
महाराष्ट्र विधानपररषद 
पहहले अधधिेशन, २०१८ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

गरुुिार, हदनाांि ०१ माचच, २०१८ / फाल्गनु १०, १९३९ (शिे) 
  

(१) महसलू, मदत ि पनुिचसन, सािचजननि 
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री 

 

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

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ७० 
------------------------------------- 

  
भभगिण (पुणे) या पररसरात युररया खत विके्रत्याांिडून  

शतेिऱयाांची अडिणूि होत असल्याबाबत 
  

(१) * ३७८४६ डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱहे : सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) भिगवण (पणेु) पररसरातील खत े ववक्री करणाऱ् या का ी ककुानकाराींकन न 
यरुरया खत ववक्री करण्याबाबत शतेकऱ् याींची णनवण क केली  ात णसायाची 
तक्रार शतेकऱ् याींनी क वी वविागाा या णाऱकाऱ् याींकन े मा े  ानेवारी, २०१८ 
मध्ये वा त्याकरम्यान केली आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) णसायास, यरुरयाचा साठा उपलब्ऱ णसताींना खत े ववक्री करणारे 
ककुानकार शतेकऱ्याींची णनवण क करून  ाका कर केणाऱ्या शतेकऱ्याींना यरुरया 
परुववला  ात णसायाबाबतचा आरोप शतेकऱ्याींनी तक्रारीत केला आ े,  े  ी 
खरे आ े काय, 
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(३) णसायास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आ े काय, चौकशीत 
काय आढळ न आले व तद्नसुार कोणती काययवा ी केली वा करण्यात येत 
आ े, 
(४) नसायास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री.पाांडुरांग फुां डिर : (१)  े खरे ना ी. णशा प्रकारा या तक्रारी क वी 
वविागाा या णाऱकाऱ्याींकन ेलेखी स्वरुपात तक्रार प्राप्त झालेाया ना ीत. 
(२) प्रश्न उद् िवत ना ी. 
(३) प्रश्न उद् िवत ना ी. 
(४) प्रश्न उद् िवत ना ी.  

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

मौजे ओिळे, भाईंदरपाडा, घोडबांदर रोड (जज.ठाणे)  
येथील जमीन गैरव्यिहाराबाबत 

  

(२) * ३८४८७ प्रा.जोगेन्द्र ििाड े: सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मौ े ओवळे, िाईंकरपाना, घोनबींकर रोन (ज .ठाणे) येथील  ुना सर्व् े नीं. 
१६२, २०८, २९८, २९९ मऱील  मीन गरुचरण व  ींगल णशी नोंक णसलेाया 
१०० एकरा या शासकीय  भमनी रा ेंद्र लोढा याींनी आपाया नावे नोंक केली 
णसायाचे मा े डनसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्याकरम्यान ननकशयनास आल,े  े खरे 
आ े काय, 
(२) णसायास, सकर   गरुचरण व  ींगल णशी नोंक णसलेली  मीन 
शासकीय णाऱकारी/कमयचारी याींा या सींगनमताने श्री.लोढा याींनी बळकावली 
आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) णसायास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून गरैर्व्यव ार 
करणाऱ्या कोवी णाऱकाऱ्याींवर कारवाई करण्याबाबत तसेच, उक्त  मीन पनु् ा 
शासन  मा करण्याबाबत कोणती काययवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसायास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  



3 

श्री.चांरिाांत पाटील : (१), (२), (३) व (४) मौ  ेओवळे, ता.ज .ठाणे येथील 
फेरफार क्रमाींक ५९०, दकनाींक ३०/०५/१९५६ पा ाता स.नीं. २०८, १६२, २९७, 
२९८ व २९९ या  भमनीसींकिायत चौकशी  ोऊन सकर  भमनी तालकुा 
 ुकुमान्वये श्री.द्वारकाकास रतनशी याींा या खा गी मालकीा या ठरव न 
त्यावरील  ींगल नोंक कमी केली णसायाचे दकस न येत.े  
 नींतर मौ े िाईंकरपाना, ता.ज .ठाणे येथील  ुना स.नीं. २०८प.ै (नवीन 
स.नीं. ४/१) एक ण क्षते्र १०-६२.५  े-आर पकैी १२ एकर क्षेत्र मे.कॉसमॉस 
क्वारी  याींचेकन न मे.लोढा नोर्व् ेल बबानफॉमय प्रा. भल. याींनी दकनाींक 
१८/१०/२०११ रो ी खरेकी केायाची नोंक फेरफार क्रमाींक ७६६, दकनाींक 
०४/११/२०११ णन्वये दकस न येत.े 
 तद् नींतर मौ े िाईंकरपाना, ता.ज .ठाणे येथील स.नीं. २०८प,ै १६२प,ै 
२९७, २९८प ै व २९९ या भमळकतीसींकिायत उप वविागीय णाऱकारी, ठाणे 
याींा याकन े काखल णवपलात उप वविागीय णाऱकारी, ठाणे याींनी दकनाींक 
०६/०८/२०१५ व दकनाींक १२/०८/२०१५ रो ी दकलेाया आकेशान्वये उक्त 
भमळकत गरुचरण म् ण न पनु:स्थावपत करण्यात आायाचे फेरफार क्रमाींक 
९९२, दकनाींक १७/०८/२०१५ णन्वये दकस न येत.े 
 उप वविागीय णाऱकारी, ठाणे याींा या उक्त आकेशाववरुध्क काखल 
णवपलात णपर ज ा ााऱकारी, ठाणे याींनी दकनाींक २८/०९/२०१६ ा या 
आकेशान्वये उप वविागीय णाऱकारी, ठाणे याींचे उक्त आकेश व त्यानवुींगाने 
घेण्यात आलेला फेरफार क्रमाींक ९९२ रद्द केला णस न उक्त भमळकतीवरील 
गरुचरण नोंक कमी करुन मे.लोढा नोर्व् ेल बबानफॉमय प्रा. भल. व इतर याींची 
नावे पनु् ा णाऱकार णभिलेखात काखल झाायाचे फेरफार क्रमाींक १०३७, 
दकनाींक ०४/११/२०१६ णन्वये दकस न येत.े 
 

----------------- 
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अरबी समुरात ्त्रपती भशिाजी महाराज याांच्या  
्मारिाच ेिाम पूणच िरण्याबाबत 

  

(३) * ३७८२४ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफच  भाई 
जगताप, श्री.आनांदराि पाटील, डॉ.सधुीर ताांबे, श्रीमती हु्नबान ू खभलफे, 
श्री.हररभस ांग राठोड, श्री.जनादचन चाांदरूिर, श्री.सभुाष झाांबड, श्री.अमरनाथ 
राजूरिर, प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े श्री.सतजे ऊफच  बांटी पाटील, श्री.मोहनराि िदम, 
आकिच .अनांत गाडगीळ, डॉ.अपिूच हहरे, प्रा.अननल सोले, अॅड.ननरांजन डािखरे, 
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.नरेंर पाटील, श्री.हेमांत टिल,े श्री.किरण पािसिर : 
ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३४८६२ ला हदनाांि १२ डडसेंबर, २०१७ रोजी हदलले्या 
उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम 
िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई लगत णरबी समदु्रात छत्रपती भशवा ी म ारा  याींचे आींतरराषरीय 
क ायचे स्मारक उिारण्याचा ननणयय घेतायानींतर समुारे क ा मद न्याींप वी 
मा.पींतप्रऱानाींनी स्मारक उिारण्याा या दठकाणी  लप  न केले व त्यासाठी 
रुपये १६ को्ी खचय करण्यात येव न ी प्रत्यक्षात स्मारकाा या कामास णद्याप 
सरुुवात करण्यात आलेली ना ी,  े खरे आ े काय, 
(२) णसायास, छत्रपती भशवा ी म ारा  याींचे आींतरराषरीय क ायचे स्मारक 
उिारण्याा या प्रकापासाठी स्मारक कामाची ननववका आींतरराषरीय स्तरावर 
EPC तत्वावर मागववण्यात येव न त्यानवुींगाने कोन ननववकाकार पात्र झालेले 
णस न पात्र ननववकाकाराींपकैी लघतु्तम बोलीा या ननववकाऱारकाा या केकाराची 
सरुु णसलेली तपासणी पणुय झाली आ े काय, 
(३) णसायास, णरबी समदु्रातील छत्रपती भशवा ी म ारा ाींा या स्मारकाच े
कामासींकिायत इा छुक ववकासकाींशी बोलणी करण्यासाठी मखु्य साचवाींची 
सभमती स्थापन करण्यात आली आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(४) णसायास, सवायत कमी कराची ननववका साकर करणाऱ्या एल. एण्न ्ी. 
कीं पनीशी बोलणी प्रक्रक्रया प णय झाली आ े काय, चचणेींती ननजश्चत ऱोरणाच े
सवयसाऱारण स्वरुप काय आ े, केकाराा या तपासणीनींतर व ननववका 
मान्यतनेींतर सींबींाऱत ववकासकास कायायरींि आकेश केण्यात आला आ े काय, 
स्मारकाचे स्वरुप कशाप्रकारे ननजश्चत करण्यात आललेे आ े, यासाठी क्रकती 
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ननऱीची आवश्यकता आ े, प्रत्यक्षात क्रकती ननऱी केर्व् ा उपलब्ऱ करण्यात 
आला आ े, तसेच आवश्यक ननऱी कशाप्रकारे उपलब्ऱ करण्यात येणार आ े, 
याबाबत शासनाने चौकशी करून कोणती काययवा ी केली वा करण्यात येत 
आ े, 
(५) नसायास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
 
श्री.चांरिाांत पाटील : (१) मुींबई लगत णरबी समदु्रात छत्रपती भशवा ी 
म ारा  याींच े स्मारकाच े  लप  न दकनाींक २४ डनसेंबर, २०१६ रो ी 
मा.पींतप्रऱान याींा या स्त े करण्यात आले णस न स्मारकाची ननववका प्रक्रीया 
प्रगतीपथात णस न णद्याप प्रत्यक्षात स्मारकाा या कामास सरुुवात करण्यात 
आलेली ना ी. 
(२), (३) व (४) छत्रपती भशवा ी म ारा ाींचे स्मारक उिारण्याा या प्रकापाची 
ननववका  ी EPC तत्त्वावर मागववण्यात आली  ोती. ननववकेमध्ये २१० मी. 
उींच पतुळा व इतर णनवुींागक बाबी याींचा समावेश आ े. ननववकेा या 
म ायाींकन प्रक्रीयेनींतर Larsen and Toubro Ltd. म ायाींकन प्रक्रीयेत पात्र 
ठरले. Larsen and Toubro Ltd. याींनी साकर केलेाया केकाराा या 
णनवुींगाने वा्ाघा्ी करण्यासाठी मा.मखु्य साचव याींा या णध्यक्षतखेाली 
सभमती स्थापन करण्यात आली आ े. EPC तत्वावर ननववका मागववण्यात 
आली णसायाने Larsen and Toubro Ltd. याींनी दकलेला आराखना व 
केकाराा या णनवुींगाने ननववकाकारासोबत वा्ाघा्ी करून कायायरींि आकेश 
केण्याबाबतची काययवा ी णींनतम ्प्प्यात आ े. 
 स्मारकाा या कामासाठी सन २०१७-१८ या आाथयक ववायत रुपये १५० 
को्ी ननऱी उपलब्ऱ करून दकला णस न तद्नींतर आवश्यकतनेसुार 
्प्प्या्प्प्याने ननऱी उपलब्ऱ करून केण्याचे ननयो न आ े.  
(५) प्रश्न उद् िवत ना ी. 

----------------- 
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राज्यात िापूस ि सोयाबीन वपिाांिर विषारी किटिनाशि  
फिारणी िेल्यामुळे शतेिऱयाांचा मतृ्यू झाल्याबाबत 

  

(४) * ३७६५६ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.हेमांत टिल,े 
श्री.अमरभसांह पांडडत, श्री.सनतश चव्हाण, अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, श्री.हररभस ांग राठोड, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हु्नबान ू खभलफे, 
श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.सभुाष झाांबड, प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े डॉ.सधुीर ताांबे, 
श्री.सतजे ऊफच  बांटी पाटील, श्री.मोहनराि िदम, आकिच .अनांत गाडगीळ, 
डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱहे, श्री.जगन्द्नाथ भशांदे, श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल 
सोले, श्री.धगरीशचांर व्यास, श्री.पररणय फुिे, श्री.विक्रम िाळे, श्री.नरेंर पाटील, 
श्री.किरण पािसिर, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.सनुनल तटिरे, 
श्री.ख्िाजा बेग, अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.रामराि िडिुत,े श्री.प्रिाश 
गजभभये, श्रीमती ज्मता िाघ, श्री.जयांत पाटील : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
३५३९० ला हदनाांि १२ डडसेंबर, २०१७ रोजी हदलले्या उत्तराच्या सांदभाचत 
सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात ववकिायतील ववशवेत: यवतमाळ, णकोला, बलुढाणा, वऱाय, 
नागप र, चींद्रप र, ऱुळे इत्याकी ज ा्यात तसेच मराठवाना आणण उत्तर 
म ाराषरात मा े  ुल ैत ेऑक््ोबर, २०१७ या कालावऱीत काप स व सोयाबीन 
वपकाींवर क्रक्कनाशक फवारणी करताना वववबाऱा  ोऊन म त्य  पावलेाया ५१ 
शतेकरी व शतेम  राींा या कु्ुींबबयाींना तसेच णन्य वववबाऱा झालेाया समुारे 
७८३ शतेकरी व शतेम  राींना मकत केण्याची काययवा ी णद्याप प णय झालेली 
ना ी,  े खरे आ े काय, 
(२) णसायास, कें दद्रय क्रक्कनाशक मींनळाने प्रमाणणत न केलेली णनाऱक त 
क्रक्कनाशके शतेकऱ्याींनी फवारणी केायामळेु शतेम  राींचा म त्य  झाायाची 
माद ती राज्य शासनाा या क वी तज्ाींनी केलेाया ननरीक्षणात न मा े  ानेवारी, 
२०१८ मध्ये वा त्याकरम्यान ननकशयनास आल,े  े  ी खरे आ े काय, 
(३) णसायास, क्रक्कनाशक वववबाऱा म त्य  सींकिायतील ववशवे चौकशी 
सभमतीचा ण वाल  ा ीर करण्यास राज्य शासन  ाणीवप वयक ववलींब करीत 
णसायाचे ताशरेे मा.उा च न्यायालयाा या नागप र खींनपीठाने (श्री. म्म  आनींक 
ववरुध्क म ाराषर राज्य या प्रकरणी) ओढले आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
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(४) णसायास, दकनाींक १३ ऑक््ोबर, २०१७ रो ी क्रक्कनाशक म त्य  प्रकरणी 
नेमलेाया ववशवे चौकशी सभमतीचा ण वाल ३ आठवड्याा या मकुतीत केणे 
आवश्यक णसताना ववलींबाने येण्याची नेमके कारणे काय आ ेत, क्रक्कनाशक 
वववबाऱा प्रकरणी कोवी णसलेाया सींबींाऱताींवर मनषुयवऱाचा गनु् ा णद्याप 
काखल का करण्यात आला ना ी, या ननरीक्षणानसुार कें द्रीय क्रक्कनाशके 
मींनळाने प्रमाणणत न केलेली णनाऱक त क्रक्कनाशके ववकणाऱ् या ववके्रत्याींवर 
कारवाई करुन वपनीत कु  ् ींबबयाींना कोणत्या प्रकारची व क्रकती मकत केण्यात 
आली याबाबत शासनाने चौकशी केली आ े काय, चौकशीा या णनवुींगाने 
कोणती काययवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(५) णसायास, क वी ववकास णाऱकारी, ज ा ा पररवक यवतमाळ तसेच, 
ज ा ा क वी ववकास णाऱकारी कायायलयात काययरत णसणारे वानखेन े
तत्कालीन प्रिारी मो ीम णाऱकारी याींनी  ी  बाबकारी योग्यररतीने पार न 
पानायामळेु त् याींा यावर ननलींबनाची कारवाई करण्याबाबत कोणती काययवा ी 
केली वा करण्यात येत आ े, 
(६) नसायास ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री.पाांडुरांग फुां डिर : (१) राज्यात मा े  ुल ै त े ऑक््ोबर, २०१७ या 
कालावऱीत, काप स व सोयाबीन वपकाींवर, क्रक्कनाशकाींची फवारणी करताना, 
वववबाऱा  ोऊन ६३ शतेकरी / शतेम  राींचा म त्य  झालेला  ोता. त्यापकैी 
यवतमाळ ज ा यातील २१ शतेकरी / शतेम  र कु्ुींबबयाींना प्रत्येकी २ लाख 
प्रमाणे मखु्यमींत्री स ायता ननऱीत न रुपये ४२ लाख इतकी रक्कम प्रकान 
करण्यात आलेली आ े. त्याचप्रमाणे गोपीनाथ मुींन े शतेकरी णपघात ववमा 
यो नेंतगयत ८ प्रस्ताव ववमा कीं पनीने मीं  र केलेले आ ेत.  
  यवतमाळ ज ा्यामध्ये बळीरा ा चेतना णभियानाींतगयत 
बााऱत ४०२ शतेकरी व ४२६ शतेम  राींना प्रत्येकी रुपये ५०००/- प्रमाणे मकत 
ववतरीत करण्यात आलेली आ े. 
(२)  े खरे ना ी. 
(३) मा.उा च न्यायालयाा या नागप र खींनपीठाने ववशवे तपास पथकाचा 
ण वाल  ा ीर न केायाबाबत ववचारणा केलेली  ोती,  े खरे आ े.  
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(४) चौकशीचा ण वाल साकर करण्यास ववशवे तपास पथकाला शासनाने 
दकनाींक १४/११/२०१७ रो ीा या शासन ननणययान्वये दकनाींक २७/११/२०१७ पयतं 
मकुतवाढ दकलेली  ोती. त्याणनवुींगाने, ण वाल दकनाींक २७/११/२०१७ रो ीा या 
पत्रान्वये शासनाला प्राप्त झालेला णस न ण वाल साकर करण्यास ववलींब 
झालेला ना ी.  
  यवतमाळ ज ा्यात १ क्रक्कनाशक उत्पाकक व २ क्रक्कनाशक 
ववके्रत े याींा यावर सकोव मनषुयवऱाचे गनु् े काखल करण्यात आलेले आ ेत. 
त्याचप्रमाणे क्रक्कनाशके कायद्याखाली एका उत्पाककास  एक ण          
८ ववके्रत्याींवर पोलीस ठाण्यात गनु् े काखल करण्यात आलेले आ ेत.  
  यवतमाळ ज ा्यातील म त शतेकरी / शतेम  राींा या कु्ुींबबयाींना 
तसेच, बााऱत शतेकरी/शतेम ुराींना आाथयक मकत केण्यात आलेली आ े. 
(५) क वी ववकास णाऱकारी, ज ा ा पररवक यवतमाळ (परवाना णाऱकारी) 
याींना त ेसक तकशयनी कोवी आढळायाने ननलींबबत करण्यात आलेले आ े. 
(६) प्रश्न उद् िवत ना ी. 

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

टेंभुणी-लातूर-नाांदेड या र्त्याांच्या चौपदरीिरणाबाबत 
  

(५) * ३८१४५ श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.दत्तात्रय सािांत, 
डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.अमरभसांह पांडडत, श्री.बाळाराम पाटील : हदनाांि १४ डडसेंबर, 
२०१७ रोजी सभागहृाच्या पटलािर ठेिण्यात आलेल्या अताराांकित 
प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि २ मधील प्रश्न क्रमाांि ३३६१३ ला हदलेल्या 
उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम 
िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कें द्र शासनाा या रस्त,े वा तकु व म ामागय मींत्रालयाने राषरीय म ामागय 
३६१ ा या तळु ाप र-लात र (वारींगा फा्ा) ्या २४४ क्रक.मी. रस्त्याा या 
चौपकरीकरणास मीं  री दकली णस न ्या म ामागायचे तळु ाप र त े औसा   
(५५ क्रक.मी.), औसा त ेचाक र (६५.०० क्रक.मी.), चाक र त ेलो ा (६२ क्रक.मी.) 
व लो ा त ेवारींगा फा्ा (६८ क्रक.मी.) णशा ४ िागात वविागणी केली णस न 
सध्या ि सींपाकनाची काययवा ी णींनतम ्प्प्यात आ े. तळु ाप र त ेऔसा ्या 
५५ क्रक.मी. म ामागायचे ि सींपाकन ९९ ्क्के झाायाने चौपकरीकरणासाठी 
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करारनामा करण्यात आला आ े. इतर तीन पॅके साठी ि सींपाकन प णय 
झाायावर ननववका बोलववण्यात येणार आ े, णसे प्रकाप सींचालक, िारतीय 
राषरीय रा मागय प्रााऱकरण, नाींकेन याींनी कळववले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) णसायास, कें द्र शासनाने दकनाींक ०३/०१/२०१७ ा या णाऱस चनेनसुार 
घोववत केलेाया सातारा त े बतैलु ्या राषरीय म ामागय ५४८ मध्ये    
े्ंिणुी-बाशी-कुसलींब  ी लाींबी तसेच कुसलींब त े सगरोली ्या राषरीय 
म ामागय ६३ मध्ये कुसलींब त े लात र  ी लाींबी समाववष् णस न े्ंिणुी त े
लात र ्या १६५ क्रक.मी. रस्त्याचे पेर्व् न शोानरस  कपुकरीकरण करण्यासाठी 
सववस्तर प्रकाप ण वाल म ाराषर राज्य रस्त े ववकास म ामींनळाने कें द्र 
शासनास मीं ुरीसाठी साकर केला णस न णद्याप मीं रुी णप्राप्त आ े,  े  ी 
खरे आ े काय, 
(३) णसायास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आ े काय, 
चौकशीा या णनवुींगाने रस्त्याींा या चौपकरीकरणाबाबत कोणती काययवा ी केली 
वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसायास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
 

श्री.चांरिाांत पाटील : (१) णींशत: खरे आ े. 
 सद्य:जस्थतीमध्ये तळु ाप र त े औसा ्या ५५ क्रक.मी. रस्त्याा या 
चौपकरीकरणाचे बाींऱकाम प्रगतीत णस न उवयरीत तीन पॅके चे काम 
ननववकास्तरावर णसायाच े प्रकाप सींचालक, िारतीय राषरीय रा मागय 
प्रााऱकरण, नाींकेन याींनी कळववले आ े. 
(२) व (३) म ाराषर राज्य रस्त े ववकास म ामींनळामाफय त े्ंिणुी त े लात र 
्या १६५ क्रक.मी. राषरीय म ामागायचे पेर्व् न शोानरस  कपुकरीकरण 
करण्यासाठी कोन िागामध्ये एक ण रुपये ११०० को्ी रकमेचा प्रस्ताव कें द्रीय 
रस्त ेवा त क व म ामागय मींत्रालयाला साकर करण्यात आला  ोता. त्यामध्ये 
मींत्रालयाा या सध्याा या ऱोरणानसुार बकल करण्याा या स चना प्राप्त झााया 
णसायाने प्रस्तावाींची पनुरयचना/ फेरमाींनणी करण्याची काययवा ी 
म ामींनळामाफय त प्रगतीत णस न तद्नींतर प्रस्ताव पनु् ा कें द्रीय रस्त ेवा तकु 
व म ामागय मींत्रालयाला साकर करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद् िवत ना ी. 

----------------- 
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यितमाळ जजल््यात बोंडअळी प्रादभुाचिामुळे नुिसानग्र्त  
िापूस उत्पादि शतेिऱयाांना मदत देण्याबाबत 

  

(६) * ३७७१५ श्री.हररभस ांग राठोड, श्री.प्रिाश गजभभये, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.हेमांत टिल,े श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.नरेंर पाटील, 
श्री.जयांत पाटील, श्री.जगन्द्नाथ भशांदे, श्री.विक्रम िाळे, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.सनुनल तटिरे, अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.रामराि िडिुत,े अॅड.ननरांजन 
डािखरे, श्री.अमरभसांह पांडडत, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.जयिांतराि जाधि, प्रा.जोगेन्द्र ििाड े: 
सन्माननीय मदत ि पनुिचसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील ४२ लाख  ेक््र पकैी ब ुताींश क्षेत्रातील कपाशीवर बोंनणळीने 
आक्रमण केले णस न शासनाने केवळ एक लाख शतेकऱ्याींा या तक्रारीची नोंक 
घेतली णसायाची बाब मा े  ानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्याकरम्यान ननकशयनास 
आले णस न यवतमाळ ज ायात ३ लाख पेक्षा  ास्त काप स उत्पाकक 
शतेकऱ्याींच ेबोंनणळी प्राकिुायवामळेु पीक नष् झाले आ े तर सवुणाय व ्ो्ल 
या कीं पनीचे वापरण्यात आलेले काप स बबयाणे वाण बोगस ननघाायामळेु 
कापसाला फळऱारणाच झाली नस न चार एकरावरील कापसाा या वपकाींच े
नकुसान झाले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) णसायास, राज्यातील बोंनणळी प्राकिुायवामळेु काप स उत्पाककाींचे झालेले 
नकुसान, मावा आणण तनुतनु े क्रकनीा या प्राकिुायवामळेु बााऱत ऱान्य उत्पाकक 
शतेकऱ्याींना नकुसान िरपाई केण्यासाठी राज्य शासनाने रूपये २   ार ४२५ 
को्ीींचा प्रस्ताव कें द्र शासनाकन ेसाकर केला आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) णसायास, बोंनणळी प्राकिुायवामळेु नकुसान झालेाया क्षेत्राच ेम स ल व 
क वी वविागाने सवेक्षण केले आ े काय, बोंनणळी प्राकिुायवामळेु क्रकती 
शतेकऱ्याींचे नकुसान झाले आ े, नकुसानग्रस्त शतेकऱ्याींना  ेक््री रुपये 
३७,५०० आाथयक मकत केण्याची घोवणा शासनाने केली णसायाने पीक ववमा 
न घेतलेाया नकुसानग्रस्त शतेकऱ्याींना रुपये ३७,५०० मकत स्वननऱीत न 
करण्याबाबत कोणती काययवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
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(४) णसायास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आ े काय, 
चौकशीा या णनवुींगाने सींबींाऱत कोवीींवर कारवाई करून नकुसानग्रस्त 
शतेकऱ्याींना नकुसान िरपाई केण्याबाबत कोणती काययवा ी केली वा करण्यात 
येत आ े, 
(५) नसायास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री.चांरिाांत पाटील : (१) राज्यात यवतमाळ ज ा्यास  णन्य ज ा्यात 
कपाशी पीकाचे बोंनणळीा या प्राकिुायवामळेु नकुसान झाायाची बाब ननकशयनास 
आलेली आ े,  े खरे आ े. 
 सवुणाय आणण ्ो्ल  े काप स बबयाणे वाण बोगस णसायाबाबता या 
तक्रारी यवतमाळ ज ा्यात प्राप्त झालेाया ना ीत. 
(२)  ोय. 
(३) व (४) खरीप  ींगाम २०१७ मध्ये बोंनणळीा या प्राकिुायवामळेु काप स 
पीकाा या व तनुतनु े क्रकनीा या प्राकिुायवामळेु ऱान पीकाा या झालेाया 
नकुसानीपो्ी बााऱत झालेाया शतेकऱ्याींना कें द्र शासनाा या ननकवाप्रमाणे 
आाथयक मकत केण्यासींकिायत दकनाींक २३ फेब्रवुारी, २०१८ रो ी शासन ननणयय 
ननगयभमत करण्यात आललेा आ े. 
(५) प्रश्न उद् िवत ना ी. 

