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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

गरुुिार, हदनाांि १५ माचच, २०१८ / फाल्गनु २४, 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 - ५१ 
------------------------------------- 

  
नांदरुबार नगरपररषदेच्या निीन प्रशासिीय इमारतीसाठी  

जागा देण्याबाबत 
  

(१) * ३८५१० श्री.चांद्रिाांत रघिुांशी, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.अशोि ऊफच  
भाई जगताप, श्री.आनांदराि पाटील : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नींदरुबार नगरपररषदेच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीसाठी जिल्हा सत्र 
न्यायालयाच्या िुन्या इमारतीची िागा ममळण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाकड े
सादर करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली आहे काय तसेच 
याबाबची सद्य:जस्िती काय आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) होय. नींदरुबार नगरपररषदेच्या नवीन प्रशासकीय 
इमारतीसाठी जिल्हा सत्र न्यायालयाच्या िुन्या इमारतीची िागा 
ममळण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास प्राप्त झाला आहे. 
(२) जिल्हाधिकारी, नींदरुबार याींनी नींदरुबार नगरपररषदेच्या नवीन प्रशासकीय 
इमारतीसाठी जिल्हा सत्र न्यायालयाच्या िुन्या इमारतीची िागा 
ममळण्याबाबत सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या अनषुींगाने शासन ज्ञापन ददनाींक 
१४/०७/२०१४ अन्वये नींदरुबार येिील मस.स.क्र. ५७३ क्षते्र ५६६९ चौ.मी. िागेचा 
आगाव ु ताबा नींदरुबार नगरपररषदेस देण्याबाबतचे आदेश पाररत करण्यात 
आले होत.े तिावप सदर प्रकरणी शहरातील एका नागरीकाने केलले्या 
पनुरीक्षण अिााच्या अनषुींगाने शासन ज्ञापन ददनाींक १४/०७/२०१४ रद्द 
करण्याबाबतच े अिान्याययक आदेश मा.राज्यमींत्री (महसलू) याींनी ददनाींक 
०४/०८/२०१६ रोिी पाररत केलेत. त्यानषुींगाने शासन ज्ञापन ददनाींक 
१९/०९/२०१६ अन्वये उक्त िागा मींिुरीबाबतचे शासन ज्ञापन ददनाींक 
१४/०७/२०१४ रद्द करण्यात आलेले आहे. सदर कायावाहीच्या ववरोिात नींदरुबार 
नगरपररषदेने मा.उच्च न्यायालयात रर् याधचका क्र.१०१२६/२०१६ दाखल 
केललेी असनू त्यात मा.उच्च न्यायालयाने ददनाींक ३१/०७/२०१७ रोिी ददलेल्या 
आदेशान्वये प्रस्ततु प्रकरणी प्रिान सधचव (महसलू) याींनी योग्य तो यनणाय 
घेणेबाबत आदेमशत केलेले आहे. सदर प्रकरणी याधचकाकत्यााचे म्हणणे ऐकून 
घेण्यात आलेले असनू प्रकरण यनणायािा बींद करण्यात आलेले आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

उरण ि पनिेल (जज.रायगड) तालुक्यात समुद्राच्या पाण्यामुळे 
नुिसानग्र्त शतेिऱयाांना मदत देण्याबाबत 

  

(२) * ३९१५० श्री.बाळाराम पाटील, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफच  भाई 
जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय 
खारभमूी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) उरण व पनवेल (जि.रायगड) तालकु्यातील केळवणे, पनुाड,े वशणेी 
गावाींतील शकेडो एकर भात शेतीत समदु्राच ेपाणी घसु ूनये यासाठी खारभमूी 
ववकास ववभागाने बाींिलेले बींिारे यनकृष् दिााचे असल्यामळेु खार बींिाऱ याींना 
वारींवार भगदाड े पडून समदु्राचे पाणी शतेात घसुनू गावातील शकेडो एकर 
भात शतेीचे नकुसान होऊन िममनी नावपकी झाल्यामळेु हिारो शतेकऱ याींवर 
उपासमारीची वेळ आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने यनकृष् दिााचे बींिारे बाींिणाऱ या ठेकेदार व सदर 
कामाकड े दलुाक्ष करणाऱ या खारभमूी ववकास ववभागाच्या दोषी अधिकाऱ याींवर 
कारवाई करुन नकुसानग्रस्त शतेकऱ याींना नकुसान भरपाई देण्याबाबत तसेच, 
सदर दठकाणी सागरी बींिारे बाींिण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.हदिािर राित े: (१) नाही. 
  पनवेल तालकु्यातील कोणी केळवणे आणण उरण (जि.रायगड) 
तालकु्यातील पनुाड,े वशणेी या खािगी खारभमूी योिनाींची बाींिकामे 
खारभमूी ववकास ववभागाने केलेली नाहीत. सदर योिना खािगी आहेत व 
त्याींची स्िायनक शतेकऱयाींकडून देखभाल व दरुुस्ती केली िात.े 
(२) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 महसलू व कृषी ववभागाने सींयकु्त पींचनामे केलेले आहेत. 
 पनवेल तालकु्यातील कोणी केळवणे आणण उरण (जि.रायगड) 
तालकु्यातील पनुाड,े वशणेी या योिना बहृत आराखड्यात समाववष् नाहीत. 
या खािगी खारभमूी योिना आहेत. सदर योिनाींवर शासनामार्ा त खचा 
करण्यात येत नाही. 
  िलसींपदा ववभागाींतगात योिनाींची बाींिकाम ेसामदुाययक सामाजिक 
िबाबदारी (CSR) यनिी अींतगात हाती घेणेबाबतच्या ददनाींक १०/०४/२०१५ 
रोिीच्या शासन यनणायानसुार उरण तालकु्यातील ७ खािगी खारभमूी 
योिनाींच्या सींपणूा नतुनीकरणाच्या कामासाठी मसडको/िे.एन.पी.्ी./ 
ओ.एन.िी.सी. याींच्याकडून यनिी प्राप्त करुन घेण्याची कायावाही करण्यात येत आहे. 
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 तसेच खािगी योिना ताब्यात घेणेबाबतचा प्रस्तावाबाबत यनयोिन 
ववभागाने उपजस्ित केलेल्या शऱेयानसुार ककनारा यनयमन क्षेत्र ववषयक 
(CRZ) मान्यता घेण्याची कायावाही प्रगतीपिावर आहे.  
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

परभणी येथील ररलायन्स िां पनीच्या अिैध  
गौण खननज उत्खननाबाबत 

  

(३) * ३८४६९ श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.अमरससांह पांडडत : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २७९२१ ला हदनाांि ७ एवप्रल, 
२०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) परभणी येिील ररलायन्स कीं पनीच्या अविै गौण खयनि उत्खननाबाबत 
एक मदहन्यात चौकशी पणूा करण्यात येईल अशी मादहती जिल्हाधिकारी, 
परभणी याींना ददनाींक १० ऑगस््, २०१७ रोिी वा त्यासमुारास लेखी 
पत्राद्वारे कळवले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तीन मदहने उल्ूनही चौकशी व कारवाईस ववलींब झाला आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून ररलायन्स कीं पनी व 
दोषी अधिकारी, कमाचारी याींच्याववरूध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) परभणी येिील ररलायन्स कीं पनीच्या अविै गौण 
खयनि उत्खननाबाबत अींदाजित एक मदहन्यात चौकशी पणूा होईल असे 
उपववभागीय अधिकारी, परभणी याींनी ददनाींक १०/०८/२०१७ रोिीच्या पत्रान्वये 
जिल्हाधिकारी, परभणी याींना कळववले होत.े 
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(२), (३) व (४) प्रस्ततु प्रकरणी उपववभागीय अधिकारी, परभणी याींनी 
चौकशी अहवाल ददनाींक ३/३/२०१८ रोिी जिल्हाधिकारी, परभणी याींचकेड े
सादर केला असनू जिल्हाधिकारी, परभणी याींचेस्तरावर पढुील कायावाही सरुु 
आहे. प्रस्ततु कामाची व्याप्ती मोठी असल्याने व कीं पनीकडून केलेल्या 
कामाची पणूा मादहती प्राप्त होण्यास ववलींब झाल्याने अींयतम अहवाल सादर 
करण्यास ववलींब झालेला आहे. 

----------------- 
  
राज्यातील बांद औद्योधगि प्रिल्पाांच्या जसमनीांचा िापर िरण् याबाबत 

  

(४) * ३७७९८ श्री.जगन्नाथ सशांदे, श्री.धनांजय मुांड,े अॅड.ननरांजन डािखरे, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरण पािसिर, श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्रीमती हु्नबान ू खसलफे, श्री.हररसस ांग राठोड, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.जनादचन 
चाांदरूिर, श्री.सभुाष झाांबड, श्री.अमरनाथ राजूरिर, प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े 
श्री.सतजे ऊफच  बांटी पाटील, श्री.मोहनराि िदम, आकिच .अनांत गाडगीळ, 
डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱहे, श्री.आनांद ठािूर, प्रा.डॉ.तानाजी सािांत, श्री.समतशे 
भाांगडडया : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील    
काय :- 
(१) राज्यात ३० वषाापवूी औद्योधगक प्रकल्पासाठी सींपाददत करण्यात आलेली 
१२६४ हेक््र िमीन ही खािगी कीं पन्याींकड ेअसनू त्यावर कोणतहेी प्रकल्प 
उभारण्यात आले नसल्याने सदर िममनीचा योग्य तो वापर करुन घेण्याबाबत 
यनजश्चत असे िोरण ठरववण्यासाठी ववत्त ववभागाच्या अपर मयु य सधचवाींच्या 
अध्यक्षतखेाली एक सममती गठीत करण्यात आली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच सवााधिक परदेशी गुींतवणूक राज्यात झाली असल्याचा दावा राज्य 
शासन करीत असताना एसईझेड राज्यात अपयशी ठरले असनू राज्यातील 
यनम्म्याहून अधिक ववशषे आधिाक क्षते्र केवळ कागदावरच असल् यामळेु 
शासकीय एसईझेडसह साडतेीन हिार हेक््र िममनीचे भववतव्य अींिारात 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक् त सममतीच्या अहवालातील िोरणानसुार बींद औद्योधगक 
प्रकल्पाींच्या िममनीींचा वापर गहृयनमााण, व्यापार ककीं वा अन्य कारणाींसाठी 
करण्याची मींिूरी देण्याचा यनणाय मींरत्र मींडळाने ददनाींक २ िानेवारी, २०१८ 
रोिी वा त्यासमुारास घेतला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर िागाींवर परवडणारी घरे उभारणे व बेरोिगाराींना रोिगार 
उपलब्ि करुन देण्याच्या यनणायाची अींमलबिावणी करण्यासाठी शासनाने 
चौकशी करुन कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
 औद्योधगक प्रयोिनासाठी सींपाददत केलेल्या िममनीची ववक्री, गहाण, 
दान, भाडपेट्टा ककीं वा हस्ताींतरण करणे तसेच िममनीच्या ववक्री/वापरात बदल 
करणे यासाठी सींबींधित दठकाणाचा झोन बदल होणे ककीं वा कीं पनी डबघाईस 
येणे या व इतर कारणाींमळेु ववक्री व इतर कारणाींसाठीचे प्रस्ताव शासनास 
प्राप्त होत असतात. त्यानषुींगाने घ्यावयाच्या यनणायाींमध्ये ससुतू्रता 
राहण्यासाठी यासींदभाात भसूींपादन अधियनयम, १८९४ मिील भाग-सात खाली 
औद्योधगक प्रयोिनासाठी सींपाददत िममनीच्या ववक्री/वापर बदलाच्या 
अनषुींगाने सवाकष िोरण यनजश्चत करण्यासाठी शासनास मशर्ारस 
करण्याबाबत अपर मयु य सधचव (ववत्त) याींच्या अध्यक्षतखेाली शासन 
यनणाय, ददनाींक २६/१२/२०१६ व ददनाींक ११/०१/२०१७ अन्वये सममती गठीत 
करण्यात आली होती. 
(२) हे खरे नाही. 
 उद्योग ववभागाने ववशषे आधिाक क्षते्रातील ि े क्षेत्र प्रचमलत 
यनयमानसुार व ववदहत कायापध्दतीनींतर कें द्र शासनाच्या मींिूरीनींतर     
ववना-अधिसधूचत अशा क्षते्राकररता एकाजत्मक औद्योधगक क्षेत्र िोरण िाहीर 
केले आहे. महाराषर राज्यातील एकूण १४९ ववशषे आधिाक क्षेत्राींच्या प्रकल्पाींना 
कें द्र शासनाने मान्यता ददलेली असनू त्यापकैी ८१ ववशषे आधिाक क्षते्राच्या 
ववकासकाींनी बािारातील चढउतारामळेु ८१ ववशषे आधिाक क्षेत्र ेना-अधिसधूचत 
केली आहेत/माघार घेतली आहे. 
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 त्यामळेु उवाररत ६८ अधिसधूचत ववशषे आधिाक क्षते्राींपकैी अधिसधूचत 
मान्यता प्राप्त ५०, अींयतम/औपचाररक मान्यता प्राप्त ०७ व तत्वत: मान्यता 
प्राप्त ११ ववशषे आधिाक क्षते्र ेआहेत. त्यानसुार समुारे ९६४५३.३६ को्ी रुपये 
गुींतवणूक आणण समुारे २९,४९,३०७ इतका रोिगार यनममाती अपेक्षक्षत आहे. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
 भसूींपादन अधियनयम, १८९४ मिील भाग-सात खाली कीं पन्याींसाठी 
औद्योधगक प्रयोिनासाठी सींपाददत िममनीच्या ववक्री/वापर बदलाच्या 
अनषुींगाने यनयकु्त केलेल्या सममतीने शासनास सादर केलेल्या मशर्ारशी 
अहवालाचा सवकंष ववचार करुन शासन यनणाय, ददनाींक ११/०१/२०१८ नसुार 
िोरण यनजश्चत करण्यात आलेले आहे. 
(४) उक्त शासन यनणाय, ददनाींक ११/०१/२०१८ मिील तरतदुीनसुार, 
परवडणाऱया घराींच्या उपलब्िततकेरीता (Affordable Housing) मळू च्ई 
क्षेत्र यनदेशाकाींच्या (Base F.S.I.) २०% क्षेत्रर्ळाएवढे ३० चौ.मी. त े     
६० चौ.मी. क्षते्रर्ळाच्या परवडणाऱया सदयनकाींच े (Affordable Housing 
tenements) बाींिकाम करणे आणण मळू च्ई क्षेत्र यनदेशाकाींच्या (Base 
F.S.I.) च्या २०% क्षेत्रर्ळाएवढे बाींिकाम क्षते्र आधिाकदृष्या कमकूवत ग् 
(EWS) व अल्प उत्पन्न ग् (LIG) याींच्यासाठी घरे बाींिून म्हाडाने मींिूर 
केलेल्या लाभािींना ववतरीत करणे बींिनकारक आहे. 
 तसेच ददनाींक ०२/०१/२०१८ रोिीच्या मा.मींरत्रमींडळाच्या झालेल्या 
बठैकीत Additional Incentive देऊन सींबींधित कीं पनीने अधिकाधिक रोिगार 
यनममाती करावी यासाठी स्वतींत्र Ancilliary Policy उद्योग ववभागाने तयार 
करावी असे यनदेश ददले होत.े त्यानसुार आवश्यक कायावाही करणेबाबत 
उद्योग ववभागास कळववण्यात आलेले आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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राज्यातील टोलनाक्याांिर वपिळा पट्टा  
यांत्रणा िायाचजन्ित िरण्याबाबत 

