम मींजरू आहे. ०/८०० ते ४/०० 
कक.मी. लाींबीमध्ये सुधारणा करण्याचे काम खननज ववकास अींतगशत सावशजननक 
बाींधकाम ववभागाकड ेमींजूर आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
जळगाांि-जामोद (जज. बुलढािा) येथील जजगाांि प्रिल्पाांतगचत येिाऱया पडडि 

शेतीत महसूल अधधिाऱयाांच्या सांगनमताने अनतक्रमि िेल्याबाबत 

(४५) *  २७२९३   श्रीमती विद्या चव्हाि, श्री.हेमांत टिले, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.नरेंद्र पाटील, अॅड.ननरांजन डािखरे, अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.जयिांतराि 
जाधि : सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मौजे मानेगाींव (ता.जळगाींव-जामोद, स्ज.बलुढाणा) येथील खाजगी मालकीच्या 
ग् नीं. ३६, ३५२, ३५९, ३५३ या स्जगाींव प्रकल्पाींतगशत येणाऱ् या पडीक र्ेती 
सींबींधी जळगाींव-जामोद येथील महसूल अगधकाऱ् याींच्या सींगनमताने ननयमबा्य 
केलेल्या बनाव् कारवाई सींबींधी उच्चस्तरीय चौकर्ी करण्याची मागणी अणखल 
भारतीय लोकतींत्र सेनानी सींघ याींनी मा.महसूल मींत्री याींच्याकड े ददनाींक       
२७ डडसेंबर, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास लेखी ननवेदनादवारे केली आहे, हे खरे 
आहे काय, 

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी महसूल ववभागाच्या सींगनमताने जसमनीवरील 
अनतक्रमण झालेले असून रे्कडो ब्रॉस माती चोरीला व ववकली गेलेली आहे. 
तसेच जसमनीतील झाड े व रोप नष् केल्याबाबत उपववभागीय अगधकारी 
(महसूल), जळगाींव-जामोद स्ज.बुलढाणा याींनी ननकाल ववरोधात देऊन फसवणकू 
केल्यामुळे सदरचे प्रकरण अप्पर स्जल्हागधकारी, बुलढाणा याींचेकड ेननणशयाअभावी 
प्रलींबबत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनरु्ींगाने ननणशय घेऊन त्याची उच्चस्तरीय चौकर्ी होऊन सींबींगधत दोर्ीींवर 
कारवाई करण्याबाबत तसेच र्तेकऱ्याींना न्याय देण्याबाबत कोणती कायशवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२), (३) व (४) सदर ननवेदनातील मौजे मानेगाव, ता.जळगाव जामोद येथील 
ग् नीं. ३६, ३५२, ३५३ व ३५९ मधील जमीन र्ासकीय असून भर आकारी गुरे 
चराईकरीता मुक्रर होती. सदर ग्ात गावातील काही नागररकाींना देखरेखीकरीता 
पींच म्हणनू नेमण्यात आल्याचे ददसून येते. उक्त जसमनीवर सदय:स्स्थतीत 
अनतक्रमण नसल्याचे मींडळ अगधकारी, मानेगाव याींनी केलेल्या मोका पाहणीअींती 
आढळून आले आहे. तथावप, सदरहू  जसमनीतील र्केडो ब्रास माती चोरून 
ववकल्याबाबत आणण झाड े व रोपे नष् केल्याबाबतच्या प्रकरणी उप ववभागीय 
अगधकारी, जळगाींव जामोद याींना सखोल चौकर्ी करण्यास स्जल्हागधकारी, 
बुलढाणा याींनी सूचना ददलेल्या आहेत. 