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

राक्ष बागाांच ेनुिसान टाळण्यासाठी प्लाज्टि अच््ादन या घटिाचा 
एिाजत्मि फलोत्पादन वििास अभभयानाांतगचत समािेश िरण्याबाबत 

  

(७) * ३७६७७ श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.अमरभसांह पांडडत, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.नरेंर पाटील : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३६१०५ ला हदनाांि १९ डडसेंबर, 
२०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नसैागयक आपत्तीमळेु  ोणारे द्राक्ष बागाींचे नकुसान ्ाळण्यासाठी 
प्लाजस््क णा छाकन या घ्काचा एकाजत्मक फलोत्पाकन ववकास 
णभियानाींतगयत समावेश करण्याची प्रऱान साचव, क वी याींनी दकनाींक २१  ुल,ै 
२०१७ रो ी वा त्यासमुारास कें द्र शासनाकन ेमागणी केलेली आ े,  े खरे आ े काय, 
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(२) णसायास, एकाजत्मक फलोत्पाकन ववकास णभियानाींतगयत प्लाजस््क 
णा छाकन या घ्काचा समावेश करण्यासाठी कें द्र शासनाची मान्यता प्राप्त 
झाली आ े काय, 
(३) णसायास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आ े काय, 
चौकशीा या णनवुींगाने सकर यो नेची णींमलब ावणी करण्याबाबत कोणती 
काययवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसायास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
 
श्री.पाांडुरांग फुां डिर : (१)  ोय. 
(२) ना ी.  
(३) यो नेस कें द्र शासनाची मान्यता प्राप्त झाललेी ना ी. १४ र्व्या ववत्त 
आयोगाचा कालावऱी सींपण्याप वी मागणी ववचारात घेण्यात येईल, णसे कें द्र 
शासनाने कळववले आ े. यासींकिायत कें द्र शासनाकन ेपाठपरुावा करण्यात येत 
आ े. 
(४) लाग  ना ी. 

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

मुांबई-नागपूर समधृ्दी महामागाचसाठी  
भूसांपादनाची अट भशधथल िरण्याबाबत 

  

(८) * ३७९८८ श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफच  भाई 
जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, डॉ.सधुीर ताांबे, श्रीमती 
हु्नबान ू खभलफे, श्री.हररभस ांग राठोड, श्री.सभुाष झाांबड, श्री.अमरनाथ 
राजूरिर, श्री.सतजे ऊफच  बांटी पाटील, प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े श्री.मोहनराि िदम, 
आकिच .अनांत गाडगीळ : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३५४३१ ला हदनाांि         
१९ डडसेंबर, २०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय सािचजननि 
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मुींबई-नागप र सम ध्की म ामागायसाठी  भमनी केण्यास शतेकऱ् याींनी ववरोऱ 
केायामळेु या प्रकापासाठी ९० ्क्के  मीन ताब्यात घेण्याची आवश्यकता 
णसताना केवळ सानसे ा ्क्केच  मीन ताब्यात घेण्यात आली णस न 
आवश्यक ि सींपाकनाणिावी भस ींचन क्रकीं वा रस्त े प्रकाप कालाींतराने रखनतात 
आणण त्याींा या क्रकींमतीत ी वाढ  ोत े या कारणामळेु १०० ्क्के ि सींपाकन 
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झाायाभशवाय कोणत्या ी प्रकापाची ननववका प्रक्रीया सरुु करु नये णसा 
ननणयय शासनाने मा े ऑगस््, २०१६ मध्ये वा त्याकरम्यान घेतला आ े,  े 
खरे आ े काय, 
(२) णसायास, श ाप र (ज .ठाणे) तालकु्यात मुींबई-नागप र सम ध्की 
म ामागायत बााऱत  ोणारी  मीन येथील भिवींनी प्राींतााऱकारी व ि सींपाकन 
णाऱकारी याींनी ववश्वासात न घेता सींपाकीत केाया प्रकरणी कासगाव येथील 
चाींगणुाबाई नागो गोरले ्या दकनाींक ३  ानेवारी, २०१८ पास न उपोवणाला 
बसणार आ ेत तसेच, श ाप र तालकु्यातील २७ गावाींतील शतेकरी, आदकवासी, 
ि ऱारकाींनी राज्य शासनाने पाररत केलेला म ाराषर म ामागय (करुुस्ती) 
णाऱननयम, २०१६ व त्यातील तरत कीींना आर्व् ान दकले आ े,  े  ी खरे आ े 
काय, 
(३) णसायास, उक्त प्रकापासाठी शतेकऱ् याींनी  मीन केण्यास केलेाया 
ववरोऱामळेु म ाराषर राज्य रस्त े ववकास म ामींनळास णद्याप ी आवश्यक 
ि सींपाकन करता आले नसायामळेु १०० ्क्के ि सींपाकनाची ण् या 
प्रकापासाठी भशाथल करुन ५० ्क्के ि सींपाकनावर ननववका प्रक्रीया 
राबववण्याची परवानगी केण्याची बाब शासनाा या ववचाराऱीन आ े,  े  ी खरे 
आ े काय, 
(४) णसायास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आ े काय, 
चौकशीा या णनवुींगाने श ाप र तालकु्यात सींपाकीत केलेाया  भमनीचा 
बा ारिावाने मोबकला केण्यासोबतच त्याींना ववश्वासात न घेता  मीन सींपाकन 
करणाऱ् या सींबाऱत णाऱकाऱ् याींवर कारवाई करण्याबाबत तसेच, मुींबई-नागप र 
सम ध्की म ामागायसाठी ५० ्क्के ि सींपाकनावर ननववका प्रक्रीया राबववण्याबाबत 
कोणती काययवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(५) नसायास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
 
श्री.एिनाथ भशांदे : (१) सावय ननक बाींऱकाम वविागाकनील शासन पररपत्रक 
दकनाींक २९/०८/२०१६ ा या णनवुींगाने शासनाने १००%  मीन ताब्यात 
णसायाभशवाय ननववका बोलाव  नयेत णसे नम क केले आ े. तथावप, १००% 
 मीन ताब्यात नसायास शासनाची प वयपरवानगी घेण्याबाबत सकरील शासन 
ननणययात नम क आ े. 
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  सम ध्की म ामागायसाठी दकनाींक १२/०२/२०१८ पयतं ६३.०१% 
शासकीय व खा गी  मीन म ामींनळास उपलब्ऱ झाली आ े. 
(२) श्रीमती चाींगणुाबाई नागो गोरले ्या दकनाींक ०३  ानेवारी, २०१८ रो ी 
उपोवणास बसाया ना ीत. तसेच शतेकरी सींघवय सभमतीने श ाप र 
तालकु्यातील २७ गावाींतील शतेकरी, आदकवासी, ि ऱारकाींनी नागप र-मुींबई 
सम ध्की म ामागायस ववरोऱ कशयववला णस न, रर् याचीका (स््ॅप) 
क्र.२७९४८/२०१७ द्वारे आर्व् ान दकले आ े, याबाबत न्यायालयीन प्रक्रीया सरुु 
आ े. 
(३) सावय ननक बाींऱकाम वविागाचे पत्र क्र. खाक्षेस-२०१६/प्र.क्र.२५१(एल.बी.-
२९)/रस्त-े८, दकनाींक २०/१२/२०१७ णन्वये सकर प्रकापाकरीता 

(ण) म ामींनळाकन े ५० ्क्के  मीन ताब्यात आायास Request for 
Proposal ननववका काढण्यास परवानगी केण्यात आली आ े.  

(ब) Request for Proposal प्रक्रक्रया प णय झाायानींतर Letter of 
Award केण्याप वी प्रकापाची ९० ्क्के  मीन ताब्यात णसणे 
आवश्यक आ े. तसेच प्रकापासाठीा या सींप णय परवानग्याकेखील प्राप्त 
णसणे बींऱनकारक णसेल. 

(क) उपरोक्त ण्ी कामाा या प्रत्येक पॅके साठी लाग  रा तील, णसे ननकेश 
दकले आ ेत. 

(४) सम ध्की म ामागायसाठीा या  भमनीची खरेकी  ी शासनाा या ननयम, 
ननकवाींा या आऱीन रा  न, तसेच  मीनऱारकाींा या स मतीने करण्यात येत 
णसायाने चौकशी वा काययवा ीचा प्रश्न उद् िवत ना ी. दकनाींक १२/०२/२०१८ 
रो ी पयतं सकर प्रकापासाठी एक ण शासकीय व खा गी  भमनीपकैी ६३.०१ 
्क्के एवढी  मीन म ामींनळास उपलब्ऱ झाली आ े. शासनाा या दकनाींक 
२०/१२/२०१७ ा या ननकेशानसुार सकर प्रकापाकरीता ननववका प्रक्रक्रया दकनाींक 
१२/०२/२०१८ पास न सरुु करण्यात आली आ े. 
(५) प्रश्न उद् िवत ना ी. 
 

----------------- 
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िल्याण-डोंबबिली महानगरपाभलिा क्षेत्रात घराांची  
अनधधिृत नोंदणी सुरु असल्याबाबत 

  

(९) * ३८९३३ श्री.आनांद ठािूर, श्री.रवि ांर फाटि, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.हेमांत टिल,े श्री.नरेंर पाटील, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.जयिांतराि जाधि, 
अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.जगन्द्नाथ भशांदे : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शासनाने णनाऱक त बाींऱकामाींचे नोंकणी बींक केले णसताना ी कायाण-
नोंबबवली म ानगरपाभलका क्षेत्रातील २७ गावाींमऱील घराींची नोंकणी णनाऱक त 
व सरायसपणे सरुु णसायाची बाब मा े  ानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्याकरम्यान 
ननकशयनास आली आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) णसायास, एका नोंकणीसाठी कयु्यम ननबींऱकाचा िाव रुपये ३०   ार त े
७०   ार एवढा णस न बनाव् एनए आणण म ापाभलकेचे आराखन े  ोनले 
 ात णसायाचे ी ननकशयनास आले आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) णसायास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आ े काय, त्यात काय 
आढळ न आले व तद्नसुार या प्रकरणातील कोवीींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आ े, 
(४) नसायास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री.चांरिाांत पाटील : (१) कायाण-नोंबबवली म ानगरपाभलका क्षेत्रातील      
२७ गावाींमऱील णनाऱक त बाींऱकामाची नोंकणी करू नये णसे आकेश 
शासनस्तरावरून केण्यात आलेले ना ीत. तसेच कायाण-नोंबबवली 
म ानगरपाभलका क्षेत्रातील २७ गावाींमऱील णनाऱक त घराींची नोंकणी सरायसपणे 
सरुु णसायाची बाब सवयसाऱारणपणे दकस न आली ना ी. 
(२) व (३) कयु्यम ननबींऱक, कायाण ३ कायायलयात नोंकलेला कस्त क्र. 
४९९०/२०१७ सोबत  ोनलेला णक वक आकेश बनाव् णसायाचे ज ा ााऱकारी, 
ठाणे याींनी दकनाींक ०७ डनसेंबर, २०१७ रो ी त भसलकार, कायाण याींना 
कळव न त्याची प्रत स  ज ा ा ननबींऱक, ठाणे श र याींना णवगत केायावरुन 
कयु्यम ननबींऱक, कायाण क्र.३ याींची फसवण क करुन कस्त नोंकणी करुन 
घेतली आणण नोंकणी कायका १९०८ चे कलम ८२ चा िींग केला म् ण न 
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सींबींाऱत पक्षकार मे.बालाळेश्वर कन्स्रक्शनच े िागीकार श्री.सिुाव पा्ोळे 
याींचे ववरोऱात मानपाना पोलीस स््ेशन, नोंबबवली प वय, ता.कायाण येथे गनु् ा 
काखल करण्यात आला आ े. कयु्यम ननबींऱक कायाण ३ कायायलयातील 
कस्ताींची तपासणी केली णसता मे.बालाळेश्वर कन्स्रक्शन  े पक्षकार 
णसलेाया एक ण १३ करारनाम्याींची नोंकणी बनाव् एन.ए. आकेशाा या आऱारे 
करण्यात आायाची बाब ननकशयनास आली आ े. 
(४) प्रश्न उद् िवत ना ी. 

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

पुणे येथील ससुन रूग्णालयाच्या नविन इमारतीमध्ये  
फायर अलामच ि ्मोि डडटेक्शन भस्टम बसविण्याच्या  

िामात अननयभमतता झाल्याबाबत 
  

(१०) * ३९२०७ श्री.पररणय फुिे, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांतराि जाधि, 
श्री.सनुनल तटिरे, श्री.हेमांत टिल,े श्री.अमरभसांह पांडडत, अॅड.ननरांजन डािखरे : 
ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३५४९२ ला हदनाांि १९ डडसेंबर, २०१७ रोजी हदलले्या 
उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम 
िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पणेु येथील सस न रुग्णालयाा या नववन इमारतीमध्ये सरुक्षा व आग 
ननयींत्रणाकरीता फायर णलामय व स्मोक डन्ेक्शन भसस््ीम बसववण्याा या 
कामाा या ननववका प्रक्रीयेसींकिायत णननयभमतता झाायासींकिायत तक्रारव ा 
ननवेकन लोकप्रनतननऱीींकन न मा े फेब्रवुारी, २०१६ मध्ये प्राप्त झाले णस न 
णाऱक्षक णभियींता, कक्षता पथक मींनळ, मुींबई याींनी चौकशी ण वालामध्ये 
ननववकेसींबींऱी तक्रारीत तथ्य णसायाचे नम क केले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) णसायास, सकर कामात णननयभमतता आढळ न आायाप्रकरणी सींबींाऱत 
कोवी णाऱकाऱ्याींची वविागीय चौकशी करून सकर ननववका प्रक्रक्रया रद्द 
करण्याची मागणी लोकप्रनतननऱीींनी मा.मखु्यमींत्री याींा याकन े मा े सप् े्ंबर, 
२०१७ मध्ये वा त्याकरम्यान पत्राद्वारे केली आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
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(३) णसायास, णाऱक्षक णभियींता, कक्षता पथक मींनळ, मुींबई याींनी साकर 
केलेाया चौकशी ण वालामध्ये नम क केलेाया णननयभमततसे णनसुरून 
सींबींाऱत णाऱकाऱ् याींववरू एक एकबत्रत सरुु णसलेली वविागीय चौकशी प णय झाली 
आ े काय, 
(४) णसायास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आ े काय, 
चौकशीा या णनवुींगाने सकर कामाा या णननयभमतत े प्रकरणी कोवी 
णाऱकाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आ े, 
(५) नसायास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री.चांरिाांत पाटील : (१)  े णींशत: खरे आ े. 
(२)  ोय. 
(३) ना ी. 
(४) व (५) प्रस्ततु प्रकरणी झालेाया णननयभमतताे या णनवुींगाने सींबींाऱत 
णपचारी णाऱकारी याींचवेवरू एक एकबत्रत वविागीय चौकशी करीता दकनाींक 
२४/१०/२०१७ रो ी कोवारोप ब ाववण्यात आले आ ेत. त्यानसुार पढुील 
काययवा ी करण्यात येत आ े.  

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

राज्यातील दधू उत्पादि शतेिऱयाांना हमीभाि देण्याबाबत 
  

(११) * ३९११५ श्री.चांरिाांत रघिुांशी, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती 
हु्नबान ूखभलफे, श्री.जनादचन चाांदरूिर, श्री.सतजे ऊफच  बांटी पाटील, डॉ.सधुीर 
ताांबे, श्री.सनुनल तटिरे, अॅड.जयदेि गायििाड, अॅड.ननरांजन डािखरे, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.रामराि िडिुत,े श्री.हेमांत टिल,े श्री.विक्रम िाळे, श्री.नरेंर 
पाटील, श्री.किरण पािसिर, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, 
श्री.जगन्द्नाथ भशांदे, श्री.प्रिाश गजभभये, श्री.धनांजय मुांड,े डॉ.अपिूच हहरे, 
प्रा.अननल सोले, श्रीमती विद्या चव्हाण, प्रा.डॉ.तानाजी सािांत : सन्माननीय 
दगु् धवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 



18 

(१) राज्यातील क ऱ उत्पाकक शतेकऱ् याींना  मीिाव केण्याबाबत दकनाींक     
१९ ऑगस््, २०१५ रो ीा या पत्रान्वये क ऱासाठी क्रकमान आऱारि त क्रकींमत 
ननजश्चत करण्याकरीता राज्य शासनाने कें द्र शासनाला ववनींती केली णस न 
तसेच, क ऱ उत्पाकक सींघवय सभमतीने कऱुाला  मीिाव केण्याबाबत 
मा.मखु्यमींत्री व मा.कगु्ऱववकास मींत्री याींा याकन ेमा े  ानेवारी, २०१८ मध्ये 
वा त्याकरम्यान मागणी केली आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) णसायास, कें द्र शासनाने सकर   प्रकरणी कोणता ननणयय घेतला व 
त्यानसुार राज्य शासनाने क ऱ उत्पाकक शतेकऱ् याींना  मीिाव केण्याबाबत 
कोणती काययवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(३) णसायास, गाय व म् ैस क ऱात करवाढ करुन केखील ब ुसींख्य क ऱसींस्था 
आणण क ऱसींघ उत्पाककाींना वाढीव कर केत नसायाचे दकनाींक १  ानेवारी, 
२०१८ रो ी वा त्यासमुारास ननकशयनास आले णस न क ऱ उत्पाकक शतेकऱ् याींच े
द त  ोपासण्याची आवश्यकता लक्षात घेव न शगुर प्राई  कीं रोल ॲक््ा या 
ऱतीवर क ऱाकरीता कायका करण्याबाबत शासनस्तरावर ववचाराऱीन णसलेाया 
काययवा ीवर शासनाचा ववचार प णय झाला आ े काय, 
(४) णसायास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आ े काय, 
चौकशीा या णनवुींगाने क ऱसींस्था आणण क ऱसींघ उत्पाककाींना वाढीव कर 
केण्याबाबत कोणती काययवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(५) नसायास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री.महादेि जानिर : (१)  ोय. 
(२) व (३) याप्रकरणी कें द्र शासनाचा ननणयय प्रनतक्षााऱन आ े. मात्र 
राज्यातील क ऱ उत्पाकक शतेकऱ् याींचे द त  ोपासण्यासाठी म ाराषर रेग्य लेशन 
ऑफ शगुर केन प्राई  ॲक््, २०१३ ा या ऱतीवर क ऱाकरीता कायका तयार 
करण्याबाबत शासनस्तरावर काययवा ी सरुु आ े. 
(४) व (५) शासनाने ननयकु्त केलेाया प्रकत्त सभमतीमाफय त बा ारिावाचा 
आढावा घेऊन शासकीय क ऱ खरकीचे कर ननजश्चत करण्यात येतात. सकर कर 
स कारी क ऱ सींघाींना ी बींऱनकारक आ ेत. परींत ुखा गी कगु्ऱ क्षेत्रावर  
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सद्य:जस्थतीत कायकेभशर बींऱन नसायाने खा गी क्षते्र त्याींा या स्तरावर क ऱ 
खरेकी-ववक्रीचे कर ननजश्चत करतात. त्यामळेु क ऱ करामध्ये ववसींगती आढळ न 
येत.े सकर ववसींगती क र र्व् ावी त्यासाठी शगुर प्राई  कीं रोल ॲक््ा या ऱतीवर 
क ऱाकररता कायका आणण्याची काययवा ी शासनस्तरावर सरुु आ े. 
 

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

हहांगोली जजल््यात बोंडअळी प्रादभुाचिामुळे नुिसान  
झालेल्या शतेीच ेपांचनामे िरण्याबाबत 

  

(१२) * ३९२१० श्री.रामराि िडिुत े: सन्माननीय मदत ि पनुिचसन मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) द ींगोली ज ा्यात बोंनणळी प्राकिुायवामळेु नकुसान झालेाया शतेीचे 
पींचनामे करण्याच ेआकेश शासनाने मा े डनसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्याकरम्यान 
दकले णसताना ी सवेक्षण सींथगतीने करण्यात येत णस न णनेक शतेकऱ्याींा या 
नकुसानीचे पींचनामे प णय झालेले ना ीत,  े खरे आ े काय, 
(२) णसायास, पींचनामे सींथगतीने सरुु णसण्याची कारणे काय आ ेत, 
(३) णसायास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आ े काय, 
चौकशीा या णनवुींगाने सींथगतीने पींचनामे करणाऱ्या सींबींाऱत णाऱकाऱ्याींवर 
कारवाई करून शतेकऱ्याींा या नकुसानीचे ववद त मकुतीत योग्य पींचनामे करून 
नकुसान िरपाई केण्याबाबत कोणती काययवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसायास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री.चांरिाांत पाटील : (१)  े खरे ना ी. 
(२), (३) व (४) नकुसानीचे पींचनामे प णय झाले आ ेत. 
 

----------------- 
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माझगाि, मुांबई येथील विक्रीिर भिन इमारत  
दरुु्तीच्या िामात गैरव्यिहार झाल्याबाबत  

(१३) * ३७८०३ श्री.नरेंर पाटील, श्री.हेमांत टिल,े श्री.किरण पािसिर, श्रीमती 
हु्नबान ू खभलफे, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफच  भाई 
जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, आकिच .अनांत गाडगीळ, 
श्री.जनादचन चाांदरूिर : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३४७७० ला हदनाांि १२ डडसेंबर, 
२०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) माझगाव, मुींबई येथील ववक्रीकर िवनाा या  ुनी व नवी इमारत 
करुुस्तीची ववववऱ प्रकारची २१ कामे एकाच ठेकेकाराला केऊन या कामात रूपये 
९८ लाखाींचा गरैर्व्यव ार झाायाचे लोकप्रनतननऱीींनी मा.मखु्यमींत्री याींना मा े 
सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये वा त्याकरम्यान दकलेाया तक्रारीमळेु ननकशयनास आले,  े 
खरे आ े काय, 
(२) णसायास, माझगाव, मुींबई येथील ववक्रीकर िवन इमारत करुुस्तीा या 
कामात झालाेया गरैर्व्यव ाराची णाऱक्षक णभियींता, कक्षता व गणुननयींत्रण 
मींनळ, कोकण िवन, नवी मुींबई याींा याकन न चौकशीची सरुू णसलेली 
काययवा ी प णय  ोऊन चौकशी ण वाल शासनास प्राप्त झाला आ े,  े  ी खरे 
आ े काय, 
(३) णसायास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी ण वालानसुार गरैर्व्यव ार 
करणाऱ्या कोवी णाऱकाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसायास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
 

श्री.चांरिाांत पाटील : (१) माझगाव, मुींबई येथील ववक्रीकर िवन इमारतीा या 
ववववऱ ववववक्षीत करुुस्तीणींतगयत एक ण २१ कामाींबाबत मा.आमकार श्री.प्रशाींत 
बींब याींचा दकनाींक १६/०३/२०१७ रो ीचा तक्रार ण य क्षेबत्रय कायायलयास प्राप्त 
झाला आ े.  
(२), (३) व (४) प्रस्ततु तक्रारीा या णनवुींगाने णाऱक्षक णभियींता, कक्षता व 
गणुननयींत्रण मींनळ, कोकण िवन, नवी मुींबई याींचेस्तरावर चौकशीची 
काययवा ी प्रगतीत आ े. ण वाल प्राप्त झाायानींतर त्यानसुार काययवा ी 
करण्यात येईल. 

----------------- 
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मुांबई-नागपूर समधृ्दी महामागाचसाठी ननधी उभारण्याबाबत 
  

(१४) * ३८४४६ आकिच .अनांत गाडगीळ : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३४८१५ ला 
हदनाांि १२ डडसेंबर, २०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय 
सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) मुींबई-नागप र सम ध्की म ामागायसाठी रुपये ४१   ार ५०० को्ीींचा ननऱी 
णींकाज त णस न त्यासाठी ननऱीची उिारणी करण्याकरीता सावय ननक क्षेत्रातील 
बँकाींनी क य केण्यास नकार दकला आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) णसायास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन मुींबई-नागप र 
सम ध्की म ामागायसाठी ननऱी उिारण्यासाठी कोणती काययवा ी केली वा 
करण्यात येत आ े, 
(३) नसायास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री.एिनाथ भशांदे : (१)  े खरे ना ी. 
(२) सकर प्रकापाकरीता ननऱी उपलब्ऱता व र्व्यवस्थापनाकरीता म ाराषर 
शासनाने दकनाींक २०/१०/२०१६ रो ीा या पत्रान्वये दकलेाया ननकेशानसुार 
म ाराषर राज्य रस्त े ववकास म ामींनळाने मे.एस.बी.आय. कॅपी्ल माके् 
भलभम्ेन (M/s. SBI Capital Market Ltd.) याींची Transaction Advisor 
म् ण न नेमण क केली आ े. 
 मे.एस.बी.आय. कॅपी्ल माके् भलभम्ेना या ण वालानसुार बँका व 
इतर ववत्तीय सींस्थामाफय त रक्कम रुपये ११,५०० को्ी इतक्या ननऱीची 
मीं ुरी (In Principal Sanction) भमळालेली णस न रक्कम रुपये १६,५०० 
को्ी इतक्या ननऱी मीं ुरीच ेप्रस्ताव प्रगतीत आ ेत. 
 सकर प्रकापासाठी व शासनाा या इतर प्रकापासाठी कमी र्व्या  कराने 
तसेच कीघय कालावऱीसाठी ननऱी उपलब्ऱ करण्याा या उद्देशाने परराषराींशी 
(कक्षक्षण कोरीया, मलेभशया व णब ुऱाबी इ.) शासन स्तरावर वा्ाघा्ी सरुु 
आ ेत. 
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 सकर प्रकापाा या ि सींपाकनासाठी म ाराषर राज्य रस्त े ववकास 
म ामींनळास क य उपलब्ऱ करुन केण्यासाठी म ाराषर औद्योागक ववकास 
म ामींनळ, भसनको, झोपनपट्टी पनुववयकास प्रााऱकरण, म ाराषर ग  ननमायण व 
क्षेत्र ववकास प्रााऱकरण व मुींबई म ानगर ववकास प्रााऱकरणाकन न रुपये 
३,५०० को्ी इतका ननऱी कयु्यम क य स्वरुपात म ामींनळास प्राप्त झाला 
आ े. 
(३) प्रश्न उद् िवत ना ी. 