  

(५) * ३८६३६ श्री.विजय ऊफच  भाई धगरिर, श्री.प्रविण दरेिर, श्रीमती ज्मता 
िाघ : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम) मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) राज्यातील ्ोलनाक्याींवर वपवळ्या पट्टय्ाबाहेर वाहन उभे असल्यास त्या 
वाहनिारकाींकडून ्ोल घेता येणार नाही अशी घोषणा शासनामार्ा त करण्यात 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील कोणत्याही ्ोल नाक्याींवर राज्य रस्त े ववकास 
महामींडळाची यींत्रणा नसल्यामळेु वाहन नेमके कुठे उभे आहे हे पाहणे कठीण 
झाल्यामळेु सदर यनणायाची अींमलबिावणी होत नाही, तसेच, ्ोलनाक्याींवरील 
सींघ्ीत ताकदीला एक्या वाहनिारकास सामना करावा लागत आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने ्ोल नाक्याींवर वपवळ्या पट्टीबाहेर उभी असणाऱयाींना 
वाहनाींकडून ्ोल वसलुी न करण्याच्या यनणायाच्या अींमलबिावणीसाठी सदर 
दठकाणी शासकीय यींत्रणा कायााजन्वत करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ सशांदे : (१) अशाप्रकारची घोषणा मा.मींत्री महोद्याींनी केली होती. 
तसेच वपवळा पट्टा व त्यानषुींगाने कें द्र शासनाचे प्रचमलत यनयम व यनकष, 
करारनाम्यातील तरतदुी, कायदेशीर व ताींरत्रक बाब तपासनू पढुील कायावाहीची 
प्रक्रिया सरुु आहे.  
(२) हे खरे नाही. 
(३) वपवळा पट्टा व त्यानषुींगाने कें द्र शासनाचे प्रचमलत यनयम व यनकष, 
करारनाम्यातील तरतदुी, कायदेशीर व ताींरत्रक बाब तपासनू पढुील कायावाहीची 
प्रक्रिया सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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राज्यात िमी पैसेिारी असलेल्या शतेिऱयाांना मदत देण्याबाबत 
 (६) * ३९०१२ श्री.हेमांत टिल,े अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.किरण पािसिर, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.आनांदराि 
पाटील, श्री.सनुनल तटिरे, श्री.विक्रम िाळे, अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.ख्िाजा 
बेग, श्री.रामराि िडिुत,े श्रीमती विद्या चव्हाण, डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱहे, 
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.प्रिाश गजसभये, प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े श्री.जयिांतराि जाधि, 
श्री.अननल भोसल,े श्री.अमरससांह पांडडत, श्री.जगन्नाथ सशांदे, श्री.रामहरी 
रुपनिर : सन्माननीय मदत ि पनुिचसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यात सन २०१६ मिील खरीप हींगामात पीक ववमा न भरलेल्या 
शतेकऱयाींना आधिाक मदत व ५० पशैाींपेक्षा कमी पसैेवारी असलेल्या ६४७ 
गावातील शतेकऱयाींना मदत वा्पाबाबतची कायावाही प्रलींरबत आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात सन २०१७ च्या खरीप हींगामात ९ हिार गावाींमिील 
वपकाींची पसैेवारी ५० पशैाींपेक्षा कमी असल्याचे यनदशानास आले असनू 
औरंगाबाद विभागात ३ हिार पेक्षा िास्त गावात दषुकाळाची पररजस्िती 
यनमााण झाल्यामळेु बीड, िालना, लातरू, उस्मानाबाद, परभणी, नाींदेड, 
जिल््यातील गावाींची पसैेवारी ५० ्क्क्याींपके्षा कमी आली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाच्या सिुारीत दषुकाळी मॅन्यअुलनसुार पसेैवारीचे यनकष 
कें द्र शासनाने कालबा्य ठरववण्यात आले असल्याने या गावाींमिील 
शतेकऱयाींना शासनाची कोणतीही मदत ममळणार नसल्याने याबाबत दषुकाळी 
मॅन्यअुलमिील यनकषात सिुारणा करण्याबाबत कें द्र शासनाला ववनींती 
करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने कें द्र शासनाचे दषुकाळी मॅन्यअुलमिील यनकषात 
सिुारणा करून सन २०१६-१७ मिील ५० पसैापेक्षा कमी पसैेवारी असलेल्या 
शतेकऱयाींना मदतीचे वा्त करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे, तसेच ककती गावातील शतेकऱ याींना मदतीचे वा्प करण्यात आल,े 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) होय. मदतीचे प्रस्ताव मागववण्यात आले आहेत.  
(२) सन २०१७ च्या खरीप हींगामात राज्यात १४६७९ गावाींची तसेच औरींगाबाद 
ववभागातील ३५७७ गावाींची पसैेवारी ५० पशैाींपेक्षा कमी आलेली असनू 
औरींगाबाद ववभागामध्ये बीड मिील ०, िालना मिील ३५, लातरू मिील 
१७१, उस्मानाबाद मिील ०, परभणी मिील ८४९ व नाींदेड मिील       
११६८ गावाींची पसैेवारी ५० पशैाींपेक्षा कमी आलेली आहे. 
(३) होय. 
(४) सन २०१६ च्या खरीप हींगामातील बाधित शतेकऱयाींना मदत देण्यासाठी 
आवश्यक यनिीचे प्रस्ताव ववभागीय आयकु्ताींकडून मागववण्यात आले आहेत 
तसेच २०१७ च्या खरीप हींगामातील ५० पशैाींपके्षा कमी पसैेवारी आलेल्या 
१४६७९ गावाींमध्ये शासन यनणाय ददनाींक २८/२/२०१८ अन्वये ववववि 
उपाययोिना िादहर करण्यात आल्या आहेत. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यातील पशुधन विमा योजना सुरु ठेिण्याबाबत 
  

(७) * ३८२०६ प्रा.जोगेन्द्र ििाड े: सन्माननीय पशसुांिधचन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये सरुु करण्यात आलेली पशिुन ववमा 
योिना वषाभरातच सींपषु्ात आल्याचे माहे नोव्हेंबर, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान यनदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ही योिना न्य ूइींयडया इन्शरुन्स कीं पनीच्या माध्यमातनू एक 
वषा राबववण्यात आली मात्र एक वषााचा करार सींपल्यानींतर या योिनेकड े
शासनाचे झालेले दलुाक्ष तसेच आधिाक यनयोिनाअभावी योिना बींद करण्यात 
आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने या योिनेचे आधिाक यनयोिन न करणाऱया अधिकारी 
व कमाचाऱयाींवर कारवाई करुन सदर योिना सरुु ठेवण्याबाबत कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.महादेि जानिर : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) हे खरे नसनु, न्य ु इींयडया इन्श्यरुन्स कीं पनीसमवेत सन 
२०१६-१७ मध्ये करण्यात आलेल्या कराराचा कालाविी ददनाींक ३१/०३/२०१७ 
रोिी सींपषु्ात आलेला आहे. 
 चाल ुआधिाक वषा २०१७-१८ मध्ये या योिनेच्या अींमलबिावणीसाठी 
कें द्र शासनाने सवासािारण व अनसुधूचत िाती उपयोिनेंतगात कें द्र दहश्श् याचा 
एकूण यनिी रुपये २००.०० लक्ष राज्यास ववतरीत केलेला असनू, त्यापकैी 
रुपये १९७.८६ लक्ष व त्यास समरूप राज्य दहश्श् याचा यनिी            
रुपये १३४.७७ लक्ष, असा एकूण रुपये ३३२.६३ लक्ष यनिी महाराषर पशिुन 
ववकास मींडळ या अींमलबिावणी यींत्रणेकड े उपलब्ि करून देण्यात आलेला 
आहे. 
 योिनेचे आधिाक यनयोिन करण्यात आलेले असल्याने, अधिकारी व 
कमाचाऱयाींवर कारवाई करण्याबाबतचा प्रश्न उद् भवत नाही. 
  महाराषर पशिुन ववकास मींडळामार्ा त ववमा कीं पनी यनश्चित 
करण्याची कायावाही सरुू असनू, ववमा कीं पनी यनजश्चत झाल्यानींतर सदर 
योिनेची राज्यात अींमलबिावणी करण्यात येणार आहे.  

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

सहाय्यि आयुक्त मत््यव्यिसाय (जज.नाांदेड) याांच्यािर 
 िारिाई िरण्याबाबत 

  

(८) * ३९१७४ श्री.रामराि िडिुत े: सन्माननीय मत््यवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नाींदेड येिे कायारत असलेले सहाय्यक आयकु्त मत्स्यव्यवसाय 
याींच्याववरुध्द स्िायनक नागरीक व स्िायनक लोकप्रयतयनध ंनी मत्स्यव्यवसाय 
आयकु्त, नाींदेड याींच्याकड ेतक्रारी केल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने सहाय्यक आयकु्त मत्स्यव्यिसाय, नाींदेड याींच्यावर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.महादेि जानिर : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) या प्रकरणी शासनस्तरावरुन सहाय्यक आयकु्त मत्स्यव्यवसाय, नाींदेड 
याींच्याववरुध्द प्राप्त तक्रारीींच्या अनषुींगाने, आयकु्त मत्स्यव्यवसाय 
याींच्याकडून अहवाल मागववण्यात आला आहे. आयकु्त मत्स्यव्यवसाय याींनी 
सहाय्यक आयकु्त मत्स्यव्यवसाय, नाींदेड याींना कारणे दाखवा नो्ीस 
बिावलेली असनू या प्रकरणी सहआयकु्त (भिूल) व प्रादेमशक उपआयकु्त 
मत्स्यव्यवसाय, लातरू याींच्यामार्ा त चौकशी करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

शतेी महामांडळाच्या सहसांयुक्त शतेिऱयाांना न्याय देण्याबाबत 
  

(९) * ३८४२५ श्री.रामहरी रुपनिर, प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.शरद रणवपस,े श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, श्रीमती 
हु्नबान ू खसलफे, श्री.मोहनराि िदम : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शतेी महामींडळाच्या सहसींयकु्त शतेीिारकाींना न्याय देण्याकरीता 
मा.महसलू मींत्रयाींनी ददलेल्या आदेशाचे पालन न करता अधिकाऱयाींनी 
िममनीच्या यनववदा प्रकामशत केल्याने शतेकरी अडचणीत आले असल्याचे 
माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान यनदशानास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी मा.महसलू मींत्रयाींनी व्यवस्िापकीय सींचालकाींना 
या प्रकरणी ववचारणा केली असताना ऊस गाळपाला िाऊ द्या त्याींचे करार 
यनयममत करु द्या अशा सचूनाही ददल्या परींत ू मा.महसलू मींत्रयाींच्या लेखी 
आदेशामशवाय ऊस गाळपाला िाऊ देणार नाही व करार यनयममतही करुन 
देणार नाही असे साींगनू िममनीची यनववदा प्रकक्रया सरुु केल्याने शतेकरी 
अडचणीत आले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) महाराषर राज्य शतेी महामींडळाने श्रीपरू 
मळयातील िमीन सींयकु्त शतेीकरीता कराराद्वारे अधिरि रेडीींग प्रा.मल. या 
कीं पनीस सन २०१५ मध्ये ददली होती. 
 अधिरि रेडीींग कीं पनीने करारानसुार महामींडळाच्या देय रक्कमा 
िकववल्यामळेु करारनाम्यातील अ्ीनसुार त्याींच्यासोबतचा सींयकु्त शतेी करार 
महाराषर राज्य शतेी महामींडळाच्या ददनाींक १६/०९/२०१६ रोिीच्या 
आदेशाद्वारे सींपषू्ात आणलेला आहे. 
 करारनाम्यातील अ् क्र. १३(ब) नसुार सींयकु्त शतेीकरीता कराराद्वारे 
देण्यात आलेल्या क्षते्रापकैी कोणतहेी क्षते्र अन्य व्यक्तीस अिवा सींस्िेस 
लागवडीसाठी देता येत नाही. तिावप अधिरि रेडीींग कीं पनीने सदर कराराच े
पालन न करता त्याींना सींयकु्त शतेीकरीता कराराने ददलले्या िममनीपकैी 
काही िममनी अनधिकृतपणे काही व्यक्तीींना उपकराराने ददल्या होत्या. सदरच े
उपकरार बेकायदेशीर असल्याने त्याबाबत वतृ्तपत्रामध्ये िाहीर यनवेदन शतेी 
महामींडळाद्वारे प्रमसध्द करण्यात आले होत.े तसेच बेकायदेशीरररत्या 
उपकराराने शतेी घेऊ नये ही बाब सदर पररसरातील व्यक्ती/शतेकऱयाींच्या 
यनदशानास आणली होती. त्यानींतरही सदर कीं पनीकडून बेकायदेशीरररत्या 
उपकराराने शतेी घेतलेल्या काही शतेकऱयाींनी महामींडळाच्या िममनीवर वपके 
घेण्याचे सरुू ठेवले होत.े 
  करारनाम्यातील अ् क्र. ५(अ) नसुार सींयकु्त शतेी करार सींपषू्ात 
आल्यामळेु सदर िममनीवर उभ्या असलले्या वपकाींवर महाराषर राज्य शतेी 
महामींडळाचा हक्क आहे. यासींदभाात काही शतेकऱयाींनी ददवाणी 
न्यायालयामध्ये दावे दाखल केले होत.े ददवाणी न्यायालयाने सदरचे अिा 
नामींिूर केले असनू महामींडळाच्या बािुने यनणाय ददलेले आहेत. सदरच े
यनणाय पाहता महामींडळाच्या िममनीवर आणण त्यातील कोणत्याही वपकाींवर 
सहसींयकु्त शतेीिारकाींचा हक्क यनमााण होत नाही. अनधिकृतपणे शतेी 
उपकराराने घेतलेल्या शतेकऱयाींचे करार यनयममत करण्याबाबत व ऊस 
गाळपाला िाऊ देण्याबाबतच्या सचूना महामींडळास शासनस्तरावरून देण्यात 
आलेल्या नाहीत. 
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 महामींडळाचे आधिाक नकुसान व अयतक्रमण ्ाळण्यासाठी सींचालक 
मींडळाने घेतलेल्या यनणायानसुार श्रीपरू मळ्यावरील िमीन सींयकु्त शतेी 
पध्दतीने देण्याकरीता नव्याने यनववदा मागववण्यात आल्या असनू एकूण 
क्षेत्राचे २५ ब्लॉक पाडण्यात आलेले आहेत व सवा शतेकऱयाींना यनववदा 
प्रकक्रयेत भाग घेण्याची मभुा आहे.  
(३) व (४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

बीड जजल््यात अनतिषृ्ट्टीमुळे बाधधत झालेल्या  
शतेिऱयाांना मदत देणेबाबत 

  