----------------- 
महाराष्ट्र राज्य पररिहन महामांडळाच्या बसेसमध्ये 

आग प्रनतबांधि यांत्रिा बसविण्याबाबत 

(४६) *  २९७४७   श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.अपिूच हहरे, श्रीमती ज्मता िाघ, 
श्री.प्रविि दरेिर : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) महाराषट्र राज्य पररवहन महामींडळाच्या अनेक बसेसमध्ये आग प्रनतबींधक 
यींत्रणा नसल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महाराषट्र राज्य पररवहन महामींडळाकडून अपघात ववमा म्हणनू 
प्रत्येक प्रवार्ाींकडून एक रुपया अगधभार कर घेतला जात असूनही बसमध्ये आग 
प्रनतबींधक ककीं वा अस्ग्नर्ामकाची कोणतीही सोय नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रवार्ाींच्या सुरक्षक्षततेच्यादृष्ीने एस.्ी. बसगाड्याींच्या अनतवेगावर 
ननयींत्रण आणणे, चालकाींचे वेळोवेळी समुपदेर्न करणे आणण आरोग्य ववर्यक 
वैदयकीय तपासण्या व अन्य प्रनतबींधात्मक व सुरक्षक्षतेसींबींगधचे उपाय 
करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करून महाराषट्र राज्य 
पररवहन महामींडळ बसमध्ये आग प्रनतबींधक यींत्रणा बसववण्याबाबत कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. हदिािर रािते : (१) नाही. 
(२), (३) व (४) राज्य पररवहन महामींडळाच्या बसेसमध्ये ननयमानुसार आग 
प्रनतबींधक उपकरणे बसववण्यात येतात. तसेच, प्रवार्ाींच्या सुरक्षक्षततेच्या 
दृष्ीकोनातनू महामींडळाकडील वाहनाींवर वेग ननयींत्रण उपकरण बसववण्यात 
येतात. राज्य पररवहन महामींडळाच्या वाहनाींच्या सुरक्षक्षततेसींदभाशत ननयसमत 
देखभाल केली जाते. तसेच, सवश ववभागाींमध्ये चालकाींच्या सकारात्मक 
मानससकतेकरीता तज्ञ समुपदेर्काची ननयुक्ती करण्यात आलेली असून 
त्याींचेदवारे चालकाींना समुपदेर्न केले जाते व चालकाींची ननयसमत वैदयकीय 
तपासणी केली जाते. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
िारेगाि फाटा ते धमाचबाद (ता.धमाचबाद, जज.नाांदेड) र्त्याची झालेली दरुि्था 

(४७) *  ३०४०१   श्री.अमरनाथ राजूरिर : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) कारेगाव फा्ा ते धमाशबाद (ता.धमाशबाद, स्ज.नाींदेड) रस्त्याची दरुवस्था झाली 
असून सदर रस्ता वाहतकुीस धोकादायक असल्याची स्स्थती ननमाशण झाली आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कारेगाव ते धमाशबाद हा रस्ता २० कक.मी. अींतराचा असून सदर 
मागश हा आींध्रप्रदेर्ात जाण्यासाठी जवळचा मागश असून रस्त्याच्या दरुवस्थेमुळे 
नागररकाींना त्रास सहन करावा लागत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदर्शनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनरु्ींगाने सदर रस्त्याच्या दरुूस्तीबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) नाही. 
(२) नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
     रस्त्यावरील खड्ड ेपुणशपणे डाींबरसमश्रीत खडीने भरण्यात आले असून रस्ता 
वाहतुकीसाठी सुस्स्थतीत आहे. वाहतूक सुरळीतपणे सुरू आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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पुिे-बांगलोर राष्ट्रीय महामागाचच्या सहा पदरीिरिाच्या िामाांबाबत 
 