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

सोलापूर-विजयपूर महामागाचिरील र्त्याांची दरुू्ती िरण्याबाबत 
(१५) * ३८३०९ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.जनादचन चाांदरूिर, आकिच .अनांत 
गाडगीळ, श्री.सतजे ऊफच  बांटी पाटील, श्री.शरद रणवपसे, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्री.चांरिाांत रघिुांशी, श्री.सभुाष 
झाांबड, श्रीमती हु्नबान ूखभलफे, श्री.अमरनाथ राजूरिर, प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े 
श्री.हररभस ांग राठोड, श्री.मोहनराि िदम : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कक्षक्षण सोलाप र (ज .सोलाप र) तालकु्यातील सोलाप र-वव यप र 
म ामागायवरील रस्त्याची खड्न ेपन न करुवस्था झाायाच ेमा े  ानेवारी, २०१८ 
मध्ये वा त्याकरम्यान ननकशयनास आल,े  े खरे आ े काय, 
(२) णसायास, सोलाप र-वव यप र राष रीय म ामागाया या करुवस्थेमळेु ज ववत 
 ाणी  ोण्याची शक्यता ननमायण झाली आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) णसायास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून सोलाप र-वव यप र 
म ामागायवरील रस्त्याींची केखिाल व करुूस्ती करण्याबाबत कोणती काययवा ी 
केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसायास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
 

  

श्री.चांरिाांत पाटील : (१)  े खरे ना ी. 
 सोलाप र-वव यप र  ा राषरीय म ामागय चौपकरीकरणाा या प्रकापासाठी 
िारतीय राषरीय रा मागय प्रााऱकरणाकन े सोपववण्यात आलेला णस न 
रस्त्यावर पनणारे खड्न े ननयभमतपणे िरण्यात येत णसायाचे प्रकाप 
सींचालक, िारतीय राषरीय रा मागय प्रााऱकरण, सोलाप र याींनी कळववले आ े. 
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(२)  े खरे ना ी. 
(३) िारतीय राषरीय रा मागय प्रााऱकरणामाफय त सोलाप र-वव यप र या राषरीय 
म ामागाया या चौपकरीकरणाा या प्रकापासाठी करारनामा करण्यात आला णस न 
समुारे चार मद न्यामध्ये प्रत्यक्ष बाींऱकाम  ाती घेण्याचे ननयो न णसायाच े
प्रकाप सींचालक, िारतीय राषरीय रा मागय प्रााऱकरण, सोलाप र याींनी 
कळववले आ े. 
(४) प्रश्न उद् िवत ना ी. 

----------------- 
मुांबईतील टोल नाक्यािरून ऑनलाईन पध्दतीने  

टोल िसूली िरण्याबाबत 
  

(१६) * ३८८३५ श्रीमती विद्या चव्हाण : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई आणण राज्यातील इतर म ानगरातनु सटु्टीा या दकवशी बा ेर गावी 
 ाणाऱ्या आणण परत येणाऱ्या वा नाींची ्ोलनाक्यावर ऑनलाईन ऐव ी 
रोखीने  ोत णसलेाया ्ोल वसलुीा या काययपध्कतीमळेु वा तकु कोंनी  ोत 
णसायाची तक्रार आणण स चना लोकप्रनतननऱीींनी मा.सावय ननक बाींऱकाम मींत्री 
याींा याकन ेदकनाींक ८  ानेवारी, २०१७ रो ी वा त्यासमुारास दकली आ े,  े खरे 
आ े काय, 
(२) णसायास, ननवेकनातील तक्रारीा या णनवुींगाने शासनाा या ननऱीचे 
नकुसान प्रकरणी शासनाने चौकशी करून णवऱैररत्या रोख वसलुी 
करणाऱ्याींववरुध्क कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आ े, 
(३) नसायास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री.एिनाथ भशांदे : (१)  ोय. 
 मा.श्रीमती ववद्या चर्व् ाण, ववऱानपररवक सकस्य याींनी दकनाींक 
०८/०१/२०१८ रो ीा या पत्रान्वये मा.सावय ननक बाींऱकाम मींत्री याींना स चना 
केलेली आ े. 
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 त्या णनवुींगाने एम.एस.आर.नी.सी. णींतगयत मुींबई येथील पाच प्रवेश 
पथकर नाके, रा ीव गाींऱी सागरी सेत  (वाींद्रा-वरळी), मुींबई-पणेु द्रतुगती मागय, 
रा.मा.४, क्रकणी-तासवन े येथे सलग सटु्टीा या काळात पथकर नाक्याींवरती 
 ोणारी कोंनी ्ाळण्याकरीता  ँन  ेान मशीन, ई-्ॅग, ऑनलाईन पसैे िरणे 
POS मशीन्स उपाययो ना करणेत आाया आ ेत. 
 तसेच राज्यातील म ामींनळाा या व सावय ननक बाींऱकाम वविागाा या 
णखत्यारीतील इतर पथकर नाक्याींवर  लकी वा ने याींना स ्  णसायाने 
वा तकु कोंनी  ोत ना ी. त्यामळेु वरील उपाययो नाींची यादठकाणी 
आवश्यकता ना ी. 
(२) शासनाा या णाऱस चनेप्रमाणे पथकर वस ली करण्यात येत.े तसेच 
सावय ननक सटु्टीला लाग न येणाऱ्या शननवार व रवववारी वा त क कोंनीपास न 
सु् का भमळण्यासाठी योग्य ती खबरकार घेण्याबाबत सींबींाऱत पथकर चालक 
कीं पन्याींना योग्य त्या स चना वेळोवेळी केण्यात येत आ ेत. 
(३) प्रश्न उद् िवत ना ी. 

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

यितमाळ जजल्हा पररषदेच्या पशुसांिधचन विभागाचा 
 ननधी अखधचचत राहहल्याबाबत 

  

(१७) * ३८२७९ श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांत टिले, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल 
नािेिर, श्री.नरेंर पाटील : सन्माननीय पशसुांिधचन मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) यवतमाळ ज ा ा पररवकेा या पशसुींवऱयन वविागाने सन २०१६-१७ मध्ये 
यो ना ननयो नबध्क पध्कतीने न राबववायामळेु रूपये ३७ लाख णखाचयत 
राद ले णस न त्यामध्ये याववीची णखाचयत रक्कम रूपये ५१ लाख णशी एक ण 
रूपये ८८ लाख णखाचयत राद ले आ ेत,  े खरे आ े काय, 
(२) णसायास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आ े काय, चौकशीत 
काय आढळ न आले व तद्नसुार कोणती काययवा ी केली वा करण्यात येत 
आ े, 
(३) नसायास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
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श्री.महादेि जानिर : (१)  े खरे ना ी. सन २०१६-१७ या आाथयक ववाया या 
णखेरीस रुपये ८०६.०७ लक्ष ननऱी उपलब्ऱ झाला  ोता. यामऱ न पींचायत 
सभमती स्तरावर ववववऱ यो नाींची णींमलब ावणी करण्यासाठी रुपये ५३४.०३ 
लक्ष ववतरीत करण्यात आलेला आ े. तसेच, पशवुदै्यकीय कवाखाना 
इमारतीा या बाींऱकामाकररता रुपये १७४.७२ लक्ष बाींऱकाम वविागास ववतरीत 
करण्यात आलेला आ े व रुपये ९२.३२ लक्ष ज ा ास्तरावर खचय करण्यात 
आलेला आ े. उवयररत रुपये ५.०० लक्ष ननऱीमऱ न पशवुदै्यकीय सींस्थाींसाठी 
भशतपेट्या खरेकी करावयाा या णस न, भशतपे्ी खरेकी ई-ननववका प्रक्रक्रया सरुू 
आ े. सकरचा ननऱी माचय, २०१८ णखेर पयतं १०० ्क्के खचय  ोणार आ े. 
 सन २०१७-१८ मध्ये ववववऱ भशवायखाली वेगवेगळ्या यो नाींकररता 
प्राप्त झाललेा ननऱी रुपये ६१८.२५ लक्ष खचायचे ननयो न पशसुींवऱयन वविाग, 
ज ा ा पररवक, यवतमाळ याींचेकन न करण्यात आलेले णस न,  ा ननऱी केखील 
माचय, २०१८ णखेर करण्यात येणार आ े 
(२) व (३) प्रश्न उद् िवत ना ी. 

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

रायगड जजल््यात अििाळी पाऊस ि अनतिषृ्ट्टीमुळे  
नुिसानग्र्ताांना आधथचि मदत देण्याबाबत 

  

(१८) * ३८६८५ श्री.जयांत पाटील : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३५७२५ ला हदनाांि 
१२ डडसेंबर, २०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय मदत ि 
पनुिचसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रायगन ज ा्यात मा े   न- ुल,ै २०१७ या कोन मद न्यामध्ये 
णनतव ष्ीमळेु शतेकऱ्याींवर कबुार वपकाचे सींक् ओढावले  ोत,े तसेच मा े 
ऑक््ोबर, २०१७ व डनसेंबर, २०१७ मध्ये वाकळी पाऊस व णनतव ष्ीमळेु    
६   ार ७०२.३६  ेक््र क्षते्रातील िातवपकाींस  णन्य वपकाींच ेनकुसान झाले 
आ े,  े खरे आ े काय, 
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(२) णसायास, णवकाळी पावसामळेु क वी वविागाा या णींका ाप्रमाणे ६६३.५० 
 ेक््र क्षते्रातील िा ीपाला, कनऱान्य व फळ वपकाींच ेनकुसान झाले णस न 
या नकुसानीमळेु १८   ार ९४६ शतेकरी बााऱत झाले णसायाने शासनाकन न 
रुपये १५ को्ी ९ लाख ७१   ार ५०० ा या नकुसान िरपाईची आवश्यकता 
आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) णसायास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून नकुसानग्रस्त 
शतेकऱ्याींना आाथयक मकत केण्याबाबत कोणती काययवा ी केली वा करण्यात 
येत आ े, 
(४) नसायास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
 

श्री.चांरिाांत पाटील : (१) व (२) रायगन ज ा्यामध्ये मा े   न, २०१७ त े
 ुल,ै २०१७ या कोन मद न्यामध्ये लागवनीची कामे वेळीच प णय झाली 
णसायाने कबुार पेरणीचे सींक् ओढवले णसायाचे ननकशयनास आले ना ी. 
तथावप रायगन ज ा्यामध्ये मा े ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये झालेाया परतीा या 
पावसामळेु िात व आींबा वपकाचे एक ण १८५४३  ेक््र क्षेत्राचे नकुसान झाले 
णसायाच ेननकशयनास आले. तसेच मा े डनसेंबर, २०१७ मध्ये झालेाया ओखी 
चक्रीवाकळामळेु तसेच त्यामळेु झालेाया णवकाळी पावसामळेु रायगन 
ज ा्यात एक ण २३७४.९८  ेक््र शतेीवपकाींच ेव फळवपकाींच े ३३% ा या वर 
नकुसान झाले णसायाची बाब ननकशयनास आलेली आ े. 
(३) शासनपत्र ेदकनाींक १६ ऑक््ोबर, २०१७, दकनाींक २७ ऑक््ोबर, २०१७ व 
दकनाींक ७ डनसेंबर, २०१७ णन्वये णनकु्रमे राज्यात मा े   न त े सप् े्ंबर, 
२०१७ मऱील णनतव ष्ीमळेु, मा े ऑक््ोबर, २०१७ मऱील परतीा या 
पावसामळेु, दकनाींक ४ त े ६ डनसेंबर, २०१७ करम्यान झालेाया ओखी 
चक्रीवाकळ व णवकाळी पावसामळेु झालेाया शतेीवपकाींा या व फळवपकाींा या 
नकुसानीबाबत सींयकु्त पींचनामे करुन नकुसानीचा ण वाल शासनास साकर 
करण्याबाबता या स चना क्षेबत्रय णाऱकाऱ्याींना केण्यात आाया  ोत्या. 
 सकर माद ती सींकभलत करण्याचे काम प्रगतीपथावर णस न यासींकिायत 
प्राप्त  ोणाऱ्या माद तीा या णनवुींगाने नकुसानग्रस्ताींना आाथयक मकत 
केण्याबाबतचा ननणयय घेण्याची बाब प्रस्ताववत आ े. 
(४) प्रश्न उद् िवत ना ी. 

----------------- 
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िाळू उत्खननािररता राबविण्यात येणाऱया निीन धोरणाबाबत 
  

(१९) * ३९०७५ प्रा.अननल सोले, डॉ.अपिूच हहरे, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.धगरीशचांर व्यास, श्री.शरद रणवपस,े श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफच  भाई 
जगताप, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सधुीर ताांबे, श्रीमती 
हु्नबान ू खभलफे, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.सभुाष झाांबड, प्रा.डॉ.तानाजी 
सािांत : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यात णवऱैररत्या वाळ  उपसा करण्याचे प्रमाण तसेच, वाळ  तस्करी व 
वाळ  माक्रफयाींकन न शासकीय णाऱकारी-कमयचाऱ्याींवर  ोणारे  ाायाींच े प्रमाण 
वाढत णस न या प्रकाराींना आळा घाल न त्यावर पररणामकारक उपाययो ना 
करता यावी यासाठी वाळ  उत्खननासाठी नवीन ऱोरण राबववण्याचा ननणयय 
मा े  ानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्याकरम्यान घेतला आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) णसायास, या ऱोरणानसुार वाळ  भललाव रक् कमाे  या प्रमाणात सींबींाऱत 
ग्रामपींचायतीला ननऱी केणे तसेच वाळ  वा तकु करणाऱ् या वा नाींची तपासणी 
करण् याचे णाऱकार ग्रामसेवक आणण सरपींच याींना केण् यात येणार णसायामळेु 
ग्रामपींचायती आाथयक दृष ्या सबळ  ोत णसताना सींबींाऱत ननऱी त् या 
गावामध् ये रस् त ेआणण आरोग् यवववयक सवुवऱाींसाठी व इतर बाबीींसाठी वापरला 
 ाणार आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) णसायास, वाळ  उत् खननासाठी पयायवरण वववयक परवानगी आवश् यक 
णस न वाळ  उत्खननासींकिायत राबववण्यात येणाऱ्या नवीन ऱोरणाचे स्वरुप 
काय आ े, त्याची णींमलब ावणी केर्व् ापास न करण्यात येणार आ े, नवीन 
ऱोरणानसुार क्रकती उत्पन्न भमळणे णपेक्षक्षत आ े व त्याचा ववननयो न 
कशाप्रकारे करण्यात येणार आ े, 
(४) णसायास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती काययवा ी 
केली वा करण्यात येत आ े, 
(५) नसायास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
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श्री.चांरिाांत पाटील : (१), (२), (३) व (४) सन २०१३ ा या वाळ /रेती ननगयती 
ऱोरणाची णींमलब ावणी करताींना ननकशयनास आलेाया त्रु् ी क र करण्याा या 
दृष्ीन ेतसेच वाळ ा या णवऱै उत्खननास व वा तकुीस पररणामकारक आळा 
घाल न राज्याा या म स लात ठोस वाढ करण्याची आवश्यकता, या बाबीींचा 
साकायाने ववचार करुन सऱुाररत वाळ  ननगयती ऱोरण शासन ननणयय दकनाींक 
०३/०१/२०१८ नसुार ननजश्चत करण्यात आले आ े.  
 आपाया काययक्षते्रातील वाळ /रेती ग्ाा या भललावामध्ये सींबींाऱत 
ग्रामपींचायतीस स िागी करुन घेण्याा या दृष्ीने सींबींाऱत गावा या ग्रामसिेने 
भललावास स मती कशयववायासच भललाव करण्याचे तसेच भललावाचा कालावऱी 
सींपायानींतर सींबींाऱत ग्रामपींचायतीस भललावाा या रक्कमेा या का ी प्रमाणात 
ननऱी उपलब्ऱ करुन केण्याचे सकर ऱोरणात ननजश्चत करण्यात आले आ े. या 
ननऱीचा ववननयोग ग्रामपींचायतीने कोणत्या प्रयो नाकरीता करावा  े सऱुाररत 
वाळ  ऱोरणात ननजश्चत केलेले ना ी. 
 शासन णाऱस चना, उद्योग, ऊ ाय व कामगार वविाग, दकनाींक 
०१/०९/२०१६ णन्वये ज ा ा खनन  प्रनतषठान स्थापन करण्यात आले आ े. 
त्यानसुार दकनाींक २०/०९/२०१६ रो ीा या शासन पत्रान्वये ज ा ा खनन  
प्रनतषठानकरीता सवय प्रकारा या खाणपट्टाऱारक, परवानाऱारक तसेच 
भललावऱारकाींकन न शासनास  मा करण्यात येणाऱ्या स्वाभमत्वऱनाा या 
रक्कमेा या १० ्क्के रक्कम णींशकान म् ण न घेण्यात येत णस न सकर 
ननऱीमऱ न ठराववक ्क्के ननऱी ग्रामपींचायत क्षेत्रातील रस्त,े आरोग्य इ.साठी 
वापरणे णनजु्ेय आ े.  
 शासन ननणयय, दकनाींक ०३/०१/२०१८ मध्ये सऱुाररत वाळ  ननगयती 
ऱोरण सववस्तरररत्या ववशक करण्यात आले णस न त्याची णींमलब ावणी 
दकनाींक ०३/०१/२०१८ पास न करण्यात येत आ े.  
 या सऱुाररत वाळ  ननगयती ऱोरणानसुार वाळ  उत्खननासाठी पयायवरण 
वववयक परवानगी आवश्यक णस न, भललावास ग्रामसिेची स मती केखील 
गर ेची आ े. म त्वाा या शासकीय प्रकापाींसाठी वाळ ग् राखीव ठेवण्याची 
तरत क या ऱोरणात करण्यात आली आ े. भललावास सींमती केणाऱ्या गावाींना 
भललावाची ठराववक रक्कम केण्याची केखील तरत क करण्यात आली आ े. 
त्याचबरोबर णवऱै वाळ  उत्खनन/वा तकु रोखण्याची  बाबकारी णसणाऱ्या 
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णाऱकारी/कमयचारी याींना या कामासाठी ज ा ा खनन  प्रनतषठाना या 
प्रशासकीय खचायसाठी राखीव ननऱीत न खा गी वा ने िाड्याने घेण्यासाठी व 
सरुक्षारक्षक ननयकु्त करण्यासाठी केखील मिुा केण्यात आली आ े. 
 नवीन ऱोरणात भललावऱारकाकन न वा त क करण्यात येणाऱ्या 
वाळ ा या वा नासोबता या वा त क पासची तपासणी करण्याच े णाऱकार 
सींबींाऱत गावचे ग्रामसेवक व सरपींच याींना केण्यात आले णस न वाळ च ेणवऱै 
उत्खनन व वा तकुीबाबत सींबींाऱत त भसलकार याींना स चना केण्याची 
 बाबकारी त्याींचेवर ्ाकण्यात आली आ े. 
 सन २०१७-१८ करीता वाळ स  सवय प्रकारा या गौण खनन ाींपास न 
रुपये २४०५ को्ी एवढे उत्पन्न राज्यास भमळणे णपेक्षक्षत आ े.  
(५) प्रश्न उद् िवत ना ी. 

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

मुांबई-बडोदा रतुगती महामागाचच ेिाम पूणच िरण्याबाबत 
  

(२०) * ३८९९५ श्री.हेमांत टिले, अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.नरेंर पाटील, 
श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.सनुनल तटिरे, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.ख्िाजा बेग, अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.रामराि िडिुत,े श्रीमती विद्या 
चव्हाण : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई-बनोका या द्रतुगती म ामागायच े काम राज्य शासन व कें द्र शासन 
याींा या सींयकु्तपणे करण्याचे मा े  ानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्याकरम्यान 
ननजश्चत केल,े  े खरे आ े काय, 
(२) णसायास, या म ामागायकररता राज्य शासनाकन न क्रकती  मीन सींपादकत 
करण्यात आली आ े, तसेच या म ामागायकरीता कें द्र व राज्य शासनाकन न 
क्रकती ननऱी उपलब्ऱ करुन केण्यात येणार आ े, या म ामागायला क्रकती खचय 
येणार आ े, सकर   म ामागय क्रकती कालावऱीत प णय  ोणार आ े, 
(३) णसायास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती काययवा ी 
केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसायास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
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श्री.चांरिाांत पाटील : (१) िारतीय राषरीय रा मागय प्रााऱकरणाने मुींबई बनोका 
या द्रतुगती मागाया या बाींऱकामाचा प्रकाप  ाती घेतला आ े. त्यापकैी ववरार 
त ेपनवेल ्या िागातील रस्त्यापकैी पनवेल तालकु्यातील समुारे १८ क्रक.मी. 
लाींबीमध्ये मुींबई म ानगर प्रकेश ववकास प्रााऱकरण (MMRDA) याींचा   
ववरार-णभलबाग रस्ता (Multi Modal Corridor) व  ा रस्ता एकबत्रतपणे 
करण्याचा ननणयय २०  ानेवारी,२०१८ रो ीा या मा.मखु्यमींत्री व मा.कें द्रीय मींत्री 
(रस्त े वा तकु व म ामागय) याींा या बठैकीमध्ये घेण्यात आला णसायाच े
प्रकाप सींचालक, िारतीय राषरीय रा मागय प्रााऱकरण, ठाणे याींनी कळववल े
आ े. 
(२) व (३) मुींबई-बनोका या प्रकापाा या म ाराषरात न  ाणाऱ् या लाींबीसाठी 
िारतीय राषरीय रा मागय प्रााऱकरणामाफय त समुारे २५८०  ेक््र ि सींपाकन 
करण्याचे प्रस्ताववत णस न त्यापकैी ४४२.३१  े. साठी मावे ा ननजश्चत 
करण्यात आला आ े. तसेच ववरार त े पनवेल ्या िागातील रस्त्यापकैी 
पनवेल तालकु्यातील १८ क्रक.मी. रस्त्यासाठी समुारे १६१  े. ि सींपाकन 
‘भसनको’ माफय त करण्याचा ननणयय २०  ानेवारी, २०१८ रो ीा या बठैकीमध्ये 
घेण्यात आला आ े. ्या म ामागाया या म ाराषरातील लाींबीसाठी समुारे रुपये 
२०,००० को्ी खचय णपेक्षक्षत णस न ि सींपाकनाची काययवा ी प णय झाायानींतर 
प्रत्यक्ष बाींऱकाम  ाती घेऊन ३ ववाया या कालावऱीत प णय करण्याचे ननयो न 
णसायाच ेप्रकाप सींचालक, िारतीय राषरीय रा मागय प्रााऱकरण, ठाणे याींनी 
कळववले आ े. 
(४) प्रश्न उद् िवत ना ी. 