(१०) * ३८०२२ श्री.अमरससांह पांडडत, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.नरेंद्र 
पाटील : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३४९९६ ला हदनाांि १२ डडसेंबर, २०१७ रोजी 
हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय मदत ि पनुिचसन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मराठवाड्यात ववशषेतः बीड जिल््यात माहे ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये 
झालेल्या अयतवषृ्ी व परू पररजस्ितीमळेु बाधित झालेल्या नकुसानीबाबतचा 
अहवाल जिल्हाधिकारी, बीड याींनी ददनाींक १० नोव्हेंबर, २०१६ रोिी ववभागीय 
आयकु्त, औरींगाबाद याींना सादर केला असनू ददनाींक २१ नोव्हेंबर, २०१७ रोिी 
ववभागीय आयकु्त, औरींगाबाद याींनी औरींगाबाद ववभागातील सवा जिल््यातील 
यनिी मागणीचा एकरत्रत प्रस्ताव शासनाकड ेसादर केला आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रस्तावात वपकयनहाय नकुसान झालेले एकूण क्षते्र, 
नकुसानग्रस्त शतेकऱयाींची सींय या आदीींचा समावेश केलेला आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, शासन यनणाय ददनाींक ९ िानेवारी, २०१७ अन्वये उक्त 
प्रस्तावातील पात्र नकुसानग्रस्त शतेकऱयाींची सींय या, वपकयनहाय नकुसान 
झालेले क्षेत्र व नकुसानग्रस्ताींना ममळणारी मदत याींचा तपशील काय आहे,  
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(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून माहे िून त े
ऑक््ोबर, २०१६ च्या अयतवषृ्ीमळेु बाधित झालेल्या नकुसानग्रस्ताींना 
आर्थिक मदत देण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) होय. 
(३) व (४) शासन यनणाय, ददनाींक ०९ िानेवारी, २०१७ अन्वये, राज्यात माहे 
िून त े ऑक््ोबर, २०१६ च्या अयतवषृ्ीमळेु बाधित झालेल्या शतेकऱयाींना 
प्रिानमींत्री पीक ववमा योिनेंतगात मींडळयनहाय भरपाईची िी रक्कम देय 
असेल त्या रकमेच्या ५० ्क्के रक्कम प्रिानमींत्री पीक ववमा योिनेत 
सहभागी न झालेल्या शतेकऱयाींना मदत म्हणून देण्याबाबतचा यनणाय घेण्यात 
आलेला आहे. 
  सदर शासन यनणायाच्या अनषुींगाने जिल्हाधिकारी, बीड याींनी सादर 
केलेल्या प्रस्तावात पात्र नकुसानिारक शतेकऱयाींची सींय या १,७८,०१७, 
वपकयनहाय नकुसान झालेले क्षेत्र १००३२६.९ हे.आर. व नकुसानग्रस्ताींना 
भरपाईसाठी आवश्यक यनिी रुपये ६८,१५,४८,७२२/- चा समावेश केलेला आहे. 
सदर प्रस्ताव तपासण्यात येत आहे. 
  सदर शासन यनणायाच्या अनषुींगाने सवा क्षेरत्रय अधिकाऱयाींकडून 
यनिी मागणीबाबतचा एकरत्रत प्रस्ताव प्राप्त होताच माहे िून त ेऑक््ोबर, 
२०१६ च्या अयतवषृ्ीमळेु बाधित झालेल्या शतेकऱयाींना मदत देण्यासींबींिीची 
कायावाही करण्याबाबतची बाब ववचारािीन आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

पुणे जजल््यातील भामा आसखेड धरणग्र्ताांच े 
पुनिचसन िरण्याबाबत 

  

(११) * ३८७९४ श्री.अननल भोसल,े श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरण पािसिर : 
सन्माननीय मदत ि पनुिचसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) पणेु जिल््यातील भामा आसखेड िरणासाठी भसूींपादन केलेल्या 
िममनीच्या बदल्यात िमीन ममळावी, शतेकऱयाींना िरणाचे पाणी ममळाव,े 
पनुवासन गावठाणाींमध्ये पायाभतू सवुविा द्याव्यात इ. मागण्या 
प्रकल्पग्रस्ताींनी शासनाकड ेमाहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान केल्या 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून भामा आसखेड 
िरणातील प्रकल्पग्रस्ताींच्या मागण्याींबाबत कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) या सींदभाात प्रकल्पग्रस्ताींच्या मागणीनसुार जिल्हा पनुवासन अधिकारी, 
पणेु याींनी ददनाींक ०१/०२/२०१८ रोिी १४६ खातदेाराींना व उवाररत        
२४२ खातदेाराींना ददनाींक १६/०२/२०१८ रोिी कलम १६(२) अन्वये नो्ीसा 
देण्याची कायावाही पणूा करण्यात आली आहे. सदर नो्ीसानसुार 
प्रकल्पग्रस्ताींकडून ६५ ्क्के रक्कम भरुन घेण्याची कायावाही करण्यात येत 
आहे. 
  रौंिळवाडी ता.खेड अींतगात ववरोबा वस्ती व चौरघे वस्ती येिील 
नागरी सवुविाींसाठीचे रुपये २,१५,७३,०००/- व मौिे मशवे ता.खेड या गावच्या 
नागरी सवुविाींसाठी रुपये २ को्ी इतक्या रक्कमेच्या अींदािपत्रकास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबतची कायावाही ववभागीय आयकु्त, पणेु याींच े
स्तरावर सरुु आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही.  

----------------- 
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पैठण (जज.औरांगाबाद) तालुक्यातील जायििाडी धरणग्र्ताांच्या  
भूखांडाच ेनामाांतर िरून गैरव्यिहार िेल्याबाबत   

(१२) * ३८५७१ श्री.सभुाष झाांबड : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) पठैण (जि.औरींगाबाद) तालकु्यातील िायकवाडी िरणग्रस्ताींच्या भखूींडाच े
जिल्हाधिकाऱयाींची कोणतीही परवानगी न घेता भमूी अमभलेख कायाालयाने 
तीन परस्पर नामाींतर करण्यात येवनू शासनाच्या लाखो रुपयाींचा महसलू 
बडुववल्याचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान यनदशानास आल,े हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून गरैव्यवहार 
करणाऱया दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) मौिे पठैण येिील िममनीवर िायकवाडी 
िरणग्रस्ताींसाठी प्लॉ् पाडून त्याींचा प्रत्यक्ष ताबा तहमसलदार, पठैण 
याींचेमार्ा त िरणग्रस्ताींना देण्यात आलेला आहे. सदरचे प्लॉ् जिल्हाधिकारी 
याींचे पवुा परवानगीमशवाय ववकता येत नाहीत. अशा १३०० ममळकती असनू 
ममळकत परत्रका मलहीताना काही ममळकत परत्रकाींवर ‘पनुवासन’ अशी नोंद 
घेतलेली आहे तर काही ममळकत परत्रकाींवर तशी नोंद घेतलेली नाही. त्यामळेु 
काही िरणग्रस्ताींनी जिल्हाधिकारी याींची पवुा परवानगी न घेता िमीन ववक्री 
केली असनू असे १३ रे्रर्ार झाले आहेत. सदर रे्रर्ार रद्द करण्याची 
अनमुती उपअधिक्षक, पठैण याींनी जिल्हा अधिक्षक, भमूी अमभलखे, 
औरींगाबाद याींचकेड े माधगतलेली होती. तिावप, प्रस्तावात त्रु् ी असल्याने 
सदरचा प्रस्ताव जिल्हा अधिक्षक, भमूी अमभलेख, औरींगाबाद याींनी त्रु् ी 
पतुातसेाठी परत पाठववला आहे. सिुाररत प्रस्ताव प्राप्त होताच पढुील 
कायावाही करण्याबाबत जिल्हा अधिक्षक, भमूी अमभलेख, औरींगाबाद याींच े
स्तरावर सींकजल्पत आहे. तसेच िमाबींदी आयकु्त, पणेु कायाालयानेही ददनाींक 
०१/०३/२०१८ रोिी जिल्हा अधिक्षक, भमूी अमभलखे, औरींगाबाद याींना 
सदरच्या पनुवाससत ममळकत परत्रकाींवर पनुवासनाची नोंद घेण्याबाबत 
कळववलेले आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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



18 

जजिती (जज.चांद्रपूर) तालुक्यातील अनतदगुचम गािामध्ये  
विविध योजना राबविण्याबाबत 

  

(१३) * ३८४२६ श्री.समतशे भाांगडडया : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) जिवती (जि.चींद्रपरू) तालकु्याच्या अयतदगुाम महाराषर-तलेींगाना राज्य 
सीमा पहाडी भागातील १२ गावामध्ये राज्य शासनाप्रमाणे शिेारील तलेींगाना 
राज्य ववकासाची कामे करीत असल्याच्या तक्रारी स्िायनक लोकप्रयतयनिीींनी 
शासनास केल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अयतदगुाम जिवती तालकु्याच्या पहाडी भागातील           
१२ गावामध्ये तलेींगाना राज्य घरकुल, रेशनकाडा, िात प्रमाणपत्र इत्यादी 
कामे करत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त तालकु्याच्या पहाडी भागातील १२ गावामध्ये ववशषे 
ववकासासाठी शासनाने चौकशी करुन कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) असल्यास, सदर ववशषे ववकास उपाययोिनेचा सवासािारण तपशील काय 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) यासींदभाात स्िायनक लोकप्रयतयनिीनी शासनास 
अमलकड े लखेी तक्रार केली असल्याच े ददसनू येत नाही. तिावप, स्िायनक 
लोकप्रयतयनिी वेळोवेळी याबाबत तोंडी तक्रार करीत असतात, असे 
जिल्हाधिकारी, चींद्रपरू याींनी कळववले आहे. 
(२) होय. 
(३) व (४) जिवती तालकु्यात महाराषर शासनातरे् आरोग्य सेवा, रस्त,े 
ववद्यतु परुवठा व इतर मलुभतू सवुविा परुववण्यात आलेल्या आहेत, तसेच 
ववववि योिना राबववण्यात येत आहेत. या तालकु्याचा मानव ववकास 
यनदेशाींक कमी असल्याने ववववि योिनेचा आराखडा करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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पारससि हहल (जज.ठाणे) येथील खाणमालिाांिर  
िारिाई िरण्याबाबत 

  

(१४) * ३८२६३ श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) ठाणे जिल््यातील मसडकोच्या कायाक्षेत्रात येणाऱया पारमसक दहल येिील 
भाडतेत्वावर देण्यात आलले्या ९४ खाणमालकाींनी सन १९८१-१९८३ या 
कालाविीत ववतरीत क्षेत्रापेक्षा अधिक प्रमाणात खाणीचे खोदकाम केल्यामळेु 
पयाावरणाला िोका यनमााण झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यात मसडकोच्या तोपोग्राकर्क नकाशा अन्वये यनिााररत 
क्षेत्राच्या केवळ १५% त े २०% क्षते्र उपलब्ि असताना District 
Environment Appraisal committee (DEAC) ने ७४ नव्या खाणीींना   
ना-हरकत प्रमाणपत्र ददले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात 
काय आढळून आले व त्यानसुार दोषीींवर कोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) वन ववभागाकडून मसडकोकड े हस्ताींतरीत केलेल्या 
समुारे १३८ हेक््र क्षते्रावर ९४ प्रकल्पग्रस्ताींना खाणकामासाठी भाडपेट्टा देण्यात 
आला असनू वन ववभागाने हस्ताींतरीत केलेल्या क्षते्रापेक्षा अधिक क्षेत्राचा 
खाणकाम व अनषुींधगक प्रयोिनासाठी वापर होत असल्याची बाब वन 
ववभागाने जिल्हाधिकारी ठाणे याींच्या यनदशानास आणली असनू त्याची 
पडताळणी करण्याची कायावाही सरुु आहे. 
(२) जिल्हास्तरीय ववशषेज्ञ मलु्याींकन सममतीने (District Level Expert 
Appraisal Committee) मसडकोच्या िागेवरील ७५ दगडखाणीींना पयाावरण 
अनमुती देणेबाबत जिल्हाधिकारी याींच्या अध्यक्षतखेालील जिल्हास्तरीय 
पयाावरण आघात मलु्याींकन प्राधिकरण (District Environment Impact 
Assessment Authority) याींचेकड ेमशर्ारस केली आहे. तिावप,  
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जिल्हास्तरीय पयाावरण आघात मलु्याींकन प्राधिकरण (District 
Environment Impact Assessment Authority) सदर दगडखाणीींना 
अद्याप पयाावरण अनमुती ददलेली नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

मांत्रालयातील दालनासाठी अिाजिी खचच िेल्याबाबत  

(१५) * ३९००८ श्री.जनादचन चाांदरूिर, श्री.शरद रणवपस,े श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हु्नबान ूखसलफे, 
श्री.आनांदराि पाटील : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम 
िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई येिील मींत्रालयातील प्रिान सधचव, सावाियनक बाींिकाम ववभाग 
याींच्या एका दालनाच्या नतुनीकरणासाठी रुपये ४५ लाख १८ हिार ६८४ चा 
अवािवी खचा करण्यात आला असल्याच े ददनाींक १७ ऑक््ोबर, २०१७ रोिी 
वा त्यासमुारास यनदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या कामासाठी ई- े्ंडररींग न करण्यासाठी रुपये ३ लाखापके्षा 
कमी रकमा मींिूर करण्यासाठी एकूण १२ कायाादेश काढण्यात आले आहेत, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने लाखो रुपयाींचा अवािवी खचा करणाऱया सींबींधित 
अधिकाऱयाींवर कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) मींत्रालयातील दालनाच्या नतुनीकरणाच्या माहे 
ऑगस््, २०१५ मध्ये करण्यात आलेल्या कामाींबाबत ददनाींक १४ ऑगस््, 
२०१७ रोिी तक्रार प्राप्त झाली आहे. 
(२), (३) व (४) सदर तक्रारीत नमदू मदु्याींच्या अनषुींगाने सववस्तर चौकशी 
करुन वस्तजुस्ितीदशाक अहवाल सादर करण्याबाबत सावाियनक बाींिकाम 
दक्षता पिक मींडळ, मुींबई या राज्यस्तरीय दक्षता पिकास आदेश देण्यात 
आले आहेत. त्यानसुार याबाबत चौकशीची कायावाही प्रगतीत आहे. 
 

----------------- 
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औरंगाबाद विभागात िेळी बागायतदार शतेिऱयाांच ेनुिसान 
टाळण्यासाठी उपाययोजना िरण्याबाबत 

  

(१६) * ३८५४८ श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.हररसस ांग राठोड, 
श्री.आनांदराि पाटील : सन्माननीय फलोत् पादन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) औरंगाबाद विभागात िींडीमळेु केळी उत्पादकाींच्या केळी बागाींचे नकुसान 
होत असनू िास्त िींडीमळेु पररपक्व केळीत सालीखाली लालसर ताींबसू 
रेषायकु्त डाग पडत असनू या डागामळेु केळीचे भाव पडत असल्याने 
शतेकऱ याींचे आधिाक नकुसान होत असल्याच ेमाहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान यनदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने केळी बागायतदार शतेकऱयाींच े नकुसान ्ाळण्यासाठी 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.पाांडुरांग फुां डिर : (१) हे खरे नाही. 
 तिावप, औरींगाबाद जिल््यामध्ये रे्रुववुारी, २०१७ अखेरच्या 
स्वयींचमलत हवामान कें द्रावरील नोंदीनसुार कमी तापमानाचा हवामान िोका 
लाग ू झाल्यामळेु मसल्लोड तालकु्यात २ शतेकऱयाींना तसेच सोयगाींव 
तालकु्यात ८ शतेकऱयाींना अशा एकूण १० ववमािारक शतेकऱयाींना र्ळपीक 
ववमा योिनेंतगात नकुसान भरपाई अदा करण्यात आललेी आहे. 
(२) व (३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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येिला (जज.नासशि) उपविभागीय िायाचलय इमारतीच्या बाांधिामास 
प्रशासिीय मान्यता देण्याबाबत 

  

(१७) * ३९२५० श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.नरेंद्र पाटील : 
सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ववभागीय आयकु्त, नामशक कायाालयाच्या ददनाींक १३ माचा, २०१५ 
रोिीच्या पत्रान्वये येवला (जि.नामशक) उपववभागीय अधिकारी कायाालय 
इमारत बाींिकामाचे शासनास प्राप्त झालेले अींदािपत्रक प्रशासकीय 
मान्यतअेभावी शासनाकड ेप्रलींरबत असल्याचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा 
त्यादरम्यान यनदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन येवला उपववभागीय 
कायाालय इमारतीच्या बाींिकामास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१), (२) व (३) ववभागीय आयकु्त, नामशक ववभाग, 
नामशक याींच्या कायाालयाकडून ददनाींक १३/०३/२०१५ च्या पत्रान्वये येवला 
(जि.नामशक) उपववभागीय अधिकारी कायाालय इमारत बाींिकामाचा प्रस्ताव या 
ववभागास प्राप्त झाला आहे. सदर इमारतीींचा नकाशा व अींदािपत्रक ताींरत्रक 
मान्यतसेाठी सावाियनक बाींिकाम ववभागाकड े पाठववण्यात आली होती. 
सावाियनक बाींिकाम ववभागाने उपजस्ित केलेल्या मदु्याींची पतूाता करुन 
प्रस्ताव ददनाींक २१/०२/२०१८ रोिी सावाियनक बाींिकाम ववभागास ताींरत्रक 
मींिूरीसाठी सादर केला आहे. सदर मींिूरी प्राप्त झाल्यानींतर यनिीच्या 
उपलब्ितनेसुार प्रशासकीय मान्यता देण्याची कायावाही करण्याचे सींकजल्पत 
आहे. 