(४८) *  ३०४७२   श्री.आनांदराि पाटील : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) सर्रवळ (स्ज.सातारा) येथे ररलायन्स इींफ्रा व भारतीय राषट्रीय महामागश 
प्रागधकरण याींच्याकडून पुणे-बींगलोर राषट्रीय महामागाशच्या सहा पदरीकरणाचे काम 
अनतर्य सींथगतीने होत असल्याने तीन मदहन्यापूवी येथील ग्रामस्थाींनी हे काम 
पूणश व्हावे यासाठी आींदोलन व र्हरात बींद पुकारला असल्याचे माहे जानेवारी, 
२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनरु्ींगाने सदर महामागाशच्या सहा पदरीकरणाचे काम करण्याबाबत कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) हे खरे आहे. 
     भारतीय राषट्रीय राजमागश प्रागधकरण याींचेमाफश त पुणे-बींगलोर महामागाशचे 
सहापदरीकरण करण्याचे काम प्रगतीत असून सर्रवळ स्ज.सातारा येथील 
ग्रामस्थाींनी काम सींथगतीने होत असल्याबाबत ददनाींक ०३/०७/२०१६ रोजी ननदर्शने 
केलेली आहेत. सींबींगधत प्रागधकरणाचे अगधकारी, स्वतींत्र असभयींता, सवलतदार 
याींनी ददनाींक ०३/०७/२०१६ रोजी उपववभागीय अगधकारी, वाई व उप अगधक्षक, 
पोलीस वाई याींचेर्ी सदर समस्येबाबत चचाश केल्यानींतर सवलतकाराने 
मागण्याींबाबत कायशवाहीची हमी ददली असल्याचे प्रकल्प सींचालक, भारतीय 
राषट्रीय राजमागश प्रागधकरण, पुणे याींनी कळववले आहे. 
(३) पींढरपूर फा्यावरील पाईप मोऱ्याींचे काम अनतक्रमण ह्ववण्यास गावकऱ्याींनी 
ववरोध केल्याने जलदगतीने होणे र्क्य नसल्याचे प्रकल्प सींचालक, भारतीय 
राषट्रीय राजमागश प्रागधकरण याींनी कळववले आहे. 
 

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



43 

िसई-विरार (जज.पालघर) पररसरात बससेिा सुरू िरण्याबाबत 

(४९) *  २८९२५   श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांत टिले, श्री.सुजजतससांह ठािूर :   
सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) वसई-ववरार (स्ज.पालघर) पररसरात बसेस बींद केल्यामुळे भुईगाींव, ननमशळ, 
कळींब, रानगाींव, गगरीज, अनाशळा, नींदाखाल इत्यादी या समुद्रककनाऱ्यावरील 
गावातून र्हरापयशत प्रवास करण्याकरीता प्रवार्ाींची गैरसोय होत आहे, हे खरे 
आहे काय, 

(२) असल्यास, नालासोपारा डपेोतील १६ आणण वसई डपेोतील ९ बसेस बींद 
झाल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करून सदर बससेवा पवुशवत 
सुरू करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. हदिािर रािते : (१) व (२) राज्य पररवहन पालघर, वसई, नालासोपारा, 
अनाशळा या आगारातनू राज्य पररवहन वाहतकू करण्यात येत असून भुईगाींव, 
ननमशळ, कळींब, रानगाींव, गगरीज या मागाशवर राज्य पररवहन वसई नालासोपारा 
या आगारातनू र्हरी वाहतकू सुरु आहे. सदर मागाशवर प्रवार्ाींची कोणतीही 
गैरसोय झालेली नाही, तर राज्य पररवहन अनाशळा नींदाखाल मागाशवर चालणारी 
राज्य पररवहन र्हर वाहतूक सेवा वसई-ववरार महानगरपासलकेकड ेवगश करण्यात 
आलेली आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
चांदनसािरगाि (ता.िेज, जज.बीड) ि तडगेाि (ता.भोिरदन, जज.जालना) 

येथील शतेिऱयाांनी आत्महत्या िेल्याबाबत 

(५०) *  ३०४१६   श्री.जनादचन चाांदरूिर : सन्माननीय मदत ि पुनिचसन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) चींदनसावरगाव (ता.केज, स्ज.बीड) येथील एका रे्तकऱ्याने कजशबाजारीपणामुळे 
व तडगेाव (ता.भोकरदन, स्ज.जालना) येथील एका रे्तकऱ्याने ब केचे एक लाख 
रुपयाींचे कजश फेडू न र्कल्याने आत्महत्या केली असल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय,    
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(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन आत्महत्याग्रस्त 
रे्तकऱ्याींच्या कु्ुींबबयाींना आगथशक मदत देण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सदर प्रकरणी र्ासन ननकर्ान्वये आगथशक मदत ववतरीत करण्यात आलेली 
आहे.  
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