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

राष्ट्रीय महामागाचच्या चौपदरीिरणामुळे गेिराई (जज.बीड)  
तालुक्यातील पाणीपुरिठा योजना बाधधत झाल्याबाबत 

  

(२१) * ३७८५६ श्री.अमरभसांह पांडडत, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.नरेंर 
पाटील : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राषरीय म ामागय २११ (औरींगाबाक-सोलाप र) ा या चौपकरीकरण कामात 
गेवराई (ज .बीन) तालकु्यातील मौ  ेगढी आणण  यिवानी स कारी साखर 
कारखाना याींा या पाणीपरुवठा यो ना बााऱत झााया आ ेत,  े खरे आ े 
काय, 
(२) णसायास, समुारे कोन ववांपास न म ामागय चौपकरीकरणाचे काम रखनल े
णस न या कामामळेु सतत बााऱत  ोणाऱ्या पाणीपरुवठामळेु ग्रामस्थाींनी 
वेळोवेळी आींकोलने केली आ ेत,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) णसायास, बााऱत पाणीपरुवठा यो नाींचे काम णींका पत्रकीय तरतकुी, 
ननकव व प्रचभलत ननयमाप्रमाणे  ोत नस न णाऱकारी आणण कीं त्रा्कार याींनी 
या कामी कोट्यवऱी रुपयाींचा गरैर्व्यव ार केायाची तक्रार लोकप्रनतननऱीींनी 
दकनाींक १५  ानेवारी, २०१७ रो ी वा त्यासमुारास प्रकाप सींचालक, राषरीय 
म ामागय प्रााऱकरण आणण ज ा ााऱकारी, बीन याींा याकन े केली आ े,  े  ी 
खरे आ े काय, 
(४) णसायास, ननक ष् क ाया या आणण ननयमबा्य कामामळेु शासनाच े
कोट्यवऱी रुपयाींचे नकुसान  ोव न ी णद्याप या नळ पाणीपरुवठा यो ना 
प्रत्यक्ष कायायजन्वत झााया ना ीत,  े  ी खरे आ े काय, 
(५) णसायास, राषरीय म ामागय २११ ा या चौपकरीकरण कामामळेु 
मराठवाड्यातील क्रकती पाणीपरुवठा यो ना बााऱत झााया णस न त्याींची कामे 
मकुतीत प णय झाली आ ेत काय, तसेच मौ े गढी आणण  यिवानी स कारी 
साखर कारखाना याींा या पाणीपरुवठा यो ना मागणीप्रमाणे प णय करून ननक ष् 
कामाची चौकशी करुन कोणती काययवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(६) नसायास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री.चांरिाांत पाटील : (१) िारतीय राषरीय रा मागय प्रााऱकरणामाफय त प्रगतीत 
णसलेाया राषरीय म ामागय क्र.२११ ा या येनशी त ेऔरींगाबाक ्या रस्त्याा या 
चौपकरीकरणाा या बाींऱकामामळेु गेवराई ज .बीन तालकु्यातील मौ े गढी 
आणण  यिवानी स कारी साखर कारखाना याींा या णजस्तत्वातील पाईपलाईन 
बााऱत  ोत णसायाच े प्रकाप सींचालक, िारतीय राषरीय रा मागय 
प्रााऱकरण, औरींगाबाक याींनी कळववले आ े. 
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(२) येनशी त ेऔरींगाबाक ्या रस्त्याचे चौपकरीकरण रखनले आ े,  े खरे 
आ े. तथावप मौ े गढी आणण  यिवानी स कारी साखर कारखाना याींा या 
णजस्तत्वातील पाईपलाईन स्थलाींतरीत करण्याचे काम ि सींपाकनामळेु रखनले 
णसायाने सध्यातरी कोन् ी दठकाणा या  ुन्या पाईपलाईन मऱ न पाणीपरुवठा 
सरुळीत चाल  आ े. तसेच ग्रामस्थाींनी आींकोलन केायाचे ननकशयनास आले 
नसायाचे प्रकाप सींचालक, िारतीय राषरीय रा मागय प्रााऱकरण, औरींगाबाक 
याींनी कळववले आ े. 
(३) मा.श्री.णमरभस  पींनीत (वव.प.स.) याींचे दकनाींक १५/०१/२०१८ रो ीच े
तक्रारव ा ननवेकन प्राप्त झाले णसायाच ेप्रकाप सींचालक, िारतीय राषरीय 
रा मागय प्रााऱकरण, औरींगाबाक याींनी कळववले आ े. 
(४) सकरील नळ पाणीपरुवठा यो ना  ी म ाराषर  ीवन प्रााऱकरणाा या 
णखत्यारीत णसायाने त्याींचेमाफय त स्थलाींतरणासाठी णींका पत्रक करण्यात 
आले णस न स्थलाींतरणाचे काम म ाराषर  ीवन प्रााऱकरणाा या केखरेखीखाली 
सवलतकारामाफय त प्रगतीत आ े. का ी िागात ि सींपाकन प णय  ोऊन  ागा 
ताब्यात न आायाने नळ पाणीपरुवठा यो ना स्थलाींतरणाचे काम प्रलींबबत 
आ े,  े खरे आ े. तथावप सध्यातरी कोन् ी दठकाणा या   न्या पाईपलाईन 
मऱ न पाणीपरुवठा सरुळीत चाल  आ े. 
(५) सोलाप र त े येनशी राषरीय म ामागय २११ या चौपकरीकरणाा या 
बाींऱकामामळेु एक ण ३४ दठकाणा या पाणीपरुवठा यो ना बााऱत  ोत णस न 
त्यापकैी १५ दठकाणा या पाणीपरुवठा यो ना स्थलाींतरीत करण्यात आाया 
आ ेत. उवयरीत १९ दठकाणी का ी िागात ि सींपाकन प णय  ोऊन  ागा ताब्यात 
न आायाने नळ पाणीपरुवठा यो ना स्थलाींतरणाचे काम प्रलींबबत आ े. 
 मा.श्री.णमरभस  पींनीत (वव.प.स.) याींचे दकनाींक १५/०१/२०१८ रो ीच े
तक्रारव ा ननवेकनाा या णनवुींगाने काययवा ी प्रगतीत णसायाचे प्रकाप 
सींचालक, िारतीय राषरीय रा मागय प्रााऱकरण, औरींगाबाक याींनी कळववले 
आ े. 
(६) प्रश्न उद् िवत ना ी. 

----------------- 
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गुहागर–विजापूर राष्ट्रीय महामागाचच्या रुां दीिरणात ग्राम्थाांना 
भूसांपादनाचा योग्य मोबदला देण्याबाबत 

  

(२२) * ३८२२० श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ग ुागर–वव ाप र राषरीय म ामागाया या रुीं कीकरणाचे कामात ग्रामपींचायतीला 
ववश्वासात न घेता कामास सरुुवात केायाने वप ींपळी ग्रामस्थाींनी ववरोऱ केला 
आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) णसायास, सकर रस्त्यासाठी क्रकती  ागेचे ि सींपाकन करण्यात येणार 
आ े, िसुींपाकनाा या बकायात क्रकती मोबकला केणार ्याबाबत ग्रामस्थाींना 
कोणती ी माद ती नसायामळेु प्रकाप बााऱत ग्रामस्थाींनी आींकोलन करून 
काम बींक पानले आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) णसायास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सकर बाींऱकामाची 
ननववका काढण्याआऱी ि सींपाकन प्रक्रक्रया प णय करून ग्रामस्थाींना ि सींपाकनाचा 
योग्य मोबकला केण्याबाबत कोणती काययवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसायास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री.चांरिाांत पाटील : (१), (२) व (३) ग ुागर-वव ाप र ्या राषरीय 
म ामागाया या क्रक.मी. ०/०० त े २६/८९० व क्रक.मी. ४०/६१० त े ५४/२६० ्या   
४० क्रक.मी. िागामध्ये िभैमनतक सऱुारणा व पेर्व् न शोानरस  
कपुकरीकरणाा या (१० मी. रुीं कीसाठी) बाींऱकाम प्रकापासाठी ९०.७३ ्क्के 
 ागा उपलब्ऱ णसायाने कीं त्रा्कार नेमण्यात आलेला आ े. प्रकापासाठी 
आवश्यक णसलेले उवयरीत ९.२७ ्क्के ि सींपाकन राषरीय म ामागय णाऱननयम 
१९५६ नसुार ि सींपाकनासाठी सक्षम प्रााऱकारी (CALA) माफय त  ाती घेण्यात 
आलेले आ े. तथावप वप ींपळी ग्रामस्थाींनी ाचपळ ण ग ुागर ्या  ुन्या 
रस्त्याा या ि सींपाकनापो्ी मोबकला भमळाला नसायाने तसेच ववववऱ 
मागण्याींसाठी आींकोलन करुन सींयकु्त मो णी तसेच बाींऱकामास आनकाठी 
केायाने प्रत्यक्ष बाींऱकाम  ाती घेण्यात आलेले ना ी. 
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 म स ल व वन वविागाा या शासन ननणयय क्र. सींक्रकणय-
०५/२०१०/प्र.क्र.१११/ण-२ दकनाींक २६ ऑक््ोबर, २०१० नसुार  मीन ताब्यात 
घेतवेेळी मोबकला सींकिायत ण्ी लाग  केाया नसायास क्रकीं वा रीतसर 
िसुींपाकन प्रक्रक्रयेा या माध्यमात न सींपाकन झाले नसायास  मीन मालकाा या 
सींमती भशवाय घेतली नसावी व त्याींने नकुसान िरपाई भमळण्याचा  क्क 
सोन न दकला आ े, णसे सम  न कालाींतराने सींबींाऱत  मीन मालकाने 
नकुसान िरपाईची मागणी केायास णशी नकुसान िरपाई सींबींाऱताना केण्यात 
येऊ नये णसे ननकेश आ ेत.  ी बाब ववचारात घेऊन सकरील प्रकापामध्ये 
िौभमनतक सऱुारणा (वळण सऱुारणा, पनुआयखणी), बस ब,े ववश्राींती थाींबा व 
पथकरनाका इ. बाींऱकामाींसाठी णजस्तत्वातील रस्त्याा या  द्दीबा ेरील  ागेची 
आवश्यकता णस न णशा णनतररक्त  ागेसाठी वा्ाघा्ीने ि सींपाकन 
करण्यासाठी काययवा ी प्रगतीत णस न राषरीय म ामागय णाऱननयम, १९५६ 
नसुार णाऱसचुना ३ A रा पत्रात प्रभसध्क झाली आ े. 
(४) प्रश्न उद् िवत ना ी. 

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

मुांबईतील ओभशिरा भागातील भगतभसांग ि्तीजिळील  
खारफुटीच ेसांिधचन िरण्याबाबत 

  

(२३) * ३८६०३ श्री.जनादचन चाांदरूिर : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील ओभशवरा िागातील िगतभसींग वस्ती वळील ओभशवरा 
नकी वळ णसलेाया खारफु्ीवर मातीचे िराव ्ाक न खारफु्ीला आग 
लावण्यात येत णसायामळेु खारफु्ी नष्  ोत आ े, याबाबत पररसरातील 
नागररकाींनी सींबींाऱताकन े वारींवार तक्रार करून ी खारफु्ी वाचववण्याबाबत 
कोणती ी काययवा ी करण्यात येत नसायाचे मा े  ानेवारी, २०१८ मध्ये वा 
त्याकरम्यान ननकशयनास आले आ े,  े खरे आ े काय 
(२) णसायास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन नष्  ोत णसलेाया 
खारफु्ीचे सींवऱयन करण्यासाठी काय काययवा ी केली वा करण्यात येत आ े 
(३) नसायास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 



35 

श्री.चांरिाांत पाटील : (१) व (२) मुींबईतील ओभशवरा िागातील िगतभसींग 
वस्ती वळील ओभशवरा नकी वळ णसलेाया खारफु्ीवर मातीचे िराव ्ाक न 
खारफु्ीला लावलेाया आगीमळेु खारफु्ी नष्  ोत णसायाची पररसरातील 
नागररकाींकन न ज ा ााऱकारी कायायलयाकन ेतक्रार करण्यात आलेली आ े. 
 या तक्रारीबाबत त भसलकार, बोरीवली कायायलयामाफय त स्थळ पा णी 
करण्यात आली आ े. त्यानसुार मौ े प ानी गोरेगाींव ता.बोरीवली येथील 
स.नीं. १६१ प.ै न.ि .क्र. १ण या खा गी भमळकतीवर नबे्री  ्ाकण्यात 
आायाचे ननकशयनास आले आ े. िराव ्ाकलेाया दठकाणी काींकळवन नस न 
त्या दठकाणी का्ेरी झान-ेझुनपे णस न त्यापकैी एक बाि ळीचे झान थोड्या 
प्रमाणात  ळाायाच ेआढळ न आले आ े. 
 मात्र, नबे्री  ्ाकलेली  ागा काींकळवनापास न ५० मी्रा या आत 
णसायाने नबे्री  ्ाकणारी खा गी र्व्यक्ती आणण  मीन मालक याींचेववरूध्क 
पयायवरण सींरक्षण णाऱननयम, १९८६ चे कलम १५(१)(२) णन्वये बाींग रनगर 
पोलीस ठाणे येथे गनु् ा क्र. ०४/१८ दकनाींक ०१/०२/२०१८ रो ी काखल 
करण्यात आलेला आ े. 
(३) प्रश्न उद् िवत ना ी. 

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

रत्नाधगरी जजल््यातील िाळू उत्खननािरील बांदी उठविण्याबाबत 
  

(२४) * ३८१२२ श्रीमती हु्नबान ूखभलफे : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रत्नाागरी ज ा्यात वाळ  उत्खननाला बींकी णसायामळेु णनेक 
ववकासकामे प्रलींबबत रा  न येथील बाींऱकाम र्व्यवसाय ऱोक्यात आले णस न 
बाींऱकाम म  राींवर बेरो गाराची वेळ आली णसायाचे मा े डनसेंबर, २०१७ 
मध्ये वा त्याकरम्यान ननकशयनास आले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) णसायास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आ े काय, 
चौकशीा या णनवुींगाने याबाबत ननणयय घेव न येथील वाळ  उत्खननावर 
णसलेली बींकी उठववण्याबाबत कोणती काययवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(३) नसायास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
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श्री.चांरिाांत पाटील : (१) णसे ननकशयनास आले ना ी.  
 नौकानयन  लमागय सकुर करणेसाठी शासनाा या दकनाींक २१/५/२०१५ 
ा या वाळ /रेती ननगयती ऱोरणानसुार  ातपा्ी व याींबत्रक पध्कतीने वाळ /रेती 
उत्खनन करण्यास णनमुती दकलेली आ े. त्यानसुार म ाराषर मेरी्ाईम बोनय 
याींनी दकनाींक ०४/०९/२०१७ रो ी दकलाेया मान्यतनेसुार सन २०१७-१८ मध्ये 
रत्नाागरी ज ा्यात पारींपारीक  ातपा्ी/नुबीद्वारे वाळ  उत्खनन करणेसाठी 
एक ण १७ परवाने मीं  र करण्यात आलेले आ ेत. तसेच वाभशषठी नकी, 
कािोळ खानी, शास्त्री नकी व  यगन खानी या ४ रेतीग्ाींचे याींबत्रक पध्कतीने 
वाळ  उत्खनन करण्याबाबत भललाव प्रक्रक्रया राबव न प णय करण्यात आली आ े. 
(२) व (३) प्रश्न उद् िवत ना ी. 

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

पालघर (जज.पालघर) तालुक्यात तलाठयाांची पदे भरण्याबाबत 
  

(२५) * ३९००० श्री.रवि ांर फाटि : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) पालघर (ज .पालघर) तालकु्यातील ६३ स ाींचा काययिार केवळ २५ तलाठी 
साींिाळत णस न एका तलाठ्याला तीन त ेचार स ाींचा पकिार प ावा लागत 
णसायामळेु तलाठ्याा या कामका ावर पररणाम  ोत णस न नागररकाींची कामे 
ववद त मकुतीत  ोत नसायाचे मा े  ानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्याकरम्यान 
ननकशयनास आल,े  े खरे आ े काय, 
(२) णसायास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून पालघर तालकु्यात 
तलाठ्याींची पके िरण्याबाबत कोणती काययवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(३) नसायास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री.चांरिाांत पाटील : (१) व (२) सन २०१४ मध्ये ठाणे ज ा्याचे वविा न 
 ोऊन दकनाींक ०१/०८/२०१४ पास न नवननभमयत पालघर ज ा ा णजस्तत्वात 
आलेला आ े. पालघर ज ा्यात ५ उपवविाग णस न ८ तालकेु आ ेत. 
पालघर ज ा यातील पालघर तालकु्याींत एक ण २२४ म स ली गाींवे णस न    
४१ तलाठी साझ ेव ६ मींनळ णाऱकारी कायायलये आ ेत. त भसल कायायलय, 
पालघर येथे ५ मींनळ णाऱकारी व ३० तलाठी पके िरलेली णस न १ मींनळ 
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णाऱकारी व ११ तलाठी पके ररक्त आ ेत. सकर ररक्त णसलेाया साझाचा 
णनतररक्त काययिार इतर तलाठयाींना सपुुयक करुन कामे वेळेत प णय करण्यात 
येत आ े. 
 तलाठी  े पक मा.राज्यपालाींनी दकनाींक ९   न, २०१४ रो ीचे 
णाऱस चनेन्वये राज्यातील णनसु ाचत क्षते्र णसलेाया ज ा्यामऱील 
णनसु ाचत क्षते्रामऱील आवश्यक शकै्षणणक ण यता णसलेाया स्थाननक 
णनसु ाचत  मातीा या उमेकवाराींमऱ न िरण्याबाबत णाऱस ाचत केले आ े. 
यासींकिायत “बबगर आदकवासी  क्क बचाव सभमती, वाना” याींनी मा.उा च 
न्यायालयात आर्व् ान दकले णसायामळेु णनसु ाचत क्षेत्र णसलेाया पालघर 
ज ा्यातील सकर णाऱस चनेन्वये सनुनजश्चत केलेाया पकाींा या िरतीबाबत 
मा.उा च न्यायालयाकन न स्थागती केण्यात आली आ े. त्यामळेु पालघर 
ज ा्यातील सन २०१५ मध्ये झालेाया तलाठी पकिरतीस ी स्थागती 
णसायामळेु मा.उा च न्यायालयाने दकलेली स्थागती उठववणेा यादृषठीने प्रयत्न 
सरुु आ ेत. 
(३) प्रश्न उद् िवत ना ी. 

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

मौजे तुळस (ता.िेंगुलाच, जज.भसांधदुगुच) िाडीजोड  
र्त्याांची दरुु्ती िरण्याबाबत 

  

(२६) * ३८४५४ श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हु्नबान ूखभलफे, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.हररभस ांग राठोड, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.सभुाष झाांबड, श्री.मोहनराि 
िदम, आकिच .अनांत गाडगीळ, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.हेमांत टिल,े श्री.ख्िाजा 
बेग, श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम 
िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौ े तळुस (का रमळी) (ता.वेंगलुाय, ज .भस ींऱुकगुय) नावेकर याींचे घरापयतं 
२७० मी्र लाींबीा या वानी ोन रस्त्याचे म बतुीकरण-खनीकरणास  
नाींबरीकरणाा या कामासाठी आमकार स्थाननक ववकास काययक्रमाींतगयत    
२०१७-१८ मऱ न ज ा ा ननयो न सभमती पत्र क्र. पीएलएएन/३४०१/८/२०१७/ 
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१८४३, दकनाींक ५ ऑगस््, २०१७ नसुार रुपये तीन लक्ष ननऱी शासनाने 
उपलब्ऱ करुन केऊन ी रस्त्याा या कामास सरुुवात झालेली ना ी,  े खरे आ े 
काय, 
(२) णसायास, काम  ाती न घेण्यामागची कारणे काय आ ेत, 
(३) णसायास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सकर रस्त्याच े
म बतुीकरण-खनीकरणास  नाींबरीकरण करण्याबाबत कोणती काययवा ी केली 
वा करण्यात येत आ े ? 
  

श्री.चांरिाांत पाटील : (१)  ोय, खरे आ े. 
(२) व (३) प्रश्नाींक्रकत काम स्थाननक ववकास काययक्रमाींतगयत मा े  ानेवारी, 
२०१८ मध्ये मीं  र करण्यात आले आ े. कामाा या ननववका बोलावाया णसता 
कीं त्रा्काराींकन न प्रनतसाक भमळालेला ना ी. तद्नींतर सकर कामासाठी ठेकेकारी 
ननजश्चत करण्यात आली णस न काम म  र स कारी सींस्थेमाफय त सरुु 
करण्याची काययवा ी प्रगतीत आ े. काम माचय, २०१८ णखेर प णय करण्याच े
ननयो न आ े. 

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

मौजे देिडे-िाडीअधधष्ट्ठी (ता.सांगमेश्िर, जज.रत्नाधगरी) येथील  
अनधधिृत बाांधिामे ननष्ट्िाभसत िरण्याबाबत 

  

(२७) * ३८७०३ श्री.प्रविण दरेिर, श्री.नागोराि गाणार, श्री.विजय ऊफच  भाई 
धगरिर, श्री.धगरीशचांर व्यास : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३३४१२ ला हदनाांि    
३१ जुल,ै २०१७ रोजी हदलले्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय सािचजननि 
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) मौ े केवन-ेवानीणाऱषठी (ता.सींगमेश्वर, ज .रत्नाागरी) येथे साखरपा-केवन े
रस्त्यालगत शाळा केवन े क्र. १ चा प वायपार गे् णनव न बाींऱण्यात आलेली 
खा गी एस.्ी. ननवारा शने तसेच णनाऱक त बाींऱकामे ननषकाभसत 
करण्याबाबत मखु्य णभियींता, सावय ननक बाींऱकाम प्राकेभशक वविाग, मुींबई 
याींना काययवा ी करून ण वाल साकर करण्याचे आकेश दकनाींक ३१ ऑगस््, 
२०१६ व दकनाींक १८ मे, २०१७ रो ी वा त्यासमुारास कायायसन णाऱकारी, 
सावय ननक बाींऱकाम वविाग, मींत्रालय याींनी दकले  ोत,े  े खरे आ े काय, 
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(२) णसायास, सकरचे तात्परुत ेएस.्ी. ननवारा शने ननषकाभसत करण्याबाबत 
ग्रामपींचायत, केवन े याींना दकनाींक २० ऑक््ोबर, २०१६ ा या पत्रान्वये 
कळववण्यात आलेले णस न सकर आकेशानसुार णद्याप ी णनाऱक त बाींऱकाम 
ननषकाभसत करण्यात आले ना ी,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) णसायास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आ े काय, 
चौकशीा या णनवुींगाने णनाऱक त बाींऱकाम ननषकाभसत करण्याबाबत कोणती 
काययवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसायास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री.चांरिाांत पाटील : (१)  ोय खरे आ े. 
(२)  ोय खरे आ े. तथावप, सकर   एस.्ी. ननवारा शने  ी लोक वगयणीत न 
बाींऱण्यात आली णसनु, सकर ननवारा शने गावातील ग्रामस्थाींना/ 
म ाववद्यालयीन ववद्याथ्यांना/शाळेतील ववद्याथ्यांना णत्यींत उपयोगी 
णसायाने, तसेच इतर कोणी ी ग्रामस्थाींची व शाळेची कोणती ी तक्रार 
नसायाने ग्रपु ग्रामपींचायत, केवन े याींा या दकनाींक १०/०७/२०१७, दकनाींक 
०९/०८/२०१७ व २०/०९/२०१७ ा या पत्रान्वये व ज ा ापररवक प्राथभमक शाळा 
याींनी त्याींा या दकनाींक ११/०७/२०१७ ा या पत्रान्वये कळववले आ े. त्यामळेु 
सकरचे बाींऱकाम लोकोपयोगी णसायाने काढण्यात आललेे ना ी. 
(३) प्रश्न उद् िवत ना ी. 
(४) प्रश्न उद् िवत ना ी. 

----------------- 
  
िल्याण उपप्रादेभशि पररिहन िायाचलय क्षेत्रात बनािट िागदपत्राांव्दारे 

परप्राांनतयाांना ररक्षा परिाने हदल्याबाबत 
  

(२८) * ३८३७० अॅड.राहुल नािेिर, श्री.हेमांत टिल,े श्री.ख्िाजा बेग, श्री.आनांद 
ठािूर, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंर पाटील, श्री.जयिांतराि 
जाधि, अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.जगन्द्नाथ भशांदे, श्री.जयांत पाटील : 
सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) कायाण उपप्राकेभशक पररव न कायायलय क्षते्रात येणाऱ्या कायाण-
नोंबबवली, उा ासनगर, णींबरनाथ, बकलाप र या श रात परप्राींनतयाींनी प्राकेभशक 
पररव न कायायलयास बनाव् कागकपत्र े साकर करुन ररक्षाचालकाचे परवाने 
भमळवायाबाबतचा आरोप कोकण रर न ररक्षा-्ॅक्सी म ासींघाा या णध्यक्षाींनी 
ज ा ााऱकारी, ठाणे तसेच उप-प्राकेभशक पररव न णाऱकारी याींा याकन े मा े 
नोर्व् ेंबर, २०१७ मध्ये वा त्याकरम्यान लेखी ननवेकनाद्वारे केला आ े,  े खरे 
आ े काय, 
(२) णसायास, सकर परप्राींनतयाींचे श रात कोन त े तीन ववायची वास्तर्व्य 
णसताींना कलालाा या स कायायने बनाव् कागकपत्राींद्वारे शाळेचे काखले, 
रेशनकानय तसेच त भसल कायायलयात न १५ ववय स्थाननक वास्तर्व्याचे काखल े
भमळव न प्राकेभशक पररव न कायायलयात न ररक्षा बॅच व परभम् भमळवले णस न 
या प्रकारात त भसल कायायलयाचे णाऱकारी-कमयचारी याींचा ी समावेश 
णसायाचा आरोप स्थाननक नगरसेवकाींनी केला आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) णसायास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आ े काय, चौकशीत 
काय आढळ न आले व तद्नसुार परप्राींनतय ररक्षाचालकाींा या कागकपत्राींची 
पनताळणी करुन, त्याींचे काखले व ररक्षा परवाने रद्द करण्याबाबत तसेच, या 
गरैप्रकारास स कायय करणाऱ्या सींबींाऱत शासकीय णाऱकारी व कमयचाऱ्याींवर 
कारवाई करण्याबाबत कोणती काययवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसायास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री.हदिािर राित े: (१) व (२)  े खरे आ े. 
(३) रेशनन ींग कानय तसेच १५ ववय वास्तर्व्याचे काखले त भसल कायायलयाकन न 
 ारी करण्यात येतात. सद्य:जस्थतीत बनाव् स्थाननक वास्तर्व्याचे काखल े
साकर करून परवाना घेतायाबाबतचे उप प्राकेभशक पररव न कायायलय कायाण 
येथे ननकशयनास आलेले ना ी. तथावप, परप्राींनतय ररक्षाचालकाींा या स्थाननक 
वास्तर्व्याा या काखायाबाबतची पनताळणी त भसल कायायलयाकन न ्प्या्प्याने 
उपलब्ऱ करून घेण्याची बाब काययवा ीखाली आ े.  
(४) प्रश्न उद् िवत ना ी. 

----------------- 
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माहुर (जज.नाांदेड) तालुक्यातील र्त्याांची िामे ननिृष्ट्ट दजाचची 
िरणाऱया ठेिेदारािर िारिाई िरण्याबाबत 

  

(२९) * ३८५२१ श्री.अमरनाथ राजूरिर : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मा ुर (ज .नाींकेन) तालकु्यातील वानोळा पररसरातील  ुनापाई त े वाई, 
वानोळा त ेवींझरा (श)े वींझरा त ेकत्त भशखर, वानोळा त ेरा गन व वानोळा 
त े सारखणी फा्ा या रस्त्याींची कामे ठेकेकाराकन न ननषक ष् क ायचे  ोत 
णसायाच ेदकनाींक ६  ानेवारी, २०१८ रो ी वा त्यासमुारास ननकशयनास आले 
आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) णसायास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून ननक ष् क ायच े
रस्त्याींची कामे करणाऱ्या सकर ठेकेकारावर कारवाई करून ठेकेकाराा या 
कामाचा परवाना रद्द करण्याबाबत कोणती काययवा ी केली वा करण्यात येत 
आ े, 
(३) नसायास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री.चांरिाांत पाटील : (१)  े खरे ना ी. 
(२) प्रश्न उद् िवत ना ी. 
(३) प्रश्न उद् िवत ना ी. 

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

यितेश्िर (जज.सातारा) घाट र्त्याांची दरुू्ती िरण्याबाबत 
  

(३०) * ३८२४२ श्री.आनांदराि पाटील : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३६३२६ ला 
हदनाांि १२ डडसेंबर, २०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय 
सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) यवतशे्वर घा्ातील (ज .सातारा) सींरक्षक भिींत क्षनतग्रस्त झाायाने का ी 
िागात रस्ता दकनाींक २ ऑक््ोबर, २०१७ रो ी वा त्यासमुारास खचायाने 
कास पठाराकन े ाणारी वा त क प णय बींक झाायाचे ननकशयनास आले,  े खरे 
आ े काय, 
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(२) णसायास, सींरक्षक भिींतीचे बाींऱकाम करुन रस्ता करुुस्त करण्याचे काम 
प णय झाले आ े काय, 
(३) णसायास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती काययवा ी 
केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसायास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री.चांरिाांत पाटील : (१) घा्ातील सींरक्षक भिींत क्षनतग्रस्त झाायाने का ी 
िागात रस्ता खचला  ोता. नोंगराकनील बा  स णसलेले ग्सय ब ुव न रस्ता 
एकेरी वा तकुीसाठी सरुु करण्यात आला. 
(२), (३) व (४) सींरक्षक भिींतीच े काम प णय झाले णस न सींरक्षक 
भिींतीलगता या िागात खनीकरणाच ेकाम प्रगतीत आ े.  
 सद्य:जस्थतीत रस्त्यावरुन वा त क सरुळीत सरुु आ े. 
 