----------------- 
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विदभच ऑटोररक्षा चालि फेडरेशनच्या मागण्याांबाबत 
  

(१८) * ३९२५७ श्री.हररसस ांग राठोड : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ववदभा ऑ्ोररक्षा चालक रे्डरेशनद्वारा नागपरू अधिवेशन काळात ववववि 
मागणयासंींदभाात मोचाा काढण्यात आला असनू त्यामध्ये ऑ्ोररक्षा 
चालकाींसाठी पररवहन मींत्रालयाींतगात कल्याणकारी महामींडळ स्िापन करावे 
अशी मागणी माहे यडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान करण्यात आली आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात सवात्र चालणारी बेकायदेशीर प्रवासी वाहतकू बींद 
करण्यात यावी, ओला, उबेर या भाींडवलदार कीं पन्याींवर कारवाई करण्यात 
यावी, ऑ्ोररक्षा चालकाींसाठी घरकुल योिना सरुु करावी व इतर 
मागण्याींसाठी हा मोचाा काढण्यात आला होता, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन ववदभा ऑ्ोररक्षा 
चालक रे्डरेशनच्या मागणयासंींदभाात कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.हदिािर राित े: (१) व (२) होय. 
(३) ववदभा ऑ्ोररक्षा चालक रे्डरेशनने ददनाींक २६/११/२०१७ रोिी यनेवेदन 
केले आहे. सदर यनवेदनात ववववि ववषयाशी सींबधित मदु्दे उपजस्ित केले 
असनू त्यामिील या ववभागाच्या अखत्याररतील मदु्याबाबत खालीलप्रमाणे 
कायावाही करण्यात आलेली आहे. 

अ) राज्यातील ववववि ररक्षा-्ॅक्सी चालकाींसाठी कल्याणकारी मींडळ 
स्िापन करण्याबाबत उद्योग, ऊिाा व कामगार ववभागाद्वारा 
कामगार आयकु्त याींच्या अध्यक्षतखेालील सममतीने सादर केलेला 
अहवाल कामगार ववभागाच्या कायावाहीखाली आहे. 

ब) ओला, उबेर यासारय या ॲप बेसवर चालणाऱया ्ॅक्सीसाठी ददनाींक 
०४/०३/२०१७ च्या अधिसचूनेन्वये महाराषर ्ॅक्सी यनयम-२०१७ लाग ू
केले आहेत. 
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क) ऑ्ोररक्षा चालकाींसाठी घरकुल योिना सरुू करण्याची बाब या 
ववभागाच्या कायावाहीखाली नाही. 

ड) अविै प्रवासी वाहतकुीववरुध्द पररवहन ववभाग व वाहतकू पोलीस 
याींच्यामार्ा त कारवाई करण्यात येत.े 

ई) ई-ररक्षा सींदभाात शासनाने ददनाींक ०३/०८/२०१६ व ददनाींक ०२/०९/२०१६ 
च्या शासन यनणायान्वये िोरण यनजश्चत केले आहे.  

 सन २०१५ त े सन २०१८ या तीन वषााच्या कालाविीत ८,५५,७४० 
इतकी वाहने तपासण्यात आली असता १,३१,५६२ एवढी वाहने दोषी आढळून 
आलेली आहेत. त्यापकैी २०,२२६ वाहनाींची अनजु्ञप्ती यनलींरबत करण्यात आली 
असनू १५,७५८ वाहन चालकाींचे परवाने यनलींरबत करण्यात आले आहे. तसेच 
२९,२७२ वाहनाींची नोंदणी यनलींरबत करण्यात आली असनू रुपये ८०४१.५० 
लाख एवढा दींड व शलु्क वसलू करण्यात आलेला आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

नागपूर शहरातील रविनगर, नागभिन, आमदार ननिास ि  
शासिीय िसाहतीची देखभाल-दरुु्ती िरण्याबाबत 

  

(१९) * ३९३१४ श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अननल सोले : सन्माननीय 
सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपरू शहरातील रववनगर, नागभवन, आमदार यनवास ि शासकीय 
वसाहतीमिील ववकासकामाींकड े सावाियनक बाींिकाम ववभागाचे नेहमी दलुाक्ष 
होत असनू वसाहतीमिील इमारतीची अनेक वषाापासनू दरुूस्ती, रींगरींगो्ी, 
िुनी नेहमी बींद होत असलेली ग्ारे, रु््लेली वपण्याच्या पाण्याची 
पाईपलाईन, िुनी खराब झालेल्या ववद्यतु तारा, रस्त्याींवर पडलेले खड्ड,े 
वाढलेली झाड-ेझुडपी, पररसरात पसरलेली घाण, तसेच सार्सर्ाई 
कमाचाऱयाींची असलेली अपरुी सींय या यामळेु तिेील रदहवाश्याींना नेहमीच त्रास 
सहन करावा लागत आहे, हे खरे आहे काय, 
 



25 

(२) असल्यास, वसाहतीमिील कामाींकड े होत असलेल्या दलुाक्षाबाबत तिेील 
रदहवाशाींनी अनेकदा सावाियनक बाींिकाम ववभागाकड े लेखी अिा करून 
कोणतीही कायावाही करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, वसाहतीमिील कामाींकरीता सावाियनक बाींिकाम ववभागाकडून 
मागील वषी यनिीची तरतदू करण्यात आली परींत ु अद्यापपयतं त्या 
यनिीमिून कोणतहेी काम करण्यात आले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन वसाहतीमिील 
ववकास कामाींकड ेदलुाक्ष करणाऱया सावाियनक बाींिकाम ववभागाच्या अधिकारी 
व कमाचारी याींच्यावर कायदेशीर कारवाई करुन वसाहतीची देखभाल, दरुुस्ती, 
यनगराणी करण्याबाबत तसेच सवा सोयी-सवुविा देण्याबाबत कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
 रववनगर वसाहतीमिील कामाींकरीता तिेील रदहवाशाींनी केलेल्या 
मागण्या ्या उपलब्ि यनिीनसुार प्रािम्यक्रमाने पणूा करण्यात येतात. 
(३), (४) व (५) रववनगर वसाहतीमिील कामाींकरीता मागील वषी यनिीची 
स्वतींत्र तरतदू प्राप्त झाली नाही. तिावप, सदर पररसरातील यनवासस्िानाींच्या 
देखभाल व दरुूस्तीवर सन २०१६-१७ मध्ये रुपये १३०.०० लक्ष खचा करण्यात 
आलेला आहे व सन २०१७-१८ मध्ये रुपये २७८.०० लक्ष ककींमतीचे कामे मींिूर 
आहेत. शासकीय कायाालयीन/यनवासी इमारतीींच्या देखभाल व दरुूस्तीच्या 
लेखाशीषााखाली दहवाळी अधिवेशनात माहे यडसेंबर, २०१७ मध्ये एकरत्रतपणे 
सींपणूा राज्याकरीता मींिूर झालेल्या परुवणी मागणीमिून नागपरू शहरातील 
रववनगर, नागभवन, आमदार यनवास व शासकीय वसाहतीच्या देखभाल व 
दरुूस्तीच्या कामाींकरीता यनिी उपलब्ि करून देणे ववचारािीन आहे.  
 

----------------- 
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िळिा (जज.ठाणे) खाडीकिनारी शासिीय भूखांडािरील  
अनतक्रमणे ननष्ट्िाससत िरण्याबाबत 

  

(२०) * ३९४०२ श्री.रवि ांद्र फाटि : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) कळवा (जि.ठाणे) खाडीककनारी शासकीय कायाालये आणण व्यावसाययक 
सींकुलाकररता आरक्षक्षत असलेल्या ७२ एकर शासकीय भखूींडावर अयतक्रमण 
करून झोपड्या आणण बेकायदेशीर बाींिकाम करण्यात आल्याच े माहे 
िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान यनदशानास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन शासकीय भखूींडावर 
बेकायदेशीर बाींिलेल्या झोपड्या व बाींिकाम यनषकामसत करण्याबाबत कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) असे यनदशानास आले नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  
आत्महत्याग्र्त शतेिऱयाांसाठी राबविल्या जाणाऱया उपाययोजनाांमध्ये 

नासशि विभागाचा समािेश िरण्याबाबत 
  

(२१) * ३९५१२ डॉ.अपिूच हहरे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २७८२५ ला हदनाांि   
१७ माचच, २०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय मदत ि 
पनुिचसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील शतेकरी आत्महत्या रोखण्यासाठीच्या उपाययोिनेंतगात 
कायारत कै.वसींतराव नाईक शतेी स्वालींबन ममशन तसेच बळीरािा चेतना 
अमभयान या उपक्रमाच्या कायाक्षेत्राची व्याप्ती वाढवनू त्यात इतर जिल््याींचा 
अींतभााव करण्यासींबींिी बाब तपासण्याववषयीची सरुु असलेली कायावाही पणूा 
झाली आहे काय, 
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(२) असल्यास, प्रस्ततु उपाययोिनाींमध्ये नामशक ववभागाचा समावेश 
करणेसींबींिी कोणता यनणाय घेण्यात आला,  
(३) असल्यास, नामशक ववभागातील नामशक जिल््यातच ददनाींक १ िानेवारी, 
२०१५ त े ददनाींक १५ मे, २०१७ या कालाविीत २०६ शतेकऱयाींनी ववववि 
कारणास्तव केलेल्या आत्महत्येच्या पाश्वाभमूीवर प्रस्ततु 
अमभयान/उपक्रमामध्ये नामशक ववभागाचा समावेश करणेबाबत शासनाने 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) अद्यावप यनणाय झालेला नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यात दोन हजार किलोमीटरच ेर्ते बाांधण्याबाबत 
  

(२२) * ३९७१७ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफच  भाई 
जगताप, श्रीमती हु्नबान ूखसलफे, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, 
डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.सभुाष झाांबड, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.जनादचन 
चाांदरूिर : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कें द्र शासनाच्या “भारतमाला” या योिनेंतगात राज्यातील रस्त े
ववकासाच्या योिनेचा आढावा घेण्यासाठी ददनाींक २० िानेवारी, २०१८ रोिी 
मुींबईतील स्याद्री अयतिीगहृ येिे मा.मयु यमींत्री, मा.कें द्रीय भपूषृठ वाहतकू 
मींत्री, मा.सावाियनक बाींिकाम (सावाियनक उपक्रम) मींत्री याींच्या 
उपजस्ितीतील सवा सींबींधिताींची बठैक आयोजित करण्यात आली होती, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त बठैकीत एका वषाात दोन हिार ककलोमी्रचे रस्त े
बाींिण्याच्या कामास मान्यता देण्यात आलेली असनू या बाींिकामासाठीचे 
भसूींपादन माहे माचा, २०१८ पयतं पणूा करण्याचे ठरववण्यात आलेले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त यनणायानसुार ककती गावातील ककती भसूींपादन करावे 
लागणार आहे व त्यामळेु ककती कुटंुब े बाधित होणार आहेत, उक्त बाधित 
कुटंुबाना ककती मोबदला देण्याचे ठरववण्यात आलेले आहे व त्याींचे पनुवासन 
कशाप्रकारे व कोठे करण्यात येणार आहे, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) उपरोक्त बठैकीमध्ये “भारतमाला” योिनेंतगात १२०२ कक.मी. 
राषरीय महामागााचे ३३ ववववि प्रकल्पाींववषयी चचाा झाली. त्यापकैी चाींदणी 
चौक येिील उड्डाणपलुासह सिुारणेच्या २.२० कक.मी. प्रकल्पासाठी पणेु 
महानगरपामलकेकडून समुारे १४.०० हेक््र भसूींपादन करण्याचे प्रस्ताववत आहे. 
तसेच सोलापरू शहरातील २ उड्डाणपलुाींच्या ८.३० कक.मी. प्रकल्पासाठी 
सोलापरू महानगरपामलकेमार्ा त/समुारे २१.८३ हेक््र भसूींपादन करण्याचे 
प्रस्ताववत आहे. उवारीत ११९१.५० कक.मी. रस्त्याींच्या २९ प्रकल्पाींसाठी      
४५३ गावाींमध्ये समुारे ३४५९.१७ हेक््र भसूींपादनाची कायावाही राषरीय 
महामागा अधियनयम १९५६ नसुार करण्याचे प्रस्ताववत असनू भसूींपादनाचा 
मोबदला २०१३ च्या भसूींपादन कायद्यातील तरतदुीनसुार देण्यात येणार 
असल्याच े प्रादेमशक अधिकारी, भारतीय राषरीय रािमागा प्राधिकरण याींनी 
कळववले आहे.  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  
पाली (ता.सुधागड, जज.रायगड) बस्थानिाची दरुि्था झाल्याबाबत 

  

(२३) * ३९९७८ श्री.जयांत पाटील : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३५६८० ला हदनाांि 
१२ डडसेंबर, २०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय पररिहन 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) पाली (ता.सिुागड, जि.रायगड) बसस्िानक इमारतीची दरुवस्िा झाली 
असनू बसस्िानक पररसरात सवात्र घाणीचे साम्राज्य तसेच अत्यींत दगुिंी 
पसरली असनू बसस्िानकातील शौचालयाचीही दरुवस्िा झाली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, बसस्िानकाच्या दरुवस्िेमळेु प्रवाशाींना त्रास होत असनू 
मोडकळीस आलेल्या बसस्िानकाची इमारत कोसळून दघुा् ना होण्याची 
शक्यता यनमााण झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन बसस्िानकाची 
दरुुस्ती करुन बसस्िानक पररसर स्वच्छ ठेवणेबाबत कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.हदिािर राित े: (१), (२) व (३) पाली येिील बसस्िानकाच्या इमारतीस 
समुारे ३७ वष ेझाली असल्याने इमारतीमध्ये सध्या आवश्यक ती ककरकोळ 
दरुुस्ती करुन इमारतीचा िोकादायक भाग िसे आरसीसी सज्ि,े पडदी इ. च े
तोडकाम केलेले असनू, दघुा् ना होणार नाही याची दक्षता घेण्यात आली आहे. 
 राज्य पररवहन महामींडळाद्वारे पाली येिे नवीन अद्ययावत सवा 
सोयी सवुविाींनी यकु्त असे बसस्िानक बाींिण्यासाठी वास्तशुास्त्रज्ञाींची 
नेमणूक केलेली आहे.   
 महाराषर राज्य पररवहन महामींडळाच्या बसेस, बसस्िानके, कायाालये, 
यनवासस्िानाींची सामाईक िागा, चालक/वाहक ववश्राींतीगहृ, अयतिीगहृ, 
पाण्याच्या ्ाक्या इ. ची स्वच्छता प्रभावीपणे होण्यासाठी राज्य स्तरावर 
ररुवक्स इींयडया मल. या सींस्िेची अलीकडचे नेमणूक करण्यात आली असनू, 
त्याींनी स्वच्छतचेे काम चाल ूकेले आहे. तसेच, बसस्िानक पररसरात बाहेरुन 
येणाऱया साींडपाण्याचा योग्यप्रकारे यनचरा करणेबाबत महामींडळाद्वारे 
नगरपींचायतीस कळववण्यात आले आहे.  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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राज्यातील आत्महत्याग्र्त शतेिरी िुटुांबातील पाल्याांना  
शासिीय योजनाांचा लाभ देण्याबाबत 