 

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

िृषी अधधिाऱयाांना पदोन्नती, ननयसमत सांिगच-२ मध्ये समािेश िरण्याबाबत 
 

(५१) *  २७५२३   श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.अमरससांह पांडडत, अॅड.ननरांजन डािखरे : सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कृर्ी आयुक्तालय, पुणे याींचेमाफश त कृर्ी अगधकारी सींवगाशची सेवा ज्येषठता 
यादी अनेक वर्ाशपासून प्रससध्द करण्यात आलेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सन १९९८ पासून अनुसूगचत जाती, ववमुक्त जमाती व खलु्या 
प्रवगाशतील कृर्ी अगधकाऱ्याींची पदोन्नती झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदय:स्स्थतीत कृर्ी अगधकारी हे पद वगश-२ (कननषठ) या सींवगाशत 
गणले जात आहे व र्ासनाच्या इतर कोणत्याही ववभागात वगश-२ (कननषठ) सींवगश 
नसल्याने कृर्ी अगधकारी पद हे ननयसमत सींवगश-२ मध्ये वगश करण्याची कृर्ी 
अगधकारी सींघ्नेने मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करून कृर्ी अगधकाऱ्याींना 
पदोन्नती, ननयसमत सींवगश-२ मध्ये समावेर् करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 



45 

श्री. पाांडुरांग फुां डिर : (१) हे अींर्त: खरे आहे. कृर्ी अगधकाऱ्याींच्या ददनाींक 
०१/०१/२००४ स्स्थत ज्येषठतासुची सींदभाशत काही कृर्ी अगधकाऱ्याींनी मा.सवोच्च 
न्यायालयामध्ये ववरे्र् अनुमती यागचका दाखल केलेली आहे. तथावप मा.सवोच्च 
न्यायालयाच्या या सींदभाशतील ननणशयाच्या अधीन राहून कृर्ी अगधकाऱ्याींची ददनाींक 
०१/०१/२०११ स्स्थत अींतरीम ज्येषठतासुची प्रससध्द करण्याची कायशवाही सुरू आहे.  
(२) हे खरे नाही. महाराषट्र कृर्ी सेवा, ग्-ब (कननषठ) सींवगाशतून महाराषट्र कृर्ी 
सेवा, ग्-ब सींवगाशमध्ये सन १९९८ पासून आतापयतं एकूण ५९५ अगधकाऱ्याींना 
महाराषट्र कृर्ी सेवा, ग्-ब सींवगाशमध्ये पदोन्नती देण्यात आली आहे. त्यामध्ये 
अ.जाती प्रवगाशतील ७२, ववजाभज प्रवगाशतील ७३ व खलुा प्रवगाशतील ३८९ 
अगधकाऱ्याींचा समावेर् आहे.  
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) कृर्ी अगधकारी, महाराषट्र कृर्ी सेवा, ग्-ब (कननषठ) सींवगाशतनू महाराषट्र 
कृर्ी सेवा, ग्-ब सींवगाशमध्ये पदोन्नती देण्यासाठी बबींद ू नामावली तपासण्यात 
येत आहे. महाराषट्र कृर्ी सेवा, ग्-ब (कननषठ) व महाराषट्र कृर्ी सेवा, ग्-ब 
सींवगाशची कतशव्ये व जबाबदाऱ्या सभन्न असल्यामुळे महाराषट्र कृर्ी सेवा, ग्-ब 
(कननषठ) याींना महाराषट्र कृर्ी सेवा, ग्-ब या सींवगाशत ननयसमत करणे 
सींयुस्क्तक होणार नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही.  