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

औरांगाबाद जजल््यातील सातारा-देिळाईला  
जोडणाऱ या पुलाची दरुि्था झाल्याबाबत 

  

(३१) * ३८५६९ श्री.सभुाष झाांबड : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) औरींगाबाक ज ा्यातील सातारा-केवळाईला  ोनणाऱ् या पलुाची करुवस्था 
झाायामळेु प्रवाश् याींना ऱोकाकायक पलुावरून वा तकु करावी लागत णस न या 
दठकाणी णपघात  ोऊन ज ववत ानी  ोण्याची शक्यता ननमायण झाली 
णसायाचे मा े  ानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्याकरम्यान ननकशयनास आल,े  े 
खरे आ े काय, 
(२) णसायास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आ े काय, 
चौकशीा या णनवुींगाने सकर पलुाची करुुस्ती करण्याबाबत तसेच, करुवस्थेत 
णसलेाया पलुाा या करुुस्तीा या कामाकन े कलुयक्ष करणाऱ्या सींबींाऱत 
णाऱकारी/कमयचारी याींा यावर कारवाई करण्याबाबत कोणती काययवा ी केली वा 
करण्यात येत आ े, 
(३) नसायास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 



43 

श्री.चांरिाांत पाटील : (१) णींशत: खरे आ े. प्रश्नाऱीन मोरी नाकरुूस्त झाली 
आ े. 
(२) प्रश्नाऱीन मोरीा या दठकाणी नववन पलु बाींऱण्याचे काम णस न ननववका 
प्रक्रक्रया स्तरावर आ े. 
(३) प्रश्न उद् िवत ना ी. 

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

पुणे महानगरपाभलिेच्या हद्दीतून जाणारे र्ते  
महापाभलिेच्या ताब्यात देण्याबाबत 

  

(३२) * ३८७७१ श्री.अननल भोसल,े श्री.नरेंर पाटील, श्री.किरण पािसिर, 
अॅड.ननरांजन डािखरे : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम 
िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पणेु म ानगरपाभलकेा या  द्दीत न  ाणाऱ्या राज्यमागायचा ताबा सावय ननक 
बाींऱकाम वविागाने णवगीक त करुन कोन मद न्याचा कालावऱी  ोऊन ी पणेु 
म ानगरपाभलकेला दकला नसायाचे मा े  ानेवारी, २०१८ मध्ये वा 
त्याकरम्यान ननकशयनास आले,  े खरे आ े काय, 
(२) णसायास, सकर रस्त े म ानगरपाभलकेा या ताब्यात आायानींतर त्यावर 
पथदकव,े श रातील इतर रस्त्याप्रमाणे त्याींची रचना व इतर नागरी सवुवऱा 
उपलब्ऱ करुन केण्यासाठी म ानगरपाभलकेला रुपये ५०० को्ी णनकुान 
भमळणार आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) णसायास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आ े काय, 
चौकशीा या णनवुींगाने सकर रस्त्याचा ताबा व सवुवऱाींसाठीच े णनकुान 
म ानगरपाभलकेला केण्याबाबत कोणती काययवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसायास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री.चांरिाांत पाटील : (१) ना ी. 
 शासनाा या दकनाींक १६/११/२०१७ व दकनाींक ३०/१२/२०१७ रो ीा या 
शासन ननणययामळेु पणेु श रातील सा.बाीं.वव. ा या णखत्यारीतील १२ रस्त े
णवगीक त करुन पणेु म ापाभलकेकन े केण्याचा ननणयय घेण्यात आला. 
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या ननणययानसुार सा.बाीं.वव. ा या क्षेबत्रय णाऱकाऱ्याींनी  े रस्त े ताब्यात 
घेण्याची ववनींती पणेु म ानगरपाभलकेला केली आ े. तथावप आ पयतं फक्त        
१ रस्त्याचा ताबा पणेु म ापाभलकेने घेतला आ े. उवयररत रस्त े ताब्यात 
घेण्याबाबत त्वरीत काययवा ी करण्याची ववनींती सा.बाीं.वव. ा या क्षेबत्रय 
णाऱकाऱ्याींनी पणेु म ापाभलकेस केली आ े. 
(२) णशा प्रकारचे कोणत ेी णनकुान सा.बाीं.वव. माफय त उपलबऱ करुन केण्यात 
येणार ना ी. 
(३) व (४) प्रश्न उद् िवत ना ी. 
 

----------------- 
  
धळेु, जळगाांि, नांदरुबार ि अिोला जजल््यात बोंडअळी प्रादभुाचिामुळे 

नुिसानग्र्त िापूस उत्पादि शतेिऱयाांना मदत देण्याबाबत 
  

(३३) * ३८१११ श्री.गोवपकिशन बाजोरीया, श्री.हेमांत टिले, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.नरेंर पाटील, श्री.किरण पािसिर, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, 
श्री.सनुनल तटिरे, अॅड.जयदेि गायििाड, अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.ख्िाजा 
बेग, श्री.रामराि िडिुत,े श्री.जगन्द्नाथ भशांदे, श्री.प्रिाश गजभभये : 
सन्माननीय मदत ि पनुिचसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात ववशवेत: ऱुळे,  ळगाींव, नींकरुबार व णकोला ज ा्यात कपाशी 
पीकाचे बोंनणळी प्राकिुायवामळेु नकुसान झाले णस न णकोला ज ा्यात 
बोंनणळी प्राकिुायवाने १ लाख ३३   ार ६६८ शतेकऱ् याींचे १ लाख ४३   ार 
४८०  ेक््रवरील कपाशी वपकाींचे नकुसान झाायाचे मा े  ानेवारी, २०१८ 
मध्ये वा त्याकरम्यान ननकशयनास आल,े  े खरे आ े काय, 
(२) णसायास, बोंनणळी प्राकिुायवामळेु नकुसानग्रस्त काप स उत्पाकक 
शतेकऱ् याींा या मकतीसाठी रूपये १३५ को्ी ५१ लाख ७४   ार ननऱी 
मागणीचा ण वाल ज ा ााऱकारी, णकोला याींनी वविागीय आयकु्त, णकोला 
याींा याकन ेसाकर केला आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
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(३) णसायास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आ े काय, 
चौकशीा या णनवुींगाने शतेकऱ्याींा या मकतीसाठी ननऱीची तरत क करून 
नकुसानग्रस्त शतेकऱ्याींना आाथयक मकत केण्याबाबत कोणती काययवा ी केली 
वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसायास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री.चांरिाांत पाटील : (१), (२) व (३) राज्यात ऱुळे,  ळगाींव, नींकरुबार व 
णकोला ज ा्यास  णन्य ज ा्यात खरीप  ींगाम सन २०१७ मध्ये कपाशी 
वपकाींच ेबोंनणळीा या प्राकिुायवामळेु नकुसान झाायाची बाब ननकशयनास आलेली 
आ े,  े खरे आ े. सकर नकुसानी सींकिायत कें द्र शासनाा या ननकवाप्रमाणे 
मकत केण्यासींकिायत दकनाींक २३ फेब्रवुारी, २०१८ रो ीा या शासन ननणयय 
ननगयभमत करण्यात आललेा आ े. 
(४) प्रश्न उद् िवत ना ी. 
 ----------------- 
  

यितमाळ जजल््यातील शतेिऱयाांना पीि विम्याची  
रक्िम अदा िरण्याबाबत 

  

(३४) * ३९२६६ श्री.धगरीशचांर व्यास, प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार : 
ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३५९४९ ला हदनाांि १९ डडसेंबर, २०१७ रोजी हदलले्या 
उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) यवतमाळ ज ा्यात शतेकऱ्याींनी सन २०१६-१७ या ववायत प्रऱानमींत्री 
पीक ववमा यो नेत ववमा  प्त्यापो्ी रुपये १८८ को्ी िरणा करून ी कषुकाळ 
पररजस्थ तीत ४० ्क्के पके्षा कमी आणेवारी णसताना शतेकऱ्याींना रुपये    
५८ को्ी नकुसान िरपाई केण्यात आली णसायाच े दकनाींक १२  ानेवारी, 
२०१८ रो ी वा त्यासमुारास ननकशयनास आले,  े खरे आ े काय, 
(२) णसायास, सन २०१७-१८ या ववायत णननयभमत पावसामळेु तसेच, रोग व 
क्रकनीा या प्राकिुायवामळेु शतेकऱ्याींचे केवळ ३० ्क्के उत्पन्न आायाने ववमा 
कीं पनीने सकर शतेकऱ्याींना कोणती ी नकुसान िरपाई दकली ना ी,  े  ी खरे 
आ े काय, 
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(३) णसायास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन नकुसानग्रस्त 
शतेकऱ्याींना पीक ववम्याची रक्कम केण्याबाबत कोणती काययवा ी केली वा 
करण्यात येत आ े, 
(४) नसायास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री.पाांडुरांग फुां डिर : (१)  े खरे ना ी. 
 खरीप  ींगाम २०१६ मध्ये यवतमाळ ज ा्यातील ३.९७ लाख 
शतेकऱ् याींनी रुपये ४५.१८ को्ी ववमा  प्ता िरुन ३.६१ लाख  ेक््र क्षेत्र 
ववमा सींरक्षक्षत केलेले  ोत.े स िागी शतेकऱ्याींपकैी ६०,४१५ पात्र शतेकऱ् याींना 
रक्कम रुपये ३५.०२ को्ी नकुसान िरपाई यो नेा या मागयकशयक सचुनेनसुार 
णका करण्यात आलेली आ े. यो नेा या मागयकशयक सचुनेनसुार यो नेंतगयत 
ननजश्चत करण्यात येणारी नकुसान िरपाई सरासरी उत्पन्न व उींबरठा उत्पन्न 
याींचे आऱारे ननजश्चत केली  ात.े शासनाने  ा ीर केलेाया इतर कोणत्या ी 
ननकवाींचे (पीक पसेैवारी) आऱारे नकुसान िरपाई ननजश्चत केली  ात ना ी.  
(२)  े खरे ना ी.  
 पीक ववमा यो ना खरीप  ींगाम २०१७ णींतगयत तरु व काप स वपके 
वगळता णन्य सवय णाऱसाुचत वपकाींची सरासरी उत्पन्नाची आकनवेारी ववमा 
कीं पन्याींना केण्यात आलेली णस न ववमा कीं पनी स्तरावर नकुसान िरपाई 
ननजश्चत करण्याची काययवा ी सरुु आ े. तरु व काप स वपकाची उत्पाकन 
आकनवेारी ववमा कीं पनीस केण्याची णींनतम मकुत दकनाींक ३१ माचय, २०१८ णशी 
णसनु याबाबत काययवा ी प्रगनतपथावर आ े. 
(३) व (४) प्रश्न उद् िवत ना ी. 

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

राज्यात आपत्ती व्यि्थापन िायद्याच्या अांमलबजािणीबाबत 
  

(३५) * ३९३३८ श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांत टिले, श्री.नरेंर पाटील, 
श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सधुीर 
ताांबे : सन्माननीय मदत ि पनुिचसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यात कघुय् ना आणण आगी लागण्याच ेप्रमाण वाढत णसायाने आपत्ती 
र्व्यवस्थापन कायायजन्वत करण्याचे आकेश मा.उा च न्यायालयाने स्वयींसेवी 
सींघ्नेने काखल केलाेया  नद त यााचकेा या सनुावणी करम्यान दकायाच े
मा े  ानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्याकरम्यान ननकशयनास आल,े  े खरे आ े 
काय,  
(२) णसायास, आपत्ती र्व्यवस्थापन कायका लाग   ोव न १२ वव े ोऊन ी व 
कायद्यातील तरत की शासनाने गाींिीयायने घेत नसायाचे मा.न्यायालयाने 
म् ्ले आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) णसायास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आ े काय, 
चौकशीा या णनवुींगाने आपत्ती र्व्यवस्थापन कायद्याची णींमलब ावणी 
 ोण्याबाबत कोणती काययवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसायास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री.चांरिाांत पाटील : (१)  ोय. 
(२) न्यायालयाने णसे मत र्व्यक्त केल ेआ े. 
(३) मा.उा च न्यायालयाने दकलेाया ननकेशानसुार वविागाकन न आपत्ती 
र्व्यवस्थापन कायद्याा या णींमलब ावणीसाठी सकर चौकशी करण्यात आलेली 
आ े. 
(१) आपत्ती र्व्यवस्थापन कायकयाा या कलम ७८ द्वारे आपत्ती 

र्व्यवस्थापन णाऱननयम, २००५ च ेराज्याचे ननयम तयार करुन मुींबई 
श र व मुींबई उपनगर ज ा्यासाठी ज ा ा आपत्ती र्व्यवस्थापन 
प्रााऱकरणाची स्थापना आयकु्त, ब  न्मुींबई म ानगरपाभलका याींा या 
णध्यक्षतखेाली करण्यात आलेली आ े. 

(२) वविागाने आपत्ती र्व्यवस्थापन कायका, २००५ ा या ननकेशानसुार राज्य 
आपत्ती र्व्यवस्थापन आराखना तयार करुन त्यास राज्य आपत्ती 
र्व्यवस्थापन प्रााऱकरणाची मान्यता घेऊन वविागाा या सींकेत स्थळावर 
प्रकशीत केला आ े. सकर आराखना णद्ययावत करण्यात येत आ े. 

(३) आपत्ती र्व्यवस्थापन कायका, २००५ ा या ननकेशानसुार सवय ज ा्याच े
ज ा ा आपत्ती र्व्यवस्थापन आराखन े तयार करण्यात आल ेआ ेत. 
सकर आरखन ेणद्ययावत करण्यात येत आ ेत. 
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(४) आपत्ती र्व्यवस्थापन कायका, २००५ ा या ननकेशानसुार राज्य शासनाा या 
सवय सींबऱीत वविागाींना आपत्ती र्व्यवस्थापन तयार करण्याा या स चना 
केण्यात आाया आ ेत. 

(५) आपत्ती र्व्यवस्थापन कायद्याचे णींमलब ावणीसाठी आपत्ती 
र्व्यवस्थापन ननयमाींची रचना करण्यात आली आ े.  े ननयम आता 
स मतीसाठी ववऱी व न्याय वविागाकन ेपाठववण्यात येत आ ेत. 

(६) आपत्ती र्व्यवस्थापन कायका २००५ ा या ननकेशानसुार राज्य आपत्ती 
प्रनतसाक ननऱी राज्य आपत्ती सौजम्यकरण ननऱीची स्थापना 
राज्यस्तरावर करण्यात आलेली आ े. तसेच ज ा ास्तरावर सवय 
ज ा्याींमध्ये ज ा ा आपत्ती सौजम्यकरण ननऱी स्थापन करण्यात 
आलेले आ ेत. 

(४) प्रश्न उद् िवत ना ी. 
----------------- 

  
सोलापूर जजल््यात ऊस सांशोधन उपिें र सुरु िरण्याबाबत 

  

(३६) * ३९८७६ प्रा.डॉ.तानाजी सािांत : सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) सोलाप र ज ा्यात ऊस सींशोऱन उपकें द्र सरुु करण्याचे प्रस्ताववत णस न 
त्यासाठी मौ  ेिींनारकवठे येथे रा  री क वव ववद्यापीठस्तरीय सभमतीने  ागेची 
प ाणी करण्याची बाब मा े  ानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्याकरम्यान ननकशयनास 
आली आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) णसायास, सकर उपकें द्रासाठी आवश्यक २०  ेक््र  ागेा या मागणीचा 
प्रस्ताव ज ा ााऱकारी, सोलाप र याींनी वविागीय आयकु्त कायायलयाकन ेसाकर 
केला आ े,  े  ी खरे आ े, 
(३) णसायास, सकर ऊस सींशोऱन उपकें द्र क्रकती कालावऱी प णय  ोणार आ े, 
(४) णसायास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती काययवा ी 
केली वा करण्यात येत आ े, 
(५) नसायास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
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श्री.पाांडुरांग फुां डिर : (१)  ोय. 
(२)  ोय. 
(३) सकर प्रस्ताव शासनाा या ववचाराऱीन आ े. 
(४) व (५) प्रश्न उद् िवत ना ी. 
 

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

मुळेगाांि ताांडा (ता.दक्षक्षण सोलापूर, जज.सोलापूर) गािातील 
अनधधिृतपणे सुरू असलेले पशुिधगहृ बांद िरण्याबाबत 

  

(३७) * ४०१५४ श्री.सजुजतभसांह ठािूर : सन्माननीय पशसुांिधचन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मळेुगाींव ताींना (ता.कक्षक्षण सोलाप र, ज .सोलाप र) या गावातील        
“मे सोनणींकुर एक्सपो य्स प्रा.भल.”  े पशवुऱग   गत १० ववायपास न 
शासनाा या ननयमाच े व कायद्याच े उालघींन करुन णनाऱक तपणे सरुु 
णसायाचे मा े  ानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्याकरम्यान ननकशयनास आल,े  े 
खरे आ े काय, 
(२) णसायास, पशवुऱग  ाचा ि खींन ग् क्र. ६७ या बबनशतेी  भमनीची 
णनमुती आणण वी   ोनणीची णनमुती केवळ फळाींा या शीतग  ासाठी दकलेली 
णसताींना बनाव् कागकपत्राींा या आऱारे शासकीय मीं  री भमळव न सकर ि खींन 
णन्य उद्देशासाठी वापरुन शासनाची फसवण क केायाचे ननकशयनास आले,  े  ी 
खरे आ े काय, 
(३) णसायास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आ े काय, 
चौकशीा या णनवुींगाने नागररकाींा या आरोग्याा यादृष्ीने ऱोक्याचे तसेच 
प्रक वणकारी णसणारे पशवुऱग   बींक करण्याबाबत तसेच, पशवुऱग  ास मीं  री 
केणाऱ्याींवर कारवाई करण्याबाबत कोणती काययवा ी केली वा करण्यात येत 
आ े, 
(४) नसायास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ?  
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श्री.महादेि जानिर : (१)  े खरे ना ी. 
 सकर कत्तलखाना सींबींाऱत ग्रामपींचायतचे बाींऱकाम आणण ना- रकत 
प्रमाणपत्र, म ाराषर प्रकवुण मींनळाचे ना- रकत प्रमाणपत्र आणण वाणणज्य 
मींत्रालय कें द्र शासन (APPEDA) याींची परवानगी घेऊन ननयायतक्षम माींस 
उत्पाकनासाठी सरुु करण्यात आलेला आ े. 
(२)  े खरे ना ी. 
(३) प्रश्न उद् िवत ना ी. 
(४) प्रश्न उद् िवत ना ी. 

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

बोरीिली ते ठाणे भुयारी मागच र्त्याच्या प्र्तािास  
मान्द्यता देण्याबाबत 

  

(३८) * ३९८६२ डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱहे, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.हेमांत टिल,े 
श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंर पाटील, श्री.रवि ांर फाटि : सन्माननीय 
सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) बोरीवली त ेठाणे या रस्त्याने कीन तासाींपेक्षा  ास्त णसलेले णींतर क ा 
भमनन्ात आणण्यासाठी कोन् ी श रे सीं य गाींऱी राषरीय उद्यानाखाल न 
ियुारी मागायने  ोनण्याबाबत म ाराषर राज्य मागय ववकास म ामींनळाने मा े 
ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये तयार केलेाया प्रस्तावास कें द्र शासनाने मान्यता 
दकलेली णस न सकर प्रस्ताव सद्यःजस्थतीत वन वविागाकन े मान्यतसेाठी 
पाठववण्यात आला आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) णसायास, उक्त प्रस्तावास वन वविागाची मान्यता प्राप्त झाली आ े 
काय, 
(३) णसायास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आ े काय, 
चौकशीा या णनवुींगाने सकर ियुारी मागय ववनाववलींब प णय  ोण्याचेदृष्ीने 
कोणती काययवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसायास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
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श्री.एिनाथ भशांदे : (१)  े णींशत: खरे आ े. 
 मींबत्रमींनळाा या पायाितु सवुवऱा सभमतीा या दकनाींक ३०/११/२०१५ 
रो ीा या बठैकीत म ाराषर राज्य रस्त े ववकास म ामींनळास ठाणे येथील 
द्क  ीनीवानी त े बोरीवली करम्यान बोगद्याच े बाींऱकाम करणे  ा 
प्रकापासाठी कायायन्वयीन यींत्रणा म् ण न घोववत करण्यात आले आ े. सकर 
प्रकाप  ा सीं य गाींऱी राषरीय उद्यानात न  ात णसायाने सवेक्षण 
करण्यासाठी वन वविागाची परवानगी आवश्यक णसायाने, सवेक्षणाची 
परवानगी भमळववण्यासाठीचा प्रस्ताव दकनाींक ०३/०६/२०१६ online पध्कतीने व 
दकनाींक ०८/०६/२०१६ रो ी ववद त नमनु्यात आवश्यक त्या कागकपत्रास  वन 
वविागास साकर करण्यात आला आ े. 
(२) सकर प्रकापासाठी सवेक्षण करण्यासाठी परवानगी केण्याबाबत म ाराषर 
राज्य रस्त े ववकास म ामींनळाा या दकनाींक ३१/०१/२०१८ रो ी झालाेया     
१३ र्व्या बठैकीत चचाय करण्यात आली णस न, णद्याप सवेक्षणाची परवानगी 
वन वविागाकन न प्राप्त झालेली ना ी. 
(३) वन वविागाकन न सवेक्षणाची परवानगी प्राप्त झाायावर सकर प्रकापाचा 
सववस्तर प्रकाप ण वाल तयार करुन पायाि त सवुवऱा सभमतीा या 
मान्यतसेाठी साकर करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद् िवत ना ी. 

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

मुांबई प्रिेशद्िारािरील टोल िसूली बांद िरण्याबाबत 
  

(३९) * ३७८६७ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफच  भाई 
जगताप, श्रीमती हु्नबान ूखभलफे, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, 
डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.जनादचन चाांदरूिर, श्री.हररभस ांग राठोड, श्री.सभुाष झाांबड, 
श्री.अमरनाथ राजूरिर, प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े श्री.सतजे ऊफच  बांटी पाटील, 
श्री.मोहनराि िदम, आकिच .अनांत गाडगीळ : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३०९३६ 
ला हदनाांि २४ जुल,ै २०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय 
सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
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(१) राज्यात सवयत्र ्ोलमकु्तीच े शासनाने ऱोरण णसताना मुींबईा या 
प्रवेशद्वारावर ्ोल वस ली सरुु आ े, तसेच राज्यातील णन्य िागातील ्ोल 
नाक्याींवर ्ोल (पथकर) वस ली सरुु णसायाचे ननकशयनास आल,े  े खरे आ े 
काय, 
(२) णसायास, मुींबईस  राज्यात क्रकती दठकाणी ्ोल वस ली करण्यात येत 
आ े व त्याची कारणे काय आ ेत, 
(३) णसायास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आ े काय, 
चौकशीा या णनवुींगाने मुींबईस  राज्यात ्ोल वस ली बींक करण्याबाबत कोणती 
काययवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसायास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री.एिनाथ भशांदे : (१) व (२) म ाराषर राज्य शासनाच,े सावय ननक बाींऱकाम 
वविागाचे ३१ व म ाराषर राज्य रस्त े ववकास म ामींनळाा या ४२ पथकर 
नाक्याींवर पथकर वसलुी चाल  आ े. दकनाींक ०१/०६/२०१५ पास न वरील पथकर 
नाक्याींपकैी सावय ननक बाींऱकाम वविागाा या २७ व म ाराषर राज्य रस्त े
ववकास म ामींनळाा या २६ पथकर नाक्याींवर  लकी वा ने, एस.्ी. बसेस व 
स्क ल बसेसना पथकरात न स ्  दकली आ े. त्यानींतर नर्व्याने पथकर सरुु 
झालेाया सावय ननक बाींऱकाम वविागाा या ४ पथकर नाक्याींवर  लकी वा ने, 
एस.्ी. बसेस व स्क ल बसेसना पथकरात न स ्  दकली आ े. म ाराषर राज्य 
रस्त े ववकास म ामींनळाा या १६ पथकर नाक्याींवर  लक्या वा नाींना 
पथकरात न स ्  ना ी. 
(३) मुींबई प्रवेशद्वार व मुींबई-पणेु द्रतुगती म ामागायवर  लक्या वा नाींना स ्  
केण्याबाबत आाथयक ससुाध्यता तपासण्यासाठी णप्पर मखु्य साचव याींच े
णयक्षतखेाली सभमती स्थापन केली णस न, त्याचा ण वाल प्राप्त झाला णस न 
याबाबतचा ननणयय शासनाा या ववचाराऱीन आ े. 
(४) प्रश्न उद् िवत ना ी. 

----------------- 
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औरांगाबाद ते अजजांठा राज्यमागाचच ेचौपदरीिरण िरण्याबाबत 
  

(४०) * ३८१४६ श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.दत्तात्रय सािांत, 
डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.अमरभसांह पांडडत, श्री.बाळाराम पाटील : सन्माननीय 
सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) औरींगाबाक श रापास न णज ींठा या पयय् न स्थळाला  ोनणाऱ्या 
राज्यमागायचे चौपकरीकरणाबाबत काययवा ी करण्यात आली ना ी,  े खरे आ े 
काय, 
(२) णसायास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आ े काय, 
चौकशीा या णनवुींगाने राज्यमागय चौपकरीकरण करण्याबाबत कोणती काययवा ी 
केली वा करण्यात येत आ े, 
(३) नसायास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री.चांरिाांत पाटील : (१) व (२)  े खरे ना ी. 
 औरींगाबाक त ेणज ींठा रस्ता  ा कें द्रीय रस्त ेव वा तकु व म ामागय 
मींत्रालयाने दकनाींक ३  ानेवारी, २०१७ णन्वये घोववत केलेाया राषरीय 
म ामागय ७५३ एफ मध्ये समाववष् णस न या रस्त्याची सऱुारणा व पेर्व् न 
शोानरस  कपुकरीकरण (१० मी.रुीं की) करण्यासाठी कोन िागामध्ये बाींऱकाम 
 ाती घेण्यात आलेले आ े. तथावप स्थाननक लोकप्रनतननऱीींची चौपकरीकरणाची 
मागणी ववचारात घेऊन सा.बाीं. वविागाा या ताब्यात णसलेाया  ागेमध्ये 
चौपकरीकरण करण्यासाठी प्रकाप ण वाल तयार करण्यात आला णस न त्यास 
मान्यता घेण्याची काययवा ी प्रगतीत आ े.  
(३) प्रश्न उद् िवत ना ी. 
 