  

(२४) * ४००६५ श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीिाांत देशपाांड,े श्री.बाळाराम पाटील : 
सन्माननीय मदत ि पनुिचसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नावपकी, अवकळी पाऊस, दषुकाळ यासारय या ववववि नसैधगाक 
आपत्तीमळेु राज्यातील अनेक शतेकऱयाींनी आत्महत्या केल्या असनू 
आत्महत्याग्रस्त शतेकऱ याींपकैी अनेकिण कु्ुींबप्रमखु असल्याने त्याींच्या 
कु्ुींरबयाींना आधिाक समस्येला सामोरे िावे लागत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर आत्महत्याग्रस्त कु्ुींबातील मलुाींना सींपणूा मशक्षण मोर्त 
देऊन त्याींना शासन सेवेत कायम करणेबाबत ववववि सामाजिक सींघ्नाींकडून 
वारींवार मागणी करण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन आत्महत्याग्रस्त 
कु्ुींबातील मलुाींना सींपणूा मशक्षण मोर्त देऊन त्याींना सेवेत कायम 
करणेबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) होय. 
 शासन यनणाय क्र.एससीवाय-१२०५/प्र.क्र. १८९/म-७, ददनाींक         
२३ िानेवारी, २००६ अन्वये नावपकी, किाबािारीपणा व किापरतरे्डीचा 
तगादा या यनकषात बसत असलेल्या प्रकरणाींमध्ये जिल्हास्तरीय सममतीकडून 
आत्महत्याग्रस्त शतेकऱयाच्या वारसास रुपये १ लक्ष मदत देण्यात येत.े 
(२) होय. 
(३) सद्य:जस्ितीत राज्यात इ.१० वी पयतं सवांना मोर्त मशक्षण व इ.    
१२ वी पयतं मलुीींना मोर्त मशक्षण ददले िात.े तसेच ी्ंचाईग्रस्त भागातील 
शालेय/महाववद्यालयीन ववद्यार्थयांच्या परीक्षा शलु्कात मार्ी देण्यात येत.े 
सदर योिनाींचा लाभ आत्महत्याग्रस्त शतेकरी कु्ुींबातील पाल्याींनाही होत 
आहे. तसेच शासन यनणाय ददनाींक ०२/१२/२०१७ अन्वये दयु्यम सेवा यनवड  
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मींडळाच्या कक्षेतील ग्-ब व ग्-क पद भरतीच्या लेखी परीक्षेत िर 
उमेदवाराींना समान गणु ममळाले असतील आणण अशा उमेदवाराींमध्ये 
आत्महत्याग्रस्त शतेकऱयाींचा पाल्य असेल तर त्याींना यनवडीमध्ये प्रिम 
प्रािान्य देण्याचा यनणाय घेण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

सािांतिाडी (जज.ससांधुदगुच) तालुक्यातील िाजू, आांबा बागायतदार 
शतेिऱयाांना नुिसान भरपाई देण्याबाबत 

  

(२५) * ४००९० श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.नरेंद्र पाटील : सन्माननीय मदत ि पनुिचसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) मौिे यड ींगणे, िनगरवाडी, मोरगाींव, डगेवे (ता.सावींतवाडी, जि.मस ींिुदगुा) 
येिे ददनाींक १६ िानेवारी, २०१८ रोिी लागलेल्या वणव्यात साडतेीनश ेएकर 
क्षेत्रावरील काि,ू आींबा बाग िळून बागायतदार शतेकऱयाींचे नकुसान झाले 
आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन नकुसानग्रस्ताींना 
आर्थिक मदत देण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) मस ींिुदगुा जिल््यातील सावींतवाडी तालकु्यातील मौि े
यड ींगणे येिे ददनाींक १६ िानेवारी, २०१८ रोिी अचानक आग लागनू समुारे 
१३९२.६४ हे.आर क्षेत्रावरील काि ू बागायतीच े नकुसान झाले असल्याच े
यनदशानास आले आहे. 
(२) शासन यनणाय ददनाींक १३/०५/२०१५ नसुार शतेीवपके/र्ळवपके याींना आग 
लागनू झालेल्या नकुसानीसाठी मदत अनजु्ञेय नसल्याने सींबींधिताींना मदत 
देण्यात आलेली नाही. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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मौजे िाराांगड े(जज.पालघर) येथील आहदिासीच्या जसमनीिर  
बेिायदेशीर िब्जा झाल्याबाबत 

  

(२६) * ४०१३२ श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) पालघर जिल््यातील तारापरू औद्योधगक पररसरातील वाराींगड े येिील 
मािव सोहींग ्या आददवासीच्या सव्हे क्रमाींक ६३ मध्ये असलेल्या 
िममनीींपकैी १११ गुींठे िममनीवर ववराि प्रोर्ाईल या कीं पनीने कब्िा केल्याचे 
माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान यनदशानास आल,े हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने आददवासीची कब्िा केलेली िमीन परत देऊन 
अविैररत्या आददवासीच्या िममनीवर कब्िा करणाऱयाींवर कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) मौिे वाराींगड े येिील ग् क्र. ६३/१, क्षेत्र २-०३.८, पो.ख.       
०-१८.० हे. आर ही िमीन श्री.मािव (महाद)ू णझणका सोहाींग याींचा अिाा 
दहस्सा व श्री.नवस ू लाशा सोहाींग याींचा अिाा दहस्सा अशी सामाययकररत्या 
दाखल आहे. श्री.नवस ू लाशा सोहाींग व इतर ६ याींचे अिाा दहश्श् याचे 
िममनीवर रबगर आददवासी इसम श्री.अब्दलु नईम चौिरी व इतर याींनी 
गोडावनू व गाळ्याींचे बाींिकाम केल्याच े यनदशानास आले आहे. सदरची 
बाींिकामे परवानगी न घेता केल्याने तहमसलदार, पालघर याींनी आददवासी 
खातदेार याींना महाराषर अनसुधूचत िमातीना िमीन प्रत्यावपात करणे 
अधियनयम १९७४ मिील तरतदुीनसुार िमीन प्रत्यावपात करणेबाबत चौकशीची 
कायावाही सरुु केली आहे. 

----------------- 
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मौजे उिणी (ता.िणी, जज.यितमाळ) येथील नुिसानग्र्त सोयाबीन 
उत्पादि शतेिऱयाांना आधथचि मदत देण्याबाबत 

  

(२७) * ४०२५३ श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांत टिले, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल 
नािेिर : सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौिे उकणी (ता.वणी, जि.यवतमाळ) येिील शतेकऱयाींनी खरेदी ववक्री 
सींघाकडून खरेदी केलेले सोयाबीन रबयाणे यनकृष् प्रतीचे यनघाल्यामळेु 
शतेकऱयाींचे नकुसान झाल्याचे माहे िुल,ै २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
यनदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन यनकृष् दिााच े
सोयाबीन रबयाणे ववक्री करणाऱया कीं पनीवर कारवाई करुन नकुसानग्रस्त 
सोयाबीन उत्पादक शतेकऱयाींना आधिाक मदत देण्याबाबत कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.पाांडुरांग फुां डिर : (१) हे खरे नाही. 
 यवतमाळ जिल््यातील वणी तालकु्यात खरीप हींगाम २०१७ मध्ये 
एकूण ७७.५० हेक््र क्षते्रावर सोयाबीन वपकाची पेरणी करण्यात आलेली होती. 
खरेदी ववक्री सींघ, वणी येिे महाबीि कीं पनीच्या सोयाबीन रबयाणाच्या २०० 
वपशव्या प्राप्त झालेल्या होत्या. सदर रबयाणे यनकृष् असल्याबाबत 
कोणत्याही शतेकऱयाची लेखी तक्रार कृषी ववभागाकड ेप्राप्त झालेली नाही.  
(२) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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ठाणे, पालघर ि रायगड जजल््यातील रेती उत्पादिाांना  
रेती रॉयल्टी देण्याच ेबांद िेल्याबाबत 

  

(२८) * ४०४२९ श्री.प्रविण दरेिर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास : सन्माननीय महसलू 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ठाणे, पालघर व रायगड जिल््यातील खाडीपात्रातनू डुबीने रेती उत्खनन 
करणाऱया रेती उत्पादकाींना शासनाने ददनाींक १/१०/२०१४ पासनू रेती रॉयल््ी 
देण्याचे बींद केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यामळेु डुबीने रेती उत्खन्न करणाऱयाींवर उपासमारीची वेळ 
आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या रेती उत्पादकाींना रॉयल््ी देणे बींद करण्याची कारणे काय 
आहेत, 
(४) असल्यास, उपरोक् त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१), (२) व (३) पालघर व रायगड जिल््यात 
खाडीपात्रातनू हातपा्ी वा डुबीने रेती उत्खननासाठी सन २०१५-१६ त े   
२०१७-१८ या कालाविीमध्ये परवाने देण्यात आललेे आहेत. मात्र ठाणे 
जिल््यात खाडीपात्रातील िलमागाातील नसैधगाक पाण्याची खोली         
३.० मी्रपेक्षा िास्त असल्याने तिेे हातपा्ी वा डुबी या पध्दतीने रेती 
उत्खननाची महाराषर मेरी्ाईम बोडााने सन २०१५ पासनू मशर्ारस केली 
नसल्याने ठाणे जिल््यात हातपा्ी वा डुबीद्वारे रेती उत्खननासाठी सन 
२०१५-१६ पासनू परवाने देण्यात आलेले नाहीत.  
  ठाणे, पालघर व रायगड जिल््यातील डुबीने रेती काढणाऱयाींवर 
उपासमारीची वेळ आल्याची बाब यनदशानास आलेली नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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्टँप अ ॅक्ट नुसार जमीन/्लॉटची प्रत्यक्ष नददणी झालेल्या 
व्यिहारानुसार रेडी रेिनरच ेदर ठरविणेबाबत 

  

(२९) * ४०४४२ श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) स््ॅम्प अ कॅ््नसुार प्रत्यक्ष नोंदणी झालेल्या व्यवहारानसुार रेडी रेकनरचे 
दर ठरववणे गरिचेे असताींना तसेच कोणत्याही प्रकारचे विैायनक सवेक्षण न 
करता रेडी रेकनरचे दरवाढ केल्यामळेु अकोल्यातील बािारमलू्य (रेडी रेकनर) 
चे सन २०१० पासनू सन २०१६ पयतं अींदािे तीन त ेपाच प् वाढ करण्यात 
आल्याचे यनदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बािारात प्रत्यक्ष दर कमी झालेले असताींनाही शासनाच्या 
बािार मलु्यानींतर स््ॅम्प ड्यु् ी भरावी लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त रेडी रेकनरच्या वाढीव ककींमतीमळेु केवळ स््ॅम्प ड्यु् ी 
वाढली नसनू तर त्याचा पररणाम आयकर, व्हॅ्, सववास ्ॅक्स, ववकास 
शलु्कावर होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही. 
 महाराषर मदु्राींक (मालमत्तचेे वास्तव बािारमलू्य यनिााररत करणे) 
यनयम, १९९५ मिील तरतदुीनसुार खरेदी ववक्री व्यवहारातील सरासरी दर, 
स्िायनक चौकशीतील दर इ. बाबी ववचारात घेऊन वावषाक मलू्यदर तक्त े
यनगाममत केले िातात. 
 खरेदी ववक्री व्यवहाराआिारे दर प्रस्ताववत केले िात असल्याने 
मागील वषी प्रत्यक्ष बािारात िेवढे दर वाढले असतात तवेढी सरासरी वाढ 
केली िात.े अकोला शहराबाबत सन २०१० त े२०१६-१७ पयतंच्या कालाविीत 
प्रत्यक्ष बािारात झालेली वाढ वावषाक मलू्य दर तक्त्यात प्रयतरब ींरबत झाली 
असनू त्यानसुार िमीन दरात सवासािारणत: २.५० त े ३.५ प् वाढ झाली 
आहे. तर सदयनका दरात ३ प् वाढ झाली आहे. 
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(२), (३), (४) व (५) वावषाक मलू्यदर तक्त्यातील दरानसुार येणारे मलू्याींकन 
मान्य नसल्यास, महाराषर मदु्राींक अधियनयम, १९५८ चे कलम ३१ नसुार, 
अमभयनणायात योग्य मलू्ययनजश्चत करण्याची तरतदू असल्याने चौकशी 
करण्याचा प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

पराांडा (जज.उ्मानाबाद) येथील शते र्त्यािरील  
अनतक्रमण ननष्काससत करण्याबाबत 

  

(३०) * ४०६९१ प्रा.डॉ.तानाजी सािांत : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पराींडा (जि.उस्मानाबाद) येिील एक मािी सयैनकाींनी त्याींच्या शते 
रस्त्यावरील अयतक्रमण काढण्यासाठी सनदशीर मागााने तहमसल कायाालयात 
वेळोवेळी ववनींती अिा करुनही कोणीच दाद देत नसल्यामळेु नरैाशचे्या 
भावनेने तहमसल कायाालयाच्या बाहेर स्वत:च्या िवळील वप्तलूातनू 
गोळीबार केल्याच े ददनाींक २३ िानेवारी, २०१८ रोिी वा त्यासमुारास 
यनदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मािी सयैनकाींना पराींडा तहमसल कायाालयातनू न्याय ममळत 
नसल्यामळेु त्याींनी अशा प्रकारे ्ोकाचा यनणाय घ्यावा लागला, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१), (२) व (३) ददनाींक २३/०१/२०१८ रोिी श्री.भरैु 
बरुववुान काींबळे ही व्यक्ती “अयतक्रममत रस्ता आिच मला मोकळा करुन 
पादहिे”, यासाठी पराींडा तहमसल कायाालयात आरडाओरडा करुन अरेरावीची 
भाषा करीत होती. यासाठी त्याींचवेवरुध्द पोलीस स््ेशन, पराींडा येि े
अदखलपात्र गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे. श्री.भरैु बरुववुान काींबळे हे 
मािी सयैनक असल्याची नोंद जिल्हा सयैनक कल्याण अधिकारी, उस्मानाबाद 
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याींच्या कायाालयात उपलब्ि नाही. सदर अिादाराने तहमसल कायाालयात 
कशाचा आवाि काढला याचा तपास पोलीस स््ेशन पराींडा याींचेकडून सरुु 
आहे. दरम्यान तहमसलदार, पराींडा याींनी ददनाींक ०७/०२/२०१८ रोिी 
‘गरैअिादार याींनी १ मदहन्यात अयतक्रमण काढून रस्ता खुला करुन द्यावा व 
अिादार याींना सदर रस्त्याने वदहवा् करण्यास गरैअिादार याींनी कोणत्याही 
प्रकारचा अडिळा आणू नये’, असे आदेश देवनू अिादार याींचे प्रकरण यनकाली 
काढले आहे.  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