----------------- 
मु.पो.रायते (ता.िल्याि, जज.ठािे) येथील महार ितनी 

जसमनी मुळ िारसाच्या नािे िरण्याबाबत 
(५२) *  २९५१९   श्री.पररिय फुिे :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २२७८५ ला हदनाांि 
२ ऑग्ट, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मौजे रायते (ता.कल्याण, स्ज.ठाणे) येथील महार वतनी जसमनीींचे बेकायदा 
हस्ताींतर झाले असून मौजे रायते येथील सव्हे नीं. १०१/४, १०१/९, १०१/७, १०१/५, 
७८ व ७१/७ या समळकतीींच्या जसमनीींला अवैधररत्या कुळ लावण्यात आल्याचे 
माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर समळकतीच्या गाव नमुना नींबर ७/१२ मध्ये फेरफार क्र.६२ 
अन्वये र्ींकर राघो पवार याींचे नाव सींरक्षक्षत कुळ म्हणनू नोंद असल्याचे 
र्ासनाने ददलेल्या उत्तरात नमूद केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, फेरफार क्रमाींक ६२ ची मुळ सींगचका तपासली असता उक्त 
फेरफार क्रमाींक ६२ हा कुळाचा फेरफार नसून हा खरेदीखताचा फेरफार आहे. 
तसेच त्यामध्ये कोणत्याही सींरक्षक्षत कुळाची नोंद नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले, तदनसुार फेरफार क्रमाींक ६२ हा खरेदीखताचा असून फेरफार 
क्रमाींक ६२ नुसार ३२ ग अन्वये केलेल्या कुळाची चकुीची नोंद रद्द करून गाव 
नमुना ७/१२ सव्हे नींबर १०१/४, १०१/९, १०१/७, १०१/५, ७८ व ७१/७ या 
समळकतीींची नोंद फेरफार क्रमाींक ८०७ वरून मुळ मालक “महार जानू मुकूीं द 
जाधव” याींच्या वारसाींच्या नावे करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) असे ननदर्शनास आले नाही.  
(२) जानू मुकूीं द महार याींच्या मौजे रायते येथील स.नीं. १०१/४, १०१/९, १०१/७, 
१०१/५ व ७१/७ या समळकतीींच्या गाव नमुना नींबर ७/१२ मध्ये फेरफार क्र. ६२ 
अन्वये र्ींकर राघो पवार याींचे नाव सींरक्षक्षत कुळ म्हणनू नोंद आहे, असे ववधान 
पररर्द ताराींककत प्रश्न क्र. २२७८५ च्या र्ासनाने ददलेल्या उत्तरात नमूद आहे.  
(३) व (४) मौजे रायते येथील गाव नमुना नींबर ६ (फेरफार नोंदवही) पाहता 
फेरफार क्र. ५५ ते २७० बाबतचे फेरफार पसु्तक सींपल्यानींतर पढुील फेरफार 
पुस्तक फेरफार क्र. २७१ पासून सुरु करण्याऐवजी पनु्हा फेरफार क्र. १ पासून 
सुरु केल्याचे ददसून येते. त्यानुसार फेरफार क्र. ६२ च्या दोन वेगवेगळ्या 
पुस्तकात नोंदी झालेल्या आहेत.  
     त्यापकैी एका फेरफार क्र. ६२, दद.१४/१०/१९५३ अन्वये जानू मुकूीं द महार 
याींच्या मौजे रायते येथील स.नीं. १०१/४, १०१/९, १०१/७, १०१/५ व ७१/७ या 
समळकतीींच्या गाव नमुना नींबर ७/१२ मध्ये र्ींकर राघो पवार याींचे नाव सींरक्षक्षत 
कुळ म्हणनू नोंद आहे. 
     दसुरा फेरफार क्र. ६२, ददनाींक २३/०७/१९२९ हा राघो बींडु पवार याींचेपासून 
अींतनी से्ं  फनाडंडस याींनी खरेदीने घेतल्याबाबतचा फेरफार असून सदर फेरफार 
हा अन्य समळकतीींबाबत आहे.  
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

महाराष्ट्र विधानपररषद 
________________________________________________________ 
मुद्रणपूवश सवश प्रकक्रया महाराषट्र ववधानमींडळ सगचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर करण्यात आली आहे. 

मुद्रण: र्ासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 