----------------- 
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राज्य पररिहन महामांडळाच्या बस ्थानिाांिर ्ि्त औषध  
(जेनरेरि औषध) दिुाने उपलब्ध िरून देण्याबाबत 

  

(४१) * ३८०४३ श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफच  भाई 
जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.विक्रम िाळे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
३५२८४ ला हदनाांि १९ डडसेंबर, २०१७ रोजी हदलले्या उत्तराच्या सांदभाचत 
सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील सवयसामान्य  नतलेा स्वस्त करात औवऱे उपलब्ऱ र्व् ावीत 
यासाठी ५९७ राज्य पररव न म ामींनळाा या बस स्थानकावर स्वस्त औवऱाींची 
ककुाने ( ेनेररक औवऱे) सरुु करण्याचा ननणयय मा े डनसेंबर, २०१६ मध्ये वा 
त्याकरम्यान शासनाने घेतला णस न राज्य पररव न म ामींनळाा या बस 
स्थानकावरील औवऱ ककुानात बा ारातील बँ्रनने औवऱाींपेक्षा ४० ्क्के कमी 
कराने ववकण्याचा ननणयय केखील राज्य पररव न म ामींनळाने घेतला  ोता,  े 
खरे आ े काय, 
(२) णसायास, उक्त यो नेा या णींमलब ावणीसाठी एस्ी म ामींनळाने 
काढलेाया ननववकाना प्रनतसाक न भमळण्याची कारणे काय आ ेत, 
(३) णसायास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आ े काय, 
चौकशीा या णनवुींगाने उक्त यो नाींची णींमलब ावणी करण्याबाबत कोणती 
काययवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसायास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री.हदिािर राित े: (१) राज्य पररव न म ामींनळाा या बस स्थानकावर स्वस्त 
औवऱाींची ककुाने ( ेनेररक औवऱे) सरुु करण्याचा ननणयय घेण्यात आला 
णस न, ब्यरुो ऑफ फामाय पजब्लक सेक््र णींनर्ेक्रकीं ग ऑफ इींडनया 
(बीपीपीआय), राज्य पररव न म ामींनळ व म ाराषर शासनाचे आरोग्य खात े
याींा यामध्ये झालेाया सामींज्यस्य करारात  ेनेररक औवऱे वा वी कराने 
ववकण्यात येतील, णसे नम क करण्यात आलेले आ े. 
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(२) व (३) पररव न म ामींनळाद्वारे दकनाींक २५/०७/२०१७ रो ी  ेनेररक 
औवऱ ववक्री कें दे्र राज्य पररव न बसस्थानकाींवर चाल  करण्याकररता ननववका 
मागववलेली  ोती. त्या ननववकेस प्रनतसाक भमळाला नसायाने ननववकेतील ण्ी 
व शतीमध्ये बकल करुन सकर ननववका दकनाींक २०/१२/२०१७ रो ी पनु:श्च 
प्रभसध्क करण्यात आली, त्यास चार ननववकाकाराींनी प्रनतसाक दकललेा आ े. 
(४) प्रश्न उद् िवत ना ी. 

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

राज्य पररिहन महामांडळातील सफाई िमचचाऱयाांना  
सेिेत िायम िरण्याबाबत 

  

(४२) * ४०१२८ श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांत टिल,े अॅड.राहुल नािेिर, श्री.नरेंर 
पाटील, श्री.जगन्द्नाथ भशांदे, श्री.किरण पािसिर, श्री.ख्िाजा बेग : सन्माननीय 
पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्य मागय पररव न म ामींनळाा या पणेु, नाभशक, औरींगाबाक, णमरावती 
व नागप र या वविागातील ३१ आगराींस  बस स्थानकाींत समुारे १८०० सफाई 
कामगार काम करीत आ ेत,  े खरे आ े काय, 
(२) णसायास, राज्य पररव न म ामींनळाने रुपये ४४७ को्ीींचे कीं त्रा् तीन 
ववायसाठी खा गी कीं पनीला दकल े णसायामळेु म ामींनळातील १८००   न 
णाऱक सफाई कमयचाऱ्याींा या उपज ववकेचा प्रश्न ननमायण झालेला आ े,  े  ी 
खरे आ े काय, 
(३) णसायास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन राज्य पररव न 
म ामींनळातील सफाई कमयचाऱ्याींना कायमस्वरुपी म ामींनळात सामाव न 
घेण्याबाबत कोणती काययवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसायास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  

श्री.हदिािर राित े: (१) ना ी. 
(२) व (३) राज्य पररव न म ामींनळाा या बसस्थानक व बसेसा या 
स्वा छतसेाठी रुपये ४४७ को्ीच ेकीं त्रा् ३ ववासंाठी खा गी कीं पनीला दकलेले 
आ े व म ामींनळाा या सेवेत काययरत णसलेाया सफाई कमयचाऱ्याींना इतरत्र 
सामाव न घेण्यात आले आ े. 
(४) प्रश्न उद् िवत ना ी. 

----------------- 
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औरांगाबाद िृषी विभागाच्या िायाचलयात गैरव्यिहार झाल्याबाबत 
  

(४३) * ४०२७४ श्री.पररणय फुिे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३५४१८ ला हदनाांि 
१२ डडसेंबर, २०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय िृषी मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) औरींगाबाक क वी वविागाा या कायायलयात क वी वविागातील व बँकेतील 
वरीषठ णाऱकारी याींा या सींगनमताने आत्मा सींस्थेच े प्रकाप सींचालक क वी 
णाऱक्षक याींा या बनाव् स्या करुन रुपये ५.४३ को्ी इतक्या रकमेचा 
गरैर्व्यव ार झाायाचे प्राथभमक चौकशी ण वालावरुन स्पष् झाले आ े,  े खरे 
आ े काय,  
(२) णसायास, तत्कालीन आयकु्त (क वी) याींनी सींबींाऱत काययरत 
णाऱकाऱ्याींना कारणे काखवा नो्ीसा ब ावाया णस न खुलासा मागववण्यात 
आला आ े व त् याबाबत सरुू णसलेली णाऱक चौकशी प णय झाली आ े काय,  
(३) णसायास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन गरैर्व्यव ार 
करणाऱ्या कोवीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसायास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री.पाांडुरांग फुां डिर : (१)  ोय. प्रकाप सींचालक (आत्मा), औरींगाबाक व ज ा ा 
णाऱक्षक क वव णाऱकारी कायायलय, औरींगाबाक येथे समुारे रुपये ५.४३ को्ी 
इतक्या रकमेचा गरैर्व्यव ार झाायाचे प्राथभमक चौकशी ण वालावरुन स्पष् 
झाले आ े. 
(२) आयकु्त (क वव) याींनी सींबींाऱत  बाबकार १९ णाऱकाऱ्याींना दकनाींक 
१८/१२/२०१७ रो ी कारणे काखवा नो्ीसा ब ावाया आ ेत. त्यापकैी १४ 
णाऱकाऱ्याींचे खुलासे प्राप्त झाले णस न उवयरीत ५ णाऱकाऱ्याींचे खुलासे प्राप्त 
करुन घेण्यात येत आ ेत. त्यानींतर  बाबकार णाऱकाऱ्याींववरुध्क म ाराषर 
नागरी सेवा (भशस्त व णपील) ननयम, १९७९ मऱील तरतकुीींनसुार 
भशस्तिींगाची कारवाई करण्यात येईल. 
(३) प्रथमकशी श्री.सनुनल ग ेना ी  ाऱव, वररषठ भलपीक  े कोवी आढळ न 
आायामळेु त् याींना वविागीय क वव स सींचालक, औरींगाबाक याींनी दकनाींक 
२९/०७/२०१७ ा या आकेशान्वये ननलींबबत केल े आ े. तसेच त्याींा याववरुध्क 



57 

उस्मानपरुा पोलीस स््ेशन, औरींगाबाक येथे दकनाींक ०८/०८/२०१७ रो ी गनु् ा 
काखल करण्यात आला णस न सकर गनु् ा पढुील तपासासाठी आाथयक गनु् े 
शाखा, औरींगाबाक श र याींा याकन ेवगय करण्यात आला णस न पढुील तपास 
सरुु आ े. 
 या णननयभमततमेध्ये बँक र्व्यवस्थापनाचा स िाग तपासण्याबाबत 
प्रकाप सींचालक (आत्मा), औरींगाबाक याींनी प्रबींऱक, बँक ऑफ म ाराषर, 
झोनल कायायलय, औरींगाबाक याींना कळववले णस न त्याबाबत बँकेा या मखु्य 
प्रबींऱकामाफय त चौकशी करण्यात येत आ े.  
(४) प्रश्न उद् िवत ना ी. 

----------------- 
राज्य पररिहन महामांडळाच्या िमचचाऱयाांसाठी 

अत्याधनुनि रुग्णालय उभारण्याबाबत 
  

(४४) * ३९११८ श्री.चांरिाांत रघिुांशी, श्री.विक्रम िाळे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
३४७०५ ला हदनाांि १२ डडसेंबर, २०१७ रोजी हदलले्या उत्तराच्या सांदभाचत 
सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात पररव न वविाग व राज्य पररव न म ामींनळाा या सींयकु्त 
ववद्यमाने एस्ी कमयचाऱ्याींसाठी १०० खा्ाींची णत्याऱुननक रुग्णालय तसेच 
त्याींा या पाायासाठी ऑ्ोमोबाईल व मेकॅननकल णभियींता म ाववद्यालय 
उिारण्याचा ननणयय शासनाने घेतला णस न सकरील प्रकापाची आखणी 
करण्यासाठी तज् सालागार सींस्थचेी ननवन करण्याची बाब ववचाराऱीन आ े, 
 े खरे आ े काय, 
(२) णसायास, सकर प्रकाप आखणी करण्यासाठी तज् सालागार सींस्थेची 
ननवन करण्यात आली आ े काय, 
(३) णसायास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आ े काय, 
चौकशीा या णनवुींगाने सकर रुग्णालय व णभियाींबत्रकी म ाववद्यालय 
उिारण्यास व प्रत्यक्षात त ेकायायजन्व त करण्याबाबत कोणती काययवा ी केली 
वा करण्यात येत आ े, 
(४) णसायास, सकर म ाववद्यालय क्रकती कालावऱीत कायायजन्वत  ोणार 
आ ेत, 
(५) नसायास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
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श्री.हदिािर राित े: (१)  ोय. 
(२), (३) व (४) रुग्णालय व णभियाींबत्रकी म ाववद्यालय  े उपक्रम 
राबववण्यासाठी येणारा खचय व त्यापास न भमळणारे उत्पन्न याची र्व्यव ाययता 
पनताळ न आवश्यकतनेसुार करावा लागणारा खचय  ा णपघात स ाय्यता 
ननऱीमऱ न उपलब्ऱ करुन केण्याबाबता या प्रस्तावास दकनाींक १५/११/२०१७ 
रो ी शासनाने मीं  री दकली आ े.    
 सद्य:जस्थतीत, सकर प्रकाप आखणीसाठी तज् सालागार सींस्थेा या 
ननवनीबाबतची ई-ननववका प्रक्रक्रया सरुु आ े. 
(५) प्रश्न उद् िवत ना ी. 

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

अगे्रसन चौि ते भशिाजी चौि (ता.जज.हहांगोली) येथील र्त्याच्या 
दभुाजिाच ेिाम पूणच िरण्याबाबत 

  

(४५) * ३९२१४ श्री.रामराि िडिुत े: सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) णग्रेसन चौक त े भशवा ी चौक (ता.ज .द ींगोली) या करम्यान भसमें् 
काँक्रक्र्चे रस्त ेतयार करण्यात आले णस न सकर रस्त्यावर बाींऱण्यात आलेले 
किुा क लोखींनी भशगा (ग ाळी) णऱयव् जस्थतीत णसायाने वारींवार णपघात 
 ोऊन ज ववत ानी  ोत आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) णसायास, याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननऱीींनी काययकारी णभियींता, औींढा 
याींा याकन े मा े नोर्व् ेंबर, २०१७ मध्ये वा त्याकरम्यान लेखी तक्रारी केाया 
आ ेत,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) णसायास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आ े काय, 
चौकशीा या णनवुींगाने याबाबत सींबींाऱत ठेकेकार तसेच णाऱकाऱ्याींवर कारवाई 
करून रस्त्याा या किुा काचे काम प णय करण्याबाबत कोणती काययवा ी केली 
वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसायास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
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श्री.चांरिाांत पाटील : (१)  े खरे ना ी. 
(२)  ोय. 
(३) प्रश्नाऱीन रस्त्याा या किुा काचे काम डनसेंबर, २०१७ मध्ये प णय करण्यात 
आले आ े. 
(४) प्रश्न उद् िवत ना ी. 

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

राज्यातील र्त्याांची देखभाल, दरुु्तीिड ेदलुचक्ष िरणाऱया  
्थाननि प्रशासनािर िारिाई िरण्याबाबत 

  

(४६) * ३८४५० आकिच .अनांत गाडगीळ : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील रस्त्याींची केखिाल करुन त े सजुस्थतीत ठेवणे  ी स्थाननक 
प्रशासनाची  बाबकारी णसताींना त्याकन े स्थाननक प्रशासन कलुयक्ष करीत 
णसायाने स्थाननक प्रशासनावर शासन कारवाई करु शकत ेणसे मतप्रकशयन 
मा.मुींबई उा च न्यायालयाने काखल केलेाया यााचकेवर दकनाींक १०  ानेवारी, 
२०१८ रो ी वा त्यासमुारास र्व्यक्त केले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) णसायास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आ े काय, 
चौकशीा या णनवुींगाने राज्यातील रस्त्याींची केखिाल करुन त े सजुस्थतीत 
ठेवण्याकन े कलुयक्ष करणाऱ्या स्थाननक प्रशासनावर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आ े, 
(३) नसायास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  

श्री.चांरिाांत पाटील : (१) राज्यातील रस्त े खड्नमेकु्त ठेवण्याची कायकेशीर 
 बाबकारी राज्याची आ े, णसे मा.उा च न्यायालयाने दकनाींक १९  ानेवारी, 
२०१८ रो ीा या आकेशामध्ये नम क केले आ े. 
(२) सा.बाीं. वविागाने शासन ननणयय क्रमाींक-सींकीणय-२०१७/प्र.क्र.६१ 
/२०१७/रस्त-े६, दकनाींक १३/०४/२०१७ णन्वये ब  न्मुींबई म ानगरपाभलका 
 द्दीतील प वय व पजश्चम द्रतुगती मागय पाच ववायकररता केखिाल व 
करुूस्तीसाठी मुींबई म ानगर प्रकेश ववकास प्रााऱकरणाकन े  स्ताींतरीत 
करण्यात आले आ ेत. 
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 ठाणे ज ा्यातील प वय द्रतुगती मागय क्र.५ मागायवरील आनींक दकघे 
प्रवेशद्वार सा.क्र. ५६६/००० त े गोानन नाई   ींक्शन सा.क्र. ५६१/२००  ी 
लाींबी सा.बाीं. वविागाा या णखत् यारीत णस न त्याची नागनु ीची कामे करून 
रस्ता वा तकुीस सरुळीत व सजुस्थतीत ठेवण्यात आला आ े. 
 सायन पनवेल द्रतुगती मागय क्र.१  ा रस्ता BOT णींतगयत णस न 
सद्य:जस्थतीत रस्त्यावरील केखिाल व करुूस्ती सा.बाीं. वविागामाफय त वेळोवेळी 
करण्यात येत.े 
(३) प्रश्न उद् िवत ना ी. 

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

विजयपूर महामागाचिरील (ता.दक्षक्षण सोलापूर, जज.सोलापूर) टािळी 
भीमा नदीपात्रािरील पुलािर सांरक्षि िठड ेबसविण्याबाबत 

  

(४७) * ३८४१७ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.अशोि ऊफच  
भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े 
श्री.मोहनराि िदम, श्री.सभुाष झाांबड, श्रीमती हु्नबान ूखभलफे : सन्माननीय 
सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) कक्षक्षण सोलाप र (ज .सोलाप र) तालकु्यातील वव यप र म ामागायवरील 
्ाकळी िीमा नकीपात्रावरील पलुावरील सींरक्षक कठन ेतु् लेले णसनु   ुबी 
कठन े बसववण्यात आल े णसायाने त े ऱोकाकायक बनत णसायाच े मा े 
 ानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्याकरम्यान ननकशयनास आल,े  े खरे आ े काय, 
(२) णसायास, सोलाप र-वव यप र या म ामागायवर िीमा नकीा या पात्रावर पलु 
उिारण्यात आला णसनु सध्या तात्परुत े लावण्यात आलेले सींरक्षक कठन े
साध्या पाईपचे णसायाने णपघाताचा ऱोका वाढत आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) णसायास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून िीमा नकीपात्रावरील 
पलुावर म ब त सींरक्षक कठन े बसववण्याबाबत कोणती काययवा ी केली वा 
करण्यात येत आ े, 
(४) नसायास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
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श्री.चांरिाांत पाटील : (१)  े खरे ना ी. 
 सोलाप र वव ाप र राषरीय म ामागायवरील ्ाकळी वळील िीमा 
नकीवरील णजस्तत्वातील णरुीं क पलुाला सावय ननक बाींऱकाम वविागाा या 
मानकाप्रमाणे ४० मी.मी. “ब” शे्रणी एम.एस.पाईपा या तीन राींगा णसलेले 
रेभल ींग बसववण्यात आलेले आ े. 
(२)  े खरे ना ी. 
(३) िारतीय राषरीय रा मागय प्रााऱकरणामाफय त  ाती घेण्यात आलेाया 
सोलाप र-वव ाप र ्या राषरीय म ामागाया या चौपकरीकरणाा या प्रकापामध्ये 
िीमा नकीवर कोन नवीन कपुकरी पलु बाींऱण्याचा समावेश आ े. सकरील 
प्रकापासाठी करारनामा करण्यात आला णस न समुारे चार मद न्यामध्ये 
प्रत्यक्ष बाींऱकाम  ाती घेण्याचे ननयो न णसायाचे प्रकाप सींचालक, िारतीय 
राषरीय रा मागय प्रााऱकरण, सोलाप र याींनी कळववले आ े. 
(४) प्रश्न उद् िवत ना ी. 

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

मौजे आांबोळगड (ता.राजापूर, जज.रत्नाधगरी) येथील सामाईि  
जभमनीची झालेली खरेदी विक्री रद्द िरण्याबाबत   

(४८) * ३८९०३ श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.हेमांत टिल,े श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंर पाटील, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर : 
सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौ े आींबोळगन (ता.रा ाप र, ज .रत्नाागरी) येथील ि मापन क्र. ६३/२४ 
या सामाईक  भमनीची ववक्री त भसलकार व तलाठी याींनी गरैप्रकारे केायाच े
ननकशयनास आल,े  े खरे आ े काय, 
(२) णसायास, रा ाप र तालकु्यातील आतापयतं क्रकती सामाईक  भमनीची 
ववक्री केली आ े, 
(३) णसायास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून सामानयक 
 भमनीची गरैप्रकारे ववक्री करून नावे नोंकणी करण्यास  बाबकार गाव तलाठी 
व त भसलकार याींचेवर कारवाई करुन तालकु्यातील सामाईक  भमनीची 
केलेली खरेकी ववक्री रद्द करण्याबाबत कोणती काययवा ी केली वा करण्यात 
येत आ े, 
(४) नसायास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
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श्री.चांरिाांत पाटील : (१) मौ े आींबोळगन (ता.रा ाप र, ज .रत्नाागरी) येथील 
ि मापन क्रमाींक ६३/२४  ी भमळकत गा.न.नीं ७/१२ मध्ये ४ र्व्यक्तीींा या नाव े
सामाईकात काखल  ोती. त्यापकैी एका र्व्यक्तीने त्याा या द श्श्याा या 
 भमनीची ववक्री दकनाींक २४/०२/२०१५ ा या नोंकणीक त खरेकीखताद्वारे केली 
आ े. सकर ववक्री त भसलकार क्रकीं वा तलाठी याींनी गरैप्रकारे केायाच े
ननकशयनास आले ना ी.  
(२), (३) व (४) प्रश्न उद् िवत ना ी 

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

राज् य मागच पररिहन महामांडळाने विविध िामािरीता  
िेलेल्या खचाचची श्िेतपबत्रिा िाढण्याबाबत 

  

(४९) * ३९०७७ प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार, श्री.धगरीशचांर व्यास, 
श्री.प्रविण दरेिर, श्रीमती विद्या चव्हाण : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज् य मागय पररव न म ामींनळ तोट्यात आ े  े कारण केऊन पररव न 
म ामींनळाने कामगाराींचा वतेनवाढ प्रस् ताव नामीं ुर केला, मात्र णसे णसताींना 
ववववऱ कामाींा  या नावाखाली म ामींनळाकन न णवास् तव खचय करण् यात 
आायाने या सवय खचायची श् वेतपबत्रका काढण् याची मागणी राज्य पररव न 
वकय स कॉ ींगे्रस याींा याकन न करण् यात आा याचे मा े  ानेवारी, २०१८ मध्ये वा 
त्याकरम्यान ननकशयनास आले,  े खरे आ े काय, 
(२) णसा यास, राज्य पररव न म ामींनळाने मराठी िावा दकन १०० को्ी, 
गणवेश ७३ को्ी, स् थानक आगार स्वा  छता ४३७ को्ी, वायफाय ५० को्ी 
आकी यो नाींसाठी खचय केल ेआ ेत,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) णसा यास, राज्य पररव न म ामींनळात इलेक्रॉननक मशीन नतक्रक्ाींसाठी 
खा गी कीं पनीला मकुतवाढ केण् यात आा याने प वी प्रनत नतक्रक्ासाठी रूपये २१ 
पसेै द्यावे लागत  ोत ेमात्र मकुतवाढीनींतर रूपये ३३ पसै ैम ामींनळ केणार 
णसा यामळेु रूपये २०० को्ीींचा णनतररक् त िार स न करावा लागत आ े,  े 
 ी खरे आ े काय, 
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(४) णसा यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आ े काय, 
चौकशीा या णनवुींगाने कोणती काययवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(५) नसायास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री.हदिािर राित े: (१) ना ी. 
(२) राज्य पररव न म ामींनळाद्वारे मराठी िावा गौरव दकन सा रा 
करण्याकरीता सन २०१६-१७ मध्ये एक ण रुपये १६,९०,३४७/- एवढा खचय 
करण्यात आला आ े. तसेच, गणवेश खरेकीसाठी सन २०१७-१८ व २०१८-१९ 
या कोन आाथयक ववायमध्ये रुपये ६५ को्ी एवढा खचय केलेला आ े. 
 राज्य पररव न म ामींनळाची बसस्थानके, कायायलये व बसेसा या 
स्वा छतसेाठी राज्यस्तरावर ३ ववायसाठी रुपये ४४७ को्ीचे काम खा गी 
कीं पनीस केण्यात आले आ े. तथावप, म ामींनळाने वायफाय यो नेसाठी 
कोणता ी खचय केलेला नस न, उल् सेवापरुवठाकार सींस्थेने म ामींनळास 
म स ल दकला आ े. 
(३) व (४) सन २००८ साली एस.्ी. म ामींनळात “बाींऱा, वापरा व  स्ताींतरीत 
करा” या तत्वावर प्रवाशाींना नतकी्े केण्यासाठी ई्ीआयएम वापराचा व 
आगाऊ आरक्षण प्रकापाची णींमलब ावणी करण्यासाठी मे.रायमॅक्स 
इन्रास्रक्चर ॲण्न सर्व् ीसेस भल. या सेवापरुवठाकाराची नेमण क २१ पसै ेप्रनत 
नतकी् कराने करण्यात आली. सकर प्रकापाचा कालावऱी डनसेंबर, २०१४ मध्ये 
सींपायानींतर प्रकापाची गर  ववचारात घेऊन सेवापरुवठाकार कीं पनीस प्रती 
नतकी् २१ पसेै कराने मकुतवाढ केण्यात आली. करम्याना या काळात नवीन 
प्रकापाची णींमलब ावणी करण्यासाठी ननववका प्रक्रक्रया राबववण्यात आली व 
प्रक्रक्रयेणींती मे.रायमॅक्स इन्रास्रक्चर ॲण्न सर्व् ीसेस भल.याींची बाींऱा, वापरा 
व  स्ताींतरीत करा या तत्वावर णींमलब ावणी करण्यासाठी रुपये ३३.८० पसै े
प्रती बीओ्ी नतकी् कराने नर्व्याने ननयकु्ती करण्यात आली.  ुन्या व नवीन 
प्रकापातील कामाची र्व्याप्ती व वभैशषट्ये वेगवेगळी णस न त्याींची तलुना 
करणे सींयजुक्तक  ोणार ना ी. 
(५) प्रश्न उद् िवत ना ी. 