िोल्हापूर जजल््यातील पोलीस िसाहतीच्या बाांधिामाबाबत 
  

(३१) * ४०७४७ श्री.सतजे ऊफच  बांटी पाटील, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफच  
भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हु्नबान ूखसलफे, 
श्री.आनांदराि पाटील, आकिच .अनांत गाडगीळ : सन्माननीय सािचजननि 
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) कोल्हापरू शहरासह जिल््यात पोलीस वसाहती मिील घराींची दरुवस्िा 
झाल्याने शाहूकालीन घराींसह ३० वषाापवूी बाींिलेल्या िोकादायक घराींमध्ये 
पोलीस कुटंुबीय मभतीच्या छायेत राहत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यामळेु शहरासाठी १३४६ आणण इचलकरींिीसाठी २०० नवीन 
घराींचे बाींिकाम करण्यास शासनाने दीड वषाापवूी मींिूरी देऊन व ठेकेदार 
यनयकु्त करुनही कामाला सरुुवात झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने यनिीची तरतदू करुन येिील प्रस्ताववत घराींच्या 
बाींिकामाला सरुुवात करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) नाही. 
(२) सदर प्रकरणी महाराषर राज्य पोलीस गहृयनमााण व कल्याण महामींडळ 
मयााददत वरळी, मुींबई याींचेमार्ा त कायावाही प्रगतीत आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

जुन्नर ते बाांबळेिाडी (ता.जुन्नर, जज.पुणे) या मागाािर 
समनी बससेिा सुरू िरण्याबाबत 

  

(३२) * ४०८१० श्री.पररणय फुिे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३५९५२ ला हदनाांि 
१९ डडसेंबर, २०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय पररिहन 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िुन्नर (जि.पणेु) तालकु्यातील म.ुबाींबळेवाडी (पो.ताींबे) त े िुन्नर अशी 
बससेवा शासनाने मींिूर केलेली असताींना ताींबे त ेबाींबळेवाडी हा रस्ता नवीन 
बनववण्यात आला असनू, सदर मागाावर बसरे्ऱया सरुू करण्यासाठी मागा 
वाहतकुीस योग्य असल्याबाबतची खातरिमा महामींडळाद्वारे करण्यात 
येवनूही अद्याप बाींबळेवाडी त े िुन्नर बससेवा सरुू झाली नसल्याचे माहे 
िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान यनदशानास आल,े हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, सदरचा रस्ता अरुीं द असल्याने िुन्नर त े बाींबळेवाडी अशी 
ममनी बस सेवा सरुू करावी अशी ग्रामस्िाींनी शासनाकड ेमागणी केली आहे, 
हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, िुन्नर त े बाींबळेवाडी या १५.९ कक.मी. अींतरापकैी ताींबे त े
बाींबळेवाडी या २ कक.मी. रस्त्यापकैी १.४ कक.मी. रस्ता हा राज्य पररवहन 
वाहतकुीसाठी योग्य आहे. त्यापढुील रस्ता खराब व अरुीं द गाडीवा् असल्याने 
सदर लाींबीमध्ये रस्त्यासाठी आवश्यक असणारी िमीन ग्रामस्िाींनी 
देणेबाबतची कायावाही तसेच, सदरच्या लाींबीमध्ये रस्ता नव्याने मातीकाम, 
खडीकरण व डाींबरीकरण करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे,  
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(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन िुन्नर त े
बाींबळेवाडी अशी ममनी बस सेवा सरुु करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे,  
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री.हदिािर राित े : (१), (२), (३) व (४) िुन्नर त े बाींबळेवाडी या       
१५.९ कक.मी. अींतरापकैी ताींबे (११.९ कक.मी.) पयतं राज्य पररवहन 
महामींडळाच्या १६ रे्ऱया चालनात आहेत. 
 ताींबे त ेबाींबळेवाडी या २ कक.मी. रस्त्यापकैी र्क्त १.४ कक.मी. रस्ता 
हा राज्य पररवहन वाहतकुीसाठी योग्य आहे. त्यापढुील ०.६ कक.मी. रस्ता 
खराब व अरुींद गाडीवा् असल्याने एस.्ी. वाहतकूीस योग्य नाही. सदरच्या 
लाींबीमध्ये रस्ता नव्याने मातीकाम, खडीकरण व डाींबरीकरण करावे लागणार 
आहे. यासाठी अींदाि े रुपये २०.०० लक्ष खचा अपेक्षक्षत आहे. तसेच, सदर 
लाींबीमध्ये रस्त्यासाठी आवश्यक असणारी िमीन ग्रामस्िाींनी देणे आवश्यक 
असल्याबाबत कायाकारी अमभयींता, जिल्हा पररषद, पणेु याींनी त्याींचे पत्र 
ददनाींक १४/०७/२०१७ अन्वये राज्य पररवहन महामींडळास कळववले आहे. 
  िुन्नर त े बाींबळेवाडी अशी ममनी बस सरुु करण्याबाबतच े
यनवेदन/मागणी प्राप्त झाललेी नाही. सदर मागाापकैी ताींबे त ेबाींबळेवाडी असा 
पणूा मागा महामींडळाच्या कोणत्याही प्रकारच्या बस वाहतकुीस योग्य नाही. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

साांगली जजल््यातील द्राक्ष बागाांिर रोगाचा प्रादभुाचि होऊन  
द्राक्षवपिाांच ेनुिसान झाल्याबाबत 

  

(३३) * ४०८८२ श्री.मोहनराि िदम, श्री.सांजय दत्त, श्री.अमरनाथ राजूरिर : 
सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ममरि पवूा भाग, पलसू, तासगाींव व कवठेमहाींकाळ (जि.साींगली) 
तालकु्यातील द्राक्ष बागाींवर डाऊनी रोगाचा प्रादभुााव होऊन द्राक्षवपकाींच े
नकुसान झाले असल्याच े ददनाींक ०३/०१/२०१८ रोिी वा त्यासमुारास 
यनदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, त् यामळेु जिल््यातील बेदाणे शडे ररकामे पडले आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने द्राक्षबागांिे पींचनामे करुन नकुसानग्रस्त शतेकऱयाींना 
आधिाक मदत देण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.पाांडुरांग फुां डिर : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही.  
(३) प्रश्न उद् भवत नाही.  
(४) लाग ूनाही. 

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

उरण (जज.रायगड) तालुक्यातील पीरिाडी समुद्र किनाऱयािरील  
धपू प्रनतबांधि बांधाऱयाची दरुु्ती िरण्याबाबत 

  

(३४) * ३९१४८ श्री.बाळाराम पाटील : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) उरण (जि.रायगड) तालकु्यातील समदु्र ककनारी बाींिण्यात आलेले िूप 
प्रयतबींिक बींिारे यनकृष् दिााचे असल्याने पीरवाडी समदु्र ककनारा समदु्राच्या 
ला्ाींमळेु खचला असल्याचे यनदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त समदु्र ककनाऱयाची दरुवस्िा झाल्याने ककनाऱयावर 
साठलेल्या दगड-मातीमळेु पया् काींची गरैसोय होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने उरण तालकु्यातील िूप प्रयतबींिक बींिाऱयाींची देखभाल, 
दरुूस्ती करण्याबाबत तसेच यनकृष् दिााचे बाींिकाम करणाऱया ठेकेदार व 
त्याींना पाठीशी घालणाऱयाींना अधिकाऱयावंर कारवाई करण्याबाबत कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) पीरवाडी त ेनागाव या भागातील समदु्र ककनाऱयापकैी 
नागाव िवळील ककनाऱयाची समदु्राच्या ला्ाींमळेु काही प्रमाणात िूप होत 
असल्याचे यनदशानास आले आहे. 
(२) सावाियनक बाींिकाम ववभागामार्ा त पीरवाडी समदु्र ककनारी कोणतहेी 
समदु्र िुपप्रयतबींिक बींिाऱयाचे काम करण्यात आलेले नाही. तिावप, पीरवाडी 
ककनाऱयावर ONGC मार्ा त बाींिण्यात आलेला दगडी बींिारा काही प्रमाणात 
क्षयतग्रस्त झाल्याचे यनदशानास आले आहे.  
(३) ONGC ही कें द्र शासनाची अींगीकृत सींस्िा असल्याने सींबींधित सींस्िेस 
कायावाहीसाठी ककनारी अमभयींता याींचेमार्ा त कळववण्यात आले आहे.  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

िल्याण (जज.ठाणे) तहससल िायाचलयातील िमचचाऱयाांिर 
फौजदारी खटला दाखल िरण्याबाबत 

  

(३५) * ३९६०३ श्री.जगन्नाथ सशांदे : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) जिल्हाधिकारी, ठाणे याींच्या कायाक्षेत्रातील कल्याण तहमसल कायाालयात ल 
चार कमाचाऱयाींिर र्ौिदारी ख्ला दाखल करण्यासाठी सी.आर.पी.सी. कलम 
१९७ अन्वये अनमुती ममळावी म्हणून श्री.गणेश बाबमुस ींग राठोड रा.वरप, 
ता.कल्याण याींनी जिल्हाधिकारी, ठाणे याींच्याकड े ददनाींक १३/०८/२०१५ व 
ददनाींक २४/०८/२०१६ रोिी सववस्तर यनवेदन पाठवनू मागणी केली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मेरर्वर चौकशी करून प्रकरण यनकालात काढण्याचे मा.मुींबई 
उच्च न्यायालयाने ददनाींक १८/१०/२०११ रोिी आदेश ददल्यानींतर सधु्दा 
तत्कालीन जिल्हाधिकारी, ठाणे याींनी सींबींधित आरोपी कमाचाऱयाींववरोिात 
सी.आर.पी.सी. कलम १९७ ची परवानगी ददली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, तत्कालीन जिल्हाधिकारी, ठाणे याींनी ददनाींक ३१ िलु,ै २०१२ 
रोिीच्या पत्रान्वये श्री.गणेश बाबमुस ींग राठोड याींना र्ौिदारी ख्ला दाखल 
करण्यासाठी सी.आर.पी.सी. क्र. १९७ नसुार परवानगी ममळण्याची ववनींती 
अमान्य केल्याचे कळववले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) श्री.गणेश बाबमुस ींग राठोड याींनी ददनाींक १३/०८/२०१५ 
व ददनाींक २४/०८/२०१६ रोिी अशाप्रकारची यनवेदन े जिल्हाधिकारी, ठाणे 
याींच्याकड ेसादर केली आहेत. 
(२) व (३) यापवुी श्री.राठोड याींनी ददनाींक १८/११/२००८ रोिीच्या यनवेदनाद्वारे 
सींबधित अधिकारी व कमाचारी याींच्याववरुध्द सी.आर.पी.सी. च्या कलम १९७ 
अन्वये र्ौिदारी ख्ला दाखल करण्यास परवानगी देण्याची ववनींती केली 
होती. सदर ववनींतीच्या अनषुींगाने जिल्हाधिकारी, ठाणे याींनी ददनाींक 
१७/०२/२००९ रोिीच्या पत्रान्वये श्री.राठोड याींचा अिा यनकाली काढला होता. 
उक्त यनणायाववरुध्द श्री.राठोड याींनी कल्याण प्रिम वगा न्यायदींडाधिकारी 
याींच्या न्यायालयात दावा दाखल केला होता. मात्र सदर न्यायालयाने ददनाींक 
१६/१०/२०१० रोिीच्या आदेशान्वये सी.आर.पी.सी. च्या कलम १९७ खालील 
परवानगी अभावी सदर दावा रे््ाळला. उक्त कल्याण न्यायालयाच्या 
यनणायाववरुध्द श्री.राठोड याींनी मुींबई उच्च न्यायालयात याधचका दाखल केली 
होती. मा.उच्च न्यायालय, मुींबई याींनी उक्त याधचकेत ददनाींक १८/१०/२०११ 
रोिी ददलेल्या आदेशानसुार जिल्हाधिकारी, ठाणे याींनी उपववभागीय अधिकारी, 
ठाणे याींच्यामार्ा त स्वतींत्र चौकशी करुन सींबींधित अधिकारी/कमाचारी 
याींच्याववरुध्द सी.आर.पी.सी. च्या कलम १९७ व भा.दीं.वव. अींतगात गनु्हा 
दाखल करण्यास सकृतदशानी तर्थय आढळून न आल्याने जिल्हाधिकारी, ठाणे 
याींनी ददनाींक ३१/०७/२०१२ रोिीचे पत्रान्वये सींबधित अधिकारी/कमाचारी 
याींच्याववरुध्द सी.आर.पी.सी. कलम १९७ अन्वये परवानगी नाकारण्याचा 
यनणाय घेतला आहे. तद्नषुींगाने उक्त प्रकरणी श्री.राठोड याींनी दाखल केलेली 
अवमान याधचका मा.उच्च न्यायालयाने यनकाली काढली आहे. 
(४) प्रश्न उदभवत नाही. 
(५) प्रश्न उदभवत नाही. 

----------------- 
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आरमोरी (जज.गडधचरोली) तालुक्यात अिैध मुरुम 
 उत्खनन रोखण्याबाबत 

  

(३६) * ३९७९८ प्रा.जोगेन्द्र ििाड े: सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) आरमोरी (जि.गडधचरोली) येिील कोकडी रब्ातील साग रोपवनातनू 
गेल्या अनेक मदहन्यापासनू अविैरीतीने मरुुमाच े उत्खनन केले िात 
असल्याचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान यनदशानास आल,े हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या अविै मरुुम उत्खननामळेु शासनाचा लाखो रुपयाींचा 
महसलू बडुत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने अविै मरुुम उत्खनन करणाऱयाींववरुध्द 
तसेच त्यास सहकाया करणाऱया वन ववभागाच्या अधिकारी व कमाचाऱयाींववरुध्द 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) आरमोरी तालकुा गडधचरोली जिल््यात 
समाववष् आहे. आरमोरी पररक्षेत्राींतगात मौिे कुकडी गावालगत साग रोपवन 
नाही. 
 मौिे कुकडी, ता.आरमोरी येिील सव्हे नीं. ३८ या खािगी िममनीमध्ये 
तहमसलदार आरमोरी याींनी ०.३० हे.आर. क्षेत्रामध्ये मरुूमाचे खोदकाम 
करण्यास परवानगी ददलेली आहे. 
  सदर भागात कोणत्याही प्रकारचे अविै मरुुम उत्खनन झाल्याचे 
िानेवारी, २०१८ मध्ये ककीं वा त्यासमुारास यनदशानास आले नाही. त्यामळेु 
शासनाचा महसलू बडुण्याचा प्रश्न यनमााण होत नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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ओझिेाडी (ता.पांढरपूर, जज.सोलापूर) येथील र्त्याची  
दरुि्था झाल्याबाबत 

  

(३७) * ४०३५० श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ओझेवाडी (ता.पींढरपरू, जि.सोलापरू) येिील सींत दामािी सहकारी साखर 
कारखाना ्या रस्त्याची दरुवस्िा झाली असनू उक्त रस्त्यावर खड्ड े
पडल्याने रस्ता वाहतकुीस िोकादायक झाला असल्याचे माहे िानेवारी, २०१८ 
मध्ये वा त्यादरम्यान यनदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून सदर रस्त्याींचे 
दरुुस्ती करुन रस्त्याच्या देखभाल दरुुस्तीकड ेदलुाक्ष करणाऱया सींबींधित दोषी 
अधिकाऱयाींवर कारवाई करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही. 
  प्रश्नाींककत रस्ता हा गोपाळपरू-ओझेवाडी-उचेठाण-बठाण-रुवम्हपरूी 
रस्ता प्रजिमा ७० चा भाग आहे. या रस्त्याच्या डाींबरी पषृठभागावरील खड्ड े
भरून रस्ता वाहतकुीसाठी सजुस्ितीत ठेवण्यात आला आहे. या रस्त्याच्या   
१२ कक.मी. लाींबीमिील मिबतूीकरण डाींबरीकरणाच े काम यनववदास्तरावर 
आहे. यनववदा यनजश्चतीकरून काम हाती घेण्याच ेयनयोिन आहे. 
(२) व (३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