----------------- 
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बीड जजल््यातील शतेिऱयाांना पीि विमा नुिसान भरपाई देण्याबाबत 
  

(५०) * ३९९७३ श्री.अमरभसांह पांडडत : सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) बीन ज ा्यातील पात्र शतेकऱ्याींना पीक ववमा नकुसान िरपाई तसेच 
कषुकाळी णनकुान वा्प  ोत नसाया प्रकरणी मा.सिापती, म ाराषर 
ववऱानपररवक याींा या कालनात दकनाींक २०/१२/२०१७ रो ी झालेाया बठैकीतील 
ननकेशाप्रमाणे काययवा ी करण्याची मागणी लोकप्रनतननऱीींनी दकनाींक 
२३/०१/२०१८ रो ी वा त्यासमुारास प्रऱान साचव, स कार व क वी याींा याकन े
केली आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) णसायास, बीन ज ा्यातील मौ े उमाप र येथील १५६२ शतेकऱ्याींनी 
खरीप २०१५  ींगामासाठी ४९ लाख २२   ार १८५ रुपये पीक ववमा  प्ता 
ववद त वेळेत स््े् बँक ऑफ इींडनया, शाखा उमाप र येथे  मा करुन ी पात्र 
शतेकऱ्याींना पीक ववमा नकुसान िरपाई रक्कम भमळालेली ना ी,  े  ी खरे 
आ े काय, 
(३) णसायास, मौ े मकामो ी, ता.गेवराई येथील ११६ शतेकऱ्याींनी रब्बी 
 ींगामासाठी बीन ज ा ा मध्यवती स कारी बँकेत पीक ववमा  प्ता िरणा 
करुन ी बँकेने  ी रक्कम ववमा कीं पनीकन ेवगय न केायाने शतेकऱ्याींना पीक 
ववमा नकुसान िरपाई रक्कम भमळाली ना ी, तसेच वप ींपळनेर, नाळवींनी, 
ऱारूर व के  तालकु्यातील शतेकऱ्याींनी पीक ववमा  प्ता िरणा करुन ी 
शतेकऱ्याींना पीक ववमा नकुसान िरपाईची रक्कम भमळालेली ना ी,  े  ी खरे 
आ े काय, 
(४) णसायास, उक्त बठैकीत सन २०१४ ा या कषुकाळी णनकुान व पीक ववमा 
वा्पाबाबत बीन ज ा ा मध्यवती स कारी बँकेच े चाचणी लेखा परीक्षण 
करण्याचे ननकेश दकले आ ेत,  े  ी खरे आ े काय, 
(५) णसायास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन शतेकऱ्याींना पीक 
ववमा नकुसान िरपाई केण्याबाबत कोणती काययवा ी केली वा करण्यात येत 
आ े, 
(६) नसायास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
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श्री.पाांडुरांग फुां डिर : (१)  ोय. 
(२) उमाप र म स ल मींनळ तालकुा गेवराई येथील काप स वपकासाठी रक्कम 
रुपये ४९.२२ लाख ववमा  प्ता िरुन ववमा सींरक्षण घेतलेाया १५६२ 
शतेकऱ्याींचे म स ल मींनळ उमाप र णसे णसताींना स््े् बँक ऑफ इींडनया शाखा 
उमाप र या बँकेमाफय त चकुीने म स ल मींनळाचे नाव बीन णसे नमकु 
झाायामळेु उमाप र म स ल मींनळातील सकर शतेकऱ्याींना नकुसान िरपाई केय 
झाली ना ी.  
(३)  े खरे आ े. 
 ज ा ा मध्यवत्ती स कारी बँक, बीन, शाखा माकळमो ी याींनी रब्बी 
 ींगाम २०१५-१६ मध्ये ११६ शतेकऱ्याींच ेववमा प्रस्ताव ववमा कीं पनीकन ेसाकर 
न केायाने, तसेच, ज ा ा मध्यवत्ती स कारी बँक शाखा वनवणी याींनी 
नाळवींनी, वप ींपळनेर व ऱारुर या म स ल मींनळातील ववमा ऱारक शतेकऱ्याींच े
म स ल मींनळ चकुीने वनवणी णसे कशयववायामळेु या कोन् ी शाखाींमाफय त 
यो नेत िाग घेतलेले सींबींाऱत शतेकरी नकुसान िरपाईपास न वींाचत राद लेले 
आ ेत.  
(४)  ोय,  े खरे आ े. 
(५) बीन ज ा्यातील स््े् बँक ऑफ इींडनया शाखा उमाप र, तसेच, ज ा ा 
मध्यवती स कारी बँक, शाखा माकळमो ी व वनवणी याींचे स्तरावर झालेाया 
चुकीमळेु शतेकरी नकुसान िरपाईपास न वींाचत राद लेले आ ेत. यो नेा या 
मागयकशयक सचुनाींनसुार या शतेकऱ्याींना नकुसान िरपाई णका करण्याची 
 बाबकारी बँकेची आ े. त्याणनवुींगाने, ज ा ा मध्यवती स कारी बँक, बीन व 
स््े् बँक ऑफ इींडनया, शाखा उमाप र, याींना दकनाींक ३०/०१/२०१८ रो ीा या 
पत्रान्वये शतेकऱ्याींना नकुसान िरपाई णकायगी त्वरीत करण्याबाबत ननकेश 
केण्यात आलेले आ ेत.  
(६) प्रश्न उद् िवत ना ी. 

----------------- 
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मुांबई सेंरल ते बोरीिली निीन रेल्िे माधगचिेमुळे  
बाधधत होणाऱया प्रिल्पग्र्ताांच ेपुनिचसन िरण्याबाबत 

  

(५१) * ३९०१० श्री.जनादचन चाांदरूिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे : 
सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईत लाींब पायाा या रेावेगाड्याींमळेु उपनगरीय रेावेगाड्याींचे वेळापत्रक 
कोलमन  नये म् ण न मुींबई सेंरल त े बोरीवली करम्यान ्ाकण्यात येत 
णसलेाया पाचर्व्या-स ार्व्या माागयका ववरारपयतं नेण्याचा पजश्चम रेावेचा 
ववचार णसायाचे मा े डनसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्याकरम्यान ननकशयनास आल े
आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) णसायास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आ े काय, 
चौकशीा या णनवुींगाने रेावेा या या कामामळेु रेावेलगतची घरे बााऱत  ोऊन 
तथेील रद वाशाींचे पनुवयसन  ोणार णसायामळेु रेावे प्रशासनाशी समन्वय 
करुन प्रकापबााऱताींचे आ े त्याच दठकाणी पनुवयसन करण्याबाबत कोणती 
काययवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(३) नसायास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
 
श्री.देिेंर फडणिीस : (१), (२) व (३) मुींबई रेावे ववकास कॉपोरेशन भल. 
याींा यामाफय त राबववण्याच े प्रस्ताववत णसलेाया एमयु् ीपी-३ण प्रकापाींतगयत 
बोरीवली त ेववरार पाचवी स ावी माागयका ्ाकणे या कामाचा समावेश आ े. 
सकर प्रकापासाठी सींबींाऱत स्थाननक स्वराज्य सींस्था/प्रााऱकरणे याींा या 
स िागाने प्रकापात आाथयक स िाग व प्रकापास इतर स ाय्य केण्याबाबतचा 
प्रस्ताव तपासण्यात येत आ े. 

----------------- 
  
मौजे तारापूर (जज.पालघर) येथील पुरातत्ि विभागाची जागा खाजगी 

व्यक्तीचा नािे दाखल झाल्याबाबत 
  

(५२) * ४०२२३ श्री.रवि ांर फाटि : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) मौ े ताराप र (ज .पालघर) येथील ताराप र क्रकायाची ि मापन क्रमाींक 
११५/१ण व १५५/२/२  ी पुरातत्व वविागाची  ागा खा गी र्व्यक्तीचा नावे 
झाायाचे मा े  ानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्याकरम्यान ननकशयनास आले,  े खरे 
आ े काय, 
(२) णसायास, ताराप र क्रकायाचा ७/१२ खा गी र्व्यक्तीा या नावे झाायाने 
स्थाननक लोकप्रनतननऱीींनी दकनाींक २२  ानेवारी, २०१८ रो ी वा त्यासमुारास 
ज ा ााऱकारी, पालघर याींना ननवेकन दकले आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) णसायास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन क्रकाला शासनाा या 
ताब्यात घेण्याबाबत कोणती काययवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसायास, ववलींबनाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री.चांरिाांत पाटील : (१), (२), (३) व (४) मौ े ताराप र (ज .पालघर) येथील 
स.नीं.११५/ण/१ (क्षेत्र ५-३२.२ ए.गुींठे)  ी  मीन खा गी व स.नीं ११५/ण/२ 
(क्षेत्र १-९.३ ए.गुींठे)  ी  मीन “सरकारी क्रकाला” या नावे काखल णसायाचे 
सन १९३२-३३ पास नचा गाव णभिलेख पा ता दकस न येत.े मौ  े ताराप र 
गावचे गा.न.नीं ७/१२ णभिलेख तपासणी केले णसता स.नीं.१५५/२/२ आढळ न 
येत ना ी. स्थाननक लोकप्रनतननऱीींनी मौ े ताराप र येथील सरकारी क्रकायात 
बेकायकेशीरपणे सरुु करण्यात आलेले ररसॉ य् बींक करुन क्रकायाच े सींरक्षण 
करणेबाबतची ववनींती दकनाींक २२/०१/२०१८ ा या पत्रान्वये ज ा ााऱकारी, 
पालघर याींना केली आ े. त्यानवुींगाने सकर  ागेवरील णनाऱक त 
बाींऱकामाबाबत त भसलकार, पालघर याींनी दकनाींक ०५/०२/२०१८ णन्वये 
सींबींाऱत बाींऱकामऱारकास नो्ीस ब ावली णस न आवश्यक त्या परुार्व्यास  
खुलासा करणे कामी कळववण्यात आले आ े. तथावप, क्रकाला व क्रकायाची 
वानी (खा गी  ागा) त्याचे द स्से वेगवेगळे णसायाने व या  भमनी 
एकमेकाींना लाग न णसायाने तसेच कोन् ी  ागेचे स.नीं. एकच णसायामळेु 
 द्दी ननजश्चत करणेकामी त भसलकार, पालघर याींनी दकनाींक ०३/०२/२०१८ ा या 
पत्रान्वये उप णाऱक्षक, ि मी णभिलेख, पालघर याींना मो णी करणेबाबत 
कळववले णस न मो णीणींती पढुील काययवा ी करणेचे सींकजापत आ े. 
 

----------------- 
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मौजे विरार (ता.िसई, जज.पालघर) येथील जमीन सांपाहदत िेलेल्या 
भूधारिाांना मोबदला देण्याबाबत 

 
(५३) * ३८४७३ श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद 
रणवपसे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३६९१९ ला हदनाांि १९ डडसेंबर, २०१७ रोजी 
हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि 
उपक्रम) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) म स ल वविागाा या दकनाींक १२ मे, २०१५ रो ीा या शासन ननणययातील 
तरत की व ि सींपाकन कायका २०१३ मऱील तरतकुी यानसुार प्रस्ताववत सम ध्की 
म ामागायसाठी राज्यातील णनेक ज ा्यातील  भमनी खा गी वा्ाघा्ीद्वारे 
थे् खरेकी पध्कतीने शासन ववकत घेत आ ेत,  े खरे आ े काय, 
(२) णसायास, मौ े ववरार (ता.वसई, ज .पालघर) येथील ि -मापन क्र. २९ 
ण मऱील  भमनी ि सींपाकनाची काययवा ी न करता सन १९७९ मध्ये शासनाने 
ताब्यात घेतली णस न सकर  भमनीवर सन १९८० मध्ये बाींऱण्यात आलेला 
रस्ता राज्य म ामागायत समाववष् करण्यात आला आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) णसायास, सींबींाऱत  मीनऱारक णपींग व ज्येषठ नागररक णस न त े
णत्यींत  लाखीचे  ीवन  गत णसताना व  भमनीचा मोबकला भमळण्यासाठी 
गेले णनेक वव े त्याींनी शासक्रकय कायायलयात पाठपरुावा करुन ी त्याींना 
 भमनीचा मोबकला न भमळाायाने त्याींा या  भमनीची क्रकींमत खा गी 
वा्ाघा्ीद्वारे थे् पध्कतीने ननजश्चत करुन त्याींना त्याींा या  भमनीची क्रकींमत 
णग्रक्रमाने केण्याबाबत शासनाने चौकशी करून कोणती काययवा ी केली वा 
करण्यात येत आ े, 
(४) नसायास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
 

 

श्री.एिनाथ भशांदे : (१)  ोय  े खरे आ े. 
(२)  ोय. 
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(३) व (४) प्रश्न उद् िवत ना ी. 
      प्रश्नाींकीत रस्ता डनजस्रक्् लोकल बोनायमाफय त बाींऱण्यात आला आ े. 
 ा रस्ता सावय ननक बाींऱकाम वविागाकन े स्ताींतरीत करण्यात आला आ े. 
प्रश्नात नम क  भमनीवर सन १९८० पास न रस्ता णजस्तत्वात आ े. 
 भमनीा या ि सींपाकनाबाबत क्रकींमत णका करण्याबाबत सावय ननक बाींऱकाम 
वविागाकन ेकोणत ेी ननवेकन प्राप्त ना ी.  
 ----------------- 
 

मौजे पिारिाडी (ता.लाांजा, जज.रत्नाधगरी) येथील  
पुलाची दरुु्ती िरण्याबाबत 

  

(५४) * ३८७४९ श्री.प्रविण दरेिर, श्री.नागोराि गाणार, श्री.विजय ऊफच  भाई 
धगरिर, श्री.धगरीशचांर व्यास : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि 
उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मौ े पवारवानी (ता.लाीं ा, ज .रत्नाागरी) येथील पलुाचा एक खाींब दकनाींक 
३१ डनसेंबर, २०१७ रो ी वा त्यासमुारास कोसळला आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) णसायास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून पलुाची करुुस्ती 
करण्याबाबत कोणती काययवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(३) नसायास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ?  
  

श्री.चांरिाांत पाटील : (१)  ोय, खरे आ े 
 प्रश्नाींक्रकत प ल मौ े िाींबेन-पवारवानी रा.मा.१७५ वर क्रक.मी. १८/४७० 
मध्ये आ े. दकनाींक २४/१२/२०१७ रो ी प लाा या स्तींिाचा का ी िाग 
क्षनतग्रस्त झाला आ े. 
(२) पलुाची पनुबांऱणी करणे आवश्यक आ े. पलुाा या पनुबांऱणीा या 
कामाा या ननववका बोलावण्यात आाया णस न ननववका ननजश्चती करुन काम 
 ाती घेण्याचे ननयो न आ े. 
 सद्य:जस्थतीत नकीा या पात्रात न पयाययी रस्ता तयार करुन या 
रस्त् यावरुन वा त क वळववण्यात आली आ े. 
(३) प्रश्न उद् िवत ना ी. 

----------------- 
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मुक्रमाबाद (जज.नाांदेड) पररसरातील पुलाांची दरुि्था झाल्याबाबत 
  

(५५) * ३८५२४ श्री.अमरनाथ राजूरिर : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मकु्रमाबाक (ज .नाींकेन) पररसरातील परतप र, सावळी, लखमाप र मार वानी 
येथील पलुाींना िगकान े पनली णस न सींरक्षक कठन ेी पनलेले णसायाने 
पलुाींची करुवस्था झाायाचे दकनाींक ५  ानेवारी, २०१८ रो ी वा त्यासमुारास 
ननकशयनास आल,े  े खरे आ े काय, 
(२) णसायास, पलुाींा या करुवस्थेमळेु येथे णपघाताींची शक्यता ननमायण झाली 
णस न याकन ेशासनाचे कलुयक्ष  ोत आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) णसायास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून सकर पलुाींची 
करुुस्ती करण्याबाबत कोणती काययवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसायास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  

श्री.चांरिाांत पाटील : (१) णींशत: खरे आ े. पलुाचा का ी िाग क्षनतग्रस्त 
झाला आ े. 
(२)  े खरे ना ी. 
(३) परतप र व मार वानी येथील प ल रा.म. ६३ वर आ े. त्यामळेु कें द्र 
शासनामाफय त पलुाची करुूस्ती व पनुबांऱणी प्रस्ताववत आ े. सावळी येथील 
पलु मीं  री व ननऱीा या उपलब्ऱतनेसुार  ाती घेण्याचे ननयो न आ े. 
लखमाप र येथील पलुाची करुूस्ती करण्यात आली णस न सद्य:जस्थतीत 
वा तकु सरुळीत आ े. 
(४) प्रश्न उद् िवत ना ी. 

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

सातारा जजल््यातील र्त्याांच्या दरुू्तीसाठी  
ननधी उपलब्ध िरून देण्याबाबत 

(५६) * ३८३९८ श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हु्नबान ूखभलफे, 
डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.सतजे ऊफच  बांटी पाटील : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यात ववशवेत: सातारा ज ा्यात रस्त्याची करुवस्था झालेली णस न 
याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननऱीींनी सींबींाऱत वविागाकन े रस्त े करुुस्तीची 
मागणी केायाचे ननकशयनास आल,े  े खरे आ े काय,  
(२) णसायास, ववत्त वविागाद्वारे सींबींाऱत वविागास रस्त े करुुस्तीकरीता 
आवश्यक प्रमाणात ननऱी उपलब्ऱ करुन दकला  ात ना ी,  े  ी खरे आ े 
काय, 
(३) णसायास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन आवश्यक णसलाेया 
ननऱीची ववत्त वविागाकन न प तयता करण्याकरीता कोणती काययवा ी केली वा 
करण्यात येत आ े, 
(४) नसायास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
 
श्री.चांरिाांत पाटील : (१)  ोय. 
(२), (३) व (४) णशींत: खरे आ े. 
       सन २०१७-१८ या आाथयक ववायसाठी रस्त ेपरररक्षण व करुुस्तीसाठी 
रुपये ४३२६.४३ को्ी ननऱीची मागणी केली  ोती. तथावप, रुपये १६८९.७८ 
को्ी ननऱी प्राप्त झाला. णस न दकनाींक ३०/०६/२०१७ रो ीा या शासन 
आकेशानसुार ७०% व दकनाींक ०६/०२/२०१८ ा या शासन आकेशानसुार      
९०% ननऱी ववतरीत करण्यात आला आ े. 
 

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

औरांगाबाद शहरातील मध्यिती बस्थानिाची दरुि्था झाल्याबाबत 
  

(५७) * ३८५७० श्री.सभुाष झाांबड : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३५०११ ला हदनाांि 
१२ डडसेंबर, २०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय पररिहन 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) औरींगाबाक श रातील मध्यवती बसस्थानकाची करुवस्था झाायाने 
प्रवाशाींना त्रास स न करावा लागत आ े, याबाबत स्थाननक 
लोकप्रनतननऱीींकन न बसस्थानकाची करुुस्ती करण्याकररता वारींवार मागणी 
करण्यात येव न ी कोणतीच काययवा ी करण्यात आली नसायाचे मा े 
 ानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्याकरम्यान ननकशयनास आल,े  े खरे आ े काय, 
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(२) णसायास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आ े काय, 
चौकशीा या णनवुींगाने कोणती काययवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(३) नसायास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री.हदिािर राित े : (१) व (२) सकर बसस्थानकाा या  ागी बसपो य् बाींऱणे 
प्रस्ताववत णस न, त्यासाठी तीन वेळा ननववका मागववण्यात आाया, परींत  
त्यास प्रनतसाक भमळाला ना ी. 
 त्यामळेु सद्य:जस्थतीत बसस्थानकाा या क्रकरकोळ कामाींची करुुस्ती 
मागणीप्रमाणे करुन घेण्यात येत आ े. 
(३) प्रश्न उद् िवत ना ी. 

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

पुणे शहरातील प्रादेभशि पररिहन िायाचलय दलाल मुक्त िरण्याबाबत 
  

(५८) * ३८७८७ श्री.अननल भोसल,े श्री.नरेंर पाटील, श्री.किरण पािसिर : 
ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३५२६१ ला हदनाांि १९ डडसेंबर, २०१७ रोजी हदलले्या 
उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) पणेु श रातील प्राकेभशक पररव न कायायलयात कलालाींचा मकु्त वावर चाल  
णस न नागरीकाींा या  ोणाऱ्या लु् ीकन ेपररव न कायायलयातील णाऱकारी कलुयक्ष 
करीत णसायाचे मा े डनसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्याकरम्यान ननकशयनास आल,े 
 े खरे आ े काय, 
(२) णसायास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आ े काय, चौकशीत 
काय आढळ न आले व तद्नसुार पणेु श रातील प्राकेभशक पररव न कायायलय 
कलालमकु्त करण्याबाबत कोणती काययवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(३) नसायास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
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श्री.हदिािर राित े: (१)  े खरे ना ी. 
(२) प्राकेभशक पररव न कायायलय, पणेु येथे नागररकाींना उपलब्ऱ करून 
द्यावयाा या सेवा मध्यस्थाींभशवाय प णय  ोण्याकररता खालीलप्रमाणे 
उपाययो ना करण्यात आललेी आ े. 
(१) प्राकेभशक पररव न कायायलय, पणेु येथ े णनजु्प्ती वववयक 

कामका ासाठी 'सारथी ४.०' व वा न वववयक कामका ासाठी ‘वा न 
४.०’  ी ऑनलाईन प्रणाली सरुु करण्यात आली आ े.   

   सकर प्रणालीद्वारे ण यकार स्वत: त्याींा या सोयीनसुार 
ऑनलाईन पध्कतीने ण य साकर तसेच ऑनलाईन शाुक िरणा करु 
शकतात. ण यकाराकन ेइीं्रने् सवुवऱा उपलब्ऱ नसायास सकर प्रक्रक्रया 
‘नागरी सवुवऱा कें द्रामाफय त’ पणुय करु शकतात. णनजु्प्ती णथवा 
वा नाींा या कामका ासाठी ण यकाराींना कायायलयात येण्याची णथवा 
मध्यस्थाींची मकत घेण्याची आवश्यकता राद ली ना ी, तसेच 
ऑनलाईन ण य व शाुक िरायानींतर त्याींचे ण य कायायलयात  मा 
केले  ातात.  

(२) कायायलयात ण य साकर केायानींतर त्याींचे काम कोणत्या ्प्प्यावर 
आ े. याबाबतची माद ती प्रणालीद्वारे त्याींा या नोंकणीक त मोबाईल 
क्रमाींकावर लघसुींकेश (एसएमएस) पाठववण्यात येतो. तयार झालेले 
नोंकणी प्रमाणपत्र/लायसन्स पोस््ामाफय त ण यकाराा या नोंकणीक त 
पत्त्यावर पाठववण्यात येत.े त्यामळेु सकरची कागकपत्र े प्राप्त करुन 
घेण्यासाठी ण यकारास कायायलयात येण्याची आवश्यकता आ े. 

(३) याभशवाय ऑ्ोररक्षा परवान्याचे ण य, इराकापत्र केणे, योग्यता प्रमाणपत्र 
शाुक िरणे व णपॉइीं्में् घेणे, वा नाींचा कर िरणे यासेवा केखील 
ऑनलाईन उपलब्ऱ णसायामळेु त्यासाठी कायायलयात न येता 
ऑनलाईन सेवेचा नागररक लाि घेत आ ेत. 

(३) प्रश्न उद् िवत ना ी. 
----------------- 
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अिोला, िाभशम ि बुलढाणा जजल््यातील महामांडळाच्या  
बसेसची दरुि्था झाल्याबाबत 

  

(५९) * ३८१८८ श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) णकोला, वाभशम व बलुढाणा ज ा्यातील राज्य पररव न म ामींनळाा या 
बसेसची णनेक ववायपास न ननयभमत केखिाल व करुुस्ती  ोत नसायाने 
बसेसची करुवस्था झाायाचे मा े  ानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्याकरम्यान 
ननकशयनास आले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) णसायास, ज ा्यातील बसेसची करुवस्था झालेली णसायाने म ामागायवर 
ताींबत्रक बबघान  ोऊन णपघात  ोत आ ेत,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) णसायास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आ े काय, 
चौकशीा या णनवुींगाने राज्य पररव न म ामींनळाा या बसेसची करुुस्ती व 
केखिाल करणेबाबत कोणती काययवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसायास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री.हदिािर राित े: (१) व (२) ना ी. 
(३) व (४) प्रश्न उद् िवत ना ी. 

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

सोलापूर जजल्हयातील सेतू िें र िायाचलयात  
दलालामाफच त होणारा गैरव्यिहार रोखण्याबाबत 

  

(६०) * ३९८८७ प्रा.डॉ.तानाजी सािांत : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सोलाप र ज ा्यातील नागरीकाींना ७/१२ उतारा स  पणे भमळण्याकरीता 
ज ा ााऱकारी कायायलयातील सेत  पररसरात ए्ीएम प्रमाणे वेनीींग मशीन 
बसववण्यात आली  ोत ेपरींत ुत्याकन ेनागरीकाींनी कलुयक्ष केायामळेु पनु् ा सेत  
कें द्रासाठी ननववका मागववण्यात येऊन दकनाींक ११  ानेवारी, २०१८ रो ी वा 
त्यासमुारास सेत  कें द्र पनु् ा खा गी ठेकेकाराींना केण्यात येणार णसायाची बाब 
मा े  ानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्याकरम्यान ननकशयनास आल,े  े खरे आ े काय, 
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(२) णसायास, सकर सेत  कें द्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात कलाल काययरत णस न 
त्याींा यामाफय त गरैर्व्यव ार  ोत णसायामळेु तत्कालीन ज ा ााऱकारी, सोलाप र 
याींनी सकर सेत  कें द्र बींक केली  ोती,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) णसायास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आ े काय, 
चौकशीा या णनवुींगाने नर्व्याने सरुु करण्यात येणारे सेत  कें दे्र खा गी 
ठेकेकाराींना केण्यात येणार णसायामळेु त्यादठकाणी कलालमाफय त  ोणारा 
गरैर्व्यव ार रोखण्याबाबत कोणती काययवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसायास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
 

श्री.चांरिाांत पाटील : (१) णशी बाब ननकशयनास आली ना ी.  
 सोलाप र ज ा्यात सेत  पररसरात गा.न.नीं. ७/१२ उतारा भमळणेकररता 
वेडन ींग मशीन बसववणेत आलेली आ े. सकर मशीनमऱ न फक्त उत्तर 
सोलाप र तालकु्यातील ५४ गावाींतील गा.न.नीं. ७/१२ उताऱ्याींच े ववतरण केल े
 ात.े शासनाा या ऱोरणानसुार सप् े्ंबर, २०१७ पास न ऑनलाईन प्रणालीमऱ न 
काखले दकले  ात णस न, ना्ा एींरी ऑपरे्र याींची मकुत सींपषु्ात येत 
णसायाने ज ा ा सेत  सभमतीकन न ननववका प्रक्रक्रया राबववणेत येत आ े. 
(२) सोलाप र ज ा यातील मखु्यालयातील सेत  सवुवऱा कें द्र कक्षक्षण व उत्तर 
सोलाप र कररता पेस भसस््ीम, बीन याींची दकनाींक १०/१२/२०१० त े दकनाींक 
९/१२/२०१५ या कालावऱीसाठी पात्र ननववकाऱारक म् ण न ननवन करण्यात 
आली  ोती. परींत ुसींबींाऱत ननववकाऱारक याींा याकन न कस्तऐव  व म त्वाा या 
कागकपत्राची ननगा न राखणे, कामका ातील त्रु् ी, ननयमावलीतील ण्ी व 
शतीचा िींग इत्याकी कारणामळेु तत्कालीन ज ा ााऱकारी याींनी दकनाींक 
२४/०९/२०१३ रो ीा या आकेशान्वये पेस भसस््ीम, बीन याींचा ठेका रद्द करुन 
त्याींना काळ्या याकीत (Black) ्ाकण्याची काययवा ी केली  ोती. 
(३) सोलाप र ज ा यातील सवय सेत  सवुवऱा कें दे्र नर्व्याने ई-ननववका प्रक्रक्रयेर्व्कारे 
पात्र  ोणाऱ्या खा गी ठेकेकाराींमाफय त चालववण्यात येणार णस न त्यादठकाणी 
कोणत ेी गरैर्व्यव ार  ोणार ना ी, याची कक्षता ज ा ा प्रशासनाकन न घेण्याच े
तथा गरैर्व्यव ार करण्यात येणाऱ्या ठेकेकार याींा यावर करारातील ण्ी व 
शतीनसुार वेळोवेळी उाचत काययवा ी करण्याचे सींकजापत आ े.  
(४) प्रश्न उद् िवत ना ी. 