औरांगाबाद जजल््यातील जसमनीांची ननयमबा्य विक्री िेल्याबाबत 
  

(३८) * ४०१८० श्री.अमरससांह पांडडत : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३५३७५ ला 
हदनाांि १९ डडसेंबर, २०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय 
महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) औरींगाबाद येिील तत्कालीन यनवासी उपजिल्हाधिकारी याींनी सन २०११ 
मध्ये पदाचा दरुुपयोग करून १०४ प्रकरणात यनयमबा्यररतीने वगा २ च्या 
समुारे ५०० एकर िमीन ज्याची ककींमत रुपये २००० को्ीहून अधिक आहे, 
अशा जसमन  बकेायदेशीररीतीने ववक्री करण्यास परवानगी ददल्याप्रकरणी 
झालेल्या चौकशीचा अहवाल ददनाींक २० िून, २०११ रोिी शासनास प्राप्त 
झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणातील दोषी अधिकाऱयाींची अकायाकारी पदावर 
यनयकु्ती करण्याची मागणी लोकप्रयतयनिीींनी ददनाींक १९ यडसेंबर, २०१७ रोिी 
वविानपररषदेत ताराींककत प्रश्नाच्या चचे दरम्यान केली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणातील दोषी अधिकारी तिा जिल्हा परुवठा 
अधिकारी, बीड याींनी बीड जिल्हा परुवठा ववभागात अनेक बेकायदेशीर कृत्य 
व गरैव्यवहार केल्याबाबत लोकप्रयतयनिीींनी ददनाींक १६ िानेवारी, २०१८ रोिी 
वा त्यासमुारास मा.महसलू मींत्री याींच्याकड े लेखी तक्रार करून सदर 
अधिकाऱयास अकायाकारी पदावर यनयकु्त करण्याची मागणी केली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन गरैव्यवहार 
करणाऱया सींबींधित अधिकाऱयाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) िमीन ववक्रीबाबत १०४ प्रकरणात यनयमबा्य 
परवानगी ददल्याबाबत तत्कालीन यनवासी उपजिल्हाधिकारी श्री.एन.आर.शळेके 
याींना ददनाींक २० िून, २०११ च्या शासन आदेशान्वये यनलींरबत करण्यात 
आले होत.े 
(२) वविानपररषद ताराींककत प्रश्न क्रमाींक ३५३७५ च्या चचेदरम्यान अशी 
मागणी करण्यात आली होती. 
(३) अशा स्वरुपाचे ददनाींक १६/०१/२०१८ चे यनवेदन प्राप्त झाले आहे. 
 
 



46 

(४) औरींगाबाद येिील शासकीय िमीन ववक्रीस यनयमबा्य परवानगी 
ददल्याबाबतच्या ववभागीय चौकशीअींती मसद्ध झालेल्या अयनयममतताींच्या 
अनषुींगाने तत्का.यनवासी उपजिल्हाधिकारी, औरींगाबाद याींना मशक्षा देण्याचा 
प्रस्ताव अींयतम ्प्प्यात आहे. तसेच लोकप्रयतयनिी याींच्या ददनाींक 
१६/०१/२०१८ रोिीच्या वर उल्लेणखत पत्राच्या अनषुींगाने ववभागीय आयकु्त, 
औरींगाबाद याींच्याकडून अहवाल मागववण्यात आला आहे.  
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

माहूर (जज.नाांदेड) तालुक्यात तुषार सांच ि हठबि ससांचन योजनेत 
गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

  

(३९) * ४०४४५ श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.शरद रणवपस े: सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) माहूर (जि.नाींदेड) तालकु्यात सन २०११ त े२०१७ या कालाविीत तषुार 
सींच व दठबक मसींचन योिनेमध्ये बोगस लाभार्थयांची नावे ्ाकून करोडो 
रुपयाींचा गरैव्यवहार करुन शतेकऱ याींची र्सवणूक केली असल्याच े ददनाींक   
१० यडसेंबर, २०१७ रोिी वा त्यासमुारास यनदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.पाांडुरांग फुां डिर : (१) ददनाींक २२ यडसेंबर, २०१७ रोिी श्री.सधचन 
यनलकीं ठराव ्नमने याींची सदर आशयाची तक्रार ववभागात प्राप्त झाली आहे. 
(२) सदर तक्रारीमध्ये उपजस्ित केलेले प्रमखु मदु्दे व त्याबाबतची वस्तजुस्िती 
पढुीलप्रमाणे आहे. :- 
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अ.क्र. तक्रारीतील प्रमखु मदु्द े वस्तजुस्िती 
I 
 

सन २०१२-१३ मध्ये ०.८० हे. 
क्षेत्राकररता सकू्ष्म मसींचन 
अनदुानाचा लाभ घेतलेला 
असताना कृषी ववभागाच्या 
दस्तऐविामध्ये माझ े सींपणूा 
क्षेत्रावर अनदुान घेतल्याचे 
दशाववले आहे. 
 

तक्रारदाराने २०१२-१३ मध्ये २ हे. 
क्षेत्रावर सकू्ष्म मसींचनासाठी अिा 
केलेला होता व मोका तपासणीमध्ये 
प्रत्यक्षात १.९५ हे. क्षेत्रावर सकू्ष्म 
मसींचन सींच बसववल्याचे ददसनू आले. 
सबब, १.९५ हे. क्षेत्रासाठी त्याींना 
अनदुानाचा लाभ देण्यात आला आहे. 
 

II 
 

अिादाराच्या मयत आईच्या 
नावे सन २०११-१२ मध्ये 
सकू्ष्म मसींचन अनदुानाची 
रक्कम रुपये ३९,५४० ची 
मशवम इररगेशन, वाईबािार, 
तालकुा माहूर जि.नाींदेड या 
ववतरकाने परस्पर उचल केली. 
 

तत्कालीन कायापद्धतीनसुार अिादाराने 
(आई) ददलेल्या ववकल्पानसुार 
अनदुानाच्या रकमेचा िनादेश 
उत्पादक कीं पनीच्या नाव े देण्यात 
आला आहे. अिादाराच्या आईच्या 
नावे असलेल्या प्रक्षेत्रावर सकू्ष्म 
मसींचन सींच बसववला असल्याची 
खात्री करण्यात आली होती. 
 

III 
 

माहूर तालकु्यातील अनेक 
गावातील शतेकऱयाींच्या नावाने 
बनाव् प्रस्ताव तयार करुन 
अनदुानाची रक्कम उचलनू 
महाघो्ाळा करण्यात आला 
आहे.  
 

तक्रारीच्या मदु्याींच्या अनषुींगाने 
सींचालक (र्लोत्पादन) याींनी 
ववभागीय कृषी सह सींचालक, लातरू 
याींचेकडून अहवाल मागववला आहे. 
सदर अहवाल अप्राप् त आहे. सदर 
अहवालामध्ये तक्रारदाराच्या ‘मयत 
आईच्या नाव’े अनदुान देण्यात आले 
आहे का? याची देखील शहायनशा 
करण्यात येत आहे. 
 

(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
----------------- 
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सायगाि ि पाटोदा (ता.येिला, जज.नासशि) येथे निीन पशुिैद्यिीय 
दिाखान्याची इमारत बाांधण्याबाबत 

  

(४०) * ३९३०८ श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.नरेंद्र पाटील : 
सन्माननीय पशसुांिधचन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सायगाव व पा्ोदा (ता.येवला, जि.नामशक) येिील िुने पशवुदै्यकीय 
दवाखान्याींच्या इमारतीींची दरुवस्िा झाल्यामळेु सदर बाींिकामे यनलेणखत 
करून नवीन इमारती बाींिण्याची मागणी स्िायनक लोकप्रयतयनिीींनी ददनाींक 
१० मे, २०१७ व ददनाींक ४ सप् े्ंबर, २०१७ रोिी वा त्यासमुारास जिल्हा 
पररषद, नामशक याींच्याकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.महादेि जानिर : (१) हे खरे आहे.  
(२) व (३) सदर दोन्ही दवाखान्याच्या इमारती मोडकळीस आलेल्या असनू, 
सन २०१८-१९ च्या कृती आराखड्यात उक्त दोन्ही इमारतीच्या बाींिकामाचा 
समावेश करण्यात आलेला आहे. या सींदभाात जिल्हा पररषदेकडून यनिी 
उपलब्ि करुन, सदर इमारतीींचे बाींिकाम लवकरात लवकर करण्यात येईल. 

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

सािचजननि बाांधिाम (विद्युत) विभाग, नागपूर येथील 
अधधिारी/िमचचारी याांच्यािर िारिाई िरण्याबाबत 

  

(४१) * ३९३१८ श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अननल सोले : सन्माननीय 
सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  
(१) सावाियनक बाींिकाम ववभाग, नागपरूच्या ववद्यतु ववभागाचे अधिक्षक 
अमभयींता, आर.आर.आकुलवार व वरीषठ मलवपक, राजेंद्र भोसले याींनी आपल्या 
पदाचा दरुूपयोग करून आपल्यापेक्षा खालच्या स्तरावरील अधिकारी व 
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कमाचाऱयाींना मानमसक त्रास देणे, मशवीगाळ करणे, िाणीवपवुाक 
दहतधचींतकाच्या बदल्या आपल्या कायाालयात करणे, ज्याींच्याशी वाद असेल 
अशा व्यक्तीींची हेतपुरुस्पर बदली बाहेरगावी करणे अशाप्रकारे आपल्या पदाचा 
गरैवापर सदर अधिकारी करीत असल्याचे यनदशानास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, आकुलवार ्याींनी आपल्या सेवा कायाकाळात ववद्यतु 
ववभागाच्या काढलेल्या कामाींच्या यनववदेच्या र्ाईलमध्ये को्यविी रूपयाचा 
गरैव्यवहार केल्याच ेदेखील यनदशानास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन आपल्या पदाचा 
गरैवापर करणाऱया उक्त अधिकारी व कमाचाऱयाींच्या कामाींची उच्च स्तरीय 
ववभागाकडून चौकशी करुन कायदेशीर कारवाई करण्याबाबत कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) होय. 
(२), (३) व (४) याबाबतची सखोल चौकशी करण्यास अधिक्षक अमभयींता, पणेु 
प्रादेमशक ववद्यतु ववभाग, पणेु याींना यनदेश देण्यात आलेले आहेत. चौकशीची 
कायावाही प्रगतीत आहे. 

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

नासशि जजल््यातील नुिसानग्र्त शतेिऱयाांना मदत देण्याबाबत 
  

(४२) * ३९५१५ डॉ.अपिूच हहरे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३५१०४ ला हदनाांि   
१२ डडसेंबर, २०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय मदत ि 
पनुिचसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नामशक जिल््यात माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये झालेल्या परतीच्या 
पावसामळेु शतेी व र्ळ वपकाींचे समुारे २५,८०९.२५ हेक््र क्षेत्रावरील 
नकुसानीचे पींचनामे करून वपकाींच्या नकुसानीबाबतचा अहवाल शासनास 
सादर करण्याबाबतच्या सचूना क्षेरत्र य अधिकाऱयाींना देण्यात आल्या आहेत, हे 
खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सींबींधित क्षेरत्र य अधिकाऱयाींकडून शतेी व र्ळवपकाींच्या 
नकुसानीचे सींपणूा पींचनामे पणूा होवनू अहवाल शासनास प्राप्त झाला आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन परतीच्या पावसामळेु 
नकुसान झालेल्या शतेकऱयाींना नकुसान भरपाईच ेवा्प करण्याबाबत कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१), (२) व (३) ददनाींक २७ ऑक््ोबर, २०१७ रोिीच्या 
शासन पत्रान्वये ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये परतीच्या पावसामळेु झालेल्या शतेी 
व र्ळवपकाींच्या नकुसानीचे पींचनामे करुन, वपकाींच्या नकुसानीबाबतचा 
अहवाल शासनास सादर करण्याबाबतच्या सचूना क्षेरत्रय अधिकाऱयाींना देण्यात 
आलेल्या आहेत. 

सदर शासनपत्राच्या अनषुींगाने ववभागीय आयकु्त, नामशक, औरींगाबाद 
व अमरावती याींच्याकडून शतेी व र्ळवपकाींच्या नकुसानीबाबतचा अहवाल 
शासनास प्राप्त झाला असनू उवाररत ववभागाींकडून अहवाल प्राप्त होताच माहे 
ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये झालेल्या परतीच्या पावसामळेु नकुसान झालेल्या 
शतेकऱयाींना मदत देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या ववचारािीन आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

पुणे ते पोलादपूर र्त्याची दरुु्ती िरण्याबाबत 
  

(४३) * ४०६२९ श्री.प्रविण दरेिर : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पणेु त े पोलादपरू भोर मागे-वींरि घा्-महाड-पोलादपरू या रस्त्याची 
दरुवस्िा झाल्याने त्याींची दरुुस्ती करण्याबाबत लोकप्रयतयनिीींनी 
मा.सावाियनक बाींिकाम मींत्री याींना ददनाींक ६ ऑक््ोबर, २०१७ रोिी वा 
त्यासमुारास लेखी यनवेदन ददले होत,े हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, पोलादपरू (जि.रायगड) तालकु्यातील रस्त्याींच्या कामाींना 
मींिूरी ममळणेबाबत लोकप्रयतयनिीींनी मा.आददवासी ववकास मींत्री याींना ददनाींक 
१० िुल,ै २०१७ रोिी वा त्यासमुारास लेखी यनवेदन ददले होत,े हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन रस्त्याींच्या कामाींना 
मींिूरी देऊन दरुुस्ती करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) व (४) पणेु त ेपोलादपरू भोर मागे वरींि घा् रस्त्याच्या दरुुस्तीकरीता 
मींिुरी प्राप्त झाली आहे. सदर काम यनववदास्तरावर असनू काम लवकर पणूा 
करण्याचे यनयोिन आहे. 
  आददवासी ववकास ववभागाकड े भोगाव-आददवासीवाडी व तळयाची 
वाडी त ेगोववले आददवासीवाडी रस्त्याींबाबत यनवेदन प्राप्त आहे. सदर दोन्ही 
कामे मींिुरी, यनिी, यनकष व प्रािान्यक्रमानसुार आददवासी ववकास 
ववभागामार्ा त हाती घेण्याच ेयनयोिन आहे. 

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

श्रीपूर (जज.सोलापूर) येथील शतेी महामांडळाच्या शतेातील  
अनतक्रसमत वपिे हटविण्यात आल्याबाबत 

  

(४४) * ४०७०७ प्रा.डॉ.तानाजी सािांत, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्रीमती हु्नबान ू खसलफे, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सभुाष झाांबड : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) श्रीपरू (जि.सोलापरू) येिील शतेी महामींडळाच्या मालकीच्या साडसेात 
हिार एकर िममनीपकैी साडतेीन हिार एकर िमीन आददरि कीं पनीला 
कसण्यासाठी भाडपेट्टय्ावर ददली होती, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या कीं पनीने कराराचे पालन न केल्यामळेु महामींडळाने भाडपेट्टा 
रद्द केला होता, त्यादरम्यान आददनाि कीं पनीने स्िायनक शतेकऱ याींना काही 
िममनी भाडपेट्टय्ाने कसण्यास ददल्या होत्या, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, स्िायनक शतेकऱ याींनी कष्ाने त्या िममनीींवर डाळीींब, 
ऊसासारखी नगदी वपके िोपासल्यानींतर महामींडळाने त्या वपकाींवर आपला 
अधिकार दाखवनू वपके ह्ववणेची कायावाही केली त्यामळेु शतेकऱ याींवर 
अन्याय होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१), (२) व (३) महाराषर राज्य शतेी महामींडळाने श्रीपरू 
मळयातील एकूण ३७३९ एकर २५ गुींठे िमीन सींयकु्त शतेीकरीता कराराव्दारे 
अधिरि रेडीींग प्रा. मल. या कीं पनीस सन २०१५ मध्ये ददली होती.  
  अधिरि रेडीींग कीं पनीने करारानसुार महामींडळाच्या देय रक्कमा 
िकववल्यामळेु करारनाम्यातील अ्ीनसुार त्याींच्यासोबतचा सींयकु्त शतेी करार 
महाराषर राज्य शतेी महामींडळाच्या ददनाींक १६/०९/२०१६ रोिीच्या आदेशाव्दारे 
सींपषू्ात आणलेला आहे.  
 करारनाम्यातील अ् क्र. १३(ब) नसुार सींयकु्त शतेीकरीता कराराव्दारे 
देण्यात आलेल्या क्षते्रापकैी कोणतहेी क्षते्र अन्य व्यक्तीस अिवा सींस्िेस 
लागवडीसाठी देता येत नाही. तिावप अधिरि रेडीींग कीं पनीने सदर कराराच े
पालन न करता त्याींना सींयकु्त शतेीकरीता कराराने ददलले्या िसमनीपकैी 
काही िसमनी अनधिकृतपणे काही व्यक्तीींना उपकराराने ददल्या होत्या. सदरच े
उपकरार बेकायदेशीर असल्याने त्याबाबत वतृ्तपत्रामध्ये िाहीर यनवेदन 
महाराषर राज्य शतेी महामींडळाव्दारे प्रमसध्द करण्यात आले होत.े तसेच 
बेकायदेशीरररत्या उपकराराने शतेी घेऊ नये ही बाब सदर पररसरातील 
व्यक्ती/शतेकऱयाींच्या यनदशानास आणली होती. त्यानींतरही सदर कीं पनीकडून 
बेकायदेशीरररत्या उपकराराने शतेी घेतलेल्या काही शतेकऱयाींनी महामींडळाच्या 
िसमनीवर वपके घेण्याचे सरुू ठेवले होत.े 
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 करारनाम्यातील अ् क्र. ५(अ) नसुार सींयकु्त शतेी करार सींपषू्ात 
आल्यामळेु सदर िममनीवर उभ्या असलेल्या वपकाींवर महाराषर राज्य शतेी 
महामींडळाचा हक्क आहे. यासींदभाात काही शतेकऱयाींनी ददवाणी 
न्यायालयामध्ये व मा.उच्च न्यायालयामध्ये दाव े दाखल केल े होत.े 
मा.न्यायालयाने सदरचे दाव ेरे््ाळले असल्याने कोणत्याही प्रकारचा अन्याय 
झालेला नाही.    
(४) व (५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

मेढा (ता.मालिण, जज.ससांधदुगुच) येथील धपू प्रनतबांधात्मि  
बांधाऱयाची िामे प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(४५) * ४०८१३ श्री.पररणय फुिे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३३३०६ ला हदनाांि 
३१ जुल,ै २०१७ रोजी हदलले्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय सािचजननि 
बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) मालवण नगरपामलका हद्दीतील मेढा (ता.मालवण, जि.मस ींिदुगुा) येिील 
िूप प्रयतबींिात्मक बींिाऱयाच ेकाम अपणूाावस्िेत असनू त्या बींिाऱयालगतच्या 
ककनाऱयाची िूप होत असनू सदर दठकाणी उवाररत भागाकररता िूपप्रयतबींिक 
बींिारा बाींिणे आवश्यक आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी वारींवार यनवेदन देऊनही शासनाने कायावाही 
केली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने यनिी उपलब्ि करुन देण्याबाबत कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
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श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) होय, हे खरे आहे. मेढा (ता.मालवण, जि.मस ींिुदगुा) 
येिे महाराषर मेरी्ाईम बोडाामार्ा त ३०० मी. लाींबीच्या िूपप्रयतबींिक 
बींिाऱयाच े बाींिकाम पणूा करण्यात आले आहे. सदरील बींिाऱयालगतच्या 
ककनाऱयाची िूप होत असल्याचे यनदशानास आल्याने सदर दठकाणी उवाररत 
भागाकररता ४५० मी. लाींबीमध्ये िूपप्रयतबींिक बींिारा बाींिणे आवश्यक आहे.  
(२) हे खरे नाही, मेढा (ता.मालवण, जि.मस ींिुदगुा) येिे िुपप्रयतबींिक बिारा 
बाींिणेची मागणी स्िायनक ग्रामस्िानी केल्यानींतर सदर दठकाणाची पाहणी 
करुन ४५० मी. लाींबीचे रुपये ६०१.४६ लक्ष ककींमतीचे अींदािपत्रक तयार 
करण्यात आले आहे. 
(३) सदर काम यनिीच्या उपलब्ितनेसुार व कामाच्या प्रािान्यानसुार 
अिासींकल्पात प्रस्ताववत करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  
महाड (जज.रायगड) तालुक्यातील अिैध माती उत्खनन रोखण्याबाबत 

  

(४६) * ४०८५० श्री.बाळाराम पाटील : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाड (जि.रायगड) तालकु्यात मागील काही वषांपासनू माती उत्खनन व 
िींगल तोड होत असल्यामळेु यनसगासींपन्न पररसर नष् होत असनू सदर 
उत्खनन हे महसलू ववभागाच्या सींगनमताने होत असल्याची तक्रार तिेील 
नागरीकाींनी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अविै माती उत्खननामळेु शासनाचा करोडो रूपयाींचा महसलू 
बडुत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक् त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) जिल्हाधिकारी, रायगड याींच्या कायाालयात अशा 
आशयाची तक्रार प्राप्त झाल्याचे ददसनू येत नाही. 
(२) व (३) महाड (जि.रायगड) तालकु्यात माहे एवप्रल, २०१७ त े रे्रुववुारी, 
२०१८ या कालाविीत “माती” या गौणखयनिाचे अविै उत्खनन/वाहतकू/ 
साठ्याच्या १८ प्रकरणात महाराषर िम न महसलू सींदहता, १९६६ चे कलम 
४८(७)(८) अन्वये समुारे रुपये १.४० को्ी दींड आकारण्याची कारवाई करण्यात 
आली आहे. 
 महाड वनक्षेत्रामध्ये ववदहत कायाप्रणालीद्वारे झाड े तोडण्याची 
परवानगी वन ववभागामार्ा त देण्यात येत.े 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

िागदरी (ता.अक्िलिोट, जज.सोलापूर) येथील  
र्त्याांची दरुि्था झाल्याबाबत 

  

(४७) * ४०३५३ श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम 
(सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वागदरी (ता.अक्कलको्, जि.सोलापरू) बािार पेठेतनू िाणाऱया रस्त्याींची 
दरुवस्िा झाली असनू रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणावर िळुीचे साम्राज्य पसरले 
असल्यामळेु येिील पररसरातील नागररकाींचे व व्यापाऱयाींचे आरोग्य िोक्यात 
येत असल्याच ेमाहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान यनदशानास आल,े 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने सदरहू रस्त्याींची दरुुस्ती करुन या रस्त्याींच्या 
दरुुस्तीकड े दलुाक्ष करणाऱया सींबींधित अधिकाऱयाींवर कारवाई करण्याबाबत 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही. 
 प्रश्नाींककत रस्ता आलरू-भरुीकवठे-वागदरी-मशरवळ-अक्कलको्-िेवरू-
करिगी मींगरुळ-तडवळ–मुींढेवाडी त े रा.मा.१३ रा.मा.२११ चा भाग आहे. या 
रस्त्याच्या वागदरी गावातील बािारपेठतनू िाणाऱया ६०० मी. लाींबीत 
बसस्िानक व दकुाने आहेत. या लाींबीत रस्त्याच्या डाींबरी पषृठाभागावरील 
खड्ड ेभरुन रस्ता वाहतकूीसाठी सजुस्ितीत ठेवण्यात आला आहे. या भागात 
रस्त्यालगतच्या काही दकुानदाराींनी ्ाकलेल्या मरुुम भरावामळेु काही 
प्रमाणात िळू उडत.े सींबींधित व्यापाऱयाींना त्याबाबत नो्ीस देण्यात आल्या 
आहेत.  
(२) व (३) प्रश्न उद् भवत नाही.  

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

देगलूर (जज.नाांदेड) तालुक्यातील तलाठ्यािर िारिाई िरण्याबाबत 
  

(४८) * ४०६७१ श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफच  भाई 
जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्रीमती हु्नबान ू खसलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.सभुाष झाांबड, श्री.आनांदराि पाटील : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) देगलरू (जि.नाींदेड) तालकु्यातील तलाठी याींनी एका शतेकऱयाींच े रे्रर्ार 
करण्यासाठी ददनाींक १७/१/२०१८ रोिी वा त्यासमुारस रुपये ३ हिार ५०० 
लाच घेतल्याच ेयनदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन दोषी तलाठ्यावर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) हे खरे आहे. 
  तक्रारदार श्री.बालािी नागनाि वाघमारे, रा.कारेगाींव, ता.देगलरू, 
जि.नाींदेड याींच्या वयडलाींच्या नावावरील मौिे कारेगाींव येिील ग् नीं. ६४ 
मिील खरेदी केलले्या ५१ आर शतेिममनीचा तक्रारदार याींच्या नावाने रे्रर्ार 
करुन सातबारा उतारा देण्यासाठी, श्री.गणेश राचन्ना परणे, तलाठी 
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कावळगाींव, ता.देगलरू, जि.नाींदेड याींनी रुपये ४,२५०/- इतक्या लाचेची मागणी 
करुन तडिोडीअींती रुपये ४,०००/- लाचेची रक्कम पींचासमक्ष स्वीकारली. 
यास्तव, लाचलचुपत प्रयतबींि अधियनयम, १९८८ च्या कलम ७, १३(१)(ड) सह 
१३(२) अनसुार श्री.गणेश राचन्ना परणे, तलाठी कावळगाींव, ता.देगलरू, 
जि.नाींदेड याींच्याववरुध्द पोलीस स््ेशन, देगलरू येिे ग.ुर.नीं. २९/२०१८ दाखल 
करण्यात आल्याचे व श्री.परणे याींना अ्क करण्यात आल्याचे लाचलचुपत 
प्रयतबींिक ववभाग, नाींदेड याींनी ददनाींक २४/०१/२०१८ रोिी कळववले होत.े 
  त्यास अनसुरुन, उपववभागीय अधिकारी, देगलरू, जि.नाींदेड याींच्या 
ददनाींक ३१/०१/२०१८ च्या आदेशान्वये श्री.गणेश राचन्ना परणे, तलाठी 
कावळगाींव, ता.देवलरू, जि.नाींदेड याींना ददनाींक २४/०१/२०१८ पासनू शासन 
सेवेतनू यनलींरबत करण्यात आलेले आहे.  
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  
नासशि जजल््यातील रेल्िे उड्डाणपुल ि पोहोच मागाचच्या िामाांबाबत 

  

(४९) * ३९३११ श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.नरेंद्र पाटील : 
सन्माननीय सािचजननि बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नामशक जिल््यातील प्रकाशा-लासलगाव-वव ींचरू-भरवसर्ा्ा राषरीय 
महामागा क्रमाींक ७ या रस्त्यावरील रेल्वे उड्डाणपलु व पोहोच मागााच्या 
कामाला सिुारीत प्रशासकीय मान्यता ममळण्यासाठी स्िायनक 
लोकप्रयतयनिीींनी ददनाींक १२ यडसेंबर, २०१७ रोिी वा त्यासमुारास 
मा.सावाियनक बाींिकाम मींत्री याींचेकड ेमागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर कामाींच्या भसूींपादनाबाबत लवकरात लवकर कायावाही 
करण्याची मागणी स्िायनक लोकप्रयतयनिीींनी जिल्हाधिकारी, नामशक याींचेकड े
माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) व (४) प्रस्ततु प्रकल्पाच्या ककींमतीत रेल्वेमार्ा त बाींिण्यात येत असलेल्या 
पलुाची ककींमत वाढत असल्याने व भसूींपादनासाठी िादा खचा होणे अपेक्षक्षत 
असल्याने प्रकल्पाच्या कामाचे रुपये ५३००.२० लक्ष ककींमतीचे सिुाररत 
अींदािपक तयार करण्यात आले आहे. या सिुाररत अींदािपत्रकास मान्यता 
प्रदान कराियाची कायावाही प्रगतीत आहे. 

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

चासकमान (जज.पुणे) प्रिल्पग्र्ताांना पयाचयी जसमनी समळणेबाबत 
  

(५०) * ४०६४७ श्री.प्रविण दरेिर : सन्माननीय मदत ि पनुिचसन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) याधचका क्र.७३१/२०१५ नसुार अयनल दाम ूखाड ेव इतर सहा चासकमान 
प्रकल्पग्रस्ताींना (जि.पणेु) पयाायी िममनी ममळणेबाबत लोकप्रयतयनिीींनी 
मा.महसलू मींत्री याींना ददनाींक १८ यडसेंबर, २०१७ रोिी वा त्यासमुारास लेखी 
यनवेदन ददले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या यनवेदनानसुार शासनाने चौकशी करुन प्रकल्पग्रस्ताींना 
पयाायी िममनी देण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) प्रकल्पग्रस्ताींचे सींपादन क्षेत्र व कु्ुींबसींय येच्या प्रमाणात देय असलेले     
१ हेक््र २० आर एवढे क्षेत्र पयाायी िमीन म्हणून यापवुी प्रकल्पग्रस्ताींना 
वा्प करण्यात आल े आहे. याधचका क्रमाींक ७३१२/२०१५ मिील 
मा.न्यायालयाचे आदेश व प्राप्त यनवेदनाच्या अनषुींगाने अप्पर जिल्हाधिकारी, 
पणेु याींचेस्तरावर सनुावणीबाबतची कायावाही सरुु आहे.  
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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मौजे सलगाडिेाडी (ता.साांगोला, जज.सोलापूर) येथील  
शतेिऱयाांचा मतृ्यू झाल्याबाबत 

  

(५१) * ४०७१२ प्रा.डॉ.तानाजी सािांत : सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मौिे मलगाडवेाडी (ता.साींगोला, जि.सोलापरू) येिील डामळींबाच्या बागेवर 
कक्कनाशक र्वारणी करताना ववषबािा होऊन शतेकऱयाींचा मतृ्य ूझाल्याच े
माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान यनदशानास आल,े हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने िौकश  करुन कें द्रीय कक्कनाशके 
मींडळाने प्रमाणणत न केलेली अनधिकृत कक्कनाशके ववकणाऱ या ववके्रत्याींवर 
कारवाई करुन वपडीत कुटंुरबयाींना आधिाक मदत देण्याबाबत कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.पाांडुरांग फुां डिर : (१) नाही, हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

महाराष्ट्र विधानपररषद 
______________________________________________________ 
मुद्रणपूवा सवा प्रकक्रया महाराषर वविानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर करण्यात आली आहे. 

मुद्रण: शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 