----------------- 
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राज्यात ओखी िादळामुळे नुिसानग्र्त शतेिरी ि  
मजच््मार याांना मदत देण्याबाबत 

  

(६१) * ३७८७२ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफच  भाई 
जगताप, श्रीमती हु्नबान ू खभलफे, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.जनादचन चाांदरूिर, श्री.सभुाष झाांबड, श्री.अमरनाथ 
राजूरिर, प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े श्री.सतजे ऊफच  बांटी पाटील, श्री.मोहनराि िदम, 
आकिच .अनांत गाडगीळ : सन्माननीय मदत ि पनुिचसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात मा े डनसेंबर, २०१७ ा या पद ाया आठवड्यात आलेाया ओखी 
वाकळामळेु कोकण क्रकनारपट्टी आणण पजश्चम, उत्तर म ाराषरास  णनेक 
ज ा्यात शतेकऱ् याींा या वपकाींचे मोठया प्रमाणात नकुसान झाले, तसेच 
क्रकनारपट्टीवरील मजा छमाराींचे ी मोठया प्रमाणात नकुसान झाले,  े खरे आ े 
काय, 
(२) णसायास, रत्नाागरी ज ा्यात ओखी वाकळामळेु समदु्र क्रकनाऱ् यावरील 
७५ मा छीमाराींचे रूपये ७१ लाख ७४   ाराींचे नकुसान झाले णस न या 
नकुसानीचा प्रस्ताव शासनाा या प्राकेभशक मत्स्य उपायकु्ताींकन े पाठववण्यात 
आला आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) णसायास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आ े काय, 
चौकशीा या णनवुींगाने ओखी वाकळामळेु नकुसानीच े पींचनामे करुन त्याींना 
मकत केण्याबाबत तसेच, बााऱत शतेकरी व मजा छमाराींना नकुसान िरपाई 
केण्याबाबत कोणती काययवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसायास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री.चांरिाांत पाटील : (१)  ोय. 
(२) ओखी चक्रीवाकळामळेु रत्नाागरी ज ा्यातील ७५ मा छीमाराींचे णींका  े
रुपये ७१,९४,४७०/- एवढे नकुसान झाले णसायाचे ननकशयनास आले णस न 
सकर नकुसान िरपाईचा प्रस्ताव सींयकु्त पींचनाम्यास  प्रोकभशक उपआयकु्त, 
मत्स्यर्व्यवसाय, कोकण वविाग याींा याकन ेपाठववण्यात आला आ े. 
 



77 

(३) शासनपत्र दकनाींक ७ डनसेंबर, २०१७ णन्वये राज्यात दकनाींक ४ त े      
६ डनसेंबर, २०१७ या कालावऱीत ओखी चक्रीवाकळामळेु व त्यामळेु आलेाया 
णवेळी पावसामळेु झालेाया नकुसानीबाबत सींयकु्त पींचनामे करुन शासनास 
साकर करण्याा या स चना क्षेबत्रय णाऱकाऱ्याींना केण्यात आाया आ ेत. सकर 
सींयकु्त पींचनामेनसुार आपकग्रस्ताींना ननयमानसुार मकत केण्याबाबतची 
काययवा ी करण्याचे ववचाराऱीन आ े. 
(४) प्रश्न उद् िवत ना ी. 

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

राज्यातील महामागच खड्ड ेमुक्त िरण्याबाबत 
  

(६२) * ३८११२ श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफच  भाई 
जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, श्रीमती हु्नबान ूखभलफे, 
डॉ.सधुीर ताांबे, आकिच .अनांत गाडगीळ, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.सभुाष 
झाांबड, श्री.हररभस ांग राठोड, श्री.सतजे ऊफच  बांटी पाटील, श्री.मोहनराि िदम : 
सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील मागायवरील खड्न े दकनाींक १५ नोर्व् ेंबर, २०१७ प वी वा 
त्यानींतरा या १५ दकवसाींत प्रमखु रस्त ेव ज ा ा रस्त ेखड्नमेकु्त करण्याची 
घोवणा मा.सावय ननक बाींऱकाम मींत्री याींनी केली णसायाचे मा े सप् े्ंबर, 
२०१७ मध्ये वा त्याकरम्यान ननकशयनास आल,े  े खरे आ े काय, 
(२) णसायास, सकर कामाकररता शासनास क्रकती ननऱीची आवश्यकता आ े 
व त्यासाठी ननऱी कोणत्या माध्यमात न उिारण्यात येणार आ े तसेच उक्त 
रस्त ेकरुुस्तीचे काम कोणत्या यींत्रणेमाफय त करण्यात येणार आ े, 
(३) णसायास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून राज्यातील रस्त्याींची 
करुूस्ती करण्याबाबत कोणती काययवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसायास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
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श्री.चांरिाांत पाटील : (१) णशी बाब ना ी. 
     सावय ननक बाींऱकाम वविागाा या णखत्यारीतील म त्वाा या रस्त्याींवरील 
खड्न े दकनाींक १५/१२/२०१७ पयतं िरण्याची काययवा ी करण्याचे ननयो न 
करण्यात आले  ोत.े सावय ननक बाींऱकाम वविागाा या णखत्यारीतील  
प्र.रा.मा. तसेच रा.मा. क ाया या रस्त्यावरील खड्न ेिरण्याची कामे १००% व 
प्रज मा क ाया या रस्त्यावरील खड्न ेिरण्याची कामे ९८% प णय झाली आ ेत.  
प्रज मा वरील उवयरीत खड्न े िरण्याची कामे ननऱी ननकव व 
प्राध्यान्यक्रमानसुार  ाती घेऊन प णय करण्याचे ननयो न आ े. 
(२), (३) व (४) सा.बाीं. वविागास करववी प्राप्त  ोणाऱ्या रस्त े करुूस्ती व 
केखिाल यो ने णींतगयता या ननऱी मऱ नच प्रश्नाींक्रकत कामे करण्यात येणार 
आ ेत. यासाठी कोणता ी ववशवे ननऱी उपलब्ऱ  ोणे णपेक्षक्षत ना ी. तसेच 
णन्य कोणत्या ी माध्यमात न ननऱी उिारण्याचा प्रस्ताव ना ी. 
 

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

पुणे जजल््यातील सुरक्षा मुदत सांपलेल्या  
पुलाांची पुनबाांधणी िरण्याबाबत 

  

(६३) * ३८४५६ आकिच .अनांत गाडगीळ : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बारामती, इींकाप र, परुींकर (ज .पणेु) व फल्ण, माळभशरस या िागातील 
नीरा नावा आणण नीरा उ वा कालर्व्यास  नीरा नकीवरील सवय पलेु 
बब्र्ीशकालीन णस न सवय पलुाींची सरुक्षा मकुत सींपलेली आ े,  े खरे आ े 
काय, 
(२) णसायास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून सकर सरुक्षा मकुत 
सींपलेाया पलुाींची पनुबांऱणी करण्याबाबत कोणती काययवा ी केली वा 
करण्यात येत आ े, 
(३) नसायास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
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श्री.चांरिाांत पाटील : (१) णींशत: खरे आ े. 
(२) व (३) पणेु व सातारा ज ा्यात ननरा नावा व उ र्व्या कालर्व्यावर 
सा.बाीं.वव. ा या णखत्याररतील रस्त्यावर २३ पलु आ ेत. यापकैी २ पलु 
क्षनतग्रस्त झाले णस न उवयररत २१ पलु सजुस्थतीत आ ेत. 
  क्षनतग्रस्त पलुाींच ेलगत नवीन पलुाींची बाींऱकामे पणुय करण्यात आली 
आ ेत. सद्य:जस्थतीत सवय २३ पलु वा तकुीस सरुक्षक्षत णस न वा तकु 
सरुळीत चाल  आ े. 

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

रत्नाधगरी जजल््यात अिैधररत्या मासेमारी  
िरणाऱयाांिर िारिाई िरण्याबाबत 

  

(६४) * ४००७८ श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय मत््यवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
 
(१) रत्नाागरीतील समदु्रात शासनाा या मनाई आकेशाला न  ुमानता 
परराज्यातील मा छीमार नौका राज्याा या  लऱी क्षते्रात  ाळ्याने पसयसीन व 
एलइनी लाई् लाव न करोनो रुपयाींा या माुयाींची रा रोस मा छीमारी करत 
णस न त्याकन े मत्स्य वविागाकन न  ाण न ब ु न कलुयक्ष केले  ात,े  े खरे 
आ े काय, 
(२) णसायास,  णे (ज .रत्नाागरी) येथे मासेमारी करण्यास शासनाची बींकी 
णसलेाया आकेशाची णींमलब ावणी न करता णवऱैररत्या मासेमारी 
करणाऱ्याींवर कारवाई करण्याबाबत दकनाींक १०  ानेवारी, २०१८ रो ी  णे 
येथील मजा छमाराींनी स ाय्यक मत्स्य आयकु्ताींना िे  ्न आणण ज ा ााऱकारी, 
रत्नाागरी याींना ननवेकन दकले आ े,  े खरे आ े काय, 
(३) णसायास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती काययवा ी 
केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसायास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
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श्री.महादेि जानिर : (१) रत्नाागरी ज ा्याा या सागरी  लऱी क्षेत्रात 
परराज्यातील मजा छमार नौका राज्याा या  लऱीक्षते्रात पसयसीन  ाळ्याने वा 
एलइनी लाई् लाव न मजा छमारी करीत णसायाबाबत आढळ न येत ना ी. 
(२)  े खरे आ े. 
(३) एलइनी लाई् लावलेाया २९ नौकाींना एलइनी लाई् काढ न ्ाकण्याबाबत 
नो्ीस केण्यात आलेली णस न त्यापकैी १० नौकाींचा डनझेल को्ा स्थागत 
करण्यात आलेला आ े. तर उवयरीत १९ नौकाींबाबत कारणे काखवा नो्ीसा 
दकाया णस न त्यानसुार प्राप्त  ोणाऱ्या खुलाशाींा या / उत्तराींा या णनवुींगाने 
पढुील कारवाई प्रस्ताववत करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद् िवत ना ी. 

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

गेिराई (जज.बीड) नगरपाभलिा क्षेत्रातील शासिीय जभमनीिरील 
अनतक्रमण ननष्ट्िाभशत िरण्याबाबत 

(६५) * ४०१८१ श्री.अमरभसांह पांडडत : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मा.उा च न्यायालय, खींनपीठ औरींगाबाक याींनी दकनाींक १ माचय, २०१७ 
रो ी वा त्यासमुारास गेवराई (ज .बीन) नगरपाभलका क्षेत्रातील सर्व् े नीं. ६० 
मऱील शासकीय  भमनीवरील णनतक्रमण काढण्याच ेआकेश दकले आ ेत,  े 
खरे आ े काय, 
(२) णसायास, मा.न्यायालयाा या ननकेशाप्रमाणे सर्व् े नीं. ६० ची मो णी ि भम 
णभिलेख कायायलयाने चुकीा या प एकतीने केायाची तक्रार तक्रारकाराने दकनाींक  
८  ानेवारी, २०१८ रो ी वा त्यासमुारास ज ा ा ि भम णभिलेख कायायलयाकन े
केली आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) णसायास, उक्त सर्व् े नीं. ६० मऱील  द्द कायम मो णी करताना 
मा.न्यायालयाची दकशाि ल केली णसायाचे पत्र त स ज लकार, गेवराई याींनी 
उपणाऱक्षक ि भम णभिलेख, गेवराई याींना दकनाींक २० नोर्व् ेंबर, २०१७ रो ी 
वा त्यासमुारास दकले आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
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(४) णसायास, मा.उा च न्यायालयाा या आकेशानसुार णनतक्रमण ऱारकाींना 
आठ दकवसात नो्ीस ब ावणेबाबत त स ज लकार, गेवराई याींनी 
मखु्यााऱकारी, गेवराई नगरपाभलका याींना दकनाींक ७ डनसेंबर, २०१७ रो ी वा 
त्यासमुारास लेखी पत्राद्वारे कळववले आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(५) णसायास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन चुकीची मो णी करणे, 
 द्द कायम न करणे, त स ज लकार याींनी ननकेश केव न ी नगरपाभलकेने नो्ीस 
न दकायाने याप्रकरणातील कोवीववरु एक कारवाई करण्यासींकिायत मा.उा च 
न्यायालयात आपले म् णणे काखल केायानसुार शासनाने कोणती काययवा ी 
केली वा करण्यात येत आ े, 
(६) नसायास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  

श्री.चांरिाांत पाटील : (१)  ोय,  े खरे आ े. 
(२)  ोय,  े खरे आ े. 
(३)  े खरे ना ी. 
(४)  ोय,  े खरे आ े. 
(५) मखु्यााऱकारी नगर पररवक, गेवराई याींचा नो्ीसा तामील न करणे बाबत 
खुलासा मागववण्यात आला आ े. तसेच, सवय णनतक्रमण ऱारकाींना म स ल 
यींत्रणेमाफय त नो्ीसा तामील करण्यात आाया आ ेत.  
(६) प्रश्न उद् िवत ना ी. 

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

पेण (जज.रायगड) येथील बाळगांगा धरणग्र्ताांचे  
पुनिचसन िरण्याबाबत 

(६६) * ३९१५४ श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप : सन्माननीय मदत ि पनुिचसन 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पेण (ज .रायगन) येथील पनुवयसन व  भमनीला योग्य िाव भमळावा 
यास  इतर मागण्यासाठी बाळगींगा ऱरणग्रस्ताींनी मुींबई-गोवा राषरीय 
म ामागायवर पेण वळ रास्ता-रोको केायाचे मा े डनसेंबर, २०१७ मध्ये वा 
त्याकरम्यान ननकशयनास आले,  े खरे आ े काय, 
(२) णसायास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून बाळगींगा 
ऱरणग्रस्ताींचे मागण्याींबाबत कोणती काययवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(३) नसायास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
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श्री.चांरिाांत पाटील : (१)  ोय. 
(२) प्रकापग्रस्ताींा या ि सींपाकन व पनुवयसनाबाबत ज ा ााऱकारी रायगन याींनी 
प्रकापग्रस्ताींा या मागणी सींकिायत सींबींाऱत यींत्रणाना णींमलब ावणी 
करण्याबाबत स चना दकाया आ ेत. उपज ा ााऱकारी (पनुवयसन), उपवविागीय 
णाऱकारी पेण, त भसलकार पेण याींनी ऱरणग्रस्ताींसमवेत आींकोलनाा या 
दठकाणी  ाऊन त्याींा या मागण्यासींकिायत चचाय करून त्याींा या मागण्याींचे 
ननरसन केले. प्रकापग्रस्ताींा या घराींच े/ बाींऱकामाच ेफेरमाुयाींकनाच ेकाम पणुय 
झाले आ े. प्रकापग्रस्ताींा या पनुवयसनासाठी गागोके खकुय, ननऱवली, आींबेघर, 
वाभशवली व वरसई या ५ गावाींतील ि सींपाकन करण्यात आले आ े. 
(३) प्रश्न उद् िवत ना ी. 
 

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

रत्नाधगरी निीन बस्थानिाच ेबाांधिाम पूणच िरण्याबाबत 
 

(६७) * ४००५१ श्री.प्रविण दरेिर : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) रत्नाागरीत नवीन बसस्थानकाची उिारणी बीओ्ी ऐव ी स्वननऱीत न 
करण्याचा ननणयय राज्य पररव न म ामींनळाने घेतायानींतर ी बाींऱकामाच े
सरुुवात झाले नसायाच े मा े  ानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्याकरम्यान 
ननकशयनास आल,े  े खरे आ े काय, 
(२) णसायास, बसस्थानकाा या बाींऱकामाकरीता गत कोन मद न्यात कोन 
वेळा नगरपररवकेकन ेना- रकत प्रमाणपत्रासाठी प्रस्ताव साकर करुन ी त्यास 
मीं  री भमळालेली ना ी,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) णसायास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आ े काय, 
चौकशीा या णनवुींगाने कोणती काययवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसायास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
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श्री.हदिािर राित े: (१)  ोय. 
(२) व (३) राज्य पररव न म म ामींनळाद्वारे बाींऱकाम परवानगीकरीता 
नगरपररवक, रत्नाागरी याींचेकन े दकनाींक ०३/०५/२०१७ रो ी ववद त 
नमनु्यामध्ये ण य साकर करण्यात आला आ े. सद्य:जस्थतीत राज्य पररव न 
म ामींनळाद्वारे छाननी फी व नीपॉणझ् याबाबतचे शाुक नगरपररवकेकन े
िरण्यात आले णस न, णद्यापपयतं नगरपररवकेद्वारे बाींऱकाम परवानगी 
केण्यात आलेली ना ी. 
(४) प्रश्न उद् िवत ना ी. 

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

िां धार (जज.नाांदेड) येथील लालिां धारी गोसांिधचन िें रात पशुधन वििास 
अधधिारी ि पयचिेक्षिाची ररक्त पदे भरण्याबाबत  

(६८) * ३८५२७ श्री.अमरनाथ राजूरिर : सन्माननीय पशसुांिधचन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कीं ऱार (ज .नाींकेन) येथील लालकीं ऱारी गोसींवऱयन कें द्रात पशऱुन ववकास 
णाऱकारी व पययवेक्षकाची ८ पके ररक्त णसायाचे दकनाींक १८ डनसेंबर, २०१७ 
रो ी वा त्यासमुारास ननकशयनास आले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) णसायास, याभशवाय या पींचायत सभमतीा या कें द्रात ररक्त पकाींसोबतच 
णस्वा छता, स्वा छताग  ाची  ीणय इमारत यामळेु येथील कमयचाऱ् याींची व 
पशऱुनाची गरैसोय  ोत आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) णसायास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आ े काय, 
चौकशीा या णनवुींगाने सकर ररक्त पके िरण्याबाबत तसेच या कें द्राकरीता 
स्वतींत्र इमारतीची ननभमयती करण्याबाबत कोणती काययवा ी केली वा करण्यात 
येत आ े, 
(४) नसायास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  

श्री.महादेि जानिर : (१) व (२)  े खरे ना ी, 
 नाींकेन ज ा्यातील कीं ऱार पींचायत सभमती णींतगयत शे्रणी-१ ा या ९ व 
शे्रणी-२ ा या ७ णशा एक ण १६ पशवुदै्यकीय सींस्था काययरत आ ेत. सकर 
सींस्थामध्ये एक ण २५ मीं  र पके णस न त्यापकैी २१ िरलेली व ४ ररक्त 
आ ेत. 
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 त्यापकैी लालकीं ऱारी  नावराींचे सींवऱयन कें द्र, गऊळ ता.कीं ऱार 
ज .नाींकेन येथे एक ण ५ मीं  र पके णस न त्यापकैी ३ िरलेली व २ ररक्त 
आ ेत.  
 सकर १६ पशवुदै्यकीय सींस्थापकैी ३ सींस्था ्या ग्रामपींचायतीा या 
इमारतीमध्ये व उवयररत १३ या स्वतींत्र इमारती मध्ये काययरत णस न या सवय 
सींस्थामध्ये ननयभमतपणे स्वा छता ठेवली  ात.े तसेच सकर पशवुकैयकीय 
सींस्थामध्ये ररक्त णसलेाया पकाींचा णनतररक्त काययिार णन्य णाऱकारी व 
कमयचारी याींचेकन े सोपव न पशपुालकऱारकाींा या  नावराींना वदै्यकीय    
सोयी-सवुवऱा परुववण्यात येत आ ेत. 
(३) पशऱुन ववकास णाऱकारी, ग्-ण या सींवगायतील ररक्त पके सरळसेवा 
िरतीने व पशऱुन ववकास णाऱकारी, ग्-ब या सींवगायतील ररक्त पके 
पकोन्नतीने िरणेबाबत शासनस्तरावर काययवा ी सरुु आ े. तसेच ग्-क 
सींवगायतील ररक्त पके िरण्याची काययवा ी ज ा ा पररवकेमाफय त सरुु आ े. 
सकर काययवा ी प णय झाायानींतर पकाींा या उपलब्ऱतनेसुार कीं ऱार तालकु्यातील 
पशवुकैयकीय कवाखान्यातील ररक्त पके िरण्यात येतील.  
(४) प्रश्न उद् िवत ना ी. 

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

साजूर (ता.िराड, जज.सातारा) येथे पुनिचभसत  
गािठाणास मुलभूत सुविधा पुरविण्याबाबत 

  

(६९) * ३९०३८ श्री.आनांदराि पाटील : सन्माननीय मदत ि पनुिचसन मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सा  र (ता.करान, ज .सातारा) येथे पनुवयभसत गावठाणास कोणत्या ी 
मलुि त सवुवऱा परुववण्यात आलेाया ना ीत तसेच भमळालेाया  ागेवर त्याची 
७/१२ उताऱ्यावर नावे ी लावण्यात आलेली नसायाच े मा े  ानेवारी, २०१८ 
मध्ये वा त्याकरम्यान ननकशयनास आल,े  े खरे आ े काय, 
(२) णसायास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आ े काय, 
चौकशीा या णनवुींगाने पनुवयभसत नागररकाींना मलुि त सवुवऱा परुववण्याबाबत 
तसेच त्याींची ७/१२ वर नाींवे लावण्याबाबत कोणती काययवा ी केली वा 
करण्यात येत आ े, 
(३) नसायास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
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श्री.चांरिाांत पाटील : (१), (२) व (३) मौ े सा  र ता.करान येथे पनुवयभसत 
गावठाणामध्ये आ  णखेर ग्रामपींचायत व पींचायत सभमती माफय त स्री् 
लाई्, नळ पाणीपरुवठा, क्रॉक्रक्र् रस्त,े ग्ार, णींगणवानी, समा मींकीर व 
बौ एकमींकीर या मलुि त सवुवऱा परुववण्यात आलेाया आ ेत. दकनाींक 
३१/०३/१९९२ णन्वये १८७ पनुवयभसत र्व्यक्तीींना १५३ ि खींनाचे वा्प करण्यात 
आले आ े. २१ पनुवयभसत र्व्यक्तीींनी कब् े क्काची रक्कम िरायाने त्याींना 
कब् ा केण्यात आला आ े, तसेच त्याींची नावे कब् ेसकरी काखल केली आ ेत. 
उवयररत ि खींनऱारकाींनी रक्कम  मा केली नसायाने, त्याींची नाव े७/१२ ा या  
उताऱ् यावर काखल केलेली ना ीत.  मीन म स ल ननयम १९७१ मऱील ननयम 
३१ णन्वये बा ार माुयाप्रमाणे रक्कम िरायास दकनाींक ३१/०३/१९९२ ा या 
आकेशामध्ये मीं  र करण्यात आलेाया ि खींनऱारकाच े ७/१२ ा या कब् ेकार 
म् ण न नोंक घेता येईल. 

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

िरमाळा (जज.सोलापूर) तालुक्यात अिैधररत्या िाळू उपसा िरणाऱया 
ठेिेदारािर िारिाई िरण्याबाबत 

  

(७०) * ३९८९६ प्रा.डॉ.तानाजी सािांत : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) करमाळा (ज .सोलाप र) तालकु्यातील उ नी बॅक वॉ्र पररसरात 
णाऱक तपणे वाळ  उपसा करणाऱ्या ठेकेकाराींना दकनाींक ३० सप् े्ंबर, २०१७ 
पास न वाळ  उपसा करण्यास बींकी घातलेली णसताना ी सकर दठकाणी 
णवऱैररत्या वाळ  उपसा सरुु णसायाचे ननकशयनास आले,  े खरे आ े काय, 
(२) णसायास, मींनळ णाऱकारी याींा या नेत त्वाखाली दकनाींक ७ ऑक््ोंबर, 
२०१७ रो ी म स ल कमयचाऱ्याींकन न सकर दठकाणी ्ाकलेाया छाप्यात 
णवऱैररत्या वाळ  उपसा सरुू णसायाचे ननकशयनास आले णस न वाळ  उपसा 
छाप्यात तथेे काम करणाऱ् या कमयचाऱ्याींना ण्क करण्यात आली,  े  ी खरे 
आ े काय, 
(३) णसायास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आ े काय, 
चौकशीा या णनवुींगाने णवऱैररत्या वाळ  उपसा करुन शासनाचा म स ल 
बनुववणाऱ्या ठेकेकारावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसायास, ववलींबनाची कारणे काय आ ेत ? 
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श्री.चांरिाांत पाटील : (१), (२) व (३) सन २०१७ या भललाव ववायत करमाळा 
तालकु्यातील उ नी ऱरणाा या बनुीत क्षेत्रात करण्यात आलेाया भललावाचा 
ताबा न्यायालयाा या स्थागती आकेशामळेु भललावऱारकाला केण्यात आलेला 
ना ी. 
 दकनाींक ०७/१०/२०१७ रो ी मौ े वाींगी, ता.करमाळा येथे केलेाया 
तपासणीमध्ये उ नी ऱरणाा या बनुीत क्षेत्रामध्ये बो्ीद्वारे णनाऱक तपणे 
वाळ  उत्खनन करीत णसायाचे आढळ न आायाने पोलीस ठाणे, करमाळा येथे 
दकनाींक ०८/१०/२०१७ रो ी १९ र्व्यक्तीींववरुध्क ग.ुर.क्र.६०५/२०१७ नसुार गनु् ा 
काखल करण्यात आला णस न १४ र्व्यक्तीींना ण्क करण्यात आली आ े.  
(४) प्रश्न उद् िवत ना ी.  

----------------- 
  
  
विधान भिन :   डॉ. अनांत िळसे 
मुांबई.   प्रधान सधचि, 

महाराष्ट्र विधानपररषद 
______________________________________________________ 
मुद्रणप वय सवय प्रक्रक्रया म ाराषर ववऱानमींनळ साचवालयाा या सींगणक यींत्रणेवर करण्यात आली आ े. 

मुद्रण: शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 


